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A gyár kivál ó márk al<és zítmé pyei:

Oven.a.11. fog- és szájápoló cikkek
an, vitaminos krém,
·e,,.,, ""1""" szapp
shampoo, borotvakrérn, kölnivíz
...,.. ., ...,.

E.x .oi l.C rouge, puder, szappan, kölnivíz
Jl. sp .fja . puder
Ve 1.m ei1 n.a . puder, krém, szappan
Valamennyi arc- és hajápoló, haj- és
fej mosó és körömápoló készítmény.
Erdekeltségek :

RAB
BUK ARE ST, MIL ANO , PRÁ GA, ZÁG

GYÓGYSZERÉSZEK
1Megbi;&fjaió
Ricfj:ter-kés;&iiméllli.yek:

Ovarium ,.Richter"

ÉVKÖNYVE

Testiculi „Richter"

AZ 1939-IK EVRE

Tabletta

lnjecfio, tabletta.

Thyreoidea „Richter"
Tabletta á 0·10, O·JO és 1·0 g.

Carbo medicinalis „Richter"
Pulvis, tabletta, granu/ée

P-aminobenzolsulfamid „Richter"
A receptura részére.
Insu!in ,,Richter"
100, 200 és 400 egységes fia/ák

Tonogen „Richter"
fern1észetes

adrenalin; sol., tabi., inj., kúp.

RICHTER GEDEON
x.

vegyés:etii gyár r. Jf., Budapest,

Az Évltónyv szövegi részét (tön•l!nyek, rendeletek stb.)
valamint cimjegyzéltét 1938. dccentber hó 15-én zá.rh;Jc te.
Tartalmazza az t9::11. él'i alapvctö beliigymlniszicri rcndclkezésel;et is,

TIZENNYOLCADIK ÉVFOLYAM

*
Összeállitotta :

KORITSÁNSZKY OTTÓ
és

tÖCHERER TAMÁS

A Gyógyszerészi Köi1"Jny, a Nlagyar
Egyesület hivatalos !apja kiadói

ELŐSZÓ.
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58·17 Atliln·n~·onHb n!szvénrt:lrsasi\g nu(\:ipcst,
II. kerület, Szúsz K.-iroly-utc;i :1-5. Telefon: E1fl-OSO.
Igazgat•): l\u!csúr And•1r.

Inunár harinadízben jelenik 1neg az ezev1 szerkesztők összeállításában a Gyógyszerészek Évkönyve. n1elyet a Gyóyus:crés:i J{özlöny holdogernlékezetíi szerkesztője. ]{arluus:ky Gcy::a indított útjára évtizedekkel ezelött és állított egybe ké-

söhb J(oritsáns:ky Ottó szerkesztöi közren1üködésével. Bár tudjuk. hogy a feledhetetlen n1esler
alkotó tehetségével. szcrkcsztií 1níívészetével nen1
kelhetünk vcrscn~Tc. dc tiszta szándékaink ('>s
cn'.is igyekezetünk arra a feltevésre bútorít henniinkel, hogy továhhn1 is az ii nyo1ndoknin halnd\·a az l~vkönv\· összcú\lításúval "sikerül hasznos
szoJu[datot lenni karunknak l-s ez a n1oslarri kötet is a benne fckv(í n1unkús igyekezet révén nyugodtan állítható ahba a n1aradandó értékíí kézi!dinyYsorozalba. rnclyel a Gyáyys:l'rés:<>k /~'11krJ11u11c cg~'n1úsutún következ(í ki.iteteh·el alkot.
Boldog örönunel liill el hcnniinkel az a tudat.
hogy ez a kötetünk eljut 1núr a fclszahndult Fel\'idl·kkel hazatél'I karlúrsainkhoz is. akik 20 é,•ig
kénytelenek vollak nl·lkiilözni a gyógyszerészt:l
fl'jliidésél és cliirehaladúsút biztosítú sznkirodalon1
lcr1nl•keil.
::\!inden idöhen fontos \'Oll, hogy kartársaink
n gyógyszerészetet t!rintlí jogszahúlyok szövevénycihen kellő jártassággal hirjanak. Fontos volt, hogy

' 4
1nindcnkor tudják. tni a gyógyszerész tennivalója.
:.. n1ikép kell intézkedni :1 n1i11dennapi gyakorlal·
han fcli11eriilii esetek nlk:thn:'1v:11.
'J'ekinlettel voltunk arra. hogy
:i
Felvicll·k
\'isszakapcsolúsúval 125 gyógyszerlúr tért hazn s
ezeknek tulajdonosai !enneszetesen ncn1 isincrhctik az tH:~-1. esztendiihen kiadni\ alapYetií
rendelkezéseket. a111elvek t•zicliiszerint
!Júr n11>g
ne1n léptek (~Jelbe a f~'lszahadítoll Pclvidt·ken. 1négis i<lejeknrún kell, hogy kartúrsaink ('Zeket 111eg·
isn1erjl•k. Sziiks{>gesnek lútluk tehú! ezeknek. va1;.nnint nl~húny f'ontosahh n·1Hleletnek ezévi költliinkhe ,·aló felvélell>l. :\ Gyúgyszen>szek l~v
künvve nntlt l·vi kü\elt•hcn llH'(.d~ezdtiink l'gy k1\r<lés ·(>s felelet sorozato!. Tgt·n•liink szrrinl L'Zf>,·J-wn
foJytnljuk a sornzntol s a inindl'nnapi életben fel·
nH~·riilíí újnhh -10 k{•rcll>st dolgoztunk fl'l. :\ kPrdé·
sekre adott ki1ncrí!ii f(•lell't\('l tovúhhi t{ijl•kozús!
nyujtnnk olyan gyúgyszt•r{•sz ,·onalkozúsli kl•rdt'sl·kre. :unelyekre egyenkt'·n! ('sak hnsszas 11lúnjúr{1s és forrúsn1unkákban ,·:ilr'i kutntús. jogszah(ilyok hehatóhh l:1nulinúnyoz:·1~:1 úllal l(•helnc• llH'l-!·
szerezni a sziiks{•ges llHlniva!t'Jk:d.
:\ 11ifon1i11/arlalrnú [f!/tÍf!!fS:l'rl'k is1111'tl'lc n1a
fnnlos l•s korszprii kl'.rdl·~. Ezl·rt kl•r!iik fpJ dr.
J/n:sonui S{1ndor 1niniszll·ri lnn(1csos. l'gycte1ni
111:igúntanúr!.
:l
h11d:1JH•sti
tudn1n:'1nyt'f{\t'tPn1
G.••úgyszl'n~szeti In\Pzt'lt• ígazg:dújúl. hogy crr{il :t
kt~rdt>sr(íl r:vkiinvviink úti:'ni tújt'·kozlassa n 1nagyar gyúgyszerf.s-zi kar!. .\ kiválú !anul1nú11ynak
:1 gyakorló gyógyszen:·sz
is1nereleinek hií\'ílése
rr':"lh'!l
:1nnyi\·nl i.~ ink<íhJ1 n~g:- h:1sz116t fogja

5
iJútni, inert ez az isn1ertetés egyes Yita1ninlarlahnú
gyógyszerek eliiiratút is felöleli..
Dr. Schulek Elen1ér egycten1i 1nagúntanú1·, a
ni. kir. Orszúgos l\iizcgészségügyi Intézet kérniai
oszlúlya vezeli.ijénck „Jlagyarors:ág !l!/Ó[!ys:t•rt•lláffi.wínak e!lct1iír:::l:se". valan1int
a _.,Gy<iyys:crck
11 i:sgálata'· cín1en l~vkönyvünknek 19:Ji- és lH:-38-as
kötetében nagy e\isn1eréssel találkozott kiváló tanuhnánvúhoz n1éllún sorakozik az ez évben dr.
Ró:sa 1Júllal együtt írt: ,,:1 ft·ll.-cnl tapas:ok ( cnlle111p!aslrur11ok) ké111iai uizsgálrtta'' cí1nií álandó
l·r\·ényii s a gyakorló gyógyszer(isznck hasznos útn1ntatúst tarlahnazó cikke.
A gyógyszerészi tnunkának 1nind szélesebb ki·
\erjesztése {~rdckéhcn felkértük Spcrgcly Béla kartúrsnnkat. a budapesti gyógyszcrt;sz gyakornokitanfolyarn tanúrút. hogy a steril injekciók kt's:íléséucl kapcsolatns kérdésekl'f
behatóan !úrgynlja.
Fcltl:tlcniil nagy használ fogja lútni t' t:111uli11úny11ak n1indcn gyakorló gyögyszerész s köztük clsiisorhan a Felvid{•k visszalérésévrl újhól hozzúnk
kerül! karl{irsaink. akik Pzen lanuhnúnyon úl is
hctekintésl nvernek a I\'. \{agyar Gyógyszerköny,·
ide,·onatkozó- renclclkezi'.seihe. A lall111Inúny ezen~
kiviil gyakorlati \an:íesokkal szolgúl az in.it'kciök
t•lc'iúll ílúsúhoz.
Alig n(•húny hl·t választ td brnniik(•! a!ló\ a
y(•sszcl leli idiitiil. :i111Plyhen e11rópaszt:rte s így
núlunk is rnindenki sziikségét {•rezlt· annak. hogy
H gáz\·édelcn1 t~s ll·gullalon1 köriili rendelkezésekkel (·s teendőkkel 1negisn1crkcdjék. E kérdés egyik
\pgalaposabb istneröje
dr. f)iód- V <irallyai Jlf iksu

7

6
'(iyula gyúgyszerl·sz-szúzados, aki a légollahni lanfolya111ok cllíadó tanúra ,·olt. őt kl·rtük fel, hogy
a gyögyszerlúrak ezzel kapcsolatos egészségügyi
feladatairól lanuhnúnyt állítson össze. ~,:1 !J!JÓ!f!Js:ertárak t'!f1's::st>uiiyui

1111111l.-r1l•iin•

"

/1;yvédt'l11ú

riadd alatt" e. tanuhnúnyúhan a harcgázzal 1uérgezctt vizek istncrtctésére és elc111zésl~n-· a gyakorló
gyógyszerészek szún1úra hasznos útn1ulatúst nyujl.
Sziikségesnek láttuk továbbá a hasznúlatos légvl·dchni gyógyszerek elüiralaival, egészségügyi l·s
n1cntücikkeknek is111ertelését is. inclyeknek a
gyógyszertárakban való larlúsa njúnlatos. A !anuhnúny végén n1cgtalálható az ()rszúgos Légvédehni Parancsnok.súg úllal clőirl egt;szségiigyi i's
1nenliícikkek gyógyszereinek előirata, to\·úbbú az
clöirt scgélylúdúk l·s inenlíícikkck tartal1na. Végül
a légoltnlini irodnlon1hól is közlünk kiYonalos is1ncrletést, hogy azok. akik 111agukat to,·úhbkl~pcz~
telni akarjúk, vagy a kl:rdl~sscl h('hatóhhan kivúnuak foglalkozni. chbD! tújókozódhassanak. l\özüljük ezeken túl a Budapesti Orvosi l~an1ara cngP<lélyével ennek !úli\{tzatha foglal! istnerlel('sl·t <l
harcgúzokról.
A r.ucígys:1·n;s:i /{/i:::/(ínybcn közii\\ Gyrtkorlati
lnnácsok irúut S7.Ún1os esetben cszh'IHiiík n1ultá11
hogy lahorutórin111i
L..; érdeklGdnck karlúrsaink.
tnunkújuknúl az adolt út1nutatúsnkat figyele1nlH'
vehessPk. E c{'ihól felYctliik ('Z i"vi kiitetünklH'
ezeknek n1utatójút bctürendcs sorli:1n. s utaltunk.
arra, hogy a Gy. K. n1elyik >;7.{un{ihan lalúlhaló 1neg
:1 keresett tanuhnúny.
Statisztikai táblázntunkon túl közöljük tl visz-

szakerült Feh·idék gyógyszertárainak táblázatos kin1utatúsát \"Úr111egyék szerint, vala1nint 1-1 helységben lévlí gyógyszertárak szerint csoportosítva.
.A községek nn1gyar neve n1ellell azoknak a cseh
i1npériun1 alatt visc!l idegen elne\"e7.ésükkcl és az
19:·}0. évi csch-szloYúk népsz{unlúlás szerinti lakosokra vonntkozó adatokkal együtt. Ez a fclsnrolús
örvendetes ellentétben áll az 1920-ban ugyancsak a
111. kir. Statisztikai Ilivatal helységkin1utalúsa alapjiin cgybcúllítolt s a trianoni békeparancs alapjún
az anyaországtól elcsatoll, gyógyszertárral hiró
helységek fclsorolúsú\"nl. Az idegen i1npériu1n alatt
az ehnult 20 (~vbcn ado111únyozott gyógyszerlúrakal a jognycrlesckkel és a gyógyszertárak inai birtokosaival cgyiilt külön tiintetjük fel, úgyszintén
felvidéki
összefoglaló kilnulatúst köziiltiink a
gyógyszertúrakról. Ellenben elhagytuk a trianoni
\Iagyarorszúg stalisztikújút. 111clycl cliiz(i köteteink·
hen közöltünk s a1nclv n111 csak szo1norú történclini ernlék, 111elyel ~tt •.nindcnki 111eglalúlhat.
;\ belve<lerc-i halúrozatlal n1cgállapílott hal:'irok
közötti gyógyszerlúrak Yonatkozó stalisztikúját
jii\"Ö eszlendiíhen szúndékozunk feldolgn7.nl.
1\z Évköny,· tartahnazza az illcli'krn11taió túblát is, an1ely az előző években 111egjelent illeték·
ügyi tanuhnúnyok összefoglalása.
Nagy súlyt helyezlüqk 11/agyarors::áy nyiluános, valamint Juí::i ús katonai f!!JÓf!lJS::erfárai jegyzékének pontos egyheállítúsúra, (a visszakerült
fcl\"idéki gyógyszerlúrakat a helységnév előll
jellel tüntetlük fel.) ..-\ pontos .icgyzék az alapítúsi
év, n gyógyszerlúr címzése, n helyiség lakos·szá·
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1ua, Yalatuinl az csellcgcs bt~rllik t~s kezeliJk feltiill*
le:lése 111cllelt a gyógyszerlúrak jelenleg l~r,·énycs
lelefonszú1nú t ís ft~ltii n teli.
A 1110.sl Yisszakcrüll
Felvidéken le\'ii orvosi kl'.zigyógyszertúraklól el*
tekintve, -~ 1ninthogy az arra \'onatkozó pontos
adatok n1ég ne111 szerezhct\ík 1neg
teljes ez a
jegyzék.
Elhagytuk azonban ez évben az or\'osi kézi
gyógyszertárak jegyzékét, 1nivcl hogy a Felvi<lékcu
lévök felsorolúsa nélkül ez úgy sc1n lelt \·olna tel-

jes. Ez évben is felveltük

a lényleges, Yalanünt
nyugállon1únyú honYédgyógyszerészck rang-szerinti
névlajslron1út, úgyszintl:n :i Yill·zi Hcnd gyógyszcrésztagjainak néYsorút is.
Szcrclctlel l·s hizalouunal hocsúljuk útjúra a
Gyúgys:crés:ek /~'11kii11y1Jc!11c/; J9:UJ. évi kii!cll~t is.
:\Icggyfiziídésíínk. hogy e kiinyv t•gylll'úllitúsúv:ll
végzett n1unkúss:'tg1111k kartúrsainknak ja,·út szolgúlja. 1\.észségünk és n1unkússúgu11k
t•lis111crl~.s01
kfpcztc. hogy a \·úral!anul nagy kl'rl'slet kiivctkeztébcn az lH:·H:L l>vi kütcl II. kiadúsút is ('\ kellett
készíttetnünk, an1ely az ulolsó d:irahig l'lfogyul!.
Nagyon köszönjük fi nag~· érdekliídl•.<;\ i!~azo!ú
kcreslcihen 1ncgnyilvúnult clis1ncrésl k1•1J,·cs ()Jvasóinknak; ez olyan !ovúbhi n111nkúr:1 sf'rkent lienniinkcl. a1nellyt•I ~ hiliink szerint ~- gyögyszerl·szetünk (~s gyógyszerl·sztúrsadaln1unk SZl'l1h és ho!dogabh jüv(íjt'.-t szolgúlhatjuk. :\.dja Isten. hogy az
újévvcl ez a boldogahh idií virradjon reúnk.
Budapest, 19:38. dccen1her 15.
Liichert•r Tanirís.
l{orits<i11szky Ot.tó.
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9 H
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AJ Sztos.
Julíiln vt.

13 p
14 Sz

ap.
Veronika
Hil<ir p_k_ _

15 v
6 H

A2 R. P.
Marc, vt.

17 J(
18 5,

Antal ap.

11 5,
12 Co
.·.'J

Ujév
re . sz. n.
Gcn. sz.
Titusz pk,
Telcszi. p.
Vlzlcereszt
Lucián
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2 Cs
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.r sz - - - - - - -,-A. H. V.
5 v
6 H
7 J(
8 5,

Vilm. pk.
H1~iu
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Ernő

Piro ka sz.v.
B. Margit
~f1b. és Seb.
Agncs...:::.:__ __

-

-

21

v

30 H
31

"1

A4 Sz. F.
Mart. sz.
B. sz. j.

Dor. sz. \'.
Rom. ap.
Al. sz. János
Alex. Cirill
Skolaszt.

g Cs
Ili p
11 5,

L. i\\úria

12 v
13 H
l·I J(
15 Sz
j,

A. Ha. v.
R1c. Kat.
Bálint vt.
K. Ko!oi<
Julianna vi.
Donmít p. v.
!::imnn vt.

Co

17 p

-

22 v
23 H

,\:! V. vt.
Raimund
2·1 J(
Timót pk.
25 Sz
Pú! meg:t.
2fi Cs
Po!ik.trP pk.
p
27
1\ranysz sz 1
28 ~I~~--

jegyzet

lgn<ic p. v.
Gysz. B. A.
Ba!üzs p.
1\. Andrüs

-

h

5,

~51

H

2!

J(

22
23
2.1
25

v

A. Fa. v.
Alad. pk.
Eleonórn
Harn. sz.
D. Pdcr et.
,,\útyú; ap.
Géza vt.

5,
Cs
p

5,

26·1 v
27 H
23

Al Invoc.
Gúti. pa.
!~om.

J(

a:"

1
1

Vriua és egyéb ,·izsgúl:1loknúl a '.\I, Gy. E. \"cg,y\'izsgaíh) Allonuis 111 é r s é k e 1 t d í .i a z :.is 1ncllclt yégzi
a vizsg:ilatolu11. Chn: Htulapcst. Vili .• Agglclcld-ulca
8. sz:.ín1.
Tel.: -J2-22·0i.
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MÁRCIUS
1

2 s,I
Cs
,,3 ~z

-

v
1

5'

6 H

'I

S Sz
K
O Cs

-

10 p
11 Sz

12 v
13 H

"'

!{

15 Sz
lG Cs
17 p
18 Sz
19 v
z.,
H
?l

J(

22 Sz

Cs
2.1 p
25 Sz
23

26 v
27 H
28 K
29 Sz

30 Cs
31 p

AI pk. J(
~imp.ic

l\unigunda

ÁPRILIS

1

-

Kázmér

s, 1

1

2 v
3 H

•1

51

A2 Rcm.
A. S1. Ta.
lst. János
Franciska

O·1 V

10 H

I

11 J(
12; Sz

A3 Octtll

Nemzeti ü.
G· réh pk.

Patrik pk.

13 Cs

p
15 Sz
"
16

Súndor p.

Benedek ap.

A5 Fe. v,

D. János
Kap. Jtlnos

Auguszt<i

Ker. \'t
Fújd. Sz.

v

17 H
18 J(
Hl Sz
20 Cs;
21 p

A4 Laetarc
B. Cs. t.1.

Gcn. Katalin
Viktori<in vi.
Gábor föa.
Gy. o. BA,

Fcr. sz. V.

1

Szilárd

Mati1ild

Sz

~1-Sz

40 vért•UHI

Antiqua

Rik pk.
Izidor pk.

-

22 Sz
23 v
2-1 H
25 K
2ü

Sz

27 Cs
2"

- 2U

30

p

Sz

fii

N-.pénlck

7

v

12 p

Juszt. vt.

14

13 Sz

Al Fehér v.

A2 l\tis.
Gy.\'!.
,\\órk. ev.
Sz. J. ol.
!\,

S·. P.

Ker. Pál
PCkr vt.

1
v1 A3

jub.

17.). Tiszta, kénycJn1es, n1érsékelt 1írnk.

Üsszcs szinluiznkbnn 25-3Q0/0 ~os keclvcz111ény.

-

v

Cűlesztin

N. Júnos
P.iská!
Áldozócsiit.

Cs

Bernardin

~1

5,

A6 Exau
Jú[. Sl. \',
Uezsö p '·
!<er. s git.
VII. Gergely p.
N. FiiWp
Béda et.

26 p

s,

Cs

9 p

-

-

11 v
12 H
13 J(

F. János
P. Antal

s, 1

18

v

19 H
20 l(
21 Sz
22 Cs

23 p

24 Sz
-25

v

26 H

27
28 Sz
!(
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ri

2
30
31 !(
Sz

1
1

Pünltösdv.
Piínkösdh.
A. sz ~anka
!\. B. ; .

Al Szthár,
B. pk. vt.
Norb. pk.
Róbert hv.
Urnapja
Primusz, F.

Margit

15 Cs
!ti p
17 Sz

29 Cs

oO p

jegyzet

Pam!i! vt.
Erazmus vt.
Klotild

Hl Sz

"'

A5 Rog.

21 v
22 H
23 !(
2·1 >z

-

7

19 p
20 Sz

Cs

v

8

S. Sz. ja.

2

4

5 H

A4 Cant.

15 H
Ifi !(
17 Sz
18

~SI
s,

i\\ih. fö.

Naz. Ger.
Antonin
H. Ferenc
Pongrác
Bel. Róbert

9 l(
Hl
ll Cs

Husvét vas.
HusvCt hétf.
1. Leó p.
Gyula p.
llcrmen.

l
2
3

fi !(

H

Anaszt,

-

5,

• Sz

N-.szomhat

L1itogassuk a szék1uizi ,·endégszob1ikat ('rI., f-Iegeclíís
S1índor~utca

11

FO. Cs ja.
H
~' 1\ 1 Athamíz
3! Sz
Sz. t felt.
1\\0i>ika
41 Cs V.
5 1~
Pius p.
J. aps. ev.

N-.cstiHlrlők

Ankét
Apol. vt.
Emma
Tivndar hv.
P. !(onrild
Sz. Cs !\.

JUNIUS

MÁJUS

A6 Virág v.

!(

o Cs
7 p

Pcrpétua

jegyzet

Hugó pk.

A2 B. ap.
N. Vazul

joh\n
Jé. sz. Sz.
Rain. hv.
A3 EL ea.
Gyárfús Pr.

Szi!\•Cr p.
G. Alajos
Paulin p.
Ediltrud
K. Já. sz.

A4 VII. h.
lán„ Pál
László kir.
lreneus
Péter, Pö.l
Pál cml.

Vidéki luu•hirsaink figychnéht~! Bu1h111cslre utaz:ísa
allialnuiYal jcg~·cztcssc clii a szélduízi \'cndégszo~:~I.
Napi tír:1k: 1-2-a szc1nélyrc 2.50,. 4.-, 6.- P y1lagit1íssal, Idszolg:íl1íssal cgylitt. Üsszcs sziuh:.izakha
20-30°/0 -os kcdyezmény.

13

12
jULIUS
-

11 5,
2

1

'I

Jézus

v

c,

5,

23
2.1

v

pk
B. !\iuga
J( 1 Jakab ap.

26 5,
27
28
29

c,I
~z

30

v

31 H

Vegylik

1

;\mm

Domonkos
H. B.-,\.

Lörmc vt.

A9 j. vt.
L. ~z. L

OKTÓBER

1 p
2 5,

v

3

v

5

!{

fi !'z

-

7 C>
8 p
9 Sz
10
;J

12

N.

Bold.~A.

joakin
]ti.cint h\•.
Ilona cs.
Lafös pk.

2•il v

Szt. Istvö.n k.

22 J{
23' Sz
2.il e,_
25. p

Timót

zt, H

26 Sz

S. Franc.

B. Fiilüp

Bertalan
Lajos kir.
Zcfirin p.

27 v

28 H
29 K

30 Sz

31 Cs

J.C Sz, Jó.
Agoston pk.
1\. János f.
Li. Róza
Rajmund

igénybe a székhaizi vcndégszoh1íkal
(VJ.,
Hcgcdiís S:índor-utca 17.) Csahídins, tisztai 111érsékell
úrnk! _ Üsszcs szi11h1ízakha 2:J-30o.1r1-os kcc1Yczn1én'!!'·

v
H
J(

t:i 5,

Jp., !{asz.
OzsCh \'Í.

a~sz.

Pantaleon
Incep.
J\\arta s1..

SZEPTEMBER

4 ll

i suzsftnna
Klára sz.

G. János
Anaklét
Bonavent pk.
Henrik

.as A.

Lig. Alíonz

István er.

Cirjék vt.
Vi. János

A6 Veronika

Sz

V. Péter

Kaj. hv.

Amália

A7 I{. Ba.
Elek hv,
Kamill
P. Vince
Jeromos hv.
Praxcdes
Mária M11g<l.

jegyzet

Ur szinv.

1. Pius p.

'·' ri

-

1

Erzsébetk.-né

16 v
17 H
18 J(
19 ~z
20 Cs
21 p

-

K

!zaiás pr.
Cirill é.; M.

11 K
12 Sz
13 C>
14 p
15 5,

2·~

ii

2 Sz

3· Cs
·I p
5 Sz

Z. Antal

10 H

-

v.

U!nk pk,

5 5,
6
1 p
9

Sl.

/'1.5 S. Ba.
M..szt. p.

H
4 !(

s

AUGUSZTUS

-

1.1 C·
15 p
lfl 5,
17 v
!S H
19 !{
20

Sz

21 Cs
22 p

- 2•

~z

24

v

2i)

K

25 H

27 Sz
28

C>

31)

Sz

29 p

Jsí'ván kir.

„

A14 J\1. pk.
Vít. R.
Juszt. L.
Ida
J(ass11i vt.

fi p

-

7 5,

s v

J\ls B.-A.
1<. Sz. PCtcr

9 H

10

Tol. Mik.
Pro. Ja.
Már•a n.
Nothurga
Sz. l•cr. folm.
Fájd. sz.
l\ornd p.
Al6 Sz F.
l\up. j.
ja111:úr vi.
Eusz!<ik
,\\:Hé ap. !C
Móric vt.
Tckl<t ~ . \'t.
A17 f. i\\.
Gellért vt.
Ciprián és ].
l{oz. Cs Dun.
Vencel kir
Mihúly föa.
Jeromos ca.

Di:íkottJ1onhnn,

J(

11

s

15

v

12 C>
13 p
l·I Sz

w

H
!(

17
IS 5,

19

c,

20 p

-

21 Sz

2,~\ ~

1't1agy. Nagya.
Dcncs pk.
B. ercnc
Placidia
Miksa
l" dc kir.
1\alliszt p.
Teréz sz.
Gál ap.
Al. Margit
Lukúcs ev.
Allrnnt. Péter
Vendel
Orsolya \'.

"·

l(ord.
lg. p,dr.
; , !( 1 Rafael iöa.
Mór pk.
25 !:'z
21 Cs
Dümiltör
271 t' . Szabina vt.
Sim. Cs jud.
2Hi Sz

291

3ul
:n

Jüul1h·snink fig~·chnéhc!
végző gycrn1ckc

pk.
Orangr.
Liz. Teréz
Asz. l·erenc
Placid vt.
Brunó vi.
Rózsafüzér

1
2 H
3 !(
Sz
5 Cs

Eayed

jegyzet

~cm.

v

H
!{

I{risz. !dr.
R. sz. • 1
Fari;. pk.

Tauul111iínyait

csaliidias

Butla11cstcn

ollhont tnhil n székhiizi

15
NOVEMBER

11

Sz

2: Cs
1! p

41 Sz

~iv

6 H

7

!(

8 Sz
1Öi
1

p

isi Sz

v

191
20 H
21 1(
?.,
Sz

27 fi
2< !(
29 Sz
30 Cs
1

-

g Sz

10

v

11 H
12 1\
J:i Sz

]{. sz.1nisz!ó

Flegv pk.

Szept. fog
Fur. Péter

l\lelk. p.
Damúz p.
Oltillia

Luc· sz.

Nik<iz pk,
aiér
Etelka cs.

Pét-P.il b.

17

Lázár

Erzsébet

"rn Sz

15 p

-

Val. F.

Cecil vi.

'·

~- S:r.. János
Erm. i\l.
Pignat. hv.
Szaturrun
;\ndr<is ap.

-

v

fi

Grúciin
Pd<lgia

Timol vt.

20
21 Cs
22 p
23 Sz

v

24
25 H
20 !(

Tarn<is ap.
Zénó
Viktória

Ádám. Eva
Nagyl;:ar.

Szt. 1. 1. vt.
János ap.

27 Sz
28
Cs 1 Aprószentek
~!J p
Tamús pk.
O;;v!d

:io! Sz

-;1 v

Törvények.
1938. évi IV. törvénycilck
ax 1914-1918. évi világháború tüzharcosai
érdemeinek elismeréséről.

1

!(

Sz. M. b.

Gyógyszerészi törvények és rendelelek
folytatólagos gyűjteménye

Bibmna \'t.

"16 SzCs

N. ,\Jbert et,
Ödün pk.
Cs. Gergely

Jegyzet

Ád. L v.
Burt>á!a vt.
Szabhas ao.
,\\iklós pk:
Ambrus pk.

' Sz
"7s Csp

Jozafilt vt.

2i
Cs 1 !\e e en p.
2~ p
Ker. Jünos
25 Sz
Katalin

-;;;-;·1

v

11
!J K

Engelhc• t p.

l\lárton pJ(,

1 p
2 Sz
3

Imre hg.

v

1·11 K
151 Sz
16 . s

-

Lcnárd hv.
Gottfricd
Tivadar vt.
Av. Aud.
Márton p.

13 H

17'.

Bcr. Károly

~'

JI: Sz

12

1\1.indszent
Ha!o1tak-n.
Huhert pk.

DECEMBER

1

Szi!veszter

száj- és

lorokfertőtleníiő.

Kivonat. ;\ törvényhnz{is 1núr l'ddig is töhhízben kifei<'zle n IH'n1zel elisn1erl>sét :1111a fini iránt. akik az
!Dl-J-„1918. l•vi vil:'ighúhorúh:in. 1nint tíízharcosnk \C'\.it•síit~l!('k szolgálatot. ;\ törvénvhozús ---a jövendí'i ne111zech'.•keknek az úlla1npoigúri ki.i!t•lessl•gek önfelú!dozó teljcsitésl·re ln1zdí!rí pl·ldaadúsul is. ~ a IH'rnzel húlújú! e harcos fiai ir:'1nl
nz orszúg n1ai pénzügyi l•s g:izdnsúgi helyzt>!éhez
111ért oly l{unogalússal is le alq1rja róni, ;unely :i
polgúri életben való holdogulúsuk eliisegitésére
szolgúljon; e végblíl u kövclkczfikct rendeli.
1. §. (1) A jelen lÜr\"Óny alkaln1nzú_;:1 .szen1pontjúhól .,tüzharcos" 1ni11den 1nagyar úllan1polgár. nki az 191·1-1918. ~\"I \'il:'ighúhorúhan
teljesített arcvonalbcli .szolgúlat alapján a Kúrolycsapalkereszt igazolt tulajdonosa.

17

til
(2! .-\. .,tüzharcos" elnevezésnek vagy ezzel
azonos értcln1ií n1ús n1egjclölésnek po\gúri kereseti
foglalkozússal kapcsolatban. így kUliinöscn :iz üz~
leli életben Hvilvúnosan \·aló linsznúlatút. \ovúhhú
l'gvesiilelek ..•„züvctségck. intt•zcll'k (·s Pgyéh intéz1nénvcl.; cín1l·hcn vn16 nlk:liniazúsút n ho11védehni
1nini.szler a hcliigy1niniszlcrrcl és az ig:izsagugy~
1niniszterrcl, Yal:nnint az érdekelt n1ús n1iniszterekkel cgyctértiíen ren<lelc!tel szahúlyozza.
(3) :\ jelen törvény hatúlyhalépése idején n1úr
hasznúlt ily elnevezéseket a heliigy1niniszlcr, illc!iill•g az érdekelt 111ús 1ninisztcr fl'liilvizsgúlja (•s a
loyúbhi használat 1negcngcdl·sc felül az clc'íbbi bckczdéshcn ernlíletl rendelet rendelkezéseihez ki·pest a hnn,·édehni 1niniszl('rrel egyelt;r!iicn határoz.
(4) Politikai párt „tiízharcos" clneyezésl vagy
ezzel azonos érlelrnii n1ás 1negjelölést nen1 hnsznúlhal.
10. ~. (l) :\ hadirokkant. a Yilézi n·1Hlbe lar!ozó és n tiizharcos gyógyszerészeket H gyógyszertári jognsítYúnyok arln1núnyozúsú11úl cgyt•nl(í fel·
tételek 1nellell l'liinylien kvll r{•szesíleni. 'l'tizh:ircos gyógyszerész pú.lyúzók hiúny:~l>[!ll t'z. az, f'liiny
a gyógyszerl·sz hadiözyegyekt•I 1.-, nll'f.(llletL
(2) :\1nennyihe11 a gyúgy:;zl'rlúrlinn :llk:dn1.:.'.zolt gyógyszerészi szen1('lyz{'\ J{•tszúrna :i haron1_ fot
111eghalarlja. Jpgalúhb k(·L a111ennyiiit'll :_1 gyog.~:
szerl·szi sze111(~\yzel ll~lszún1:1 l•J·I \'agy harun1 l(lhöl úll Jeoalúl;h e"Y hadirokkant. Yiléz Yag\' tüz,
o
- o.
.
• ; ~'Zl'·
hnrl'ns gyúgyszt>n;'>Zl lH•ll n f:!yogyszcrl'SZI .,

ni(Jvzel körében alkahnazni, fclléYe. hogy az ál·
Júsrt1 tnegfclclii hadirokkant, vitéz vagy líízharcos
jclcnlkezik. Ezt a ll·tsz:hnot a jelen liir\'{~11.'-' ha.túlyball·pést> utún 1ucgiireseclfí állások· 111cgft>lelii
he!öltése útjún kell elérni.
22. ~- :\ jelen türvény kihirdetése uapjún*)
lép ha!úlyha. vl·grchajlúsúról a holl\'l~tlclnli 1niniszter. illeliileg Ycle cgyctt>r!iileg az t'•rdckell nli·
niszlerek gondoskodnak.

1938. évi XXXIV. törvénycikk a Magyar Szent
Koronához visszacsatolt felvidéki területeknek
az országgal egyesítéséről.
-

Kivonat. -

En1!t>kezetül adon1 ezennel 1nindenldnek, akit
illet. hogy :\[agyarország orszúggyiill'.sének képviscliíhúza Ps felsiíhúza közös cgyctértl·sscl a köYel~
kczii törv{>nycikket alkotla:
:\ n1ag~·ar törYényhozús n1l·lysl>gcs áhitallal ad
húlút az isteni Gondviselésnek. hogy az elszakított
Felvidl~k egy része húsz évi lúYollt~t, szenvedés és
<i:~ idegen uralonnnal szc1nhcn kifcjtcll hiisies cl~
lt•núllús ulún yisszall·r a :\Iagyar Szent Korona lcstl·hc. -A 1nagyar haza bcnsöséges örön1111c\ iidYözli
{·!'i a szeret<'.) anya 1nclcg gondoskodásÚ\'al ülcli
keblére sokat szcnYedctt \'éreit.
Kiadatolt, 1938. évi január hü

~J.-én.

4. §. Fc1hata1Inaztatik a nl. kir. nliniszteriu1n,
hogy a visszacsatolt felvidéki területekre vonatkozólag a törvényhozás tovúbbi rendelkezéséig
rnegtehcsse 1nindazokat a rendelkezéseket, amelyek
a visszacsatolt területek közigazgatúsúnnk, törvPnykczésének, közgazclaságának és általában egész jogrendszerének az ország fennúlló jogrendszerébe
\·aló beillesztése végeit szi.ikségcsek.
.-\. 111. kir. 111inisztcriun1 ezeket a rendelkezéseket megteheti az esetben is. ha azok egyébként
a lör\·ényhozás halúsköréhe tartoznának.
Felhatalmazlatik a n1. kir. 1niniszterium,
hogy a felvidéki teriilclek visszacsatolásával és
igazgat:ísával kapcsolatos kiadások fedezéséről an1ennyihcn szüksl·gcs rcndkiviili hiteliniiveletek útján is gondosko<lj{~k: a kiadúsokat, vala1nint a felvidéki !criiletck visszacsatolása l~övetkez
tl·bcn jclentkez{í bevételeket a zúr.sz{unadásbnn kell
kiinutatni.
:\ jelen §-ban foglalt fclhataln1az:\s alapjún kibncsútott azokat a rendeleteket, an1t>lyek a tör·
vl·nyhozús hatúsküréhc tartozó rendclkczl•scket tar·
lahnaznnk. a kibocsátúsuklól szú111ílott félév alatt
az orszúggylíl!>.snek hc kell rnulatni.
i\Iindaddig. a1nig a liirvényhozús \·agy a jelen l"elhatalinazús alapján a ni. kir. 1ninisztcriun1
n1ásként ncin rendelkezik, a visszacsatolt teriiletl~ken az 19:l8. évi novernbcr 2. napjún l·rvl~nyhen
volt jogszabályok 111aradnak hatályban, kivéve
azokat, rnnclyck az úlla111i f{ihalalon1 változása

következléhen a dolog természeténél fogva ne1n
:ilkahnazhatók.
7. §. :\. jelen tör\·ény kihirdctl·sént>k napján
lép életbe; végrehaj!ásáról n nl. kir. Jninisztcriun1
gondoskodik.
·
E törvénycikk kihirdetését ezennel elrendelcni.
e· törvénycikket. 111inl a ncn1zet akaratát. 1nind
n1aga1u ~egtart~m. inind 1núsokkal megtartalo111 .
I\:elt Budapcslcn, ezcrkilencszázharnlincnyolcadik évi novcn1hcr hó tizenkettedik napján.
HORTHY Ml[(LÓS s. k.
:\Iagyarorsziig kor1núnyzója.

uitéz lil/RÉDY BÉLA s. k.
n1. kir. nliniszterelnök.

go.

21
Ax Oriz~ és a Rizomaltan elnevezésü
késxítményeknek a közgyógyszerellátás
való rendelése.

Belügyminiszteri rendeletek.
Az Ambesid tabletta elneve::ésü gyógyszer-

készítménynek a közgyógyszerellátás terhére
rendelése.
-

A

nL

kir.

heliigy1niniszter ~-li.1a8/19:J7. sz.
X\r. körrendelelc. -

(\'alan1en11yi ti.ir,·ényhatósúg elsü tiszlviseléij{·nek.)
A . „I\özgyógyszercllútús;; túrgyúhan kiadott
-I00/19:12. N. :'II. ~[. sz:'unú kiirrcndelel -L ~-únak
2. ponljúhan foglalt rendelkezésekre való utalússal
\udo111{1s l>s n1egfelelii l'ljúrús y[.gelt l>r!csíle111 AlLspún (Polgúrn1cstcr) ural, hogy az ()rszúgos 1\üzegészsl:gligyi "l'anúcs Yéle111ényc alapján 1negengt'·
de1n, hogy a Hichler Gedeon vegyészeti gyúr r.-1.
budapesti (X .. Cserkesz-u. H;I. sz ..J ct•g úllal gyúrtott Atnhesid tabletta elncvezl~sií gyúgyszerkészít111l'llY 20 drb. (1.-10 gr-os lahlc!tút tarlnl111azó cson1agolúshan. dobozonkl:.nt ·! P ;)0 fi!h~rl's <'zid(i*
szerinti gyógyszerlúri úron l'zen kiirn'ndeh:le1n kiliirdett>sétill
l<'rlH~rl',

a

kl'z<liidiileg

fl'nnúlló

ll

.. I~iizgyúgyszt•rellútús'·

liirvt·nyl's

rl'!ldl'lkt•zések iil'-

!'.1rlús:1 inel\e\I l'f'IHlt•lhPIÍÍ lc•gyr·n.
Budapest. I9ai. [•yi oktúber hú '.21-t·ii.
:\ 111iuiszll'r rendc\e\ébc'il:
/Jr. Tonicsik Jú::sef s. k.

111iHiszlt•ri tanácsos.

-

tápszer~

terhére

:\ n1. kir. beliigynüniszler 2-!i.152/1937. sz.
körrcndelete. -

(\rala1nennyi törvényhatóság clsii
A

„l\.özgyógyszerellátás'·

tisztviselőjének.)

tárgyában

kiadott

·100/1932. N. i.\I. 1L szán1ú körrendelet 4. §-ának
2. pontjában foglalt rendelkezésekre való utalással tudo1nást és 1ncgfelel6 eljárás végett értesílen1
Alispán {Polgármester) urat, hogy az Országos
, Közegészségügyi 'fanúcs véle1uénye alapján n1egtn1geden1, hogy a 1\.ro1upecher Gyógyszer- és 'l'úp~
sz<~rip~ri kft. budapesli (\'., Nádor~u. 15.) cég állal
gyártott ()riza elnevezésű tápszerkészitmény 250
granunol tartaln1azó cso111agonként 1 P 20 filléres.
a Hizonu1ltan elnevczésíi lúpszerkészítn1ény pedig
250 granunot larlahnazó cso1nagonként 1 P ()() filléres czidöszerin ti gyógyszertári cladúsi áron ezen körrendcletc1n kihirdetéséliil kezdödöleg a „I\:özgyógyszerellúlús'· terhére a fcnnúlló törY~·
nyes rendelkezések hctartúsa 1nellelt rendelhctü
legyen.
Budapest, 1H:J7. l·vi novcn1brr hó l:J.-ún.
1\ 1niniszter rendeletéből:
Dr. Tonicsik József s. k.
1niniszteri tanácsos.

23

22'
A DesePtyl tabletta elnevezésű gyógyszerkészít·
mény 10 tablettás csomagolásának a Közgyógy·
szerellátás terhére rendelése.

Le\ügynlinisz !Pr 2-l7.HS1/1~Ja7. sz.
körrendclclc. úg l'lsü liszlviselöjén ck.)
türvényhalós
(\'ala1ncn11yi
.:\ „Közgyógysz erellátúsH tárgyúhan kiadott
400/19i32. N . .i\l. .i\1. szún1ú körrendelet -L ~-únak
2. pontjában foglalt ren<lelkezése kre utalással ludornús és n1egfe1cHí eljúrús Yégett érlrsíte111 Alispán (Polgúr111ester) urat, 111iszcrint n1egcngeden1,
hogy a Chinoin gyógyszer és vegyészeti termékek
gyára r.-t. újpesti {Tó-utca) c.:ég által gyártoll Deseptyl tabletta clnevezésü gyógyszerkés zítn1énynek
a kiizgyógysze rcllúlás lcrhl~re a 2-14.-l02/ 19:J7. B.
:\I. szún1ú rendelete111111cl l~ngedélyeze\l 20 drb. tablettát tarlaln1azó cso1nagolúsú n kívül a 10 drh. (l.-10
gr-os tablettát tartaln1azó eso1nagolúsa ís - cso1nagonként 2 P 50 filll·rcs ezidiíszerinti gyógyszertúri ('!adási úron - ezen körrendelete1 n kihirdetés(ot(íl kezdtidt'.ícn a közgyógysze rellátás terhére a
fennúlló törYl~nycs rendelkezése k bctartúsa tnellell
rendelhelii legyen.
,g "f§i.i$i@
; ftt@ ®4#
1
#
A

ni.

kir.

Ajánlja a

OVENALL

log- és

szájápoló szereket

Egyben a 2'-!4.4021193 7. 13. ~1. X\'. sz. rendeleten1el a cégnek idüközhcn történt bejelentése
álapján oda n1ódosíto1n, hogy az abban e111lílett 20
drb-os csomagolású Deseptyl tabletták egyes darabjának súlya darabonként nen1 O.:JO gr, hanen1
0.40 gr.
Budapest, 1938. é.vi január hó 3-án .
A 1niniszter rcndelctéhöl:
J)r. Torncsik József s. k.
n1iniszteri tanácsos.

A magánfelek érdekében kifejtett hatósági orvosi
tennivalók ellátásáért fizetendő díjak mértékének,
lerovásának, kezelésének és felhasználásának
újabb szabályozása.
- A

HL

kir. heliigy111iniszlcr H0/1938. szátnú rcn-

dele!e. -

J\.iyonal. -

A halósúgi orvosi szulgúlatról és a közegészségügyi törYények egyéb rendelkezése inek n1ódosításúról szóló 193H:IX. t.-c. 21. §-úban kapott felhatahnazás alapján a 111. kir. pénzügy-, a 111. kir.
föld111ívelésügyi, a 111. kir. iparügyi, a 111. kir. kcrcskedele111- és közlekedésüg yi, a 1n. kir. vallás· és
közoktalúsüg yi, a 111. kir. igazsúgügy·, vala111int a
a n1. kir. honvédcln1i nliniszterrcl egyetértően n
következőket rendele1n:

25
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Hatósági orvosi díjszabás.

1. §.
(1) ..\z lH:iH:IX.. l.-e. 21. ~-a szPriut a hatúsúgi
or\·osnak fcladalkön:;be ulnlt a 1na 0 únfé! l·rdckéhcn kifejlett tennivaló cllútús{d·rl ar::i inagúnfél díjat kiitclcs fizetni.
'

:\lelll·klcl a H0/19:38. sz. B. ~I. sz. rL·ndelellH•z.
- E.ivonat. 7. llalósági orvosi bizo11yilvúnyok kiúllításúért
·a nH~gclüz(í vizsgúlallal cgyüll:
a) szc111élyjugú .gyógyszcrlúri jugosilvány cngcdí.'.·lyczésénl~I l~s átruházúsúnúl
20.- P.

(2) Az (lJ bckcz<ll»'ihcn c1nlitctl hatÓSÚ"i orvosi lcnni\·alók fclsorolúsút l•s az azok ellál{tsúérl
fizclendii díjak n1érlék1."I a „lla!Ú!'iúgi orvosi díjszahús·· (l. a rendelet 111tdléklctét) foglalja n1agúhan.
(3) Igazolt szegénység esetében a .,llalÓSÚ"i
or,·osi díjszabús''-ban felsorolt tennivalókat diJnH.~ntcsen kell ellátni.
(·1.1 A „llatósúgi orvosi díjszaliús"-han fclsornlt iigyckben cljúrú orvos a 111cgúllapílotl díjakon
felül nz t.'.•rvl•nyhcn úlló jogszabályok szerin! júrú
kiklllde!ési i!lt>l111ények<·t is fplszú111íthalja a n1af.!Úllfl'l ll'rhérc.
8.

A „Solu·Salvarsan" elnevezésű gyógyszerkészít·
ménynek a közgyógyszerellátás terhére való ren·
delése tárgyában.
-- A

1n:·l8. l·vi

(Valan1cnnyi tör,·l~nyhatósúg clsü tisztviseliíjének.)
-

s.

l't~hruúr

:\

hú

kir. hcliigy1uinisztcr 2-±2.li·18/19i38. X.\'. sz.

kiirrcndelclc. -

Ez a rt•ndt•l1.•t 1U:l8. l·vi fehruúr hú Ll-t.'11 lt'·p
hatúiylia l•s ('ZZt~l (•gyidejiilcg a 888/tH:Hi. IL \L
szú1nú rendell'l hatúlyút Yeszli.
BudaJH'SL

111.

l-én.

1'

1~rtesités. -

„l\.özgyógyszere\lálús·· lúrgyúhan kiadott
·l00/1Hi~2. N. 1\. :\I. sz{unú körrendelet ·L §-l111ak
2. pontjában foglalt rendelkezésekre ,·aló utalással ludo111ús és 111egfclehi eljárús vl~getl érlesílcn1
:\.lispún (Polgánncsler) ural, hogy az ()rszúgos
l\.i'lzegl~szségiigyi 'l'anács vé\c1nényc alapján 1negengcdc1n, hogy azon betegek rCszérc, akiknél a
szükséges arzenol1enzolkezPlés inlravt~núsau (viszl·rbc) nen1 alkalinazhatú, illeli.íleg akiknél az inlravénlls viszérbc való adagolús llL~Ill javall (contraiudikált), a Solu-salvarsan elnevczésii arzenobenzol
kl•szít1nény

_,
?"
1 drb. 1 · kcn1.-es arnpullál tartalrnazó CSOUHlgolásban 1.,10 P,
1 drb. 2 kcrn.-es arnpullál lartaln1azó cso1nagolásban l .liO P,
1 drb. 3 kc111.-es an1pullál tarlahnazó cson1agolásban 2.- P,
1 drb. 4 kc111.-es a1npullát lartahnazó cson1agolásban 2.20 P,
1 drb. 5 kcni.-es an1pullál tartalnu1zó cson1agolásbnn 2.60 P,
1 drb. 6 kc1n.-es a1npullát tartahnazó cso1nagolásban 2.80 P,
10 drb. 1 kc111.-es nn1pullát lartahnazó cso111agolúsban 11.60 P,
10 drb. 2 kc1n.-es an1pullát tarlahnazó csonu1golásban 13.80 P,
10 drb. 3 kc1n.-cs a1npullúl lartaln1azó csornagolásban 17 . - P,
10 drb. 4 kcn1.-es a111pullát tarlal1uazó cson1agolásban 19.10 P,
10 <lrb. 5 kcni.-cs arnpullút tarlalrnazó csoinagolúsban 22.30 P,
10 drb. {) kcni.-es :unpullát tartaln1azó cso111agolúsban 2'!.•!0 P.
50 drh. 1 kctn.-cs a1npullát tarlaln1azó cso111ngolúsban 45.GO P,
50 <lrh. 2 kcnL-cs a1npullát tartnl1nazó csn~
1nagolúshan 57.40 P,
50 drh. 3 kcnL-cs an1pu!lút tartaln1azó CSOn1agolúsban 69.10 P.
50 drb. 4 kcn1.-es an1pullál tartalinazó CSO·
1nngol{1sban 80.60 P,

:)0 drh. fi kc1n.-es :11npullá! tar!altnazú csn1nagolúshan 92.:'30 P,
50 clrh. () kc1n.-('S :unpullát tartahnazú csn1nagolúsban 103.:30 P.
ezidiiszcrinti gyógyszertári eladási áron ezen
körrcndelelc1n kihirdetl•sútí)} kezdíídöleg a .. T{öz*
gyógyszerellátás" terhére a fennúlló törvúnyes
rendelkezések helarlása 111elletl rendelhetü !egyen.
Budapest, 19B8. évi 1nárcius hó 2.·:"ut.
A n1iniszter rcncleleléhiil:
J)r. Tn111csik .ló:scf s. k.
111iniszteri lanúcsos.
A „Zape" zabpehely elnevezésű tápszerkés:z:ít~
ménynek a közgyógyszerellátás terhére rendelése
tárgyában.

-- :\ 111, kir. helügy1ninisz\er 2·12,;l2lftHa8. sz.
körrendeletc. - l~rlcsítés. -(Valatnennyi tür,·ényhalósúg elslí tíszlviselüjénck.)
...-\ ,,Kíizgyógyszcrcllútús'· tárgyába11 kiad<1l\
·100/1932. ?\. :\I. :\I. sz{11nú kürrcndelet ·L ~*únak
2. pontjában foglalt rendelkezésekre v11\ó ulalússal ludotnús és 111cgfclclö eljúrú.s végett l•rtesítc1n
Alispán (Polgár111es!er) urat, n1iszerinl az ()rszú~
gos l\.özegészségügyi 'fanács vélen1énye alapján
u1egengedcn1, hogy a tiazai 'l'úpszerüzc1n budapesti (II„ Bat~hyány-u. 3.) cég áltnl gyárlott
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.. Zape" zabpehely elneyezésü tápszcrkészíln1énv
250 gr.-os cso1nagolúshan 60 fillér. 500 gr.-(;S
cson1ngolúsban pedig 1 P 20 fillér czidiiszerinli
gyógyszertári eladúsi úron, ezen körrendclctein
kihirdetésétől kezdődően a „I\.özgyógy.szerellátá.s"
terhére, a fenálló törYl~nves rendclkczl~sck betartása mellett rendelhető 1Cgycn.
Egyben a J(ron1pechcr-féle zabpehely elnevczésü túpszerkészítn1énynPk a közgyógyszercllútás
terhére . való engedélyezésre vonatkozó 1-19.858·1928. N. :\L i\L sz. rendeletet oda 1noclósílon1.
hogy jelen rendeletem hatályba lépl•sétiil kezdve
a készítnu!ny 250 gr.-os csotnagolúsúnak gyógyszertári eladási ára a közgyógyszcrcllútús terhl-rc
GO fillér.
Budapest. 1938. évi n1úrcius hó -!.-én .
.:\ nliniszter rendclctébiíl:
[)r. Ton1csik .!1í:.scf s. k.
nliniszleri tanácsos.
A Deseptyl injectio elnevezésű gyógyszerkészítw
ménynek a kögyógys:z:erellátás terhére való renw
delése tárgyában.

kir. beliigy1ninisz\er 2-k2.HH2/19:·~8. sz.
körrcndclctc. (Vala1ncnnyi törvényhalóság első tisztvíscHí.il·nek ..1
- 1\.iYonat. A „I\.özgyógyszcrellútás" tárgyában kiadott
-iOO/l~):-32. N. \L \.f. szún1ú körrendelet 4. ~-ftnnk
A

111.

2. pontjában foglalt rendelkezésekre utalással tu·
don1ús és n1egfelelö eljárás végett érlesílcn1 Al·
ispán (Polgármester) urat. hogy az Országos l{özPgészs{>µiigyi Tanács vélcn1énye alapjún
mcgengeden1, hogy a Chinoin gyógyszer- és vegyészeti
IL'rn1ékek gyára r.·L újpesti (Tó-utca) cég últal
gyúrtolt Dcseptyl injcctio elnCvezésü rivónvszerkészít1nény 6 drb. 5 ccn1-cs an1pullúl ~~rt~in1azó
csoinagolásban dobozonként H pengős és () drh. 2
cc1n-cs an1pull:ít tnrtaln1azó cson1agolásban, dobo. znnként 4 pengő 50 filléres czidöszerinli uvóriy. . l ]" . .
b0szcr l ar1 e ac as1 aron, ezen körrendelete111 kihirdctl·sélöl kezdödíícn a „I{özgyógyszcrcllútás" terhére,
:1 fennálló törvényes rendelkezések Letartúsa 111ell<'lt rendelhető legyen.
Budapest, 19:18. l·vi 1núrcius hó 5-én.
A n1inisztcr rcndclctél>iil:
Dr. To111c:;fk .ló:.scf s. k.
tniniszleri tanúcsos.
A Videa olaj elnevezésű gyógyszerkés:z:ítménynek
a lcö:z:gyógys:z:erellátás terhére rendelése
tárgyában.

kir. hclügynliniszler 2·Pl.221/1Ha8. sz.
·körrcndeletc. \(Vala1nennyi lörvéuylialósúg e\sií tisztviselőjének.)
-·· Kivonat. .:\ „I\.özgyógyszL•rc\lútús" !úrgyúban kiadott
~~00/1932. N. 11. 11. szá1nú körrendelet '1. §~únak
~'. pontjúli:1n foglalt rcndclkczl'sí'11.re ulalússal tu·
:\

n1.

31
30

don1ús és 111egfelelő e1járús végett értesílen1 Alispán (Polgárn1ester) urat, hogy az Országos I\:özPgészségiigyi 'ranács véle1nényc alapján 111egcnge<le,m, hogy a dr. ''rander Gyógyszer- l~s 1'ápszergyar r.-t. budapesti (X., l\:('rcsztúri-úl :-H)-38.
sz.) cég által gyúrloll \ridca olaj clncvczésü gvógyszerkészítn1ény 5 kcn1-es üvcgcnkénti a.- p~ng6s
czidiiszcrinli gyógyszertári eladási áron ezen körrendelclcn1 kihirdclésétiíl kezdüdiílen a .,l{özgyógyszcrcllúlás" tcrht.'.~rc. n fennúllÓ tör,·énvcs
rendelkezések betartása 1ncllett rendelhclií leg~:en.
Ru<lapcsl. 1938. évi 1núrcius hó 18-ún.
.A núniszter rC'ndeletébíil:

Dr. To111csik .Tó:scf s. k.
nliniszteri tanúcsos.
Dental depot·k gyógyszerárusítása.

A n1. kir. helügy1niniszter 2aG.159-·1938. XIV.
sz. leirata tisztességtelen verseny ahbanhagyása
tárgyában. - E.ivonat. . , . sz. útirn\úra l~rtesite1n a kir. 'l'örvénvsz(>~
kel, hogy az úgynl'\·eze!l dental depot-ok .csak
olyan gyógyszerféléket árusithatnak közvetlen fogyasztók. így fogorvosok l•s fog1nüvesek r{~szére is.
an1elynek tartására t."s úrusításúrn iparigaznlvú·
nyok alapján a 21.000/193(). K. K. :\l. sz. n•nde\et
II. sz. jegyzéke szerint :1 gyógyszertárakon t."s drogériákon kíviil 111ús k{:reskediik is jogosultak. E
szen.~k közölt azonban olyan k0szíl111ények nenl

szerepelhetnek, nn1elyek több - bár n jegyzékben
fels?r?l~. sz~rekböl álljon az - összetételéből (keverekebol) allnak. vagy ha a szer. bár egy szerhöl
áll is, de n1cgkiilön1böztetett különös nl·vv~l (0 vó 0 vsz:r~\:ülönl;gességké~L gyógyszerként) vag~~· g;Ógy1to halasra utalo hasznúlali utasítással kerül
forgalotnba, mert ily készít1nények forgalon1ba
tartására csak a gyógyszerlárak erre jogosílolt szeruélyzetc van jogosítva. (1876. évi XI\'. t.-c. 126.
~-): 1\bhan az esetben, ha a <len tnl depot-s gyógy~
arunag!'kereskedöi iparigazolványnyal hír, únv reú
az árusítás tekintetéhen a 21.000/1936. }{.
AI.
sz. rendelet 10. §-ának 3. bekezdésében fonlaltak
0
az irányadók.
Ugyane szakasz (4) hekezdl>se nznnhan kifejezetten hangsúlyozza. hogy gyógyúrúnagvkercskedií
f'og:vasztóknak nem adhat el sc1nrniféle · gvógvszerft>lél. l\ fogor\·os és a fogúszn1estcrt n~1;1 ._t~kint
.iiik lnváhhúrusítóknak. hanen1 kifejezetten foµ:yaszlóknak. inert az úlialuk vús{trnlt ~zer0ket !!vaknrlatukhan közvetlenül hasznúl júk fel és ~;~·111
adjúk tninclen vállnzús nt·lkiil úl hetencLnek. De
kiilönlien is 1nl>g ha a szert eredeti ~somagolús
han is óhajlanúk betegeiknek lovúhhadni. erre tör,·l·nycs joguk nincs. tnerl ezt csak külön
úrusítú~ra vonatkozó iparigazolvány alapjún tehetnek 1ncg, an1irc a fogorvosnúl nz 19i~H. l>vi I. t.-c.
értelinéhen 1nég ez esetben sen1 volna 1núd.
l\t.'.~ts6gtelen, hogy részint feljclentt·s hiánva
nliall. részint a hatósúgi ellt'níirzt.'.·s laza yofta
rniatt a dental depol-k a fogászat klir;·he esG
gyógyszerl't.'.~léket j<; úrusítottúk - fogorvosoknak és

K.
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fog111üvcsek11ek. ennek a;:onban töruénucs jou11lapja soha 1u·n1 volt. süt ezen lcvékcnységiik kihúgú:.;i cselck1nényt képezett.
Budapest. 19:J8. úprilis 19-l·n.
:\ ininisztcr rcndeletl·l1iil:
Dr. :\!:él s. k.
n1iniszteri tnnúcs11s.

A szublimát készítmények használatának eltiltása a
bábagyakorlatban.
--~ :\ nl. kir. belilgy1niniszter 2-t2.110itH:H:L XV. sz.
körrende\ete. -~
- l\.ivonat. A szuhli1núl készít111énvek hasznúlatúnak a
liúhagyakorlalhan ya\ó l'ltil!ú.sa túrgyúhan az 187(i:
XI\r. t.-c. H. és l(i7. ~-úhan 1negadotl fr.lhataltnazús alapján :1 Ill. kir. vallús- és közoklatúsügyi n1in iszlcrrel egyl'tl,rtiileg a kövctk1.'ziikel rP11delcn1:
1. §.
:\ búhagyakorlathan szuhlin1út \epl~nyke (paszlil\n) helvelt -- an1ennvilwn az orvos gyúgy:::;zp1nponthúl ;1 5zuhli1nút h:~sznúlatút ne111 írja elií --:1 Hl. kir. iparügyi niinlsztcr últal n1agyar iparter1i1l~k c1yanúnl elis1ncrl haz~il gvúrl111únvú cl1lorogeniun1r>.pns7.tillút kell h:1:::;znú'i;1i. A s~uhliinúl h·~
p{'nYkc hnlúsúnak kétszPrannyi n1cnn~·isl•gii chlorn·
geniun1 pnsztilla felel n1cg.
'
;\. <:hlorogeniu111 fcr!iitlcnítíi ohlat elkt~szítl·sl··
11\•l cg\' liter \·ízhez egy c\'iíknnúl cgyszcríi ccl·lt:I
kell ö~1lcni és az így 111egsavanyított vízben két
chlorogt'llÍlllll pasz\illú: kell r1·ln\<1;:ni.

2. §.
A, búba köteles báhatúskájúhan inegfclclii
111cnnyiségii chlorogt.'niun1 pasztillút l·s tiszta fplH'.'r, jól dugaszolható üvegben legalább 200 gr.
. cgyszeríí ecetet úllandóan készletben tartani.
3. §.
A. chlorogcniu1n pasztilla a gyógyszcrlúraklu111
orvosi rendelet nélkül is vásárolható: róla a búba
ellenlírzési könyvében feljegyzést Ycz~tni nen1 kell.

4. 8.
.A111cnnviben csclck111énvc sÚl\'osabh hiintctii
rcndelkczl·s· a\ú nen1 esik .. kihúg{;st követ cl és
pl·nzhiinletésscl l1ünlelendö
(/) az az orvos. aki húha rész(~rc kl·szlethentartús (húbatáska) céljára szuhli111út készíln1énvt
(lcpénykl·tl rendel:
.
b) az a b:'1ha. aki gyakorlatúban sz11hliinúl kúszítn1l·nyt (lcp{•nykétl külön orvosi utasítás n(>Jkiil
hasznúL vagy ily készít1nl·nyl kl,szlelhcn tarL
.:\ p{•nzhiintelés tekintC'téhen nz 1ü28:X. t.~c.
ren<lelkcz(·scit kell alkah11azni.
.-\ kihúgús 1niatt az c\júrús a kiizigazgalúsi hatósúgnak, n1inl rendöri hiintctii llírósúgnak halú~;
köréhe tartozik. Hannadfokon a ni. kir. lil'liigv~
1ninisztcr ítélkezik.
·
ö. ~.
A búha a kész\etl·bcn (húhatúskújúhan) ll·vii
szubli1nút lepl'nykl'kl't t<J;~t;. l·,·i decl'n1her hó 31-ig
n1(~g felhasznúlhalja. E hatúridü letelte ulún a készJetl·h<'ll ll·Yii szubli1nút ll'pl·nykl·kl't 111eg kell sen13
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1nisítcni. A inegsenuuisítésnél a n1. kir. tiszti or·
""OS (Bud:q?esten a liszti or,·os) jelcnlenni és a
n1eg_sen11111s1lelt szul1lin1út lepl>nykl>k n1ennviséuét
a haba clleniiri:ési könyvl>he bejegyezni köteles. i-.
fi. §.
„
r:z a, rendelet 19:38. l>vi szeptcn1hcr hó L nap·
.1~111 lep elct~ic és ezzel cgyidejiilcg a H5.000/t 902.
Rr. :\J. sz., illetiíleg az ezt 1nódosító -t.~L000/1929.
N_. ~!. \L sz. körrcndelellcl az nklcvcles húhúk
1:e;'i~er~ kiad.ni_! „ lTta.sítús" ·nak :i szuhliinát Iepl>ny·
l~~J.. tendeleserc, kcszlelhcntarlásúra. fclhasznúlú·
s:u·a és elleniirzl>sfre vonntkozó rendelkezései ha·
lalyukat vesztik.
Rudap('sl. 19:·18. fvi úprilis hó 25.-Pn.
A n1iniszler helyett:
[)r. Tahy l.ás:::lá s. k.
úllan1titkúr.
Az Arsoletta tabletta elnevezésű
sxítménynek a közgyógysxerellátás
delése.

gyógyszerké~

terhére

ren~

kir. helügynlinisz!er ~-!5.54fi/1U:i8. XV. sz.
körrcndelcte. .~t:j/,;:_:~J::i.aúúu·cnnyi tür,·ényhatós:ig L·!s(i lisztvbclöjének.j
; e·>::>·{ :: .·1\ . „Közg:yógyszerellútás" tárgyában kiadott
{:1·?0f1932. N.. NL :\I. szún1ú körrendelet ·L ~-únak
".;~~.:.2'.P.?.ll:·tiá~~u1: foglalt. rcndelkczé.<>ckrc való utalás:~I.i~,·!:l:.~P~~1-ná5- . és 1negfelelií eljárás végett értcsíten1
~'.\.'1J~púü· · (Po!gúrntes!er) l 'rnl. hogy
az Orszúgos
:\ Ill.

I~özegészségügyi 'l'anács \'élen1énye alapjlln n1egcngcden1, hogy Héthy Béla békéscsabai gyógyszcrl~sz últal gyúrlolt
Arsoletln tabletta clncvezésii
gyógyszcrkészítn1ény 100 drh. tablettát lartalinazó
dobozonként 1 (Egy) pl'ngiis ezidéíszcrínti gyógy·
· szedúri eladási úron ezen körrcndclclc1n kihirdctésétill kezdiidiíleg a .,1~özgyógyszerellútús" terht;re
a fennálló törvényes rendelkezések hctarlúsa 1nellelt rcndelhetü legyen.
Budapest. 19:·J8. évi július hó 15-l•n.
A 1ninisztcr rcndeletéhöl:
Dr. 'f'onicsik József s. k.

A Vitarsan elnevezésű arsenobensol gyógyszer~
készítménynek a közgyógyszerellátás terhére
rendelése.

kir. hcliigyrninbzter 245.559/19:18, sz.
kiirrendelele. f\.alantl'llll)'i türvl>nyhalósúg l'!sii tiszlviscliijl·nek.l
A .. l\.özgyúgyszercllútús"
tárgyában kiadott
.100/1na2. 2\". :\I. :\f. sz{unú körrendelet ·L ~-únak 2.
pontjúban foglalt
rendelkczl·sekre való utalús~al
ludo111ús l~s 111egf'clclii eljúrús v{•gclt értesite1n Ahspún (Polgúnncs\er) CraL hogy az ()rszúgos Köz·
egl~szs{>giigyi ·ranúcs vl·ll'ntényc alapjún inegcnge·
de1n. hogy a Ilu1nan kft. hudapesti cl>g {VL
Szondy·u. 100.) {dtal gyúrtolt l•s u 257.1378/193-L
B . .:\1. sz{unú rendelet (!. Hendelclck 'fára 1934.
l··;f. 1..1·!0. old.) I. e. pontja l'r!elntébcn a 111. kir.
--

:\
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()rszágos J\.özegt:szségügyi 1ntt'·zcl, illctölcg az :\.rspnohcnsol Bizottság ellenürz(í jcgyt•vcl cllútoll
Vitarsan clncvezé.sií arscnohcnsol kl'.szitn1(•ny a
111inclcnkori nagykcrcskdi'ii úr -l-a.5°/o felúr gyÓgy-

szcrtári C'ladtísi úron ezen körrcndelclcn1 kihirdct(•sétt'il kezdc'idfí\cg n .. I\:Ozgyógyszercllútús" lcrh0n•
a fennálló lörvt'.•nyes rcndclkezésC'k helnrlúsa 1nclJctt rendclhc!Ö h•gycn.

Budapesl. 191l8.

l~vi

július hó lil-l·n.
A 1niniszler rench:lctl·hiil:
Dr. To111csik Jcí:sef s. k.

A -~Sanamid tabletta elnevezésű gyógyszerkészít·
ménynek a közgyógyszerellátás terhére rendelése.

2-15.0-18/19:·>8. sz.
körrcndclctc. --·
l'alazncnnvi lörvPn vhalós(1g" t•lsii tiszt \·iselíi jl·-

:\

111. kir. heliigyn1iniszter

.

nCk. -

,

.

A „Közgyógyszerc!lút:"ts'· lúrgyúli:111
kiadott
400/19;:12. N. :\L :\I. sz:.hnú kiirrendelet -!. S-úllak
2. ponljúhan utalással ludo1n{1s {•s !lll'f!felclii eljárlis vl~gett l~rtcsitc111 Alispún (Polg{1nneslcr) Ural.
hngy az ()rszágos l\özcgl'szsl·giigyi 'I'anúcs vl•len1 é'.1YP alapján rncgengedern. hog:•• a dr. Eggl'r Leó
e.s~ Eggc~· ~· gyógyszervegyl·szcli
gy:'1r. budapesti
(\'I.. Heva1-ulca 12.) cl'g últal forg:1lon1hahozolt
Sa11an1id tabletta 10 tahlcttúl lartal1nazó csotnagolásban 2 P 20 filléres. 20 tahleltút tartahn:izt'l
cson1agolúsban 3 P 60 filll·rcs l'Zid{ísr.erinli gyógy-

eladási úron ezen k6rrendelele1n kihirdc0
kczdiicliileg a ,.l\özgyógyszercllútás terlu"re.
a fennúl!ó törvl•nycs rendelkezések helart:'is:i 1ncllelt rendclhc!ii legyen.
Budapcsl. 19:-~s. évi július hó 2i_-l•n.
A nliniszlcr rcndclctéböl:
Dr. l\ádár Lds:ló ÍA'Vf'llll' s. k.
n1iniszlcri oszlúlyfiinök.

lnsulinnak a ltözgyógyszerellátás terhére történő
rendelése.

2;)ti.550/ l 938. sz.
Valarncnnyi lörvl•nyhalósúg elsií tiszlvisellijCnek. Az .,In.sulin„-nak. rninl

H

I\'. :-Olagyar Gyógy~

szcrkön\"\'be fe!Yel\ hivatalos gyógyszernek (snlu~
tio Ins1~lini in tu11pulli.s) rcndclésl>l a klh·ctkeziil~l:ppcn szahúlyozotn.
Insulin a közgyógyszcrellátás lcrhérc csak az
illetékes törvényhntósúg clsii tiszlviscliijének cngcdClyc alapjún s csupún annak rcn<lelhelü, aki

Ii.

A

Gyártja:
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arra n -!00119:-12. J\. ::\l. ::\l. e\n. sz{unú rendelet 2.
~-u l·rtelinéhen jogosullsúggal bír:
Az cngcdl·ly
\egfr•ljchh egy t'.·Yi idc:itart:unra tcr,1cc~hc.t.
. ... ,
A kér,·ényt a törvényhalósúg l'lsh l1szty1selo.1ehcz círnczve az illetékes Ill. kir. tiszli fiiorvoshoz
kell hcnyújtani.
·\ kérv(·nvhcz csatolni kell:
vala1nC!v közkórhúz (klinika)
igazgatójúnak hivatalos i1yilatkozatút arról, hogy
a) a beteg Insulin n~lkül életben ncn1 larth·üó·
•
[ 1 ) a beteg vagy hozzátartozója az otthoni kczClés kcrcsztiilvilelére képes és arra tnegfclt>lti kiélktatúsl nvert:
é) a l1etcgnck n1cnnyi és 1nily adagolúsí~
/~:,,\g)tógySzerre van egy é:·ig .... (illctö~eg. az iµazgato
):;:_ _;·fi_~tat-_1ncghatározott cnnel n~\·~dchb .1de1g) szüksége,
:->:,:> ----2.- a közkórhúzban (khn1kn) tch·ett kórrajzot
(hiteles 111ásolntát);
3. a 4.901/1927. B. .;\L szán1li körrendt~lcl szcflnt kfrillitolt halósúgi ,·agyoni hizonyíty{111yt.
A„ nt. kir. tiszlifl)orvos a hozzú bcnyujtoll kér~·-éÍ1yt átvizsgálja és annak alapjún cliiterjesztést
tesz a törvényhatósúg clsö tisztviselüjl~nek, aki e
véleruCny alapjún teljesíti \"agy elutasítja a kCrést.
Az engedély n1egadúsúra vonatkozó Yéghal:'irozatot nyilvúntar!ús végett, úgy a ni. kir. tiszli
főorvossal, 1ninl a községi elöljúrósúggul (111egyei
város polgúnneslerével, Budapesten a kerületi cltí!gyei vúros polgúrtncsterc, kerüleli cliiljúró) felj:író,·aI:i közölni kell. :\ község clöljúrösúga (111e-

i.

engedélyt a -100/1932. N. ).1. ).l.
a. ~-a szerint rendelésre jogosult or\"osnak tovúhhitja. :i Yény szah:ílyszcrií
kiállítása ~-égett. A rendcll·sre jogosult orvos n
vénven vörös lintúval szen1bcötlü 1nó<lo11 köteles
. az ~ngedély sz{unúl és keltét feltiintelni. A rPndelésrc jogosult orvos az engedélyben n1egh:itúrozott idiin belül egy vényre nlindíg csak a kezelés~
hez feltétlenül sziiksl·gcs 1ncnnyiségií Insulint írhatja fel.
A.z Insulin-,·ények úrúnak n1egtérítése a 400/
1932. N. ~I. J.I. eln. szún1ú rendeletben a közgyógyszcrcllátús tcrhl·rc kiszolgúltalott gyógyszerek elszátnolúsi 111ódja szerint történik.
A nl. kir. tiszti fiíorvos köteles nz Insnlinról
kiúllílott vénvcknek a 400/1932. N. :\I. ).J. cin.
sziunú rendel~t 10. ~-a szerint történií felíilvizs~
gúlatúnúl a leggondosabban cljúrni.
:\ közgyógyszerellúlúsra ,·onatkozó .ioo/1oa2.
:\. :\I. ).!. cin. szárnú rendelet rcn<lelkezl~sei az Insulinnak kögyógyszcrcllútúsra türtén(i rcndell·sénél csak jelen rendeletben 1ncgszahotl el!l~résck~
kel alkaltnazhatók.
A rendelet kihirdetése napjiln lép élctLc.
ugyanakkor a :~2.(i20/!H2ti. :\. :\I. :\I. kürendt>let
hatályú! veszti.
Budapest. lH:V·L l'Vi szepten1hcr hó l(l.-én.
rcndcl<'t

A 1ninísztcr

helyctl:

Johan Hé/a s. k.

úllan1tilkúr
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gyógyílúsúra használnak. 11n1cnnyil1cn hatóanyaguk baklériun1 vagy 111ús 1nikroorganizn1us. ezek

kozó üzenH·k a kiizegészs{~gügy sznlgúlatáhan úlló
intl·zetek s 111int ilyen{'k iparigazoh·:'iny vagy iparengcth'.•ly
nl·lkü!
ll~ll'sÍ\helük, de n1iíkiidl•siikhöz
ii:::t'rni !'l!ycch;l!J ( joyosiftiány) sziiks<~ges. :unil a
1_ncgkh·únl e\üfelh"telck IHl'llell az iparügyi 1ninisz!('rrcl egye\Crtve a hclügyn1iniszter ad 1neg.
az iizenlÍ engedély
Az 5. f;. úllapitja n1eg
1negaclúsúnak eliifellétclcil. Czenli enged0!yt csak
1nagyar úlla1npolgúr ~ orvos vagy úllatorvos
kaphat, lovúhli:'1 jogi szc1nl·ly. Ha az t•ngcdélyes
úllalorvos vagy jogi szc1n{•!y. \·agy nen1 szakképzcll (özvegyi. úrvajogos. sth.\. n1ílszaki vezetiit köteles alkaln1azni. aki csak orvos lehet.

lcrn1éke, vagy olyan anyag, a1nclyct haklcriu1uok

l l I.

Az

emberorvoslásban

természetű védőoltó·,

használatos

mények termelése és

-

A

nL

bakteriológiai

gyógyító· és kórjelzö készít·
ellenőrzése.

kir. hclügyniiniszler 2-!5.:JOO--l 9:J8. sz.
rpndt>h~le.

(Kivonat.)
!. A lf alá nos rend t•l ke :é se k. ./ oyosít Páli !J.

.A jelen rendelet hatúlya alá tarloznak azok
a készíttnények, 1nclyckel c1nbercknck l'crtiizű be-

tegségek ellen való 1ncg,·l·désére.

illetíílcg

:izok

alkahnazúsú\·aJ lcrtnclnck. Ide tartoznak továbhú
a kórjclzés céljúra szolgúló kl·szíhn(~n~·ek. l\.iv{·tcll
képeznek 111aga az 01\.l által lcnncll készítn1{·nyek.
tovúbhú a hin1lii11yirok. az orvos últa! esetenkinl
kl·szítelt vagy rendelt antovaceinúk. az ipari l·JpszUi
l·s egyl·h ipari. {•lelnli vagy l·lvezeti szerek e!ö{1\lítúsúra szolg:'dú, ne111 kúrokozó 1nikroorga11izn111st
tarlal111azú gyógyszerk{~szitn1l~nyek. nH•iyL·k l'gyl·likl·nt is cllcniirzés alall úllnak.
A re1Hlt'il'l hatúlya a!ú tartozó kl•szíln1l·nyt>kPI
iiz\clszeriíl'll tennPlni (l'liiúllilani), illetöleg forgalo1nhahozni (úrusilanq csak úllandó á\l:uni felügyelet 1nellelt 0s külön iizl'1ni. ille!iileg forga\0111l1ahozatali l'llgl·dély alapján lehet.
l l.
:::crni Cllf!Cdély.
A -L ~- ki111on<lja, hogy az e1nbergyógyászati
sz0n11nok. oltóanyagok. sth. \ernte\Cs{·vel foglal-

e

Hell iihli

k('.~::: íl 111é n ye k

l o ruul u n1 /Ja ho :::at al a.

A rendelet hatúlya alú tartozó kl:szitu1ényekct
csakis elüzelcs Hirzskönyvezlclés utún lehet forgalon1hahozni. :\ törzskönyvezést a gyógyszcrkli\fnilq:.~t·ssl•gckre 111egúllapílotl 1nódon
<"s l'ljúrús
ulún az (lJ~I \"(··gzi. :\!inden egyes k{•szí!111l·nyérl
100 pengt1 vizsgúlali díjat kell fizetni.
:\ 20. ~· ki111ondja, hogy „a jelen rendelet hatálya alú tartozó k0szítinényck csak orvosi l·s
gyógyszcrl·szi szaklapban hirdelhctük. 'l'ilos a Yalúsúgnak 1neg nc111 l'elelii adatokat
tar\a\n1azó.
gyógyh:ilúsúl1:111
niegtl·Yesztii v:igy jóizlt"•st sl•r!ii
hirdet(·st közz(•ten ni.··
;\ '.!L ~. szerint: .,az engecl{•\yes az últa\:1 forgnlo1ul1ahozotl k{•szít111l·nyek 1neghizh:1tósflgó.{•rt {s
jósúgúérl fcleliisst.'.·ggcl tartozik.·'
Fontos a 2a. és 2·L §:
.. l la Yalan1ely rL•gehhen forgalon1bnnlt•\·i) kl'·
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szítinény a lejárati· id(i elüti hatóérlékébiil \·eszi~
lett. vngy az ron1lottnak vagy szennyezettnek bizonyull, az engedélyes köteles ez! az Intézetnek
haladéktalanul bejelenteni és azok bevonása céljúból nyolc nap :!lait a Bclii"Yi l~özlönvhen és a
Népegészségügy cín1ü hivalal~·s lapban: vala111int
az Országos Orvoskan1arai Közlönvben {~s a :\la??'arorszúgi Gyógyszerész Egyesület hi\·atalos lap.1aban a készíln1ény és a gyártási sorszán1 pontos
n1egjclölése 111ellett saját költségén fellíín(i
helyen és 1nódon hirdct1n(~nyt közzétenni és a kif ogús alá eslí készíhnényeket sajút költségén díjtalanul 111egfC'leliirc hecscrélni."
24. §.:
.. A. forgalo1nhahozatalra engedélyezett készíl1nényeket az 1300/1932. N. i\I. ~I. eln. sz. rendelethez n1ellékell „Gyógyszerrendelési utasítús'· H. {•s
11. pontjában cn1litett közkórhúzak t~s orvosi rendclöintézetek, vala1nint egyéb jótékonycélú egészsegugyi vagy ludornúnyos intézetek. lovúhhú a
gyógyszertárak és gyógyúrunagykercskcdések a
~errnelésre és forgalo111bahozatalra jogosított hazai
1ntézetektiH és cégektül köz\·etlenül is beszerezhetik. :\z iizlcii nyereség cli·n'.·sére létesített 1nagángyógyintt~zelek l•s or\·osi rendclli intl~zelek. vala1nint a gyakorló orvosok és a közönség ~·észérc
azonban a készílrnények - a jelen ~. utolsó bekezdésében cnllített eset kivételével - csak gyógyszertárakban és kizúrólag orvosi rendel\·t~ny alapjún szolgáltathatók ki.

„A jelen rendelet hatálya alá tartozó készít1nl•11yck csakis l~redcti töltésben és a lern1elö iize1nek által hitclt scn lezúrt eredeti üvegekben hozhatók forgalo1nba. Azokat eladús eltilt felbontani.
kisebb ii\·egekhe lefejteni vagy 1nÚ!"-i n1iiveletnek
itlúvelni nen1 .szahad. A gy6gyszertárak (•s gyógyúrunagykereskech'•sek \'CZetiiinck gondosan ügyelniök kell arra, hogy az oltóanyagok - figyelen11nel a 212.G00/19i3a. B. J\1. sz. rendelet 3. pontjára .
\·:d:unint az érv(·nybcn lévö :\!agyar Gyógyszerkönyv rendelkezéseire - csakis kifogástalan állapotban és sértetlen, lczúrl ib·egekhen (edényekben) kerüljenek forgalo1nba, tovúhhú, hogy a raklúron tartott készleteik a szabályoknak· (Gyógyszerkönyv stb.) rnegfelelű 1nódon hÜYÖS és száraz
helyen tartassanak. :\ hatúsossúg határidejének
lell'lie ulún
a kl·szit111ényekel forgalon1bahozni
1

rr.e!I- és tüdőbántalmaknál a Puhlmann und Co.,
Berlin, teakülönlegességet ajúnljuk. - i\linden ycvii
a Puh!mann-tea is1nertctöböl egy ingyen példúnyt

kaphat.
\' ezérké1n·iselet és föraktúr:

(Jyógyúrunagykcrcskcdés és Vegyészeti Gyúr HL, Budapest, VI., Kirúly-utca 12. - Telefonok: '''12-1-320.
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111~111 szabad. Betcgségetnkozó. {•\ií csirúkal lartalntazó kl·szíln1l·nyckct gyógyszL•rtúrakhan {•s gyógyúrunagykercskt•dl•sckben kés:: fel fH'Il f((r/ruii lil<is.
Ezeket a késziln1{~11yekct a gyógyszcn'.·sz :iz or\·os
rendelés~:

a!apjún hcszcrzcndü 1ncnnyiség kézhcz-

\·élelc utún 2-1 órún belül n 111cgrcndcliinek átadni tartozik.
„:\ csonu1goko11 .. az or\·os kezéhez„ jelzést feltlinii 111údon alkahnazni kell.
„()ryosok {·s oryosi lahoratóriu1nok a betegségek fclis1ncrl·sl·rc és kórjclzést'.'rc (diagnoszlikai

,·agy gvÓ"YSZerlilr felelc')s · vezetöje kaphat engc~
délyl. .._(2i~· S.). :\ kl•szít1nényeken a külföld~. ~.re·
delel és a ao. ~- úl\al elöírt adatokat sze1nhetunoe11
tna"Yar nvclvcn kell felliintetni. 1\:iilfiildi ollószerek~- haktt."rinlógiai kl>szíln1l·nyek n1agúnhasználatra
vag\· díjtalan oryosi nlintakl'nl ncn1 hozhatók ht•.
111~g or~·os úllal se11i. Ez alól a hl'liigy1niniszler
kivételt tehet.
\'. EllcniJr:(>s.

A rcndelel alá larlozó készitn1l·nvcket a '2i.
~· szerint csak engedély :dapján lehel- iil'hozni t~s
forgalo1nbahozni. E cl,Jból a kPszíln1l·11y('kl'! clc'i·
zetcscn türzskünvvezlelni kell. A tudo1núsulvétel
egyúl!al behazab~li engedély is. :\ paragrafus részletesen felsorolja az engcdl,lykérés kellékeit. I\:öz-

3·1. S- „:\ jelen rendelet hatúlya alú tartozó
készítn1énvek eliíúllilúsa l•s forgalo1nhahozatala úlhuni elle;1iirzl·s alatt :Hl. Az cllcniirzl·s kiterjed
azokra n gyógyszerlúrnkra l>s gyógyúrunagykereskcdésckrc is. a1neh·ek aktir hclfö\dön c!ii(dlítolt.
akár pedig kiilfiildi·iil hl'hozolt ilyen kl·szít1nényt>ket raktáron tartanak és ilvcnekel úrusílannk.
„Az úllanli clleníirzl•s té-nyél 1ncgll·vesztl·sre ni·
ka\1nas n1ódf)JJ reklún1l'l•lf)kra ft~ll1:1sz11ú\11i
11e111
szabad."
Az ellcniirzést ellen<"írzii l>izottságok !.·ljesitik.
-\ bizoltsÚ" tagjai a tisztifiíorvos t>s az ( )J\:J szak·

kúrhúzak. egyete1ni klinikúk. tud. inll>zelek sajút
kísérleti cl·ljaikrn engedl•ly nl·lki.il is hehozhatjúk
e kl·szit111l·nyl'ket. utólagos hejelcntl·s kiitcleze\1sége rnellctt. '.\lúr törzskönvvczetl készítrnCnvck he-

Í..özege .
hoznlal
színen
C>KI a

szerint.
lyozza.

he!. (:17. ~.) .-\ inintúkal az cllen(írz{·s ct"•!júrn az
Intl·zct i'.'az"alúja (hPlvetlcsel últal nlúír! s :iz lntl~zet pec~l·t.R·ycl ellú!oÜ clis111ervélly e\lenl·bcn díjtalanul kell kiszolgúltalni. A gyúrtó köteles az cl-

célra) szolgáló, Yala111int az élücsirákat tarlahuazó
készít1nénvckel közyctJcniil a tcrnteUi üze111hiil is

11eszcrezh~tik."

/\'. l\ii!/iildi któ.~::ílrnényck fril'[1((fo111bahn::afala.

hozal:d(1l csetriil-csclre k~ll bejelenteni a. 28. ~
A 2H. ~- a vú111kezclési cljúrúst szah{iKülföldi
iize1ni

készihnények forga!on1b:1hoza \~dára
t'ngt'dl· 1yes. gyógy úr un agy k e reskedii

.-\ 1"l hiz~).tlsúgok a tern1elés {•s forga\0111ha\"ala111ennvi fúzisút cllcniirzik t"·s a hPlydíjtalanul - n1intút Yl'helnek. EzenkiYi'ii nz
!er1nclii üzen1eklii!. gyógy:;zertúraktúl l>s

gyögyúrunngykereskcdt~sektiil

111iJJtút kiilii:i is

Yl'-
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isn1crYt~lly· clleuéLcn a Yizsgúlalra vcll tnintút a
g~·ógyszertúr~.1nl~, nagykereskcdiinck ingyen pótol111. A~ clil·~1orzcs crccl1nl~nyl·riil a bclügy1niniszlcr11ck .1elcnlest kell lenni. :\ szükségessé ,·últ halósúgi intl'zkcdés kapcsán hozo!l joger(is hatúrozatnak a szaklapokhan való közlése irúnl :1 hcliig~·
.1niniszlcr intézkedik.

Pénzügyminiszteri rendeletek •

:\ VI. fejezet a hiinlctü rendelkezéseket tartal-

A jövedelem- és vagyonadó 1938. évi kivetése

llHlZZH.

tárgyában.

:\ \'II. fejezet a régebbi jognsítvúnyok ér,·ényél fcnnlarljn. A rendelet 19::~8. október 1-<'n lép
h:ilftlyha.

-

A 111. kir. pénziigyn1iniszlcr 10.000/1938. sz.
körrendeletc. -

(Vala1ncnnvi 111. kir. pénzügyigazgatóságnak, valan1cnnyi i\.eriileli adófeliigyclöségnek és ni. kir.
adóhivatalnak.)
-
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Magyar gyártmány!
a közgyógys:z:erellátás,

a MABI,
OTI és
a:z: összes közkórházak részére
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A jöveclelen1- és vagyonadóról szóló 1927. _évi
;)()O/P. :\I. szúlnÚ I·Iivatalos (Jsszcúllitús 45. §-únnk
(2) bekezdéséhez fíízött utasítús (1) hekczdl~sében
foglalt rendelkezés értelrnébcn a pénziigyigazgatósiigok nlindcn év januiir haviihan 111egindítjúk ti
jövedelc1n- és vagyonadó kiYetését.
Az l 9:J8. l•\TC szóló jöveclclen1- és \·agyonadú
kivetési n1unkúlatok cgyönteliísl·gének a biztosítása
c~rdckébcn, a fentctnlílctl I-livatalos Összcúllítúsban
foglalt felhalahnazús alapján. a következőket rendclen1:
/. A j611edelt·111adó kivetési nu1nkálatok.
1--L §§.

4g

l l. .-1 oagynnadó kiPclési nut nkólalok.
8. ~.
A: ipari l;s kercskcdcln1i ii:lf·tck ii:c111i !6kéjénck
érték('fése.

:\ hívalknzolt l·T. ().

:·is.

~-ánal~ (2) hckezdésl>-

hcz fiizö!l ulasítt1s (-1) hckczcllosl·hcn foglalt rendelkezés értehnébcn l'lrcndelcn1, hogy az ipari és kcreskeclchni iizlclckhcn, illeli\lcg gyógyszert:írakhan fekvií iizcn1i tiíkl•nek az értL'>két az illctii ipari.
vagy kercskedcln1i iizen1 lcrn1észcténck. gyógyszertúraknúl n gyógyszerkl>szlel 1ncnnyiségénck
1ncgfeleliícn:
1. az ipari üzleteknél úllalúban az üzleti jö,·cdcle111nck 20°/o-útól annak 5-szöriiséig.
2. a kL•rcskedchni iizletcknél. illetöleg gyógy1i}-sziiröséig lerjcclií összegekhen kell fc}Yenni.

~zt.>rláraknál úl!alúban az üzleti jövcdclcn1nck

10. ~.
.:1 !f!JÚgys:erlárak l'rtf:kt•{ésc.
(1) A .J. \'. H. C>. 28. §-a (1) hekezdt>sL·nek
2. ponljúhoz fíízöll nlasílús (::!) hekezdl~se l·rle!Inl·Len azok a dologi jogosítYúnyok, arnclyck a 2D. §.
(1) bekezdésének 5. pontjúban felsorolt liikt•Yagyonok közé tartoznak, a jelen rendelet 8. ;:;-úban en1lílctl üze1ni tiikétül elkiilünítYe (•rh"kelendiik. A
szcn1ély- és reúljogú gyógyszerlúruknúl lt>hút külön értékelendii az iizleli fl'lszen.dl·s, nlint üzctui
töke.

(2) A hivatkozott H. Ö. 39. §-ának (3) bekezdéséhez fűzötl utasítás (2) bekezdésében fogJ:11t rendelkezés érteln1ében elrendelem. hogy a
gyóg~;szcrtári jogosítvány tökeértékéül:
1. az olyan szc1nélyjogú gyógyszertáraknál.
an1clyekben az 1937. éYb~n okleveles gyógyszcrészsegéd volt alkalmazva, az 1937. évi forgalom k(~l
szcrCse, amelvekben ilvcn segéd nern volt alknl1nazva, annal~ egy és félszerese,
2. az olyan reáljogú gyógyszertáraknál, a1nelvekben az 1937. évben három vagy ennél több
<;klevcles gyógyszerészsegéd volt alkalmazva, az
1937. évi forgalo1nnak 2.75-szerese, an1elyekben segéd vagy egyáltalában nem, vagy háromnál keve.scbb segéd volt alkalrnazva, annak 2.25-szerese
,-eendö fel.
(3) Az olyan sze1nélyjogú gyógyszertárat.
an1clyet özvegy, vagy árva haszonélvez, abban az
es0lben. ha az 187fi:XI\~. t.-c. 129. §-úban említett
oklevel~s kezelön (gondnokon:1 kívül 111ús okleve·
les segéd nincs alkalnu1zva. scgédnélküli gyógyszer!úrnak kell tekinteni.
Budapest, 19(18. évi fchruúr hó a-án.

Dr. Fabinyi Tihamér s. k.
ni. kir. pénziigyn1iniszler.
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A oxenegyedárusági tfüvény végrehajtási
utasítása.
A m. kir. pénzügyminiszter 2000-1938. számú
rendelete. (Tájékoztatás.)

A. Budapesti l{özlöny 1938. évi augusztus .20-i
szán1ában jelent meg a szeszegyedáruságról szóló
1938: XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott
1938. évi 2000. szán1ú pénzügyminiszteri rendelet.

(Lásd kivonatosan a Gyógyszerészi l{özlöny 1938.
é\·i szepten1ber 3-i számában, 577. oldalon.)

A gyógyszerész szeszbeszerzése és lepárló készülék
bejelentése.
:\ Gyógyszerészi I\.özlöny 1938. évi szepten1ber 10-i számában (598. o.) az alábbi tájékoztatás jelent meg:
;\Iultheti lapsz{ununkhan részletesen ismertettük a szesztörvény végrehnjlási utasítúsát. A rendelkezések a gyógyszerészt a legnagyobb részben
nen1 érintik, mindan1ellett últalúnos tújékoztatús
céljából szükségesnek tartottuk a rendelet bő kivonatban való ismertetését. A rendelet két szen1pontból érdekli közelebbről a gyógyszerészt. Egyik
a lepárló készülék bejelentésének kötelezettsége,
n1ásik a szesz beszerzése. Ez utóhbiYal kapcsolatban a szeszcgyedúrusági igazgatósúghoz fordultunk.
hogy a gyógyszertárak a szükséges szeszt
szeszcgyedárusági áron továbbra is uz eddigi
;:1ódon a gyógyárunagykereskedéshöl vagy a de-

lailftrusítással is foglalkozó szeszgyárakból szerezhetik be egyszeríí írásbeli. telefon, vagy szóbeli
ruegrendelés alapján. A szesz beszerzési ára Budapesten literenként ·!.56 pengéi + 3°/o forgalmi adó.
''idéken 4.36 pengő + a0/o forgalmi adó és literenként 20 fillér fogyasztási adó. A IepárlókészüIékek bejelentési kötelezettségével kapcsolatban a
pénzü'gyigazgatóságtól kértünk tájékoztatást. A
pónztigyigazgatóság kijelentése szerint a rendelet
kiadása elölt 1nár bejelentett gyógyszertári lepár1ókt>sziiléket nen1 kell újból heJelenteni. ..\ régi bejelentés szolgál az engedély alapjául. A.kinek az
engcdélyokn1ányában benne van, hogy lepárló készüléke 1nentesítve van az esetenkénti Iepecsélelés
alól, annak nen1 kell új engedélyt kérni. Ahol a
pénzügyőri hatósúgok kívánják az esetenkénti lepecsételést, olt az illetékes pénzügyigazgatósúglól
írásban kell kérni a lepecsételés alól való rnentesitést.

52

53

Gyógyszerészi egyezmények.
A h1áv. Betegségi Biztosító Intézettel

kötött gyógyszerszállitási egyezmény
:uuelyet egyrészről a .\!agyar Királyi :\lla111vasutak
Betegségi Biztosító Intézete (az alábbiakban: Intézet). 1n:í.srészröl a 1Iagyarorszúgi Gyógyszerész
EgYesiilet (alábibakban: Egyesület) az Intézet tagjai és ezek igényjogosull csalú<ltagjai gyógyszcrPllútúsa céljából a kö\'ctkezt_iképen kötött n1eg:
Az Intézet kötelezettséget vúllal arra, hogy
tagjai és ezek igényjogosult csalúdtagjai rész(~rc
rendelt gyógyszereket a házigyógyszertúrlúl és az
alúhhi kivételektől eltekintve kizúrólag az Egyesület kötelékébe tartozó nyilvúnos gyógyszcrlúraktól szerzi be.
Olvan helvcken. ahol az Egyesiilet kötelékébe
lartnzó. gyógy~zerlúr nincs. a .gyógyszerek 111ús
gyógyszertárakból is heszerezhetök.
A .,Citó" vagv .. Stati111;' je\zésií orvosi \-l~nvek
az Eg);esiilet kÖie1ékéLc ne~1 tartozó gyógys~cr
tárakban is heszerezhetök.
Az Egyesület köteles gondoskodni arról, hogy
a kebelébe tartozó gyógyszerészek nz Intézet tagjai
s ezek igényjogosull családtagjai részére csak az
intézet :"il!al e ct'lra használntrn kiadott és a 1nin-

dcnkori kezelési rendelkezéseknek megfelellien kiúllított .ürlapon, az Intézel nrvos:li, vagy az általa
erre felhatalnuizotl idegen Betegségi Biztosító Intl~
zetizeti orvosok által kiúllítoll vények.re. a 1nindenkori miniszteri rendelet szerint fClszúmítható árakon kiszolgáltassák.
·
Az Egyesület gondoskodik róla, hogy a tagjai .sorúba tartozó gyógyszertárak a vényszeríien
(n1agiszlrálisan) rendelt gyógyszerek. ideértve a
„Nostra" megjelölésií eon1prin1álákat is) árábóla havi 20.- P-t. azaz Y.Ií1sz P-t cl nen1 éréí gyógyszerszán1lák kivételével - 5°/o. azaz ()t százalék
pénztári engcdn1ényt (cassascontót) hiztosítannk az
Intézetnek.
A vegyileg l'gy·sl~gcs gyógyszer készítn1ények11él az Intézet gyúri n1egje1öléseket nem alkalmaz,
ellenben a .. Nostra" n1egjelö1és nen1 jelent gyúri
inegjel iilésl.
.-\z l98H. l·vi október hó 1-téíl 1987. l>vi deCL~rnher hó 3l~ig az Egyesület a fe1n1ondott egyez1nényben rnegállapítolt árengedn1ényt biztosítja az
Intézetnek.
A szcrziidéscn kí \'Üli idiíhcn a gyógyszerkiilönlcgcsségek után teljesítetl le\'onúsok kon1penzúlásaként tn:~S. január 1-töl június aO-ig n
1nagisztrális \'én)·ekhöl útn1enetileg 4°/o-ot von le
az Intézet és a jelen 1ucgállapodásban biztosított
5°/o levonúsl az Intézel 1938. július 1-töl fogja
élvezni.
Az Egyesiilel kötelezi n1agát és szavatosságot
vállal azért, hogy tagjai az itt foglalt rendelkezé-

,.
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sCket és az Inlézetnek az Egyesülettel k?zöse_u
nle"állapított, a gyógyszerek kiszolgált:~~á~ar~1 es
szá~1lázására vonatkozó igazgatási jellegu u1~czkc
déseit betartják. Ez intézkedésekre vonatkozo :z:_1hályoiást az Intézet :iz Egyesület n1eghallg.:1tasaval' vúltuzlalhalja ineg. Az Intézel uz Egycsul~~tlel
együtt a szükséghez kép~st az_ egye: ~yó_gy;zerc.szc
ket esctröl-csetrc tudo1nasulvetel cel.1ahol .i n1odo.
sílott szabályokról értesíteni fogja.
rf.ilos az Intézel tagjainak és ezek csaladtagjainak, tovúbbá az Intézetnél alkalinazúsi: illel\'C
bármiféle szolgálali viszonyhan álló egyeneknek
bármiféle jutalékot, ajúndékot, vis~zatérítf>st vagy
.
egyéb engcdrnényt ígérni vagy adni.
'filos szahúlvszcriíen kiállított íntézt•ti 11rvos1
rendelvényre nu';s cikket, pénzbeli cllenér!ékr! :i
rendelvén,'en elöírotlól különhözli Inús gyógyszert
kiszolgáll;tni vag~· a rendel!. 1nennyisi'g1~él !~eve
sehb avagy 1nús összct0telií gyógyszert k1ad111.
'I'ilos · továbbú a gyógyszer kiszolgálta lása alkalmával az lnlézet orvosainak 1nüködésél a tuaokkal szen1ben kritika tárgyává, vagy a n1egren<lelt gyógyszerek gyógyhatására vonntkoz~lag 1negjegvzést tenni, illetölcg a inegrcndclt gyogyszerek
helvctt n1ást ajúnlani.
- A. visszaélések n1egakadúlyozása céljából a
:szerződö felek 1negegyeznek 111ég abban is, hogy
az Intézetnek és az Egyesületnek joga van a szerződött ''YÓ"yszertárak által kiszolgáltatott gyógyszereket' veS-yele1nezni s e célból a kiszolgáltatott
valamint
vényeket,
vonatkozó
gyógyszerekre
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gyógyszereket - e1ísn1eryény ellenében a gyógyszertárból bárnlik.or elvitetni. A gyógyszer kiszolgáltatása helyességének n1egvizsgálása érdekében
az úivell gyúgys=cr felél ellennlintaként a gyógyszertárban vissza kell hagyni. Az ellen1ninta visszaha~1yása 1nég a gyógyszerész kívánságára se n1ellőzhető. Az elvitt gyógyszer tartályát, burkolatát a
gyógyszertár pecsétjével, az ellenmintát pedig az
Intézet pecsétjével kell lezárni. E mellé az intézeti
megbízott és a gyógyszertár felelős vezetőjének
aláírása is szükséges. Erről az intézeti kiküldőlt
jegyzőkönyvet felvenni, ezt ön1naga aláírni és a
gyógyszerészt is erre felhívni tartozik. A mintavételi eljárásnak a gyógyszerész részéről történő
bárn1inemií n1eghiusítása a gyógyszerszállításból
kizáró ok. A. vizsgálatot foganatosító Intézet a tapasztalt Cselleges szabálytalanságról vagy visszaélésről és intézkedésekről az Egyesületet értesíti.
lla a gyógyszertár tulajdonosa (bérlője, kezelője és alkaln1azottja) ennek az egyezménynek
rendelkezéseit és az abban n1egúllapított kötelezettségeket, vagy a gyógyszerek elkészítésére, kiszolgáltatúsiira vonatkozó törvényes rendelkezéseket
megsértette, az Intézet a gyógyszertárat, illetve tulajdonosát (bérlőjét vagy kezelőjét) a vizsgálat
n1egejtése után a gyógyszerszállitásból előre n1eghatározott idötartn111ra vagy véglegesen kizárhatja, és pedig az alábbiak szerint:
. Az Intézet 1 (egy) hónapig terjedhető kizárást
saját hatásk~h·éLen, az Egyesület hozzájárulása
nélkül hajthat Yl'gre.
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Egy hónapot n1eghaladó larta1nú vagy végl('gt's kizúrús csak az Egyesiilettel cgycll~r\iíC'n !iirlt;nhetik.
A ~Iúv. B. B. L gyógyszcrszúllilú!-ihól kifolyólag közegészség elleni vagy nycrcségvúgyhól elkli
vetett vétség, büntelt elkövetése eseten azonhan, ha
e7. jogeriís ítélettel n1cgerüsíltclelt, az Intézet sajút
halúsköréhcn az Egyesület hozzüjúrul:ísa nélkül a
kizúrúst véglegesen ,·égrehajthatja.
A kizárt gyógyszcrtúr, ille!ülcg tulajdonosa,
bérlője, kezelője vagy alkahnazottja a kizárás id6tart:una alatt az igényjogosultaknak gyógyszert
az Intézet terhére - a „Cito" vagy „Stalin1" jelzCsü vényeken rendelt gyögyszerek kivételével ·nen1 szolgáltathat ki.
Ideiglenes kizárús eset«hcn e lilalo1n n1egszegése a vl~glcges kizúrúsl vonja 1naga ulún. :\
kizúrús a nni!asztásl clkiivctii gyógyszPJ'(;szre kii~
!iin határozat nélkül hatályban iuara<l. :uníg a kizúrásra inegáll<ipítolt idií rávonatkozóan gyógyszertártulajclonosi, hl·rliii ,-tigy kezeHii tnin~'isl·ghcn
t«nyleg le ne1n telt.
A véglegesen kizúrt gyógyszertár. ha új tulajdonos, hl·rHi vagy kezelö vezetése alá kerül, a
gyógyszerszállílási jogát csak a kizárás icliipontjától szá1nílotl egy csztend() után nyerheti ,·L<>sza.
Az ideiglenesen kizárt gyógyszertúr a kizúrási idll
lepergése elölt n jogot csak akkor nyl'ri ,·issza.
hn nz új tulajdonos, bérlii ,-agy kezeléí a kizár!
gyógyszerésznek nen1 fel~ vagy lemenő úgbe1i rokona, ncn1 sógora. unokatestvére, vagy ennél kö-

J

Zl~leblii oldalúgi rokona, ne111 házastúrsa ,.agy jegyes(', ncrn házastársának testvére. lest,·érönl~k.
húzaslúrsa, nen1 örökbefogadó vagy· nevelőszülöjc.
ne1n örökbcfogadolt vagy nevelt gyennckc, nen1
gyúrnja, gondnoka, gyún1oltja, vagy gondnokoltj:i.
1nég pedig a húzaslársi vagy sógorsúgi viszonyban
lcYökre nézve tekintet nélkül arra, hogy fennáll-e
1nég az a húzt1ssúg, <tn1clycn ez a viszony alapszik.
A gyógvszerszúllílúshól kizúrt gyógyszerész a szál~
lítúshan a kizúrúsi idö Jcpergéséig akkor scn1 vehet
részt, ha időközben .rnús gyógyszertár tulajdonosúvú. hérliijéYé, vagy kezeli.ijévé ,·úlik.
A gyógyszerész, illeliíleg gyógyszerlúr kizárása
esetéhen az Egyesület gondoskodik. hogy a gyógyszerellátás zavartalanul történjék, ha ez Inás nyil\"ános gyógyszertár útján nen1 lehetséges, az Egyesület az Intézellel együttesen a kizárás közlésétöl
szá111ítoll hárorn napon belül a gyógyszertár ne1n
1neghízhntónak bizonyult vezetöje helyt~be haló.súgi
gondnok kirendelését kéri.

Bendeljen

'1i Ö R Ö !{-1. AB©~
CODE
sürgönyröviditésekkel, sokat lakarit Cs 1nindcn árul
azonnal kézhez kap.
Pár szavas sUrgönnyel
egész raktárt megrendelhet.
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Ilyen C'selben a .,Cito" vagy „Statitn" megjegyzésekk el ellátott vények értékét -- kivéve, ha
a vény 1neg ne1n felelően készíttetett volna cl. a
vény alapján az Intézet n1cgfizetni köteles.
.A j(;gerős bün!ető ítélettel eltnaraszta ll tulajdonostól, bérlőtől, vagy kezelőtől az ellenőrzési eljárással fcln1erlilt költséget (vegy\·izsgú lati díj,
stb.-t) és a kárt az érdekelt gyógyszeré sznek vagy
jogutódján ak szán1Júiból - előzetes hozzájárul ás
nélkül is ·- a jogcü11 n1egjelölésével Je lehet vonni,
ha az érdekelt gyógyszeré sz, ·illetöleg jogutódja a
vele közölt köllség, illetőleg a kár kiegyenlíté se
iránt az értékcsitést iíl szán1ított 30 nap alatt nem
intézkedik.
Vala1nely gyógyszert ár lulajdonúb an vagy bérletében beálló változás esetéhen a jogclüd után az
intézettel szen1ben bár1nely cín1en fennmarad t tartozásokat az Intézet az adós gyógyszeré sz jogutódjainak szú111lúiból - a jogutód hozzújúrul ása nélkiil is - a jogchn megjelölésé vel levonásba hozni
jogosult.
Az Intézet inegtiltjn, hogy rendelöinlé zeli és
a körzeti orvosok (pályaorvo sok) a beteg részére
gyógyszere ket szolgúltass annk ki, hogy állon1úsi,
n1íihelyi, orvosi rendelökbe n a tagok részére irott
vényel~ összegyüjte ssenek és valnn1cly gyógyszertárba irúnvíttass anak.
Azoka·t a gyógyszere ket, n1elyeket nz Intézet
kórházába n, vagy az ezzel kapcsolato s rcndelöjében rendeltek, a házigyógys zertúr szolgáltatja ki.
1'ilos ·az olyan vényt a házigyógys zertárha utalni

és olt elkészíteni, · an1elyet körzeti kezeli) orvos írt.
..\. főorvosi engedélyhe z kötött v{'nyl az igényjogosultaknak a felülvizsgú lal, illetőleg a gyógyszer
szükségéne k 111egállnpítása után. a gyógyszere k
nyilvános gyógyszert árban való beszerzése céljúból vissza kell adni. Az intézel az igényjogos ultnkat az új vénykönyv ek tudnivalók rovatában figyehneztet i, hogy a körzeti kezelöorvo s által rendelt gyógyszer csak nyilvúnos gyógyszert árban szerezhető be. 'filos a házigyógys zertárhan olyan
összetélelü gyógyszert rendelni, amelyet nyilvános
gyógyszert árak nem ludnak elkészíteni (lásd
260.510/19 34. B. M. r. i. §. 28. pontja).
Az Intézet alkahnazottainaJ~ és orvosainak
1negtiltja, hogy a tag6k vényeit összegyűjtsék és
azokat egyes gyógyszert árakba irányítsák.
Az Intézet a szabálysze rüen összeállíto tt és ok1nányba foglalt gyógyszers zún1lákban megállapíto tt
összeget a számla beérkezésétől szán1Ított 21 na~
pon belül a gyógyszert ár igazolt tulajdonosa . v:igy
bérlője cín1ére kifizeti.
1\ beérkezéstől számított 21 napon bellit a ni.
kir. postatakar ékpénztár útján kiutalt szán1la~
összegekből az ln tézet az egyezinény szövegében
neki biztosított pénztári cnged1nény t (cassaskon tót)
jogosult levonni. I-Ia az Intézet a havonként be~
küldött számlákat 21 napon túl egyenlítené ki, a
cassascont óra nen1 tarthat igényt.
A számla folvósítása alatt nlinden esetben a
szán1la összegének~ a ni. kir. postalakaré kpénztár-
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hoz útadús napjút kPll érteni, ncn1 pedig azt a
nanot, an1clyen ti Ill. kir. poslatakan"·kpl·nztúr azt
a gyógyszcrtárosnak kifizeti.
A cassascontó elleni felszólan1lüsokat az Intézet csak 30 napon belül köteles tekintetbe venni.
A szán1lát henyujtó gyógyszerész, vagy jogutódja a szán1la henyujtúsától száxnított és az érdekelt gyógyszertárral egy éven belül közölt retaksúlúsi kiilönbözctekért teljes anyagi szavatosságot
vállal.
.1\. rctaksálás ellen a gyógyszerész a lc\·onások
közlésének póstára adásától számított GO napon
belül szólalhat fel. Ebben az esetben a gyógyszerész kívánságához képest a kifogásolt vényeket
eredetben vagy másolatban - a gyógyszerész terhére és veszélyére postán küldi meg az Intézet.
A. retaksálás ellen a 60 napon túl érkezett felszóh1n1lást az Intézet ne1n köteles figyelen1be venni
s a levont összegeket ne111 köteles visszatéríteni.
Az Intézet retaksátorai n1indenkor a gyógyszerárszabás rendelkezéseihez kötelesek alkalmazkodni és úgy az Intézet, mint a szállító gyógyszerész kárára vagy javára rnutatkozó különbözeteket kin1utatni . ..:-\mennyiben a felszólalással élő
gyógyszerész a kárára kiinutatott különbözetet kifogásolja, a kifogások elbírálására az aláíró felek
egy húro1n tagú bizottság döntésében állapodnak
111eg, an1ely bizottságnak egyik tagja az 01'1 1 1násik
tagja a 11ABI retaksátora harmadik tagja pedig
az Egyesület titkára. Az Intézet részéről kiküldött
1

ismerteti a ténvállást. A kifogásolt különbözet elhíriilása tekint~téhcn a hizottSág döntését az aláírók magukra nézve kötrlezönei: elismerik.
Ezt az Egyezményt a felek határozatlan idő
tartamra kötik meg. de három havi - mindenkor
a hó végére szóló fehnondással a felek hár1nelyike által hár1nikor n1egsziintethetö.
Azonnali hatállyal felhonl11ató az Egyezrnény.
ha a társadalombiztosítási gyógyszerellátás vagy
bármiféle más a szerzficlés últal szahálvozottak.
törvényi vagy korn1ányhatósági rendelet 'útján az
Egyezmény rendelkezéseiltil ellériien szahályoztatnúnak.
Ez az Egyezn1ény az 1927. évi XXI. t.-c. 20·L
szerint illetékmentes. ha azonban ez az Egyez1nény a pénzügyi hatóságok által illeték.kötelesnek
nyilváníltatnék. a ?\fáv. Betegségi Biztosító Intézete az illeték fizetését magára vállalja.
Jelen Egyeznu~ny az Egyesületre elnökének
aláírásával. az Intézetre pedig vúlasztn1ányának
l'lfogadúsa, illetöleg a ni. kir. bcliigvminiszter (lr
Önagy111éltósága jóváhagyúsa úl!al vúÍik kötelezüvé.

~-a

Budapest, 1938. évi inárcius hó ·l-én.
l\oritsáns=.lq/ Ottó s. k.

Dr. Ta11ffer Gáflnr s. k.
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A m. kir. Pósta Betegségi Biztosító Intézettel
lcötött gyógyszers zállftási egyezmény .
·

inelyet cgyrészrc'il a ?vL !dr. PóSla Betegségi
Biztosító Intézete (:1z alábbiakba n: Tntózet). rnásrészrül a :'\fag,varc1r!izúgi Gyógyszeré sz ;Egycsitlet
i,:1z alúbhiakha n: Egycsüiel) az Intézet tagjai és
ezek igényjogos ult csalúdtagja i gyóg'yszerellútú.sa
ef.ljából a következőképpen kötött 111eg:
·
1. Az Intézt>t kötelezetts éget vállril arra, hogy
l:1gjai c's ezek igényjogos ult családtagja i részére az
Intézet orYosai által az Intézet vényiirlapj ain rendelt gyógyszere ket az alábbi kivételekUH ~l!cki.nt,:e
kizárólag uz Egyesület kötelékébe lartozo ny1lva·
nos gyógyszert úraktól szerzi be.
Olvan helYrken. ahol nz Egyesület kötelékébe
lilrloz.ó gyóg~:szertúr nincs. a gyógyszere k tnús
gyógyszerlár:.lldiól is beszerezhetők.
:\ „Cilo" vagy „Stati111" jelzésíí or,·osi vények
az Egyesület kölclt'.·kéhe nen1 lnrlozó gyóg~·szer
túr:ikban is heszerezhe tük.
2. Az Egyesület köteles gondoskod ni
arról.
ho"y a kötelékébe tartozó gyógyszeré szek az Intéz~i tagjai és ezek igényjogos ult családtagja i részére a gyógyszere ket az Intézel or,·osi rendel~·é
nvcire a n1indenkor i xuiniszleri rendelet szerint fels~ú111ítható iirakon kiszolgálta ssák.
3. .-\z Intézet orvosi rcndclvény ein rendelt
gyógyszer árúnak 113-{ü (3::3.33°/o) a tag n1aga tartuzik fizetni a gyógyszer kiszolgálla tásn alkahnitval, 213-át pedig az Intézet fizeti.
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4. Osztatlan porokhoz doboz csak nedvszívó
v,1gy levegön. könnyen bomló szerekhez (brórnsók,
k:il. hypermang an stb.) továbbá szem és sebhintö
porokhoz adható. Osztott poroknúl portárca nem
szúrnitható fel.
5. Pilula, suppositori a, globulus rendelésnél , ha
az orvos a vényen a vivöszer u1ennyiség et nem jelöli n1eg, hane1n a helyett „qiuinluni salis<; jelzést
h~tsznúl és ha az alkatrészek szükséges 1nennyiségei megengedi k, a pilula súlya darabonké nt 0.20
g lehel, a suppositor ia készíléséhe z darabonké nt
lt:gfeljebb 2 g, a globuluséh oz pedig darabonké nt
legfeljebb 3 g Butyrun1 cacao használhat ó fel és
az ár e szerint szán1ítható .
·
ü. I-Ia az orvos a rendelvény en a rendelt szerek
súlyát ncn1 eléggé olvashatóa n írja fel, a kiadott
súlymenny iségct a gyógyszeré sz a vényre feljegyezJ'.l.i tartozik, anélkül azonban, hogy az orvos
állal írt számokat kijavítaná vagy áthuzná.
7. A gyógyszert árnak 1nindcn olyan vényt, a111elvr6l a::.: lnté::.:eti orPoHi f>élueg::.:6 hiánuzik a .,Statin1" vngy .,Cilo" jelzésííck és sárga színií
vények kh·ételével vissza kell utasítani, mert
értéküket az Intézet nern fizeti n1eg. Olyan kisebh
helveken, ahol az Intézetnek keze16orvo sa nincs.
a ~cin intézeti orvostól szúr1nazó. intézeti orvosi
bélycgzöve l el ne1n látott rendelvény re is kiszolgáltath ató a gyógyszer.
8. Az Intézet a beliigy1uin iszlcrilcg jóvúhagyot t
gyógyszcrren<lclési ntxnutntó alapján tlZ Intézet
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ll'rhére rendelhető gyógyszerek jegyzékét ezen
Pgyez1nény hatálya :dú tartozó niinden gyógy.szertúrnak n1cgkiildi s n heliigy1ninisztcrileg jóvúhag\ott idiikfizi v:íltozúsokról n gyógyszcrt:írnkal az
Egycsiilel útján értC'síti.
E 1negúllapodás alapja a heliigyn1iniszler últal
jóvúhagyolt gyógyszerrendcll·si útn1utató. n1iért is
:iz úl1nutatóban fc1 nen1 sorolt gyógyszer
a
.. Statiln" és „Cilo" jclzésií rendelés kivételével az Intl·zct terhére últalúhan ncn1 szolgúltatható ki.
Ad 8. I"la az orvos a füorvosi engedélyhez kötött gyógyszervényre az erre vonatkozó figyehnez!etést, vagyis ,.fiíorvosi engedély szükséges", vagy
.Ji.íorvosi engedéllyel" szókat elhagyja. a g?'ógyszcrl. ha az egyébként az intézet úllal kiadott
gyógyszerjcgyzékhen 1ninl cngedélyezelt s~er s~e
rcpel. a gyógyszertúr az Intézel terhére k1szolgal ·
talhalja. Olyan gyógyszerl azonban, 1nely az Intézel úllal kiadott gyógyszcrjegyz(~khen TH'!ll szere·
pel. az Intézel orszúgos föorvosúnak kiilfin engcdt'-lye nélkül cgyúltalúhnn nem lehet az inll~zet ler-ht.:rc kiszolgáltatni.
9. Az escthcn. ha az orvos ehnulaszlanú fc\N
\üntetni a vénven. a kiszolgáltatandó kötszer 111e11yll\'iségét és 1n~retét, úgy. inindenkor az úrszahvány~
h;lll felvett legkisehh 1nennyiségct (pl. pólyúnál 5
ni hosszú ti cin széleset. valtúnál legfeljebb 25 g
sldyút) szolgúllathatja ki. illetőleg szátnolhatja el
:1 gyógyszerész. ln1pregnúll g:izeknél, ha a vényen
11iucs fl'lliintelve a szúzaléktartalonL 111indenkor a
l1•ggyt"Hl--(t!bll n1ini.íst•güt
k( ll kiadni.
Gyógyászati
1

sc·gédeszközök az Intézel terhére cgyáll;llúhan ne111
szolgúltathalók ki.
10. Ha az orvos \'a!a1nely gyúgyszerkülönleges·
ségliiil az eredeti gyi'1ri csonn1.golúshan forgalo1n·
lian levií n1ennyisl·gnt·l kcvesehhct rendel (pl. 'fonogcn. :\digan sth.) :1zl ne1n szabad drúgúhhan
szú1nílnni. 1nint a1nennyi a rt>ndelt nH'llBYiséghez
h·gközclPhh esc'i ugyanannyi. \'agy annúl nagyohh
llH'Illtyisl>gel tarl:ilinazú gyúri eso111agolúsú kl·szí!·
1nl ny úra.
11. :\linden gyógyszerkiilönll'gessl•gel. túpszcrl.
li:\ az or\·os a ,·ényen a llll'llllyisl·get. nagysúgol 0s
1nl•rll>kct közelehhriil llH'g nl'nt jelölte. csakis köz·
l'nrgalo1nhan Jeyc'i lcgkisl·hh erPdeli eson1agn\úshan
s;,:ah:id kiadni
0s felszú111ítani. :\ gyógyszcrlúr
ugyanabht'il :1 gyógyszerkiiliinlegPss(•ghiil l'gy vl·nyrc - kiilün f'()orvosi t•ngedl·ly n0lldíl - csak l'f{\'
dnrahol szo\gúltathnt ki. l'gyanahhól a gy6gyszc>r·
kiilö111Pgl'SS0ghc'íl tiihh darab t'g\· \'l·nyn• fii.
or\·osi ~~ngetlt>Jy 1nclle!t is es~i'- akk~H· szolgúl·
lathnl<'i ki. ha :i dnrahszún1ot :iz or\·os szú1nn1al l•s
bclíi\·el kiírta. ha a dnrahsz:í1n hetih·pJ nincs ki·
Ír\·a. az Int0zel akkor is csak egy kii!iinlcgpss0g
:'(r:'it t{·ríli 1neg. ha nz or\'os a vényPn szúnunal kl·I
\·agy liihh darabol rt'ndel.
12. :\zl a g\'Úg'\'SZt>rkiiliinlegcss{•get l's túpszl~r!
ideérl\'t' n fc'í1;r.vu'si t•llen.il'gyz~sps ~·C-nycn rcndelh:l is. an1ely· .. küzalapi". vagy· .. pl·nztári" csn1n:1·
gulúshnn is forgalotnhan ,·an. csak Phhcn a cson1agolúsh:111 szali<Hl kiadni l~S felszú1nílnni nH~g ak·
kor is. ha az or\'os az erre \'(lflnlkozú I"l'!ldPlkc•zl·s! :i \'i~nyen Phnulaszlnlt:i.
1
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la. A vegyileg egységes hivatalos

gyógyszcrn~l

az Intézet nen1 írja elö a készíti) gyár n1egncvezest~t. de a nen1 hivatalos egységes iisszet{•tP;lii
u·;óuvszcrnél csak a .. G~·ógyszerkiilönlegess{•gi :\r'"'·
t'>.
• • 1 '
't
szahúshan"
fel\·ett. úrhnn legolcsóbh gyan
~l'SZI n1t·ny úrszahásút fogadja el. :\ „?\ostra" eln<•vezés
gyúri 1negjelölésnek ne111 tekinlhelii. A :\Iagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület egyeHíre rl•ndszere~dlel! Nostra kornprhnút{iinak
incgadolt úrait a
!.!vógvszerészek a szú1nlúzúsn{ll hetnrtani kötelesek.
E1ek. a vt;llVC'k a 1nagistr:ilis v(.n~·rk csnportj:íhnn
:i n1<>gfpJelií. t>nged1nPnn~·el sz(11nlúzandók.
1-L :\z Egvesiilet kötel{·k<~lw
larlozó gyógyaz últ:iluk kiszolgúltalotl gyógyszcrckriil
szóló vt•nYckel az fntt•zel kivúns:iga szerinti ösz~
szeúllítúsl;an l>s szú1nlúzúsi n'IHlszl'T'l' szerint hnvonkint szútnlúzzúk. TTa az egy· hnvi szún1la nyers
ibszcge n :~o pcngiíl 1n•n1 haladj:i llH'g. egy·szerre
liihh. de legfeljchh húrotn h:n·i \'t~ny szú111lúzhatú.
;\ sz{unlúkal szaliúlvszcriiC'n ft>lbPI:';egezvP az Inh'zclnPl a gvógvsze1:ck kiszolgúll:il:ísút kfivptí) hón:ip a-1g k~ll h~nyujtani. :\ sz{11nla-hl·lyPgillclék a
bc:nyujtó gyógyszcr0szl !Prhcli.

s1:erl~szek

15. A gyógyszertúrak az fnlfzct javúrn a ,·l~ny
szcríicn (1nagistralitcr) rendelt gy·ógy·szerck úrszah{isi úrúhól 5°/o nzaz (Jt szúznlék pénztúri cngcdrnényt adnak. A 20 pl'ngil nyers összeget 1ncg nen1
haladó havi gyógyszcrsz{unln ulún ez az engedn1ény ne111 júr. Az Intézel a szú1nlút a n1egfelelii
t>ngt•dn1ény levonúsa ulún n sz(nnla henyujtúsútúl szún1íloll 21 nap alalt kütelt·s kifizetni.

16. A.z Intézet n Vt~nyekct és szánllákat fclül"izsgúlja. A. ·megállapított sz(unszerií Ps úrszahrisi
kiilönhözet, Yala111int az Intézet IC'rh<~rc ki ne111
szolg:íllnlható gyógyszer üra a gyógyszcrlúr kih·etkezii havi szú111lújúnak kifizetésénél keriil elszúntolilsra. A· kifogúsolt Yénycket nz Intézel az i'rde·
kell kivtíns:ígúr:1 hetekintésre rendelkezésre hocsújtj:i. A kiiliinhözclek le\'onása ellen az In!ézclnél
a levonások közlésé!iil szán1ítolt 60 napon heliil
lehet felszólalni. E halúridőn túl érkczö felszólalúsokat :1z Intézel nen1 Ycszi figyelembe.
Az Intézel retaksátorai 1nindenkor a gy·ógyszcrársznhús rendelkezéseihez kiitelesek alkalmazkodni és úg~· az Intézet. 1nint a szállító gy·ógyszcrész k:írúra. vagy jnvárn n111tatkozó különhiizelel
kintulatni. Anu•nnyihen a felszólalással t~lii gvógvszerész n k:írúrn ki111u!alolt küliinböze!C'I kifogúsolja. a kifogúsok elhirrílúsúl az alriíró felek húrorntagú szakérlii hizollsúg döntésére hízzúk. :\ hi~
zotlsiíg tagjai csnk Rudapesf Pn vagy kiirny(~kén
lakó gyógyszerészek lcht>lnek, Egy·ik lagjút az Intl>zt>L 111úsik lngjút az Eg_vt•siilct (>s har1nadik tagjút a felszólalússal (>lii gyógy·szerész kc'ri fel. A hizotlsúg cliíadója az Intl•zel rctaxátor:i. aki a tény·
úllúst is1nerteli. :\ kifogúsoll különbözet
elhiráli1sa tekintelfhen a hizotts:íg dönll>sf>! "·t'!:z alf1írók
111agukra nl>zY(' ki.ilci('Zéinek clisn1crik.
\ralarncly· gyóg:'-:szcrtúr tulajdonúhan vagy hér·:.i„„1 lil'úllnll vúltnz:ís Psrll>n frnti cín1cn feln1crii\:; köYl'!elésekel nz fnlt'zPI az adós gy·ógyszcrész
i1·g11!ád júnak sz{irnlújúhól. az ulóhhinak hnzzúj{irnlúsa nl•lkiil is, a jog('Ítll n1egjeliilt~s(>,·eJ levonja,
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1i. Az Egyesület a kebelébe tartozó gyógyszer·
tárak gyógyszerkiszolgállatúsúnak hatékony elleniirzl>séhcn az Intézetet lú111ogatja. :\z Eg)·csülel a
1naga részéröl is gondoskodik a szahúlyok l>s szahúlyzat szigorú rncgtartúsúról és a 111egszcgésck
111cgakadúlyoz:'1s:·iról. Az Intézet n1indcn 1ncgúlla~.zahálytalansúgot az Egycsiilcl ludon1úsúra

hoz
18. A. gyógyszcr!úrnak a vt>nyre 1núst. 111int az
orvos últal rendcll gyógyszert. vagy a rendeli
1ncnnyiségnél kcvcsebhct vagy tnas összet(·teHr
gvógvszcrt kiadni tilos. A v(·nyrc 111:.ts gyógyszer
~.;tgy. cscrccikk az igl·nyjogosull kivúnsúgú.ra sem
adható ki. :\ gyógyszerésznek vagy a gyog!·szertúr alkahnazotljának akúr az Tni<'.:zct. akúr az orvosok tniíködé~él hirúlni.
a rendelt
gyógyszer
gvúgvhatúsúra 111cgjegyzést lenni. vagy a rt'ndclt
g~·óg)·szer helyet! n1úst ajúnlani tilos. 'filos ,·égii!
a gyógyszer!úr IJ-ilajdonosúnak. hérliijl>nek. ke;-eltdének. a\kalinazotljúnak az igl>nyjogosnll. lo,·ahhi az Intézet alkaltnazotlja. vagy az fnti"zcttel
szerzt'idl•ses viszonyban vagy húrn1if(•\c szolgúlati
\'ÍSzonvhan úlló egvén részére a gyógyszer kisznlgúltal{~ssal kapcsolt~losan jutalékot. ajúndékot. viszszalérí.tést vagy cgyl·h c11gc<ln1ényt vagy t'léinyt
adni vagy igérni.
19. Az Intézel a szabályzat alnpjú11 tiirll"nii
g)·ógyszerkisznlgáltatúst hár1nikor e1lenéirizlet heti.
E célból a terhére kiszolgúllalott gyógyszerPkriil
szóló s a gyógyszcrlúr hélyegziijével ellútolt v{~nyc
kcl igazolt incghízotlja út,iún a helyszínen. <1 gyógyszertúr iizemt>nek n1f•gzav:1rúsa nr'·lkiíl. :·11\·ixsgúl-

hatja és az intézeti Yény \'agy 'a n1úr elkt~szítctl.
de nH:;~ ki nen1 szolgál!alotl gyógyszert elis1ncrt't:ny elle1H~hcn elviheti.
:lO. A gyógyszerkiszolgáltalús elleniirzése céljúhól n gy(>gyszertúr :iz Intézet igazolt 1neghízottjúnak
gyógyszt'rl
kisznlgúllatja. ...-\.z
útvetl
gyógyszernek kh. a felét ellennlinlaként a gyógyszcrtúrbail vissza kell hagyni. Ellc1uninta Yissza·
hagyása a gyógyszerész kh·únsúgára scn1 n1ellözbetö. ;\linlakl·nt ch·itt gyógyszer lartúl~·út, hurkolatiit a gyógyszertár pecsétjével lehelfileg spanyul\'iasszal az cllennlintút pedig az Intézet
, pccsétjéYcl kell lezúrni. PccsétYiasz és pccsétnyo~
illó hiányúhan a burkolat ragaszlússal is lezúrhaló.
ne: a ragasztás helyét niind a gyógyszerésznek.
111ind az intézeti 111cgbizottnak, sziiksl·g szerint több
hclven is lintúval történő név aláírással út kell
in1L A. ininla\·éteirö! az intézeti rncgbízotl jegy·
zlikönyvcl készít, an1elyet t1 gyógyszer{~sz alúír (•s
a gyógyszertár bélycgziíjével cllúl. :\ n1intavl~teli eljórúsnak gyógyszL·rész részér6l lörténii szúndékos
1neghiusílúsa a gyógyszerszállítúsból kiz<"trúsra okot
szolgúltaló cselekmény.
21. IIa a gyógyszertár tulajdonosa (ht~rliije, kezel«'i,je vagy alkaltnazottja) az egyez1nén~· hatúrozalait és az abban tnegúllapított kötelezcltségekel
a gyógyszerek. e!kl~szitésl~rc, kiszolgúltatúsára vo'~.itií.ozó törvényes rendelkezéseket 1ncgsértetle, az
Intt!zct a g~·ógyszcrtúrnl illetve tulajdonosát .(bérliijét, vagy kezclöjél) a kihúgási illetőleg 1nús büniigyi Pijúr:ísló] fiiggPtleniil ---· az érdekell l>s az

iO
Egyesület 1neghallgalús:1 utún - a gy~gyszcrszúllí
lo"1shól cliírc 111cghatdro::otl idötarla111ra \·agy 11éylcy1·. 11 l:izúrhatja. :\ kizúrús kisebb sznliúlytalansúg
é:-; nn!laszlús esetén húro111 hónapig lcrjcdhc!. Súlyosahh szahúl~·talansúg l>s 1nulaszlús vag~· a gyógyszcrkiszolgúltat6sok kapcsún l'lkiivclclt 11úrn1ilyen

húncsclck1nény esetén az l'lköYc!ií
gyógyszerész
Yéglcgcscn kizúrható. A f:yógyszerszúllítúshól kizúrús cs:ik az Egyesülettel cgycll•rtPsl>cll úllapílhaló 1ncg. :\fcgegyczés hiúnyúhan n Ill. kir. heliigy1niniszlcr dön!. Az Intl·zcl :.1zonhan jogosult a szahúlytalansúgol elkii,·ctii gyógyszcr!úral az Egyesiilcl. hclcegyezt~sc nélkiil is egy hónapra kizárni.
l\.iizegészség elleni ,·agy nyereségvágyliól clkövetelt
büntet!, Yagy egy hónapot 1neghaladó szabadsúgYcsztl>ssel hiintctelt vétség ntiatt jogertíscn elilélt
gyógyszen~szl ,-{glegescn ki kell zfirni.
22. A kizúrt gyógyszertár illctéileg tulajdonosa,
h(·rlüje. kezeliije \'agy alkahnazottja a kizúrús idiitnrt:11na alatt az igl,nyjogosultaknak gyógyszerl az
[nl(·zel terhére a .. Git6'· vagy ,.Slatin1·; jclzésii ,.é*
nYckcn rendelt gy{)gyszPri'k kiYl•!clévl'l nen1 szolgÍdlathat ki.
'· '.
23. Idcigleues kizúrús L'Setl·Len e lilalo1n n1cgszegése a y(•glegcs ldzúrúst Ynnja 1naga utún ..·\. kizúrús a n1ulasztúst elkövetc'í gyógyszerészn' külön
hatúrozat nélkül hatúlvban inarad. amíg a kizúrúsra 111egúllapítotl idÓ rávonatkozóan gyógyszerlártulajdonosi, hl~rliii Yagy kczeliH n1inüsl~ghcn
l(~nyleg le netn lelt.
2-L A véglegesen kizárt gyógyszertár. ha új tu-

il

lajdonos, bérl6 vagy kezcUí vezetése alá keriil, a
gyógyszerszúllítás jogúl csak a kizúrús idöpontjától
szánlitott egy esztendő ut(tn ny<'rhcti vissza. Az ideiglenesen kizúrl gyógyszerlúr a kizúrási i<líi lepergése eltilt a jogol csak akkor nyerheti vissza.
hu az új tulajdonos. hér!íi vagy kezelü a kizárt
gyógyszerésznek ne1n fel- Yagy le1nenü ágbeli rokona, vagy 11e1n sógora, unokatestvére, vagy ennél közelebbi oldalági rokona, nen1 húznstársa
vagy jegyese, nen1 házastársának testvére. testvérének húzaslúrsa, nen1 örökbefogadó vagy ncvelöszülője, ne111 örökbefogadott vagy nevelt gyern1eke.
nc111 gyá111ja, gondnoka, gyá11101tju Yngy gondnokoltja, inég pedig a húznStársi vagy sógorsági Yiszonvhan Je,·iire TH:;zye tekintet nélkül arra, hogy
fennÍtll-e nH~g az a húzassúg. 1nelycn ez a viszony
alapszik. A gyógyszerszúllítúshól kizúrt gyógyszerész a szúllitúshan a kizúrási idii lepergésl~ig akkor
sl~n1 vehC't részt. ha idiiközben 1nús gyóg!·szerlár
tulajdnnosúv:í. hérliíjéYé. vagy kezeliij0vé vúlik.
25. A gyógyszerész. illetőleg gyógysz<'rlár kizárúsa esctl~hcn az Egyesület gondoskodik. hogy a
gvór•yszerszúllít:ís ztÍYartalanul történjék. I-Ia ez
n;ás!;'.>.nvilvúnos gyógyszertár útjún ne1n lehetséges.
az Eg~·esülel az intézettel együttesen a kizárás
közlésJtiil szún1itolt :-1 napon heliil a gyóg!·szerlúr
11cn1 1negbízhatónak bizonyult vezetiíjc helyébe hatúsúgi gondnok kirendelését kéri.
2H. l-Ia az Intézet feljelen!ésére a bíróság vagy
közigazgatósúgi hatóság a gyógyszertá_r tulajdo_nosn, bérlője, kezelője vagy alkalmazottja ellen Jog-
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eriís hiinlc!ii ítéletet hozott. n gyúgyszcrtúr tulajdonosa. hl~rliíjc yagy kczclöje 111ind ön1nagúl·rl.
1nincl a!kahnaznlljúért :i szahály!al:ins:.íg clkövctésl·vcl okozoll kúr t'.·s az L'licnörzési l'ljúrús 1nindcn
kiiltségc lckinteh"hen az lntl·zettel SZl'Inhcn an;·agi!ag fclcliís.
'27 . .A. jogcriis hünlctli i!{~lcltel elinarasztalt lulajdonostól, bérliitiil vagy kezcliít(_iJ az cllcnörzési
c!júrússnl fchncrlilt költséget
(vcgyvizsgálali díj
slh.) és a kúrt az érdekelt gyóg~·szcrésznek vagy
jogutódjúnak szún1lúiból --- cliizclcs hozzújúrulús
nl-lkül is - a jogci1n 111cgjcliilésévcl le lehet vonni.
h~1 az l•rdckclt gyógyszerész. illctiílcg jogutódja a
vele közlilt költség, illctií!cg kúr kiegyenlítése irúnt
az érlcsílésliil sz(unítolt 30 .nap ;dalt nen1 intézkedik.
28. Az egyez1nény l:r\'l•nyc a 15. ponlot illctiicn
tH:~s. június hó l-én. egyéb rendelkezéseiben pedig a ni. kir. bclügy1niniszlcri jú\'úhagyús közll·sl·l kü\'elii !;°), napon kezdiidik.
2H. Ezt az cgyeztnényl a felek hatúrozallan idü·
tarla1nra kiitik n1eg, de hi1ron1 havi ~- niindcnkor
<1 hó \'égére szóló fclinondússal a felek búr111e·
i}'Íke úllal liúnuikor 1negsziinlethelii.
ao. Azonnali halúllYtd ft lhonlhaló az Egyez111ény, ha az intézeti t~1gok gyógyszercllúlúsának
kt'•rdése törvényi ,·agy korn1ún)·hulósúgi rcndelcl
útjün nz Egyeztnény rendelkczéseilc'í! elléröen szahúiyoztatnék.
ill. Ez az Egyez111ény az 1927: évi XXL t.-c.
20-L §-a szerin! illcték111~nles, ha azonban a pénz1

J

ügyi hatóságok :íltal illet6kkötelesnek nyilvüníttatn{·k. a 111. kir. pós!a betegségi biztosító intézete az
illeték fizetés{•! n1agúra vúllalja.
82. Jelen Egyez111ény az Egyesiilelre elnökének aláírúsávnL az Inlézetre pedig vúlasztn1únyá11nk elfogadása. illetiilcg a 111. kir. bcliigy111iniszlcr
l"r ()11ag-y111éltós{1ga jóvúhngyása últal ,-álik kiite.Lziívé.

Bnclapesl, 1938. jtilius hó 8.

l\.orilsáns:ky Olló s. k.
Liichl'rcr Tanuís s. k.
ügy,·. igazgató.
elnök h.
Az Intézet választ1núnya a folyó évi augusztus
aO-iki hatúrozatú,·al ezt :i „ Gyógysze rszáll í t úsi
egyez111ényt" elfogadta.
Budapest. 19a8. augusztus 30.

Tersl !JrÍns:ky
inlt."zel elnöke.

úllnn1lit kúr.

postabelegbiztosítö

J/ !.:ir. Bcliiuyn1inis:ter.
219.0G9/19:18.-X.I. sz{un.
Az in!{>zeti alapszahúly 99. ~-n alapjún jó\'Ú·
hngyon1.

Budapest, 19ii8. éYi október hö 10.-én.
;\ 1ninisztcr rendclell•!Jií!:
Jásfau s. k.
nlinisz!eri tanúcsos.
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Megállapodá s a Magyar Pharmával.

,Jegyzökönyv . Felvétetell Budapesten 19a8. október 14-én. 'fúrgy; A :\Iagyarorszú gi Gyógyszerész
Egyesület és az 1. G. Farhenindus trie A. G. Lcverkusen a/Hhein között :i suhstilutio kérdésében h~t
rejütt rnegállapodás .
L .Az I. G. Farhenindus trie A. G.. illetve 1nagyarországi vezérképYise lctc esetenként közli a i\[ag~·arországi Gyógyszerl·sz
Egyesülettel az egyes
gyógyszertúr akban hizaln1i e111hcrci útjún eszközölt
ellenőrző vásárlásai ered111énvét.
:unennvihen az
0
Aspirin és Pvra111idon
vagv
,..,~,ó•t">·1 vszer•.
• dt>.véh n1ús o.
kiilönlegessé geirel kapcsolatban n snhslitulio tényr
úHapílható n1cg.
II. A i\Iagyarorszá gi Gyógyszen:..sz Egyesület n
hczzá heérkezií közlések alnpjún a következiikép en
ititézkedik:
I1) Elsií ízben 1negúllapílot t suhstitutio esetén
felhívja az illeHí gyóg~·szertár-lulajdonos \·agy
bérli) figyehnét eljárásának törvl>nytelen ségérc Ps a
következö szövegü nyilatkozat alúírúsúra szólítja
fel:
„I. G. Farbenindust rh• A. G. Leverkuscn a/Rh.
A :i\lagyarorszá gi Gyógyszerész Egyesület részé"
ri\l szóvátelt ügy clintézésekép kijelcnte1n, hogy a
jövöhen fokozottabb gondot fordítok és szigorúan
ügyelek arra. hogy gyógyszertár :uuban az I. G.
Furhenindus trie A. C1. részéről védjegyzett neveken
ig1;nyelt gyógyszerkiil önlcgességek kivétel nélkül
1nindenkor a gyúr védjegyzett készítményei höl ex~

pL·diúllassan ak. I~gyLen tuclo1riúsul Ycsze1n, hogy
1ninden lovúbhi subslilulios esetért 200.- P hirsiig-pénzt tarlozo1n a '.\lagyarorszú gi Gyógyszerész
Egyesület jóléti alapj:i javára befizetni.'"
h) .:\ fenti tartaln1ú nyilatkozat beszolgállatú sa
u!ún újból 1negúllapítha tó substitu\io esetén a
. :\lagyarorszú gi Gyógyszerész Egyesület az illető
g_rógyszcrlúr tulajdonost illetve bérlőt felhivja,
hogy az isrnétliidés esetére kiszabott 200.- P pénzhirsúgot a :\Iagyarorszú gi Gyógyszerész Egyesület
jóléli alapja jaYúra haladéktalan ul fizesse be.
e) Azon esetben, ha az l. G. Farbenindus lrie
A. G. 1nagyarorszú gi vezérképvisel ete részérííl a :\Iagyarurszúgi Gyógyszerész l~gyesülethez telt bejelentés kcllétöl szú1nílott 21 napon belül _a vezérk1!pvisclct az egyesülelliíl sernnliféle értesítést nen1
kap, ille!Ye scn1 az a) alatt jelzelt nyilatkozatna k
11cn1 jut birtokúba. sen1 arrö! nen1 kap értesítést.
hegy az illc!Ö gyógyszcn'.·sz a h) :!lait jelzetl pénzhirsúgot befizette. az I. <i. FarlH'nindus trie :\. G.
jogositya van, jogoryos!all~rt közvelleniil a bírósúghoz fordulni.
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dJ Az L t;. Farhcnindustric A. G. kötelezi n1a-.
gill. hogy azon eseteket. 1nclyekkcl kapcsolatban
az a) alult jelzett nyilatkozat idejekorán birtokúba
jut. illclYc hiYatalos l~rtcsílést kap a h) alatt túr-

gyall bi1· ;úgp(>nz hcfizclt!sl·ri_il, cg:vszcrs111indenkorn1
clintézcllnck lPkinli l·s tc111ond a bírósági jogseg{•Jyröl.

Ill. Az 1. Ci. Farht·nindustric A. (i, kötelezi tnagút arra. hogy a jelen 1ncgúllapndús lé!rejölte elüt!
1ncgállapílo!! suhslitucios esetek birói úton való
orYosl:ísúrrJI

lcn1ond.

f\' . .T1_'len 1ncgállnpndús a naptúri é\· lcjúratút
n1cgclözú a hónap elölt 1uindk{>J fél n:szériíl fcln1011dhat6. Fc!n1011dús hiányálian a 1ncgállapodús
t'r,·ényc (·\Tiil-t'vrc 1neghosszabitotlnak tckintencli"i.

K. 111. f.
.lfrt(l!/ar Pharn1a (;yáguríru R. T.
/)r Rasins:ky s. k. flf!U n·ahrl'nhnlt s, k.
:lfayyarors:ríai r;yár1!JS:crés: E(l!/t'Siilct.
/\orilsáns:k!f Ottó s. k.
Dr. To11ffl'r G(íbnr s. k.
üg~·v. igazgató.
elnök.
;\ jcgyz<"ikönyYIH.'11 foglalt 1negá!lnpodús n1egkC)lésévcl egyídcjiíleg a }i[agyarorszúgi Gyógyszcn"sz Egyesület felhh·ússal fordult a kartúrsakhoz.
1nelyben lúj<'.·kozlatja ük.el a hclyellesítésscl júró
kOvctkPzn1ényt'kriil s rl-szlc!<>scn isn1ertcti n kPrch;st. A. kiirlevél így szól:
?-.Iagyarorszúgi liyógyszerész Egyesület. 1310/
19:J8. sz. Ki.irlcvél a 1núrkacikkek kiszolgáltatása
l(1rgyúhan. Igen tisztelt Karlúrs Ur! „.-\.z cln1ult évek

S(>rán nctn egy alkalo1nn1al hh·tuk fel Karlársainl.;
figyelínét a suhslilulio ethikai és anyagi. kockú7:at(ira. 111l·gis az ulóhhi hónapokban hozzank heerk(·zell .iclcntésekhiil azt látjuk. hogy eddigi fígyel1neztctl·seink nen1 1nindenii!l júrtak kellii crednil•nnYl'l. Ilv küriilinl·nYek kiizi'l!t egycsliletiink elnliksé.gc ni1;cs ahh:111 ,; helyzclhen. hogy ki~tséghe
vonhassa "azon gyúr:ik eljúrúsúnak indlikoltságúl.
1nelYek anvagi érdekeik védel111ébcn {>s figyclnlt'Zlc·té~cik cr~·cl111énytclcnségc fol~·tún is1nl•leilen a hirúsúghoz l"on.lulnak .i<lgsegélyért. :\ kiizt•ln1ultba!l
,-clliik a hírt. hogy a Budapesti l\ereskcdel1ni l•s
[parka111:1ra vúlasztotl hírósúgn n. tiszlességtelen
verscnvriil szó\{i 1B2:i. V. !. ('. rdapjún -l:~O.- P
pcrkiHÍségnck 1.~ nap al:ilt Yt.'.·grchajtús lcrl.~e 111.cl~
lrlt Yaló 1negfizetl·sn· kÖ!PlPzPll egy pestkornyl'k1
k:•rtúrsal az{>rt. nH~rl :\spirin l·s Pyra111iclo11 helyeit
t·zc>k pótsz1.•rét szolgúllnlla l.;i. Az ít{•ll'I fpl\eh(•Zh<'letlen. :\ felperes gyúri ,-:'tllalntnúl kéizlwnj:'irlunk
a f't>n!i esethez llnsonlú tiihh l'liíké:-:zílell pPr fC'lfiiggesztése i·nh•kl>hc•n. igt;l'('lel lelliink azonban
arra vnnn tk ozú:i 11. hog~· t'g'.yPsii le tii n k l'l niiksé>g('nek úllúsponljút a suhslitutio kt;rd(;s{•br·n \.::1rlúrsainkl·:al újllúl kiizüljiik (·." :t lovúhhi peres 1·se!1·k C'!kt•riiJ{><.;e, i\\plv1· nn•gt'liizl>st> t;rdt·kt;lH·n K:1rtúrs:linkal 111egfeJpli'1kl>p tújt'·koz!atjuk. :\z Egyesiiletnck
niin! erkiilcsi lesliilelnt'k a suhslilulio lu"rdl·s(·ben
n1ús v1"le11H"nYP TH'!ll lc·hC'L 111int hog~· a suhsti!utiot t>lit0li. nH'rl :i hiró~úg :'!ll(1sponlj:i szPrint .. :1
111úrk:i11(,,· a 1núrkal11!njd1>nos \·agyoni úll:igúnak
t·gy rt"szf'". jogns 1nagiín!nla jdo1L ll'hút
1nindc11
r;J~·:i11 1011~-kt>rlt'•" :ind !o~\·t'·d(·t! :111~·:1gi ('·rdP];i·! .•J•rt
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Plitélen<lli. A hírósúg úllúsfoglalása annak felisn1erl-sén alapul. hogy an1íg egy'· 1núrk:1 annyira a .köztudatba kcriil. hogy azt úllnlúnossúghan kérik. ez
rendkh·iili anyagi úldozatokal követel! 111pg :1 forgalotnbahozó rCszériil, 111elynek bár1nelv oldalról
j(iv(í veszélyeztetése !Ür\·l>n}·cs jogvt'del~ntrt..• tarlhnt igényt. A. gyakorlat sze1nponljúból !chát C"YCdül l•s kizúrólag az az el járás helyes, a1nikor n~·a
!t11ncly nuírkacikkel kl·rií. ve\·(il 1;1inde11 fpnnlartús nl·lkiil az últala 1negnevezcll 1nárkacikkel szolgúljuk Id. A bíró.súg fclfugúsa szerint incgcngcdhetctlen oly kérdések feltevése is. inclvck alknl111asak a laikus közönség 1negtPvesztésér~ ahhan a
vonatkoz{ishan. 111intha a kért n1úrkacikk kiilön1,üzö úrakon vagy nlinöségbcn volna kaphnl{i. .ro"kiivctkez1nény nélkül lchúl :tzl a kPrdésl se1n sz~
htid feltenni a példúul :\spirinl kl~rií vcv(ivl'] szeinben. hogy .. 8" vag!· 12 fillérest óhajt-e?·· l:gvanesak jogtalnn. siit n1ég súlvosabhan rniníisiil ·olvt'•r!ehníi kérdés. hogy „111agyar vagv n1ús gv{11:1.
111únyú Aspirinl óhajt-e'! .. A kérdés!· 111(•g ol~.' forn;úhan sc1n lehet jogküv(•!kczn1(•nv nt~lkiil fr•itcnni.
hogy nz illclii ,.Bayer :\spirint Óluijl-l'„. inert nz
ilyen kérdés is annak a lchetöség(•t t:í1naszlja alú.
hogy ,·olna 1nt1s n1úrkújú Aspirin is. F't'n!ick iiszs7efoglalús:íul lch:í! leszögczht'ljiik. hogy csak
cµyetlen niagutarliis indokolt t':-; n1e11!csit jogkövctkt>zn1ényck alól. az 1. i„ nn1ikor :1 ,-aian;rJ\· 1núrl::icikkcl kl~l'Ö vc,·iif 1nindPn fpnnlnr!ús 111•ikiil a
kért 1núrkacikkel szolg:"d1111k ki. :\ki g,·ög\·szcrtárhnn \'Úsúrol. :tnnak hizon\'osnak kPll il~n1'1fc afeliil
h11g~· valóhnn :1 kPrcl{·st·.~ 111úrk:111(>y,·pJ igényeli
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kt~sz[hnényt

kapja: ennek pedig tnegállapított úra
\'an. :üuit inindenki betartani köteles. Azon cscllicn. ha vala111ely vúrosban, vagy községben füszcr.kereskcdések. vagy· illatszerészek (•s drogislúk
.\spirin, vtrgy ilyen elne\·ezl·s. alatt 1nás gyógyszeranyagot úrusítanak. fclhivjuk az igen tisztelt I\:artársukat. hogy az cseleket hizonyítékok csato1úsúval, vagy esetleg n1egjelölésl'vcl nz Egyesülettel közöljék. hogy az i11etiik ellen a ~fagyar Phanna útjún az cljárús fol!·:unatha létessék .. hogy ezúltnl a
lH'lvzcl l' vonatkozúsban rendeztessék.. Az eddig
n1eginditolt peres cljárúsok rendezésére. ,·alan1inl
a tovúbhiakhan kövctendíi eljúrásra nézve egyidejüleg n1l>gúllapodúsl létcsíteltiink a gyárral. _.\ tncgúllapodúst a szaksajtó útjún fogjuk t. 1\arlúrsainkkal istnertetni. :\fcggyiízi\désiink. hogy kevl-s fárnds:'1ggal. rövid idiín heliil rninden gyógyszer!Ílr YPviíközönségc nálunk is épp úgy. 1nint tnús orszúgokhan. szintén visszavczctheUí arra az útra. a~
tnclv sen1 clhikai. scn1 gazdasúgi szernponthól IH'lll
kif~gúsolható. Budapest. 19:J8. október 14, E:nrtúrsi iidvözlettcl: Dr. Tauffer Gúhor elnök. l{orif.~á11s:ku Olló iigyv. igazgató.

HINISUIJIN „RHCHTIER"
100 és 200 egységet tartalmazó
5 ccm-es üvegekben·
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A gyógyszerészi gyakorlat.
·- A n1. kir. heliigyn1iniszter 252.627-1934. sz{unú
körrcndelete. ('ra1a1uennyi törvt~nyhatósúg· elsii tisztviseHijénck.)
Alaovető

rendelkezések.

A 1nagyarlakla Fc!Yidék visszacsatolúsúval
hazatl·rt gyógyszertárak felclfis YPZctöinck jó cliirc

Hirlénií tújékozlalúsa cl·ljúhúl szolgúlalot kívánunk
tvljcsíteni azzal. hogy az

10:1-1-. évben 1negjclc11!

alapvct(i bcliígyn1iniszlcrí n.~ndclctekcl is felvesszük
1::vkönyvü11khe. Jlcg kell jcgyezniink. hogy ezek
u

rendeletek

a

hazatl·rl

gy6gyszerlúrnkra

csak akkor fognak l·lelhl'lépni, ha
1~1ú11.vintl>zkedl•s

í'!Tl'

nézye

külön kor-

tiirll•nik. Ezek11t•k a rL'JHleleteknck

a klizl{•s1• !t>hút

lll'lll jelenti azt. hogy azoknak jogh;:túlya n1úr kitcrjcszlclel! a fpJvid{•ld g~·ógysze

r{·szekrc is.
Sziiksl>gcs voll a rendeletek fölvétele
1ncrl kartúrsaink sz:'1n1os csctl1cn

l.·enniinkel e rendeletek szövegl·nek

:izt~rl

kerestek

is.

111eg

n1egküldt~si.'•re,

a1ninek ·- sajnúlalunkra 11en1 tudtunk l'ieget
l1.:nni. 1uinthogy e rendeletek példányai idiiközben
ic•ljeseu elfogytak.

A J,:özegt;s'zs&gügy rcndezéséröl szóló 187{}:
XIV. t.-c. 124. és IH7. ~-aiban kapott felhalalI11azús alapján, a kö,·ctkezökct rendelen1:

1. §.
Nyilvános és húzi gyógyszcrtúra't csak gyógyszertár önálló vezetésére feljogosító gyógyszcrésztnestcri. illctöleg gyógyszerésztudori oklevéllel bíró
gy6gyszerész ,·ezcthet.

2. ~.
A gyógyszerész köteles eredeli oklevelét a
gyógyszerlúr Yl'Zclésénck 1negkezd1.•se előtt. az ill(•tékes T. fokú közegészségügyi hatóság tisztiorvosúnúl (.iúrftsi tisztiorvos. iigyvezclö orvos. keriileli
lisztior\·os111H) hcnn1tatni.

:i. §.
.-\ gyógyszertárban alkaltnazotl gyógyszerész
szen1Plyzelet (okleveles gyógyszerész. segédgyógyszerl:sz. gyógyszerl'szgyakornok). alkaln1aztatásuk
11lún következi) 8 napon hcliil. a gyógyszertár fele:liis vezcUije köteles az alkahuaztatús alapjúul
szolgúló eredeti (1uúsolatban el nen1 fogadható) okn1únyok bennttatása 1ncl1ett, az illelf>kes elsilfokú
közegészségügyi hatósúg tisztiorvusúnak bejelenteni.
6
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4. §.
A.z I. fokú közer;észségügyi hatóság tisztiorvosa köteles az oklevél (hizonyít\·ány) átvizsgálása
után a bejelentést nyilvántartásba venni. :\ nyilvúntartásnak tartrdnlaznia kell a gyógyszertúr
n1egnevezését és helyét. a bejelentett fél nevét. születési évét és helyét, az oklevél (bizonyítvány) kiállításának idejét, sz{unát, a kiállító tudon1ányos
intézet n1cgjelölését, az alkaln1aztatás minőségét
(fcleliJs vezeti), okl. gyógyszerész, stb.) és kezdöponljának idejét.
5. §.
A gyógyszertár felelős vezetője köteles a 3. §,
szerint bejelentett alkaln1azottjának kilépését 8 napon belül az I. fokú közegészségügyi hatóság lisztiorvosának írúsban bejelenteni, aki a nyilvántartás megjegyzés rovatába a kilépés idejét bejegyezni köteles.
6. §.
A tisztiorvos {l. 2. ~.) a törvényhatóság lisztifőorvosának a nála eszközölt gyógyszerészi kiés bejelentésekröl havonta jelentést lenni köteles.
•j,,_ törvényhatósági tisztifilorvos a fL\·ógyszertárvizsgálatok alkaln1áva1 a he- és kijelentések he1Yessé·
gérö1 meggyözlldni tartozik.

i. §.
lla a gyógyszertár felelős vezetője a gyógyszertár vezetésében bárn1ilv okból akadúlvozva
van, n1agát gyógyszertár ö1;álló vezetésére feljogosított gyógyszerész állal helyettesítheti. :\ helyet-

tesítés bejelentése a 2. §-han 1ncgjelölt inódon történik.
:\ helvettesítés tartan1a egy-egy naplúri e\'ben covhu;.:unban
H ht'lnél. összidötartan1 !ckinoo
.
letében pedig 2 hónapnúl tovább nen1 terjedhet.
:\1ucnnyibcn u helyettesítés n hatheti idötarlrunol
n1eghaladná, úgy a gyógy'-szertár kezeltetése csak
a n1. kir. belügyn1iniszternek a 141.000 -1920.
N. :L\L :\f. szán1ú körrendclelhen (l. Rend. Túra
192i. évf. 1792. okl.) 111eghatározott jóváhagyása
után folytathnló.
I-Iáron1 napot 1neg ne111 haladó helvcttcsít(·st
bejelenteni nen1 kell. Ily esetben a·zonha11 a
gyógyszertár vezetéséért a gyógyszertárnak szahályszeríien bejelentett vezetöjc feleliís.
8. §.
Aniennyiben a húzi gyógyszertárat czideig orvos vezette, a húzi gyógyszertár tulajdonosa kötele~ jelen rendelet életbeh'.~ptctéséliíl sz{unított kl>t
hónapon belül a gyógyszertárnak orYos últal való
további vezetésére a 111. kir. helügy1ninisztcrtöl engedélyt kérni. A.z engedély csak kh·l~lclcsen in·
dokolt esetben adható 1ncg .
Ezután felállítandö húzi gyógyszertárak csak
az 1. §-Lan incghatározutl gyógyszerész :'dia! vezethetők.

9. §.
:\ gyógyszertár felelős vczctlije jelen rcndc!cl
l·lctheléptetésétöl szániíttltt 1;) napon belül köteles
oklevelét az illetékes clsöfokú közegészségügyi hatf>ság tiszlior,·osánúl be1n11lalni (l. 2. ~.). illeliilcg
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a sze1nélyzctre vonatkozó bejelentéseket (1.
1negtenni.

a.

~.)

10. ~:\1ncnnviben a cselek1nénv súlyosahh hüntetö
rendelkezés· alá nen1 esik, kihÍtgást követ el és az
1876: Xl''· t.-c. 7. §-a alapjún pénzbüntetéssel
hiintetcndéi az a gyógyszertúrtulujdonos (felelös vezető),

1. aki a gyógyszertárban alkahnazotl gyógyszerészsze111élyzet he- és kilépését az elöírl szahályszerií 1nódon he nen1 jelenti (1. ii. §.),
2. aki eltúvozásál, illetölcg :i helyettesítést
szahályszcrü 111ódon és idiihen he nen1 jelenti (I.
7. §.),
a. az a gyógyszerész, aki a gyógyszertár vezel{~sét oklevelének
szahúlvszcrií hcnn1lalúsa előtt
n1cgkezdi (l. 2. §.).
·
A pénzbiintelés lckintctéhen az .1928 : X. t.-c.

rendelkezéseit kell alkalrnazni.
E kihúgás 1nialt az eljúrús a kiizigazgatúsi hatóságnak, 111int rendtiri bünteti\ bírósúgnak hatáskörébe tartozik. llarn1adfokon a 111. kir. hcliigy1ninisztcr bíráskodik.
11. §.
Ez a rendelet 1935. évi januúr hó 10-{~n lép
t"h~lhe.

Budapest. 19:14. l·vi deccn1hcr hó 19-én.
.:\ n1inisztcr helyett:
Dr. Scl1olt:::: /{ornél,
állrnntitkfir

A gyógysxerésxi

működés

és eljárás sz:abályoxása.

-

A m. kir. Belügyn1iniszter 260.51011934.
számú ·rendelete. .A köZegés_zségügyi_ re1_1dezéséről szóló 18i0 :
Xl\r. t.-c. G. és 137. §-ában kapott felhatahnazás
alapján, a gyógyszerészek 1niiködési és eljúrúsi körét a következőképen szabályozom.

Alfalános rendelkezések.
!.
1. §.
(1) A. reál és sze1uélyjogú, valamint a fiók és
húzigyógyszerlár (111indezek az alábbiakban „gyógyszertár'' név alatt) tulajdonosa, illetőleg felelős vezetöje köteles az érvényben levű űiagyar Gyógyszerkönyvben foglalt gyógyszereket, sebészeti kötözöszereket, az eliíirt nlinöségben és a gyógyszcrtúr forgnln1ának n1egfelelö n1ennyiségben állandóan készenlétben larlani és azok.a! a fennálló
törvényes rendelkezések betartása 1nellell orvosi rendeletre, illetve a kézi-eladúshan a közönség
részére kiadni.
(2) .A gyógyszerlúrban készletben tartott nlinclcnncn1ií gyógyszernek h:unisilatlannak, ron1latlannak, szcnnyczéstr.il 111cntesnek és lcgjohh 111inöségiinek kell lennie.
A hivatalos gyógyszerkészíln1ények csakis a
IV. ~Jagyar Gyógyszerkönyv (alábbiakban „Gyógyszerkönyv") előírása szerint készíthetők el.
(4) A l\Iagyar Gyógyszerkönyv valamely elő-
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zti kiadúsúhan hiYatalosnak 1ninösílell gyógyszerek
1ninéis(·gérc. k<'·szílésére, eltartúsára és kiszolgúl!a~
túsúra tH'izve ezen clöírúsok. egyéb gyógyszerekre
nézve pedig a közkeletíi kézikönyvek (!\Innuale)
cliíírúsai az irányadók.
2. §.
(1) A gyógyszertár tulajdonosa (fele\ös vczetöje! köteles az e1nlítell gyógyszereket - a gyári
cso111agolúshan. relbonlás nélkül forgalomba kerüliik kivételével - beszerzéslik alkahnával, elraktározúsuk cliill (a :\Iagyar Gyógyszerkönyv elözii kiadúsúhan, vagy egyéb isn1ert tudon1ányos szakkönyvekben foglall cHíírús szerint) szakszeriíen
n1egvizsgúlni és állandóan ellenőrizni azt, hogy a
gyógyszerek 111cgfelclliek, romlatl:inok legyenek.
{2) Az 1. és 2. §-ban foglalt kövcleln1ények
betartásáért a gyógyszertúr tulajdonosa (felelős veZ('tííje) felelős.

a. 5.
( 1) l\.ész, zúrt csun1agolúsLa11 forgalo1nbahozotl ú. n. kiszerelt anyagok, mint pl. a sebészeti
kötüzöszcrek, gyógy.szcrkülönlegességck, organotherúpiús, n1egszabolt hatásértékü, bakteriológiai készíln1ények, gyógyszeres folyadékokkal töltölt stc-.
ril an1pullúk, stb. 1negfelelü nlinőségéérl a gyógyszertár vezetője csak oly 1nértékbcn feleli.is, amilyen n1értékben azt a Gyógyszerkönyv (1. „A.lapt•lvek'· e. cikk 13. pontjút 9. oldal) vagy egyéb
jugsznhúlyok a gyógyszerészre nézve n1egúllapítj:í.k.

(2) A közönség részére ilyen zárt csomagolásban forgalo111bakcriilö gyógyszerek hatáserösségéért
és megfelelő vo1táPrt a kl~szítő, külföldi készítményeknél a hazai frlclös forgalomhahozó viseli a felelősséget. Ezért nzt felbontani vagy kisebb részletekben a köziinség részére kiszolgáltatni tilos, kivéve, ha arra orvosi rendelet alapján valamely
gyógyszer elkészítésénél szükség van.

II.
J{iilönös rendelkezések.
A gyógyszerek eltartásáról.
4. §.
(1) A gyógyszertári edények és tartályok nem
tartahnazhatnak n1ást, mint anlit feliratuk jelez.
(2) Fényérzékeny gyógyszereket sötét, sárgásbarna színii edényben kell tartani.
(3) Nyitott vagy jelzésnélküli edényekben
gyógyszert tartani tilos.
(4) Egy és ugyanazon fiókban többféle szer,
legfeljebb elkülönítve külön tartályban tartható
és nlinden tartályon azoknak pontos tartalmát
könnyen el nem távolítható 1nódon fel kell tüntetni.
(5) A gyógyszerek betöltését (in1pleálás) a
gyógyszerész-jelölt {ne1n okleveles gyógyszerész)
és gyógyszcrészgyakornok csak okleveles gyógyszerész felügyelete alatt végezheti.
(6) .Az összes gyógyszereket elnevezésük és
u gyógyszercsoportok szerint a, b, e, sorrendben
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kell elhelyezni, a gyógyszertúrak gyakorlati kövelcln1énycinek 111cgfclcliien.
(i) A gyúri cson1agulúshan közvetlen használatra készen (kiszerelve) forgalon1bakerülő készit111énvck a tübhi szerektől elkülönítve helvezcndiik -el.
·
(8) Az criís .szagú, vagy hüziis szereket (jodofor1n, xerofonn. asa foclida, 1110.schus, stb.) a többi
kiilön búdog vagy üvegedénybe téve szcrckliíl lchclölcg elkülönített helyen kell eltartani. A jodöfor111 lc1uéréséhcz kiilön n1l·rleget, szarukanalat, jodofor1nos anyagok k(>szítési'hcz pedig
kiilön 1nozsaral kell használni.
(9) .Az egy és két kcreszllel jelül! szereket a
gyógyszerlúrak berendezése és f'clszerelése túrgyúhan kihocsúto!l 2G0.520-19:·J4. n. :'II. szún1ú rendelet 5. 8-ának b) és e) pontjaiban fogl::ill ulasílúsok szerint kell eltartani.
( 10) :\ tnérgek l·s pr(ís hatúsú szerPk h·111l>n~séhcz. fcldolgozúsúhoz kizúrólag az e el·lr:i szo!gúlú n1érlegck. eszközük (·s edények hasznúlandók.
( 11) A híizö.s Yagy erüs szagú anyagok feldolgozúsúhoz hasznúlt eszközök és edények, 1nús
célra csak alapos tisztítás ulún használh:tlók fel.
(1~) ..-\ 1néregszekrény kulcsát,
\'alanünt a
gyúgyszt>r!úr béJyegzöjét a gyógyszcrlúr felelős ,·ezetöjc, Yagy annak helyellese szc1néiyes felellis.sl·g
ruellett oly rnódon köteles rnegűrizni, hogy azokhoz
jogosulatlanok és idegenek hozzá ne férhessenek.
lia az cndített tárgyakkal visszaélést követtek el,
vagy ha azok el\'esztek, a gyógyszerész köteles ar-

S!l
ról az elsőfokú közegészségügyi hatóságnak azonnal jelentést tenni.
(13) Füzetet, forrúznlot sürített alakban k(~sz~
!elhcn tarlani és azokat ebhtíl kl•szítcni nen1 szabad - úgyszintén ncn1 szabad tön1ényített és hasznúlalkor fclhigí!:indú ilyne1níí készít1nényckliül
sziirnöt \'agy feslv(~nyt készíteni t~s kiadni.
(14-) 'I'ilos az olyan szerekből recepturai n1unka Yagy kiadás céljaira trituratiókal vagy oldatokat kl·szlelben tartani, rnelyek a trituralióban
vagy oldalban boxnlást szenvednek (nlint egyes alcaloida sók, vagy a denüthyl-a1uidoantypirin, stb.).
(15) Oldatok, füzetek, syrupok conserválúsúra
idegen anyagot használni tilos.
A [J!JÚ[J!/S:crtári nyiluúnturtú köny11ekrii!.

5. §.
Az úrúkészlet kellő időben Yaló utúnpótlúsúról a gyógyszertár tulajdonosa (felci(is Yezcttijej
köteles gondoskodni, aki C\'égbűl :i küvetkezü
könyveket köteles vezetni:
~ u) n1egrcndelü {defeklusj könyvel, a1nclybe a
1ncgrentlelésrc vúró szer nevét l>.s 111cnnyiségél, a

Gyógyszerárut jól és olcsón

1i' Ö R Ö K - L A B 0 R-l!'llái
vásárolhat.
-

Gyorsan, pontosan és jól szállít, -
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111egrendelés keltét, a szállító cég nevét és a szer
beérkezésének napját kell bevezetni;
b) laboratóriumi n1unkakönyvet, an1elybe sorszá1n és kelet szerint, n házilag készült gyógyszerek nevét, minöségét és 111ennyiségét kell feljegyezni.
E könyv egyik elkülönített részében kell feltüntetni a gyógyszertárban előállított, s a Gyógyszerkönyv szerint ne1n hivatalos gyógyszerkészít1nények pontos összetételét is;
e) vizsgálati naplót, amelybe sorszán1 és kelet
szerint a 2. §-han foglalt előírás szerint vizsgált
gyógyszer nevét, a szállító cég nevét és a vizsgálat ered1nényét „1negfclelö", vagy „1neg ne1n fclelö" jelzéssel kell Levezetni. !-la a vizsgált szer n1inCisége ne1n n1egfelelö, ennek okát is 111eg kell cn1líleni. A vizsgálalot teljesítő gyógyszerész a vizsgálat crcchuényét névalúírásával köteles cllútni;
d) 1néregkönyvet.
A n1éregkönyvnek a következő rovatokat kell
tartahnaznia:
1. folyószárn;
2. a kiszolgállatás ideje; év, hó, nap;
3. a rendelő orvos neve;
·!. az engedélyt kiállító hatóság neve, az engedély szánu1 és kelte;
5. a 111éreg, illcttileg az erős hatású szer neve,
n1ennyisége;
G. nlilyen célra (orvossúgképen, kártékony állatok pusztítására, gazdasági, ipari vagy tudományos célra) sziikséges a méreg;

7. n vevő neve, foglalkozása és lakása;
8. a rendelvény elkészítőjénr-k l~S kíszolgáltatójának sajátkezíi aláírása;
9.· ha ne111 gyógycélra szolgál. az átvevő alúírúsa és lakása;
i\. n1éregköny,· n1cgfclclií rovataiba n1indazoknt a tételeket be kell vezetni, amelyet a jelen rendelt 5. §. d) pontja előír.
A 111éregkönyvel, valamint a visszatartott vényeket (engedélyeket) az utolsó tétel kellétöl szúniított 10 éven át nleg kell t'írizni.

Az

orvosi refl(fefl>énuek

kiállítúsáról.

{). §.
(1) A.z orvosi rendelvényt rendszerint. az ú. n.
egy és két keresztes szereket !artalrnazó orvosi
rendelvényt pedig n1inden csclhen, olyan vény~pa
piron kell kiállítani, ainelyen a rendeli\ or\·os neve.
lakása (tclefonszánut) fel van tüntetve.
(2) 1'.Iinden orvosi rendelvényt szahályszerüen. nlinden kétséget kizáró 111ódon. jól olvasható
írással kell kiállítani. A rcndelvénven az orvos a
rendelés helyét és keltét feljegyezni és a nevét olvnshatóan aláírni tartozik.
(3) Az egy vagy két kereszttel inegjelöll
gyóf:ryszcrek rendelése esetén úgy az orvos, 111int
nz állatorvos köteles annak incnnyiségét, betüvel
és sziunrnal kiírni. tla pedig az orvos a két kereszttel 1negjelöll gyógyszerekre nézve inegúllapítotl legnagyobb egyes, illetőleg napi adagnál többet kivún rendelni. tartozik a l'l'IHlelt rnennyiségel
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in~g. al~írá?ával vagy kézjegyével külön is 111egeroslten1. Nen1 vonatkozik azonban ez utóbbi rendelkezés a külső használatra szánt kenőcsök.re és
oldatokra. Az egy és két kereszttel jelölt rryógyszerek rendelésekor úgy az orvos, nlint az Knat'orvos
~.:.ötcl~s a rendelvényen a gyógyszer hasznúlali n1ód.iat luzetcsen n1cgjelölni, tehát használati utasítú~ul.. •:rendelet szerint" vagy „u!asilás szerint" 1negJelolesekct használni nc1u szabad.

-. (4 l h~ét. k.e:e~ztes szert tarta lnu1zó gyógyszer
az or\·os ugyanazon a vényen
csak u?y re::d~ll~eli el, 1.1a. :i rendelvényt újabb kelettel cs :Ua1rasaval ellatJa. 1\.ét keresztes szert
lartaln~az? rendelvényt „Se1npcr rcpelelur" jelzéss:r ell:tt~:1 nen1 szabad. (E bekezdésben foglaltak~ol el.tero rendelkezéseket a rendelet i. §-únak (11)
e:;; (12) bekezdései tarlaln1azzák.)
(fi) h'..ét kereszttel 1negjelöll gyógyszert poral~~kban os~tatlanul rendelni nen1 szabad. A.menyll)Il.1e1_i e kel kereszttel 1uegjelöll vauv e<ryéb erös
h<~tas~ s.ze~ k~Is? ha~ználatra szolgi~( úg), a renl_le.I,~ ~ze1, l.irlalyat nun<lenkor „1néreg·· és .. halúlieJ Jelze.ssel kell 1negjelöltctni.
.

1sn1l-t~lt elkesz1teset

.. , .:(H). :~~ egy k~resztt.:I i:1egjelölt és a gyógy-r -tel"'·) Jelzett altatószert tart.a_lin~tzó ~rvosi rendelvény is111ételten csak úgy
~~(:sz_llheto ~l, ha az orvos újabb keltezéssel és alá1rasaval ellatta. I\.ivételt képez, ha a rendelt gyógysze1.1rsz<Ib~isban

szerben az altatószer egész menny1sege a napi
adagot n1eg ne1n haladja, anlikor a vény újabb kelet és orvosi aláírás nélkül is kiadható.
A gyógys:erfk Jds:olgálfalrisáról.

i. ~ .
:\ gyógyszert úgy 111enny1seg. nlint tniniiségre nézve szigorúan az or\·osi rendelvény szerint kell elkészíteni. A rendelvényhen clöírt gyógys!:erek közül hármit is kihagyni, vagy azl. a1nenynviben cllenkczö törvényes rendelkezés nincs, 1náss:i1 helyetlesíteni szig~rúan tilos. lia az orvos
szóvédjegyzcll szert rendelt, mús szert, inég ha az
\·ele' vegyileg azonos ös.szetl~telíi is. kiadni ne1n szabad.
(2) lla az orvos olyan szcrl rendel, an1elyik
küliinhözö tö111éuységben készül es a tö1nénység
fokú! hatúrozottan n1eg ncn1 jelöli. 1nindenkor a
kischh tün1énységücket kell kiadni. Ha pedig pontos n1egjclölés nélkül olyan gyógyszert rendel.
1nely úgy tisztított, 111int tisztítatlan úllapothan
használatos, nlindig a tisztított 1ninlíségiít kell kiadni.
PH A dexlrinnel elkészített, szúrított ki\·onalokhól inindig a rendelt rnennyiség kétszeresét kell
Yl'BBi. I\ivételt egyedül az „cx.lractu1n scillae" képez, a1nelyb6l a rendelt 111ennyiség háro1uszorosú!
kell venni. :\ kétszeres. illetiílcg a háro1nszoros
111ennyiséget kell kiadni akkor is, hn az orvos kife~
jezctten extr. e. dcxtrino-l rcnclcL
{-1) lTn nz oryo.s olyan gyógyszer\ n'ndrl, a(1 ·1
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n1cly hivatalos és nen1 hivatalos SOJa alakjában
fordul elö - an1en11yihcn az orvos nen1 írná ki
a gyógyszer teljes nevl>I - annak n1indig a hivatalos sója adandó ki (pl. ha az orvos csak codeint ir fel. úgy 1nindig a eodeinum hydrochloricu1not kell kiadni.)

(5) Bo1nlékony, vagy hatúsukhan csökkcnií
gyógyszcrckhöl (pl. infusutnok, decoctun1ok, stb.)
a vényen felírt 1ncnnyiségnél töhhct 1nég a fél kifejezett ki,·únsúgúra sen1 szabad egyszerre kiadni.
(H) Oly rendelvényt, inelyct ne111 a H. §-ban
foglalt rendelkezés szerint állítottak ki, életveszély,
valaniint tnús siirgös eset, ncn1kiilönben lényegtelen alaki hibúk kivl~lelévcl ~ a gyógyszerésznek
elkészíteni (illctiileg isn1Ctcllcn elkészíteni) és kiszolgúltatni nen1 szabad. A gyóg:rszerész ily esetekben köteles az oryost, vagy ha ennek akadúlya
volna. a gyógyszer 1negrendcléijl·t n kiadús 111egtagadásúnak okúról feh·ilúgosílani. illt•tvc a vénYt
visszatartva. a kiszolgáltatús indokú! az orvos.s.a!
írásban közölni.
(7) I-Ia az orvos olyan rendelvt'~nvl irna. au1elycn egy vagy két keresztes szer adagja a
Uyógyszerkönyvhcn 1neghalúrozott legnagyobb adagot n1cghaladja, s ezen adag betiivcl való n1egjelölését. vagy kézjegyé\·el Yagy aláirás{n-:ll \·aló
111cgerlisítt'~sét az orvos chnulasztaná, úgy ha a
gyógyszerész az orvost erről l·rlcsíleni 11c111 tudja, siirglis esPlben vagy élctvcszl·ly idcjl·n a gyógyszerész a keresztes szer legnagyobb adagjúnak figyelc1nbevételévcl készítse <•l a gyógyszert, s ezt a

vCnyen n1egjelölve. adja ki és crröl a rendelő or\"OSl utólag értesítse.
(8) A Gyógyszerköny\·. továbbá az egyesített
Gyógyszerúrszabáshan egy vagy két kereszttel n1egjelölt gyógyszerek, a bakteriológiai és széru~I~?
szíl1nénvek, Yégiil az úgynevezett organotherap1as
(hormofl) k észítn1ények csak i\Iugyarorszúgon g:vakorlatra jogosított orvos, vagy állatorvos rendelvényére adhatók ki. A Gyógyszerkönyvben és az
egyesített Gyógyszerárszabáshan elő nem forduló
újabb vagy ritkább gyógyszerek 1ninduddig, un1ig
az en1lítettek valamelyikébe kereszttel vagy anélkül fel nem vétettek, egy keresztes szereknek tekintendök és csak szabályszerii orvosi vény alapj{1n adhatók ki.
(9) A (8) bekezdésben nem említett egyéh
gyógyszerek a gyóg~·szertárhan szabadon árusíthatók.
(10) Rendelvény-n1ásolutok alapjún kereszttel
n1egjelölt szert tartaln1azó gyógyszert kiadni nem
szabad.
( 11) I~él kereszttel n1egjelölt szert tartalmazó
gyógyszer oly helységben, ahol gyógyszertár van,
csak a rendelés napján, vagy a követkcz<'i napon;
oly helységben lakók részére pedig, ahol gyógyszertár nincsen, csak a rendelés napján, vagy közvetlenül rákövetkező három napon belül adható ki.
Két kereszttel n1egjelölt szerl lartahnazó gyógyszerl - kábítószerek kivételével újabb orvosi
aláírás nélkül csak abban az esetben szabad ismételten kiadni, ha n két kereszttel jelölt szer1
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nek az egész gyógyszerben foglal!
tnennyisége,
nen1 haladja meg a szernek, a n1cgállapílolt egy~
szeri legnrtgyohb adagját. lia azonban a :endelt
mennYisé"
a lc<Tna"vohh
adaaol incghalad.Jn, nk•
!".>
;:;,
"·
kor a gyógyszer csak abban az cscthen l~esz~tu

•

•

hetCi el isn1étellcn. ha a rendelií orvos az 1s1net-

lést ,.repetcturl< vagy .. reitcreturu szókkal t•lrendeli
és a. rendelvényt újahh kelctlt>l fs újahli né,·aJ:'1írússal ellátja.
(12) Oly két kereszltcl 111cgjelöll szert tartal!nazó vénvt, an1elvcn a felírt szer állandó hasznúlala n('lkiÜözhetetien l·s ezen köriilinényt a hatósúgi tisztiorvos a vl•nycn igazolja, újahh orvosi
aláírús és kelet nélkül is n1eg lehet isrnételni a
hatósúgi orvos állal n1egjelöll iclíipontig. de lcgfcJjehh egy naptári éYig.
(l3) I\ét kereszttel nH•gje\öll helsiiJcg szcdcndií gyógyszert poralakban osztallanul kiadni . n~_n1
szabad. ~\111ennYihen u kél kereszltel
n1egjeloll
vagy egyéb crö;hatúsú szt~r külsii I:asznúla!ra sznl1-:úl, úgy a rendelt SZl'I" tartúlyút 1n1ndcnkor cl l_~ell
\ütni „1néreg" l•s .. halálfej'" jelzéssel. :\ szabalyszcrüen rendelt suhli1nat hengerkét csak úgy sza]1:1d kiadni, hogy n1indcn egyes hengcrke „1nércg"
t··; .. halúlfcj" jclzésll fekel<' papirha legyen hurkolva. :\ hengerkékct csak a .,111éreg" jelzéssel cll:"dolt, gondosan lepecsételi üvegben (iivegcs(ihen)
szahad kiadni.
( 1·l) Allator\·oslús, fcrliit\ení tés, ludon1únyos,
111ezögaz<lasúgi vagy ipari hasznú.latra rcn<l~.lt k~t
J;:en•s::ll's yagy l1aS<)!l]Ó 11:1túsú llll'l'cgszcrckhol clo-

:íllílolt ké>szítn1énYek és oldalok a fennálló rendelkezéseknek n1~gfc1Pliícn n1inclenkor csak „mPreg" jelzéssel és halálfejjel rllátva és leprcsétl'lvr
(\·iasz vagy z{1rópecsl'ttcl) adhatók ki.
(11)) A hatús:'igi

n1Pregl•ngedf~lyek. tndotnún~·os.

Yagv, tanin!Pzeli 1nércgrendelések. a kiilsiileg ren-

deli gyóg~·szcrek közül n c:vlindri hydrargyribichlorati cnrrosivi, -cvannli és oxvcvanali-ról. v:ilanlint a legnagynhh ~gvcs. vagy ~aPi adagol túlhaladó és helsií használatra rendelt két keresztes
szerröl kiúllílott orvosi rendelvények. lováhhú az
eliizö hekezd{sben felsoro1t szerek hatós:'igi engedPI~'cit. iJleliílrg orvosi rendclvénycit \'issza kell
tartani és az e célra szolgáló mércgkönvvhe hr
kP11 vezetni. A visszalarloll orvosi retHlelvPnyekriíl u Ye\'ÍÍ kivúnsúgára iirsz:í1nfl:íssal t~s a gyógyszertúr hl·lyegziíjP\·el ellúlol! 111úsolatol tcll kiadni. n1clyre a .. n1úsnlne' szót fplfiiniíPn rú kPll
\'PZC!lli.

(11)) 'l'ilos húrrnifl•lc rcndch·t>nyt is111(•lt lll'11 kiszolgúltatni. ha az orvos azt .. nP repl'lelur;' jPlzfsscl ]útja el.
(17} Egy l·s kl·t kereszttel jeliilt szert larlal1nazó orvosi re1ulch·l·nyl gyógyszerész-jl•lült vagy
gyóff)·,'>zcrl·szgyakornok csak ()klevcles gyógyszerl•sz feliigyclcte n1ellett készíthet í.'.•s adhat ki.
1

(18) Belsőleg hasznúlandó gyógyszeres folyadi'·khoz ht•ngercs palack (·s fchl~r alapon f'ckc\(•
vagy kék 11yon1úsú ciu1ke; a kiilsiHeg husznúlt,
Yagy hcfeesken<lczésht'Z való folyadl>kokhoz. szc1n7
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cseppekhez. továbbú torok- és szájvizekhez 1nindenkor hatszögletií üveg és vörös alapon fekete
vagy fehér nyon1á.sú cin1két kel.l haszn~.lni. A. külsiileg használandó, !ovúhhú stertleze!l. l_uzvcszcly.cs.
hclsiíleg ártultnas vagy 1néregkénl hato. vagy te~
rúzva hasznúlundó gyógyszerek és n1ús szerek k1adúsakor ezen köriiln1ényck, a rendes ciinkc felett alkalinazott külön jclzl·sckkel szen1heötlö 1nódon fel legyenek tüntetve.
(19) Sötétszinü (sárgúsbarna) üvegben kell k!adni inind.en olyan gyógyszert, a1nclynek cltarlasút a Gyógyszerkönyv, ,·agy 111ús szakrnü.vekhen laJúlhaló ulnsí\úsok, fénvliíl óva rendclil;:. cl. 1-la
olvan szert rendel nz ·orvos. an1cly a parafadugót rncgtún1adja. a gyógyszer csa!'- 1~arafinozolt
iivegdugóval ellútolt iiveghen ndhato ki.

(20) :\lúr egyszer hnsznúll
fadugókal a gyógyszerl·sznck
szavenni nen1 szahad. hacsak
~1~on beteg sz{11núra hasznúlja

dobozokat és p;_~ra
a közönséglill v1szazokat ncrn ugya11fel a gyógyszer(·sz.

(21) Az oszlott vagy osztatlan porok l1e\öllésére szolgúló papirlokha (kapszulúha) vagy zacskóba felnyitús céljúhól szújjal befujni nen1 szabad.

(22) Olyan oszlott p.orokal. a1nclyek vízszívú
,.a"V illó ~llkatrl•szcket, nunl can1phort, chloralhycl-

ra~;t. thcohro1ninun1 natriosalicylicu1not. n1cntholt,

hrótuot. jóclsókal. illó és zsíros olajokat. extra~
tun1-hcllaclon11acl. -cannahis indicael. - hyoscyanul
v:;"v -secalis cornutil lartahnaznak, ,·agy ha az
< „~;is ezt k!fpjez\.·llrn el~'íírj:L n1;nd{'nknr cs:ik pa-

rafinnal átitatott papirból. vagy pcrgan1entböl készült tokban (kapszulúban) szabad kiadni.
(2:!J Gyógyszcrcin1ké.t pontosan (•s jól olvas·
hatóan az or\·osi rendelvény cliiírúsúnak 111egfelelíil'n kell kitölteni. :\Iindcn cilnkén fel kell tiintt·lni a kiadú gyógyszertúr !lPYi;t l·s eín1{>l. Yala1ninl a gyógyszer clkészítiijénel~ nev<'t (•s a készí11~!"! napjút.
(24) A gyógyszerek úrszabvúnyozúsúnúl kövctcndii eljárúsrn nézve, nlindenkor az érvényben
levti Gyógyszerúrszahús nlasítúsúhnn foglalt rendelkezések az iránvadók.
(25) A rc1;deJ~·ényen a gyógyszerésznek fl'l
kell tiinletnie :i gyógyszer készítöjének nevi~t. a
gyögy~zertár bélyegziíjél. nz úrlétclcket r{>szlelczvc.
a:;; {1rnt kiszú1níló g.vógyszerész nevét. az clkl·szítés
{isn1l>tli·s) idejt~I. de 1nindezt oly 1nódon. hogy a
l\djegyz<;sek a vény jól oh·ashatósúgát ne hefoJyúsoljúk.
(2fi) Az orvosi y(•ny,•ken a gyúgyszcri•sznek
az e ~. (il h{'kPzdésl·ben en11ített l'SC! kivl'lelé\·cl javítani. helyPsbíleni. törölni ne111 .szabad. :\
fcltl·lleniil sziikst~gps feljegyz(·seket (n1inl pl. \ola
1nassa. slh.) is úgy kt•ll feljegyezni. hogy azPrl az
orvos írúsa olvasható n1aradjon.
('.2i) •. Siirgiis" jelzéssel e1lúlo!I \·l·nyckel. azonnal. 111inden 111ús rendelvény elc'ílt kell elkészíteni
(·s kiadni.
(2tr1 Tilos oly vPny{'k rlkészilése. a1nelynek
rendt•lési 1núdjúból az orvossal fennálló titkos
egyessi~gre lehetne küvetkezlctni, a1nilyen pl. „secundun1 llH'a111 pral·scriptioncn1'' slh.
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(29) Orvosi rendelvény alapján késziilt gyógyszert tilos olyan papirosba burkolni, amelyer: v~
la111ely gyógyszerkülönlegesség vagy n1ás gyogyaszati célra a1knln1as szer van ajánlva.
lll.
Vcuyes rendelke::.ések.
8. §.
A gyógyszerésznek a közönség elölt az orvosi
rendelvénvre, illetőleg a gyógyszerre, avagy az
orvos n1Ííködésérc nézve bíráló
n1~gjcgyzéseket
lenni nem szabad.
9. §.
"VÓ"vszertárak zárórúja. váltott éjjeli, va.A t>o.
l"lt".
sár- és ünnepnap délutáni ügyeleti szo ga a ara es
a n 1agukhan 1niíködlí gyógyszerlártulajdono;o'.t '~a
súrnap délutáni n1unkasziinetére vonatl~ozo, 1ntezkeclés -- a hC'lyi viszonyok tekintetbevete~ev:_l . a törvényhalősúg elsö tisztviselöjének hataskorC'he
tartozik.
10. ~.
A gyógyszertár kirakatában. n gyógyszertár
közegészségügyi jellegét sértö, vagy _ezz;I _ellentt~tben álló vásúri jellegíi, a jóizlést banlo targyakat, táblúkat, feliratokat alkahnazni tilos.

IV.
Büntető és élctbelé[Jlctü rendelkc::.ésck.

11. §.
A111cnnviben a cselek1nény súlyosabb büntető
rend~lkezés~ alú ncn1 esik, kihúgást követ el és

pénzbüntetéssel hiintetendií az n gyógyszertártulajdonos (fclcliís yezetii):
.. 1: aki a g~·ó~yszerek eltartúsúra és n1egvizs·
0al~~sara vonatkozo rendelkezéseket n1egszegi (1,J. ,. ) :
„
. 2_. nki a 1néregszckrény hiztonsúgára é~ nieg·
orzeserc Yonatkozó rendelkezéseket nen1 tartja l;e
(-!. §. (12) bekezdés):
'
3. aki a kütelczií nyilvúntarlásokat ne1n vagy
szahálytalanul vezeti (5. §.);
4. a~d a gyógyszerek (kötszerek) kiadúsára
vona:kozo. rendcl!,;:ezéseket 1negszegi (j. ~.);
;). aki a gyogyszertár kirakatában. a gyógy~
s~er:ár közegészségügyi jellegét sérltí túrgyakat,
lahlakal. feliratokut helyez cl (10. §.):
A pénzbüntetések tekintetében az 1928: X. t.e. rendelkezéseit kell alkaln1azni.
" .- ~~

ki~1ú.gási

cljárú:"

lefolytatása a közigaz-

g4~l41s1 hatosagoknak, nunt rendőri büntető Lírósagul~nak hatáskörébe tartozik. llar1nadfokon a
Hl.

kir. hcl'igy111inisztcr Lírúsko<lik.
12. §.
Ez a rendelet 1935. jánuár l-én ICp életbe.
Budapest, 1934. évi decen1ber hó 22~én.

Dr. vitéz J{eres::.les-f.'ischcr l•'crcnc.
Ill. kir. belügyniiniszler.
·
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A gyógyszertárak berendezése

-

és

felszerelése.

kir. belügynliniszter 2()0 ..520-1934.
szún1ú rendelete.
rcndczésl~riil szóló 187{) •
1-;·izeu•>szst'"'Ü"Y
1°'.
b
\.~ • O~„ ··
•,\
A

nL

XIV. t.-c. H. és 137. ~-úht111 kapott _f'elhi~tali~1n::~1s

alapjún, a gyógyszt•r!úr_'.1k hcr~ndez~~sc ~·s t:lszcrl.'lésc tekinlPtébcn a kovetkczokct tendclenl.
L
Alfa! <Í nos rend el kl' :é se k.
Hcáljorrú. szcn1élyjogú, fiók- és húzi_gyógyszct~tár (;il{~Jbiakban ,,gyógyszertúr'' eh1cvczL'.s _ala~t
e nyó"vszcrtúrak értcndiik) csak oly hcly1s.cgc}'"bci~· n~dködhelik, an1elyck az cgészsl~_gcs lakas altalúnos küvctchuényeinek 1nindcn tck1ntctbcn 1ncgfclclnck.
2.

5.

A "YÓ"vszcrtúrhoz a tulajdonképeni kisz~1l
a:.11·dó l~~lvi~t·rren kivül (ahol a közünsl•g szútnara
'
'll "1
·o
1:1"' '
•1 "YÓ"vszereket kiszolgúltatjúk, 1 cto cg az .c~y~zc~(ibl)~kcl elkészítik) 1nég a kiivetkcz(i hcly1segr{•szck tartoznak:
a) a gyógyszeres kt'>szíln1t'.·nyek cliiúllitúsúr:i
_
szolgúló helyiség (Jaboratóri~nn):
f, j gyógyszcr-anyugrakt ur {ca 1net a 111a lcrialis
.
el hcrbariu111);
e) gyógyszeres pince (aquan_u1nJ: ..
d) gyógyszerészi ügyeletes (1nspe~ttos·i szoli:'..
I-Ia a lér,·iszonyok ne1n engedik _1ncg. :i
r l·s a gyógyszcrcsp1ncc . kigYÓ"vszer-a11va"r:1ktú
0
"\'O"V• Pgyt>sl'tlH' t e'jj·'-· ; \. o.
j JPTI 1s
i:-i
o.
t>g~·. ht>lyisl~g
\'é>telesen

szertár helyiségeit n1ús célra igl>nyhc venni neu1
szabad és az épületben !evii 1niís helyiségektöl Jól
zúrható ajtókkal kell clkiilönítcni.
3,

§,

A reúl- és szen1élyjogú, vala1nint a fiókgyógy1nódon
szen1betünü
hcjárnlát
utcni
!>zcrtár
.. Gyógyszertár'' feliratú túhlúvnl kell n1cgjelölni.
()ly községben, ahol több retil, vagy szen1élyjogú
oly
sze1nbeötlö helyen gyógyszertúr van lúhlút is ki kell függeszleni, a1nely a gyógyszertúr
círnét, vagy tulajdonosának nevét is feltünteti.
4, §,
A gyógyszertá1·ak. utcai bejúrata n1ellett feltünt'í helyen „éjJeli cscngő"-t kell felszerelni. Oly
községben (városban), ahol a gyógyszertárak hatósági engedély tdapjún - az éjjeli. vasár- és
ilnnepnapi szolgálatot felváltva végzik, a szolgúlalol nern teljesitö gyógy!-izcrlúr t~jjelí csengöjc 1nclletl éjjel is könnyen olvasható oly túblúcskút kel!
kifüggeszteni, ::unely a legküzclebb fekvr'i iigyeletes
gyógyszertúr nevét Gs hl'lyél feltilnleli.
IL
A)

A

[J!/Ó[l!fs=:crtári kis=:olyál!a/r)

h('/yiség.

(Officina.)
ri.

R.

Gyógyszer!úri ldszo!gúllató helyíségül csak
1ncgfelellí nagysúgú. \·ilúgos, szúraz. jól fiithelii
és szcllöz!ethe!ii. lovúhhú könnven tisztítható. vízhatlan és rés nélkiili paclozatta"r ellútolt földÍ'eletti
hclyis{>g hHsznídható.
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;\ kiszolgáltaló helyiség berendezését, illetőleg
fl'ISZ(•rclését a kiivclkezö tárgyak alkotják:
a) \cgalúhb egy, könnyen tisztítható {n1oshatój
fcdölappal cllálntl és jó! n1cgvilúgított 1nunkaasztat (túra);
.:\ n1unkaaszlalon. illctéilcg annak fiókjaiban
l·s polcain kell elhelyezni azokat az cszközö!.;.et,
a1nclvck a küzönség részére szükséges egyes gyogyszerei.;. elkészítéséhez és kiadásúhoz szükségesek.
Ilyképen a 111unkaasztal felszerelését a kiivctkezií
tárgyak alkotják: legalább 1 daruh szabúlysze~·üe;1
hitelesített, 1000 gr legnagyobb tncgtcrhclcsncl
1né" érzékeny ú. n. precisiós túnunérlcg; legalább
2 darab kiiliinhöz(i nagysúgú szabúlyszcrüen hitclesítelt, ú. n. precisiós kézin1él'lcg (ezek közül az
egyiknek egy cenligranun súlyig l~rzékcny niérlegnek kell lennie); a inérlcgekhez :;zükségcs szabályszcrüen hitelesített prcciziós súlyok; inériiléc; közönséges olvasó nagyító ÜYeg: nonnúl cseppszúxn!úló: papirhiiYcly (kapszulaJ-nyiló eszköz: írókészlel és tinta; törlöruha; legalúhb 1 daraL új ezüsthiil l·s 1 darab szaruból készült 1nerökanúl: olló;
kl~:;; különböző niéretü porcellúnhól iiveghiil -·
yagy zoniúncos fé1nbéíl kl'sziill diirzsöHi (kcverií)

Ojitsai fel reaigendáit
1i ö R Ö K - l!. A B 0 R·nái
[ÖRÖK-LABOR árjegyzékben mindent megtalál.

csP.szék, a hozzújuk Yaló pisztilussal: kiiliinhözt•
1nl•relii fl·n1-. szaru- v:igy faspatulúk:
!abdacskészílü l•s giin1bölyítt\. <lslyaltikzúró
kl·szüll•k: a Gyógyszcrkiiny,· „Supposilori:i el globuli'. cikkében (BlO. oldal) 1ncgjelölt gyógyszer:i!nkok kl·szítéséhez való Pszküziik (az e bckt>zdésJien c1nlítcll pszközökböl. a n1unkaasztalok szú111úra való lckintel nl·lkiil. csak 1-1 darabot kell a
gy<'igyszertárhan tartani).
osztott porokhoz
való
papiros hih·elyek
(kapszulúk); papiroszacskók: kiilönhözii papiros-,
fa vag~- hádogdoho:r.ok: viaszos papir. on. vagy
alun1iniun1 lapok; parafadugók, kötc'ízsinegek, papiros tekturúk; ci111kék: burkoló papir (~S pecsétjl'g~·ek.

.-\ papíros hüvclyekl'l (kapszulúkat). zacskúkal. dobozokat. cin1kl>kel l•s a pl~csl~ljegyekct l'i
kt'll lúlní a gyúgysZl'rlúr ('Íinl~vel (vagy a lulajclouosúnak ncvt>,·e\). tovúbhú :t gyógyszPrlúr sz(~k
helyl•t kl·1H•zií kiizségnck (Yúrosnak_I tH:Y(··vc!.
fi) A helyisl•g oldalfalai 111cnll~11 futú. hátfallal ellúlol! polcok. riókos úllvúnyok t~s ezekhe úpí\cll szekrénvek:
.-\ polc;il'- elül nyítollak lehelnek. de az egy
kereszttel n1egjt>lö\! sz('rl'kct clkiilönilve. ajlóYal lez:"1rható rf!szbcn kell tartani .
.\ gyógyszerek ellarlúsúhoz szükséges cdl~nyck
anyagát a gyógyszer terinl·szete hntúrozza 1neg. ;\
drógokal últ:dúban an1ennyihen a IV. ?\lagy~1r
tiyógyszerkönyY (alúbbiakban .. Gyógyszl'rkönyv„ .l
1násként nen1 rendelkezik, ~ t:sztergúlyuzott fa-
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tartályokban, vagy ih·egekben vagy a fiókos állványoknak egy1náslól nlindcn oldalról elkülönített
fiókjaiban kell tartani. A vegyi készíhnénycket
és a porokat rendszerint heköszöriilt iivcgdugóval
ellátott szélesszájú ú. n. poriivegben, a folyadékokat ugyancsak beköszörült üvcgdugóval ellátott palackokban, a zsiradékokat és kcnöcsöket pedig
1uegfclclií fccHivel ellátott pqrcellún tl>gelyekben kell tartani.
e) criis falú ajtóval. illcliileg hiztonsúgi zúrral
ellátott 1nl>rcgszekrény.
A két kereszttel ellátott szereket, valan1int
azok kiszolgúltatúsúhoz szükséges eszközöket a n1éregszekrt'nyhen kell n1egörizni.
fi. §.

A kiszolgúllató helyiségben lévii üveg- és porcellún-e<lények tarlahnút, - félre ncn1 érthetii jelzl~sscl beégetett betíikkel. a fatartályok tar!aln1út ráfestett, a fiókok tartalinúl pedig féinláblúra
l·gclett, vagy könnyen cl 11c111 tú\·olítható 1nódon
rcáfeslctt hctííkkcl kell 1negjclölni.
Ezcnkiviil az egy és kt>tkereszlcs szerek edúnyeit a tarlalo1n fenli rnegjelülés(>n kívül. egy és
két kereszt jellel, valanlint az egyszeri (pro dosi)
és a napi (pro die) legnagyobb (1naxin1úlis} adag
1nennyist"gf>nek sz{unjegyeivel is l'I kell látni.

i. ~.
:\ kiszolgúltató vagy a közvetlen 111ellette levü
helyiségben szappannal és törülközővel ellátott
111osdókészii!l•ket kell elhelyezni.

B) ~·1 flll'jfl!fs:.crlári d~lgo:.ó lielyiség.
( Lal>oratóri11n1.)

s.

8.
Gyógyszertári dolgozó hclyiségül csak vilúgos,
szúr:iz, jól szelllíztethelii. könnyen lisztítható, rés
nélküli padlóval cllútol.t és tíizrcndészcti sze1uponthól is kifogástalan helyiség használható. .A
dolgozó helyiség falait legalúhh egy i·s fél 1nélernyi
111agnssúghan könnyeú lisztítható anyaggal (olajfestékkel, csen1pévcl) kell fedni. C)ly helyen, ahol
víz111ü \·an. a dolgozó helyiséget vízvezetékkel kell
cllúlni.
A,_ hasznúlt edényeket külön erre a célra szolg:'dó n1cdcncl~bcn kell tisztogatni.
;\ dolgozó helyiséget n1ús célra (pl. hálóhelyist·giil) felhasznúlni nc111 szabad.
H. §.

:\ dolgozó hl'lyiség berendezését a következ(j
túrgyak alkotjúk:
(/j Kö11nyl'n tisztítható, n1osható fclsölappal cllúlotl 1nunkaasztal;
b) polcos úllvúnyok, vagy a n1unkaasztal alsó
n:·széhen heépitelt SZl krény, :1 gyógyszerek készili•sl•hez szüksl'.ges eszközök l•s edények részCre;
e) a gyógyszerek vizsgúlatúhoz és egyéb, a
,·izsgálatokhoz szükséges ké1nszerek. 1nűszerek l~s
eszközük elhelyezi•sére szolgáló polcos úllvánnyal,
vagy szekrényes l·s fiókokkal ellátolt n1unkaasztal (reagens-asztali. (Ez a berendezési túrgy kivé~
!elcs esetben a gyógyszcrlúr 111ús helyisPgrészében
is Plhelyezhe!ií.)
1
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10. §.
A Jahoralóriu111 fel.szerelését a következö eszközöknek, készülékeknek és edénYcknck kell alkotni:
•
vizdcsztilláló készülék, a111ely ha fé111böl van,
tbzta ónból, vagy helii\ ónnal jól bevont vörösrézböl készült gözelvezetö és hiítőcsővel legyen fel-

szerelve:
kis kézi tablettasajtológép;
11:1gyohh gáz- vagy szeszégetiL esetleg tiízhely;
gőzfürdő;

szárítószekrény;
· forrúzatok és füzetek készítéséhez (1. Gyógyszerkönv\· ,.Decocta et infusa" cikkét 1-12. old.) :dkal1uas ·kés~ii.Iék:
st(•rilczii kl·sziil{·k (giizfazék):
fcstvénysajtó:
· lelje.s szita-. rosl:ikészlel. a1nclvnek sz:'i\ai
azonban . 111l·rgezii fl>1nhc'i\ ncn1 lcl-ietnck (1. a
(iyógyszcrkönyv „Altalúnos tudnival(ik" r. fejPzetl·nek H. e) pontját, 25. old.);
··· nagyobb kézi1nérleg;
egy legalább 25 kg-ot n1érő aszlali tizedes
n1érleg a hozzávaló súlyokkal;
··· nagyobb sárgarézből vagy kőből készült 1110zsár lörövcl;
· nagyobb porcellún dörzscsésze pisztillussal;
különbözö térfogatú jól elzárható úztatóedények;
különböző mérelii porcellán bepárlócsészék:

legalább két zoznáncos fén1üSt. egy a szirupok, egy a k~:r;_/,ítsök és tapaszok készítéséhez:
különböző/ lérfogai·ú nag~·obb sziíröpohár:
* kisebb, nagyobb üvegtölcsér:
* keverő iivegpálcák és spaluliík;
legalúhb két nagyobb lombik az oldatok készítéséhez;
legalább 250, illetőleg 500 gr porított dróg
hefogadúsára alkalmas egy-egy percolator:
* egy kiscbh és egy nagyohh köedénv vagy
porcellán keven'Hál;
·
* kiilönhözö íírtartaln1ú porccllán rnéröedénv
é5 néhány kisebb sziiröpohár a forrázatok és uizelck készítéséhez;
* zárt helyen eltartott tiszta szíirőszövetck
(flanel, n111sz1in. organtin) gyapot és fehér szüröpapír;
nagyobb fé1nkanál.
11. §.
:\ H. §. e) pont alatt cn1lített n1unkaasztal!
(r:a?cnsaszlalt) a Gyógyszerkönyvben p!(ilrt k{>szu!ekckkel (eszközökkel) Vs kén1Iöszerckkcl (L a
C~yogys,zcrkönyv „h-:é1nlöszcrck, eszközök. késziilckek ~s rnííszerek" e. fejezetét 351. old.)· keIJ felszerelnI.
.. I·Ia a i~iókgyógyszerlárat az anyagyógyszertúr
lat.Ja" el gyogyszereld;:.el, akkor vizsgálati kl~sziilé
l~ckbol c?ak„a 10. §.~ban csillaggal (';') 1ncgjelöllcl..c!,_ :i kl!n1loszcrckbul pedig csak azokat kell tar~
tani,
arnclvck
a gyóuyszcrck
azonoss'1rr!111·
"
'
•
~.
•
'-'w
•
•
< o<
•1!-\. elleit
orzcschcz fcl!étleniil sziikségcsck.
w
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e. A [l!líÍf!!fS::l'rfár anyagrnktárni.
(Carncra 111alerinlis cl hcrbnriun<.)
12. ~:\ gyógyszcrtúr anYagkészlctl·nck l'lhclyezt'st'.•re az nnvagrnklúr sz<;lgúl. Az :inyagraktúrnak
csak a gyógyszerlúr forgal1núnak 1nc_gf>•lelii nag_y~
súgú, szúraz. jól szelléizlelhctií he\y1sl'g hasznalható.
Az anyagraklúr az anyagkészlet clhl'lyczt·;;érc
alkah11as polcos és fiókos úllvúnyokkal. szckrPnynvcl. tovúhhú hctö.Hésrc szolgúló asztallal. n1l·riik;1nalakkal l·s tiszta tör16ruhúval legyen felszerelve.
A gyógyszerek clhclyczés('.l'C (•s cltartúsúra a
kiszolgáló hclyist:'grc n(>zve cliiírl
rcndclkl•zl·sek
irúnvadók (1. 5. §-t). A tartalo1n azonban lakknz~tt papíros cin1k(~vcl is 1ncgjclölhclii.
A növénydrógnk. fa. vagy créí.s papírlcnu•zhé\l
k{·sziilt lartúlvokhan is tarthatók.
A1ncnnvif1cn a drógok n1ús helyisl•ghcn (hcrhariun1han). raktúrozlatnak. úgy ennek a hclyisl·gnek is 1neg kell felelnie e ~· (1-4.) hckczdl·séhcn
roglnlt kiivctl•ln1l·nycknck.
D. :\ !f!JÓ[J1/S:cn's pince (Aquaritt111 ).

1:1. ~.
Gyógyszeres pincl·iil csak fagy111cntcs. sz'."traz,
Jól szc!liíz!e!hctii (szclliiz!elii ablakkal cllútotl) Jchc!iileg ,-ilúgos, tl·gla-cc1ncnl vagy \"aslag réteglí
ho111ok padnz<1tt:1! vllú!r)!L föhlalatti helyis<-g hasz-

nálhaló. A gyógyszeres pincében a hiivös helyen
i)rzenclii gyógyszereket kell eltartani. mint pl. a
gyógyszeres vizeket, szeszes készít1nényckel, szirupokat, aethcrfélékct, higsa,·.akat, feslvényeket (az
criis hatúsú fcstvények kivételével). oldatokat, keniicsökcl,
gyógyszeres borokat. 1nézft:'.~lékct, úsvúnyvizeket. zsir:.1dékokal, szérun1okat. stb.
E szereket tncgfcleléi úllvúnyon, jelzéssel ellútott, tiszta, jól zúró edényekben kell tartani.
Az criis hatúsú szereket e helyiségben is a
töhhitül cl kell kiilönílcni.
Szeszt. acthcrt, benzin!, vala n1in 1 az egyéb
gyulékony anyagokai a fcnnúlló tilzrendészcti szahúlyok lictarlúsa incllctt. robbanús111cntcs tartályokban. a tön1énysavaknt nz ú. n. s<n·szekrényhen, az an1n1onia~olclalol pedig a hel:viségnek a
sa\·szckrénvliíl t{n·álabhi részében kell clhclvczni.
:\ plH;sphort (a Gyógyszerkönyv .,PhosPho1"'
cikkl•lJen. 2H5. oldal) foglaltaknak n1egfcleli.ien hú-

1.

IE

1.
Magyar gyártmány!

a kö:zgyógyszerellátás,
a MABJ,
OTI és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető.
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dogtartályba elhelyezett yízzel. tell üvegben (esetleg falha vújt. zúrható ajtóYal ellátott fülkéhen)
kell tartani.
()lvan t'.·piilcthcn. an1clyhen pince nincs. Yagy
az val;u11elv akadáh· 111iatt ncn1 vchctö igénybe.
tiizrcndészcti szcn1ponlúgy a fels~rolt szcr~k hól kifogástalannak 111ini)sítell - erre alkahnas
föld feletti helyiségben is tarthatók.
A gyógvszeres pinc{•l a hiizlartúsi cl·lokra szolgáló pi1~ct-'ti\J teljesen cl kell különíteni {•s kiiliin
hiztons{igi zúrral lálandó cl.
E . .-1 f!!JÓff!JS:crlári iiyyelclcs (inspt•kci<is) s:obff.

14. §.
Gvógvszertúri ügvclctcs szohúul a gyógyszcrtúri l;cl~~fségekkcl ös~zcfüggö, szúraz, vilúgos. jól
szclHizlc!hetii és f'i.ithett'i. padlózott, a sznbad lc,·egií fel(· ablakkal l'llútott. tnegfl'lrlii ht•lyisl·g hasz!:úlható.
:\ gyúgyszertúri ügyeletes szohút a sziiksl>gcs
hútorzattnl l>s l·jjrli csengiível fel kell szerelni. A
gyógyszerlúri irodún kivül 1nús gyógyszcrtúri helyi~
s1'•gct. iigycle!es sznha ct•ljúra rl'lhasznúlni nr1n szahnd.

Oly gyóµv.szertárban. ahol a szolgú!atot a feleJiís vezetií úllandónn egyedül végzi. külön iigyelclcs szohút larlnni nern kell.
F. A fflflÍ[!ys:.:t'rfdrlH111 larlandó s:ukJ.-anlJPl'krií!.
15. §.
:\Iíndcn gyógyszertárban az alúbhi szakköny~
reket kell tartani:
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1. A.z érvényben levő Gyógyszerkönyvet:
2. a hivatalos és egyesített Gyógyszerárszahást:
a. az „EgészsL>gügyre vonatkozó törvények és
rendeletek gyiijteményét";
4. valan1el:'-· gyógyszeré~zi, vegyészeti. gyógyszeris111ereti, növénytani gyakorlati kézikönyvet
(p1. „A gyógyszerészet tankönyvét);
5. az újabb gyógyszerek- ismertetését 1nagában
foglaló valamely nlunkút és azokat a szakkönyveket, amelyek tarlását valamely későbbi jogszabúly
kötelezöcn elc':íírja.
H. Gyógynövény gyiijteményt, ·vagy a hivatalos ·gyóg;irnövényeket n1egfelelöen ábrázoló szakn1unkát. E pont alattiakat csak azoknak a
gyógyszertáraknak kell tartania, amelyekben gyakornok van alkalmazva.

G. A gyágus:ertdr pe:.:ctésére és iizcrnmenctérc
vonatkozó iratok nyi!Púntartásáról.
16. §.
A gyógyszer!úr tulajdonosa (felelős vezetiije)
köteles n gyógyszertárban míiködö állandó, vagy
szolgálatot
teljesílii
gyógyszerészek,
ki.segftö
gyógy·szerl~szjelöltek és gyakornokok sze.1nélyi adatairól pontos „Szcn1élyzeti nyilvántarlási napló"-!
vezetni. arnely·hez :i lényleges alkalmazáshan :'illó
gyógyszrrl>szi szrn1l·ly·zf'l k(>pesílési okn1ányai. vagy
nzok hiteles n1úsnlatail kell n1clh~kelni. .-\ napló
:1dntainak helyességéért a gyógyszertár lulajdono-;:' (fl'll'li.is vL•zeUíje) felelli!-1.
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A gyógyszertár tulajdonosa (feleli)s vezetője)
köteles továbbá
a) núndazokat a hivatalos iratokat l·s okmányokat, an1elyek a gyógyszertár engedélyezésére,
átruházúsúra (bérbeadására), áthelyezésére vonatkozÍlak, továbh{i
b) a gyógyszerek beszerzésére vonatkozó szán1-

lúkat (legalább egy évre visszamenüleg), összegyiijtve n1egőrizni. E rendelkezés nctn vonatkozik a kereskedelnli törvény 1875. évi XXXVII. t.-c.
30. §-ban foglalt rendelk~zésekre.
A gyógyszertár tulajdonosa (felelös vezetöje)
az e §-ln1n en11ített okn1ányokat, iratokat és szűn1lákat úgy köteles 111egörizni, hogy azok a gyógyszertár vizsgálata alkalnu'ival könnyen megtahí.1hatók, clihnutathatók legyenek.

Ill.
l'eyyL's, biintctü és éle·tbcléptctö rendelkezések.
17. §.
A. n1úr n1iiki.idtí gyógyszertúrhan levö és a rendelcl eliiírúsainak n1cg ne1u felelö berendezés, fclszerell~s· t~s edények. ha nagyobb költség
nélkül
nen1 pótolhatók. - legfeljebb 19i39. t~vi dece111ber
hó :Jl-ig - (a G. {:;. (2) bekezdésében foglaltak kivf.tclé\·el) lo\·úhhra is használatban 1naradhatnak,
dc az újahh pótlásoknak az eliiirás rendelkezéseinek rneg kell felelniök. A rendeletnek a gyógyszertári helyiségekre vonatkozó rendelkezéseit fokozatosan 1939. évi december hó 31-ig kell foganatosítani. Költözködés esetéhen azonban a gyógy-
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út. an1ely

e rendelet

18. §.
A rendelet kibocsútúsa utún a felállított gyógy!'izcr·tárak csak úgy ndhntók út a forgalo1nnak. ha
e rendelet rendelkezéseinek 1ninden
tekintetben
1negfelclnek ..·'
19. §.
Jelen rendelet
rendelkezései alól a Ill. kir.
lieliigy111iniszler különöseú indokOlt esetben könynyítéseket engedhet 1neg·.
20. §.
.-\1nennvihen a cselek1nény súlyosabb büntelö
rendelkezés. alú ncn1 e~dk. ·kihúgúst _követ cl Í's
pépzbünteléssel hqntetcndtí az a gyógyszerlártulaj<l.onos (felclös vezetii), aki
1. a :-i, ~-hall eJÜírl ['c}iralokat l}elll a!kaJ1nazza:
2. a ·L ~-hau cltiírl „éjjeli cscngii"-t és az
ügyeletes szolgúla!ra figychnezlelö lúblát nen1.
vagy nen1 111egfelelii tnódon alkaln1azza:
a. az ;), ~. (2) bekezdése a) pontjúhan. tovúbhú a 10. ~~hnn eltiírl fr•lszerelések heszerzést."l
eln1ulaszlotla;
-! .. az 5. ~. (2) hekt~.zdt•sc a) pontjának utolsó
hC'kezdt!sl•hen eliíirt feliratokat nen1 alkahnazza;
ö. az egy és kl·! keresztes edények 1negjelölésére vonatkozó rendL·lkPz{•st•knek eleget nen1 lesz
(H. S. (2,l hekL·zdt'•s);
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6. az egy és két· keresztes szerek, lo~·~bbá az
r.rös hatású és tiízveszélyes szerek eltartasara vonatkozó rendelkezéseknek eleget nem tesz (5. §.
e) pont, 12. §„ 13. paragrafus);
7. a méregszekrényekre vonatkozó rendelkezé~cknck
eleget nen1 te:-;z (5. §. (2) bekezdés e)
pont);
8. a 15. S-ban előírt szakkönyveket gyógyszertárában nem tartja;
9. a gyógyszertári személyzet nyilvántartásii.ra
és az előírt okmányok, iratok, számlák n1egiírzésére vonatkozó rendelkezéseknek eleget nern lesz
(16. §.).
A pénzhiintetés tekintetében az 1928: X. t.-c.
rendelkezéseit ke11 alkalmazni.
E kihágás 1niatt az eljárús a közigazgalási halósúgnnk. mint rendéiri hiintetii bíróságnak hatáskörébe tartozik. lTar111adfokon a m. kir. heliigyrniniszler bíráskodik.
21. §.

E rendelet 1935. évi január hó l-én lép ha!úl~·ha.

Budapest. 1934. évi decen1bcr hó 22.

Dr. vité: [(eres:fes-Fisclu•r Ft•renc.
m. kir. belügyminiszter.

A nyilvános gyógyszertárak árusítási körének
,szabályozása.
A.

111.

kir. belügy1niniszter·260.ü70-1934. szú1nú
rendelete. -

A közegészségügy

rendezéséröl szóló, 18i6'

XlV. t.-c. 6., -1'24. és 167. §-ában kapott felhatal1nazás alapján, a ny"ilvános gyógyszcrtáfak árusítási körét a következőképen szabály0Zo1n:
1.

§.

Nyilvános gyógyszertárakban (reáljogú, sze111élyjogú és fiók gyógyszertárak) az 1. számú n1ellékletben felsorolt cikkek, üzleti eladás céljából
ne1n tarthatók, mert azok úrusítását csak iparengedély (iparigazolYány) alapjún erre feljogosított
ipariizlelek gyakorolhatják.

2: §.
?\yí!Yános gyógyszertárak a 2. szú1nú 111elléklt:tben felsorolt készíl111én_yekct és tárgyakat a nyilt
{uusítási üzletek zárórája, illetöleg azok kötelező
inunkaszünete alatt nen1 árusíthatják.
3. §.
Nen1 vonatkozik a :.!. §-han foglalt korlátozás
oly gyógyszertárakra, an1elyek oly községben vannak, ahol gyógyárűkereskedés (drogéria) nincs.
4. §.
E rendelet betartásáért a gyógyszerlúr tulajdonosa (felelős vezetője) fclelös.
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5. § .
.r\.111ennyibcn csclekluénve súlvosahh büntelc')
rendelkezés alú ncn1 esik. ~kihágá~t követ el és
pénzbüntetéssel büntetendö az a gyógyszcrtúrtnlajdonos (fclelös _vezető), aki a 2. §-ban foglalt
rendelkezi'>sekel n1í'gszegi.

A. pénzbüntetés tekintetében az 1928 : X. t.-c.
rendelkezéseit kell alkahnazni.
E kihágás n1iatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, 1nint rcndöri büntető hírósúgnak hatáskörébe tartozik. I·Iar1nadfokon a 111. kir. beliigy1niniszter bíráskodik.
i\Iiután az 1. §-ban foglalt cikkek úrusítúsa

a gyógyszertári üzleti jogosítvány alapjún ncn1
gyakorolható, az jogtalan ipari tevékenységnek tckintendií és annak
jngköróhe tarozik.

t~lbírálása

az iparhatósúgok

6. §,
Ez n rendelet 1935. évi fchruúr hó
hatályba.

l~{·n

lt'p

rcndeletlie:.
Azoknak a; cikkeknek a jegyzéke, amelyek a
gyógyszertárakban egyáltalán nem árusíthatók.
)·

.Autoszifonok,
bajuszkötök, fixáló-kefék,
bokavédök, hokaszűkítök, gumi harisnyák,
borotválkozógépek, eszközök, ecsetek,
cipökrén1ek, antilopkő, stb. (kockában, porban, pasztúbnn és folyadékban),
cukorkúk, csokoládé és cacao, amennyiben
gyógycélt nen1 szolgálnak (gyógycélt szolgálnak:
cibis, szaln1iák, xnalátacukor és egyéb gyógycukorkák),
cgészsegugyi (loilctte) papírok, papírszalvetták. arctörlö papírok {puclerezve is),
ételízesítők, leveskockák, krém és sütőpor.
fétntisztító paszták. biir. bútor. padlóbeereszti.i és fénycsítö anyagok,
fényképészeti anyagok és vegyszerek (a fo-

Budapest. 19:-34. évi deccn1ber hó 24-én.
A nliniszler

helyett:

/Jr. Scholl:

J(ornél

:.í.lhuntilkúr

„LABOR"

BEBE

HINTŐPOR
KENŐCS

SZAPPAN
a lcgkitünöbb gycrmckápol:.í.si készitn1ényck.

fcrtötlenílö S :z: e n t 1m re gyógy·
11 L AB 0 R"-félc
szappant fertőzéses n1cgbctcgcdésck és járvf1nyok
ellen a lcgkivúlóbb orvos szaktekintélyek ajánlják.
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)

gyaSztó közönsé·g céljúra g)·úrilag- kiszerelt állapolhan !evök), fénykt~pészeti · cSzközök, fésük, hajcsattok, hajkcfék, ondulálócikkck fs késziilékck, sülií.vasak, hajsülöliunpúk,
fogkefetartó,
folttiszlitú szerek és anyagok (a fogyasztó közönség céljúra gyárilag kiszerelt úllapolban levők)
fiirdü-, toilette és mosdófelszerelési cikkek,
fürdösapkák, fürdöcipök, froltirkesztyük és töriil-

„

közök,
görögtüzck, bengálifények, az ezekhez való
rínyagok, tüzijátékok (raketták, csillagszórók),

gyertya (1uécses),
húsvéti locsoló késziilékck.
illalszórók, illalpcr111etezök, fiislöliikészülékek.
illatosítópárnák,
. ké.kiliík, tinták, tojás- és ruhafestékek, 1nindcrrféIC' i;cgyi és földfestékek,
légypapír,
likör- l~s nuneszcnciúk,
punktroller-készülékek. villan1os tnassage-kl·szülékek, villanyozógépek,
ragasztószerck. kalap
vagy n1ásfélc lakkok és színeziik.
.szappan tarlók,
.szeszk1icka,
.sz{•nsavas patronok.
szivacsok, . .
.
t ojúsk onzervú lőszerek,
· ·tük!'ök, utikészlelek,
Véglil níincleni1e1nü disz1nííúrú és iparcikkek,
an1elyck a gyógyászat körén kívül esnek.
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.

2. s:iínul niellé/.'lel n '2a0.570/ JfJ.1,L ,\r. B . .ill. s:rí111ú

rendclcthc:.

AJ:oknak a késJ:ítményeknek és tárgyaknak a
jegyzéke, amelyek a _gyógyszertárakban a nyi;t
árusítási üzletek zárórája után,
telező

illetőleg

ai:ok

kö~

munkasJ:ünete alatt nem árusíthatók.

:\jak- és arcfestl~kck, pirosítók, szcn1öldökfcstékck,
arcporok. kcndc'izií szerek, lalc puderck (a fogyasztó ki.izön.s('g céljúra gyúrilag kiszerelt úllapolhan levök),
fürdii.só t·.s fiirdlípólléknk (;11nennyihcn nen1
gyógyszere.s kl·.szílinények).
haj1110.sóvizek. sha1nponok. lotionok. toi1ettevizek, hajkoz1nclik t1111ok. hajf esliíszcrek. .sz6rtelen íliik (fogyasztókiíztins{•g el·ljúra gyúrilag kiszerelt
úllapolhan IC'viik).
illatszPrek. illatnsítónyagok.
k{•z- {•.s kürü111úpoló eszközök,
kölnivizek (kivl>ve azokat, an1elyek a Gyögyszerkönyv előírása .szerint készültek),
n1cn lhol~cigaretta,
n1osó~ és
pipereszappanok. szappanforgác~.
.szappanpehcly, n1osóporok (a gyógyszappanok.
inint pl. gycrn1ckszappan, túlzsírosított szappan.
kútrúnysznppan, stb., vah1n1int fcrliítlcnítö hatásra
utaló n1egjelöléssel forgalo1nbahozott szappanok
kivélt>lével),
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oltóviaszkok, gazdasági és vegyikészítmények
(a fogyasztóközönség céljára gyárilag kiszerelt ·ál~
Iapolban lcvük). an1ennviben nen1 gyógyászati célt
szolgálnak,
·
. _pipere_ bórax

(a fogyasztóközönség

céljára

gyar1lag luszerclt :1IJapolhan lev6k).

.... sós.bors~~~z (eredeti cso1nagolású, a fogyasztó-

k~zonscg cel.iara gyúrilng kiszerelt állapotban Je-

vnk).

Néhány fontos rendelet.
Az clüzökhcn közölt alapvclii fon\ossúgü rcndt~
lelekcn kh·ül n1i'g nl·hány a gyakorlatban ronlos rcndclclcl adunk közrt>, a1nclyek nChúny évvel korúbban,
nz azúln n1cgsziinl népjúléli és n1unkaiigyi nlinisztériuxn részl·rül adattak ki, dc ina is vúllozallanul érvi•nybcn vannak. Ezekhez csatoljuk 1nég az érvényhen lcv6 ú. n. technika rendeletet 11 i'i ! . old.)

A fertőző betegségekkel kapcsolatos előírt laboretóriumi vizsgálatokhoz szükséges tartályoknak
a gyógyszertárak által való kötelező tartása.

-

A nl. kir. népjóléti és 1nunkaügyi 1niniszter
·10.701-1930. sz{unú rendelete.
(\ralatnennyi lörv{·nyhatósúg elsü tisztviseliíjének.)

BAEDER

C A ©

1!.

A
szappan, shampoo
nagy hasznot hajtó cikk

:\ fertiízií betegségekkel kapcsolatban előírt
hivatalos laboratóriu1ni vizsgálatok szabúlyozúsa
túrgyában kiadutl -10.700-1H80. NJC\1. sz{unú ren<lclete1nbe11 az otl felsoroll fertözö betegségek esetében kötelezővé tettein a betegtől vagy a betegségre gyanus egyéntől a bakteriológiai és serológiai
vizsgálatokhoz szükséges anyagok vételét (·s ezen
anyagoknak a 111. kir. Orszúgos I\.özegészségügyi
Int(~zetbe vagy annak vidt!ki fiókállo1núsaiha való
beküldését.
:\ vizsgálati anyagok beküldése az előírt egységes tartályok felhasználával történik.
:\ tartályok n1egfclelö országos szétosztására
:.1 gyógyszertárakat, nünt az 1876'. évi XI\'. tc. érteln1éhen rni.iködű közegészségügyi intézn1ényekel
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kívánom igénybevenni. .A tartályok beszerzése
raktáron tartása, kiadása és elszámolása tekinte~
téLen a következőket rendelen1:
1. §. A fertőző vizsgálati anvagol•n•tJ· ( _
.
.
"
.~ • \.
em
1)?r1- ttels tb"!
o. sz~rlnu1zo váladékok, vér, bélsár, stb.)
l uva n os \'tzsga alr•t a 111 ldr 0 ...·
i-··
.
· ·· . I .
·
· _ · 1szagos \.ozegeszst'?ugy1 nlezethez vagy annak vidéki fióJ··Hlo1 .- s:nhoz való beküldésére ·1 D" J'elü (d.. l 11... . ~la
,„·1· l kJ
• "
1p l er1av1zst1:1 .1 ~ · loz való) és a „1'y" jelíí (typhus és enyéb
vizsgalatokhoz való) hivatalos tartálvok szoJg'lnak.
.J
•
a
.
~~ekböl a tartályokból nlinden nyilvános házi
cr. kez1 .~Yó.gyszertár köteles a felhasználáshdz képest szuksegesnck n1utatkozó mennviséget ·izon}~~~ ~ •:D" tart_ályok~ól legalább hal, a „'fy·~ tarla1J okbol legalabb negy darabot úllandóan raktáron tartani.
2. §. Jelen rendelcten1 kibocsátúsa után első
a_l~~alo~nn1~;1 ..a ~yógy~zertárakat a rn. kir. Or;zágos
h.ozegcszsegugy1 Intezet hivatalból látja el tartályokl~a:, később azonban a tartályokat esetenként
kell igenyelniök a gyógyszertáraknak.
, A tartályokkal

való

ellátás

tekintetében a
I{özegeszsegugy1 Intczethez tartoznak fordulni. Azon
:se!~~n az~nb!m, 1_1~~ az Intézel a gyógyszertár vezeto,J~t arrol ertesth, hogy a tartályokkal való továb~1 el~átást az Országos I(özegés~ségügyi Intézet
a !~orzetr beosztás szerint illetékes vidéki fi6kál1omasra bízta, azontúl uz illetékes fiók.állomáshoz
kell fordulni.

,

A gyóg~·szeftárak újabb tartályigényléseiknél
tnrtoznnk lehetőleg az eH1z6 ki.ilde1nényhez mellékelve volt igénylési lapot felhasználni.
3. §. A gyógyszerészek kötelesek a szükséges
1nennviségií Ps fajtájú tartályokat n1inden gyakorló· orvos vng:• ha!Ósfigi orvos szahályszerü renrlclvl~n!·ére az orvosnak vagy 1negbízottjának díjlalanul és késedele1n nélkül kiszolgáltatni. Az orvosi rendelvénven az orvos aláírásával hitelesítve
fel kell ti.íntet~i az orvos nevét. lnkúschnét. az
igén!·lés keltét, lováhhá :i kívánt tartály n1cgjelö1ését (.,D" vagy „'f~·" tarlúly) és az nhhól sziikséges 111ennyiséget.
A gyógyszCrtártulajdonosok larlály kiszolgáltatási kötelezettségére néz,·e a gyógyszerek kiszolgúltatására vonatkozó últalános rendelkezések nz
irúnyadók.
A gyógyszertárak vczetöi az általuk átvet! tartúlyokért fclelüsséggcl tartoznak l~s kötelesek azokról n kiszolgáltatást igazoló orvosi rc1Hlelvényck
alapján a 111. kir. Országos ICözegészségügyi Intézetnek, illellHeg az illc!ékcs fiókállo1násnak (lásd:
a 2. ~ tnásodik hckczdl~sét) elszámolni.

gy?gy~z~_rtá~·ak ':ezetői a m. kir. Országos

Rheumánál histaminke:zelésre

keniics. injectió) solulio.
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Ebből a célból a rendclvénycket időrendi' sorrendben keil összeft:·iijteni; azokról - az igénvlii
orvos nc,·ét és a k1szolgúllalús kelh~t, Íl"vszinién
a l~_iszolqúllatott tartí~l~· fajtúját ·és n1c~~iyiségét
fcltun.tct~1 :-- I:ovatos knnulatást kell k~t pc;ldány~~an cll~t:s~1tcn1,
Az clszí11nolfis alkah11úvnl
i.tz
o~.sz~gy.t.~Jf~>l.I rcndc!vénycket, a kiinutalús egyik
pt.ld,111) .u1,1l\ csalol'.tsa n1ellctl kell hekiilclcni.
„ .,:'liI~.dCn újabb tartályigénylés
aÜ;:.nl1nával az
elozo kuldcn1ényröl el kell szátnolni.

. ~fa a ;,gyög}:szcré:z clszú1nolni nen1 tud, u hi„0, larl~liyokert darabonként 55 fillért. a
.,_I Y tarlalyokérl pedig darabonként t p 40 fi!lcrl. tartozik a 111. kir. Orszúgos Közegl>.szst;giigyi
Intcze!nek 1uegtéríleni.
,

.l'I!') ~.o

, 4. §. i~ gyó~ysz~rész köteles a tartályokat por-

,~~en.tes, szar:iz cs II.szla helyen n1e<1iirizni 0.s fel •.

lossc"'~eI
i•11·tc1·
. ; ·t . 1lO"Y
<
ZI·1-\. <lZCI
. ···1·Mt>
t>.
Sl'I'll JCllt•k.
:\ !!VÓ!!\'szerész

°.< \. lllC"h lll'
e
'1 f·11·[·1J\·til·
<
•
·1
1·11·1··11,··,,J··11
m
.
f}
'·'- '""
'. '
'
'
\.<
lF''l
e nen1_ használhatja és azokat n1ús r~1órlon.
a~nelY .Jelt•n ,rendeletben elc'i Yan irYa. .senkinek
ki nen1 .szolgallathaljn .

kiszolgáltat:í.sár·a· vonatkozó rendelkezéseket inegszegi, az egyidejíiletf kiaclotl 40.700-1930. N?\L\f.
szán1ú rendelet 11. §. első bekezdésének 6. és 7.
pontjába i.itközií kihúgúsl követ el és ugyanezen
rendelet 11. §-ának n1úsodik bekezdésében foglal!
rPtHlclkezések ·szerint -hiintetendö.
.A kihúgúsok tniatl az eljúrás a közigazgatási
hatósúgnak, n1int rendőri
biintetij
hírósúgnak.
hnrn1adfokon a 111. kir. helligy111inisztériun1ban
szervezett kihúgúsi tnnúcsnak hatáskörébe tarlozik.
6. §. Jelen rendelet 1931. évi január hó l-én
lép életbe, azonban a gyógyszertáraknak a tartályokkal való ellútúsúról a ni. kir. Orszúgos I\:özC(lészségügyi Intézet tnúr korábban gondoskodik.
Ez a rendelet Budapest Székesfiiváros területére nézve nen1 nyer alkahnazásl.
Budapest. 19aO. é\'i novetnber hó 5-én .

nii7;t

!Jr. é'r111:>:l Sándor,
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A
szegénybetegek
gyógyításához
szükséges
gyógyszer és gyógyászati segédeszközök rendelésének és kiszolgálásának, valamint az ebből
származó lcöltségmegállapítás, nyilvántartás, ki-

egyenlítés és elszámolás módjának s:zabályozása.
A n1. kir. nép,ióléti

1~s

tnunkaiigyi

n1iniszter ·100/

1na2. cln. sz:í111ú rendelete. :\ közcgl>szségiigyi
rendPzéséröl szóló 187fi.
tc. H. és 167. §-úhnn. továhhú a n~·ilvá
nos betegápolás. az úlla1ni
gycrn1ekvédelcn1 ('s
szegényellátás költségeinek fcdczéséröl szóló HOOO/
1D31. :l\I. E. ·szú111ú rendelet 26. §. e) pontjában
kapott fclhal;1l111azús
alapjún. n szegényhelegck
gyógyítúsúhoz szíikségt'S gyógyszerek
(seht•szcti
ktitöziíszcrC'k). gyógyúsznti segédeszközök rendclésl>nek és kisznlgúltatásúnak, Yala111int az ehbül
szúnnazó költség tnegállnpításának. nyilvúnlartásúnak, kicgyen!í!ésének és elsz{nnolúsúnak 1nödjúl.
:1n1ennyihen az a közkórhúzi úpoláson kh·ül nlf'·
riilt fel, a kiivelkcziiképcn szahúlyozo111:
l'VI

x1,r.

1. A gyógyszerek és gyógyászati

segédeszközök
költségeinek fedezése.

1, §. A szrgénylielegek
közkórhúzon kíYiili
gyógyításához szliksl~ges gyógyszerek és gyógyászati segédeszközül: költségének viselése a 6000/
1931. 1\1. E. sziünú rendelet 15. §-a alapján - a
ni. kir. nl>pjóléti {>s n1unkaiigyi miniszter állal a
nyilvános helegúpolúsi és gyermekgondozási pótadó trrhére engedélyezett hozzájárulás felhaszná-

Jósa n1ellett
azokat a községeket (városokat)
terheli. an1elyeknek IPriilt>!l>n n rendelés sziiksl>ge
feltncriilt.
A 111. kir. nl>pjóléti Ps 1nunkaiigyi tniniszter e
cl•lhól a ny·ilvúnos ln~tegúpolási Ps gyerrnC'kgondozúsi pótndóból a rPndclkl·zPsre :Hló iisszpg erejéig
{>ycnkénl lchcliileg eliírP n1pgállapítolt l~S lehetlisVg szerint 1nindr11 hónapra eliízctcsrn folyósíloll
ú!aliinvl bocsát n liirvénYhatósúgok
rendelkezésére . . VúrnH'gyVkhen az :~lispán a szegény lakossúg szú1nának urányúlian 1negúllapílja, hogy ll rendelkezésre hocsáloll hozzújúntlúshól (útalúnyból)
1ni1Yen összegii ellúln1únY úll az egves közsPgck
(nl.. vúrosok), rcndelkczé~l·re és errü.l a törvényl1alósúght1z !arlozö községeket (\·úrosokat) l>rtesíti.
:\ türvényhat6súg t.'lsc'i tiszlYisclc'íjc a töry(•nyhatósúg rendPlkl'Zl•sl•n• hocsútolt útalúny tnegha!ározolt részPl
(Jpgfeljcbb 10 szúzall·kút)
azonhan
,·isszalarlhatj:i. hogy e!ihií! az iisszeghc'íl az t'sctJeg feln1eriilii rendkívüli gyógyszprfogyasztás fedt:zl>sl~riil (pl. júrvúny esetéhen) tncgfelelö 1nódon
g(!ndoskodni tudjon. :\Iindc11 törv(•nyhatósúgi joggal fclruháznll \'Úros. közsPg (111. város) köteles
;1 közgyógyszcr és g,vógyiiszati segédcszközellátás
szükséglett'.it költsPg Pliíirán~·zalúhan :iz eliízíi é\·ck
fngyasz!úsi adatainak figyclrn1hevt'.•telc'·vel olyképen
l'lüir:ínvozni. hogy a közc!l:í!:ís a rendelkezésre bocsútolt. ellátn1ún,: felhasznúlúsa 11t·lkiil is hizlosíl\'a legyen.
A. lörvényhalósúg elsü lisztvise\íijl' kiitel<>s
1ninden év szcpl.e1nber hó Jfl~ig az cliízc"1 l·Yi {1la-

"
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lúny felhasználásáról. v::datnint a törvényhatóság
!('rlilctén a közgyógyszcr l·s gyógyászati segédeszközellátússal kapcsolatban a n1ult naptári l•v folva1nán fehncriill és a lÖr\'l•nvhatósúgokal. illctiíÚ1f; a községeket (111, vúrosok:;t) terhelti kiadásokról a n1. kir. népjóléti l·s 111u!~kaügyi 1niniszterhez pontos ki1nutatúst (1. sz. tninta) felterjeszteni.
II. A közgyógyszerellátásról.

A: igé1111lés 111ódja.
2. §. Ingyenes. azaz közgyógyszerellátúsra
csak azok tnrthatnak igényt:
1. akik egyébkl·nl is közscgélyre szorulnak:
2. akik húr közsegl·ly nl~lkül tartják fenn n1agukat, dc keresetük, illeliílcg jövedehniik csekélysége 111iatl csak a legszorosabban velt lélfenntartúsukról kl•pcsek gondoskodni.
:L azok a nehezebb anyagi ,-iszonyok között
{~lií hadirokkanlak, akik júradl·kellálúshan
rt.'sze.;;lilnek, rokkant.ságukkal összefiiggü 111egbetegedések esetében: rokkantsúguk kórok.át azonban a
község (vúros) últal t' c(•lra kiállítoll egyéni lappal n1indcn esetben igazolni tartoznak .
•!_ nzok az úllanii gyennt•knu~nhely kötelék.éhe
lartozö, de gycnnektclepekre kiils(i gondozásba kiadotl gyern1ekek:
5. akik húr nz 1--t pontban 111egjclilllt•k köZt.~ nen1 tartoznak.· de az igl·nyh~s i<lcj{·ben' oly súlyos anyagi viszonyok kilzi)t\ vannak. hogy a fel-

gy.ógyszcr úrát képtelenek 1ncgfizetni.
;\z 1-3. pontban 1ncgjclölt egyénekrül köteles rnindcn község (vúros) é\·enként újölag 111cgállapílott pontos és sorszún11nal ellátott nyilvántar!úst vezetni és azok 111ásoialúl, valarnint az idöküzhen hcúllott vállozúsokat rendelésre feljogosított or\·osokkal közölni. .A. 4. pontban felsorolt
gyer1nckek és ncvelöszi.ilök kin1utatúsút a telepfeliigyclönií és tclcporvos írják alá.
A hatóságok a közgyógyszcrellátúsra
{gyógyúszati segédcszközellúlásra) való igényjogosult.súg n1cgállapílúsúnúl a -19(11-1927. B. ?-.!. sz. rendelet (Hend. 'fúra 1928. évf. 255. l.) rendelkezéseinek 111egfelcliílcg. a lcgköriiltckintöhh 1nódon kötelesek eljúrni. Az igényjogosultsúg 111egúllapítús:'!núl az 1-:-1. pont esetéhen a nyilvúntartúsha, az
5. pont c:;ctében az igaznh·:í.nyon n{~v szerint kell
fl'lliinlelni. ki felelik.; az adatok valósúgúl•r!.
(-HlHl-1927. B. :\I. sz. rendelet 2. ~- utolsó bekezdés.)
.An1ennyiben a 0~-l·. pont alú tartozó egyének
k(~zgyógyszercllútúsa a községre (n1. vúrosra) súlyosabb 1negterhelést jelent, a község (n1. város)
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- a vonatkoz ó adatok részletes kimutatá sa meltörvényha tóságtól átalúnyán nk felemelés ét
lett kérheti. Törvényh atósági joggal· felruházo tt városok ilyen irányú kérésükk el a 1n. kir. népjóléti
é~ 1nunkaüg yi n1iniszter hez fordulhat nak.
A kö=gyógu s:erellátá s terhére rendelni jogosult
orvosok.
3. §. A közgyógy szercllátá s terhére a következi}
orvosok rendelhet nek:
1. a törvényha tósági tisztifőorvosok, jártísi tisztiorvosok , törvényha tósági városi_ tiszti és kerületi
01·vosok;
2. a n1egyei, városi, továbbá a községi és köroi·vosok;
3. n 111. kir. népjóléti és nTttnkaügyi n1iniszter
últal n1eghízott 1nagánor vosok.
Az 1-:i. pont alá t:irtozó orvosokró l a lörvi.;nyhalóság sorszún1n1al elhí.lott nyilvánta rtúst \"eZl!l és részükre az egységese n n1egállap ított bélyegzöl kiszolgált atja. .A bélyegzőn az orvos, a
törvényha lósúg, a község (vúros) neve és n nyilvántartás son:;zún1a van feltüntetv e. A törvényhatósúg első tisztviselője köteles e nvilvánta rtás
n1úsolatát a törvényha tóság területén {evő nyih·ánus gyógyszc1 ·tárak

felelős

vezetőjével

minden év

jtÍnuár hó 15-éig közölni. .Az 1-3. pont ahí. tartozó orvosok közül - n sürgős szükség esetét kivéve (5. §. 1. bekezdés) - a beteg csak azt az or•:ost (orvosoka t) veheti igénybe, akinek a beteg
~·.dd1el··e szerint a rendelésr e jogosults ága van.

rendelhető

terl1ére
gyógyszer elc.

4. §. A közgyógy szercllátá s terhére rendelhetök:

1. azok a hivatalos gyógysze rek (és sebészeti
kötszerek ), a111elyek az érvénybe n levő ~!agyar
Gyógysze rkönyvbe n fel vannak véve;
2. aznk a (nem hivatalos) gyógysze rek, gyógyszerkülönleg~sségek, tápszerek és szérumok , amelyek a jelen rendelet !-III. sz. melléklet ében és
az érvénybe n levö hivatalos Gyógysze r 1\.rszabás
függeléké ben vannak sorolva, illetőleg amelyek~
nck rendelésé t a n1. kir. népjóléti és munkaüg yi
n1iniszter megenged te.
:\zok a gyógysze rek, an1elyek a jelen rendelet I''· sz. melléklet ében, illetőleg a hivatalos
Gyóg-yszer Arszabás I. sz. melléklet ében foglaltat-

1l.
Magyar gyártmány!
a kö:z:gyógyszerellátás,
a MABI,
OTI és
az össt:es közkórházak részére
szabadon rendelhető.
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nak. csak n1intasz('riílcg rcndclhetiík. :11ncnnyibcn
a gyógyszer criíssége vagy összetétele egyt~bk6nt n
hcteg korúnak, betegségi úllapotúnak n1egfelel.
Izjavítókat csak gycr111ckck részére 12 éves
é:ctkorig lehet rendelni.
A kr"i:uyógys:ercllcilás lcrhi•rc s:olffáló orvosi

ui.

rendelvények kiállítása.
5.
1

~.

..-\ közgyógyszcrcllátús terhére csak a 2.

1 1

'
'cHiljúró) nrra· ·az
orvosnak kifejezett engedélyt
adott.
A rendelt gyógyszereket és az azokra vonatw
kozó használati utasítást az orvos köteles olvashn*
tóan · kiállítani és a gyógyszer n1ennyiségét S7ián1*
n1al és hetü,·cl feltüntetni. .\ gyógyszer 1negjelölé
s(~re vegyi képletet használni ncn1 .szabad.
1\ rendeltiorvos köteles a vényt aláírni és hi~
vatalos bélyegzőjével
~. 2. bekezdés) ellátni.
11inden beteg részére, val:uuint a gyógyszerek
isn1éllésénél külön rendelvényt kell kiállítani.
Az orvos köteles a gyógyszer rendelésénél a
legnagyobb körültekintéssel eljárni. A rendelt
gyógyszer 1nenny1scge ne legyen több, 1nint
a1nennyirc cliirclúthatóan feltétlenül szükség van.

~1~_~:~ úd íj~ [~; [~:: ui5z~~:~::c1:~~{~~!~~t t 1~~c:i:;t~ J~l~~~~~~~~
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vcnyen lehet gyógyszert rendelni. !ilindcn tiirvényhatóság köteles gondoskodni arról, hogy :1 kö~
gyógyszcrcllútús terhére rendelésre feljogosított
orvosok (3. §.) a szükséges vénylapokkal (a polgúr1nester, községi elöljáróság. kerületi elöljúró útjún)' el legyenek lútva. A rcntlcll~src fcljogosítotl
orvos siirgiis szükség esetét kivéve, csak n 2:. §*ban
fcllüntelett olv szcn1l·lv részl·re úllithal ki rendel*
vt·nyt, aki hiv~1talos kÖrzctébcn lakik.
A.z orvos köteles a vény n1egfelelii rovatúban
a beteg nevét, korút, lakóhelyét és betegségét (az
utóbbit latin nyelven), a rendelés jogcünét, a 2.
8. 1-4. pontja alá tartozó betegeknél a hivatalos
nyilvúntnrtási sorszún1ot olvasható írással kitöl~
teni.
.A 2. §. 5~ pontjában e1nlített szen1élyek, ille*
töleg hozzátartozóik részére a közgyógyszercllátás
terhére rendelvényt kiállítani csak akkor szabad,
ha a ·községi elöljáróság (polgárn1ester, kerületi

A kö::gyóyys::erellátás terhére rendelt
f!!f ÓV!J s::e r kis::olaól lat ása.
fi. § . .\ kiizgyógyszcrellútús terhére csak olyan
,,ényre szabad gyógyszert kiszolgáltatni, i.uuely tel~
jcsen szabályszcríícn van kiállítva (5. §.) és az or*
yos pecsétjéYcl cl van látva.

i
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A gyógyszerek kiszolgáltatásához csak a leg·
egyszcrübb edények {üvegek, tégelyek) használha~
lók. fel. Portárca nen1, doboz pedig csak nedv~
szívó, bo111ló, illetőleg szcn1- és sebhintöporoknál,
továbbá labdacsoknál adható és szán1ílhaló fel.
Ugyanazon beteg részére szükséges gyógyszerrcn<lelésnél a i11eglévö edényt (üveget, tégelyt) fel
lehel használni, ilyen esetben azonban a rendelő
orvos köteles ezt a vényen fel liinlelni (pl. d. in.
vitro adlato stb.)
A.z engedélyezett gyógyszerkülönlegességekbűl
ha az orvos rnásképen nen1 rendelkezik, 1nindíg a
legkisebb cson1agolásút kell kiszolgúllatni.
lla az orvos oly gyógyszert rendel, a111ciy a
4. §-ban fellünlctve nincs, azl a gyógyszerésznek
kiszolgáltatni - sürgős szükség esetét kivéve, amit
a~ orvosnak a vényen kifejezetten fel kell tüntetni
nen1 szabad és ily gyógyszer 1ncgtérítését a
gyógyszerész a községtől {vúrostó!J ne111 igényelheti.
A közgyógyszercllútús terhére kiszolgúltatott
vényeket köteles a gyógyszerész (felelős vezető)
a kiszolgúltatúskor szabúlyszerücn (tételesen) árszabvúnyozni és azt a vényre vilúgosan rávezetni.
:l\lindcn egyes vényt a gyógyszertár bélyegzőjével
el kell lúlni. A.menyiben a vényen engedélyezett
és ne111 engedélyezett gyógyszerek vannak felírva,
a gyógyszerész a gyógyszert kiszolgúllathaja, de
a nein engedélyezett gyógyszer árát, a közgyógyszerellútús terhére fel ne1n sz{nníthatja.
7. §. l{ése<leln1et nein tiirö, sürgős .szükség

13i
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esetében a l~éZi' gyógyszertár lartúsúra fcljogosílolt orvosok is szolgú.ltathatnak ki \úgy a saját,
inint idegen orvos rendelvényére) kt~zi gyógyszertúrukból gyógyszerek.el. Ily csclben azonban kölelcs a kézi gyógyszertár tulajdonosa a vényt a beteg lakhelye szerint illetékes község (vúros) elől··
járóságának (polgárn1esternek) be1nulalni, aki a
hatósági orvos igazolása után a gyógyszer úrának
n;.egtérítése iránt intézkedik.

A közguógys:::.crcll(ítás terhére kiszolgáltatott
gyógyszere];: elszántolási módja.
8. ,§. A gyógyszerész a közgyógyszerellátás
terhére kiszolgáltatott vényeket a szán1la bcnyujt3sánál a heteg lakóhelye szerint községenként
(Budapesten kerületenként) csoportosítja, n1ajd az
Ü!-!szeállított vényeket két csoporlha osztja: az a)
csoportba a 2. S. 1-'.L pontja szerint a közgyógyszerellúlásra feltétel nélkül jogosítottak, a b) csoportba pedig a 2. §. 5. pontjában jelzett, ideiglenes jogosullsúggal birók Yénycit kell ellátni.
amelynek a szlunla sorszú1ná\·al egyeznie kell. ;\

Ajánlja a

OVENALL fog. és
szájápoló szereket
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sz{unlát csak rcndc.>s ívnagyságú papíron, a :J. sz.
niinta szt~rinti részletezés szerint olyképen kell kiúllílani. hogy az egyes beteg részére kiszolgáltatott vl·nyck kelet szerint cgy1nás utún következzenek és a vénvek összértl~ke a nlintának e célra
szolgúló hasúhj;lin külön legyen összegezve, ~!in
den csoportra vonatkozó sz:hnlút két példúnyhan
kell kiállítani.
A szahálvszeríí en úrszahvúnyoz otl és csoportosított vl·nv<;kt~t a róluk készflett gyógyszerész i
szú1nlúkkal ~gyiilt 1nin<lc11 hónap (esetleg negyedév) végén köteles a gyógyszcn::·sz hcnyujtani:
1. lörvényhatós úgi joggal felruhúzott város<ikban a polgárinester által n1eghizott tisztviselő
nek, Budapesten a beteg lakóhelyt• szerint illeté·
kcs kerületi cHiljúrónak;
2. n1cgvei vúrosokhan :i polgúrn1eslcr nek;
a. nag)~ és kisközségekb en a községi clöljiirósúgnak (.jcgyziinek).
:\ szún1\úl útvevü ható.súg az a) csoportba
tartozó vényeket a szcgény-nyil vúntarlús adataival
lisszecgvezt~ti: a bi csoportba tartozó v(~nyeknek
az igér~yjogosultsúgra ,·onatkozó feljegyzéseit pedig felülvizsgálja . Ugyanakkor a szíunlúk helye~
s0gét szán1szeriíség szen1pontjúb ól ellenőrzi. ~1aJ<l
úgy uz a), lnint a b) csoportba ta1:loz~ vényeket
a hatóság bélyegzőjével ellátja; a sza~_ilak ci,i:y-~gy
példányát visszatartja és szahúlyszeru en ny1lvault1rtásha veszi. Ideiglenes szegénység esetében (2.
S. 5. pont) a község (város) elöljáróság (polgárn1ester, ker. elöljáró) uiinden év végével köteles

'

azokat, akik közgyógysze rellá!ásban részesültek
fe,Iszólítani, hogy az igér(ybevett gyógyszerek árát
fiz~ssék n1eg, n1erl ncn1 fizctl·s esetéhen a község
a fehucriilö költséget 1nint köztartozást nyilvánt:1rtja és azt behajthatósá guk esetéhen közadók
1nódjára fogjn behajtani. Az ílv cín1e11 fehueriilt
k~ztartozás azonban az igénybc\·étel napjától szánulolt öt év lltún elévül és azt a nYilvántartás ból
.
t(irölni kell.
:\1nennyiben az átvevő hatósúg a fentebb n1eg.ielölt eljárás ulún, ügy az igényjogosul tság. n1int
az árak összegszeríís égének helyességériíl n1eggyi_íoyónvössze 00 él a kiszolgáltató D.
a sz{unla
zéídölt,
D.
,
•
szertarnak (teleliis vezetőnek) a község (város)
pl·nztúrából a közgyógysze rellátás terhére kiutalja,
Budapesten pedig kifizetés vPgctt a polgúrtnester nek hen1utatja.
..\ közgyóg,vsze rellútás terhére benyujtott szá1nlú! a község (vúros) kö!cles a hitelezi) gyóg~:szc·
n~~znt~k soronkíviil kiegyenlíteni .
An1cnnyihen az orvos oly egyén részére állított ki vényeket. aki sen1 a szegénynyilv ántartiis·
h:in nen1 szerepel, sen1 a hatósúg ideiglenes igaznlvúnyúYal erre feljogosítúst nen1 nyert, illclöleg
Asthn1a. collapsus, serun1betegsé g esetén

inj., labl., pulv.
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a sürgős szükség esete a vény fejlapján igazolva~
nincsen, az átvevő hatóság a 9. §. első bekezdése
szerinti felterjesz tésében erről külön jelentést tesz.
\z ilyen gyógysze r rcndclésé érl nz orvos saját szcw
1
n1él,·ébcn anyagi felelősséggel tartozik.
.. ~). §. A benyujlot t gyógyszcrszinnlűl a vényeket átvevő hatósúg a S. §-ban iuegjelölt eljúrús
ulán a törvényha tóság első tiszlviselö jéhez terjeszti
fel, aki azt a tör,·ényha tósági tisztifőorvoshoz tow
. .
vábbítja.
A lisztiföor\ ·os vagy helyettese az orvosi ve11\eket !'Pliilvizsnálja és nz átvizsgált és szabúlysZerünck talált bvényekct bélyegzőjével ellátja .•\z
ellenőrzés kilerjed arra, hogy
1. a közgyógy szcrcllútá s terhére engedélye zett
gyógysze r rcndcltele tt-e {.±. §.);
2. a gyógyszer n1ennyisé g n1egfelelt-e takar~·
kossági szc1npon tnak (5. §. utolsó bekezdése , végül

3. hogy a vény szahálysz erüen árszahván yoztatotl-c.
A1nennyilJcn a lisztiföorv os vala111ely Yényen
szabályta lanságot (1-3. pont) .ész}elt,, észr?véte l?il
a v(~n,·re piros tintával rávezeti. Egyuttal .Jelent~st
tesz az alispánna k (polgárm esternek) a lehnerult
szabályt:1 lanságról .
Várn1egy ékben az alispán a község {1n. város) részére az 1. §-ban n1egál}apí~olt útalá~yb?,!
ti szán1la összegét a vonatkoz o venyck egy1deJU
csatolása 1nellctt, az illetékes községne k {n1. városnak) visszatérí ti, aki azt a község (111. város) köz-

gyógyszcrellútf1sn jnvúra .be,·ételezi. Az esetben. ha
a község (1n. város) a részére megállap ított átalán~·t n1ár fclhnsznú lta. a törvényha tóság elséi tisztviselője az ::í.tvcv6 hatóságot a tisztift'frH·vos szakvélen1ény ének (feliilvizs gálatánnk ) közlése mellett
:1 ,·onatkoz ó vények egyidejii csatolása mellett értesíti. ~!inden törvényha tósúgi joggal felruházo tt
város, község (n1. város) köteles a kifizetett gyógv.st:ervényeket irattárába n öt éven át megl5rizni. ·

A kö::gyóuy s:erellátd s lt~rhére
vények rllenőr=ése.

történő

10. ~. A. törvényha tósági tisztif'öorvos (Budapesten a keriileti tisztiorvo s) a 9. ~-ban en1lített
fc·liilvizsgálaton felül, köteles a gyógysze rvizsgálatok alkaln1áv al a közgyógy szerellátá s terhére kiállított vényeket (esetleg az elkészítet t gyógyszereket is) ellenőrizni (fi. §.) és a vénvek szahálvszerií rendeléséről és kiállílású ról. ~·:damint ri."rszabvány ozúsáról a hclyszine n nu·ggyiíziidni. Az

Rugalmas

kist•hh sérüléseku t"! a lega\kalnH1sahh. nyujtható
gyorssebk ölés.

B E
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0
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e:-cthen, ha a vények szahúlyszcríi rendelésében
vagv kiszolgúltatásúban (árszabványozásáhan) szahúl;·talanságot talál. erre a rcnclelliorvost vagy
uyógyszer(~szt nyon1atékosan figyeln1eztcli (~s a7;1ctn;vibcn szükségét látja„ a 1ncgfelelö cljúrás lcfolyta-túsa \'égett fclcllcs hatósúgúnak jelentést
tcs~. Ahhan az esetben. ha gyanú n1erül fel arra
vonatkozóan. hogy az orvos és a gyógyszerész
a közgyógyszcrellátás terhére összejátszottak. a
törvénvhatóság clsfi tisztviselöjc a tisztifiíorvos jelentés~ alnp.ián köteles a vizsg.úlatot haladl·ktalanul
elrendelni és annak ered1nénvc szerint a fcgyeltni.
illctölcr! :1 hiínvúdi eljúrús incgindítúsa iránt inl(•zkcdni.
11!.

Gyógyászati segédeszközök szegénybetegek
részére való rendeléséről.

11 . .:.:,.
'l'ör\'l·nvhatósú"i
J·uggal
felruhúzoll
vú~
•
::i..
'-".
'
'
'
ros, közsl•g (111. \'Úros) kozgyogyszcr cs gyogyaszati segédCszközt csak a jelen rendelet a. §-áhan
ft•lío"ositolt or\·osok rendelhetnek a 2. ~. 1.. 2.
L·s · 5~ pontjáhnn 1negjelölt egyének részl~re, n1ég
pc<li" abban az l'Sl'lhen, ha a hetcg n1unka l>s kert•scÜ-.t·pcsségl·nck. \'alanünt gyógyulúsúnak cHi1nozdítúsa végeit arra elkerülhetelleniil szükség

van.

Gyógyúszati segédeszkö7. csak a ·L .~z. 1ni~1ta
szerint kiúllitoll nr\'osi Yényen rcndclhcto. A vcny
fcjlapjút tl'ljescn úgy kell kitölteni, anünt a közgyógyszerl'llí!lús \erhl·rc tiirlénií rendell·s (5. §.)
t·~t'téhcn.

vényen pontosan .n1eB~ ~ell jelölni azt a köa1ncly ;1 gyógyászati segédeszköz rendcll~s{•t szükségessé teszi l>s a segédeszköz pontos
1negnevezésl~t {nag~·ságút. 1néreteit sth.).
()rthopfi<l-cipüt. gu1nn1iharisnvút, tolószéket.
..

·~

ruhnen~·t,

1níifogsorl rendelni 1H.•n1 sz:1ll:1<1.

·

lla ;i beteg a közellátás terhére u"vanazon
hct_egsé?hiil kifolyólag egy ízben rnár ka;Ou gyóg~·aszall segédeszközt, újat részére csuk akkor lehet rendelni. hn a rendelésre feljogosítoll orvos
k0tséglclcnül
111egállapítotla,
horiy
a régi u"Ó"\·á•
,
.•
O.
b.T 0SZ<l{I scgcdcszkoz nen1 hnsznúlhaló t-s kija\·ítúsra
st:nl :ilkahnas.
Gyógyúszali segédeszközt annúl a n1iiszerész11l·I kell beszerezni. akit l'lTC a tür\'énvhalós{l'r
elsií tisztviselüje kifejezetten feljogosít é.s aki ~
rendes kereskedehni úrakhól a segédeszköz kifogústalan 111inösége tncllett. a legnagyobb úrked\'cz1nényt uyujtja. A.n1ennyihcn a tör\'l·nyhatóság
területén lakó rníh;zerészck P tekintetben közös kötelezettséget vúllalnak (esetleg az ipark:unara útjún) a segédeszközt a liirvényhatósúg teriilet0n
lrvö húr1nelyik 1niíszerl·sznl·l be lehet szerezni.
Ainennyihcn a hcteg lakhelyén feljogosított
n1üszcrész van, a gyógyúszali segVdeszközl tnin~
dig otl kell beszerezni.
A gyógyászati scgédcszközriil kiúllílolt vénvt
község (\'áros) cliíljárósúga (polgúrn1cstcr. k·ecHí\júró) a kiszolgúltatús e1il!t a !iirv{·nvha~
elslí tisztviselüjéhez \erjeszti fel. aki a s·zakl<i>ze1;i·11el< ;:1 !iirv(•nyhntósúgi tisztifiíorvosnnk vt~-
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lcn1ényc alapján a gyógyászati segédeszköz úrának
fr·ltüntctése 1ncl1elt Yéghatározat alakjában {szám
Ps kelet 1nellctt) a rendclvl~ny hátlapjárn rúvezeli
(·s a betegnek kézhesítteti.
1'ör,·ényhalósúgi joggal felruházott városokban a beteg a rendelö orvos últal kiállított vényt
a törvényhatóság tisztiföorvosúnak (vagy helyettesének) adja át. aki azt véletnényével ellátva a
polgúrn1estcrhcz terjeszti fel. A polgárn1ester a tovúhhiakban az előbbi bekezdés szerint júr el.
A.z engedélyezett gyógyászati segl·deszközröl
úgy a tisztifüorvos. 1nint n község (város) nyilv{1ntartást köteles vezetni.
A 1nüszerész a gyógyászati segédeszköz árúnak 1negtérítésél csak akkor kéreln1L'Zhctl. ha annak a rendelés szerinti 1negfclelü vollúl a rendeliíorvos a rendelvény zúradl·kúban nlúírúsúval és pc~
esl-tjl•vcl igazolta . .-\ szahúlyszeriíen kiúllílott vényt
:1 n1ííszcrész havonkl•nt vagy Vvnegycdcnként sza·
bálvszcrííen szú111ln kisérctl>hcn :1 8. ~. 2. hckezd{~~
sl·n-ek
1-::l. pontjúhan
n1cgjelöH hntósúghoz
nyujtja hl'. aki intézkedik. hogy a szútnla összege
:1 1nüszerész rúszére soronkívt'i.l kinlnltassék (8. ~·
l. bekezdés).
1-la n gyógyászati segédeszköz a '.l. ~. 5. pont,iúhan n1egjelö1! egyén részére rendcllelell, a törvényhatósúg, község (ni. város) a 8. ~. :·L hckez<ll~
sl>ben foglaliak szerint júr el.
;\ '.l. $. a. pontjában e1nlítell hadirokkanlaknl gyógyászati segédeszközzel tovúbhra is az l:itlü

-1923. 7v!. E. szán1ú rendeletnek (Rend. Tára
1H23. évf. ±l. l.) n1egfeleHíleg kell eljárni.
, 1\ 2. §., ·!. pontjúhan crnlítctt úllatni gondo0 vúszati
zasba tartozo
gyó ti.
senédc
· ]· ·· _
, ]J '!.g:-•cr1nekck
, ,
t> ·
SZ \OZ
zc 1 va 1o e a asarol :iz illetékes 111. kir. úllanii
gyern1ckn1enhcly köteles gondoskodni.
IV. Vegyes rendelkezések.
12;

§ .. A.hhan az esetben. ha a <ryónyszere]·

rendclcse,
11Ielfilcn
a vénvcl·
1-·
r 11· • .ti. ,·arrv
ti.
, \
,
•
tl
•
\
\ 1, 1 11 asa
arszahvanvozasa
tckinletéhcn
vit·1
n1c1·"!
f
1
:::i.
•
I l
· .
·
•
u
e . az er( e ~eltek (törvényhatóság. közsérr. n1. város
,,,.onyszcr's
) J~cr
• ] '!
•
\OS,
n . .. o.:
~- z
1et1 ~ a 111. kir.1:1 népjóléti és
n1unkaugy1 n11nisztertiil a ,·énveknel· J·orn1·h1vl1, t. : .
f{:liilvizsg{tlatát.
·
\ \
' . " os,1g1

o;., .

..

::{: ~: :·\n1e1u1yil~en :_1 csel<'lunt'ny súlyosnhh

J~1.1n!~lc~~lo ~cnd_<;lkez;s :Ila ru•111 esik. kih:ígúst kö'~t ~l i.'S Jll'Il7:ln1ntetessel hiinlelcndiL aki ahhól a

Cl'l!iol. _hogy .Jogtalan kíizgy6gyszcr. illclillc><• rrvtigya;z:.1!1 segl>deszköz rt>ndrll>slH'Tl részesiiljÍin~· a
hatosngnak. va~.~- a n•1Hlelií or,·osnflk a valt;súgn:1k
llH'g'. JH'lll IC'lelo aclalol jelrnl hP.

inj .. sol.. tahi.. pulv.
)ifagyar pent:unethylcntelrnzol készítnil:ny.
:\.naleplicun1
ex.cilans
cxpectorcns
Hl
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14. §. A jelen rendelel rendelkezései ·19al. évi
november hó 1-ével hatúlyosak és ezzel cgyidejíileg az e túrgvbnn kibocsútolt knrúbhi jogszabályok
rendelkezésef hatályukat vesztik.
Budapest. 1932. éYi tnújus hó 7-én.

n~nde],•énycn

Gróf J(ároly Gyula
n magyar királyi népjóléti és n1unka~gyi
minisztérh1n1 yezclésé\·el ideiglenesen 111egh1zott
nL kir. 1ninisztcrelnök.

Közkórházak gyógyszerrendelési utasítása.

Melléklet. az !300-!\l32. N. M.
rendelethez.';')

ol.

eln. sz.

l'\. közkórhúz igazgató-Híorvosa köteles feliigyelni arra (9. §. 3. pont). hogy a, k_özkórl_~í~z
oryosai az intl·zethen úpoll betegek reszere ~zul~gvórr\'szerrendeléseknél.
a -100-19a2. N. 11.
s(,~"CS
0
••
o.
~') A r. 1:vi n 1 újus hú i-iki kelettel n1cgjelc•nt
t::IOO~Hla2. N. :\I. :\L sz{11nú rendelet (a kt'.irhúzal.~ról

"s 'l gvú"vinl1."zetekrül1 rende\kezCsei Yissza111enolcg
•
o.
·
} '
IllÚr 1931. l·,·i IHn·en1hl'r hú 1-l·,·d hatú\yosa ~ e_s czzr·l a 35.000-Hl02. IL :'II. szú1ní1 kürrcnclclcl _"s az
ahhoz csntoll kiJrhúzi szabúlvrendelel, Y:ilan11nt :i
tovúbh{1
9 - Jl . \J
1-10.000-1.01.
. . s:·z.'<n1ú - körrendc\cl,
inindazok az pgyl'b rcnde\kezCsck, an1e\yek a jelen
rt'ndclethen szahúlyozolt túrgykörrc vonnlkoznak, hatúiyukat vesztik.

L

:\í. Pln. ·sz. rc•ndelet intézkedéseinek n1ei.zfcleltiJeg. a Jcgnngyohh k{iriil_{ckinlésscl és takarékossággal. toYúhhá nz aláhh felsorolt rcndclkczésC'k szignrú hclartfisá\·al ·járjanak el.
1. I\:özkórház betegei rPszérc kiállított nrYnsi
a beteg nc,·ét. vnlnn1int a helegszo-

h:ínnk és nz ág~·nak szúrn{1l pontosan fel kell tiinlelni.
2. ~fin<lcn gyógvszprt Jcgaliihh h:íron1 nqni
hn.„ználntr:i Yaló lllC'llllYis<'ghf'n lPhet rendelni.

3. A közkórházakhnn a kórh{1zi nvilv:lnos he~
lrgápolási iilal:'inv. ill<'lfHeg :1 nani.:ínolúsi köllséi::rhnzzáj{1rulás f PrhérP iipolt iJe!ei::reknek rsuk azok. :i
·"'·ó!!'Yszcrek rendellH•líík. nn1f'l\'C'l;;{'t :i 400~ l 982.
T't :\f. ::'\L eln. sz. l'C'ndl'lP! ·L ~-a felsorol. Oh·
!!YfÍg'>"SZPrC'k.
<Hl1('1Yekn{>]
tncgfPlelc'i
y{>n>'Tnintn
(11orn1n) van eliíír\"a (-tOO-l9il2. N. ::'\L :,r. <"ln. sz.
l'Pnde!C'I f,r_ SZ. lllPlJc~k]p[). <'Sak Tnintnszeríilf'g
(nnr1nalih•r) l"f'Jlflc>lhc>lfik.
4 . .-\z e.se!l){'!l, ha n gyfÍgyílús sze1npontiáhól
oJy gyógvszen·k rendC'lésr ,-úlik szükségessé. nn1el>·ek a fcnnúll{l szahúlynk l>r!Phnéhen fel nen1 írhat6k. csak :iz oszl{d\"os fííorYos elíilcrJesztésére.
nz igazgnt6-fiíor\"os kifPjt'Zt>ll hozzújárul{1sával rpndelhetők.

ri. Oly g\"Ógvszerek('l. an1elyek elkészít(>.sp
gyógyszerészi ;zak.n1unkút ig(;ll>'el. (1nin! pl. kP\"l•rl porok !>zl>loszlúsa. kPniíesök. Inhdacsok készíh;sc• slh.) csnk nyih·{n1os gyügyszert:írhan szah:id
l1eszerezni.
{i. ::\!inden küzk("1rliúz fl'I ,·an jogri.<;íh·n nrr,1.
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hC"Y az alábbi gvógyszcr. kötszer. vcgY~. cs e~f\Téh
anva.,.okat n jelen rendelet 8. ~. 5. po~l.1anak ren~
dC'Ü.:.~~ései szerint. a közszfillít:'isi szahnl)·ok .!)On\os
hrtartflsa 1ne1lelt (hazai ipartern1ékcl~e.~ clnnyh;n
kell részesíteni) gyógyszertárakon l~n:ul. ", gyrn·.~,
•
Iahorul11nun1l1ol).
("YÓ"Yszeryerrvészeti
l 0·1 0·1
1 --1
'f"I,
r-...
:-.
oyónvúrui 1agykereskecliitö1 sth. közvel Pl1l1 szPrezh.Ps~ he. Igv hcszC'rezhetcik:
a) az összes kötszerek. felkeni !npnszok; .
b) azok a helcgek részére nagyohh. rn;nn;·1seghcn rendel! gvóg:vszerek. gyóg,·szcrkcsz1tmPn~·ck
(•ra]enikus készítmények) és egyl·h an~vaFok. a.n1e:
l ~p]· minden "YÓ"Vszer(~szi szaknn1nka ('S lovahh1
f~ld„olgoz:ís n0'Iktii ndngnlha!ók, illctiilrg. fl·.lhn.'i:::l1nkluricinusola1.
aÍól- fnv pl , csuk·1111ájolai.
1 ·11 . né>l
.
.
•
.
c:i·11 l, '· t"
ozas
\':J
t'
horok,
"YÓgyszeres
szirupok,
.:11
1
" ·öl·'· t·1lcllnl
~; elln:t 11alo• 1ze_noc~
r-..
·,
· '· hnz:1111osahh
,.
ideig
kiil
:in1\'luni. nntriun1, s11lfnr1cnn1, ::rlicrnn. all,nhoL
l·
•
l•!ct: stb.;
e) azok a gvógy:;zerli:észítn1en.Yek .• szt•runH1 '·
(nl.
"1l·eit.1ák. a111clvek adagolt :il:1ld1nn l;:esz:n
k1szt>rr],·t:
rsoin:1gnlúsl1an
''\'Úri
ilh."t~·(•
.)
.
.'
·
-'
','
1
11
; „
1
1
•
r-..
·
t.i 1 e .1' ,
kerlilnek forgalon1ha és tnil~dPn. ~-yogy~7;~n s~ 1
JH•lkul :lfL1,.olh,i
frl'lnlrrozas
.
~
•
t>
'
1·1l"l<"JlcH•
sza 1;:n1un1,n,
tók. ílletGicg frlhnsznúlhalók:

IR U B R 0 IP IHI E NJ • ibhÜ11iiei111
Sebészi. hör t'.~s sze1ngü1nökórnúl.
keniícs.
_
in.·1.
ta 1i1.

d) azok a kereszttel 1neg nen1 jelöll egyszerü
nöYényi drógok, a1nelyekhöl gyógyszerészi szak111unkát ne111 igéirylő· gyógys+erek, pl. teúk készülnek;
e) az összes ferlötlenítöszerek, mint pl. karbol, for1naldehid, kaliun1 hyperinangan, jódtink
Lúra, szubliinát stb., továbbú azok az összes gyógy~
szerek, vegyszerek, bakteriológiai és diagnoszlikai
szerek, amelyek laboratóriunli vagy szö\·ettani
v!zsgálatok céljára szolgálnak.
7. A1nennyiben a közkórház külföldi cégtől
(gyártól stb.) gyógyszereket, kötszereket, vegyszereket óhajt vagy kénytelen beszerezni, úgy nlinden
naptári év tarta1nára, az előző év szeptember haYában erre a n1. kir. népjóléti és rnunkaügyi rui~
niszlertöl engedélyt kell kérni.
8. Oly gyógyszereket, anielyek a ü. pontban
en1lítettek közé nen1 sorozhatók, csak nyilvíu1os
gyógyszertáraktól lehel beszerezni. .A. gyógyszerész
köteles azonban a gyógyszerek kiszolgáltatásánúl n
400-193:2. N. i\I. J\l. eln. sz_ rendeletnek a közgyógyszerellátásra vonatkozó rendelkezéseit (ü-7.
Sl pontosan betartani.
A.111ennyiben Yala1ncly késziln1ényböl többféle
cso111agolús van forgalo1nban, a közkórház részére
(kórházi cson1agolúsút)
tnindig a legolcsóbbat
kell kiszolgúltatni.
9. i\lin<len közkórhitz igazgatója köteles egy
kórházi orvosl (föu1·vosl, alorvost) kijelölni, aki a
fi. pontban 1uegjelüll gyógyszereket stb. pontosan
nyilvántartja és gondoskodik arról, hogy azok~

1GO
nak az egyes Letegusztályokra, illctljlcg betegekhez
való eljuttatása szabályszerüen történjék 111eg. A.
incgbízotl orvos (füorvos, alorvos} köteles a be~
sLerzctl, valanlinl a kia<lolt gyógyszerekről pontos
kin1utatásl és clsziunolásl vezetni. Ellenőrizni to~
vúbbá, hogy ezen gyógyszerek, vegyszerek stb.
incnnyiségben és iuinöségben az előírás követeln1ényeinck n1egfeleljenek. lla a nünöségi ellenőr
zés bonyolultabb fizikai vagy vegyi vizsgálatot
igényel, a gyógyszert, vegyszert stb. 111egvizsgálús
vt~getl a 111. kir. Országos l\.özcgészségügyi Intézet·
hcz (lludapcsl, IX., Gyáli-út !.) küldheti be, a
iU.104-1927. N. 11. 11. sz. rendelet (Hcnd. 'fára
1027. évf. 178G. oldal) intézkedései szerint.
10 ..A. szállit:isi iuegbizottal\., a közkórházakuak sz:illílotl és a ü. pontban felsorolt gyógyszerek stb. és egyéb anyagok kifogástalan rninőségé
ért, továbbá n1cnnyisegeért felelősséggel ta rloznak
l•s ezt a körühnényl a szállítókkal kötött szerző
désekben minden esetben kifejezetten ki kell
kölni.
11. Oly rcndelüintézelek, amelyek állandó szegénybcleg rendclt~sl tartanak és a gyógyszerek
árát a betegeknek fel nent sziüuílják, azokat a
szereket, a111elyeket az orvosok az intézetben a lielegck gyógykczclé.sénél inaguk használnak fel
(xnint pl. benzin, jódtinklura, klórclil, az összes
injekciós szerek, .stb.), közvellenül a gyártótól
(gyógyárunagykcre.skcdiíttil) szerezhetik be. Az ily
intézetek azonban a betegeknek közvetlenül sc111111if{~le gyógyszert ki nent adhatnak.
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A nyilvános és házi gyógyszertárak nem

s zeresz1
· • 1cepes1tesu
•
• • ·• a_lk almazottai

•

gyogy.

foglafkoztatásá~

nak szabályozása.

-· A m. kir. Beli~gyininiszter 212.400119:'33. szún1ú
· körrendelete. (Valan1ennyi lörvényhatósúg első tisztviselőjének.)
)rr l\Iive.~ a .ho~zárn_ beérkezett jelentésekbíH kétsr.0tele?ul megallapllon1, hogy is1nételt tiltó
delkezesek ellenére a gyórryszerláral·
b·in ,1 rr . :el~
0
- · I '
, ,
<
o) ogy• '" <
szeresz1 \.epes1 tcsíí szeinélveken (ol· I • 1 . " • , •
szer' J •
~
'"C\C cs o\Og\, , esze~. u. n. nen1 okleveles rr)·órr)'szerész~I- -~
"Vo<1ysz o o
\. es
1
/;"). - o;
c:esz gya i:ornokok) kívül oly alkahnazottak is vegeznck gyógvszerészi sz·ti· tudást . , I „
n1unkúknt,
akik r-"VÓ"V~~~részi
I·e'p,cs'1·t
· 1 nen1
igeny
o
0 esse
renI 11
•
· ·
\.
~-c ~~~I~el~,. ezé~·t, a" gyógyszertárakban a nem gvóa,·alkalinazottak
fogl·1II-ozlal.
szez
eszi, kcpes1
!esu
-. •
. •• •
•
• •.
•
• \.
' asara
i_ic;-1 t'._ <~ 1,ozc„cszsegugy rendezéséről szóló 18-6
C\"l x1:, ·.tc. H. és 16i. §-a, valarnint 124. §. fq,)
bckezdcsenr];: b) pont1·n, toyúbba· t?~ ; 1"6 ~ :-; ·
·
-<>. cs „ . :-i-a1
•1J · •
1 ··
·
• app.tn a \.ovetkezöket rcudelen1:
-· 1. Nyilvános és házi gyógyszertárban, val n.~1_1~~. az -~z:kl.~cl ö_sszefüggő, külön iparengedé~·
nelkul
rnukodo gi·o<r)'SZerta·
.„
._ ·
1•1· J·i'-or
,
o
•u
a 1011111110
1tuan
a g_yogys~:1:~k !\észítésévcl, továbbá a gyógyszerek.~
t~~k. ~ k~zo1;seg sz_án1.ára való kiszolgáltalásával,
csak .t ll~~.vet~?'~s .. Jcltelel?lu1ek n1cgfelelő, gyógyszerészi kcpes1tesu szc1nely foglalkozhatik.
2. Az 1. p_onthan _jelzcll gyógyszertárakban, valaniinl a 1•vou
J Jioz tartozó egyéb helyi·
o. 0 yszer tarat
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ségekben (laboratúriun1, carnera 1natcrialis, aqt1ariun1, herbariu1n, slb.} a nen1 gyógyszerészi képt'Sílésü alkahnazotlal csak olyan inunkakörhcn
szabad foglalkoztatni, tuncly gyógyszerészi szak11\unkúnak ncn1 lckinthctö; 111int pl. gyógyszerek
(osztatlan porok, tcilk, kt~niícsök, különlegességek)
csornagolása, a1npullúk töllése és beforrasztása, stb.
A nc1n gyógyszerészi képcsílésü sze1nélyzct :í
gyógyszertár kiszolgúltató helyiségében (officina),
a takarítást v<>gzö l·s a pénzkezeléssel n1cgbízott szctnélyek ki,·étclévcl -, sc1nn1ifélc n1unkát
ncn1 végezhet és otl nen1 lartózkodhatik. ennélfogva sc111 gyógyszert, sc1n egyéb úgynevezett ké·
zicladási cikket a közönség sz{unára ki ncn1 szolgúltathat.
3. A nc111 gyógyszerészi képesítésű szc111élyzel
a gyógyszerészi képesítésíi szen1élyzcttől való n1egkii\ünhüztetés végeit. foglalkozúsi ideje alatt szi-

I!.

L

Magyar gyártmány!
a közgyógyszerellátás,
a MABI,
OTI és
az összes lcözkórházak részére
szabadon rendelhető.
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nes 111unkaköpcnyt köteles.'" viselni. Fehér 111unkaküpcnyt csak n gyógyszeri·~zi képesítésü szernélyzel használhat.
4. A nen1 gyógyszerészi képesítésü pénzkezeki
ll('Ill esik a 1ntu~kaköpenyvi.selés kötelezetlsége al:'i
(l.,

a.

pont), azonhan a gyógyszerlúrban

:1

pl•nz-

kczeléscn és az ezzel összefüggő könyvelési i·s
egyéb irodai ter1nészetü, val::uninl a 2. pontban
e1nlítetl 1nunk(111 kívül n1ús 1nunkát végeznie, tehát a közönségnek gyógyszert vagy egyéb cikket
kiszolgálnia - , nen1 szabad.
.A ne1n gyógyszerészi képesitésü pénzkczclii a
gyógyszerészi munkaasztal 1nellell nen1 lartózkodhatik.
.A taknritúst végző sze111ély a gyógyszertár kiszolgúló helyiségében kizárólag a takarítús :llall
lnrtózkodhatik és ott sen1n1ifélc n1ús 1nunkál nen1
vC:gezhet.
5. Az a gyógyszerlárlulajdonos (feleliis vczelii),
aki a jelen rendelet intézkedéseit ncn1 lnrtja he.
kihágást követ cl és az 18i!i: XIV. tc. i. ~-a alapj:'111, az 1928 : X. tc.-hen 1neghatúrozott pénzhiin·
tctl·ssel kell büntetni.
Abban az esetben, ha vala111cly gyógy.szl'rtúr tulajdonosa (felelős vezeliíje) a jelen rendc\elhen
n1C;ghalározolt kihúgúsi esclekrni>ny 1nialt kt~t évt•n
heliil. húron1 vagy töhh ízben jogeriisen elítéltc!clt. az illetékes n1úsodfokú közegészségügyi ható~
súg az 18i6: XI\r. tc. 1~5. §~a alapján. a gyóg:ys;·erlúr Yezelésére hatósági kczeliíl rendelhet ki.

155

154
A. kihágúsi eljárús lcfoly!atása a közif;azgatási
hatóságnak, n1int rendc'iri biintetöbirósúrrnak
a ha0
lúskörébc tartozik.
Jelen rendelet 1933. évi 111ájus hó 1-én lép hatúlyba, ezzel cgyidejiileg a 4G88-1920. és az 52.196
-1924. N. 11. ?\L szú.inú rendeletek érvényüket
vesztik.
Felhivon1 Alispán (Polgár1nester) urat, hogy
jelen körrendeleten1et az alárendelt hatóságaival
- szakközegeivel való ellenőrzés végelt, továbbá a nyilvános és házigyógyszertúrak felelős
\·ezetőivel tudornús és n1iheztartás vénen közölje
és annak n1egfelelö végrehajtását szig;rúan elle~1onzzc. 'I'isztiföorvosút (Budapesten a kerületi tiszliorvosait) pedig utasítsa, hogy a gyógyszertúrvizsgálatok alkaln1úval, jelen rendcletcmben fo"lallak szigorú betartúsáról gyözödjék 111eg és an111<l.:.
ered1nényél a gyógyszerlúrvizsgálati jegyziikönyvhen külön tüntesse fel.

Egyesületi értesítések.
ta3tl/1937.
M~Bl-beteglapok

beszerzése.

- Értesítés. Értcsitjiik a gyógyszertárak felelős vezetőit,
hogy a !i.IABI igazgatósága az intézet tagjai részére n1egfelelö 111ennyiségü beteglapot bocsátott
díjtalanul Egyesületünk rendelkezésére. A betegJapok az Egyesület ügyviteli irodájában, illetve a
'l'cstülct titkári hivatalában díjtalanul bcszcrczheli.ík.
Budapest, 19a7. szcplc1nher 1.
J\.ovács Üdön.
Prcyer De::.s6,
a l\L Gy. E. titkára.
a Bp. Gy. T. igazgatója.

Budapest 1933. évi úprilis hó 5.-én.

Dr. oité: l\.crt•s:tcs-Fisrhcr Ferenc,
111. kir. heliigyn1iniszler.

1393/1937. sz.
A Posta betegségi biztosító Intézet terhére
rendelhető gyógyszerkülönlegességek.

- Ertesítés. Értesítjük a gyógyszertárak fclClös vezetőit,
hogy a Posta betegségi biztosító intézel igazgatóságának közlése szerint a n1. kir. Belügyminiszter
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úr a köYetkezö gyógyszerkülönlegességeknek az intézet terhére Yaló rendelését engedélyezte:
1. Szabadon rendclhetök: Lanaclarin inj. sol.,
tabl., kúp, A111ydosan inj. Corlipan pulv„ Vasodih~t inj., „EnterosolYens" ::\atr. Salicylic.
2. 1\ szakor,·osi rendclűintézct vezető szakorvosai által renclelhe!i\k: „Arnhesid inj., tabi., Deseptyl inj., labl., inj .. :\Ienoktan tahi., I-Iogival inj.
1000 E, tabi. 300 E, kúp, Novuril kúp.
3. Orszúgos fiínrvosi ellenjegyzés mellett rendelhető: Exhepar.
.A felsorolt gyógyszerkülönlege~ségek lehúl a
1ncgfelelö módon történt rendelés esetén az intézet
vényeire kiszolgáltalhatók.
Budapest, 1937. szcpten1her 13.
/{orilsáns::.ky Ottó 1

dr. Tauffer Gábor,

a :\f. Gy. E. figyv. igazgatc"ija.

a l\L Gy. E. elnöke.

15H:J/1937.
Figyelmeztetés hamisított orvosi vény tárgyában.

- Értesítés. l;-igyelrneztetjük a gyógyszertárak felelüs ,·ezctőit, hogy egyesek dr. Prcis h~úroly hörgyógyúszali
szakorvos nevére hanlisított vénycken kúbítószcrl
lartalinazó gyógyszert kísérelnek n1cg beszerezni.
Dr. Preis 1\.ároly főorvos fclkérést'.·re felhivjuk
a gyógyszertárak felelős vezetőit, hogy az ő fejléc(·vcl ellátott vényekrc kábítószereket egyállahín ne

szolgiiltas.sr..nak ld. s azl: aki ilyen vénnyel jell'n!kczik a gyógyszcrlárhnú~ n lcgkiizelebhi rcndfírür_<;zcn1n1el ignzoltassák.
Budapest. 1937. oklóher 20.
dr. l\Tagy Béla
dr. Tauffer Gríl)or
elnök.
elnök.
f{ooács Ödön
J(oritsáns:ku Oftá

igazgató.

igazgató.

1597/19:l7.
Figyelmezte~és

hamisított vények tárgyában .

Értesítés. Dr. Bán!fai Andor (\'II., I-Iársfa-u. 10.) és dr .
.·Ídún1 Zoltán (\'II.. Péterffy Sándor~u. 2'1.) hudnpcsti orvosok bejelentése szerint a neviikct és cíniííket feltiintetö fejléccel ellátott han1is orvosi vl>nyek vannak forgalomban, an1e1ycket rendszerint
nagyohh rnennyiségíi káhítószert tartaln1azó rendeléssel n1utalnak hc a székesfilvúrósi gyógyszer!úrakhnn elkészítés \·égeti.
Erre azzal hívjuk fel a gyógyszertúrak felcliís
,·czcliiinek figyeln1ét, hogy a káhílószcrekct tartal1nazó ,·ényeket azok valódisága fs a szabúlyszeríi
kiúllítús kellékei szen1ponljáhól n1inden Pselhen a
lf:gnng~·ohh gonddal ellenfírizzék.
Dudapcsl. 19ili. október 2H.
/Jr. ,\'ayy Réla
Dr. 7'au{fer Gábor
elnök.
/{ovács Odö11
igazgató.

elnök.
J{oritsónszky Oltó
iigyv. igazgató.
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l(;\)2/!937. sz.
A betegségi biztosító intézetekhez benyújtandó
számlák időpontja.

- Fe1hívfls. -'l'öbb oldalról 111erüll fel panasz. hogy a betegségi biztosító intézetek a hozzájuk benyújtott
gyógyszcrsziuulúkat késcdcln1escn utalják Id. Ez
ii?J:bcn folytatott tárgyalások alkahnával 1negálla·
JHlast nycrL hogy a gyógyszcrsz{unlák összegének
kiutalása rcndszPrint uzl~rt vesz huzan1osabh időt
igénybe. n1crt a gyógyszertárak közül szá111osan
nc111 a hó clsö napjaiban, hanem késtihhi idöpontb~n ?Yt~jtják be a számláikat. ..\ betegségi biztos1ló 1ntezetck az összcgyííjlött szún1lák alapján
egységesen úllítják össze a kiutalandó összegeket s
a kiuta}ás _cgy~zc1Tc !Grténik. A kl·sübben benyújtott szan1lak fclborítjúk az összcúllítús rendjét s
e7: az oka annak. hogy a kiulalús 111ajd11Pn1 ruin·
dig a gyógyszcrszúllí!ú.si szahúlyzalokhan 1ncghatÚ·
rC'zolt \·(·gsö idiíponlhan, vag~· nznn!úl lört(~nik.
Felhívjuk tehát a gyógyszertúrak t. fclclös
vezcliiil, hogy a gyógyszerszú1nlúkat n1inclenkor a
hó utolsó napjával zúrjúk l>s h~gk<'sc'ihh 111inden
hó 5·ig küldjék hc a hctegsl>gi biztosító intézetek·

lniramuscularisan és intravenásan
adható calcium-készitmény

nek, illetve a fővárosi gyógy.szertúrak a Budapesti
Gyógyszerész Testületnek.

Budapest, 1937. nove1nbe·r hó 12.

l\otiács Odön
igazgnló.

l(orilsáns:ky Otió
iigyv. igazgató.

1707/1937. sz.
A MABI. gyógyszerkülönlegességi bélyegzőjének

alkalmazása.

A. .:\lagúnalkal111azottak Biztosító Intézetének
az l~gycsiilet és a 'I'estület elnökségeihez intézel!
átirata szerint az Intézel házigyógyszertára és a
nyilvános
gyógyszertárak
által
kiszolgúl!atotl
gyógyszerkülönlegességekkel lelketlen üzérkedés
folyik, ezek egy része jogosulatlan kézbe kerül.
a1ni az Intézetre és a nyilvúnos gyógyszertárakra
egyarúnt kúro:-> követkcz111ényckkcl júr . .-\z Inté·
z?t enne!~. mega~.:adályozására a húzigyógyszerlá·
r:1ban ;Iolorc~ulo különleg;sségek húzicson1agolúsaval vcdekez1k, de ::ihol hazicson1agolást nen1 vé·
gezhct, ott villa111os bélyegzést alkahnaz.
A. nyilvúnos gyógyszertúrnkból a !\IABI terhére kiszolgúltalott gyógyszerkiilönlegl's5égckkel
való eselleges üzérkedés 111egakadályozása érdekében az Intt'.·zel felkéri a szt'>kcsfiivúrosi és lnrda·
pcstkörnyéki gyógyszertárak fclelös vezelíiit, hogv
az Intézel biztosított tagjai rc'szérc kiszolgáltalol-t
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különlegességek cson1agolásán, az Intézet által
a napokban megküldött - „l\I. A. B. I. tulajdona,
cl nem adható" szöyegii h(>lyegziJt alkalmazza.
Az Intézet ezzel a gyógyszertártulaj<lonosok~

kal karöltve 1neg akarja nehezíteni az üzérkedést,
:uni gyógyszerész érdek is. inert a jogosulatlan
kézbe keriilö olcsóbb áruval sze1nben egyetlen
gyógyszertár sem Yeheti fel a versenyt.
Budapest. 19i'J7. november hó 16.
l\olJács Ödön
igazgató.

l(oritsánszky Offó

iigyv. igazgató.

forgal<'.nnh<l. hozni.,- Pllenkczik a hatósúgi inti·zkf'di!ssel.
Felhíyjuk tehát a gy·ógyszf'rkiilönlegessl>gck (•s
('gysl~ges ff\·Ógy:szerkt>szíhnénxek gv{1rtóit. hogy kPSzítnH~nveiknc>k úrainál n1indenk11r alkt1l1nazk(id1
iannk :; miniszlcri n•1Hl<' lethcz s az ahhan jelzPll
idtiponttól ellériícn n1ús forgaltni úrakal sen1 :i
készítn1ények liurkolalain, sen1 pedig körlcvl>l.
stb.-hen ne tiinte'ssenek fel. annúl is inkúhh. n1erl
n rcndeletllíl el!érii idiiküzi úrak éryénycscknek
ne1n tekinthetiik.
Budapest.

19:~7

decPn1her hó 1a.
dr. 'I'aufft'r G<if111r.

l\orilsáns:::ku O!trí.
a :\1. Gy. E. iigyY, igazga\c'J.in.

a ).L Gy. E. dniikl'.

1865/1937. sz.
A gyógyszerkUlönlegességek és egységes
gyógyszerkészítmények gyártóihoz.

- Felhívás.
Utóbbi idlíben több esetben tapasztalható, hogy
egyes gyógyszerkészít1nények csornagolúsnin (bur~
kolatain) inús úrak vannak fellüntetYe. 111int an1ci>·ckct a 111. kir. Orszúgos I\:özegészségiigyi Intézet
javaslata alapján n hclügy1ninisztériun1 engedélye-

zett.

t~s egységes gyúgyheliigy1niniszlériurn
állal kiadott rendeletben feltiintctclt napon lépnek
l>rvénybe. ,Az idliközi árak változásait más idtí~
pontra últenni, ,·agy a készlllnények burkolatain a
Yúltozoll úrakal a rendclctt<'il ~'l!0rií idtiponlhan

:\. gyógyszl'rküllinlegességek

szcrkészít1nény<~k úrai csak a

187HltUi37. sz.
A gyógyszertárak

felelős vezetőihez.

--- Felhívás. S:ijnúlattal úllapítjuk 1neg. h(lgy az uli°lhbí idc'i.
beu egy nagy vicli,l\i vúros polgúrn1estere az oltani egyik gyógyszí'rlúrhn11 sorozatosan t'!kiive\etl
szahúlylalansúgok n1iall azonnali hntúllyal a gyógy~zertúr rl,sz(•re halósúgi kt>zeliít rendeli ki. t'.gyan('SHk u küzc•\Jnulthan liirt0nt. hogy kl·t hudapesli
g.\·úgyszertúra! a Sz(•kesfiivúrosi Sl•gíHialap Y<'ze!iist;gt•. !.:iiliinhözii sza!iúlyta!ansúgok elkéi\'{.'tl·se nlÍ:ill
:i gyúgyszerszúllí!úsli61 kizúrl.
Ezek a sajnúla!os esetek nagy 1nérlékhen ron!júk a gyúgyszert>szi kar erkölcsi tekinlt;lyt'.>t l•s uz
11
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egész gyógyszerészlársadatrJmmal szt:-n1ben kedve~
ziítlen következtetések le\·onására alkalmasak.
Nyon1atékosan felhívjuk isn1ételten u gyógyszerlflrak felelős vczeliii!. hogy a gyógyszerészetrc
vonatkozó törvény és jogszabályok rendelkezéseihez, valan1int egyesüle!iinknf'k és tcstü1eHinknek
a he!egségi biztosító intézetekkel kötött gyógyszerszállíl{1si egyczn1ényeiben foglaltakhoz a legs:::igorúbban alkaln1n:kodja11ak annál is inkább, mert
testületeink a n1aguk hatúskörében is a legszigorubban fogn:ik eljárni a kari etika ellen vétőkkel

szemben.

- Értesítés. A 1\fngyar kir. Pósta B. B. I. értesítése nlap1,111 közöljiik, hogy a 1nagyar kir. Beliigy1niniszlc1·
következő gyóg~·szcrkiilfinlegességcknek az Inté-

;1

zet terhére való· rendelését engedélyezte:
Pron1tchinin. Trenka-féle Eucarhon (pénztári
cson1agolásban), to,•áhbú szakorvosi rendelí)intézetck vezetö szakorvosai állal való rendelésre a 1fe-

nothcosant.

Budapest, 1937. Uece1uber hó 15.

J(oritsáns:::ky Ottó„
:i ~I.

19-!0/J\l:lí.
A Pósta Bete9ségi Biztosító Intézet terhére
rendelhető újabb gyógyszerkUlönlegességekről.

Gy. E. iigyY. igazgatója.

dr. Tauffer r;álJor,
a 1f. Gy. E. elnöke.

;\ felsorolt gyógyszcrkiilönlegességek rendelés
c·sclPn az Intézet vénycire - a fentebb n1cgjelölt
n1ódon - kiszolgáltathatók.

Budapest, 193i. dcce1nber 2i.

/(ooács ()dön
igazgató.

L

L

T
1n:is/19a1. sz.
Értesítés a Magyar Hajózási Betegségi Biztosító
Intézet vényei tárgyában.

Magyar gyártmány!
a közgyógyszerellátás,

a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére

szabadon

B E

rendelhető.

E R S D 0

R F,

/(orif.wíns:lqJ Ottó
iigyv. igazgató.

Budapest.

-

I~rtesítés. -

J~rtesítjiik a gyógyszertárak l. feleliís vczctliit,

hogy a I\Iagyar llajózúsi Betegségi Biztosító Intézet inazaatóságának határozata szerint, ha az inté0
"
'
1ce't
zeli oorvos
jelzéssel egy venyre
11 egy betegség
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g~·ógyszert, vagy „chronikus belcgséi" jelzéssel 1
vcnyen 2 adagot rendel, a tagnak csak cgvszer kell
u 20 fillér hozzújárulási díjat 1Úcgfizctni~ ··rovúhhá,
ha az orvos a v{~nyre .,vitruru adlaturn" jelzést ír,
a tagtól 1ninden esetben az iiveg, illetve ·az cdénv
b_eszolgáltalúsát kell kérni és csak az cdénvzCt
tisztításáért júró díj szánútható fel.

Budapest. 19;17. decc1nbcr 28.
/{nv(ícs Odö11

igazgató.

/{orilsáns::::.ky Oltó

iigyv. iguzgaló.

Felhívjuk a ~Jigycln1et arra, hogy az egycsiiJet a tanfolya1nra beiratkozók szán1úl, a két tanfolyain közötl arúnyosílani kívánja. Ennek érdekéhen a Szegeddel határos vúr1negyék gyakornokait külön felhívjuk, ha.csak vala1nilyen különös
ok 11en1 kényszeríti n1úsra. 1núr s<1júl clhatároz(1sukhól is. a szegedi tanfolyan1ra való heiratkozúsi
szándékukat jelentsék be.
Budapest, 19:38. évi· január hó 11.
dr. Ta11ffe>r Gáflor.
l\nrilsáns::ku Oltó,
n ;\{.Gy. E. iigy'" igazg:itc'ija.

71/1938. sz.
Felhívás a gyógyszerészgyakornokokhoz.

Fclhívús. Felhívjuk n1indazon gyakornokokat, akik a
:iiagyarországi Gyógyszerész Egvcsülctnck 1n:-JS.
{~v tavaszán tartandó hudapcsli, ~·agv szegedi tan~
rolyan1ún résztvenni óhajtanak. hog~- ehhcli szúndékukal legkés(ibh folyó évi januúi· hó at-ig. a
:\Iagyarorszúgi Gyógyszerész Egvesiilet ügvv-iteli
irodújúnak (YI., 'f-Iegedüs Súndor-u. li.l Jeh•nt'
sék be.
Egyúttal jelentsl·k he azt is, hogy a budapesti vagy a szegedi lanfolva1non kívúnnak-c
részl,·enni, tovúhhú ernlitsék f~l az okokat. arnelyek r«szükrc az egyik vagy niúsik tanfolya111
i1allgatásút teszik kívánalossú.

a i\I. Gy. E. elnöke'.

152/19:·is. sz.
Felhívás a Gyógyszerész Leány· és Diákotthonba
való felvétel tárgyában.

Felhívús. -.:\ n1agyarorszúgi Gyógyszerész Egvesülct sz{~k*
húzúban levö Leúny- l~s Diúkolthon ;negiiresedctt
helyeire. a gyögyszerészgyakornoki lanfolynn 1
idcjl~re púlyúzatot hirdetünk.
:\z iircsedt~sbl•n levű helyekre pályúzhatnak
elsüsorhan vidéki gyögyszerészek leúnvai. illetve
fiai.

-

Felhívjuk az igényjogosultakal. hogy bélyeg1nenlcs kl•r,·ényükel február hó végéig terjesszék
ht' ~~ ~Iagyarorszúgi Gyögyszcrész Egyesület központi ügyviteli irodújúhoz (Budapest. \rl .. l·Iegediis
S{1nc1or*11lca 17. sz.).
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Az otthonok díjai: lakús. fíités, vilúgitús,
úgync1nií használat és azoknak 1nosásával, fiirdiivcl együtt a tanfolya1n idc'í!arl:unára (4 hónapra,
a Lcúnyot!honban 120.- pengő, amely akár cg~·
összegb~n, akúr havi 30.- pengős részletekben a
Diákotthonb.an ugyanezen idörc a díj 82.- pengü.

a1nely akár egy összegben, vagy havi 20.50 pcngiis
ri:szletckhen, tninden hónap 2-áig előzetesen fizclcndö be.
Ugyancsak elözetcsen lcfízelendö, illetve letétbe hclvczcndö biztosíték ci1nén 20.- pengií,
an1elvct :~z esetlegesen okozott kár összegének lcvonú:'iával
a tanfolyan1i idő végeztével. :t
Leánv-, illetve a Diákotthon lakójának az cg~·e
síilct -ügyviteli irodája visszafizeti.
Budapest, 1938. január hó 24-én.
J(orilsáns=.ky Ollc)
ügyY. igazgaló.

Dr. 1'auf/er Gábor
elnök.

hogy n gazd~nikotin kiszolgúllntúsúhoz a községi
elöljáróságok últal'-díj1nentesen kiállítandó 111éregjegyen kívül senuniféle n1ús igazolásra szükség
nincsen . .-\ gyógyszertárak az általuk 111ár eddig is
vezetett n1éregkönyvön kívül sen1n1iféle külön feljegyzést nen1 kötelesek vezetni.
l~rtesülésiink szerint több gazdasági egyesület
sére1Il1ezte, hogy a gyógyszertárak ne111 tartják a
"azdanikotint raktáron, s így a gazdaközönség ezi'rányú igényeinek eleget tenni nen1 tudnak. J~öz·
gazdasági és nen1zetgazdászati szcn1pontból ren(~·
kívül fontos ennek a növényvédclnli szernek 1n1·
nél nagyobb körben való ellerjedése s ezért szükséges, hogy a gazdaközönség n1inden különösehh
utánjárús nélkül be tudja szerezni a gazdanikotinl
a gyógyszertárakban.
Felhívjuk a gyógyszerlárak t. felelős vezetiiit.
hogy a 1naguk érdekében is ig_\'ekezzenek a gazda·
nikotint raktárra venni, hogy az czirún~vd igény<··
kel kielégíthessék.
Budapest, 1938. január hó 25.

159/ 1938. sz.
Felhívás a gaxdanikotinnak a gyógyszertárakban
való árusítása tárgyában.

- Felhívás. Egyesületünk elnöksége 1936. év folyatnún,
utalással a 111. kir. ·Dohúnyjövedéki I\.özponli igazgatósúgnak panaszos útiratára, értesítette <_1 gy_Ól:fY·
szertárak t. felelös vezetöit, hogy annak arus1tasa
1en1 ütközik nclH;zséghe s egyúttal ránn1lutott arra,

J(orilsánszky Ottó
iigyv. igazgató.

Dr. Tauffer Gábor
elnök.
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lílOilH:JS. sz.

Ertesítés a Magyar Hajózási Betegségi Biztosí.tó
Intézettel ltötött gyógysxerszállítási szabályzat
tárgyában.
l~rlesilés. -·-

EgYt·síilctiink

a

:\iagynr

Biztosító lntézeltel oly

l lajózúsi

BetL•gségi

Jnegúllapodúsl

lt•lcsílctt.

:uncly szerint a Yidt·ki gyógyszerlúrak IHi.H:L januúr

1-liíl kiszolgúllalotl gyógyszer szún1lúihól a tnagiszlrú!is vények ulún - belel•r!Ye a .:\'oslra-jelzésii
IH~HJ. dece111hcr ;_{l-ig ti, azaz

ko1nprin1útúkat is -

hal szúzalék cngedn1ényl nvujtanak . .·\ gyógyszerúrúliól szúzall"k-engcdu1t~nynck helye nincs, lH-1-0. januúr 1-lc'il a 1nagisztrúlis vl~ny1~k

rendelési d:ítiin1:1: ir:ínyadú annak nH'gúllnpít:isú~
11 úl, hng,\· a kiszolgálialotl vl•nyt•k összl'gt· lll{'g·
haladta-e a h:l\·i 20 pcngiíL
Ft•lhívjuk .ei111l·lfog\·a a vidéki g,\·ógyszertürak
felelös rez.etiiit. hogy az 1938. január 1-tiil hl'u\·ujtott sz{unlúikat n fenti n1('gúllapodiis figyt>!c"1nhcvélclévcl nyujtsúk be.
Budapest. 19:-t8. januúr 25.
J\oritsrí11s:ky OUó
iigyv. igazgató.

tlr. "/'(lllffí'r Gábor
elnök.

kiilünil~gességck

utún a fent 1Hcgúllapílol! 1•Hged1ni·ny ;l, azaz iil

szúz:ilékr:1 csökken.
:\ ha\'OllkCnt 20, azaz 11 úsz pt>11g«i nyl•rsüsszegcl 111eg lll'lll haladú gyúgyszcrszú11da utún
(•11ged1nénv IH'lll j:ir. :\ gvúgvszerl·sz t:irtozik szútn~
lúfúi 1nin~le11 IH~11apha1'i. 1:e·11yujtani. :\1ne1111yihe11
:1

SZÚ!llla

ÜSSZl'gl·iH·k l'Sl'kt"!ysl~gl~ kü\·etkl'Zll>hcn

benyujlús lH.•gyl•dérenkl,n! tiirténik. úgy

:1

<l

Vl"H_Yl'k

BAEDER

C A

0

L A
szappan, shampoo
nagy hasznot hajtó cikk

1Hi/1\l38. sz.
Figyelmeztetés a kábítószereket tartalmazó
vények elkészítése tárgyában.
:\ gyógyszertúraktól heérkezc"i jelentések t~s a
szerzett tapasztalatok szerint isn1t~telten és gyakran rneglörténik, hogy egyesek az ()rvosi h-::11nura
tagjai J(özé nen1 tartozó orvosok nevét. vagy l·ppen kiiltötl nevel. harnís lakúscín1el és telefo11sz{unol fcltiintc\ö or\'osi rendcliilapokat n1utalnnk
hP elkészítés vl'gl'll. :unelyekcn vala1nely kúhitószer van rendelve. Cj!Jól és nyn1natékosan felhívjuk lchúl a gyógyszcrtúrak fcleHis vczcléíinek figycltnél arra, hogy a kúhílószcrckcl tnrtahnazó or\·osi yénvck elk{•szílésénl·l a legnagyohh gondd:d
{•s küriillckinléssel járjanak cl. A \·ény tcl.ies hitelességét és valódiságüt ille!ií legkisebb kt·tely.
vagy gyanú esetén igyekezzenek n1agútól a vény-

170

1it

japon 111egncvezett orvostól a vény_ valódisága fc~
!öl zneggyözödést szerezni, és azesetleg hamisnak
bizonyult vény be1nutatóját a legközelebbi rcndiírörszenunc1 igazoltassó.k.
Budapesl, t9:l8. januúr 25.

dr. i\'agy Béla
a Bp. Gy. 'I'. elnöke,
J{ovács Ödön

a Bp. Gy. 'l'. igazgatója.

dr. Tauffer Gábor
a 1\L Gy. E. elnöke.
l\.oritsáns=.ky Ottó

igazgató.

1ncgkönnyítsük . r9szére a gyógyszcrkiszolgúltalcís
szahálvainak hetürtását.
FCihívjuk ennélfogva a gyógyszerkiilönlegességek és az egj·ségcs gyógyszcrkészítrnények gyártóit és forgalon1bahozóit, hogy az általuk készített.
i1Ietvc forgalo1nhahozoll gyógyszerkészíttnényekrc
vonatkozóan jutt:issúk el egyesiiletiinkhöz n fenti
n(•g_y csoportba tartozó készítményeknek jegyzékét.
A. fenti adatokat kérjük csoportOnként clkiilönilve összeállítani és legkésöbb fehruúr 15-ig
ef!vesületiinkhöz beküldeni.
Budapest, 1938. február hó 1.

19i/J938, SZ,
Felhívás a gyógysxerkülönlegességek és gyógyszerkészitmények gyártóihoz.

-

J\orilsáns:ky Olló
iigyv. igazgató.

Dr. Tauffer Gábor
elnök.

Felhívás. -

Egyesületünk a gyógyszerkiilönlcgessl~rrek úrszahúsa chníí 111ünck i .-ik kiadúsát készíli ~lő. Ebh:n , a , 1nunkában felliintelni kívúnja az egyes
kesz1t111enyek neve 1nellett, hogy vajjon azok tar!aln1aznak-e
1. altatószert,
2. kábítószert,
3, egykeresztcs, vagy
4. kétkeresztes szert.
?\!inden gyógyszerkészítn1ény neve lllellett e
c(~lLól n1egfclclö jelet kívún alkahnazni, azért,
hogy a gyógyszerész a kiszolgúltatásnál figyeln1cz1el\·e Jegyen a szer hatóanyag tartaln1ára és ezáltul

198/ 1938. SZ,
Felhívás a gyógyszertárak

felelős

vezetőihez.

- Felhívás. 193i. dece1nber 13.-án felhívtuk a gyógyszerkülönlegességek és az egységes gyógyszerkészit1nények gyúrtóit és forgalo1nbahozóit, hogy készíl1né11yeik úrn1eghatározúsánúl n1indenkor alkaln1azkodjanak a n1iniszleri ren<lelethcz s az abban jelzett időponttól eltérően a 1negvállozott eladási árakat scn1 a készít111ények burkolatain, sen1 pedig
esetleges körlevelükben, árjegyzékükben ne tüntessék fel annál is inkúbb, inert a jóvúhagyott ár-

vú!lozús közlése cliitt élethclépell árak {~r,·énycs
nck ne1n tckinthetük.
Héthy Béla vegyészeti lahoratóriu111i l·s gyógy~
cukorka gyúra békéscsabai cég árjcgyzt>ket küldöll széjjel a gyógyszertáraknak azzal a n1cgjr•gyzéssel, hogy az u!Jhan felsorolt ké.szí!1uénvek
egy része. rnég nincs hcnne u gyógyszerkiilö;1legcs.ségi ú~·szabúsba1~ és c~ért azt kéri, hogy ::i
gyo~y.szcrcszck •:z arakal Jegyezzék he. Felhívjuk
<'n.nel!og~·a a g~·ogyszertú1:ak felelös vezclíiil, hogy
1111ndadd1g, an11g egy gyogyszerkl'szíl1nl>nv úr:.1 a
„Gyógyszerkl~szítn1Pnyek kiegészílése és úrvÍtltozása"
círnen a ?\Iagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület J-Iivatalos Küzle1nényeihen rncg ne1n jelenik, azt figyelen1he ne vegyl·k i's önhatalrnulag - illetve egyes cégek fplhívúsúra úrjaYítúsokat !le yczessenek keresztül.

J\oritsáns:ky Ottri
iigyv. igazgató.

Dr. Tnuf/t'r í.ábor
elnök.

l!Hi/ 1938. sz.
Eltünt orvosi vény-nyomtiltványok.

-

Fclhívús. -

Is1neretlcn !elles dr. Rus:nyák Islvún székcsfővúrosi orvostól {IV., Vúci-utca i1. tel.: 180-8-!Si
v{~ny-nyo1nlatYúnyokal tulajdonított cl.
·

l;elhívjuk- a gyógyszertúrak 1. ÍC'lelc'is ver.elilil.
hn"v a fenlnevezelt orvos Vt~ny-papíriún rendeli
l•úhítúszert tart:i1'111azó gyógyszerek kiszolgúllatúslinól ,_1 Jpgrncsszchhtncnií köriilickinlésscl júrja1~nk

Pl.

Rt1dapest. 19:-18. fehruúr hó 1.
l{oril.Híns:ku Ollrí
iig~·"· igazgald.

f\011ács (}dön
igazgaló.

•)59t1g:-l8. sz.
F.rtesítés a ~yó~vszerkülönleg_ességelc és egységes
~yógyszerlcészítmények

-

árai tárgyában.

I~rtesítés. -

198119:-JS. szún1 alatt fehruúr hó 1.-én fclhivúst intéztünk a gyógyszcrlúrak felcliis vczetiiihcz, hogy 1nindaddig. a1níg eg~· gyógyszcrkészítn1énv úra ,.a gyógyszcrkiiliinll'gcss{•gck l·•; egysl·•rps ·"VÓ"\'szcrkészíln1énvck
ki<'l!l'szítl•sp
l~s árvúlti,
bÖ•
'--'
tozása" cÍinen a ?\Ingyarorszúgi Uyógyszert'•sz
Egyesület IIivatalos I\.üzlernényeihen n1eg nen1 jl'lcnik, azt figycle1nhe ne Vl'gyék Ps önhntaln1úlag
illetve egyes cégek felhívúsúra úrjavílúsokat ne vczt>ssenck keresztül. Erre a ftlhívúsra.
Réfb!J Béla Yegyészeti labnrnlóriu1na és gyógycukorka gyára békéscsabai ct'.•g sz{·tkiildiil! úrjegyzéke adott alapot, n1ert az abban fl'lsoroli kl·szít1nények egy rész(• a gyógyszerkiiJijnlcgességi úr-
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szabáshan vagy fcl\'é,·e rnég nen1 ,·olt, vagy pedig
más árakon szerepel.
Réthu Béla cég - átérezve a kari törekvések
jogossúgát - önként arra az elhatározásra jutott,
hogy cgyesfileliink által kifogásolt kon1p~i1náta
készítn1ények beszerzési, illetve eladási úrnit ha!á.
lyon kívül helyezi és a kar kívánságait tcl jesítve,
az új beszerzési és eladási árakat az Ország~s ICöz.
egészségügyi Intézetnél jóváhagyás céljából be·
jelenti.
.A Réthy Béla cég ezen 1ninden clis111erést
1ucgérden1lö nú1gatartása folytán az „1938. feh·
ruár hó" felírással ellátott árjegyzékét visszavonta s az észrevételezett árakat n1egfelelöen módosítja.

261/1938. sz ..
Figyelmextetés hamis orvosi vények tárgyában.

' .:__ ÉrtesÍlés. ·Utóbbi idi.iben dr. Barna .icnii orvos. liclgyóg:vász nevén kiállított vényeket 111utnlnak he
a gyógyszertárakban s próbálnak arra kábítószereket vásárolni.
Felhívjuk a gyógyszertárak 1. felcliís vezcl<'iit.
hogy a fent 1negjelölt néven, illctöleg vény·papíron rendelt gyógyszerek kiszolgáltatását tagadják
1neg s a vény bemutatóját a legközelebbi rendörrel igazoltassák.
Budapest, 1938. február hó 15.
I~ovács Ödön

igazgató

Budapest, IH88. február 15.

l\oritsáns=ku Otf(j
iigyv. igazgalö.

Dr. Tauffer Gábor

rlnök.

Gyógyszerárut jól és olcsón
vásárolhat.

T tii R tii K - L A B 0 R-nál
Gyorsan, pontosan és jól szállít.

/{oritsánszky Ottó
ügyv. igazgató.

29011938. sz.
Értesítés a gyógysxerszámlák bélyegilletélce

tárgyában.
- Ertesítés. A betegségi biztosító intézetek részériíl töbh
ízben crneltek kifogást, hogy a gyógyszerészek a
szán1lúk után helytelenül róják le a bélyegilletéket. Ennek elkerülésére az alúbbi skálút !c:;szük
közzé, a1nelynek alapján kell a számlákat hélye·
gczni:
-.02 p
200
pengőig

200-f>OO

---.Q;j ,,

1i6

lii

f>00-1 OOO
. -~.w -·
1000--20110
-.20 „
201111-f>OOO
--.50 _,
-.7;) ..
f>OOO--i ;,011
i f>00-1 (). ()()()
1.10.000 pcngt'ín felül
•) ;\ bélyegillcll'kel a szúnlla \cgosszcgc szerint
ívenként (1 ív -l oldal) kell leróni. tehát ha a
szún1la töhh ívhiíl úll, annyiszor 2-·5--10 sth. fill&res szún1labélycgct kell felragasztani .. ahúny Í\'re
!erjed a sz{1111la. :\ hélycgillcll·k a szá1nla hrulló
összege u!ún rovandó le: pl. Cl'I'I szún1lúnúl a tagok
által fizctcndií ao filll>rcs hozzújúrulúsl chbiil a
!'lzc111ponlhól ncn1 lehet levonni. hancn1 n hrutló
iisszcg ulún kell lerúni a hélyegillclékeL ugyanúg~- 1nin<lazon sz{unlúknúl. a1nclyeknél
a tagok
hnzziijúrul:"1sl fizelll'k. pl. Posta BBI. Poslalak:1r<-kpl>nztúr. Szt;kesfiiv(!r(lsi Scgíli'1 Alap. sth.
Budapest. 1H:l8. fvhruúr 21.
l\011rícs Odiin
l\orilsrí11s:k!f Oflri
igazgató.

:) 1ni1 ~i:-18. sz.
Ertesítés ?3 m. kir. Pósta Betegségi Biztosító Intézet
terhére

rendelhető

szertárak t. fclelös vczct.':íil, hogy az Intézet lerht~rl~
· - 21G.232/1937._:_.:Xl. B. ::\1. szún1ú rendelet alapjiln -- főorvosi .engedéllyel a kövelkez<'i gyógy~(-crkiilön legcssl>gek
rendelése
engedl>lyezlclct 1:
.-\lucol por és tabi., Bisteril por. Carl.Hnvander
tabl. grannléc és por, Eulysinol inj., (~ern1icid
tabl., Pulvichin dragéc, \'entrcpar inj. l~s Dcrinasept kenöcs.
.-\. Caphoscin, Zan1akó, Zabpehely l·s Zabliszt
készít1nényeket, a1nelyck eddig az intézel tcrhl>rc
csak fiior\·osi engedéllyel voltak rendclhetök, a
szabadon rendelhető szerek közé iktatta. Ennélfogva az utóhh c1nlített készítn1ények a jövöbcn
kezelüorvosi rendelvény alapján is kiszolgál!athn~
tók az intézet terhére.
Budapest, 19:-38. február 28.

- I~rtcsítl·s. -:\ Ill. kir. Pósta Betegségi Bizlosíló Intézet
igaz•!al6súgúnak fclkért.'.·sl>re értesítjük a gyógy-

iigyv. igazgató.

NERVOSAN
„LABOR"

gyógyr.::er!dHönlegességek

tárgyában.

/{orilsárv;:::.J;:y Olló

/{ovúcs Odön
igazgató.

a

lt>gkcrcsl~tlcbb

nervinotonicurn és sedativum
flllandúan rendelt gyógyszerkiilönlegesség.

liquor Thiomaltini „LABOR"
nronchitisn{~I,

tuherculosisn{1l.
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Tudnlvaló!c a Máv. Betegségi Biztosító Intézet
részére kiszolgáltatott vények számlázására
vonatkozóan.

Értesítés. A gyógyszerész köteles az Intézethez beküldött számlákon a gyógyszertár tulajdonosának
vagy bérH)jének neYét, továbbá a helység~t. több
gyógyszertárral bíró községhen az utca nevét, kisehh községekhcn a megyét Jól olvashatóan. tint{1val fcltiinlctni, esetleg ezen adatokat tartnin1a;.ó
gyógyszertúri bélyegzőt a cín1Japján alkalmazni.
Az intézet orvosai által a :i\Iáv. Betenséni Biztosíl6 Intézeti vényen. de idegen tagok részére írt
gyógvszcrekef. nem különben a haleseti számla.
1
továbbá a /e 0/o-os önkéntes tán1ogatás terhére íri
gyógyszerek árát kiilön-Jd.ilön sz::í-mlába keII fo,,.lalni. A pályaorvosi vényfiizct felír{lsú vagv pir~s
n~·omású intézeti vénvekct nen1 kell külön- számlázni.
·
A szán1la sz{unadási ok111{1nyt képez. n1iértis
ezen idegen szöveg levelezés. n1egjegyzésck. slh.
nen1 fordulhatnak elö.

«\ -számlának és a vénynek a magvar királvi
úllnn1vasutak hivatalos postán való · heldildéSe
posta-jövedéki kih{igúst képez. A szán1 liikat 1~s
azok n1el1ékleteit képező vényeket lehát királvi
poslún kell bekiildeni, vagy szernélvesen a :\fú~'.
Betegs~gi . Biztosító Intézete iigyvezeltiségéhez kt>ll
heny11Jlnn1. Az intézethez henvujtandó "VÓ<'vszersziin1lfika! olvashaló sz{tmnkk;l. lin!á,·nJ· k:-11 ki-

állítani és a -hel~·es összeadásra gondot fordítani.
A számrovatokba. n1agynrázó vagy egyéb szövegel
beírni tiltva vari. A számla oszlopai csak feliilröl
'lefelé frhatók és összegezhetök. Egy tizes számoszlopba 10 és egy ötvenes lúhl{ihn legfeljebb 50
vénytétel írható.
i\. szán1la fejrovatába csak a gyógyszertár tulajdonosának, vagy bérliíjének nevét lehet beírni,
inert a felelős iizcmveze!ö vagy zárgondnok nevére
sen1 folvósítható a szán1la összege bírói rendelkezés néll~iil. A. számlát a gyógyszertár hélycgzöjé,·el kell feliilhélyegezni, az elsö és utolsó oldal0n
pedig olvasható keltezéssel. aláírással ellátni.
I-Ia egy vénylapon két, esetleg töhh vényt~
(Rp) rendeltek. azokat ncn1 összegezni. hane1n
J~ülön-kiilön tételszám alall kell csoportosítani Ps
külön-ldilön tételszám alatt kell a szúrn1áha he~
vezetni.
A vénven a tételt sorszán1111al kell ellátni. A
vényeket Pálynorvosi szún1 szerint kell csoportosítani és számlázni. :\ tagok TH•vét n szÍlrn]{111 IH'lll
kell feltüntetni.
Az intézet orvosának bélyegzöszán1ál a szán1lán az e célra szolgúló hclvcn kell hrjegyezni. A
szán1la „:\findösszc" vagy .. Atvi!cl' ro,·alút az eliízc'i
,.l\Iindösszc" vagy „:\tvitcl" rovat összegéhez „At-

vitel" cín1én folvtatólngosnn hozzú kell adni. A
számla összegériÚ a jelen egyezrnényhen hiztosított O/o-os engcd1uényl vagy .. (~yü.TA" júrulPkoknt
nen1 szabad levonni. n1ert azt a száinlában esetleg
1nutatkozó összegezési vagy egyf-h szÍln1szt•rii hihiík
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kiigazítása után kialakuló helyes szán1Iaösszeghiil
az Intézet fogja levonni.
A számlán az A) és R) csoportba tartozö
vénytételcket úg~· kell hcírni tintával. hogy clc'íször a B) jelzésií gyógyszerészi járulék alú est'í,
vagyis n1agiszfriilis ,·t>n:<ek té!eleit értékösszegeikkel
kell bevezetni n1cgfelelü fclírat!al és pályaorvosonként elkiilönítve, ennek megtörténte után
pedig azok értékösszegeit és vl·nytétel szán1ait le
kell zárni és összesíteni.
:\ z;:írlat al{1 n1ár senuniféle bevezetés ncn1
történhet és annak adatai át nem vitelezhetök
(százalék engedményt és GyO.TA júrull'kot levonni
tilos). Az ezután következő A) csoportheli vények
számainak és peng() értékének púlyaor,·osonkénti
bevezetését új oldalon kell megkezdeni. 111cgfeleltí
felíraltal és nzok <;rlékösszegéhe, vényté!elsz:ín1:íha
a B) csoporl zárlati adatai ncn1 ,·ilelezheliik :'ii.
Ezen A) csoportbeli ,·ények tételszún1ait is
pengfí ért1~khc~n kell összegezni. n1ég pedig úg~·.
hogy azok összegébe a B) csoporlheli ,.<~nyek tétel- és értékadalai ne szerepeljenek.

A !'izfunla végén vc~gösszesítést kC'll készíteni a
kövPlkzéí forn1:'ihan.
Féyösszesítés:
csoport (n1agisztrúlis vények) télelszán1a: .....
ll;te1. értéke ..... P .... f.
:!) csoport (ne111 1nagisztnílis vényc.•k) lélrlsz{una:
...... tétel. értéke . . . . . P ... f.
~findössze: .. , . . . !{>tel. érlfke: . . . . . P .... f,
B)

:\ szá111fá1ú{k úgy B) esoporilieli, Ininl Yégt,itos h•vonni a 0/o e11ged1n{•11yl és
GyO.JA járulékot.
'
:\ 111. kir. hclügy1niniszlériun1 ren<lclcte érteln1ében a gyógyszerészek a henyujtandó sz:hnlákal
- előirüs szerint - kitöltötlen, ellenőrz(j lappal,
inin<lenkur tartoznak felszerelni és pedig úgy a
rendes, 1nint a 1/2°/o-ost, külön-külön ilyen lappal,
111ert ennek hiányúban az Intézet a szú1nlút benyujtó gyógyszerész költségére és veszélyére .,ajánlott ,külden1ényként" ininden esetben vissza fogja
kiildetni.
A. vényeken rendell gyógyszereket a hatúlyos
árszabvány s a niiniszteri rendeletek pontos betartásával kell kiszolgúltatni és úrh~telenként részletezve taksúlni.
lla egy vénylapon több gyógyszer van felírva, úgy azokat kiilün-külön kell taksálni, azok
összcgeil összegezni IH!lll szabad.
összegezésén{~l

:\ tag a gyógyszer kiszolgúllal:ísa alkahuin·:il
részfizetést ne1n teljesíthet.

Az Egyesület kötelékébe tartozó gyógyszertárak szún1láikat e tudnivalókban foglaltak szerinti
összeállítúshan és számlázási rendszer szerint ha,·onként kötelesek benyújtani az Intézetnek.
Az a gyógyszertár, an1elyuek egy havi gyógyszerszún1Jája a 30 P-t eléri vagy meghaladja, szi'unláját 111inden hónapban 1-10-ig terjedő időköz
ben benyujtani köteles.
A. 30 P~n aluli gyógyszerszú1nlát együttvéve
neg)'edévenként kell beküldeni.

Abban az esetben, ha az intézeti orvos a ren.Jelvényen nen1 eléggé olvashatóan írja fel a rendelt anyagok súlyn1ennyiségét, a tényleg kiadott
nenn~iségct. a .. gyógyszerész a vényre feljegyezni
tartozik anelkul, hogy az orvos által írt szitn10kat javítaná vagy átbuzná.
Ila az orvos eln1ulasztaná feltüntetni a vényen rendelt kötszer mennyiségét és n1éretét úgy
a gyógys.zerész mindenkor az árszabványba~ fel.vett legk1sebb mennyiséget szolgáltathatja ki illetőleg számíthatja fel.
'
.. Az in1pre~nált gazéknél, ha a vényen nincs
? "/o-tartnlon1, 1nindenkor a Ieggyöngl'hb rn1nosegut kell adni.

f~ltunte~v:.

. Gy?gysze_rkülönlegességeknél, ha a nagyság és
gyartmany nincs feltüntetve és 1nennevezve 111indíg a l~ü_lönlegességi árjegyzékben r:1vett legldsebb
n1enny1seg adható és szá1nítható.
Pénztári és közalapi cson1agolás esetén csak
annak az ára sz<in1itható.
lla a rendell gyógyszerből eredeti cson1anolüs is van forgalon1Lan, 1nint különlegessén és 0az
d .
•
ere . etI cson1agolással azonos
súly111ennyiséget
rendel az orvos, csak az eredeti csomanolüs úra
0
szán1ítható fel.
Az Intézetnek minden esetben - kivétel nélkül - joga van a hivatalos és a nlinisztcri ren:I:Ietnek megfelelő nein hivatalos gyógyszerárszaJashoz ragaszkodni.
tár

Az ~j gyó~yszertár megnyílását, a gyógyszerlt1la1donosahan vagy bérlöjében történt válto-

zást, a gyógyszeirár cí1nének n1egváltoztatását, a
gyógyszertár áth~l:yezésél .. fiókjának megnyílását,
stb. a vonatkozó niiniszteri rendelet és közi'nazgatási hatóság (alispán, polgárn1ester vagy fő
s~olgabíró) végzésének eredetiben vagy hiteles n1úsolatban ben1utatásúval, illetve az erre vonatkozó
bejelentés adatainak hitelességét igazoló hatósági
(alispáni, polgár1nesteri, vagy illetékes járási fő
szolgabírói) záradékkal ellátva az intézet ügyvezetöségének tudon1ására kell adni. .l\Ieg kell en1líleni
n1ég q.z előző tulajdonos vagy bérlő nevét, a sze1nélyváltozás keltét és azt, hogy az új tulajdonos
<;,-,_-_vagy bérlö tagja-e az Egyesületnek. E bejelentés
és igazolás megtörténte nélkül a beküldött szán1lát
az intézet folyósítás nélkül nlindcn jogkövetkezn1ény nélkül visszaküldheti.
Budapest. 1938. évi n1árcius hó -!-én.

!{nritsán.'l:ky Ottó s. k.
ügyv. igazgató.

Dr. Tnuffcr Gábor s. k.
elnök.

537/19:l8. sz.
Értesítés a Szélcesfővárosi Alkalmazottak Segítő
alapjának terhére történő gyógyszerrendelés
tárgyában.

A Székesfövárosi Alkahnazottak Segítőalapjá
nak igazgatósúga arra kérte. fel egyesül?tünket,
hony fin'"•eln1eztessük a vidéki gyógyszertarak feb.
0.J
'
l 1•
lelős vezetőit arra, hogy orvosi rendelvenye t 1at-
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lapj{111 lahHhatú ,.Figychneztetés" értehnéhen or,.r!si IH~vhélycgz~) IH~lkiíli y{>nycket a Scgítöalap terh~~·e .ne szolgaltassanak ki. ()ryosi névhélverrzii
h.i:~iryahan a Segílíialap a vények l·rlékét nc;n elén1eg.
ITa
az orvosi né\·hé!)·er•zö
jJótl'isa
'l l)(~1ntt
r1
•
•
•
b '
'
'
.e.'."'. egeszsegcf ':eszélyeztclt'.í késcclclnH~t okozhat .
•tl. . kor a rcndelvcnvt
n1·1aflnvt"n\•11el·
lel ~111
· t eni·
.
~
'o
- ,,
... J·eII
..
ann::;k. tcI.1.es ú::l~ a tagoktól kell be,:étclezni azzal~
l.1.og) .1 vcn.v aranak n1c 0°tc'1·1'te'sc't, a t agna J~ nHíd,1ahan van a Segítüalaptól kérni.
<

Budapest, 19:38. április hó 12.
/{orifsáns::ky Ottó s. k.

iigyv. igazgató.

Dr. Tauffer Gril>nr s. k.

elnök.

.j:JJ/1938. sz.
A Sz. A. S. A. terhére írt vények számlázása,
~- Í~rlesítés. -

-~\ Szé!~esfüvúrosi Segílc'ialap arra kl~ri a "YÓ"Y~
szc.rlarak felelős vezelüit, hogy szfunlúikon
t'>;lZ
1"
. t
1·>"
•.
" • .
":••:· 111!.11. a ,_, >
csoportba tartozó Yénvck ·úrút
ki_il~11~kulö!1 is szíveskedjenek összegezni, ~1 szfunla
':~~gen pedig a két csoport együttes össze«ét fel~
tunteln1.
t'>

S;r,·

Budapest, 1938. niiireius 21.
J{orils<ins:ky Ottó.
a ~I. Gy. E. iiv. ig.

l{ouács Od611
a B. Gy. 'I'.

ig.

281119:18. sz.
~rtesités a be;egségi biztosító intézeti vények
egységes árszabása tárgyában.
- Ertcsílés. Egyesülcliink a lJeérkezelt felszólalások áltul
in<líltalva a nagy helcgségbiztositó inléz.clck és
hctcgpénztúrak rctaxáloraival folytatólagos érte~
kezletcket lartÜll. 1::zcknck az értekezleteknek a
cl·lja az volt, hogy lehclüleg egysl!ges útrnutatás~
adhassunk ki a gyógyszcreszek szú1núra az intézeti
(rg);lcti) vi!nyek helyes taksúlásúra YOHalkozól:.1g.
A feln1crüll kérdésekre az ()rszágos Túrsadalo1nbiztosíló Intézel, a :\lagúnalkahnazoltak Biztosító IntCzetc l·s a :\Iáv. Betegségi Biztosító Intúzcte hozzájárulúsúval az. a!úhhi 1ucgúllapodások
jöttek létre:
'
1. Osztult por alakjúhu11 rendelt gyógyszerek
úrszahúsúnál. 1nég ha ncth·szívó anyagot is turt:1lniaz, doboz úra ncrn szú111ílható fel. Osztatlan poroknúl ki.izönsl·gcs szl'gélynl·lkiili papírdohoz adható és úra fclsz{unítható. a 260.5f0/1934. B. ii.L
sz. 111iniszteri rendelet 7. pontjának '.!. bekezdése
alapján, ha a gyógyszer nedvszívó anyagul lartahuaz.
~cdvszivóknak tekinlcndük azok a dexlrinnl'I
sz.úrítoll kivonatok, a1nelyekel a l\". ~!agyar
Gyógyszerkönyv szPrint égctctl 111ész fölött kell
ta.rtani (lúsd: IV. :\L Gyógyszerkönyv „Extracta"'
fcjezctúnck 10. ponljúl). Ilyenek extr. Belladon.
sicc., extr. I-lyoscianli sicc., exlr. Secal. corn.
aquos. sicc„ exlr. Strychni sic('. X(·dyszíYóknak 11'·
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kintendök a doboz árának felszámíiása szempontjából: a hró1nsók és jódsók is, kivéve, ha ezek „in
substantia·' akként rendelletnck, hogy a rendelt
1nennyiséget a fél 1naga készíti el egyszerre oldatnak. D<.1-ioz adható és ára ugyancsak felszárnítbató
a szetn- és sebhintő porok és az „in suhstanlia"
ren~elt J\:aliurn. hJ:p~rrnanganicun1 kiszolgáltat.::ísa
eseteben. Ez utobb1nal azonban csak akkor, ha a
rendelt n1ennyiségct a fél ncn1 egyszerre oldja fel.
2. 1\ ?\Torma pauperun1 vénvn1inták között is
felvet! pi!. ferri_ carbon, pil. krc~soti és pil. laxantes k1sz0Jgállatasa esetében doboz ára ne1n számítható fel. .A frissen készült labdacsok.hoz Ío"·áhbá végbélkupokhoz és hiivcJvnoJvókhoz
d~boz
adható és ára fclszán1ítható.
·0 •
3. Olyan gyógyszer rendelése esetén. amelvnek. kiszolgáltntása a gyógyszerrendelésí ú!Inutaió
szerint főorvosi engedélyhez van kötve, de ezt a
ren_delö •irvos a vényen „fiiorvosi engedély szükséges„ Yagy hasonló feljegyzéssel jelezni chnulasz~otta. _a ~yógy:'izcrész a gyógyszert kiszolgáltathatja
es s.za1nlazhatJa. Az olyan gyógyszer árát azonban
::~z 1nt~zetek nct.~~ térít~k n1eg, amelyek vényén a
1endeloorvos a foorvos1 rendelés szükségességét jele_zte, ,;Je ~1~ en_gedélyt jelzö aláírás és bélyegzö a
\"(•nyrol l11anyz1k.

Iia nz orvos az Uhnutaló szerint nen1 ennedélyezett szóvédjegyzett gyógyszert rendel, a 260~510/
1~34. B: i\I. s_z. rendelet alapján annak ügynevezett
potszcret, n1eg ha vele azonos iJsszetételii is kiadni nem szabad
'

4. „\'itruln vagy fictile adlatun1''. jelölés esett;hcn, ha a fél· a szükséges edény4etet nein viszi a
gyógyszertúrha, dC a ,·ényen aláírúsilxal igazolja,
hogy edényt ne1n vitt, az edény árúnak felszú1nítúsát az OTI ncn1 kifogásolja.
A. i\IADI és a i\IA y- BBI a beteg, illetőleg a
gyógyszertvivö által alúírt igazolás esetén sen1 fogadja el az edényzet árának felszánlÍtását. lla a
tag edényzetet nen1 ''isz, úgy „Vitru1n adlatuin"
jelzés esetén az iivcgn1osús és az üveg úra közötti
külö~bözetet a tag 1ncgfizctni kötele.S.
5. A munkálatok úrszabúsának V. fejezete 3.
bekezdésében foglalt rendelkezés akként értelmezendő, hogyha 11cn1csak egyugyanazon egyénnek,
hanem esetleg egy-ugyanazon csalúdban, avagy
kórházi teren1hcn lcvö több egyénnek_, a beteg nevének (ágyszúrnúnak_J feltüntetése rnellcll, azonos
gyógyszer Pgyszt>ITC' !öhh adagban rendeltetik

'lí g R g K-IL AB 0 R
Gyógyárunagykereskedés és Vegyészeti
Gyár Részvénytársaság
Budapest, VI„ Király-utca 12. szám.
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Telefon: *124-320.
Lev{~\ci1n: Budapest 4., Postafiók lfiü.
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~do~es 11.i Ill., I\'., stb. vagy „denlur tales dos"
·!.l'lzessel) és ha a gyógyszer üveges (térielyc.sJ :1 uveg (tégely)_ úra, annyiszor fel!"izán1íll1;ló, nl;{11; ~
az adagok szania cs ha 1nús 1nunka<líJ' nincs ., 1·=-'l
'
I'.
. ' ' \.l
szo 1ga tat<~s e IJa is annyiszor fclszárnítható. ahún\'
az adagszan1.

·

·

6. A ?yógyszerárszabás J). l:J. pontjának azon
r:ndelkezese, hogy a gyógyszcrárszaháshan feltuntetett alnptnennyisé•rnek
Öl\·c11szei·ese'I •1 n ·a
0
•
•
•
· ·
·
• oYOoYszeresz ugy köteles úrszabvúnyozni, horry a <ryó"yalapárából
-10°/o-ot lesz·í1nil
lszernck
. I .
·
„
' c?s··tl·
' \. •~. 1·?.,,
\. z~or u:_1z~1k es n. szegény járóbetegek gyógvításúrn
szo_Igalo orvosi rendeliiintézelek részére ·rendelt
gy·ogyszereknél alkal1nnzhaló.
. 7. 1... ágy állo111ányú tapasz kiszolgúltalásához
tc]S~ly adható é.s ára felszán1ítható. Ncn1 a szirr~1.alf_l~.: l~.an;1n '.' gy_ógysz:r rninő.sége. úlloniún)~l
.tz .·ll .inJ '.:do. Lagy allon1anyunak a tapasz akkor
lel\111lhcto. . ha a ke1nény üllnn1únyú tapaszhoz
:~e~ delt olaJ, . vag~· cg~yl·h zsin!dt~k rnennyisége a
0 -ot. n1cgh.liad.1a. l'..zcn aluli larlalo1n c5etéhen
tegely :1ra ne1n szú1nílliató fel. inert az ilven tar1 asi·:
kisodort (1nalnxáll) úllapothan kisz~lgáltat

-? 1

Hl 0.

..

8. A norn1aliler rcndclhctéí vényrninlúk J·ü-

~-o.tt _szer:pl~í iI~jckciókhoz kiszolgálási dij 11 ~ 111

~7:un11l~1::ilo Jel: t:>O. vagy 100 gr aqua bisdeslillata
1c~1dele_se eseten k1szolgálúsi díj szintén nen1 szú1111.tlu~to, 1~1ert nz kiszerelve kerül forgaloinba. Fclsza?ulhato .azc~nban a kiszolgúliisi <líj, ha az orv~s1 rendeles 1olytán zúrt csonui.golású gyógyszcr-

bol kell egy darabol kiszolgáltatni. (Pl. 10 vagy

20 kcm aqua hisclestil1ata-t an1pul1úhan.'. Dc ennek
ára nem haladhatja n1eg az ugyanannyi. Yagy JJagvobh darahszán1á zárt cson1agolúsú injekció árút.
Nem kifogúsoljúk az intézet?k a d.t1rabo~kén_t .rct~~
delt arnpullúzolt injekcióknal :; k1szol~altatas1 dIJ
fclszán1ítá!>{tl. ez csPlhcn. az ilyen veny! a tnagisztrális gyÓgyszerek s~ú1nlújún kel~ sz{unl{~zni ..
9. A Charla sinnp1sata rcncl<'lese esclt•n k1szolgúltatúsi díj szúrnítható fel.
.
.
10. A Gvógvszerúrsznhás 7-ik ponlJa szennt a
köziiletck (~s· it~lézn1ények csakis az e1nhcrgyógyúszatban rendcll vényeknél tarthatnak igl~nyt kedvcztnénves nn1nkadíj fclszúmításún.1. Allalok rész(~re r~~delt gyógyszereknél kcdveznu;nycs 1nunkadí,iat csak az úlla1nkincstár terhÍ're kisznlg:íltatoll
állatorvosi vénvckcn kt'll számítani.
11. ::\ rázói,cverékck inunkadíjúrn Yonalkozóan
a Gyógyszerárszahús n111nkadíjai je_g~'zelrovatún:~k
(e) pontja irúnyadó. A kcnöcskész1trs n111nkad1.ia
5zárnítha.tó fel. - kenöt·skr:nt vagy külsiíleg hasz·
nált env vagv töhh szilúrd alkatrészt lar!alrnazó
i1. n. l:'>~úzókC.vcrt;kck elkészítés{·{•rl is. ílelsiileges
gyóg_vszerekn(.l azonban egy Yagy lül.ili szilúrd al·
kutrész eldörzsiil(•sp cse\Í'n a snsppns10 1nunkadíja
szúmítandó.
12. T·Ia az orvos a \'én~·köny\'hl'n le,·íi ú. ti.
vPnvnHlsolaton (kópiún 1 írja fel n gvóq~ szeri az
ncn; szún1ítható. Csrilds a: ercdt•fi Pf>Hlft'T! rcndefl
(f!JÓ(J!JS:::er s:olgáftolbolfÍ Id. a kópia a vPnykiln~·v
hcn 111arnd. onnan nPn1 \{·phe~·; ld. lT:1 nz oryos az
indirrót. n1ely n vt"ny n1úsolal{d van hival\'n n1egfiröl~ítC'ni. tévesen helvezi hP. n 111{1sodik. indigó-
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val 1násolt vényre gyógyszer sen1n1icsetre scn1 ad-_
ható ki.
13. Szán1lázásnál abban az esetben, ha egy
vénvnvonitatványon több gyógyszer van rendelve.
úrrv. ~1 inden cg~·es vény árát külön-külön ro:·fllb~D kell feltüntetni. Tühb gyógyszer egy telelszám alalt ncn1 szún1lázható.
.
. r
14. Ügyelni kell arra. hogy a l\1ABI cs a :JfA:
BBI terhére kiszolgáltatott vényen a hcteg -~1cve PS
a \·énvkönyv szún1a mindenkor fel leg~·en tuntc!vc.
1·5. Az OTI-nál a vl>nyck kiúllitúsúnak szahalyszeriísérie lekinletéhcn a legutóhhi r-g~·ezn1én.~· fi..
7. és 9~. vala111int 10. pontjaiban foglalt felle!C'lek

a n1érvadók.
A vényeken .ia\·ít{isokat. útírúsoknt. sth. :1
gyögyszcrész nen1 tehet. Csakis az orvos javíthal
n vc>nven. a javítúsát aláírúsftval tartozik igazol~li.
Ellenl~ezö es~thcn az Intézctrk :1 ,·{·n~· úní.I !cl.1c~,
pgészéhrn levonják.
.
'
16 Farina Lini se1nina csak akkor szolgaltatható k.L h:1 az orvos :1 „sen1ina" szót fpl!iinlt'li.
Egy{•hkénl horogalúshoz a farina Lini placenta adhaió {·s· szán1lúzható.
17. 01. pnrnffini :\Il'rck csak :il~~1a~ a_z esf'I·
J.ien adható. ha az nr,·ns a .. :\fprek Jf'lzrst f~l
tiinteli. Egyéhk{•nt n1indíg ~ hi~·at:1los _Paraffin.
Jiquid. Ph. lf. I'T· ad:indó es szanu~hato. .
18. Fol. uvae ursi. vagy Thc>a l'Y:H• urs1 rc~1~
dt>lése rsetén nen1 a kevert lf'a (spr•ciPs) adandn.
A 82. sz. y{>11~·n1inta szt'rint tea csak nhhan. ~1z
esetben adhaló. ·s szún1ítható. ha a rendcl_és k1fejczcltc11 .. Species uvap ursl con1p." sziivegii.
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19. 01. jecoris cun1 phosphor. rendelése esetén a Ph. I·I. IY. cHífrúsnnk :Inegfelelö és a rendelt súlvnránv szerinti ol. phosphoralu1n-n1al kt~
szílendö- el és. taksálandó a gyógy.szcr.
01. jecor. phosphor. rendelése esetéhen az elhasznúlt ol. phosphoral. n1ennyisége a rendelt ol.
jecoris mennyiségéből levonandó és c.sak a levonás után n1aradó 01. jccoris inennyisége adandó
és ennek ára szán1Ítható fel. l!g~·anig~· kell eljárni az ung. I\alii jnd. e. Jndo árszahúsánál is.
a víz-n1ennyiség levoniisa lrkintelében.
20. Az OTI vényckcn a gyógyszer á!Yételét a
gyógyszerész a rnegfelelö rovatban az átvevö egyén
aláírúsával niindíg isn1ertesse el. Irni nrn1 tudó
egyén kézjegyét (keresztet) alkahnazhatja.
21. Bárn1ely gyógyszerkiilönlcgesség, úsvúnyyíz. .stb. rendelése esetében, ha az orvos a v{·nyen n 1nennyi-1ég. darahszá1n. 111éret. nagy.súg.
min6ség !ekintelében tiizelcs megjeliilést nen1 !cl\.
n1indíg csak a közforgalo1nl>an ll·y(i h•gkisehh. illetve legolcsóhh csonu1golású, darahszúrnú, rnt~
retíi. stb. adható ki és ennek ára szúnú!hn!ó fp!.
A Székcsfiívárosi Alkaltnazottak Sl'gíl(í :\lapj:i
terhére azonban gyógyszerkiiliinlegpsségek nagyolih
c:ion1ngnlúsai csak fc'íorvo.si t>l!Pnjegyzés utún szol"Úilathalók ki. n1ég az eset!H'll is. ha a kezelii~rvos a vényen nagyobb cso1nagohíst irt elö.

CARBO MEDICBNAUS „RICHii"tER"
Magas hatásértékü
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22. Olyan gyógyszerld.ilönlcgcsségböl. an1elyhöl ú. n. kórhúzi, közalapi cso1nagolású is forgalo1nhan van, az Intézetek terhé-re csak az i!Yl'll
cson1agolúsú szú1nlúzható 1nég akkor is. ha az~ orYOS jelzését a vényen chnulasztotl<i.
23. ()!yan gyógyszerből. gyógyszerkiilönlegcs
s{~gböl, an1pullázolt injekcióhól. itnpregnáll Jdilszcrekhöl stb„ :unclvnek árn az árszahásban kiiHínhözii szúzall~kt:n:talorü. liiinénység. surus(•g.
stb. szerint kiilön-külön van n1egállapíl\·a. h:: az
or\•os az c1Te,·onatkozó jelzl·st elinulasztotta. ('Sak
az árszabúshan felvett legkiscl1h százaléktarlaln1ú.
tön1énységü, sün'.íségü, sth. adandó ki és ennek úr:i
sz{unílható fel (pl. :.\Iagn. hyperoxyclal.. extr. Secal. corn., Cadogel-kcnöcs luh. orig .. slh. 'i.
Cadogel keniicsnck „pro rcceptura". vagy akúr
e n1egjegyzl·s nl'lkiil rendelés(• t'Set{·hcn. ha összeIPlt kcniícshöz rendcltetell. a 100°/o-os Cadogclkt>ni'1cs nd:ind{J és számítandó.
2·1. Alkohol (Spir. vini rcctific.l rpndeh~snl·l.
ha a v{•nyen n lürnénysl>gre vonatkozó orvosi jl'l·
Z(;s (diluL. conc .. cnncr·ntratiss.) hiúnyzik. a 90
0 /o-os alkohol adandó {•s t•nnck úrn szú1nílh:1\ú fel.
Oldatok. h:1 szúzali"kosan. vagy ha a tii1nény0
s{·get jelz(j arúnyszú111okk:d rt'Hdel\e\nek: pl. t /o.
,·agy 1 : 100 ... slb„ az oldathoz egy súlyrész hatóanyag 0s 99 súlyrl>sz (l\dószer vl·less{•k. A inunkndíj és az edény úra l'nllek 1negfeleHien úrszahvúnyozandó.
26. T,:.llldacs-v0nven a .. ).[assa to!a" 111ennyiSt:gl' n1inden eselhen. ft>\jegyzendfi.

193
, .
•
• 27 · A lahdncsok készít'ésénPl ,
c·rrvphír1nl ,1 G . •
.•
.iz .11.sz:i.hilsnnl
. t".
'
'
i\ ng\·szer 1~onvvhen .1
Piluln u f
!l'_ZC'lhen elc'íírlilkn! kl'll SZC'n; eHitl ; .j· . 'r:
P·28,· •·\ \L,_,
. '·«! H 'll-,upok
,
, huye]vrroh·6]·
·„
a1 ani.
•
, •
t'S
1
1
('S '11·,
. . ·1 ugvancsak : . G,., •Ón. ~„ ~eszi
C·
·S('Tll'I
·
" • :zn 1n1.s:in:t
1
1_..
vnnntknzó fC'jPzt'll'he11 PÚiír!• J· •1 _1~ t")S:-l'l'dlllyv
l•O''Y , f l ·· • · • l
•·
.i ~ •
n1c1„,·ndok azz:il

.,„ .

„„ . · .·

• '":· <I P szann! 1n!o kak;1f>Yai nleI
.•
!lll'!l!TilOllkc>nf J(•!!fpjjplJh ') n·"] '" ~11])1St,.,f',Sllpp1lSJ·
l ..
.
- ,..1„ nn (' ynnJvoJ·n·"tl ;{ ~
gr .. ~ll\'t'lvhengern01 -1 !!r. lPhrt.
· "' · ' ' ; „

. , ~fi. D'.:coch:~n és fnl'usnn1 n•1Hlc!Psénrl. ha .1z
os a fnzrndo \'a!.!'Y foi-r·íz·uHlfl , .
'••

01 \

S(~r>t>t ,

. •,

. ,

' .

..

' ''

,111)

f!g Hll'llll\'1·

.
ti
,1 \lll)l.11 lll'lll fl']Oltt• llH'" sz"111!'
,., •
<"1c1·1-··
. l
...
,.,. · · en •,1 11Yo•1y.
„..
dlll)" ien ~· 101rl:ik szPrinl kell eljárni.
- t".
:10. ;\pfhl't ('hlonitus rP1Hlelfsl>n 1>J li" •1
...
'\ nyá ·
. '!
.
· " 'Z 01 \ os
f i~l;( 1._ n:'.',~'. n.'-'~ 1 1.tin~:·1! 1 • ft>l.
hazai µ-yúr!:ís 1~1
Cl
'.i,.,~ Ch1no1n-felP rryúrln1·°11JY ·11]·
] '
']
lr.lvP e
l ,
,
t".
'
• .11H o. J ·
„
.nne;: ara sz:unílha1ú fel lll' 111·
r" . .
,·atalos Yll"Y t"r . . - 1 11 G .
· .
PP( lr- .1 h1\·c1t 1.~· () t"l·, "'~ ;si ('„ . iyog)·,.;;z(•rnrsznhúshan fl'l·
.' , n \enl erll'!nd1k. hn!..'v f>Z niinl J· „r. 1
gt'Sseg szúrn1ázandó.
,..
dl on ,,_

1

a

(lir '~ll.niiI~('I. nJH•i ~·p11cJpJ1~sl•1l\~I :1z inf11su111 fihei
1(

~·

'l('l

1

:iquos)

:1ra

szú1nílliat6 r{'l

· ~2. TT:1. „Do„is" j('lzt:sst·I n•1Hl1'llC'!Í('l: "VÓ",.

szert'~.
:llll('lvPk
,,•. ré"t'l(,l ) J) JllYílla
•
l os V(~llYIHinlá].. "'· "'· ('?\' '
.
' .<ll lllil p:H!pPr.) kiizÖI! fe] \'Oltak v{>vp . ] ' ' •\
· <e 111,1
1n•1r olt
11.l'nl sz.f'rl'pe 1nf'k. inind('nkor :i rfgPhhi cHi•. :
ll.us szennl keszítendiik l'l 0;.; P szerh1'1 ,·."' 1
,·:inyozandók.
. .
. . . usz.11-

il3; ~líífonl.ul :1z. hogy ..J)osis" ielz0ssel (súlv-

11!\'lltl~'ISeg n1eg1eléilésc nélkül) l'l'll<lc~·l!Ptnel· "'~"~·
'·;~(·rrl;:. amf'l~·pk .<:l'JII :~ n~"i
SPP1 "
· , • \ Nti. ::.. e• • · •
f11,lJ
Ol'lll'l
„

p:1l!pPr."

„

vt·11v11Jin!:il·
·
'

J·iizi'ff
\
·)

"

l"·l
·".
1 \t'\t'

'
lll'lll .„Yollnk.

194

Iletóleg nincsenek. Ilyen esetben ezek a hivatalos,
1asonló vén)·ininlák sl1lymennyiségével egyezil
111ennyiséghen adandók ki és eszerint árszahvú~
1~·ozandók .•A.. kindott súlyrnennyiséget a vénven
1zonhan fel kell jegyezni.
·
34. IJqu. Fcrri alb. rendelésénél a hivatalos
c;accharatus-félesPg adandó és ennek ára szán1ítandó.
35. T\:eseriivíz rendelésénél. ha a nagvsárr (>s
'éleség a vPn)·cn jelezve nincs. mindig a -kö;,for~'alomhan lévií legkisehh üveget és a legolcsóhh
11azai iöltésiíl kell kiadni.
36. A hivatnlos Comprin1úták az OTI részére
az ársznháshan felvett úrrnl számlázandók és a
magisztrális szútnlúhan sz:í1nolandók e1. l{iv('.'felek: a co111prin1. antirachitica. a compr. Th:vreoideac. Ez a kettö a specialilús számlában sz{1molhat6 e1. A C:on1prinuHúk úrszabúsa tekinteléht>n
egyéhként az árszahús .. .Jegyzet" fejezetének 111)
pontjáhan foglaltak az irányadók. A g~·ógyszenír
szaháshan darahsz{u11 szerin! fclvetl _ Co1nprin1úi:ík kiszolgáltatásánál sen1 iivegphiola, sem dohoz
úra nen1 számítható fel. niég akkor sem, ha ezek
kétkercsztel jelzett szert l:irtaln1aznak. ()nkén! l>rletödik. hogy az :írszahúshan .. Phiolai. jelzéssel felvett con1prirnátúknúl larlúlv úra szintén ncTn szú1nítha!ó fel. n1Pr! ezek úr.a a tnrtúlv únínak figy('lcn1hcvétclével Yan 1ncgszahva. Az. OTI terhl>re
nen1 engedélyezett hivalnlos con1pri1nútúk rendelése cs('!ében, n fiíorvosi t>ngedélyhez kötött gyógyszerek kiszolgúltatására nl'zvc vonatkozó rendf'lkt·zt~sek az irányadók.
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:\. :\Ii\.Bl és 1nús betegségi biztosító intézet részCre a l\lagyarországi Gyógyszerész Egyesület Hiva_talos I\.özlernényeinek 1935. ·évi 9-ik számában
közzétett Noslra-áraknak az egyletek részére 1negállapított árait kell felszán1ítani.
:-37. 1\-íindazok
a
gyógyszerki.ilönlegességek.
:unelyek hivatalos gyógyszerként a Gyógyszerkönyvben és a Gyógyszerárszabásban fel vannak
ugyan véve, de törzskönyvezettek, a különlegessl-gek között szúmlázhatók.
Carbo rnedicinalis rendelése esetén, ha a „scat.
orig." jelzés a vényen nincs feltüntetve ugyan, dc
a rendelt n1ennyiség a kiilönlegességi árszabásban
felvett csomagolás mennyiségével azonos, akkor
ennek ára a kiilönlegességi árszabásban szereplii
úron szán1lázható csupán és a kiilönlegességi szÍln1!{1ba {illítható he. ezen „l~rtesítés" 21. p~ntjúban
közöltek fig!·elc1nbevétclével. I·Ia Carho 1nedicinális
.,Dosi1n" jelzéssel rendeltetett, akkor a Norn1a
pauperun1 szerinti úr sz::írnítható fel és a maµ-isztrális szún1lúhan sz{nnlúzandó. Pasta Zinci saliC!'lata (Pasta lassari) dnsim rendelése esetében
JH'IJl :i ·15. !-iZ. vényrninta árszabása, hanern az árszabásban súlyszerinl n1egadott árszabást kell alkal1nazni.
39. A n1éregkönvvbe hcvczelcndö vénveknck
n g~·óg!·szcré!-iz últal ·készített szahúlvszcrií · 1náso~
h1lai szú111lúzhal6k. A n1Ú!-iolaton a gvógvszer átvélel{>t igazollalni kell.
· ·
40. A Cylindri llydrarg. cyanat.. a\'agy o:tyt~s
Cylindri liydrarg. hichlorali corrnB,.

196

101
darabszám rendelése esetében az üveg, vagy üvegphiola ára felszú111ítható, kivéve, ha ezek az úrszahúsban „in phiola;< jelzéssel felliinlctctt n1enynyiségbcn rendeltettek.
·.A fentebb lefekleletl irúnyelYek 1negsziivt•g(•zéséhez az OTI 32-4ü/2 lil 938. sz.. a :\!AB! 104829.2-1938. sz. és a MAV BBI Gy. 31-1721938/AJ. szúrn alatt hozzújárult. Az egységes laksálús érdekéhen azonban - an1cnnyiben n1ás hctegségbiztosító intézet gyógyszerrendelési útn1Hlatójáhan errevonatkozólag külön intézkedés nincs.
a többi betegpénztúr terhére rendelt vények
árszahúsánál is mértékadónak tekintendők.

Budapest, 1938. április 10-én.

J\.orilscins:=ky Ottó s. k.
ügyv. igazgató.

!Jr. Tauffer Gábor s. k.
elnök.

111inden ré;:;zéböl egybcscreglö gyógyszerészek tájékoztatása és is1nercleinck hövilése céljából a rccepturai n1unkálaloknúl, valanlinl a gyógyszertári
laLoratóriun1okban husználatos eszközök, készülékek és egyéb felszerelési cikkckböl kiállí!:í.s rendezését kívánatosnak tartja.
Felhívjuk 111indazokat a kartársakat és üze1nek tulajdonosait, vezetőit, akik ilyen készülékeknek az előállításával vagy árusításával foglalkoznak és ezen a kiállí!áson résztvenni óhajlanúnnk,
hogy ebbeli szúndékukat haladéktalanul jelentsék
be a fürdöigazgatósághoz Balatonfüredre.
Tájékozla!úsul inegjcgyezzük azt, hogy a kiúllításon való részvétel díj1ncntes. Sern tcre1nbérlct, sen1 n1ús címen illetéket vagy júrulékot a
kiállító cégek nen1 fizetnek. A kiállítandó eszközök oda- és visszaúllítása a kiállító cégek sajál
költségére

{~s

fclcléissl·gére történik.

Budaocst, 19;18. n1újus hó 13.
658/1938. sz.
Felhívás a gyógyszertári laboratóriumi eszközöket
és készülékeket előállító gyógyszerészekhez és
üzemekhez.
-

Felhívás. -

A .:\lagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület június 11-13.-ún Balatonfüreden tartandó H2. köz~.;-:„·iílésc alkahnából lcheli_\vé vúlt. hogy az orszúg

J(orilsdns::ky Olló s. k.

iigyv. ig::izgalú.

!Jr. Tauffer Gábor s. k.

elnök.

Az EUCERIN tartalmú

Nivea-creme
:1rc-, kéz- és börápoláshoz n1inden időben.

llin/1938. sz.
Ertesités a Székesfővárosi Alkalmazottak
Segitöalapja terhére rendelt vények számlázása

és kiszolgáltatása tárgyában.
l!rtcsítés. -

Ertesítjük a vidéki gyógyszertára}~ tulajdonosait és felelös vezetőit, hogy a Székesfővárosi A.lkahnazottak Segítöalapja terhére 1938. n1ájus l-től
kiszolgáltatott vények árszabványozásúnál csak a
25 százalékkal csökkentett 1nunkadíjak fclszán1ítása jogosult. A száinlázáskor a tagok által fizetett 20 százalék térítés és 10 fillér reccptenkénti
hozzájárulás levonása után fennmaradó összegből
további cngedn1ény a Segítöalapot ncn1 illeti ineg.
- Ezek szerint tehát scn1 a magisztrálisan rendelt gyógyszerek, scn1 pedig a gyógyszerkiilönlegességek árából cnged1nényt a vidéki gyógyszerlúrak nen1 nyujthatnak.
A. gyógyszcrkülönlegcsségck közül csupán
azok szolgáltathatók ki a Segílöalap terhére, iuclyek a vényfüzet függelékében közölt jegyzékben
fel vannak véve. A kczelüorvos rendelvényén fö-,
illetve ellcnörzöorvosi lát!a111ozás nélkül n1indcnkor· csak egy pénztári csonu1golúsú, ilyen nernlétéhcn pedig egy legkisebb cson1agolású adag (üveg,
cloboz, stb.) szolgúltalható Id. Ennél nagyobb
rnennyiségről, vagy a függelékben felncn1 sorolt
gyógyszcrkülönlegcsségckröl
szóló
vény
csak
abban az esetben szolgáltatható ki, ha uzt a Segftöalap fö-, vagy ellenörzö orvosa előzetesen látta-

látta.

héiyegzöjével és aláírásával cl-

Budapest, 1938. 1nájus 17.

/{oritsánszky Ottó s. k.
ügyv. igazgató.

/Jr. T(luffer Gábor s. k.

elnök.

874/1938. sz.

~ társadalm! és g~zdasági élet egyensúlyának ha·
talyosabb b1ztosftasár6J ~zóló törvény vé$rehajtási
utas1tása.
Értesítés. A nL kir. 1niniszlériu1n 4350/1938. 11. E. sz.
rendeletének 10. §-a érteln1ében 111indeu 1nunkaadó,_ aki ii:letéb~n, vagy bárminemű egyéb vállall~ozasban crteln11ségi 1nunkakörií alkalmazottakat
~?glalkozt:ll, kötel:s az _1938. n1árcius hó 1. nap~a1.1 .s_z~Jgalatban al!ott ilyen alkahnazottait 1938.
c:-'1 JUhus hó 31. napjáig a rendelethez mellékelt
XIII. szán1ú 1ninla szerinti iirlapon bejelenteni.
. . 1\ _b.cliigy1ninisztériu1nlól és az ig~zságürryi
~111n1sztenun1tól kapott felvilágosítás szerint b az
idézett sz{unú rendeletben előírt bejelentési kötelezettség bármiféle kereső fonlalkoZási áora lel 't
0
b
'
i_a az _alka.hn~zottakat foglalkoztató gyógyszertarakra 1s kiterjed.
Ennélfogva felhívjuk valamennyi gyógyszertár felelős vezetöjéL hogy a vezetése alatt álló
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gyógyszertárban f. évi inárcius hó 1. napján alkaln1azva \olt gyóg) szerészgyakornokokal, gyógys.t:crészjclöllekct, okleveles, valatnint teljes jogú
(appruLúll gyógyszerészeket folyó évi július hó
.Jl. napjáig, az Ertcbuiségi ,jlunkanélküliség l\.or1uáuyl.>iztosához (Budapest, \"., 1\Jotild-utca 10-c.j
jelentse be.
A felsoroltakon kívül be kell jelenteni
itHaiában
rninden
olyan · alkallnazotlat,
aki
ne1n szolgai, vagy nen1 szoros értelen1ben vett
testi (fizikai) 111unkát végez, tehát a könyvelőt,
gépíró és pénztárosnökct is, továbbá a nem érteltniségi n1unkakörben foglalkoztatolt közül is azokat, akik valan1ely középiskola, vagy középfokú
iskola negyedik osztályát elvégezték, vagy akiknek
ennél magasabbfokú végzettségük van.
A XI\'. sz. minta szerinti iirlapon külön kell
bejelenteni az 19iJ8. é'vi 1nárcius hó 1-én fennállott alkahnaztatásnk alapján a XII f. szúmú kinu1tatás1Jan felvet! szen1élvek köziil azokat. nkik
azóta szolgálatuktól 1negváÍtak.
A.z 1938. évi 1nárcius hó L napja után felúllíloll, illel\·e inegnyilt gyógyszer!úrak a bejelentési. ugyancsak a XIII. szán1ú tninlának n1egfelelüen azzal az eltéréssel kötelesek inegtenni, hogy

Paraihyreoidea és calcium kombináció,
iniramuscularis injectiók céljaira
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az a'datokat a gyógyszertár inegnyilúsának idöponljára vo11aik0z!alva Jt•lenlik ,hl• t;s ezt az idiiponlol a bejelentésen l"t'lliintetik.
· A. hejelentéshez szükséges nyu1nlalvú11yokhól a kor1nánybiztos 111egfelelö készlettel !útja el
Budapesten a ker. elöljárósúgokul, vúrosokban a
polgár1ncsterl, községekben az elöljáróságot, ahol
azokat az érdekeltek Leszcrezhelik.
:\ bejelentések illeték1nentesek.
Budapest, 1H:-l8. július ·-L

Jlol·ltsdns.:ky ()//<i
ügyv. igazgalú.

Dr. 1'auffcr Gábor
elnök.

014/rna8.

Ertesíiés a m. kir. Pósta Betegségi Biztosító
Intézettel megkötött gyógyszerszáUítási egyezmény és a terhére kiszolgáltatott vények számlázása tárgyában.
Értesitjük valan1enyi ,·idCki gyógyszertúr fí~
lelős vezelíiit, hogy folyó évi július h6 8-ún a 111.
kir. Pósta Betegségi Biztosító Intézel igazgatösúgúval új gyógyszerszúllítási egyezn1(·nyt · külötti.iuk.
a111clynek 15. pontja június 1-én. a többi pontja
pedig a ni. kir. helügyn1iniszter jóvúhagyúsúnak
közlését követő 15-ik napon lép é!etLc.
Ennek következtében a vidéki gyógyszertúrak
az Intézet· ja '\'ára a véiiyszeríícn (1nagisztrúlisa11 J
rendeli gyógyszerek :írszahúsi úráhól 5°/o; azaz öt

!
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szúzalék pénztári enge<ln1ényl adnak. A. 20.- P
nyers összeget n1eg r.cn1 haladó havi gyógyszerszán1la ulún ez az engcdtnény netn jár. Az Intézet
a szán1lát 111egfclelö engedn1ény levonása után a
szán1la benyujtásától számított 21 nap alatt köteles kifizetni.
A. l\Iagyarországi
Gyógyszerész
Egyesület
egyelőre
rendszeresített
„Nostra"-ko1nprimáták
rnegadolt árait a gyógyszerészek a számlázásnál
betartani kötelesek. Ezek a Yények a 1nagisztrális
vények csoportjában a n1cgfclelö enged1nénnyel
szún1lázandók.
Az összes· (különlegességi és rnagisztrális) Yények egy száinlaiirlapon számlázandók l~S pedig
először a kiilönlegességi vények s ezek bruttó öszszegének nlegállapítása után folytatólagosan a magisztrális vények irandók he a szán1láha. ~liután
a ruagisztrúlis vények bruttó összege is inegállapíttatoll, a számla végén összesítés készítendii a
következ{í n1inta szerint:

TÖR Ö K-11. AB 0 R
Gyógyárunagykereskedés és Vegyészeti
Gyár Részvénytársaság
Budapest, VI„ Király-utca 12. szám.
GYARTELEP: III., BÉCSI-UT 269.
Telefon: *124-320.
Levélcím: Budapest 4., Postafiók 160.
Sürgönycim: DROGTOROK BUDAPEST.

·1
'

I'
r.
A) Kiilönleg.csségi vények
dh
p _ _,,r.
Ü') ~fagisztrális vények
____,_11_>_ _ _ _
p
r.
()sszesen:
db

Levonva a tagok által fizetett
1/3-ad ré!'zt:

p

r.

r.
I'
aiarad:
Le 5°/o enged111ény a nu1giszl'
r.
trális vénvck értékéből
Le Gy. 0. f. A. járulék ... <lh.
p
r.
n1agiszlr. vény utún ú :i_t:;··-----'----p
r.
J(ifizetendö:
:;:

A· gyógyszerszállíiási cgycz1nény _teljes szövegét a belügynliniszteri jóváhagyás_ utan.. ::~. ~~. Gy.
E. l"livatalos I\:özlcn1ényeihcn fogjuk kozoln1.
BudapPst. 1H:l8. július hó 8.
J\orilsrins:ky Oltrí
iigyv. igazgató.

Dr. Tauffer Gábor

elnök.

gi:;/19:l8. sz.
Értesítés a Gyógysxerkülönlegességi Ars:i:abás
megjelenéséről.

·\ 'l·t"\"'lt·orszt
Egyesület 600
ki1 nj Gvógvszcrész
•
j.\ < b
<
·<ti
•
•
adásában a· közeli napokban jelenik m:g kb. ,
p\rlalra terjedii Gyógyszerkülönlegesség1 Arszabas

1
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i. teljesen útdolgozolt kiadása, a111ely II. részében
a drogok és \'egyszerek árjegyzékét is lartalnuizza .
.A Gyógyszcrkülönlegességi Arszabásl ,·úlasztn1únyi
iilésünk hatúrozatúból, az egyesülclnck n1in<lCn
tagja, kivévén a gyógyszcrkülönlegességet gyúrtú
kartársakat. díj1nentesen kapja.
.A vúlaszl1núny a ne1n tag és a gyógyszerkülönlcgességcl clőúllíló gyógyszerlúrak részére a n1unk:i
úrút 20.- pengőben úllapította n1cg.
!.lindazok a gyógyszerkülönlegcséget g:•úrtú
gyógyszcrtúrnk és a nen1 tagok, akik a Gyógyszerkülönlegí.::.ségi Arszahús inegkiildésére igényt tartanak. küldjék be :1nnak 20.- P ellenértékét a
Aiagyarországi Gyógyszerész Egycslilet pönztárúnak, Budapest, \TI., I-Icgediis Sándor-utca 17. · postautalványon, ,·agy a :l3.779 poslatakhrékpénztári
csekksz{unlájára. 1\ nyo1nás alatt álló könvv elő
reláthatóan augusztus közepén kerül szétkÜldésre.
.Az úrszabúsban szereplő gyógyszerkiilönlegességi árak a folyó évi július 15-i gyógyszertúri árakat tüntetik fel. Ennek következtében csak azok
az árak lesznek a Gyógyszcrkülönlegességi :\rszabüsban póllólag bejavílandók, :unelyek a 11agyarországi Gyógyszerész Egyesület 1-Ii\·atalos J(özlen1ényeinek kl'.söbhi szú1naihan jelennek 1neg.
Budapest, 19il8. július hó 12.
f{orilscins::.ky Ottó

iigyv. igazgató.

Dr. Tauffer Gábor
clnilk.

91Gi1938.
Értesítés a vagyonváltság tárgyában.

.:\ 0.Jagya rorszúgi Gyógyszerész Eg):.esü_lel és
Budapesti GYÓ"Yszcrész Testület elnoksegc az
1938. évi XX.· l.~~. és annak 1500/19:18 .. P .. :\!.
sz''unú Yé"rehajtúsi utasítása tárgyában, 1\lelekes
h;lyen fol~·tatoll is1nételt tárgyalásai al.~~pján a _köYetl·czőkben közli, hogy nlik a tccndo1 a gyogysze1~tártulajdonosoknak az egyszeri beruházúsi_ hozzújárulús kiYetése végett henyujtandó Yallon1as elkészítésénél.
Bevallást tartozik adni n1inden gyógyszertártulajdonos, akinek vagyona az 50.0~0 pengőt 19~~·
február 28~ún n1cghalndta. Be\·allas szcn1p.onlJa~
ból ne111csak a gyógyszcrtúrnak, hancrn, egyeb Ya"yontárgyaknak (ház, földbirtok .. r~s~ve1.1ycl~,. li~
t'étck, gépkocsi. ékszerek, stb.) crll'kt't Is sza1111túsba kell venni.
A bt>v:dlásl tevő vagyonúhoz huzzú kell sz~1inítani a közös háztartáshoz tartozók összes :1doköteles yagyonút, ha e vagyon_ jöYedeln1~t is :~
csalúclfií jüYedehnéhez szú1nítotlak. A csal:1dtagok
var1vontúr12:vaikat kíilfin kötelesek bevallani. ha. a
jö\~~dehnei>.. ne1n kerülnek a családfő re1Hlell~:zt;s~;
~lú. Fcltétil·nül hozzú kell szún1ilani a~ cgyu_ttelc!
t"eJcs(•g (•s J.;.iskorÚ gycrn1ckek YHgyonat. lo\'ab~~.a
a nag,Ykorú csalúdtagokal az esetben, ha azok JO·
vedcl1~H' föllitt a csalúdfi.i rendelkezett.
A rendelet érteln1ében val\01násadúsra csak ::z
van kötelezYe. akinek 50.000 P vagyona van. n1e.

a

gis tanácsos vallon1ást adniok 1nindazoknak, akiknek a vagyona az ?0.000. P-t 1negközclíti. nehogy
ha az adóhatósúg Inagasahb értékelése folytán a
v::1llomásadúsi kötelezettség n1égis 1negállapílt~tnék,
:i vallo1nás ehnu1asztásából eredö súlvos követkcz;nényekct, a váltság ö.sszPgének kéts~e1·es fizetését
is viselniök kelljen.
:\djon vallo1nást 111indcnki, akinek kereseti
adóalapja az 5000 pengöt eléri, akkor is, ha a vagyona kétségtcleniil ki!-lebh 50.000 P-nél, inert a
,·égrchajtúsi utasítás 10. §-a értcln1ében ilyen
esetben is vélehnezni kell az 50.000 P vagyont {!s
:i Lcruhúzúsi hozzáj:'trulás inegúllapítására vonatkozó eljárást ugyis 1neg kell indítani. I·Ia valc:1kinek a vagyona az adóhatóság n1cgúllapílása szerint az 50.000 P-t ncn1 haladta túl, akkor vagyonvúltsúgol 1nég abban az esetben sen1 fognak kivetni, ha az i!ictii va1lo1nást lett, így tehát a ,·aJ.
lotnásadásból senkit joghútrúny ne1n érhet.
A be,·allúsl legkésőbb
1938. július 3l·i~n,
Yagy inert ez a nap vasárnapra esik, auguszlus
l-én kell hcnyujtani annúl a pénzligyigazgatósúgnúl, an1clynck IPriilctén a vallo1násttevö 1938. éYi
jövedcle111~ és vagyona<lóját kivetellék. :\. vallo1nást ajánlott levélben is cl lehet küldeni.
A végrehajtúsi utasítús 24. §-ának 7. pontja
szerint a be\·allús henyujtúsára kiliizötl határidiit
:i pénzügyigazgalósúg kérelcn1rc, indokolt escthen
Jcgfeljebh 1938. évi augusztus h{) al. napjúig Illeg~
hosszahbitja. A halasztús irúnli kéreln1ct azonban
olyan idöhen kell henyujtani, hogy a kérelein
19:-18. augusztus 1-l' l'Ji'it! Plinlt;zhetii ]{~gyc•n, ne-

hogy a kérelem ·esetleges elutasítása eset~n a késedeln1es benvujtás folytán bírsággal cgyull a vagyonváltsúg Összegének kétszeresét kelljen n1cgfizctni.
A bevallást csakis az e célra szolgáló hivatalos nyon1tatványon lehet clkészí:cni:. Ilyc.~ , nyon~
tatványokat Budapesten az adofelugyelosegeknel
és adÓszámviteli osztályoknál. vidéken az adóhivataloknál és községi elöljárósúgokná1 lehet beszerezni.
A bevallás tnó<lja tekintetében általában utalunk az 1500/1938. P. ~1. szúmú vég.re~1ajtási ~1ta:
sításban foglalt ren?cI;:z~_sekrc. Az 1cle~~tt. szo~n~
rendelet a Budapesti l\.ozlonynek 1938. JUntus -1-t
135. sz{unában jelent 1ncg, 1nely Budapesten· a
pénziigyigazgatóságnál szcr:zhcti~. he, községekben
az elöljáróságokon 1negtek1ntheto.
.
.
A oyó,.,yszerlárakra vonatkozó bcvallas elkeb
ti
'
„
. .
t" .
szítésének 111ódjár<1 a penzugyn11n1sz cnu1nn_ia 1
folvtatott tárgyalúsok figyelernhevételével, az alahhi · tájékoztatús szolgúljon.
, . .
.
J{iilön értékelendö a gyógyszertan Jogos1tvánv é.s külön a gyógyszcrtúr üzemi tökéjc .. -~
gyógyszcrtúri jogosítván~·t :.1Ján.latos. az .1~38. _:"'
jöve<lelc111 és vagyonado ktvctcsc largyah.111 k1a~
dott 10.000/1938.P. ~l. szú1nú körrendclethen f~g
lataknak rncgfcleliicn értékelni. Ezen rc~delet. e~·
telméhcn a szcn1l~lyjogú gyógyszertárak ,Jogost~va
nvának az értéke aszerinl. hogy nklc\·cles gyogy~
s;,crész rnunkalárs volt-e . alkaln1az\:a va~y se~n.
a;i; 1937. évi forgalon1 ketszercse. ill. m.isfélszerese; n.·úl,iogú g)'ógyszerl{u·::iknál pedig asz<'rinl,
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hogy a gyógyszertárban háro1n vagy ennél több
okl. gyógyszerészn1unknlárs volt-e
alkalinazv·1
~ag_y scnl. az 19:17. évi forgalon1 2.75x-se. illclv~
~-2n:\>c. - A hasz?n~h-ezett gyógyszerláraÍ.:núl a
t".>ondnol'- ne1n sz:un1! okleveles alkahnazot!nak.
" .. ,/~:ok_ : '.~ ~_yógysz~rtúrtulajdonosok, akiknek
;">>. Oo) sze1 t.t11 • Jorgahnahan nagybani szállítúsokhol
\''l«y "YU"VSZ • •J· ·· 1·· 1
•
,
,' • : ti._
"':::-. • .cr '-u on egcssegek nagvhani PUi.tlhtasahoI
Yagy
for"alun1b·1hozat·1l'1l,o'l
.C!C(O
. 1· l )l'·
•
•
b
'
<<<
\:;tel. \"Un,__ azo_l_.;: -- an1ennyiben a forgalini adÓkonyvukkc!.
\'fH!V
J,es·
·'<1ltsag
tt '
1'
..,_ a kórh'1zal·10·1
' " \
· ZC'l.. •
ze 1gnzo asokkal ezeknek .1 sz'dlít·í.scJl·ii·il· ...
·• n 't l · l
·
'
•<
•
\
, '- az oszsze?e Hle t crde1nliícn igazolni tud'iúk ~ ,1. 1 •
0 ,·0°vs
1
'
·
1·
1
·
' z .i·
I:'>. , o. zer ar1
orga 01n!úl kiilönílsék el 1>s
1
gyogyszerlári
jog
értPkP!i•si•nél
ezt
· '
az Cisszegel
.,
liagy,1ak figyeln1l'n kívül.
,
A~d a :j~gosítv{uiynal~ ilyr>n t'rlékelPsc~l túhna0
::.•1snnl'ln1 tyl. hevnllhat.1n a jogosíh·ú11Y t{>nyJ ,_
nes foJ"''lln 11 l'r
. 1<'~e
·1 'i .is. :\ znnhnn nz esrlhen
.
'
is . ko_l.Je n1cg. hogy
a gyóg~·szerlúr szc1nélYjnrrú·-('
luu_1y alkaln1nzo!l n1íiködilll. vPglil flH•nnvi.. Yt~ll .·
"Yonvs
•['ar j' orga ] rnn az 19a7.'- évben. •n1erl , ,\'11{'
°'· ]· ""·l .ze1
" 11 .
.
( ll
- ~ 1c' ,1 asa 1·setcn
n1cnlcsiil ~iz :dól. hng~· ,1
gyogyszcrlúr Jw,·aJloU lénylPges forg:ihni f>rtékéll('k el nen1 fogadúsa csell!n az adóhalósúgok el-
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lene a rendeletben 111eghalározott 111eglorló lépéseket 111egtegyék.
A. gyógyszertár üzenli tőkéjére vonatkozóan
i1z últalúnos szabály az, hogy teljesen részletes
ll'ltárt kell készíteni a berendezésröl, felszercl(~s·
riil, áruraktúrrúl é~ kinnlcvöségckröl, részletes értékeléssel. ;\lindenkinek joga van tehát az üzeni·
liikéjére vonatkozó vallon1ást ilyen for1nában
111egtenni.
A. n1. kir. pénzügy1niniszter elöterjesztésiinkrc
kiadott 104.046/1938. VIII. a. számú körrendelctébcn 111egengedte, hogy a beruházási hozzájúru·
lás szen1pontjából a szóbanlévő lellár készítésélöl a pénzügyigazga!ósúg el!ckinthcsscn azokban
az esetekben, amidőn a fizetésre kötelezett az
üzleti ingó (berendezés, áru és anyagkészlet) értl·kPt legalább oly összegben vallja be, n1int anli·
Jyen értékben ezek az ingósúgok az 1938. évi va~
gyonadó elsöfokú kivetése során 111egállapíttattak.
l·fa a vagyon értékét a beruházási hozzújúrulús
kivetésénél az 19:38. é,·i vagyonadó elsőfokú kivetl·sc során n1egállapílott értékkel vették szú111ítúsba, az alapul vett érték húrn1ely 111egvúltozúsa
esetéhen a beruházási hozzújúrulús alapját is hi·
Yatalhól rnegfelelöen helyesbíteni kell. ·vagyis nen1
tartozik leltúrl készíteni az, aki az 1938. évi va~
gyonadókiYctés során elsií fokon megállapított
iizen1i tökl~jét inegfelelönek tartja és vallomásába
ez! az iisszegel úl1ílja he. Az. aki a kivetést túln1agasnak tartja, nz választhat: vagy tnagúra veszi a lcllárkf>szílé>ssP1 kapcsolatos nngy n1unkút f>s
val10111ását leltárral felszerelve adja be. Ez a biz·
1-1
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tosabb eredményt igérö út. Vagy pedig - kisebb
eltérés esetén - bízik abban, hogy a fellebbezés
vngy panasz folytán az adófelszólamlási bizoltsúg, illetve a közignzgatúsi bírósúg az iize1ntőke
összegét megfelelően le fogja szállítani és ebben
az esetben bejelenti iizemHíkeként az elsöfokon ki~
velett összeget azzal, hogy az ellen a fellebbezést
benyuj_t9tta, ha a fellebbezés eredménnyel jár, a
beruházási hozzájárulás alapját is hivatalból helyesbíteni fogják.
A gyógyszertárakat terhelő összes üzleti tartozásokat a gyógyszertári jog érlékéhöl levonásba
kell hozni oly összegben, amely 1938. fcbruúr
28-án fennállott, tehát nlinden hevallásra kötelezett sürgősen szerezzen be n1inden hitelezőjét61
oly nyilatkozatokat, an1elyekhcn az illető hitelt
érdemlöen igazolja az 1938. évi fehruúr hó 28-án
fennálló tartozását.
:\z üzen1túrsak vallon1ásukat ugyanolyan alapon adják be. núnt eddig is, tudniillik últalában
nlint g~·ógyszerlúrlulajdonosok. annak a fcltiinte·
tésével, hogy· a gyóg:':szerlárból 111indcgyiket n1ilyen rész illeti n1eg.
I\iilön felhívjuk a gyóg~·szcrtárlulajdonosok
figyeln1ét arra. hogy a törvényes rendelkezések
értelmében a xnultra nézve sernn1ifélc kúr netn
terheli nzt, nki a val1on1ását a tényleges vagyoni
helyzetének megfelelően a<lja be és olyan vagyon·
tárgyakat is bevall. an1elyeket előbbi vallornúsáLan elhallgatott, vagy a valósúgtól eltérc'ien alacsonyabb értékiínek tüntetett ·fel, csak az 1938.
évi vagyonadó kivetését fogják megfelellíen helyes·

bíleni. 1\ki ezt az. amnesztiát igénybcveszi, na·
gyon· ügyeljen arra, hogy a· vallomás beadásával
egyidejlileg ajánlott levélben értesítse az adóhivatalt (adófeliigyelöséget), an1ely vagyonadóját ki·
vetette, hogy vallomásában 111ilyen eddig eltérö
vngyontárgyakat \'allott be.
Ezen bejelentésnek
elmulasztása esetén a törvényben biztosított an1·
nesztiában nem részesül.
A gyógyszertárra vonatkozó vallon1ást a hivatalos nyon1latvún~· 1116.sodik oldalán IV. a) jelZl'síí rovatában kell 111egtenni.
Budapest, 1938. július hó 11.

[{oritsáns:ky Ottó
iigyv. igazgató.

Dr. Tauffer Gálu1r

elnök.

H2f.i/1Ha8.
Értesítés a MAV. B. B. J. terhére történt rendelé~
sek utáni térítésekről.
l~rtesíljük a gyógyszertárak t. felclií.s vezclöil,
hogy a I\IA V Betegségi Biztosító Intézetének váIasztn1ánya a 111. kir. helügy1niniszler úr által is
jóvúhagyotl határozatokat hozta 19:J8. évi július
10-ától kezdődően.
a) i\. Henclelési Utn1ulatóban
fel 11e1n vett
gyógy~zerek a ~IA,r. B. B:, L, illetiileg a 1/•!.0/o-o.s
önkénlcs liunogalúsí alap, terhére egyáltalában
neni.. rendell1etők, 1uég a tag 90°/o-os n"szköltség111eglérítése mellett scnI.
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b) A. Rendelési Utrnutatóban fel nen1 vett
szerek után úgy a 11.t\\7. B. B. I., n1int a 1/'!. 0/o-os
önkéntes tán1ogatási alap terhére igény,iogosullak
részköltség1negtérilést tartoznak fizetni, éspedig:
1. A Hendelési Utrnutatóba felvetl vénvszeriicn (1nagisztrálisan) rendelt gvógvszerek -(ideértve a „Nostra" 1negjelölésii c~n1Pri111útákat is)
utún vénycnként 20 (hí1sz) fillért.
2. A Rendelési lTtn111tatóba felvett gyógyszerkiiliínlegesst.'gek után cso1nagolásonkl>nt .J-0 (negyven) fillér!.
A 1negtérílési összegeket a B. B. 1. Ingok a
gyógyszer kiszolgáltatásakor tartoznak a gyógyszerlúrnak 111egfizetni.
A rncgtérítésck cg~·elöre egy évi próhaidiirc
kötelezők.

A gyógyszertárak a hcszedctt n1egtérílési öszszcgekel tartoznak a gyógyszerek úrúból lcvonftsha hozni (•s az Intézel részi'rc esnk a különbözeti
iisszcgekl•I :-1zún1lúzhatjúk.
:\ p(•nztúri engedn1ényekel az Intézet a
.Jiyógyszerszúllítúsi egyez111ény" szerint a gyógyszerek teljes (hrutló) összegéhiH fogja levonni.
Ez(•rl :i •• Gyógyszerszúllílúsi L'gyez111ény" n1cl!l'kl«!t;I kl·pezií „Tudnivalók;< S. ponljúban a

sz{unla végén előírt összesítés szövei.::e a kövctkczükl~pcn 1nódosul:
Végösszesílés:
B). csoport (1uagisztrúlis vények}
. tétel
tételsz{uua
p
a B. B. L-el terhelő nettó összeg
a tagok által fizetel l tnegll~rílé
p
sek összege
a gyógyszerek bruttó értéke
(BBI-et terhelő nctló összeg
.P
+ tagok térítése)
A) csoport (nen1 1nagiszlrális
tétel
vénvek) tételsz{una
a BBi.-et terhelő nettó összeg
. P
A. július hóban kiszolgállatotl gyógyszerekről
szóló vények - a felek által fizetett hozzájárulás
egyszerübb elszárnolása érdcké~en két ..c?oportban szá111lázandók. A~- :'gy1k cs;ip?rtl.Ja J~tltus
1-löl 15-ig, a n1ásikLa a Julius 16-tol :Jl-1g luszolgúltatott gyógyszerek vényci osztandók.
, .
'l'ekintettel arra, hogy az Intézet „H.cndeles1
Utn1utató"-ját ncrn bocsátotta a gyógyszcrtár;a~>.
rendelkezésére, az Intézetlel történt 1negbeszelcsünk értel1nébcn az Utnnllatóban fel ne111 vetl
gyógyszerek rendcléseért n rendelii orYosok felelösek.
Budapest, 19;38. július hó 11.-én.

pasztilla fejfájás ellen

/(oritsánszky Ottú
ügyv. igazgató.

Dr. 'I'auffer Gábor
elnök.
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1050/1938. sz.

1117/1938. sz.

A MAV B. B. 1. gyógyszerszállíiási egyezményének

" Értesí!.J.i~k valan1ennyi vidéki gyógyszertár fc-

le~os vezetoJel az alábhiakról: Az 1938. évi n1úrcius
ho ~·én ~i:elt s a vidéki gyógyszertárakra vonal·

kozo .,Gyogyszerszállitási Egyez1nény"·hen a P.L,\\r.
~.: ~: I. ~7;t .~. k?t:lezettségct vállalta. hogy a szerzo.~lesc~- !~-'".~1It 1dobe_n a gyógyszerkiilönlegességck
~rlLtn _eszl..~~o~t. I:vonasok kon1penzációjaként 1938.
~:1_1~:1ar. 1 ~tol_ JUn1us. hó 30-ig, a 1nagisztrúlis vények
o:szegcbol ahnenetileg csak 4°/o, azaz négy száza~~kol _fog. l~vonni a n1egállapodúsban biztosított
a /o p,cn:-tar1 engecl1nény helyett.

_

1ck1ntcttel arra, hogy a .. Gyórrvszerszállít' .·
a felügyeleti jogot gyitl~orló Ill. k"i~'.
l 1c!ugy1111n1szlcr úr önagy111éltósága
jó,·áhagvása
~1lan csak 1938. n1ájus 3-ún érkezett a :\L\\'. B. B J
iga~galóságához, az en1lílett intézkedést vénreh~t i~
tani nen1 lehetell. Ezért abban álapodtunk nie;,
hogy a kcdvez111ényes és áhnenetifen biztositot'i
. t. .
.
o
·j ll/o -o s penz
an engel11neny
a n1a 00 iszlrális "VÓ"'yszcrck árából JfJ,18. úvi július hó 1-tiJI J9,;8. ~vi
dt·ce!n_bcr 31.:io lcrjeclii id6ben fog levonásba hozr~tn1 es csupan az 1939. évi januúr 1. után kiszolgallal~Jlt gyógyszervényekböl lesz helye az 50/o-os
levonasnak.

I:..g~:ez1n~n~·„

Budapest, 1938. augusztus hó t O.

l\.oritsánszk!J Ottú
ügy\'. igazgató.

A gyógys:zerés:z: fiúotthonba való felvétel.

Felhívás. -

módositása.

Dr. Tauffer G<ibor

elnök.

1\ 11agyarországi Gyógyszerész Egyesület a
diákotthon 111egüresedett helyeire az 1938/39. tanévre pályázatot hir<lel.
Az üresedésben levö helyekre pályázhatnak:
elsősorban vidéki
gyógyszerészek gyógyszerészhallgató fiai, éspedig olyan szegénysorsú, illetve
szerény viszonyok között levő gyógyszerészek
gyermekei vételnek fel, akik annak.idején a székház alapításához adományukkal hozzájárultak.
I-Ia vidéki gyógyszerészek gyógyszerészhallgató gyern1ekei nen1 jelentkeznek kellő szán1ba11,
akkor a tovúbbi púlyúzó gyógyszerészhallgatók kerülnek felvételre.
Felhívjuk az igényjogosultakat, hogy bélyegn1entes pályázati kérvényüket az 1938/39. tanévre
szóló egycterni beiratkozások idöpontjáig tcrjcszszék be a l\lagyarországi Gyógyszerész Egyesület
közponli ügyviteli irodájában (Budapest, VI., I-Iegcdiis Sán<lor-u. 17 .) .
A.z egyesületi elnökség fenntartja n1ugának u
jogot, hogy a kérvényben felsorolt adatok ok1nányszcrü bizonyítására a pályázókat felhívja.
Az otthon dijai: lakás, fiités, világítás, úgynernühasználat és azok mosásával együtt az egész
tanévre (10 hónapra) 226. azaz I\.eltöszázhuszonhal pengö.
:\z otthon dija két részletben fizeU1ető és pedig: első fele a jelentkezés alkalmával, a másik
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f\,Jc pedig a If. félév tnegkezdésc eHílt. Ennél ki~
sehh részletek csak abban az esetben engedélyezhetők, ha a felvelt hallgató édesatyja gyúgyszcrtártulajdonos, aki a rt.'.·szlctek pontos n1egfizctésére
írásban kötelezettséget vállal.
A többéves tapasztalat alapján a fiúotthonba
való felvételre jelentkező hallgató 20.-, azaz Ilusz
pengő leltári biztosítékot tartozik letétbe helyezni,
:nncly összeget - az évközben okozott esetleges
kúrok levonása ulán - a tanév befejezésekor az
egyesület ügyviteli irodája visszafizet. Ezt az intézkedést az egyesület anyagi érdekeinek köteles
1negóvúsa tette szükségessé.
Budapest, 19:18. augusztus 19.

Preyer Dt•:s{)
lilkúr

Dr. Tnuffer Gábor
elnök.

szénél
chnaradt, viszont Inás .oly~~n ci!.:.k:kn~~·
pl. a hajszeszeknél, :unclyek korlatozas nelkul. kiadhatók, szerepel. Felkérjük ennélfogva _a g?'ogy~
szCrtárak felelős vezcliiit, hogy eze~.:.e~ ~ .ielzesc~;;:.et
a kozn1etikai cikkek
kiszolgáltatasanal hagJ:.iak
cgyelfire figyeln1en kíviil t~s a n):ilván.os ~yog~·
szertárak árusítási körének szabalyozasa targya~
ban kiadott 260.5i0/1934. sz{nnú beliigymi~isztc_n
rendelet 2.-ik szán1ú n1elléklctéhen foglalt Jegyzek
intézkedéseit tartsák be.
1\
ki nen1· szolgáltatható kozmetikai cil~kek
jelzésekkel való ellátása folyamat}Jan v::n cs r!
Gyógyszerkiilönlcgességek Ar~_zabásahf:n elofor~1:lo
e«véb hibák jegyzékével cgyutt, a I'ln·att~los I~oz1:~1ények szeptemberi számában fog n1eg,1elenn1.
Budapest. 1938. augusztus 25.

Prcuer J)c:8iJ
iigyv. igazgató h.

1 t 5411938. sz.

I..Jiclll'rer Tanuís
alelnök

A nyilt árusítási üzletek :z:árórája utáni
árusítás.

Figycln1ezlctés. -

A. gyógyszerkülönlegcsségek A.rszabása VII. kiadásában kockával 0
vannak n1egjclölve azok
a kozmelikai cikkek, atnelyckct a nyill úrusítúsi
üzletek zúrórája után a gyógyszertárak 11e111 szolgáltathatnak ki. Elnézésböl ·ez a n1egjelölés tölili
cikknél - így például a pipereszappanok egy ré-

15;-1a-19as. ·szá1n.
A gyógyszerész etika szigorú betartása.

A ?\fagyarorszúgi Gyógyszerész Egye~ül.et Budapcstvidéki l{erületc ez év sz:ptcn1~e1: 13-~tn ti:rtoll Yálaszln1ányi ülésnek hatarozatabol korlcvelhl'.11 hívta fel a Í;;:cri.ilet tagjait a gyógyszerés?-i ctil~.a
sí:igorú belartásúra ..A kerületi körlevél teljes szo·
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vc-gét közöljük az alábbiak ban, felhíva kartársa ink
figyeln1ét az abban foglaltak ra.
Budapes t, 1938. szepte111ber 18.
f{orilscin szky Ottó
Dr. Tauffer Gábor
ügyv. igazgató .
elnök.
11 ill. Gy. E. Budapes lvidéki J{criilclé nek /(örlevcl e:
J0/!938. Bpv.

Tisztelt l{arlárs Ur!
l{erületü nk elnökség éhez az utóbbi időben
több helyről érkezik panasz, hogy kartársa ink
nc111 tartják szigorúa n szen1 előtt a gyógysz erészi
etika köveleln 1ényeit, sőt adatok vannak arra nézve
is, hogy a fennálló jogszabá lyok figyehne nkivül
hagyúsá val szolgáljá k ki egyes esetekbe n a gyógy~
szereket .
I\.ülönös en a fövárosl loz közeleső községek ben
levő gyógysz ertárak részérül
hangzot t el igen
gyakran az a. panasz, hogy a budapes ti gyógyszertára k különhö zö engedmé nyadáss al és n1ás
1neg netn engedett előnynyújtással versenyt tá1nasztnn ak a vidéki gyógysz ertárakn ak. l\Iegállapítható, hogy inost n1ár Budapes ten a gyógysz ertárakban e tekintetb en is rend van és a szigorú
ellenőrzés visszasz orította
a n1ultban tapaszta lt
egyes gyógysz ertárak rendelle nes és a kari érdekeket sértő J11űködését.
J{erület ünk gyógysz ertárai
a tapaszta lat
.szerint
mindenk ori kari szempon tból is a leg-

példásab b inüködé st fejtettek ki. l(ínosan er1nlcttek tehát Lcnnünk cl a panaszo k, hogy különösen otl, ahol kettő és löLb gyógysz ertár van egy
község, vagy vúrosban , egyes karlúrsa k hajlandó k
·szahály talansúg ot is elkövetn i forgalm uk emelése
érdekéb en ..Az ilyen szabályt alansúgo k közé sorozhatók azok a gyakrab ban elüfordu !ó jelenség ek,
hogy a n1eg ncn1 isu1ételhelü gyógyszerek.el újbóli
orvosi aláírás nélkül uLLan az esetben is elkészítik és kiszolgit ltatják, ha a recepten „is1néUéskor újbóli aláírás" bélyegzője szerepel . A panaszok szerint gyakran 1negis1nétlödik az az eset,
hogy az egyleli tagok 1nús gyógysz ert kérnek,
1ninl an1i a vényen rendelve lcll s ha a lörYényes
szabályo kat szen1 elölt tartó gyógysz erész azt ne111
szolgált atja ki, úgy ehnegy a iuúsik gyógysz ertúrba, ahol tudja, hogy n1ár n1ás alkalou11nal is
teljesíte ttek ilyen irányú kérehue t. Búr ürünuue l
úllupílju k n1eg, hogy az utóbbi időben a pcrccnlc zésröl se1n1ni panasz 11c1n érkezett kcrülclii nkhöz,
inégis 1ncge1nlítjük, hogy rendkívü l súlyosan ilélcndü el az indokola tlan cngedmé nynyújlá s csclek1nénye, inert eltekintv e attól, hogy az eröszakos forgaloin cn1elés ilyen rnódon ne1n vonja n1aga
utún a jövedelen1 en1elkc<lését, súlyosan vét kartúrsai ellen az, aki a Gyógy.s zerárszab ás úraiLól

„11.ABOR" thu::turák és e:xtractum@k
originalis csomago lásban - legjobb, leg1ncgbízhntób b, élettanila g titrált készítmé nyek .
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c11ged111ényt nyújt s ezzel. a csclekn1ényével kúrnsítja közvetlenül a szon1szédos gyógyszertúrakal,
de továbbiuenve az ország összes gyógyszerlárail
is. J\ gyógvszCrárszabás változásakor a 111iniszlériun1 1ninde11kor felhozza, hogy az árak a régi
taksa szerint is elég 111agasak, n1ert nagyon sok
gyógyszertár nu~g azokból az árakból is önkéntesen ad engedményt.
Abban a re111ényben, hogy jelen levelünkben
foglaltakat kerületünk nlinden tagja n1agáévá teszi,
azt ajánljuk, hogy az cgyhelyhen levő kartársak
adjanak egyn1ásnak alkaln1at az itt felsoroltak
k!k.üszöbölése (•rdekében egyinásközti mcgbcszélesre s ez alkalonunal igyekezzenek szabálvozni
n1inclcn olyan kérdést, an1ely a fennálló törvényes jogszabályokkal úgy sen1 fér össze és a gvógvszcrészi etikát súlyosan sérti. A. fehneríilt Pan~1~zok t~r?yában keriiletiink elnöksége készséggel
all tng1a1 rendelkezésére s ahol a har~í!ságos incgcgyezés Iehetösége ne1n {lll fenn. ott szó lehet :lz
elnökség közbelépéséríil is.
.
Budapest, 1938. szepte1nber hó 1,1.

Teljes tisztelettel:
S:enlgáli Dániel
ker. elnök.
Preyer Dezső
ker. titkár.

Gyógyszerkészilmények árváltozása.
Fclhivás a gyógyszertárak felelős vezetöihez.
1937. december 13.-án fe1hivtuk a gyógyszerkiilönlegességek és az egységes gyógyszcrk~sz~t~
1nénvek gvúrtóit és forgalnn1hahozóit. hogy keszit~
nu!n,·cik -Árn1eghatúroziisánúl n1indenkor alkaln1~z
kodfanak a miniszteri rendeletl~ez s nz ahl:a~1 ;1elzctt idöponttól eltéröen a megva1tozott eladas1 ar:1kat sen1 a készíhnények hurkolatain:. sen1 . ped.1g
körleveliikben, árjegyzékiikben ne lu~1tcss;k .~cl
annúl is inkább. mert a jóváhagyott úrvallozns kozJ(>5e elült életbeléptctetl árak érvényesnek nen1 tekinthetők.

A napokban két cég küldött 5zé:~jcl körlevelei. illclve árjegyzék.el, arnelyekhen tohh cikknek
a közölt elaclúsi ára nen1 egyezik n1eg az ()J\.I. últal jóváhagyott árakkal.
.
.
,
Felhívjuk cntH•lfogva a gyogyszer\ar:;k tele\iis vczetiíit. hogv 1nindaddig. a1níg egy g) ogyszprki'szítinény. ára·· a .. tlyógyszerkiil?nl~gc_s~úgel~ .t":"
l'"YSt"°"'CS nyóttyszerkészÍ\UH!nyek k1cgeSZlh'SC l'S <~l
y{;!tod1sa ti.cÍl~;cn a ~Iagyarországi GyógyszcrL:sz
Eavcsülel IIivatalos 1\.özlen1ényeiben n1cg ncn~ .Jl'h'7;n~. azt figveletnhc ne vegyék ús önhataltnulag.
illetve egyes ~égek felhi\·ására úrjavítúsokal ne vczesse1H'k kcresztiil.

J/iiller l'ilmos
a ker. Gazdasági
Egyez1nény elnöke.

Budapest, 1938. szcplctnher 20.
Dr. Tauffer Gábor
[\.oritscíns::ky Ollú
elnök.
iigyv. igazgató.
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A „Caritás Önsegélyző Egyesület mint
Szövelke.
zet" felszámolása:.
- · Ér!esílés. . .~A.. I~!ztosíló !\fngánvállalatok !\f. kir .\
.
Felttl'{\·elo liatósflrrn 1908
.
. . . llan11
ll" ('o-; 19 .
t->'
·'
• szeple1nher hó· 1 ~ ~
o. l-<> • .38. sz. nl·ltt J-· lf J . tr. ·
.
.
n-en
t:ís Őnsegélvző Err\:csül,et
.1.i .iSro:;alavaJ a „Cari·
t->. ••
e n11nt zo,·cfl·ezct" 1 •
s7:.cr_ f ~ l szán10Jását elrendelte. rrr·;
\ .: ' "~cn~._
kodesc! rnegsziintette.
t'>~ n .. C:u 1tas n111-

-

beküldil!! számnen1 az
összcsítésnek tnegfe1elöen különválasztva nyujtalnak be. szükségesnek
látJuk újból közölni a szán1lázásra vonatkozó szahályokat.
· :\ vidéki gyógyszertárak uz Inlf>zel javára :1
vényszerüen (1nagisztrálisan) rendelt g:i>'ógyszerek
úrszahási árából 5°/o, azaz öt százalék pénztári engedményt adnak. A 20.- P nyers összeget meg
nem ·haladó havi gyógyszerszá1nla utún ez az engedtnény nen1 jár. Az Intézet a szán1lát megfelelö
engedmény levonása után a benyujtústól szúmítotl
21 nap alatt köteles kifizetni. A 1Iagyarországi
Gyógyszerész Egyesület által egyenlőre rendszeresített „Nostra" con1prirnáta megadott árai! a
gyógyszerészek a sz{uulúzásnál betartani kötelesek.
Ezek a vények a 1nagiszlrális vények csoportjában
5°/o engedrnénnyel szán1lázandók.
:\z összes (kiilönlegességi és n1agisztrális) vények egy szú1nlaürlapon szúrnlázandók és pedig
cliíször a különlegességi Yények s ezek hrntto ösz·
szegénck 111egállapítása után folytatólagosan a rnagisztrális vények írandók be a sz{unlába. :\Iiután
a n1agisztrális vények brutlo összege is n1egúllapíltatott, a szúrnia összesílé!-i ké!-izílcndií a kövctkczö 1ninta szerint:
Üss:esítés:

száj- és lorokferlőtlenítő.

A) l\:.iilönlegcsségi v(·nyek
B) !\Iagisztrális vények
Összesen:

dh
.. p
db
p
db . . . p .

.f

---ff
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Levonva a tagok úllal fizetend(i
113-ad részt
. . . p
f
Marad
... p
Le 5°/o engechnény a 1nagisztrális Yén~'ek
értékébiH
. . . P
f
Le Gy. 0. J. A. járulék . . . db. n1agisztrális
vény uUin fizetendő ú :J f
... p .
f
1\ifizetendö
. . . P .
f
Saját érdekében áll n1inden gyógyszertárnak
a fenti összesítéshez nlkaln1azkodni <~s :i vényeket 111agisztrális és gyógyszerkü1önlegességck c~o
portjára szétosztani, n1ert különben n 111. kir. Pósla Biztosító Intézet nincsen abban a helvzelhen.
hogy csak a 1nagisztrális vényckhől vonja -le az ;}
0
/o-ot és így kénytelen lesz az ilven szahá1vtalanul
henyújtott szárnliiniil a régi 1ncr:rfillapodásn;k n1c•T.t l " , 0/
0
0
e elo 4 o engcdn1ényt levoniisha hozni az egész
sziin1la hrutto összege után, amelv lénve"cs károsod:issnl jiir a szfln1lázó gyógyszCrtúr i<:1'.11ére.
Ahhan az esethen, ha nz or\'os egy ,·ényiir!:tpon rnagiszlnílis Ps g~·ógyszcrki.ilönlcg~~s{•gpl ·rPndel. úgy ezt a vényt a n1agisztrúlis vénvck csoportjába kell hcsorozni, a gyógyszerkülií;1IcgessébJ.'l azonban olt figyelc1nbe venni 11en1 kell, arról
c~y iniisolat ké:;-ítcnclii. :11nely utal a 1nagisztrúlis
Vt'Uyek csoport.1ahan szcreplö eredeti v(>nyre. An1::1k sorszún1út fel kell Hinlctni és :1 kiilöi1!c"ességck úra a kiilön!egességi sz{1111osz!ophan sz{uníÍandó
f'l' 1.
Budapest, 19:J8. szeplen1hpr 2:'3.
J{nrilsáns:k!J Olt<}
Dr. Tauffer Cábor
iigyy. igazgató.
elnök.

14.21/19:'18. SZÚHI.
A vidéki gyógys:zertártulajdonosokho:z .

-

Fclhívús. - .

I~gycsiiletüuk 1ni11dc11 l·vhcn 6sszcl szokta 1ncg·
tartani évnegyedes vúlasztinúnyi ülését. .\ kiilpo·
lilikai hclvzel kt:ivv!kezll•ben szüksl·gL·snek látszott

a v{daszl1;1únvi ülésnek az elhalasztúsa. Ülésiink11,•k cnvik
t{u:"YH
a ''•
uvúuvszerlúrak
beszervezése a
t'.I.
ö.
''·
.. !Iorthv ~liklós Ne111zeli llepiiliialnp" javára való
:nlo1n{u.1vozús et'.·l júhól. :\ gvúgvszcrl>sztársaclalon1
n1indcnl~or kivctlc rész0l a. ha.zafias n1ozgalinak
t{nnogatúsúhan s ezert - a y{ilaszlinányi üJ(•s el·
111ara~lúsa f'olvlán - . ft•lhivjuk vala1nennyi vidl'.ki
gYÓ"VSZ~r!{1r .lula jdonosú 1. illet Yl' f eh•líís vezt'ic'\jl·l:
~ics~~~nck l' nché~ napokban is 1nindl'll l'rejiikkl'l
Hetnzelii11k lt.'.·gi honvl>dt•l111l·nl'k sPgíts(>g(•n•. Ezt :i
cl>ll szolgúlja a ..Ilorlhy \Iiklús :'-."C'111ze!i H{'piiliialap.'' FelhiYjuk I\artúrsainkat. hogy úldnz:dk(·sz:
sl·gllk dokunH'nlúlúsúra. gyúgysz('rlúruk !'gyhav1
forgaln1{n1ak 1°/0.(1!. az:iz t>gY sz{1zail~kúl a \"t>1n·
ze!i Heniilílalap el>ljúra :ijúnljtik fl'l. illC'l\·1· küldjék bt'. :\ pl·11zkiilden1l•nyl'kPI a H5.080. sz(i.~nú p.osla t:1k:1n'•k11P11ztú ri es(·kl\sz:'1n1l{1 r:1 kiiz,·L·I 11•1111 ! :1d.Jtlk
poslúra. Kl·rjük J\:1rtúrsainka!. hogy :1do111únyaikró\ pgvt•siilt>liinkt•\ Pr!L•sílsl•k. 1nL•lynek al:1p,iún n
."'~ak<>;1jlúhan 11yiJ,·ú11os:111 nyugl:ízní l'og-juk.
Hudapt•sL tH:IX. ok!öher hú ·I.
A"orifsáns::ky ()ffri,
a\!. Cy. E. Lit:D·\·. igazg;t\1')ja.

dr. T1111ffl'r (;tÍfJor.
a \I. Gy. E. l'l11i\k1•.
15
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1459/1938. sz.
A Székesfővárosi Segítöalap terhére kiszolgáltatott
vények számlázása.
- Értesítés. A Székcsfiivárosi Alkaln1azottak Scgítöalapjúnak igazgatósúga 7091/1938. szám alatt felkérte
Egyesületünket, hogy figychnezlessiik n vidéki
gyógyszertárak tulajdonosait és felelös vezt'téiit,
hogy a Segítöalap terhére csak olvan vénv szá1nlázható, amelynek személyi adatai!· a lagsági szún11nal együtt a tag kitöltötte, az orvos aláírásával és
névbélyegzöjével ellátta és amelynek kiszolgáltatflsakor a tag aláírásával a gyógyszer átvételét igazolta. A gyógyszer beváltásút nlind a szán1lázásra
került vényen, -n1ind pedig a vényfiizetben vissza1naradó rnásolaton. a gyóg~·szcrtár hélycgziijének lenyo1nnlával is igazolni kell. n1ég pedig oly módon.
hogy a hélyegző a vé>ny oJ,·ashatóság{lt ne zavarj:i.
·~ Székesfövúrosi Alkal111:1zotlak Scgítiialapj{1nak igazgatósúga az értesítés közzéadását arra hi,·atkozússal kérte. hogy is111ételten
rncgtör!ént.
n1cly szerint kartársaink ez p,- április 12-én kelt
éii a l\fagyarországi GyógyszcrP.sz Egyesíilet T-Tivalalos I\özlcn1ényeinek ez p,-j .i-ik szún1:íhan közzélell, s a fentiekre is vonatkozó érlcsílést nen1 vették figyelembe. an1inek kÖ\'t>lkeztéhcn az Alapnak
nern flll n1ódjáhan az ilven hiúnvos vénvcket kifizetni.
·
Budapest. 19:.JS. oklóher 18.
/{oritsánszku Ottó
Dr. 'I'auffer Gábor
iigyv. igazgató.
elniik.
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Hi5l/1937. szá1n.

Gyógyszertárak kórházi szállításai.
-

Felhívás. _,_

Er•yesiiletiink elnökségéhez több vidéki városból of),an bejelentés érkezett, hogy az Országos
Eriészségiigyi Anyagraktár Rico n1agyar kötszer111Íivek r. t. oly értchnü beadvánnyal fordult kórhúzakat fennta~·tó városokhoz, hogy a 21.000/19:36.
K. l{. r.r. rendelet intézkedésének figyelembe vételével a versenytárgyalásra gyógyszerészek részéréH benvujtott árajánlatok figyelembevételét n1ell6zzék, -n1ert gyógyárunagykereskedöi igazolványnval nem rendelkeznek.
- Ez a beadvúnv tévedésen alapszik. 1\ 21.000/
t 9a6. I\. E:. l\-L ~z{unú rendelet 8. §-ának 2.-ik
ponlja kin1ondja ugya1~; hog~' .~ra:·i .vá1_1alat, kórház, uyónvintézel. felsooktatasugy1 1ntezet, tudotnánv~~ r.(kisérleti vl'gyvizsgúló) intézet részére
való~ eladást is t<n·úhhúrusító részére történö el~idásnak kell tekinteni, de ugyanezen rendelet :J4.
§-ának -1-. pontja világosan . úgy intézked~i: .. hog~·
„A jelen rendelet rendelkezesc a 26. ';:1-h.~n, .\
29. §. 1. bekezdésének r) ponljúban, vahnn1nt a
al. §. cl) pontjában foglalt rendelkezések kiv{!leléve1 - a gyógyszertúrnkra ncn1 vonatkoznak. _Ennek következtében nyih·únva1ó. hogy a gyogyszcrtál' éppen úgy, tnint eddig. kórházak részére
tör!énö gyógyszerszállításban korlátozva nincsen.
Ezt jnazolja 10. §. :3. bekezdésének a) pontja, an1elyiJi: kifejezetlcn hivatkozik az 1300/1932. N. ?\-L
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~1. száu1ú rendelet gyógyszerren<lclési ulasítúsúra.
:\ hivatkozott utasítás 6.-ik pontja intézkedik arról hogv n1inden közkórhúz fel van jogosít,·a az
gyógyszerek.
e ~ont ·további részében felsorolt
kötszerek, \·egyészeti és egyéb anyagokat a küzszállílási szahályok pontos helartftsa 1nellett (hazai ipari lcnnékcket cHínybcn kell részesíteni)
gyógyszertárakon kf11ül a g:-•ártól
(gyógyszcr\-l'gyészeti lalJor:itóriu1n})ól. gy6gyáru11agykereskediitöl, sth.)
közvcllen hcszerezni. .-\z 1XOO/I9:32.
N. :\I. 1L rendeletet t1 21.000/1936. E:. K. ?\I. nen1
hatálvtalanította s ígv annak n1inden rendelkezése
élcth~n maradt.
'A hh·atkozott 21.000/19i~G. 1\:. K. :\I. rendelet
26. ~-n vonatkozik a gyógyszcrlúrakra. Ennek
2.-ik hekczdése éppen a gyógyszert{ir kórháznak.
\·agy 1nás gyógyintézclnek való g~·óft\·szcriirusításn
kérclésl•hen zavart okozhatott. 1niért is Egyesiilctünk. az csellcgps félrcl·rlések elkcrillésc végeit
kérte ennek a rendelet.szakasznak a kiegészítését.
E kére}p111nek a kcrcskedclrn1iigyi 111iniszler helyt
acloll és a Budapt'sli I\üzliiny 19:16. l~vi július 20-iin
111cgjelen! 1iO. szún1úhan helyt>shítés cí1nl>n n1egjelcnt a leírúsi hihn folytún sziikségessé vált helvesbítés. fllnclv a 2H. ~. 2-ik hC'kezdt'sét a kövctl~cztí 1nondnttr;I egészítette ki:

azok ki a szúllítúsból arra utalússal, hogy az ajúnlatot teviJ gyógyszerésznek nincsen nagybani árusításra feljogosító igazoh·únya.
·
Felkérjiik tehát n1indazon gyógyszertár felelős
vezclőit, akik kórhúzi szúllílásokkal foglalkoznak
és azt lapaszla!lúl~, hogy ~·cnti ért.~l~nü l~ejelcntésl
a vúros, illel\·c a közkórhaz vezeloscge f1gycle1nbe
vett és ennek következtében ajánlataikat 1nellőz
ték, vagy őket a közszúllítúshól erre_ hivatkoz{~s
sal kizúrták, úgy az! hozzúnk haladcklalanul Jelentsék be, hogy az illctii hatósúgnál •: fenti rendelkezésre hivatkozva a szükséges lépeseket 1neg~
tegyük.
Budapest, 193i. novc1nber hó 5.-én.
f{orits<Íns:::ky Olló

ügyv. igazgató.

Dr. Tauffer Gábor
elnök.

,,Gyúrn1s::crhír
kór!Hl:::nak
uartrl
111ás
fl!!Ó[J!Jinté:<'fnek
l> ár 1n i l !Jen
fl!f<Íf!!JS:crt.
g[IÓ!f!Js=:crf<'h' r1nuauot és köts:::crf clndhat."

Nyilvú11való chből, hogy a vcrscnytúrgyalúson
gyóg~·szertúrak is részt vchciIH'k és ne111 zárhatók

B ER IE T V A S· pasztilla

fejfájás ellen
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Kérdések és feleletek
a gyógyszerészi gyakorlat köréből.
Három napi eltávozás tartamára lehet-e nem appro-

báll okl. munkatársra bízni a gyógyszertárat?
A. gyó[Jys:::erés:::i gyakorlatról szóló inin.
rendelet (1. „Alapvctii fontossúriú rendelete]·'·
SO:old.) szerint hároni napnúl l~osszaLh tart~l
niu. hcl_;rcttesítCsl szaLúlyszcrüen be kell jelcnt~1~1, l~aroni nap.ot n1cy nern haladó J1ely~ilesi
lest ll-onba11 bejelenteni neni /·„// . \. , 1. · •
l'
'" · ."1.Z ~l ~cll ~s, h?~Y e húro1n uap ahllt végezheti-e a hclJ_c~te~llesl 11ern appr. okl. 1nunkatárs is Ya"Y
k1~:1rolag ~sak approhúll '! A kérdést \'élen~ti"
l~):unk s.~er1.n~ a gy.ógy_szcn:·szi felelősség alapjún
J...cll eltlon~cn1. A. fenti rendelet értehnébcn hár?n1 1~a~nal :1oss.:abb időre gyógyszertúr vezeté~~r-~.. l.el3ogos1.lol~ gyógyszerészt kell a helyettes_iless.cl 111cgl~1z!1,1. :\., helyellesl a hnlósúghoz be
kell Jelenlcn1. I crn1eszctes, hogy a hclvetlesílés
tartan1a alatt a gyógyszertár vezetésééi·t a helyettes felelős.
lfúro1n nap~t Incg ·1u?1n haladó helyettesítést
a rendelet szerint ncn1 kell bejelenteni s ilyen

esetben a vezetésért a gyógyszertár állandó felelős vezetője felel. Uii köxetkezik ebböl?
1. A gyógyszerész háro1n napra bejelentés
nélkül eltávozhat gyógyszertárából.
2. A. gyógyszertár vezetéséért ezalatt táoollétében is felelős.
3. l{ét felelös vezetője ne1n lehet egy gyógyszertárnak, ha tehát a vezető, távolléte alatt is
felelős, akkor erre
az időre rábizhatja nern
approbált okl. 1nunkatársára a gyógyszertárat.
i\z okl. gyógyszerész ugyanis a saját mükö<léséért felelős, a távollevő fel. vezető pedig a
gyógyszertár vezetéséért.
4. Oklevéllel nem biró n1unkalársra nen1
lehet hagyni a gyógyszertárat n1ég rövid időre
sem, mert az ilyen 1nunkatárs önállóan (a inaga
felelősségére) nein müködhetik, Csakis felügyelet alatt. A fentiek alapján n1egállapítható, hogy
háron1 napot 1neg neni haladó helyettesítési
nem approbált, okl. gyógus.:erés=. is uége.:lu~t.
5. Ugyanebből következik, hogy nem appr.
okl. gyógyszerész éjjeli ügyeletes szo1gálatol
is tarthat.

a kiváló bis1nuth-antilueticu111 olajos
oldalú, 111agas fén1bisn1uth-tartaloni.
1 amp. doboz, 12 és 25 kc1n üvegek.
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Dióolaj kimérve kiszolgáltatható-e az üzletzáróra
után?

Sokan !évcs'cn l·rlt•linczik a gyúgyszcrlúrak
úrusítúsi kiirl•nck szahúlyozúsa túrgyúhan kiadott rcndclclel (2HO.i>70/tH:1-L sz .. L Gv. l~vk.
J9:·J9. (~vf. Sf>. old:) l•s egyes anyagokat, Így példúul diúolajat, hajolajat sth. a n~·ilt úrusítúsi
iizlelck zúrórúja utún ki111érvc se1n szolgúltatnak ki. A rendeletek tl~\·cs l·rlel111ezi·sc a gyóg:vszerl>sznck anyagi kúrosodúsúval júr.
..-\. fenti nliniszleri rendelethez csatolt jegyzék legtöbbnyire csak a kiszerelt úllapothan
levii anyagokat helyezi úrusilúsi lilalo1n alú.
Igy vilúgosan kii11ondja a hajkoz1netikun1okra
is -- :unelyck közt" a hajolaj. dióolaj tartozik
- . hogy a foyyas::ló kö::iinséy céljára yyárilao
kis::crcll állaputln111 leuök
esnek ti!alo1n :dú.
J-lajolaj; dióolaj sth. ki111t;rPf' az últalúnos iizh·lzúróra utún is szabadon úrusitható a gyöG"yszt>rlárban.
Cgyanez úll legtöbb 111ás anyagra is, úgy~
hogy célszcrií :t rendeletet !lizetesen lanuhnúnyozni. nehogy 1ncgtagadjuk zúrúra utún oly
anyagok ki111érnc Ya!ó kiszolgúllalúsút. :unclyel
csupún kis::crcfl úllapothan nl'n1 szabad kiadni.
(Igy pt~ldúul kin1Crt an.:puder is szabadon, kJszolg{tltalható.i Egyebekben utalunk a (iy. EYk.
inas. évf. 12·!. old. „:\Iit szabad záróra utún
úrusílani?'' fejezetére.

Milyen alapon nyujtunk a közgyógyszerellátási
számlákból 4°/u (a fővárosban 50/0} engedményt?

A Yoll ni. kir. ni·pjú\l•li 0s nninkaügyi 111iniszter lH;·Hl-han kell. a JI. Gy. E.-ht>z intézeti
52.<iíll-JH:Hl. J[. szún1ú · n·1Hlelcti.»vl'l tudn111úsulvclte a Jlagyanirszúgi Gyógyszerész Egycsii·
Jel közgvlíll>si hatúrozatún alapu!ú azon ajúnln!út. hog.v a kiizgyógyszcrellúlús terhére szún1lúzandó .gyógyszerek úrúhól IH:IO januúr 1-tc"il
kezdYc -t 0 /o (a Budapesti Gyógyszert;sz 'l'estiilet
tagjai 5°/o) cngcdrnényt nyujtanak. Ezzel egy·
i<lcJííleg nlinde!1 n1ús. akúr egyt'.•nenkénli, akúr
tcslülctilcg nyujlotl kiiliin enged111ény 1negsziinl.
A közgyógvszcrellúiúsnak nyujlotl enged·
11 u"!nv lchúl ·a J·lagyarorszúgi Gyógyszt•rész Egyesiilel fclajúnlúsún alapul, :unil a n1in.iszler ~·en:
de\etileg tudo1núsulYell s 51.800-"-lH.-_JO. sz:in1.u
rl~ndeletl~vcl y(•grehajlús \·l·ge!l a li_iryényhalo·
sÚ"ok c>!ső tiszviselíii\·{'\ is küziHt. Az enged1nfnv a fentebbi rendelet alapjún hat hónapos
rcln{ondússal húr1nikor vissza,·onható. (A rendeletet !. (iyúgysz. 1::vk. 1n:·l1. évf. n;,. old.).
Az engcd111ény felajúnlúsa az akkori viszonyok küzillt fiikt.'·nl arra vczcthcHi \·issza. hogy
•1.
z. C"V<•siilel
:1 kÖZ"YÓ!.!VSZerellúlúsl
:i cl•\ l·nlP·
'
l:"I
•
::>.
,,_
•
kl-hPn. egységes l'lYek szerin! kívúnta ret1dt>zn1.

1
í

í
1
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Fázisadó alá esik~e a „kombinált por"?
1\ legutóbbi hónapokban sok szó esett a fő
városban egy feljelentésről, n1clynek következtében a pénzügyi hatóságok súlyos pénzbirságot vetettek ki egy gyógyszerészre azért, rnert
„kombinált por" elnevezésű késziln1énye után
ne111 fizetett fázisadót. Az ügy fellebbezés alatt
úll s az illetékes érdekvédeln1i szerv is n1cgtette
a szükséges lépéseket.
Ezzel kapcsolatban n1egvizsgálandó, valóban
fúzisadóköteles-e a „kon1binált por"?
Az általános és fényíízési forgaln1i adóváltság, ú. n. fázisadó fizetéséről az 1933. cv1
158.000. számú pénzügyininiszteri rendelet intézkedik. E rendeletnek a gyógyszerészekre vonatkozó végrehajlúsára a pénziigy1niniszter
:·12.962-I\'. 1934. sz. alatt külön rendeletet
adott ki (lásd Gyógysz. Évk. 19.'l5. 118. old.).
E rendelet szerinl
„adóváltságot tartozik az eliíúllíló gyügyszerész leróni akkor, ha
1. a gyógyszert ideális (különleges) elnevezés alatt hozza forgalon1ha {pl. „Savolt" gyon1orégés elleni szer, vagy „\'úri" csodapor stb.)
2. a gyógyszer elnevezése az előállító gyógyszerész nevével (cégével) kapcsolatos (pl.: „Boros"-féle fagybalzsa111, „Né111eth-/é/e zinkke-

nöcs stb.)
3. a gyógyszert a fenti elnevezések nélkül,
azonban
hozza.

viszonteladók

útján

is

forgalomba

Egyébként a gyógyszereknek

(458. c:-d.
„gJ'.?SJ:: szer észe 1I. tev·e'l-eil':sén
tortc1..
..1
o körében es . n1odon
• .
l
·· l"ltlJítása (pl. orvoSi rendeletre) cs Jorga 0111no e o.
, 'l.
l'l t 1'11/'s
habozása mentes az adova tsag a o . .-t, IJ 1' /cl.
,r gyógyo;"'er
általános •eliieuezest'ne
•, ••t!• segre
•..
tüntetése (pl. jódtinktúra, z1nkken.oc:,. aspH1~
·tb) továbbá a yyóyys:::crlár mcg1elolcse (pl..
~é~n'eth Istvát1 „Aranykéz'" gyógyszertára) befolyással nincs."
E r~ndelettel kapcsolalban a f..Iagy~rors~ag1
Gyónyszerész Egyesület és a Budapesti Gyogyszerisz 'festület 19a4 január ~-~n , 1~-1~3·1.
o!•itt , ,., 111. kir. pénziigyn11n1szlenun1
sza'111 „.
. . . . . ille.
tékes ünyosztályától nyert felvilagos1lns. e~ n:,1gyarúz~~t alapján ,,'l'udnivalók az adova_llsagrendeletröl'' cín1 alalt hivatalos 111agyarazalot
adott ki. (1. Gyógysz. Evk. 1935. évf. 138. old.).
Ez n 111 agyaritzat a fenti kérdéss.?l kapcs.?latban, a ininiszteri rendelettel egyezocn, a kovetkezöket n1ondja:
.
. Be kell jelenteni azokat a készíln1cnyel~el
is, ~ 111 elyeket a gyógyszertár bázikiilönle~cs::eq~
ként hoz ugyan forgalo1nba, ~e .. ~zoka\ 1de,11is
vagy speciális elnevezéssel . Jeloh ~1~eti:" ~P~.
„:\ntisudor;o lábizzadás elleni szer, „h.1na1 foc·
ván1tarifaszűmok alá tartozó úr~1knal_i:)

1

YPER~I.
száj· és

torokfertőtlenítő.
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csepp stb.). Igy clnevez\·én hejeienté.s alií tar~
tozik; niíg ugyanezek a készítmények, h:i csak
lúbizzadás elleni szer, fogcsepp stb. n1egjelölésscl, illetve szignaturá\·al kerülnek eladásra, bejelentési kötclezcllség alií nen1 tartoznak." (T. i.
fúzisadó IProYús céljúra.)
A pénziigyn1iniszlcri rcndcielhíil és a hozzáfíizötl 1nng~·arúznlhól Yilágos. hogy a:: ideális

néuvel OO(/!J l'(J!Jéf> 1negkiilönb6:teléssel el ncn1
láf ntf. .„knn1binú/t pora általános el ncl>r:éssel
forgalo1nl>a kcrii/ő (J!/Ógys::cr nc1n esik fá::isrrdó fi::clésének kötelezettsége alá, ha közvetlenül a fogyasztóközönség részére akár darabonkint. nkiir dobozba cson1agolva szolgáHatjúk ki.
:\ rnentesség szen1pontjúhói fontos követel!nény
azonban, hogy a szer hurkolalún a gyógyszertár cégelnp\·ezésén los a „ko1nhinált por" néYen
kívül 1nás n1Pgjelöiés ne alkaln1aztassék.
A Lcvezeliibcu ctnlítell fövúrosi
esetben
rnagút a ,.ko1nbinúH por" elnevezést n1inösítctték ideális néYnek, an1i teljesen té\·es, alaptalan incgállapílás. n1crt a kon1binált por. 1nagyarul keYert por, az orvosi és gyógyszerészi gyakorlatban egy gyúgyszerfélcség általános megnevezése, a1ni 20 é\· óla a közönség körében
is teljesen ú!Inent a kiizhasznúlatba, fejfájás és
egyéb fújdalrnak csillapí!á.sára. Az ügy - n1int
1nondottuk fellehhezés alatt úll. Annak cl~
Jölléig tehát ebben a kérdésben bizonyos tartozkodás ajúnlatos.
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Utólagos „átirásra" ker„J 0...
kell e • •
u
magánvény
· ronr a GyOJA járulékot?

uta'n

fe

Egyes rnariánvénvel· l0'l
.
-°i on. houv
· ' u. ]Jagosan
alírúsra J·e·
rülneJ·' ol)' 1110(
·, • 1. .
'
1
. t-. '
cnz art orvos 'l
kórh:1zhól „ .
' ·
',tg\ Inas orvostól
·
·
'
átírja az illet ~- . . ·
szannazó vénvl
• ·
j1~re A l l t 1,cs 1)Clegh1ztosító intézet rccep"t
·
· ·
le cg
„
„
, a vt-;n,·f
, surgos
PSl·lhen llH-;g az·

átírás elött elkészítetteti azzal, hogy 1najd el·
hozza a pénztár terhére felírt receptet. Ilyen
esetben az a kényes kérdés merül föl. hogy a
még át nem írt. de feltétlenül átírásra kerülő
nu1gánvény után le kell-e róni a GyO.TA járulékot. J{énves a kl>rdés ~1zért, tnert ha a vénvt
bevezetjük· a n1agánvénykönyvhe, azt onnan tÖ·
rölni nem lehet, viszont n már átírt - n1ost
tnár egyleti - recept után ismét meg kell fizetni a járulékot. tehát kétszeres lerovás cseh•
úll elő. l·Ia pedig netalán nen1 vezetnök be n
vényt a nyilvántartókön~rvhe, abban a tudatban, hogy n1int egyleti recept n1ajd ugyis
járulék alá esik. akkor szabálysértést követ·
nénk el. a111i súlyos büntetést vonhat n1aga
után. i\Ii tehát a teendií'?
Az elsö pillanathan az utólagos ,·(~nyútírás
szabálytalan eljúrúsnak látszik. azonban erröl
szó sincs. nlinthogy az ilyen útirandó \'ényl
csakis halaszlúst ne1n türií. siirgös est~!hc11 l;:(~
szítjiik el. Nen1 inll>zeti orvos si.irgils igt'nylH•vt>telére n1agának az OTI-nak is vnn 1ncgfrleHí
intézkedése. }~szerint, ha az intézeti orvos netn
talúlhaló. nincs kt>znéL siirgös sziiks{•g esett'n
húnnelyik rnagúnorvost is igénybe lehel V('Iltli.
aki a sürgüsségct igazolja. (1\.ovrig-Nádujfnlvy:
'I'úrsadalo111biztosílási kl~zikönyY, ()7. old.).
''élen1ényünk szerint az ilyen esetből szár1nazó, utólag útirandó vényt niin<lcnre \'aló tekintet nélkül azonnal,- a kiszolgáltatás alkal·
1núvnl ~ he kell vezetni n 1nagúnv0ny11yilYán·
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larló
vény.

írvrl.. Ne1n
111agunkal annak. ho"\'
kiadunk a kezünkhö! egy lehélycgczctle~, sz~l
h:tlyszerüen hc ncn1 rezetcll vényt, inert ezzel
sulyos bizonyítékot szolgúltatunk inngunk ellen.

anélkül, hogy tulajdonképpen vétkesek volnánk.
:-rein lch,ct tehát. n1úsl lenni. 1ninlhogy vúl!al·!uk a ketszercs .JÚrull"k lercn·~ís kockúzatát. A·i:
~l;ve.n csel arúnylag rilkún fordul clii, a rt•ll'·
,1aro n1cglerhclés tehúl nctn elviselhetetlen. ;\
csekély löbblcltcl 111cgvúlljuk 11 hiztonsiigol. 1nPJ~·.et az a tudat nyujt. hogy hajszálnyira se1n h~
runk cl :1 szahiilyok!ól. .-\ GrO.JA 11cclio lllP", 1 !'
t"l
;:..

{'!"(

Plll l

l'ZI

:i

kis liihhlPljövPclPh11el.

Reáljogú gyógyszertár bérbeadásához, kezelteté·
séhez szültséges-e miniszteri jóváhagyás?
. :\z l~i!i: XI\·. le. t:lO. ~-a sz<'rinl: „ ...-\. reúl.1c1gu gyogyszer!:'irak. valan1int eddi", únv ezentúl is szabadon elad!ialúk, iirliköll~etiil;· t"s .l.iagyo111únyozl1atók.
szóval 111a"ún1·0,ri
szerzc'ídl>s<•i·
'
"
::'>
•
h
• '
•
.• - \
l'S a 1ennúllú szahúlyoknak nH:gfelelc'i útrullúz{1sok túrgyúvú tchelük."'
A rp{tljogú gyúgyszer\úr lulajdono.sn h•hút
gyúgyszerlúrúval szl•les halúnik . köziil! szalnidon
rl'ndelkezhelik.
l\.l•rd0s. hogy ez a szabad r_eudelkl•zl>si jog a gyúgyszertúr ht·rheadúsúra 1·s kezL•ill'll•s0re is vona!kozik-l'·?

l1l•rbeadúl•vi gyögyszerlúri
súval knpcsolalhan az
szahúlyrendclct a kliv<'lkczií rendelkezl>sl 1arlalinazzn:
;, 1U. §. Heúljogú gyúgyszPrtúr í'ladús;i esetriil-esetrc. he ncn1 v:'1r\·a az l•vi vízsgúlatol~al.
a ható.súg últal azonnal hejclentendti. úgyszintén bejelcntcndiik a hérliik szcn1élyéhen tiirtl~nl
Yilitozúsok is.'·
A törv{·n~·szöveg és a végrehajtúsi ulasílús
idl·zctt részének cgybcvetl>séhül kitiinik, hogy a
inagúnjogi szcrziídl·s túrgyúvú teheti) reúljogú
gyógyszertár szabadon hérheadható (akúr 11en1
g~·úgyszcrl>sznek is). azonban a li{•rltít. illPtiileg a hl>rllí szc111l•Jyl•hen történt v{iltozúst a llatúsáyruíl hc kell .fe!enlcni, 1ncly azulún a hl'jc!cntést a n1iniszlcriun1hoz lovúl1liitja. l~eúl
jogú gyógyszcrtúr h{•rbcadúsúhoz lchút 1niniszlcri ió\·úhagyús annúl kevl•sbhé szükst'.·ges. inert
a hérlii nen1-gyúgyszl'rl·sz is lehel.
~. /\c:eltelés. I-la a reúljogú gyógyszcrlúr
tulajdonosa Yagy b{·rliíjc 11e111-gyógyszerl>sz. illcHilcg gyógyszertúrúl llClll 1naga vezeli. n gyógyszcrtúr vczel{'.s{>t arra feljogosított gvógyszcrészre kell bízni. Errül a !!Ú<;!J!fS:1'rt;s~i uit(/kor/(1/ról szóló 252.()27. sz:'1111ú, l n:-1.L t'.·vi rí'ndclet inll·zkcdik. 1nely szerint:
.. 1. ~· ;\yilvános és húzi gyúgyszcrlúral csak
gyógyszl'rlúr
önúllú
Y(~ze!l•sl·n·
feljogosílolt
gyógysz('r{·sz111es!Pri il IPti)lpg gyúgyszerl·szl ud11ri
okh•,·t·!h·I hirú gyúgyszt•rl·sz Y('Zl'llJ('t.·•
\li
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Kétségtelen. hogy ez a rendelkezés 1ninclcn
nyilvános gyógyszertárra. tehát a reáljogúra is
vonatkozik.
·
A gyógyszerészi gyakorlatról szóló rendelet
:i gyógyszerlúr felelös
vczetöjének akadályoztatása esetére szabályozza n helyettesítés kérdését. llat hetet 1neihaladó he1;·etlesítés esetén
a gvógyszertúr kezeltetése csak a nl. kir. bcliigyn1inisztcrnek a 1·!1.000-19:·~{). ~. \L \I.
sz{unú körrendeletben (1. Gyógysz. Evkönyvc
1934. évf. 9-L old.) rncghatározott jóváhagyása
után folvtathaló." A hivatkozott rendelet azonban kifc-jezctten csak a s:c1nélujoqú gyógyszertárakra vonatkozik s azokra nézve írja clö közös kér\·ény beachísát.
Ebböl önként következik. hogy rcáljogú
gyógvszcrlárakra 11en1 áll fenn az a kötelezettség. hogy a fcleHis ypzetil tniiködésénck inegkezdéséhez eHizetcs 111inisztcri jóváhagyús sziiksl-gcs. A rcáljogú gyógyszertárak kezellctése
lchút ezen úllúspont szrrint szintén 1nagúnjogi
szerződés
keretében
történik.
·rennészctes
azonban. 1HH!Y a fcleliís Yezelií. illetve a vezetö
szcn1élyéhcn hcúllolt vúltozást a gyógyszerészi
gyakorlatról szóló rendeletnek 1negfclelöen az
1. fokú közcgészs('gügvi hatósúg ti~1.liorvosún:"1 l
e
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lésl. Egyesek az orvos által reildclt 111cnny1sc·get csak egyszeresen adjúk ki. :11nikor a hl'tcg
a hatóanyagnak csak cgyharn1ad;ít kap.ia. :.\lúsok húron1szorosan veszik ugyan a rt•1Hlell
incnnyisc:>get. de az úrszútnítúsnál csak :iz l'g~·
szcrcs 111cnnyis(•gel. azaz csak a tiszta ilalúanya-

gol sz{unílják fel. Ilyen és hasonló hihúkhó!
különösen is1uétlt"sck alkal1núval szún1os honyodalon1 keletkezik s a gyógyszerész is kúrosodik. .-\ tényleges helyzetnek n1egfeleliícn
egységesen kell eljárni, vagyis a rendeli n1cnynyiség húron1szorosát kell 111Prni {·s fclszúnlÍlani. Egycdiil ez a helyes cl.iúrús. :\!inden cselre kívánatos volna. hogy a hiívílelt úrszahúsban
csillag alatti n1egj_cgyzl>s utaljon 1nindcn f{•lreértést kizúró 111ódon arra. hogy a trituralió
nlakjúhan f'orgalon1han levti Erylhrolletranilra! ·
rcnde1ésekor annak húro111szorosút kell kiadni
l·s taksúlni.
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Kisegítő

Mabihox?

Dr. i\[o:sonyi Sándor egyetc1ni professzor
az idei gyógyszerészhét alkahnúval Balatonfiircden tartott l~nzav-e111ll·\dJeszl'cl(·hen az PllZYn1ekről szólva a pepsinriíl is 1nege1nlé.kczeit.
Az illusztris professzor rú1nntatotl arra. hogy
vizsgálatai szerint a pepsin n1úr 2°/n-os sósavas oldatban is tönkre1negy, hatúsút \·l'szti. ezl•rt
uepsinnek sósavban való szokásos rcndell·si
1nódja (sósav + pepsin aa partes) helytelen l·s
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Hogy kell sósav-pepsin vizes oldatát elkészíteni?

gyógyszerészt

,„
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• •
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ll.-Chinoin

erélye.s a szcr,·ezetrc úrlaln1atla11 ft>rfij/lenít6 tabletta.
l O és 50 tabletta.
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Ha az alkalmazott (kisegítő, sustentáns ~tb.) több

gyógyszertárban működik, mindegyikből be kell-e
jelenteni a Mabihox?
,\ biztosítúsi li.lrvl•nyck szerint az alkaln~a

zott csak a füfoglalkozús:i után kötcleze!l lnztosílásra, 111Pllékfoglalkozúsa utún ncni. I-Ia
az alkaln1azolt ugyanazon foglalkozása körében
(gyógyszerész) töbh 1uunkaadón:H t_eljesit :zolgúlatot (több gyógyszertárban k1seg1t), a b1ztosítási kötelezellség ott áll fenn, ahol a legnagyobb fizetést élvezi. (Ez !ckinlendö föfoglalkozúsriak.) .A többi gyógyszertiirhól tehát nen1
kell a 1Iabihoz bejelcn teni.
\'itás esetben leghelyesebb a ::\labi illetékes
11sztályától írúsbeli felvilúgosítást kérni.

*
Mely gyógyszerek kicserélését írja elő a gyógy~
szerkönyv?
.:\ IV. nvógv.szl'rkönyv az {•\·cnte 1negújílan·
d(i dró"ok~1;1 ~·~ drónporokon kivül a kl~szltn1l·
nyck egész sorát hi~onyos \cjúra.li _hat:1ridöh~.z

köti, a1ni azt jclenli, hogy e kesz1tn1enyekhol
raktáron levő készletet a lejúratkor ki kell cscr{·lni. 1linthogy a 111egújítúsra, kicserél?sre .v<'.natkozó rendelkezések a dolog tcrn1cszeh·1H~l
fo«va nen1 egységesek, né1nelykor pedig a r~1cg
ú jÍtús bizonyos feltételtől függ, könnyebb a.ttckinthcttíség cl~ljúból az alúhhi túblázathan _l~1g
laljuk össze ezeket a készít1nényekct. a r:tJuk
vonatkozó intézkedéssel együtt.

Aqua dcstillala.: Két hetesnél régibb dest. vizel
használni ncn1 szabad.
Bt'lladnnncu? foli1un: l~Yenlc> 111cgújí!andó.
Co1npr. antiracliilica (Devitol, Viosterin, Ergoslcri11 irr.): .A címkén fellüntelelt lejárati idő
után nc111 szabad kiadni.
Go1npr. I'/ilroglyccrini: Csuk a legszükségesebb
készletet szabad tartani. I-Ia a készitn1ény az
elöírt reakciót n1ár nen1 adja, a készletet n1eg
kell ujitani. A. vizsgálat tehát bizonyos időkö
zökben n1egis1néllendü.
/Jiyilalis foliun1: :\.. n1egkezdés -napja az üvegre
feljegyzendő. A n1egkezdctt üveg tartalmának
legkésőbb négy hét alatt cl kell fogynia.
E':r/r. Sccalis cornuli aqu . .'>ubspiss.: :\. készítés
napja az üvegre feljegyzendő. Félévesnél ré~
gibh készíl!nényt kiadni tilos.
f'ificis 1naris rhi::on1a: Évente megújítandó.
J-Jyoscia1ni folirun: Évente 1ncgujítandó.
Ligamina cliirurgica (Steril 11111llpúlya . Steril
valla, flydropliil ua::c): :\. sterilezés idejétől
sziunított hat hónap cllcltével ki kell cserélni
a készlelcl.
Lini sentina: Évente 111cgujílandó.
.!odoformos yazc: Az átitatás idejétől sz{unított hat hónap elteltével ki kell cserélni a
készlclet.
Jl/enlliac pipcrilae foli1u11: l~ventc n1cgujítandó.
Oleu111 a11firachilic11r11 (Dcuitnl . l'iostcrin Ergo~
sfcrin irr.): :\. ci1nkén feltüntetett lejárati idő
utú11 11en1 szabad kiadni.
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St•calc

1::\·enle Jll('gujítaúdó.
:\ lejúrali idil u\ú;1
ne1n szahnd kiadni.
ScnIIn <111lilf/<111iclln1: .-\ lejúrali idií utún 111·111
szabad kiadni.
So/11/io .-\drcnalini hydrochlorici: 1-Ia a fe\hontotl üveg vagy an1pulla tartalina icliiküzht"J
szines lelt, ezl lovúbh nen1 szahad hasznúlni.
Solutio lnslllini: Az elöúllílús kcltétiil sz{uní!oll
egy évnél rl>gihh k(•szíhnl>nyt ne1n szahad kiadni.
So/11tio i\'atrii chlorali physiologica: A gyiijtliérhc fecskendezésrc szolgú1ó, készletben lnrtolt oldatot készítéséHíl szún1íloll 1H"gy h{•t
n1ulva ujból stcrilszni kell.
Stra111onii foliu111: Evcn!e 1ncgujítandú.
Tincfllra J)iyitalis: .-\ kl·szítés napjúlól szúiniloll egy l·vnl·l n'.·gihh lincturút IH'lll sz:1li:1d
kiadni.

Scnllll

cor1111/11111:

a11lidiphleric11111:

Mely gyógyszerek kiszerelését (előírt adagolásb3n
készletben tartását) írja elő a gyógyszerkönyv?
llflfCOsi111: 100 gr-ot tartahnazú palackokban.
:\qua dcnli[ricia: 100 gr-ol \artalin:izú pala<>
kokban.
Chloroforniiu111 ad llfffCosin: 100 gr-ot lartal1nazó palackokban.
Co1npri111ala
Harba111idi: X l·s XX drh-ol lt1rlahnazó iivcgfiolúban is.

At•lher (/d

Cr1111pri111ala 1\1ilroylyccri11i:

XXV drh-ot tar-

lal1nazó fiolában.
Cn111prir11a/a Phc11a1nidi: X.X clrh-ot tartahnazó

fiolában.
Co1nprir11ata

Phenolph!Hft'ini: XX

drb-ol tar-

lahnazó fioláhan.
Co1npri11utla 51'frnpha11fi11i: :XX drb-ot tarlal1nazú

fiolában.
jodati:
XX drb-ot tnrtahuazó fiolában.
Cylindri llydrargyri cyanali: X drb-ol tar!al1nazó fiolában.
Cylindri flydr. corrosiui: X. drh-ot lartahnazó
fiolában.
J!fa:/11ra chloralo l>ro11u1fa: 100 gr-ot tar!. palackokban.
J/11cilayo fllllllllli arabici: f>O gr·ol tartahnazó
palackokban.
Pil11lat' la:ran/('s: X és XX. drh-ot tart. dobozlnill
P11Iv. ad aq11a111 alka!ino saliJuun fortiorcni: lH
gr-ot tart. pcrgainen zacskóban.
Pulv. ad aquarn alkalino salinnrn 1nitiort'111: 8.5
gr·ol tart. pergan1en zacskóhan.
P11luis nspcrginis in[an/11111: 100 gr-ot !artahnazfi
(szóró) dobozokban.
Pulu. Scidlit:cnsis l'f.f.: A gykvi cHiírús szerint
cson1agolva.
Scfnl11l salicylatu111: 5 gr-os táblákban, 10 gr·os
rudakban.
Con1pri1nata Tlieobr.
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Species r11Jtiastlu11aticac ad. ftuniy.: 25 gr-ol
tartahnazó dobozokban, továbbá 1/-:. gr-ol tari.
cigaretta alakban.
Syr. hypophosph. co1n11.: 200 gr-ot lartahnnzó
palackokban.
\'inu111 Chinae, ViJHll11 Chinino-fcrratun1: ;-lOO
gf-os horospalackok?an.
Milyen fontosabb rendeletek jelentek meg
utóbbi évelcben és hol találhatólc azok? *)

az

Közgyógysze'rcllátúsról 400/1932. N. i\L 11. sz„
l. Gy. l~vk. 193:1. évf. 79. old.
1\_özkórhúzak gyógyszerrendelési utasílúsa: 1300/
1932. N. M.
!. Gy. Évkönyve 1933. 103.
old.
Gyógyszerészgyakornoki kijelölö bizottság szervezetéről: 20.031/1931. \T. 1(. J\1.. 1. Gy. l~vk.
1933. 122. olcl.
l\ötszerrendelet: 52.533/192H. K. 1\.. ).!. \. Gy.
~:Yi<. 1934. 97. old.
(iyúgyszcrkülönlegcsségek és rgységes összelétclü gyógyszerek törzskönyvezése: 200/ 1gaa.
ll. M. sz. !. Gy. Évk. 193.\. 135. old.
Ennek módosító rendelete: 230.S00/193fi. B. :\I.
sz. !. Gy. Évk. 1937. IG. old.
l)iphttria szérun1 tartása: 212.GOO/IH33. B. ?i.l.
sz. J. Gy. Evk. 1934. 185. old.

"!.·

''') Az itt fclsoroll rendeletek egy részét a n1os·
lani küle\bcn is rnegtalúlja az olvasó. Ugyancsak
ehhcn a kötetben talúlhatók az Hlil8. év folyamán
int•gjelenl rrndeletek.

A.llaicgészségügyi lör\·ény végrehajtúsa: 100.000/
. 1932. F. M. sz. l. Gy. l~vk. 1934. 198. ol<l.
1\:.ozn1ctikai ipar gyakorlása: 46.414/1933. J(. 1\:..
M., l. Gy. Évk. 1934. 233. old.
I\.ábítószerrendelct: 2.222/1934-. ?i.1. E. sz„ l.
Gy. Évk. 1935. 13. old.
I\:.úbítószerj·c::rvzék:
262/19:-14. B. 7\l
sz l. Gy.
,_,„
J,
•
".„
Évk. 1935. 32. old.
Gyóµ-yszcrészi inüködés és cljúrús szabályozúsa:
260.510/193-1. ll. Ill. sz .• l. G\'. l~vk. !9il5. !i7.
old.
·
Gyógyszertárak berendezése és felszerelése:
260.520/1934. B. Ill. sz.. !. Gy. lcvk. rn:i5.
83. old.
Gyógyszerészi gyakorlat: 252.62i/193;!. B. :\1.
sz., 1. Gy. T~vk. 1935. 98. old., vagy 193H. liO.
old.
Gyógyszertárak árusítúsi kiirének szahúlvozúsa:
sz .. !. Gv. l~vk. 19Rií. 102.
2G0.560/!93,l. B.
old. vagy 193Cl. 21. old.
~

"!.

Magyar gyártmány!

a lcözgyógyszerellátás,
a MABI,

OTI és
az összes közlcórházalc részére
szabadon rendelhető.
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Forgahni adóváltsiig: :l.'.2.~Hi2/19:J4.
~I. sz .. 1.
Gy. Évk. 193ö." 118. old.
19:15: III. t.~c. gyógyszerészi jóléti inlt~z111ény·
riil: !. Gy. l~vk. 19:16. lil. old.
I\:onnncrs in iekciók türzsköny,·ezi'se: 2)l0.5 l il/
19il5. B. i\f. sz .. 1. G~-. J~,·k .. 1936. 3:-L nld.
.fóll>li :\lap t~lethrlépletl·se: :J07/l9iJ5. B. ~f. sz ..
l. G~-. Évk. l 9il0. 4H. old.
.Jóléti Alap n1iíködése: :108119:35. B. i\f. sz„ 1.
Gy. Évk. l9il6 . .50. old.
.Jóléti Alap járulékai: 309/19:1.5. B. M. sz„ 1.
Gy. l~vk. 1936 . .58. old.
.lóli>ti Alap móclosílás: 902111935. B. M. sz„ 1.
Gy. J~,·k. 19:16. 86. old.
I\J•zi gyógyszertárak: 2.32.900/19:J5. B. í\I. sz„ !.
Gy. J~vk. 19:-!G. Hi. old.
T-Iivatalos gyóg~·szerek törzskön~·vezése: 2:·1ö.800/
1936„ !. Gy. l~vk. 193i. :n. old.
l)rogis!nrendelet: 21.000/19:-HL h':. I\. í\1. sz„ 1.
Gy. J~vk. 19:·17. ö5. old.
'i:

Ipari alkalmazottnak tekintendő-e a gyógyszertár~
ban is foglalkoztatott háztartási alkalmazott?

Igen g)·akran fordul elli, különösen vidéken.
hogy a gyógyszcn"sz húztartásí alkaltuazotlja
a gyógyszertárban is végez takarítúsi n1unkút.
a111i inúr netn húzlarlási, hanem ipari tevékenység. Az a kérch'.~s. hogy az ilyen alkaln1azotlakat az (JTI~nál 1nint ipari vagy háztartási alkahnazollat kell-e !iejelenteni.

Az (ff'I arra az úllúspontrn hcJyezkeclik.
hogy az ilyen alkahnnzoltakat ipari alkalrnazottként kell bejelenteni s utúna ipari júrulékokat
kell fizetni. (Ez ugyanis 1nagasabh. n1int a h:'iztartási járulék.)
Az O'I'I állúspontja ·azonban ne111 hel:vtúll<'.'1.
J<'elsűbírósági

döntés

érfl'lrnében a Y!J<Í!f!JS:cr-

tárban is foglalatoskodó há:::larlási alkalTna:::o/I
11cn1 tckintlteliJ laboránsnak (ipari alkalina:::nltnak), Jut túl11yo1nóan há:::larlási nHtnkál véyc:::.
Az errevonatkozó táblai ítéletet a Gyóyys:::crés:i
/{üzliiny 1938. l~vi úprilis lfi-i sz{unúhan is1nertetlc.

Megismételhető-e a női termékenység meggátlá·
sára szolgáló szert tartalmazó szabályszerü orvosi
rendelvény?

Az 50.981-lHOl. sz. beliigyrnin. körrendelet
tilalotn alú hclvezle n nöi !erinékenység n1eggútlúsára szolgftló szerek Vs ké5zülékek forgalon1hahozúsút. lcrjcsz!ésél. cladúsál, kiilf'iildrill
való hchozatalút. :\ lilalo111 ne1n érinti az ily·en
eszközök l·s kt'.>szí!Inl~nyek orvosi renclclt>lre történö kiszolgállatúsát. A \'Olt népjóléti l·.s 1nunknüg,·i 1niniszter 1~125-hen H2.072. ~zú1~.1 ''.lait
körrendeletben ulasítolta valan1enny1 lor,·enyhalóság első tisztvi5eliíjt'.>!, hogy a fenti rendelet
betartását a legszigorúhhan cllenörizzc. Enn_ek
1negfclcliícn
a i\Ing,vnrorszúgi üyógyszerl'SZ

Egyesület 1926 dec. 14-én fclhiYúsl nclolt ki (1.
Gyógysz. Zschnaptúra
1927. (~Vf. 2.i2. old.L
1nc1vb.cn felhivja az egyesület lag,iait. hogy a
szóbanforgó eszközökről és késziilékekri)l (pessarium sth.) pontos nyi!v(1nlarlúsl vezessenek
s ahból a cPlhól, hogy· azok heszcrzésc Ps kiadása credPli okn1únyokkal nlindcnkor igazolható legyen. e készülékek heszcrzésérííl szóló
szátnlákat és azok kiszolgáltatásáról rcndelkczéi
or,·osi rendeJ,·énvckel a nvilvüntnrlús tnelh•tt
őrizzék tneg.
·
:.\flnlhog~· lehút az ilyen késziil{~kekröJ kiá1Iílott orvosi rendelvény :i fentiek t>rteln1(>hcn
a nyilvúntart:ís mellett "való n1cgíirzi's céljfih61
visszatar!andó. az ilyen vény·ek inegisrnétlc>srröl nem is lehet szó. lfgyanigy· tanácsos visszatartani az olyan vényeket is. an1elyck kétsér1tch~niil antikoncepcionúiis célt szolgúlnak s az
ilyenek 1negis1néllés{>lflJ i.s ll'ghelyesehh tartózkodni. az általános gyógy·szeré'szi szah:'i.lynka!
pedig (két kerc>szles szerek isnH~tl(>sp slh.) a IPgszigorúhhnn lir kplJ !arlani.
'

*
logosult-e a gyógyszerész használt gyógyszeres
üveget visszavásárolni?
.Az érvényben lí.·Yii gyógyszerúrszahús Yilúgosan intézkedik arra nézYc. hogy ha a fél a
. gyógyszer elkészítése alkalinúYal üveget hoz. azt
nlilyc~11 körlilnH~nyek közül! ll'lH·I ujhól felhasz-

núlni . .-\z árszahús 111egállapítja az iiveglisztí*
lás díjút, an1iböl kö\'elkezik. hogy a f{>l últ:il
hozott iiveget kellíi tisztítás ut:ín fel lehet hasz~
nálni.
.:
A. nH'ísik kérdés az .. hogy :íllnl:íhan jogosult-e a gyógyszerész h:iszniilt gyógyszeres iivegc! visszavás{1rolni. akkor is. ha azt nen1 az íl*
lelő iiveget hozó fél gyógyszeréhPz használja
fel?
.AsranézYe, hogy a gyógyszerész honnan tartozik beszerezni az Üycgct, rendelkezés és intéz*
kcdés nincs. lTgyancsak nincs tiltó rendelkezés
arra, hogy a gyógyszerész ne vásfirolhasson
használt Ü\'cgel. Ellenben van egy rniniszteri
rendelet. n1ely ezt a kérdési teljesen tisztúzza.
Néhúnv éYvel ezelőlt az iiveggyúrt1k headvúnvhan Í~érti•k ll heHigY1ninisztert. tiltsa el.
hog;· a gyógyszertárak 1i';i"sznúlt üvegeket Yiszsza,·p!Jcssenck. A bcadYúnvra adoll belügyn1iniszlcri \·úlasz! a ~l. Gv .. E. hiYalalhól n1egkapta. (235.H.t7-19iHL XII. szú111ú leirat. Lúsd
Gyógysz. E,·k. 1937. évf. .!'.!. old.). Ebben a leiratban a nüniszter értesítette nz ÜYeggyúrakal.
hogy az ()rsz. l\.özeg. 'I'anúcs és a 111. kir. Orsz.
l\üzeg. Intézet Yi~le111énye alapjún k{•rehniiket
llCill lalúlla teljcsíthctünek. Ez a leirat kirnondja. hogy „a fennú!ló rendelkezések szerint a
használt gyógyszerPs Üvl'gek a gyógyszertúrak
últal visszavehetük, de csak gondos lisztogatús
uttln hozh:i16k ujböl forg:ilon1h:i.'"
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Evenkint megujítandó·e a digitalis levél?
1\ III. gyógyszerkönyy a digitalis lcYelel az
éYcnkint n1egujítandó drógok közé sorolta. A
I\7 , gyógyszerkönyvben ez az íntt.'·zkcdl·s nen1
szerepel, ehelyett egészen kíilönleges inh~zkedé
sck hiztosílják a digilalis levél ha!úsúllandósúgát.
,\. gyógyszertár csak hiológiai tilrúlással
standardizált és cllcnőrzöt! digitnlis k·vélport
tarthat raktáron. Csak annvi készletet szahud
- kisebb üvegekben - la;·tani, a1ncn11yi cliireláthatólag rövid idö alatt elfogy. „A rnegkezdctt iiveg tarlahna - rendeli a g~·ógyszcrkfinyv
legkésőbb négy hét ala!l elfogyjon." .-\ digi!alis évenkt!nti 1negujításúról tchút nincs t~s
ncn1 is lehet Szó, inert a gyógyszcrlúr a kPszlctct sokkal kischh idiíközökhen tartozik 111cgujítani.
:\ gyög~·szcrtúrat Plleniirzü hatúsúgi kiizcg
vizsgúlala cn1H~lfog\·a csakis arra lerjc·dhPI ki.
hogy a gyógyszerliir a gyógyszPrkiinyv n'JHielkezPseinek elPgct !esz-e.
A dolog ler1nészcténél fogva a folyó Pvhpn
legalúbhis az pj{)zö évhcn szedett Ps feldolgnzolt
digítalis levelet hasznúlunk. Igy rncgtiirh~nhP
tik, hogy pl. 19118. dece1nhcrébcn ,·agy t ~l:"Hl.
fehruúrjúha11 111ég 19ili. é\"Í c1igitalis keriil forgalon1ha. Ez azonban ncn1 t>shelik kifogús :dú.
1ncrl a levél cliiírás szerint viztelenítve l·s h:itúscrösségl~re nl·zve úllandlisítva van. an1inck
nu•gft>IrHí volt;í(~rt JH·n1 :i g~·ógyszer!:ír. haJH'lll

a készítő viseli a felelősségei. A gyógyszerész csak
a helyes raktározásáért, eltartásáért és a n1egiivent'l / né<1,hét · alatt való elhasznúlúsúJ...-ezdcit
•
M.
•
ért, illetiilcg :i:;: ez idö alatt el nen1 fogyott
1nenrt)'iség n1egsen1rnisiléséPrt felclös.
A digitalis levél tehát a fentiek ::ilapján 11e1n
tartozik az (~venkinl 1ncgujitandó drógok kiiz(''.

•
Milyen nagyságúnak
laboratóriumnak?

kell

lenni

a

gyógyszertári

A gyógyszertúrhoz tartozó helyisége~~kc_I kap·
csolath:in a 2{)0.520-1934. n. Jf. szan1u rl'lldclet tart:ilinaz intl·zkedéscket. ;\ rendch•t a
helyiségek nngysúgára v1>nalkozóan l~iizclchl1·
riil nc1n ír eli\ 1néretcket, csak annyit n101Hl.
hogy a kiszolgúllalö helyiségnek t."•s az anyagrakiárnak .. n1cgfelelií nagysúgúnak" kell lenni.
1níg ugvanez a 1neghatározús a lahoratóriu1nra
t•s 'gyÓg)·szcrl's pincére vnn:~tk~lzú:in hián~:::il.;.
:\ll'gfelcHi nagysúg alatt ll)'Jh·an azt a koveleln1Pnvt kP\\ t."·1·te11L hogy nz l'Illlítcll lH·lyist•g1·k
elég 11~1gyok legyenek ahhoz. hogy hcnniik a
gyógyszcrtúri
iizcn1 111.likii<h"·sc zavartalanul
folYtathatú lcgvcn. Búr a lahoratúriu111ra Yon:ilko;,ó cliíírúsoi.:.hól a 111egfcleltl nagysúgú kih'··
tel hiányzik. ez ne1n ,it>h•nti :\zl. hogy

:l

!aho-

ralóriun~i helyiség 1•setleg hasznúllia!ntlanul
kicsi is lPhet. :\nn{d k(•\·l·shln~. nu•rt ;1 n•1ulelPI
t•liíirja. !1ogy a \alu1rati'1ri1111111ak n1i\\"('!l fl'lSZl·rl'lésst•l kell hirnia. !L. Cyúgysz .. f·:\·kii11y\'t•
17
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1935. éYf. 87. old.). Ezeknek a felszerelési tárgyaknak egy része elég terjedeln1es
(dolgozó
asztal, desztilláló készülék, reagens szekrény és
asztal stb.), úgyhogy azokat aránytalanul sziik
helyen ncn1 lehet elhelyezni. j\findebböl az következik, hogy bár rnéret egyáltalában nincs és
ne1n is lehet

előírva,

a laboratóriumnak is épp-

úgy 1nint a többi helyiségnek, a célnak „megfelelő nagysúgúnnk" kell lennie.
tla az ellenőrző hatóság valamely helyiség
n1érctc tekintetében kifogást emel, leghelyesebb
az érdekvédehni egyesülethez fordulni a kérdésnek a főhatóságnál leendő tisztázása végett.

*
Ki felelős a köxponti szervezet által kiküldött vizs-

gáló gyógyszerész müködéséért?
A gyógyszerészi gyakorlatba ujabb idöben
beilleszkedett szerv, a közponli gyógyszervizsgáló szervezet jogi helyzete a gyógyszerészi felelösség szcntpontjáhól, inég tisztázatlan. Éppen ezért vizsgálat lúrgyává kell tenni, hogy a
1neglevö jogszabályok alapján milyen felelős
sl>ge van a központi vizsgáló gyógyszerésznek
g~vógyszervizsgáló 1niiködésében.
Az 1870: Xl\'. tc. 125. §. (3) bekezdése értehnében .,az okleveles segédek saját működé
sükért elsösorban rnaguk felelösek." E törvényhely érteltnezésc céljúból kiadott 39.166-1924.
szú111ú népjóléti 1nin. rendelet szerint „minden
kiszolgúllatotl gyógyszerészmesteri oklevél bir-

fokában levü gyógyszerészsegéd a gyógyszerészet körébe tartozó n1üködéséért elsösorhan
n1aga felelős, '.tekintet nélkiil arra, hogy okle\·cJe záradékkal el van-e látva vagy sínes. Az
okleveles gyógyszerészsegédnek els6dleges felelőssége a gyógyszertár tulajdonosának (hérlüjének, kezelöjének) a magánjog és a biintetiijog általános szabályai alapján netán keletkezett felelösségét nen1 érinti." {L. Gyógysz. Év·
könyve 1934. 87. old.).
„Az idézett rendelet alapján a vizsgáló gyógy·
szerész láls::úlag felelős a 1naga n1ííködéséérL
Ezt a látszatot azonban eloszlatja az a körülmény, hogy a fenti rendelet segédröl beszél,
aini 1nunkaviszonyt tételez föl. Eloszlatja to·
vábbá a
gyógyszerészi gyakorlatról szóló
252.627-1934. sz. B. ~I. rendelet 3. §·a, an1ely
~;zerint „a gyógyszertárban alkaln1azott gyógyszerész szeml•lyzetet alkaln1aztatásuk után kö·
vetkező 8 napon belül a gyógyszertár felelős
vezetöjc köteles az illetékes elsöfokú közeg. hatóság lisztiorvosának bejelenteni."
:\ vizsgáló gyógyszerész nen1 alkahnazÓttja
a gyógyszertárnak, ne1n esik bejelentési kötelezettség alú, 111unkaviszony netn úll fenn köztük s így a vizsgáló g~·ógyszerész nern is lehet
feleliis a gyógyszerészet kör(~he vágó 111ííkiidéséért (vizsgálataiért). Felelös csak „segéd", azaz
alknln1azott gyógyszen~sz lehet. 11inthogy a vizs.
gáló - ne1n alkahnazotl, az általa végzctl vizs.
gálatokPrt is n gyógyszertár fel. vezt•tője felelií<>
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Hogy kell szeszt higítani?

A.ránylag süriín cHíforduló gyakorlali feladat a hivatalos 96. no {>s 70 fokos szeszlöl eltérő koncentrációjú alkohol készilésc. }.Il~g orvosi vényen is elég gyakran rendelnek 50, HO,
80 stb. százalékos szeszt.
A szeszhigítús a következő képlet segítségével történik:

x

=

b

a

Fadoboz,

szalmiák

Idei

Aetherikus

Ph.
olajok,

euko r

Hg.

IV.

Parafa·

dugó. lamprecht üveg. Ostyacapsulák.
Vágott ostyák.

Maross:zéki Gyula gyógyárunagykereskedő
')
.
Budapest, IX„ l lliii-ut t>H.

;r

ab . p

l>
(/
P

52.09
93.85
200, tch:'it

p

ahol x = az a keresett n1cnnyiség, arnclyik 11111tatja, hogy n1cnnyi tömény alkoholt kell a higításhoz felhasználni.
b
az elérendő higitású alkohol súlysz:J.zaléka,
a
a higítantló (tön1é11y) alkohol súl:i•százaléka,
P = az elércndö higilúsú alkohol rnennyisége.
A súlvszúzalék szüksl>ges szán1adatail a III.
Gyúgyszc;·könyv 380. old:;lún találjuk (1~. lúhlázat: Szesz fajsúlya és aethylalkobol lartaln1a.j
N e t z a s e k • féle
S y r u p u s Rubii

PI. 200 gr. 60 térfoga!szúzalékos alkoholt
akarunk készíteni:

''
.
:·l:-J0-851.
lelefon: 1.12 _n,17 ,

x

=

52.09

93.85 . 200

52.09 ,'( 200
10418.00
10.418; 93.85
1041800: 9385
10338
9550
16500

=

10.418

=

111.02

:r = 111.02 gr 96°-os alkohol, ezt a mennyiség~!

kell vizzcl 200 gr-ra fclhigitani, hogy 60
/o-us alkoholt kapjunk.
A gyógyszerl·szi gyakorlatban szükséges alkoholoinctriai sz{unítúsokat, vala1nint egyéb
számtani inüvclcteket lásd egyébként Spergely
Béla: „Szen1elvények a gyógyszerészi gyakorlat
szá111tani 1nüveleteiböl" ciiuü kitiinő összeállításában (incgjelent a Gyógyszerészek Évkönyve
1988. évf. 178. oldalán). ahonnan a fenti :1!koholhigítási képletet is kölcsönöztük.
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Szabad-e a gyógyszeres
anyaggal konzerválni?

folyadékokat

ide_gen

,. -\. gyógyszerészi 1nüködCs és eljárásról szóló
260.510. szán1ú belügy1nin. rendelet (l. Gyógysz.
1'vk. 1939. évf. 85. old.) 4. §. (!) bekezdése
szerint
„oldatok, fözetek, syrupok conserválására
idegen anyagot használni tilos."
E tiltó rendelkezés folytán a gyógyszeres
folyadékok konzerválására scn1rniféle idegen
anyagot ne1n szabad használni.

*
Hogy ke!I fertőtlenítés céljára chlorogenium olda·
tot készíteni?

Isinereles, hogy a 111. kir. bclügynlinisztcr
242.11011938. sz. rendelete 1938. szept. 1.-tiH
kezdödií hatúllyal eltillotla a szubli1nát ké.szítn1ények használatát a húbagyakorlathan s helyette a chlorogeniu111 pasztilla használatát rendelle el. A szubli1nát lepényke hatúsúnak kl~t
szerannyi n1enny1segu chlorogenitnn pasztilla
felel n1eg. 1°/oo-es sublin1át oldat helyett tehát
2°/oo-es chlorogenium oldat használandó. Az
említett rendelet előírja a chlorogenium oldat
készítésn1ódját. Eszerint:
„A chlorogenium fertőtlenítő oldat elkészítésénél egy liter vizhez egy evőkanál egyszeríi
ecetet kell önteni és az így megsavanyított vízben két chlorogenium pasztillát kell feloldani."

Kívánatos volna, hogy a gyögyszerÍ\.önyvhcn hivatalos, Viunossy professzor által is ine"legen ajánlott kitiinö s :unellett ártalmatlan
fertőtlenítő szert a gyógyszerészi gyakorlatban.
kt~zi eladúsban, elsősegélynyuj!úsnál, slb. az: eddiginél nagyobb inértékben alkahnazzuk. Ne
engedjük, hogy a gyógyszerköriy,· által nyujlott lehetőségeket a gyógyszerláron kivill, ~nŰ
sok értékesítsék.
Megtagadhatja~e a gyógyszerész olyan egyleti
vény kiszolgáltatását, melyről hiányzik az orvosi

bélyegző?

A legtöbb Letegscgélyzö intézn1l~ny n1e17J-í0
vánja, hogy a terhére rendelt vényen~ rajta l~
gy.en az. orvo.s .bélJ:~gzöje. I·Ia a bélyegző vala-.
nu okhol meg1s luanyzik, egyik-nuí.sik intézet
a vény árának kifizetését 111egtagadjn. Ezzel
kapcsolatban Illeriil föl a kérdés, houy a "YÓ"Ys~erés~ ~ly esetben - tekintettel tu?;a, I~~gJ~- a
veny aranak kifizetését nen1 re1nélheti - n1eu.
tagadhatja-e a hélyegz6Yel cl nen1 Iátolt vé 1
kiszolgáltatását. A gyógyszerészi n1üködésröl é·~
:lJá:~si;óI szóló. rendelet fi. _§-a eliiírja a vény
kelleke1t. Eszerint „az orvosi rendelvényt rendszerint, az ú. n. egy és kétkeresztes -szereket
tartalmazó orvosi rendelvényt pedin minden
esetben olyan vénypapiron kell kiállíÍani, amelyen a rendelő orvos neve, lakása (telefonszáma) fel van tüntetve." A 7. §. (6) pontja sze-

7v

2{)5

rinl nJy rendelvény!, JJH'iyet nen1 a G. ~-ban
foglalt -rendelkezés szerint úl!ílottak ki. -- {•ll'I·
vcszl·lv, valnn1lnt 1nás siirgiis csel, ne111kiilönhen
h~nyeitclen alaki hihúk kivételével a gyligyszcrésznck clki!szíteni és kiszolgáltatni nt•n1 sz:1had. A. gyógyszerész ily esetekhen köteles az orvost, vagy ha ennek akadálya volna, a gyógyszer 1negrendelőjét a kiadás 1negtagadúsának
okúról felvilúgosítani; illetve a vényt visszatartva, a kiszolgáltatás indokú! az orvossal
irásban közölni."
Az idCzett jogszabályok felelet adnak a címben föltett kérdésre. .l\Iinthogy az egyleti vényeken az orvos nevét és lakúsát a y{~nyre nyo1nlntva ne111 szokták feltüntetni, s legtiihhszür
kézzel sen1 írják rú, ezt a kelléket az orvos bélyegzüjc van hh·atva pótolni. lia ez az előírt
kellék u \·ényriíl hiúnyzik. a vény! a gyúgyszerésznek lulajdonképpen ne111 szabad elkészíteni, kivCvc tern1észetcscn a slirgt'isség \·agy
életveszély cselét. ~\ beteget, illetőleg az or\·ost
tehát szahúlyszeriien értesíteni kell. hogy a hiányt pölolhassák. Siirgös esetben vagy {•lt>lYeszély esetl·n lern1é.szetescn a gyógyszert okvctlC'niil ki kell szolgáltatni. Hogy a sürgfisség, illclölcg életveszély fenuúll-c. ezl :1 gyögyszerésznek a beteg elöadúsáhöl. illetöleg a v{~ny iis.sze-

1i'AIBL. © V.ARDU „RICHli'li:R"
Az ovarium hatóanyagait tartalmazza

·>~.~ ·!~.

tételébill kell 1negállapíta11L SürgösségriH akkor is szó lehel, ha :i slali1n jelzl~s nincs is a
vt'.•nyeu föltüntetve. A. gyógyszerésznek a sürgiisSég kérdését hivalásúnál fogva lnunánusan
kclI elhirálni, azaz kétely esetében -- siirgi.íség
cínH;n - inkább a vény kiadása 1ncllett döntsön. (Lásd e tárgyban a következtí kérdést is.)
:~

Megtagadhatja-e a betegbiztosító intézet olyan
vénf árának kifizetését, melyről az orvos bélyegzője hiányzik?

}]

Erre a kérdésre az eliJbbi fcjczelLen 111ondotlakból következik a felelet. ~linlhogy a
gyógyszerészt jogszahúly is kötelezi az oly \"ény
kiszolgáltatásának n1egtagadására. 1nelyröl az
orvos neve és lakci111e, illetiíleg az ezt pótló
orvo.si bélyegzö lliúnyzik, lovúhbá 1nivl'l az orvosi hélyegztí alkahnazúsúL 111int a vény úr:i
kifizetésének alapjául szolgáló követchnényl a
gyógyszerszúllítúsi n1cgállapodá.sok is clőirják.
a bélyegzií hiánya Psctén a betegpénztárak jogosan tagadhatják 111cg az ily vények árának kiegyenlítését.
I{ivétel lern1észelesen a sürgősség és életveszély csele, anlikor a gyógyszerész a vényt alaki
kellékek hiánya esetén is köteles kiszolgáltatni.
Ilyen esetben a pénztár 11en1 tagadhatja 111eg a
vény árúnak 111egtérílését. 1lindenesetre célszerü
ilyenkor a sürgősség vagy életveszély fennállására vo1H1lkozó n1cgjegyzést a vCnyre feljegyez-
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fia azonban 111ód~ van rá, fölösleges vi lák
elkcriiiése céljából leghelyesebb a bélycgzc'ihiányt az orvossal utólag pótoltatni.
11 i.

Q

Miért kell a gyógyszerkönyvi előiratoknál egysze„
resen venni a dextrines kivonatokat?

A dexlrinnel készüll kivonatok orvosi rendeletre történő kiszolgúlt:ttására a gyógyszerkönyv 1:.:.1:/racla fejezete a következőt rendeli:
„A dextrines kivonatokból az orvos állal
rendelt znennyiségek kétszerese veendő.;'
Ezt a szabályt iuegismétli a gyógyszerészi
u1üködés és eljárásról szóló rendelet 7. §-a (A
gyógyszerek lds::olgáltatáRáról) (3) bekezdése,
azzal a hozzáadással, hogy „a kétszeres (illető
leg extr. Scillaenál húro111szoros) 1nennyiséget
kell kiadni akkor is. ha az nr\·os kifejezetten
extr. <lextrin10-t rendel.··
A.z idézett szabályokból vilúgos, hogy a dextrincs kivonat kétszerezése ki:tirólay :iz orvos últal történő rendelésre vonatkozik, nlÍg a gyógyszerkönyvi elöiratoknál az ott n1egadott dextrines kivonat rnennyiségeket (?\Iixlura chloralo
bron1ata, Syr. hypophosph. con1p.} egyszl~resen
kell venni.
A gyógyszerkönyvi elöiratok félreértést kizáró, tudományos precizitússal 1negállapított
szövegezésen alapulnak. Az olt eHiírt dextrines
kivonatok abban a mennyiségben veendők,
amennyit a gyógyszerkönyv rendel. A fent idé-

zi.•tl szahúlyokon kíviil nl{it{unaszlja ez! .!ll. :1
J.\lixtura chloralo hro1natanúl a b~nn? _h·vo hl'Iéndcklevél kivonatnak a n1rixi1naldoz1s szt•n1pontjából való 111egvizsgálúsa.
A 0rryógysze"rkönyvi elöiral összn1enn.y1~ege
500 "r. Ebben 5 gr dcxtrincs bt;h~n<leklevelk1v~
nat ~an, azaz 1 gr-ban 1 cenllgran1111 dexlnnes kivonat. Dextrin nélkül számítva 1 gr-ban
félcentigramm exlr. llyoscian1i. Egy evökanálnyi 1nixtura iuinlegy 15-20 gr súlyú, ebben
tehát hét és fél-tíz cenligr:un111 dextrin
nélküli kivonat van. Az exlr. l·Iyosciarni legnagy_obb egyszeri adagj<~ a dextrin . nélküli !~~vo
natra vonatkoztatva t1z ctgr, lehat egy evokanúl mixturá körülbelül a legnagyohh adagot.
vagy ahhoz közeljáró n1ennyiséget tartaln1azza.
I·Ia n1ár n1ost a 1nixtura chloralo bro1nata
készítése alkahuával a dextrines kivonatot kétszeres 1nennyiségben vennénk, akkor egy c\·iíkanálnyi nlixturúra 0.15-0.20 gr tiszta hcl~n
dekkivonat jutna, azaz a legnagyobb a(h~g 1n:~s
félszerese. kétszerese. a111i n1ár ko1noly 1nergezest
okozhaln:.~. De ezenfelül a szert felkiáltójel. illetőleg az orvos szahúlyszeríi külön kézjegye
nélkül nen1 is lehetne kiszolgáltatni.
1Iindebböl vilúgos, hogy a gyógyszerköny\' i
készítmények elöirataih:.in a dextrincs kivonatok egyszeres 111ennyiségbcn értendők s az~kat
a galenikus készítn1ényck előállítása alkalrnaval
a gyógyszerkönyvben inegadolt t'gys::.eres n1enynyiséghcn kell len1érni.
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ni. I'la azonban n1ód van rá, fölösleges vilúk
elkeriilése céljából Jcghclyesebb a bélyegzöhiányt az orvossal utólag pótoltatni.
0

Miért kell a gyógyszerkönyvi előiratoknál egysze-

resen venni a dextrines kivonatokat?
A dextrinnel készült kivonatok orvosi rendeletre történö kiszolgáltatúsára a gyógyszerkönyv l:..'xtracta fejezete a következőt rendeli:
„A dextrines kivonatokból az orvos állal
rendelt n1ennyiségek kétszerese veendö.;o
Ezt a szabályt llH)gis111étli a gyógyszerészi
1nüködés és eljárásról szóló rendelet 7. §-a (A
gyógyszerek lds::.olgáltatásáról) (3) bekezdése,
azzal a hozzáadússal, hogy „a kétszeres (illető
leg extr. Scillacnál húron1.szoros) tncnnyiséget
kell kiadni akkor is. ha az oryos kifejC'zettcn
cxtr. dextrin10-t rendel."
Az idézett szaLúlyokhól vil:ígos, hogy a dexlrines kivonat kétszerezése ki:árúh1r1 az orvos últal történő rendelésre vonatkozik, n1íg a gyógyszerkönyvi előiratoknál az ott n1egadott dextrines kivonat inennyiségekct (7\Iixlura chloralo
Lron1ata, Syr. hypophosph. co111p.) egyszt~resen
kell venni.
A gyógyszerkönyvi előiratok félreértést kizáró, tudo1nányos precizitússal 1negállapított
szövegezésen alapulnak. Az ott előírt dextrines
kivonatok abban a mennyiségben veendők,
amennyit a gyógyszerkönyv rendel. A fent idé-

Zt>ll szahúlyokon kívül :d:'llú1nasztja <·zl pl. n
i\Iixtura chl~ralo hro1natanál a. h~nn? .levo heléndeklevél kivonalnnk a n1nx11naldoz1s sze111pontjúból való in_:gvi~sgúl~t~a. .. .
. ~,,
A gyógyszerkonyv1 elo1rat ~ssz111enn.J i_s.cg~
500 gr. Ebben 5 gr dcxtrincs b~len<leklcvell„~vt'.
nat van, azaz 1 gr-han 1 centigramn1 dextrines kivonat. Dextrin nélkül számítva 1 „gr-b~n
félcentigramm cxlr. llyosciami. Eg:~( e,vokanalnyi nlixlura n1intcgy 15-20 gr sulyu, ebh~n
tchút hét és f{~l-tíz centignun111 dextrin
nélkiili kivonat van. A.z extr. llyosciarni legnagyobb egyszeri adagjt~ a dextrin . nélki~li ~~.~'~?
natra vonatkoztatva t1z ctgr, lehat cg} e\ ol...tnúl mixturá körülbelül a legnagyobb adagot,
\'agy ahhoz közeljáró 1nennyiséget tartaln1azza.
I·Ia n1ár inast a inixtura chloralo bron1a.ta
készílése alkahnúval a dcxtrines kivonatot kc_~
szeres inennyiségben vennénk, akk~r egy e~·< 1 kanálnyi 111ixlurára 0.15-0.20 gr tiszta bcl~n
dekkivonat jutna, azaz a legnagyobb ach~g nu~s
félszerese. kétszerese, arni 111úr ko111oly tncrgczcsl
okozhatnt~. De ezenfelül a szert felkiáltójel. illetőleg az orvos szahályszeríi külön kézjegye
nélkül nen1 is lehetne kiszolgáltatni.
~Iindebböl

vilúgos, hogy a gyógyszerkönyvi

készítn1ények eliiiralaiban a dextrines kivonatok egys:eres 111ennyiségben értendők s az~kal
a galenik.us készíltuények elöúllítása alkalmaval
u gyógyszerkönyvben 111cgadott cgys::.eres menynyis{~ghen kell le1nérni.
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Olajos phosphoroldat rendelésekor levonandó-e az
olaj mennyisége a vivőszerből ?

A.z or\'Os a phosphorral kon1bi11áll csukaruújolajat rendszerint kétféle ,·áltozatban rendeli:
1. Phosphor
ctg uuu111 (O.Olj
ül. jecoris
ad gr 200.0
2. Phosphor
ctgr unum (0.01)
01. jecoris
[!' 200.0

1liután a gyógyszerköny\' rendelkezése szerint a phosphort n1egfelelü n1en11yiségü olajos
phosphoroldatban kell kiszolgáltatni, föhuerül
a kérdés, különösen az árszabvúnyozás szc111ponljúhól, hogy az olajos phosphoroldat le,·nnandó-e a csukan1ájolajhól?
.A. nagy betegbiztosító intéz1nények retaxátoraival létesített egyesülc:ti n1egüllapodús
(!.
.:\L Gy. E. liivatalos I\.özlc111ényci 1938. évi 4.
száni 2. oldal) 19. pontja ezzel kapcsolatban
azt az {~rtesítést adja. hogy ol. phosphorahnn
1ncnnyisége a rendelt ol. jecoris 1nennyiségébíil
levonandó. Ez az u!nsílús azonban csak níszhcn helytálló, és pedig csakis a fent 1. szán1rnal jelzett vényforinula esetében, azaz an1ikor
az orvos a gyógyszert ad inegjclöléssel rendeli.
Ad 100, ad 200 nzt jelenti, hogy a gyógyszer összn1ennyist'.·ge 100 gr vagy 200 gr legyen,
1nagában foglalva a hatóanyagot. .:\ phosphorl
a szabály értelinéhcn olajban oldott állapotban
kell helevinni a gyógyszerbe ( 1 centigran1111
szinphosphort 2 gr olajos phosphoroldathan),

iuivel azonban, ad 200 rendeltetett. nent az
e1ry
centi"nunn1 phosphort. han<'Jll a neki
11~~"feleli\ t> 2 gr olajos phospl.1or~lc~alo~ kell
esukainújolajjal 200 granunra k1_ege~~ll{'Jll. Terinészetesen az eljárásnak 111egfeleloe11 kel.~ a
Vl;nv {lrúl is kiszán1ítani. vagyis 200 gr-o.s uve"l'l ·kell felszúntílani.
t"'I
A 2. szán1ú vényronnula eseh~hcn azonban
a relaxátorok állúspontja 11cn1 hclylálló s
lenkezik a fennálló szahúlyokkal, n1ely .szerint
.1 vényt Ú"V 111c11n!JÍSl~[f. 111inl n1iniiségre s:iyo~;ían a~z 01~:osi rendelvény szerint kell <.•lkészi-

:I-

teni." Ezt a szabályt u bcteghizlo.sító intéz1n{·nvek tnkan.íkosságol .sze111elöll tartó 1nagyarúz;.~ta önkt>nyl•.sen 11en1 vúlloz!a!hatja nu•g. :\ 2.
szún1ú vt"nyt'll az orvos 1 cenligrauun phosphorl rendelt, anlil a gyógyszerkönyv utasíiús.a
szerint 2 gr olajos phosphoroldalhan kell ktszo!gáltatni. Ugyunekkor az ~r~os 200 gr ol.
jecnri.sl rt•1Hlt.>ll. ezt a n1cnny1sl'gel 111'111 lehel
iinkénvesen kisebhíteni azzal. hogy a phosphorolajat · - levonjuk Jiellilt:. 111inthogy :1 gyógy-

szt•rkönvv ilvcn ula.silá.sl llt'Ill ad.
!-la .az 1. ctgr phosphornak n1cgfele!li 2 .g.r
phosphorolajat leYonjuk a 200 gr csukan1a,!olajhól. vagyis összesen csak 2_00.. gr tlll'nny1s0gt'I szolgállnlunk ki, akkor cllertunk az orvo.'i
ültal rendel! ntPnnyi.sl·gliiL inert nz orvos '.!00
„t> 1. t•s 1 ('('n\iura1111111d
rt'!Hlt.>11. ille!«'í!(·g 200 µ:r
0
•• 1
•
l'.s '.:! gr.-o!. IIololl n rendelt 111C'Jll1_YISl'g ll'Z s:1ynr1ía11 r:1gaszkod11unk kl'll.
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A helyes eljárás lehi~1t, an1cnnyihen a rendelés nem „ad" jelzéssel történt, az. hog~· 2 gr
phosphorolajat + 200 gr csukamájolajat szolw
gá1tatunk ki és a vény úr:í.t eszerint sz6-1nitjuk. l{iilönösen áll ez a 1nagánvényekre, :nnclyekre n relaxátori egyoldalú véle1nénynek v{•g-·
képp nen1 lehet befolyása.

*

Hogy kell árszabványozni az ung. kalii jodati e.
jodo-t tartalmazó vényt?
Az unguenlum kali jodati ctun jodo gyógyszerkönyvi előirata a következő:
Oldj egy sulyrész kaliu1njodidol
1 sr.
és egytized súlyrész jódot
0,10 sr.
egy súlyrész vízben
1 sr.
Elegyítsd az oldatot
nyolc súlyrész egyszerii kcnöcshöz
8 sr.
A. vény rendeléskor készílendt'í és secundu1n
ordinatione111 medican1 taksálandó.
A. retaxátori egyezmény 19. pontja szerint
(lásd ~I. Gy. E. I'liv. J(özlen1ényci 1938. é\·i '!.
szán1) az ilyen pénztári vényt úgy kell taksálni.
hogy a vízn1ennyiségel le kell vonni a kenöcsalapanyagból. Ennél az intézkedésnél n1eginl
csak a betegpénztárak takarékossági sze1Ien1ével állunk szen1bcn. Vélen1ényiink szerint a jö,·öhen nrra kell törekedni. hogy ezt az intézkedést, mint índokolatlant, az egyez1nénybéi\ kikiiszöböljék. Addig is magánvényt~knél a vízinennyiség Ievonúsa nélkiil !aksáljuk az ung.
kalii jodati cutn jodo vényt.

A fen'ti előiratban ugyanis a viz a kenőcs~
összetételnek szerves tartozéka. 1\ kenőcs hatóanyaga a jódkáliumos, jódoldat (1'.ug~l-°.lda!),
Itt tehát a viz nen1 nunt levonando kozombos
oldószer szerepel, hane111 mint a kenőcsnek
egyik előírt alkatrésze., melyet _az a.lapanyagb~l
annál kevésbbé szabad levonni, mivel az eloiratbnn már le van vonva s újabb levonása iiltal az alkatrészek aránya n1egváltozna. l\fint a
kenőcs egyik me1l6zhelctlen alkatrészét, n vizet
levonni nem lehet, nnnak iirát pedig fel kell
számítani. :\lagánvényeknél n1indenesetre így
kell eljárni, addig is, míg az említett módosításra a pénztári vények.re vonatkozóan is sor
kerülhet

*
Gyógyszertár vállalhat-e külföldi képviseletet?
Ebben a kérdésben a yyóyyszerek és yyóyyszerfélék kercskcdeln1f forgalnuíról szóló 193fl.
évi 21.000 számú kercskeclcllni 111iniszteri rendelet, az ú. n. clrogistarendelet ad felvilágosítást. (Gyógysz. Évk. 1937, évf. 55. old,),
\'alan1cly kiilföl<li cég. gyár itteni képviselete (belföldi forgalo1nhahozó) a clrogistarenUelct értel1nében gyógyúrunagykereskeclöi te,·ékenység, an1it csak arra jogosítotl szen1ély
folytathat. Gyógyszeré.sz (gyógy.szertúr tulajdo"
noSa. fcleliís vezetiijc, alkalrnnzoltja) egyidejiiIeg gyógyárunagykere.skedésl vagy gyógyszer (~s
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gyógyszerfélc' anyag adásvételének közvetítésére
irányuló levékenvséget nem folvtathat és ilven
iizlctnck :1lkahna~ott.ia nem lehet. 'rngyis gvÓcrv.szerészi 1niíködés! folytató
gyógyszeré.s~· kÍÜföldi képviselete! nc1n vállalhat.
A. drogistarPndclcl azonban a szerzett jogot clis1ncri é.s kivételt tesz azokkal a "VÓgy~zc1:~szel~kel, , a!~iknck a rendelet élctb~(épé~e
1.dcj~ll Jogos1t~·an~·t~k voll gyógyárunagykcreskcdcs vagy a lenti forgalo1nbahozói tl~vékcnvsén
(köz,·clílés, kl:pvisclct) gyakorlúsúra s azt in06
január l-én és azóta a rendelet életbelépéséig
n1egszakí!ás nélkül tt!-nyleg gyakorolták is. '
„. 1~ fe_nti~kel összefoglalva, gyógyszertúr kültold1 kcpv1sclctct nczn vállalhat s ilyen levél~enységet gyó~yszerész csakis szcrz~tt jogon
t~ly!athnt: (:\l111dez lcnnészctescn belföldi kép,·1selctre 1s \'Ollatkozik.)
.\lcgjegyczzük, hogy ha a gyógyszertár valan1.ely ,J~ülfi'.ld_i gyógyszerkészílrnény bclföldö 11
ualu ~loalllfasaro. ff!J<Írtásdra szerez jugosu!lsúgol (licenc), akkor ez a lcYékcnvsú"c nctn 1ninösiil kt~pYiseletnck, hane1n rnint ·elií{1llító, ayflrtö k:~riil ell~irúlús alú. Ilyen esetben H gj~6gy·
szcrlnrra. n1111! gyúrlóra. a drogi.starcndcll'I nern
\'~inalko·~·ik „s az ilyen készítn1ényt a gyógyszerla1: he!ioldon az l'!r'iírt törzskiiHY\'l'Zt~si 1•\.i{1rús
utan JOgszerüt>n hozhatja fcJrgalon1lia.

Gyógyszertár forgalomba hozhat~e külföldi szérum
készítményeket?
~íg a drogslarendelet érteln1ébcn
gyógyszertar lcgf'cljcbh csak szerzett jogon folytathat
a gyi"1gyúrunrig:i;kercskedés iizlctkiirélil' tartozó
tevékenységet (külföldi képviselet. gyógyszerlc~
rakat stb.). addig az 1938 éYi október 1-én élet~
hclépett 245.300 szl11nú beliigy1nin. rendelcl.
az ú. n. szértunrcndelet 1negengcdi. hogy a
gyógyszertár kiilf6fdi eredctii szértnnkészí!nH'inyeket (ollóanyngokal stb) a belföldön forga·
101nba hozhasson. Bclfiildi crcdctii szl·rt1111készít1nényckcl azonban gyógyszerlúr
(\'iszontcladúsra) ncn1 hozhat f(~rgalo1nha.
\fan~e jelentősége
jogi szempontból a gyökreá!~
jogú gyógysxertárnafc?
..\z 187H: XIV. lc.-bcn tnár gyök-reáljogú
gy6gyszcrlárról c1nlítés téYe nincsPn. Ez azt jelenti. hogy a !iir\'ény g>·fikreú\jogú gyógyszcr!úrat nern is1ner. Egy 1887-hcn kell heliigyn1in.
rcndelethcn (-1:784-1887 B. J.1. szú111) a kü,·etkezí\ n1cgúllapítús olvasható: „. . . ol\'an reúl~
jogú gyógyszertúrak. a111rlyek cngecic"lypzésiik
alkaln1úval fekviisséggcl el\'úlaszthalallanul cgyhekölvc lettek volna, hnzúnkhan nen1 léteznek."
Gyökreúljogú gyógyszcrlúrnak tehát a rcúljogú
gyógyszertártól cl!érö jogképessége nincs. jogi
.szcn1ponlhól rcúljogú gyóg>·szerlúrnak tekinlencllí.
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Reál)ogú vagy gyökreáljogú gyógys•ertár lehet-e
telekkönyvi bekebelezés tárgya?
A -!78,!-1887. B. :l\L szúmú rendelet döntése szerint: .. 1niután csak azon rcúliparok k<~
pczik te1ekkönvvi bekebelezés tárgyát. :11ncl:••ek
ingatlannal elválaszthatatlanul egyhckapcsolvúk.
tniután lo,·áhhú olyan reúljogú g~·ógvszertáralc
an1elvek engedélyezésük alkaln1ával fckviíséggel
eJ,·áÚ1szthatatlanul egyhekötvc lettek volna. hazúnkban nen1 Il·leznrk: f'nnPlfogvn n qvógyszC'r-

tárak reáljoga

teleköuyvi hl'kebelt·zésnPk lúr-

gyát nen1 képezheti."

. An1ennyiben valan1cly reúljogú g~·óg~·szertár
sf!jút h:ízúhnn van elhelyczve. a bankkölcsön
crcjCig a zúlogjogot csak az ingatlanra lehet bekrhriezni. Egy('S trlekköny,·ekhcn nz ingatlannal knpcsnlalnsnn fel Ynn liinlctvc a reáljogosíty{u1~·. n1int az inizntlannak clv{ilasz!hn!allnn
tarlozékn. Ennek azonban n1n 1núr scnirnif'élc
jogi jclenlösége nincsen. inert ez 111Ílr túlhalndo!l jogi helyzet. an1i a gyakorlathan azt jcIenli. hog~- :i g~·óg~·szC'rtúr és az ingatlan kiilön-kiilön is C'lndható v:igy i)rökiil hag~·ható.
Milven formában lehet reállo!"iú ua~v gyölcreáljogú
gyógyszertárat bankhit~I fedezetéül jogérvénye·
sen lekötni?
Az 1876: XIV. tc. 130. §-a szerint: .,:\ rcúljogú gyógyszertárak, vala1nint eddig. úgy ezen
túl is szabadon eladhatók. örökölhctiik és ha-

szerzödé-

húzások tárgyává
"
i\1.jután a rcúljogú gyógyszertárnak niI:cs teherlapja. bankkölcsönt arra hekchelezn.1 n~n1
lehel. J\lint az elöbbi kérdésben 111úr cinlltctluk.
hn a rcáljogú gyógyszertárhoz ingatlan tartozik (illetölcg a tulajdonosnak egyéb ingatlana
Yan). n bankkölcsönt csak nz ingatlnnra l~hct
bekebelezni. :(\.fiyeJ azol)ban ahogy a fent
idézett töry(•nyhclybi\l kilünik a reiiljogú
•Tyórrvszcrtúr adús-,·étcl 1:'1rgyúul szolgúlhat, en~-éIÍorrya hitehuiíYclcl alapja is lehel. T\öztudoo
,
1
•
111 úsú. hogy rcúljogú gyógyszcrlara ~ az orszaghan töhh ~selhen Yctlek ig{>nybe hankkiilcsönl.
:\ külcsön hiztositéka ilyen cscthcn (leköt~1~tii
ingatlan hiúnyúhan) ncn1 egyél_>, 111int. a. real.10«Ú "YÓ"Yszertúr nH.·gfcleHi
hanyadrl'SZl'llC'k a
M
!:">.
• •
hankM. tulajdon:"iha
Yalú hocsatasa.
1'JI e t"l
n <'g a
HVÓ"Yszerl,(irak
nvilv(11iturló kiinyYéhen a hií'f.•le;Íirc való útirú:"ia. 'I't>rn1észt>lescn a tl>nyll'ges tnlajdonhnbocsútúsl. illetve 6lírúst helyelle~ítheli egyszeríi szcrzüdl·si kikiHl;.s is. llH'iy szerint a h-Úelcz(i :i rt>úljogt"l gyógyszertúr fedczcliil- lekötött húnY:1d(1t pl. ne1nfizelt~s PSP!l•n tulajdonába veheti Yagy belútúsa szl'rinl (•rtt'•kesitheli.
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Mi tekintendő háziszernek?

I-Iúziszer fogalma alú azok a készíhnényck
tartoznak. :unelyek törzskönyyezve nincsenek.
de n1int közhaszn:ílati cikkek forgalon1ba hozhatók. Igy háziszer a sósborszesz. A gyógy-

Van~e joga az orvosnak vényen há:z:iszert vagy házi~
különlegességet rendelni?

A. . gyógyszeré.szi n1üködés ús eljárúsról szóló
rcndclcl 7. §. (28) bekezdése szerint „tilos oly

szerlúrak a sajál kézi eladúsi céljaikra készít-

,·ények elkészítése, a1nelynek rendelési tnúdjú-

hetnek háziszcrcket. de nzt ncn1 hirdethelik. postán nen1 szúllíthatják. csakis a gyógyszertárban
szolgúltathatjúk ki.

hól az orvossal fennálló tilkos egyességre lehelne következtetni". E rendelkezésből folyik,
hogy az orvos csak olyan gyógyszert rendelhet.
:unelv a közforgalon1ban létezik és an1elyel az
orYo~ok és gyógyszerészek is1nernek.
A háziszerl 1ninden gyógyszer!úr n1ús-n1ús
összetételben, a húzikülönlegessl~gct pedig 1nús
összetételben és 1nús-n1ás né\·en hozza forgalo1nba a saját gyógyszertárának vevői körPben.
Ezek ·a szerek tehát nen1 közis111erlck, egysl'.gcs
eliiiratuk rendszerint nincs, egyik gyógyszerlúr
a 1uúsik húzi készíltnényt'.~I az lisszelétel is1nerctúnek hiányúbati clkészileni ne111 tudja, ezért
a fent hlézelt rendelkezés értchnébcn ilyen szereket orvosi vényen rendelni nen1 lehet.
rendelnék, azt a
.An1ennyiben pellig n1eg1s
gyógyszerésznek kiszolgáltatni nen1 szabad.

Ki árusíthat háziszert?
Gyógyszeranyagokból k{•szült háziszerl

[!!!<Í-

(!!JÍlási célra csakis gyógyszertúr :írusíthat.

.,Drogist::i {·s rnús kercskedö gyógyítás céljüra sc1nn1ifélc úrut senkinek sc1n ajánlhat t~s
gyógyítási el·l e1nlí!ésével ki ne1n Hdhat.
[21.000-19:JH. !\. K. :-r. 11. ~. (2) I
Mi a háZikülönlegesség?

l I úzi kii lünlcgesség foga hna :dú az oly:i n
gyógyszer készítn1l•nyek lar!oznak. :unclyck a
kl·zi eladús sz{unún1 késziiluek, n1egkiilönböztc1t•st cl·lzú 11e\"cl Yiselnek és csak a készíti) gyógyszert:írhan kerülnek forgalornha.

Az ilyen szer

nen1 tekinthetii gyógyszcrkiilönlcgességnek Ps
nen1 esik tiirzskönyvpz(•si kötelezettség alú. siit
cLböl ki \·nn zúrYa. ;\ hiiziszer és házikiilönlegesség közötti ki.ilönlJségel az ideális elnevezl-s :idja. (Pl. FDrc.r l:íhizZad:'i:; ell(•ni szer.)

„

Mikor szünilc meg a gyógyszertár özvegyi haszon·
élvezete?

Az 18ifi: Xl\'. tc. 132. §-a alapjún a gyógyszertári jogosítvány özvegyi
haszonélvezete
1negszünik
1. ha az özvegy férjhez 111egy,
2. elhal.

2i9
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lla az iiz,·cgynek kiskon'i gyern1ckci ,·annak,
a haszonélvezet. nagykorusúgukig 111iudkét cs~t
hen ezekre szúll. I·Ia kbikoru gycr1nekek 11111csenek s az özvegy férjhez u1cgy (özvegyi áll:ipota n1egszünik) vagy elhal, a. gyóg_ys7;ertár h:tszonélvezelc is inegszünvén, a .1ogos1tvanyt nyilvános púlyázat útjún újrn ado111únyozzúk.
(22.370-1883. sz. szabúlyrendelcl t~ gyógyszertárakról, t:L S.) .Az özvegyi haszonelvezel 111Pgszünésériil a törvényhatósúg a hcli~gy1ninisz!cr
nek azonnal köteles jclcnlést tenni.

*
Visszavonható·e a gyógyszertári jogositvány?
i\z 187(): XlV. tc. a gyógyszertári jogosítvány visszavonásának lehetőségériil nen1 tesz
cn1lÍtést. lgv a küztudatban az a 1ncggytiz(ícil·s
él, hogy a g·yógyszertúri szen1l·lycs jogositv(n1yt
,-isszavonni nen1 leh('I.
::\legúllapítható, hogy a gyógyszerészetre \"(.1nalkozó jogszabályok közölt két esetben ta!alunk utalást a jogosílvúny vh;szavonásúnak le~
heliíségl>re. Egyik az" 188:-L úvi gyógyszertún
szabúlvrendelel 21. 5-úhan lal:Hható. E szerint,
ha a ~gyógyszerész a jogosítványát gy_ako_rolni
löhbé hajlandó nen1 ,-nJna, vagy ezt hann1 oknál fogva nen1 tehetné, szú lehet _a jogosítvún_y
hatálvon kívül ht>lvezéséröl és n1asnak a<lo111anvozZ1sáról. A rn?tsik utalás a szen1élyjogú
u\·ó"yszertárak bérbeadásáról és kezelésériíl
sz61Ó 1-11.000----19:.!ü. sz. rendelet 5. pontjúban

a törbérbeés kezelés körül tapasztalt
Jenszig9rúbban toroljúk 1ucg.
18's3-as szabúlyrendelet en1lítell intézkedésére,
1nelv szerinl a szahálvrendelet 21. §-a a jogositvÍtny halályonkívü( helyezésére és n1ásnak
a<lon1ányozúsára inódot ad. .-\. gyógyszertári
jogosítvány visszavonására azonban példa nen1
volt s 1naga az 1876: Xl\'. tc. ilyen lehetőségről
cn11ílést nen1 tesz.

•
Mit tartalmazzon a gázsebcsomag?
Polgári légol tnln1i gázsebcson1ag árusítása
szaha<l forgalo111 túrgya. .Az egyes kötszeráru~
siló cégek állal forgalon1bahuzolt gúzsebcson1agokon kívül a gyógyszerész 111aga is összeúllíthat gázscbcson1agot. Az ilyen gázsebcson1ag
tartahnára vonatkozó k.ö,·ctelményeket és elő~
írásokat egyrészt „Légoltahni eü. és n1cntőcik.
kek (gyógyszerek, kötszerek és orvosi znüszc~
rck) készítése és úrusítása gyógyszcrlúrakban''
cüníí, Diód-Várallyai Llliksa Gyula dr. 1n. kir.
gyógyszer. ü. főtisztv. tollúLól inegjelent közlenu'.·nyünkhen (1. Gyógysz. l\:özlöny, 19:J8. szept.
24-i szán1 fi2-!. old.), 111úsrészt „A polgári lakosság részére összeállított gázsehcson1aggal
szen1he11 tú1naszlotl n1üszaki követchnények''
cüuü közle1nényiinkben (!. Gyógysz. I\.özlöny,
l Has. okt. 1.. n:in. old.) találja az olvasó.

Hol található a légoitalomra .vohatko:z;ó irodalom?

:\. légoltnlo1n inagyar irodahna 111eglehetősen
sok szakn1unkát foglal n1agúba, ezeknek felsorolása e helyen túllnenne a n1agunk elé tíízött feladat hatúrain. Ezért érclckliidü kartársaink szú111ára közöljük. hogy F6r,i;fer Hezsö
székesfővúrosi
vcgyl·sztnérnök, a légollaln1i
ügyosztály gúzvédchni eliíaclója összcúllította és
füzet alakjában kiad!a a légoltalotn n1agyar
irodahuának teljes bihliografiáját. Ez a füzet
a Légoltalmi Ligánál egy pengőért kapható. „\
füzetböl az ér<leklödö kiválogathatja azokat a
n1üveket, inelycket közclebhröl óhajt lanuhnányozni.
:\ gyógyszerészi közvetlenül érintő tu<lni\·a!ókkal a Gyógyszerészi Közlöny 1938. szepl.
2·1-i sz:"unának fi2·1. oldalún és október 1-i szú1nának Gi-15. olclalún dr. f)iód-\'árallyai ;.\liksa
Gyula HL kir. gyógyszeríigyi fiítisztv. ki1neríliicn foglalkozik. Cgyanczen szún1 GaH. oldalún a gázsebcso1naggal kapcsolalos fontos eliiírúsok lalúlhatók, a G.t 1. oldalon pedig a harcgúzakról nyujlunk összefoglaló képel.

Vitamintartalmú gyógyszerek
a gyógyszertárban.

előállítása

Irla: Dr. Jlo=sonyi Sándor.
111iniszteri tanácsos,· egyclcnli 1nagúntanú r, n budapesti Egyetenli Gyógyszerészeti Int{·zel igazgatújn.
A vita1ninok és hatúsuk isn1creténck naprlilnapra törlénii fcjliidl>sével _egye?~s a~·únyhan . sz_aporodik az azokat tartaltnazo fJ!JClíl gyogyszerkesz1\nil·nyck ·szú1na l>s a gyögyitúshan ,·:ilú fp\hasz11úlúsa.
Gyakorló gyógyszerész kartársaink, egyrészt a
sziiksé-gcs is111crctek hiúnyáhan. 1núsrl·szl sokszor
ta!ún ncn1lörildü111sl·ghiil, vagy túlzott kényelcn1szeretetböl 111ég kinúlkozó alkalo1n esetén se111 igen
kcvl·s kivétellel -·· azt. hogy a
Jdsérclik 111eg avó"vszcrkészítés
teldntett~hen napról-napra
kisch,...
ti•
.
bedö n1unkalcrülcteikhiíl egy-egy reszl v1sszaszen.:zzcnek és ígv joggal tnrlani kell attóL hogy lns·
sncskún teljes~n eltiinik a gyógyszertárhúl a régi
l·rlelcn1hen vett, konzervativ gyógyszerószi levl~
kenység, a gyógyszerkészítés s a gyógyszerl~szek
észrevétlenül a gyógyszerek egyszcríí hcszcrzöivl~
l·s változatlan alakhan tovúhha<lóivá, ininlegy diplon1ús szatócsokkú degradúlódnak, az iparvállala-
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\CJk. az orvosok és clsösorban ön1naguk segítségé-

vel.
Pedig szá111os ok szól a1ncl!elt, hogy olyan
gyógyszereket, an1clyckct a legcgyszcriibh eszközükkel rcndclkcz(i kis törpe gyógyszertár is könynvcn cliiúllithal, an1clveknek elkészítl~se lehút :t
g}·ógyszcrész legclstíre1;dü feladatkörébe tartozik,
\·alóhan n1aga produkúljon, hiszen a nagylö1ncghen lern1elt sokféle. azonos összctételü, gyúri prodHklun1ok azonkiviil hogy jóval kc\·cschh hasznot
biztosítanak szún1úra a 1nagiszlrálisan fclirt \"énycknél, lök.éjét teljesen felernésztik és így anyagi
ro1nlásitl idézik elö.
J)c közegészségügyi sze111ponlhól is fontos érdc~kek fiizödnck a gyógyszereknek nünl·I nagyollh
n1értékii házi clöúllítúsúhoz, 1nerl hiszen a gyógyszertárak fcnntnaradúsa és zavartalan,
szahálvszcrli 1nüködésc clsiircndü közérdek, loYúhbú n1c.rt
a rendell>skor, frissen elc'iúllítolt gyógyszert ~ok
esetben fiili."•be kelt helyezni a gyúrhan, nagykt·n·skedésben, vagy gyúgyszt'rlúrhan hosszú ideig úlloll «s ezalall neui egyszer halúsértékébc'il vcszi!ií.
kiszerelt gyógyszereknek.
J~z a 1nagyarúzata annak, hogy az illetékes
kor1núnyha!ósúg úgy. nlint sok helyen a külföldön \·an. núlunk is igyek;.;zik cliiscgíleni n gyógyszerl~sz gyógyszerkészít() levl>kenységét s ennek n~
vén anyagi inegeriísiidését, rák{~nyszcrílvén a küliinböz(í betegségi hizlositó l•s gyógyinlt"·zelPkel
(kórházakat stb.), hogy 1nagisz!rúlisan irjúk fel
1nindazokal a gyógyszereket. :unelycknek ilyetén
n•nde1ésc 11en1csak. hogy sen11ni ukadályha nen1
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iitkiizik. dc 1nind gazdasúgi, 1nind gyógy_itási
!'iZcniponlból löhbnyirc :lön?·üsebb :~ b<;leg~k. dle~~
i11tcz1neuyek
sz:unara 1.s a keb <-1 s·,úlru1for"Ó
• ~„.
<
b
•
1o··1e"
szen ld&ilcrell gyógyszereknél.
,
,
.
A hivatalos gyógyszerúrszabás n1elleklctct kl'pező „fortnulac nortnalcs·· Yl·nyn1inlúi. valan.1i~ll a
IY. kiadúsú 1nagyar gyógyszcrkiinyv egyes te,1czelei. nen1különhen a betegsl·gi biztosító inl{•zctck
"YÓ"vszerrendelési út1nnlatói s a közgyógyszerelo. 01
.
1
Júlús terhére történii szegény Jeleg gyogyszerre1H eJésckre vonatkozó (-t00/19i$2. L\. J!. Jl. cin. sz ..)
rendelet utasításai, 1nincl-nlind :l fenlcrnlílctlckct
célozzák. Dc szükség van ezeken felül a gyógyszerl~szi és az orvosi rend tagjainak akarús:'tra is.
J.Iindcn f0lrt•t•rt0s t>lkt>riilésl' v{·gcll hangsúlrnzni kivánjuk hogy a 1uagiszlrúli.s rendelt"•s
e.\iinvhenrészesítésc racio11úlisan t"•s logikusan csak
azol~ra az egyszerii gyógyszcrke,·erékekrc, u1ixlu111
cntnposiltnnokra, tehát a [!!JÚ(l!fs::.crkiiliinlcpcssi'y~·f;
na"Yrt"·-szérc vonatkozhatik. a1nelyekel J1arincly1k
uyJ;,vszertúr kifogástalnnu\ el tud kl~szíleni.
~inc~· lchát arról, hogy a gyógyszervegyészeti

Szö
gyá-

raknak az a tevékenysége. a1nely a gyógyszerl~sz
által el nen1 készílhelii s valóhan gyári cljúrás-t
1~„ rnunkúlatoknt igényléi prirnl~r alapanyagok, az
ú. n. egyst"'.gcs gyógyszcrsuhslanciák eHi:í.llíl„úsúrn
vonatkozik. a legld!"->ehh 1uérlékben is csorb1ttassék, de ha tárgyilagos akar lenni, kétségtelenül
he kell hogv J:í.ssa 1naga az ipar is azt. hog~· e
gyógyszeral~;panyagokuak n1ás„ok!;;a~ val_ö el~fSYÍ„té
sc, vagv valatnely gyógyszeresz1 lorrnaha ontest>
é~, feld~lgozúsa (porkeverékek, oldatok, tabletták,
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s1.1ppositoriun1ok sth. készílésc) a gyögyszcrész elsc'irendíi tevékenységi kön!he tartozó, szerzel! jog.
A vitaininokat t:1rtah11azó gyógyszerek jelt>n!(js része is ide.sorozható. nu•r! hiszen
vaiöhan
scn11ni akadálya sincs annak., hogv a le"inkúhh u
l~iilföldi. ipar últal eliiúllílotl vita 1 ~·linokliÓJ ugyanugy, _1n1nl sok helfüldí ipnrvállalal teszi. a gyögysz:rla_rak 1naguk készítsék cl a leggy:ikrnhhan
szukscgcs cgyszcrü gyógyszcrkiszcrelési fonnúkat.
:\Iiclött ezek készí!C:·sl'nek n1ódjait isnH•r!e!11l·nk. szükségesnek tartjuk a vita1ninok legfontosuhh tulajdonságainak l·s sajátságainak Jeirúsút. aine_ly adatok is1nerele feltl·!leniil sziiksl•gps p
gyogyszerek szakszerií Vs hatúsos alakban ,·;dú kiszerelésl>hcz.
A vita111inok. az enziinúkknl l·s a honnonokkal egyiilt. azok közl• a \'cgyianyagok kiizl· larfoznak. a1nelyek a kiiliinhözil életfolv<unalokat lehon~·olító szán1os szt•rviink l1arn1onii~us l·s zuv:irtalan. egyiiltn1iíködt~!"il·I az idegekk(•I egyiit! sz:il>úlyozzak.
.
„\ vil::uuinoka! növl·nyi horn1onoknak is hi\'Jllk, n1er! a1níg a horn1onokat az en1beri t;s úll:i!i
szer\'Czet rnaga tcrn1eli. addig a vil:11ninokal. -a .. D-,:it:in~in kivl·tclével -. fiíképpen a nÖvl>nvekhol, 1llctúleg a növl!nyeyíi úllalok hu!"iúhól ~·agv
p1oduklu1naibói (pl. tej) veszi fel az.
'·
, .:;\. .. ,·itaniinok jelenll·h· az [.Jetfoly:unalokhan
llí'lkulozhetellcn. InnP11 nyertl·k neyiiket. 1-!iúnyuk
ln:tcgségeket okoz.
·
A Yit:11ninoknak a láplúlékokhan való jelen!t'·ll' lt>hát egészségügyi szen1ponlhól igen fontos,

arniböl következik az, hogy táplálékainkat úgy
kc:-ll ·n1egválaszlani, hogy azokban bőségesen le- ·
gyen vitan1in.
ll't ...,tehát helytelen túplálkozás 1niatl, vagy
n1crt bizonyos betegségekben nagv a vil:unin felhasználódúsa, _vitanlinhiúnybctcgségek lépnek fel,
akkor nu1 111ár a fejlett ké111íaí ipar és a gyógyszcr(~szi technika lchc!ii\'é teszi e fontos anyagokBak bár1nilycn nagy 111ennyiségben a szervezetbe
,·aló bevitelét.
A vitunlinok sz{una napról-napra növekedik.
l'\eviikct az úbécé bcliíiYel jelzik. Eszerint n1egkiilonbözleliink A, B, C, D, E, F, G, H, .J, K, P, H,
'!'. 1r. \ 1 vitan1inokat és ezeknek alváltozntait, a1nelyek közül a nli szcrnpontunkból a legnagyobb
fonlossága az elsü ötnek van. Egyeseket közülük
ina 1núr szintétikusan is elöállítanak. a1ni azok
úrcsökkenését vonta n1aga utún és ezzel azt. hogy
a l1elegek könnyebben juthatnak hozzájuk.
„\ gyógyszerészeknek
jól kell is111er11iiik a
vita1ninokal 1ninden vonatkozásban.
nen1esak a
rnúr c1nlítcll húzi kiszerelés sze111pontjúból. hanen1
azért is, hogy segítségiikk(•l a nu1gnk Ps hozzú~
lartozóik egészségl~t n1Pgóvjúk t>s azért. ntt<rt :i
kiizönség. süt gyakran az or,·os is tliliik kPr fizikai és ké1niai tulajdonsúgaikra néz,·e felvilúgo!:iÍIÚsl.

A \'ita111inokat oldódúsuk szerint
két csoportba szokús oszt:111i. a ,·izhcn oldódokra (B és
e vilarnin) és
a zsirhan oldódókra {A, D, E = az ADEps
szóról könnyen 1negjegyezhelii).
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.:l:: A-vitn~nin. (Axerophtol: C20I·I::n. OlI).
Növekedési, fclhárnvédö, vagy antixcrophthalnliás vitaminnak is nevezik. n1crt hiánya a fejliídíí
szerYczct növekedését húlrúlta(ja. továhbú a hánt.sejtek pusztulúsál t;s a szen1
szaruhárlyújúnak
J;:isz{iradásút tnajd clfek.t~lyrsedését okozza.
Eliifordul a szincs gyürnölcsükben. zi:ildségés fözclékféil.'.·kben (sárgarépa, lök, parndicsozn paprika. spenót stb.), lovúbbá a növénycvií·:íllalok szprvcibcn (rnúj. vese, lép stb.) és a tejben. vajban: a
lojús is sok .:-\-vita1nint tartalinaz. Legtöbb azonban n csuka1nújolajban van. Altalúban a súrgaszinü zsiradékok tarlalrnaznak sok :\-vila111inl. ezzel sze1nl1en :i fchérszinííek (szalonna. cliszn()zsir)
igen keveset.

:\ sárgarépa (l)aucus carota)
szinanyaga a
can1 1in. (C.rnf"Ir.n) az :\-vitarnin pro\·il:uninja. a1nelyiiöl a tnúj caro!inaze elne\·czl>síi cnzitnája n 1nolckuL1 ketléhasítúsa ú(j{u1 :\-\·itan1int lennel.
Az .-\-vita1nin zsirokhan oldódó, olajos úllo1núnyi'1 anyag. an1cly igen könnyen oxydúlhaló.
lt Iiút · oxyµ-én (levegii). tovúhhú hii (100°-on 10-12 ör:i :ilall) t~s l1apf'Pny
(ultraibolya-sugarak)
l1ut:ís:'1ra könnyen elpusztul.
'l'!u•rúpiús indikációi; hi;rhajok, xerophtahniu.
szürkületi vagy farkasvaksúg, fertözöbelegségek 111egeltízl·sc. terhesség, Iaktúcicl, Basedo\V, sebkezelés,
fogszú, 11y:·1lkal1ártyúk 111üködl•si zavarai. légul:tk
hurutos hún tahuai, hypoacidi lús és egyéb. Ahypovi!tun i1iozisok,
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l~gy in1crnacionúlis egység {T. E.) = 0.6
i' /1
carolii1 "- 0.:13 ? kristúlyos \·ita1nin.
Napi szilkséglct fclnötteknek 5 n1g. „-1 carotin
i;-fi!)OO I. E. :\-vitatnin .

Szún1os A-Yitatnin tartalntú lörzskiínyyezcll
gyúri gyögyszerkészílrnény van forgalo1nhan.
:\. gyógyszerészt fiíkl!pen a csnka1nújolaj érdekli, a1ncly n1int isn1eretes hivatalos, nagy :\ l·s
1) vila1nin tartalinú g~·ógyszer. Bár ina 1nár a carclint krislúlyosan is előállítják, a1uclyhöl tchút kii!Cuhözö A-Yila1nin !artahnú gyógyszerek készítheUík volnúnak a gyógyszl'rlúrhan is. de ez jóval
drúgúhb, (1 gr. /i curotin gyúri eladúsi úra cca
i5 S\'. frank), tnint a csuka111újolnj. vagy egyéb
A-\ i!n1nintarlahnú gyári készíl1nVnyek.
:\z A-vitnnlin 1nint fentebb !últuk
igen
k~nyes nnyag. ezért nagyon fontos. hogy az ol.
.icc<n·is-1 111eghizhalú helyriil szPrezziik IH>. \"or·
vl:giúh:in hiv:tlnlosan Pll{'!liirzik n csukarnújolaj
:\ {>s n vitan1intartaln1át (>s rsak olyant engednek
forgalon1hahozni. a1nelyik11ek elég 1nag.1s a Yitarninlarlalina. 1 kg. esukatnú.iolaj útlag 0.5-1 gr.
:\-vilan1int lartalinaz. Ezzel szpn1hen 1 kg. silrgar(·pn csak 111integy 0.085 gr. carolinl.
.-\ 1nagyar piacon leginkúhh a norvég csuka1nújolaj ~'-"ll elterje<lYL'.

Fontos, hogy a beszl.'rzés alkahnúval a csu~
ka1nújolajal :111r6 üvegckhL· /'cjlsiik ]P, azokat
szinültig töltsük 1neg. jól zúró dugóya\ zúrjuk le
és fénytö óvott. sütét helyen tartsuk cl.
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A c.suk:11nájolaj:il túlhosszú ideig ne túr~1IJ.t~k
csak annyit szerezzünk he abból, ~tn1cnn2·1 lt'.I,
legfeljchh egy év alal_t fc!_ll~tlc.n~il .:li?,g):: ~·el:1}~_1lotl cdénvhcn, ha abbol 111ar ki 1s ontotlunl\, !ch,11
nagy le\'~giitér \·an az Ü\'eghen. nen1 helyes ellarlani (oxydáció).
Az A.-vilan1in iclcnlétériil cgyszcrü qualilaliv
reakcióval gyözödh~tiink n1cg oly1n~don, ho?~·
porccllántúlkiiba t;u . né~1{~ny cs?ppny.1 csul~an1·a.J
ola jha 1-2 iuorzsany1 slibnun tnchlo~~do~ (Sh Ll.3)
doin1nk, an1ikoris a kristúlykúk körul 1bolynl~ek
szineződés keletkezik. nmcly csakhatnar barnaha
n1cgy át. Az olyan csuka1nájolajat. a1ncly .ezt a
reakciót nctn, vagy nen1 elúg intcnziYcn ad.Ja. IH'
adjuk ki.
Gvakran rendel nz orvos,
johh íze nlialt, -·- csuka111újolajc1nulsiól. Ezt gun11ni arahictun porral szokú.s elkl>szileni. :11nelyhen azonhan
~

Magyar gyártmány!

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

e
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sok oxydaze enzin1 van. ez pedig az A-vitamint
csak]1amar oxvdálja, hatástalanná teszi. Ha tchút
ilyen gyógysze~ eikészítésériíl van szó, akkor a gu1n1ni arabicun1ot elühh dezenzirnáljuk, vagyis 1001200-os hŐmérséklcten hosszahh ideig melegítjük
(':-; így az ozydnze cnzirnút elpusztítjuk abban.
A tiszta csuk::nnújolaj ízét sokan, kiilönösen a
g.\'crn1ekek, nci'Íl kedvelik. Szardíniával adagoh·a
johhan n1egszokják s késöhh rnúr tisztán is szi,·csen beveszik. Nyúri idiíhen ncn1 aJ:ínlható e
zsiros olaj fogyasztása.
Az olcun1 jecoris~t hárn,·édií A-vilarninlartal1na folytán haszn:íljiik nehezen g~'Ógyuló sehck.
fpJu~lyek h:í1nosíl<ís:íra. gyorsahh gyógyítására is.

A B-uitamin.
A B-vita1nin tulajdonképpen egy csoport.
1nclynek töhh lngja \'an: Bt
aneunn. B:?
lakloflnvin. (a sejtlégzéshen van fontos szerepe).
Un a pcllngracllcnes ,·itninin. A B:1. B.1, Br. é.s B<
gyógyszerészi sze1nponlhól kevésbé fontos.
'.\linket a B1 = antiheri-beri vilan1in vagy
nneurin (C12 lI1• i\·., O.S.Cl.f.ICJ) érdckt•I leginkúhh.
an1elvct r1nlincuroticus faktornak
is
neveznek.
tnerl. a Bt nvitan1inozis bizonyos idegeh·úllozásokkal júr együtt.
EJ(ifordul a kiilünbiizc'í gahonufélék pPricarpiu1núhan és csirújüüan,
nagyn1ennyisl-ghen a
rizs ú. n. eziisthúrtyájában, (l kg-han cca. 0.01-1
gr.), az élesztüben, az úllalí szerYek kiiziil a rnújhan és vesében.
10
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~\ B1 vilanlÍnt t~lesztühül gyártják. de szinteikus úton is elüállítják. (sorhit-hól).
l{ristálvos, színtelen, vizben oldódó, bázikus
ellegü, allZaliúkkal szeinben érzékeny anyag. anely 120°-on elpusztul.
·Reakciója: kaliu1nferricyaniddel alkalilu1s ol1latban fluorescúl.
Fiziológiásan: a szénhydratanyagcscrl·t l>s az
degrendszer sejtjeinek légzését szabályozza s ezek
nornuHis 1niíködését biztosítja.
Gyógyszerként használatos: beri-beri', idcglietegségek, idegfújdahnak, reuinatikus állapotok,
Jcrtözö betegségek folytán bekövetkczií hénulúsok.
Basedo"·kór. cukorbaj, gyo1nor-, hél-, szivhctcgségek, terhesség és laktáció. csecsc1nötoxicosisok.
11övekedési zavarok és egyt'.•h B1 a vitatninozisok
c>setéhcn.
Egy 1. E. = a y B1 vita1nin.
Fclnöltck szükséglete cca. l mg. vaµvis ;i;rn
l E. Terápiás adagj:1: 2--10-50 1ng., többször is
1u1ponként.
A B1 vita1nint külföldi gyárak ina 111ár lisz*
1ún előállítják l·s az núlunk a nagykereskcdések)Jen kapható. Az or\·o!'iok egyre gyakrahhan ren!tlelik.
Gvúraink is ezt szerzik hc l•s ehhöl k(•szílik
::1 küH~nbözö elnevezéssel forgalo1nbahozotl készít:n1én' cil•ct.
A gyógyszcrl~sz tnaga is könnyen elc'iúllíthatja
tikúr porban, akár kn1nprin1útu111 alakjúhan, az
tlúhhi recept szerint.

_Rp.
Vit:unini R1
centigrúnuna !'iernis- unun1 (0.00/)-0,0J)
Sacchari alhi
gr. 0.30

:\If. pulv. scu co1npr. den!. lai. dos. ?\'o. X.
Ilytnódon sokkal nagyobb hasznot biztosíthat n~agá~ak, inint a gyúri készít1nényekkel, :unit
az alahb Jelzett árból is kiszún1Íthalunk.
Oldalait alkalilnentes· üvegekhcn !artsuk.
. fnj~kciós alakban (0.01 gr 1 ccnl. vizhenl
l1ar1nc~~·1k a1npullakészilii laboratóriun1hól besze·rezhctjuk, vagy akúr 111agunk is elöúllíthat juk. hn
gondot fordítunk <1 fizikai és kén1iai saj:'i!s.úgokra.
1 ?.r·„ Bt vilarnin sósavas sójának gvári úr: 1
G5 P korul 1nozog.
·
, --~. :12 !1ila.111iT'.: v:igy ,h.tk~oflavin (= G-vila1nin)
,1 B-\ 1t.un1nok novekedcs1 !aklora. an1elv élesztiihen, zöldségben, lejben s az álla ti !'i~ervekhcn
(1núj, vese) fordul elii, kisebb jelentüségii a nli
sze1npontunkból.
. . 1_ kg. szúraz ölesztií cca. 0.02 gr-ol tartahnaz.
hnstnlyos, sárga, vízben rosszul oldódó, fénnvel
szen1ben L~rzékeny anyag.
·
A sejtlégzésben, tovúhhá a növekedésben jútszik szerepet.
'I'crúpiús javallatai: növekedési zavarok diabcle~, vér, gyon1or-, JJél-, hűr-, fertözií- és sz~1ube
tegsegek. terhességi {>s Jaktúciós zavarok.
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Dózisa 2-3 mg. naponkérÍl, 1 gr-jának gyári
úra 200 sv. frank.
;\ TI:i, Ra (grila111hnö\·ckedési) vita111in. l>s a
B.i. (natklinynö\·ckedési) vitan1in az e1nhcrre nézve
ncn1 bírnak jelentiiséggcl. :\ Bo = antidern1atitis
vitamin.
C-Pilc;nlin = nntiscorbuticus vitan1in (CnlfsOn).
Eliífordul gviiinölcsökhrn (fiílcg azok héjúhnn). zö!dnih·l•nvckbcn. zöldségckhen. fiízelékekbcn sth., különösen sok van a paprik:'ihan, atnely
kg-onként 2.5-5 g vitan1in C-t ad. a citromban
ennek csak 1/5-c (0.5 g) van.
Szent-Györgyi Albert professzor. Nohel-díjas
hazúnkfia állította eliiször elő a 1ncllékvcséhöl.
1najd nagyobb n1cnnyiséghen a paprikából, tehút
felfedezése az ii nevéhez fííződik.
'I'ulajdonsúgai: krislúlyos, színtelen. vízben ol~
dódó. savanyú ké1nhatúsú. criis rcdukúlúkl>pcss(•gíí
al!yng. an1ely oxydúeióval szen1hcn t;ppcn t:zl>r!
igen (•rzékcny. :!O-J0°-on hosszahh fiízés folyan1ún elpusztul. dc esak oxygcn jclcnléti"hcn. l{üvidcbh ideig lnr1ó n1elegílésrc kcvéshhé hon1lik.
("l'ejct gyorsan forraljuk fel.) Setnlcges vagy lúgos
közegben jobban P\pu.szlul n1ár n lcvegön való úllú~ közhcn is. 1nint savanyú kiizeghcn.
Pi"n~·t(íl
védell helyen kell tartani.
A dichlorphcnol-indophenolt rcdukúlja. clszínteleníli. E tulaj<lonsúga quanlitaliv 111eghalúrozásúra i:-; használható (az urinúhan, vagy vérben).
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. Fiziológiás hatúsa az, hogy a fer1ncnt-folyaínatokat katalytikus úton befolyásolja.
Gyógyszerként használatos: scorbut, Barlo\vkó_r, .~·e~'.tö~öDe~e.g~é_gek
(tbc., liidögyulladás, sza1_na1_-kohoges, dll ~er1a) ..' Basedo"-, tavaszi fáradsúgerzes, a?gkor, . iogszu, ~ravidilás, vérzéses ineglH;~e~~dcse.k, n11.nt anaenua, haen1ophilia, haeniorrhug1as d1athez1s, lro1nbopenia és C"yéb
C-h , _
0
vila1ninozisok esetében.
) po
_
Na1~ fiziológiás .szükséglet felnőttek részére
oO n1g. - cca. ~OOO ~-. E, bizonyos esetekben vagy
betegsegekben .ielcnloscn több. Gvónyító
ad•ina
0
0._1-1 gr vagy rnég annál is több (JJI. tíidöriyuiI~;.
0
•
dasban).
1
Egy. : E = 0.05 n1g kristúlyos C-vilaniin.

. , ..-~ ~-,·1.t~!1n.~n . kén~iailag = l -Ascorbinsav.
.unel)et ...1 ..l'-ulfolch ......
uvarak szintct1'J·us·1
•
'- . • 11 1·5 e1···11·
oa 11 sz~~loc~.tkorhól. Az ascorhinsaYhól
lana.;:.
(a na•ry.
kt:i:es~.;:.e~l'._)knl'l kaphalój készítheli a gyógyszer~Sz
lt:Jeuko1 ral keYerve poralakhan, vanv tahlett·'1J· ·1.
·
letvc J· 1
o.
• '-• 1
.
'-o Hf?rIIna 1u111ok alakjában a ina"iszlrúlisan
iendell gyogyszert az alúhhi recept szei~int:

Rp.
Acidi ascorbinici
.Sacchari albi

ct:ntigrla

qHh1que (gr. 0.05)

"lf'
l
gr. 0.30
• . pu v. seu con1pr., <lent. lai. dos. No. X.
Injekciók :duk júhan
ké.szítö laboratóriun.1unk

húr1nelyik an1pullákat
elöúllítja és onnan be-
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szcrezhetö az a gyógyszcrt'.·sz. últaL (Fizi.kai l·.s k~1ni-:ti sajátságaira figyclc111111cl kell lenni).
A készíhnényck úra így sokkal a\acsonyahl_i.
illeliíleg több hasznot jelent a gyógyszcrl>sz sza1nára, 1nint a gyúrilag kiszereltek.
1 gr. 1.-ascorhinsav gyúri ára 1.ao P körül
van.
/J-oita1ni11 (D:i). Antirachitikus vagyis angolkór elleni vita111in (C:?1l·l.iaC)l·l). D:? vita1nin = Calcifcrol.
Eliifordul a tejben, vajban. tojásban stb. l•s
a csuko1nájolajban, n1elynck 1 kg-ja 1nintcgy .2·5
1ng D-vila1nint tartalinaz. 1 g kristúlyos D-v1ta11lin = cca . .J:O n1illió I. E.
Sajútsúgai: kristúlyos, színtelen, zsírban oldódó, oxvgcnnel szc111hcn t'.~rzékcny (!clitctlcn hydroaron1aÜkus alkohol), a1ncly a Ca és P anyagcsl'~
r{•l szabúlyozza a csontokban (fogak). J-ltiúlló. 12
óra hossz.alt 100°-on f(ízyc is úllandú.
Ft.'·nylül
Ó\'Oll, \t'.·gritkíloll. vagy sc111\cgcs gúzzal löltöll
üvegben (ainpulla) kell p\lartani. ShCl:l-n! narancssúrga színt ad.
Gyógyszeres hasznúlala: a!1~0\kór. tct:1'.11:1:
c:~ont- {~s foghctcgsl·gck. luherkuloz1s, schkczcles l':-.
c;•y(·J 1 D-hvpovila1ninozisok esetében.
o- E"Y 1» E = 1 111•.'-ja a nc1nzr!közi standardnak (Ü:o1°/o-os oli\'ac~lajos oldaln a JH'lllZl'lközi
incgúllapodús szerinti eljúrússal hcsugúrzotl cr_gostL•rinnckJ 111cgfelel 0.02f> ;· krislúlyos Ü:.?-Ylla!uinnak.
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Gycr111ckck l~S fclniiltck napi sziikst.'·glete 0.02
nig: D-vitan1in = cca. 10 g.r. csuko111újolaj.
:-A D (D3) vita111in provita1ninja az e111heri (állati) szeryezetben is előfordul = a zsírsziivcthen
lévö úllati sterinck (zooslerin) kísérii anyagút kúp~zö ?-?ehydr?choleslexin.
A 1)2 vil:unin pro·
v1tan11n,1a ped1.~ egy phytoslerin, az ergosterin.
ainelyet a napfeny vagy a n1esterséges ultraibolyasugarak, aktiYáln~tk 1)-vit::~rninná. (Ezért ajánlja· az
orvos tclen, anukor kcves a napsugúr, a quarzlá~1pa hes~gár~~ísl.j Ez~n ~t jelenségen alapul a
gyogyszerkony\·unkhen 1s luvatalos oleu1n anlirachiticurn és co1npriI11ata antirachitica hatóanyauút
képező ergosterinurn irradialu111 clilállítúsu, · b
A CS1;1kamájolujba úgy kerül ez a vita1nin.
hogy az Eszaki- és l\:eleti~tenger felszínén élő aprÓ
szervezeteket, planktonokat uz ultraibolyasu"a~·::.kban igen gazdag északi ft'.~ny hesugár~zza bl·s
1gy keletkeznek abban a IJ-vila111inok. Ezeket az
apró szeryezeteket, kisebb n"tkok, azokat i.s1uét halacskák, n1ajd etnezekel <t ragadozó liikehaluk felfalják, _111.cly<:knek gyüjtök:1111rújúba11. a n1újhan
haln1ozod1k fel az értékes hahnájolaj Iegfon tosabb
ko111po11cnse, az A.~ és D-Yita111in.
A besugúrzott ergoslcrint szintén készen lehet
ki1pni az elöállító külföldi gyúraklól (1 gr. úra
cca 100 angol shilling). Ennek is kifizcUídik a
g~:ógysz~rtárak ?It~li való kornpri111úlúsa. a\·agy
oll\·aolaJban valo feloldás útján házilag történő elkészítl·sc (·.s forgalo1nbahozataln, ha nagyobb a fogy:iszt:"is (pl. kc'1rhúzi szú!lílús t>setl·n).
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.A D-vita111in tarlalínú ·készítmények túladagolása bajokat okozhat (hypervita1ninozis). Itt különösen fontos tehút an1a szabálynak a hctartúsa.
hogy az egykeresztes szernek tckintendö vitarninok csak orvosi rendeletre adhat6k ki.
E-l1itnmin.
Anlislerilitási vagy tern1ékenységi \·itan1in,
an1ely azonos az u Tocopherol-lal.
A tcr1nészetben igen gyakori, éppen ezért
avita1ninozisa igen ritka. Előfordul a növények
tcrinéseibcn, illetőleg azok 1nagvaiban, csirújálian, főzelékekben, salátákban, lakar111únyokban.
az állati szervek közül a hypophysis elülső lcbcnyéhcn, a 111éhlepényben, lépben, hasnyálinirigyhen, leslis-hcn, tojússúrgájiihan, tej-, vaj- és disznózsírban.
Egy kg. buzacsiraolaj cca. 1 gr. E-vít:uuint
tartalmaz.
Sajátságai: gyengén sárga, tiszta állapotában
igen állandó olaj, vizben nern oldódik, 1nethylal-
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koholban rosszul, egyéb - organikus oldószerekben
jobhün, redukúlhntó, sókat képez, zsirhnn jól oldódil'- llöúlló. Igen ellenálló lo,·úhh:i: SHY. lug.
oxygén és ultraibolya sukarakk:d szcn1hen is.
Phcnolszárinnzék.
Fiziológiús hatúsa: állatok tennékenységét, a
111agzat fcjliíclését elősegíti, a hín1 úllatok spern1ájút, szőrzetét UÖ\'eli. Az c1nhcri szeryezetre gyakorolt hatása tnég nincs liszlázv:1. 'I'herúpiás javallatok: habitu:ilis ahortus. korasiíih~si hujla~n.
halvaszülés ellen.
'
Férfiak sterilitását, azoospenniújút. sexuúlis
ncuraszténiúját !!vógyítja.
I~gysége: n1ég nincs \'églcg n1cgúllapílYa. kh.

:1 ing.

Gyártják belföldön is, a1nelyhiil igen könnyii
a gyógyszertárban niegfelelií kl~szít111énvcket elíiúllitani.
l gr

E~Yilainin

;\ „11··

az „r·
a „l\:·
a „P„ =
sulyus és könnyíi cukorhaj. juYcnilis
diabcthcs kezelésére.
)( 200 E
f> >( 200 E

gyúri úra 1.SO P.

hör\'édö vitanlin,
anlipneu1nóniús {= C!:!),
an tihiin1orrhagiiis és
per111eabilitúsi (Citrin) Yila1nin slL .

..-\ 1uodern higiéne jelszava: „vissza a természethez'', sok napfény, levegő, mozgás {sport) és
sok gyü111ölcs, főzelék és tej stb. Ez, vagyis a Yita1ninok racionális fclhasznúlúsa a 1nagyarázata
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nnnak, hogy a inai fiatalsúg criilcljcsebh. cgészségeschb, betegségekkel sze1nhen cllenúllóhh s n 1 agasabb nö,·ésíi, 111!!11 a régi volt.
Ezekben foglaltuk össze röviden azokat a gvakorlati sze111ponthól is igen fontos tudnivalól~at. ·
ntnelyeket a \·it:uninokkal kapcsolntosan a

i;;:„·üg~·

szerészeknek is1nerniök kell.
'!'ettük ezt abban a rcnH!nvben ho"Y karlúrsaink felisn1erik ehhiíl sajút jÓl felfogofl cgYL'lll
érdekeiket. nen1l~iilönhen azokat a gyógysze1:iiszi
re~1drc s. ennek revén közegészségügyünkre, az orsz~!g gyogyszerellútúsiira kihaló eg~·l~h
kövelkczJn~~n?·eket, an1elyck :i kiilönhözii
gyógyszereknek
nuncl i.1a~yobh szú1nhan húzilag va16 cliíúllítiisúhan nylivanulnak 111eg.
. Vajha ~z a kis közlc1nény n1cggyözn{~ kartúrsatnkat a~Tol, hogy érdc1nes ilyen irányban foglalutoskodn1ok s akkor nc1ncsak a 1ni fúradsúgnnk.
dP karlúrsaink{· is béiségcsen n1eg lenne jutaln1azva.

A felkent tapaszok (collemplastrumok)
_chemiai vizsgálata.
Irla: dr. Schuh•k Eletnér egyet. 111. tanúr
és dr. Ró:~a Pál.
l\.özle1nény a 111. kir. ()rszágos I\.özegészsl~g
ügyi Intézet che111iai osztályáról. Búr a felkent tapaszok gyógyúszati jclen!iisl·g('
n1anapsúg ll·nyegesen csökkent, a collcn1plastrun1ok hivatalos gyógyszerkönyvi
készít1nények.
1nclyeknek hatóanyaglartahna 1negszaholl. Igy a
ncg~•tcdik kiadúsú n1agynr gyógyszerkönyv :1 „Colk·n1plastrun1 tlydrargyri··-t. a „Collcn1plastru1n
saponato-salicylahnn' -ot l·s a „Collcn1plastru1n
Zinzi oxydali"-t tartatja kl·szlelhen s húr rnegkivúnja. hogy a kl·nesüs kaucsuktapasz tapaszrélcgének kéncsötarlaln1a 20°/o legyen. a salicylsavas
kaucsuklapasz ö 0 /o szappanport és 5, illctiílcg 10°/u
sulicylsaval tartaliuazzon, vt·giil a zinkoxy<los kaucsuklapasz lapaszrétcgénck zinkoxyd-lartahna 10°/o
!Pgyen. a tapaszkt'~szít1nények elöírt hatóanyag
lnrlahnút ne111 ellen6rizteti. A„ gyógyszerköny\'
iuindüsszc :izl kivúnja, hogy a gyógyszerész n1eg~
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hizható helyről szerezze hc kaucsuktapaszait. Nem
írjn elő a gyógyszerkönyv a tapasz készítéséhez
hnsznúl! siiríi gyapotszövet 1ninöségét, a felkent
l:ipaszréteg vast:igságát sen1, dc a kaucsuk.tapasz
alapanyagának összetételéről sein tájékoztat. .A
lapaszrétcg vaslagsúgárn Yonatkozólag' tnindössze
az e1nplastrun1ok cí1níi fejezetben esik szó: „A
szö\'clre felkent tapaszréleg vastagsága rendszel'int 1 n1ni."
A. kövelkezökben azokról a vizsgálatainkról,
helyesebben vizsgálati eljárásainkról kivánunk beszá1110Ini, n1elyeket felkent tapaszokkal végeztünk.
n1egjegyczve, hagy e vizsgálatok cgyelörc csupán
a collen1plastrun1ok hatóanyagára vonatkoznak. A
fc:-lkcnt !apaszréteg alapanyagát 1ninclössze abból
a szen1ponthól vizsgáltuk, vajjon szabad savat larlahuaznak-c, n1ert véleményünk szerint lehetéíleg
alacsony savszán1 a jól liirheléi!-iég egyik kritériun1a ..A szabad savak 1nennyiségénck jelleinzésérc
a szokásos savszárn szolgúlt, incly az 1 g. hatóavyagn1entes tapaszalapanyaglian léYü szabad sn,·ak lekötésére szükséges kaliun1hydroxydot jelenti
111 i l ligran1okban.

i\legítélésiink szerint a felkent tapaszok öszszchasonlító vizsgálatánál a készíléshez hasznáH
gyapo!szövct négyzetdecin1étcréuck süiya, az 1
négyzetcentünéter szövetben található lánc- és vetiilékfonalak szún1a is értt'kes, niíg az 1 négyzetdeci1néter szövetre felkent tapaszanyag súlyának
is1nerete nélkülözhetetlen adat. Vizsgálataink tehál
ez adnlokrn is kiterjedtek.

!. A qi/apots:övt'f vi:::.sgálata és a /efken,t tapasz-

. ·~nyag n1ennuiségé11ek ml'ghatarozasa.

A vizsc1{tJandó kaucsuk !apaszból - anélkül.
Jionv nz ö;szctapadás 1ncgclüzésére :sctleg_ all~~ll
Jn:~ott oriiantin-szÖYelet a lnp~szrol cI.~a,·ohta.·,11]- éles ollóval én·atosan kivúg,1uk az elore gon11<
"·
,
"
„
l
E •
dosan kin1ért 25-25 cn1- le1:iiletu dara Jot. , · veghfil az ú. n. rnillilnl>ter pap1rhól ~~sctleg ker:.gpa.:
· ·ból vanv hádonból készített 1sn1ert terulelu
pn
· ·öli szove
·· t re l1 el\·ezz1··11·
niúrtékct
ati.!·
-.1s1n11to
•
• • ". s ce1·t1z't"
\·a! kijelöljük a kivágandó lerlile~et.. Az ~sn1_crt t.eriilelíí collen1plnslru111-darahot, n11uta1.~. suI~:at n11lJigram pontossággal n1egúllapítottul~:=-). tagasab~
(250 kcn1-es) rúz<itölcsérbc hclyezzuk s , 10-la
kciu-es chloroforn1. esetleg pctrolacther. reszle!ekkel rázogat.luk n1incladdig. 1níg a lcho:satol! chl?roforn1 ,·agy pctrolaether fi keni-cs reszletc clparnloglatúsa ulún 1núr n1araclél~ot 1~_cn1 ha~.Y·, .-:\
siir(i nyapot- és esetleg organt1n-szo.vetet„ kil{.J 1!·nk s ~liiször szolnihtín1érs1~Jde!en. in:qd clnre n1egJIIH
sz'ii·1·10· szell'ncéhc téve szúrílósz„krényhen
• •<
'
" • • j
"
105 C0-011 állandó súlyig (kh. 1 Óra) szanl;Jll ~ l'S
niérjük. I·Ia org:inlinnal fedPtt l:1paszt. Yizs?alt~u1k.
"Z or"'llllinnak {•s esetleges foszlan:,·a1nak ell „.
1">'
"! . · 11 ·1
u~·,:olílúsa
ulún :i slíríí gyapotszövp! su ya! a ll\~I ,:
juk n1eg. 'V{•gii! a kifeszílt>ll ({'Sf'ilPg kivasalt) suru

~i·t·

-,„,.

h-:isi•rll'leink szerint nz 1 din~ llTiih•lii tapasz.ok
J·„Jlö "O!Hlnssúggal ki,·;'ig,·a l .;-)-~n/o J)onlossag~al:, lG ~~n1~ ~eriilelü 'tapaszok súlya tnintegy :io/o ponlo~súggal rcprodukúlha!ó.
:;:·1

Sl-,1,··1
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gyapobizö,·cf

ken~szt,

é.s

vctii!l~k.fonalúnak

.szú1uilt

a szokásos kis fonalszán1láló kézi nagyítóv::il 1ncgá!lapítjuk.
:\ fentebb leírt 111érések adataiból az l d111 2
ll'riiletií collen1plastrun111ak a fedií organlin-szih·ct
nt~lklil való súlyút és a felkeni lapaszréteg súlyút
cgyszerií 1nódon kisz{nníljuk, l)gyancsak e inéré.SC'k adataiból sz{11nítható ki az egyes hatóanyagok
quantitaliv 1neghalúrozúsához. - a fcd(í organtinszövcttcl együtt vagy anélkül -- le1nl-rt collernnlastrun1 - részlelck lap:iszanyagúnak n1enn~·iségc
i~·. I·Jiszen csakis ennek is1ncrcléhcn tudjuk a hatóan~·ag rnenn~·iség{•t a tapaszanyag sziizalPk:lhan kifejezni.
:\ felkeni lapa.szrélcg súly{1t köz,·ellen 111ódnn
is n1cg1nérhetjiik. kiilönfisen akkor ha .sziik.st~ghöl kis lt~riilclíi tapasszal végezzük el a fönlt·hh leirl Yizsg:llalokat. Ily esetben tígy i.s Plj{:rhatunk. hogy a tapaszréteget lartaln1azó orga·
niku.s oldó.szeri ke\·t;s horzsaktivPl Pgyiitt e!iíre
1n1•g111l·rt lon1hikha iililitjiik s az n\d(J.szer ziirnénck
h-dc.sztill{dúsn utún a 1ninlPgv ·i-5 keni. oldatot
lurtaln1azó lon1hikon adcliµ .. ,.PZPliink
kercszliil
!.{•n.s:ivv:tl szúríloll. lcvpgc'i úran1nt. tníg n lon1hik
•-úJy:1 íillandóYú Yúlík. ille!Yt' 111érsl-kelt .sel1ess{•gii
lc•\"Pgc'i úr:1mnak 1 pereig lnt'l<Í útliru1nol!atúsa u!i111
•-úly:i lcgfcljehh 1 111g-n1:il csiikkPn.
'I'öbhrétegií felkent tapaszok esetéhen
(ilyen
pl·ldúul az cgyszcríí zinkoxydos collc1nplaslrun1ra.
111int rögzítlí tapaszra alkaln1azott higanyos, hó·
lyaghúzó slh. tapaszok)
az c•gyt:.s rrtcgckct -

l~sCtleg tneleg késsel szétfejtjük és ~~iil~_n ~·i.~.:·
g:lljuk. Gyakori eset, hogy az· egyszcru ro~z1to~il
Ji:•_.sznirlt zinkoxydos tapaszra clhcl~'ezell 1nasod1k
tupnsz papírra van felkenve.
Sziikst~g esetén :1 gyapolszövet hatnulartahnút
is 111cr1állapít juk. E célra a 1nár rnegn1ért szövetet
platin~ edén)·ben e!luunvasztjuk, s a 111aradékol
addig ízzítjuk, 1níg a szénrészecskék teljesen eltiin·
tek. A ha1nu igen gyakrnn ncd\"szívó. ezért az ehhiil szúrn1azó hibák elkerülésére a platin edényt
lapos 111érüeclénykében n1érjiik. A kiízzílolt ph~li!1'!
edl~nyt a lángból néhúny percre 110 c 0 -on szar1to
.szekrénybe tesszük, a 110 0 -ra Jchiilt platina csészl-t n1ériícdénykl·be zúrjuk s 20 perc cllelléYel az
eclénvke fedell·t egy pill::inalra kinyitjuk a nyn·
n1úsl~ülönb.ség kicg)-:enlítésére. végiil .súlyát ana1ytikai n1érlegen tnegállapítjuk. Elhann·asztús után a
súly 1neghatúrozú.sa ugyanilyen 111ódon törlc~nik.
:\ han1utartaln1al a gyapotszöyc! stíly 0/o-úhan fejczziik ki.

c

11 . .-1 felkent lapas:ok :inko.ryd-lartal11uí11ak
hal rírn :risa.

111í'[!-

I·ln a collcn1plastrun1 zinkoxydon kívül 1nús
fétnvegyülctet nen1 tartahuaz, úgy a zinkoxyd
1neghatározását u lcgcgyszerübbcn az organiku!-i
anyag elégetésével vl>gczhetjük. Evégb{íJ a borító
organtinszövetlöl cl 11cn1 \"Úlasztotl felkcnl lapaszból analytikai 1nér!egen annyit n1l·riink le. :1111enynyi kb. 0.10 g. zinkoxydnak iucgfclcl. A !apaszt
platina-, vagy. porcell:ínlégc1yhcn {},·at{lsan elh:un·
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,·:;szljt:k ..~ a ''!ssza~Hara?.ó zinkoxydol kihlilés u!~'in
n1egn1er,1uk. Lgy. is cl.iarhatunk, hogy a felkent
~apa.sz pontosan le1nért részletét rúzótölcs(~rhen
a--10 ~rcn1 ~hlorofor1n- \'agy pelrolaether részletekc~. razogat.!uk. Ez! addig isn1éleljlik, niíg a !"iZÖ-

':c·l1.·~il ll'.!i.ocs:.~lo!l old~)szcr :J-5 k<'nt.-e elpúrolog!,1l\;t IIH:J h_elo nutntdekol nen1 hagy. Az egvcsítctt
oldoszer n·s7:1elek elpárologla!úsa utún a fapasz:_1.:1~·agol ~Jla!1na-. vagy porcelJ{p1csészL~hen eIPgel-

J~I'." ~ a Ylssza~nar:ult zinkoxydot 1nérjiik. Az clégc!.~:~·n.L:l ~1y~:rt z1nkoxydhan lcrnu~sze!esen a g~·apot

~ZO\ C[ il~el\·e a .l:ipasz-:1nyag h:11n11tarlalmn is hcntlogla!lr:tik. Ponlos 111érésckni'I az crechnény helyesspgel
111indkl•I es(•lhen
(irry
ö1·'1z·~1"1l·
•
•
t'I.
„, ' ellen .· 1log\'
a 1:1erl _z1nkoxydo! kevés 1neleg 10°/o-os sósaYbUj1
oldJuk t'S 200 kc111-es f(íziípohúrba öhlítjiik. A sösa;·hoz aprfinként nnnyi a1n111011iál c surgatunk.
1:11g anna_k utolsi"i l'Sl'ppjl-téíl csapadl>k keletkezik.
!'- <'s:ipad~·k.ot t•gy-k{•! <'Sl'pp s6sa\·han oldjuk. 1najd
2 g. I-f.1?\:CI hozz:íud:"isu u!ún az oldatot kh. lÓO
k1egt;szi!jlik. forrúsin ineh•«íl1'iil· s J-e,-,.,.,,,
1keni-re
„
1
'
'"'
't'>
•
'
•
\
i:~lz JCll vekony sug;írhan 10 kcn1 10°/o-os :tinnHi11111111phosphattal t>legyíljiik, :\z Pleinll' :unorp .. de
<'sakh:unar kristúlyossú \·{tl{) Z11J-f.1;'\',p().1-l>öl :Hiú
cs:~.r~a.t:.l•kol n1úsnap H'inhh·r-féie 1 ) kt•ht>IYliilcs6rrt•
~y~1.1t.1i.1k, szahúlyszPríit•n ki111ossuk. leszív~1ljuk s 2
o~·an. a! 1~2°-011 sztíríljuk t's 1nl-rji.ik. A c.Sapadék
sulyal 0.-1;Jf>8-a! szoroz\'a a zinkoxyd 1nennyiségél
0

k:ipjuk, 1nclyet a felkent lapaszanyag súly0/o-ában
adunk iueg. Ennek kiszáinílását illetően a dolgozntuffk elséí fejezetében eln1ondottakra utalunk. A
zinknck Znl-I·1X.P0-1 alakjában való ineghatúrozásúhoz a tapaszany:ig chlorofonnos, vagy petroluclheres olda!úhól a zinkoxydot 5 kc1n. 1o0 /o-os
s(isavval való rúzogalással is kioldhatjuk s a chloroforn1ot ,·agy petrolaethert 1°/o-os sósav részletekkel kin1ossuk. illetve kirázzuk. Az egyesített és
chlorofornunal vngy petrolaetherrel összerázott sósavas oldatokból az oldószer nyomait kiforraljuk.
A semlegesítést és a zink lecsapúsát illctlíen úgy
Járunk el, mint fentebb· leírtuk.
Egyes higanyos collemplnstru1nok zinkox,rdot
is tartalmaznak. Ezek ZnO-tartaln1án:ik 1neghatározásn a legegyszeriíbben a co1le1nplastrun1 pontosan 1c1nért részletének porcellántégclybcn \'aló
e!!vszeríi elha1nvaszlásúvnl liirlfnhet.
_.\
ZnO
n;·~nnyiségé-nek az elégetés után való elleniírz(>sét
ugyanúgy végczziik. 1nint föntehh lcirluk.
;\fegjegyezziik. hog~· a fPlkenl tapasz í'h;gett;St'
a legegyszeríihh és lcgközvellenchh elj:'lr:ís. Ne feledjlik. hog_v az t>gl'tt>sht•z platinat>dl'nyl csnk akkor haszn:Hhalunk. ha hizlosak ,·ag~·unk felillt>.
hogy a lapaszhan 1niis fl-1nvpg~·iilet félként ólonl.
vngy hisn111th n,ron1okhnn sincs jC'len.
fi, A hiyany Tl!l'ffh(Jfrír11:rísr1 /1•ll>f'nf taprrs-::(1/dian.

Ausgcwiihlll~ L'n!ersuchungsverfahrcn fiir das
chcn1. Lahoral. F. Enkt' S!uttgart 1931.
1

)

A higanylapaszok ú. n . . .l-Iydrargyrun1 exlinc\111n"-n1al késziilnt~k s huza1nos tárolás után :i
f'én~·higanyon kívii\ kc•\"t;s organikus kött•sht~n Jt·yi)
20
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tartalmazhatnak. :\ higanytarlaloi~
a ~1i.ganyt 111ercurinilrallá, vag,·
n1erc1:nsulfatla alak1t,1uk. ·rapasztalataink szerin.!
<1 •• s~~let r un 1sav,~al való töbhszöri főzés visszafolvö
1iuto a .:a n1azasa esetén .se1n nyujt kellö hi t ~.·~
t 'J t
J•
- .
Z OSI
e .:i: a ug:1ny teljes kioldúsúrn, inert a lapusz org'.1n1kus_ :1nyagai n1ercurinitrattal való flízéskor
inercuralodhalnak. E vegyületek pedig ,·ízben
gyakran oldhatatlanok.
·
higanyt

is

111cghat~íro~úsú_ra

11 1

:\Iúr Jobb ered1nényhez jutunk, ha a higanyt
lapaszan~·ago! organikus oldószerben
(chloroforn1han. pelrolactherhen) oldjuk s nz alkahnas n16don elkiilöníl'ell higanyt oldjuk salétro1nsavba1~. Evégbil! a borító organtin sziiycl!ii!
cl .. ncn1, ~:alaszloll higany-tapaszból pontosan anY~:~1t n1crunk le. an1cnnyi. kh. 0.10 g. higanynak f~
·_e. ineg. :\ lapuszt centrifuga edényhe 2 ) helyezzük
~ _ a ta~asz::.nyagol 15-20 keni.
palro1:ielherrcl
t.az(:g?lns _kozhen leol<ljuk. 5 percig larf{J ccntrif ngalas utan a pelrolacthcrcs oldatot Icönti'ü!·
· ·1nét 1- 9() J
, \ S JS
'.~~.~c111 .. pctrolae!l!crt (intiink az edt>ny
1 _',
a.Jan osszcg~·ult higanyra. (Jsszerázús t>s 5 p('rc(a
ln~tó c:nt;.i_fug:'d:ís uUín a pP!rolaclhc-res n>szt is~
:1H·.1.. _Icont,1ul~. A;: cljúrúst n1ég cgyszpr n1egisnH~
~l.1ul\ . .:·\ rnasod1k khnns:ís ulitn a szövC'ldarnhol
k1,\'~sszuk s pe!rolaelherrcl öhlítjiik. :\z egyC'síte!t
~r !1olac1.~1crps nldatokal. n1cl~·he a SZÜ\"eldarnhnt
is• hc!cllul·
.
, .
"· 9-szcr
- •.>:- J·-.crn. •1"O'!o-os sa 1clnnnsa\·yaJ
kirazzuk s a kis 1negncdYesíletl valt:i pa1naton !<'loirtaln1az6

~i Zeitschrif! fíir an·,,1,·1.-

('j
·
, lt'llltt'

'll'
, !, ,'I"'
n,l I J!)iJ.!).

s··iirl savban oldjuk fel a centrifuga edény alján
i1 iganyt. (Egyes es~tekb:n a ~1igany kevés
· graphiHal van kever\'c s 1gy h1~any~11tr::it-oldal~1n_k
ueni lesz ti:--izt:t ! Ez :i rneghatarozas pontossagat
azonhan nc1l1 hcfolyúsoljn.) :\ incrcurinitrat-oldalhoz k.b: 5 kt:lll 10°/o-os fcrrinitrat-oldatol. 1najd
c&eppenként annyi I\::Jfn0-1-oldatol adunk. n1Íg a
folvad{>k szine 1nara<landóan rózsaszinü. Ez utóhhi
az~rt sziikséges, hogy biztosak legyünk. hogy a
hiaanv 1nercuri-:dakhan van jelen. A kaliurnpcr111~ngilnat feleslegét 1 csepp I·I202-Yel eltúvolítjuk.
A gondosan lehiitötl oldathoz addig csepegtetünk
0.1 n. kaliun1-. vagy an11noniun1rhoc;lanidoldatol.
1nig annak utolsó cseppjl~tiíl a reakciós elegy YÖriiscs szint ölt. .-\ 0.1 ll. rhodanid-oldat 1nindcn
kcn1.-rc 10.0i.3 nig fén1higanynnk felel 1ncg. Ennek
Illl'Ilnyiségét a felkent
lapaszanyag súiy 0 /o-úhan
adjuk rncg. .-\ kiszú111il(1s\ illetííen az elsö fejczl'then chnondolt:ikra utalunk.
.-\ higany tartalo1n leghizlosahhan az organikus
:t!ka!részck teljes clroncsolúsa uliin határozható
1neg. :\ roncsolúsl a higanyvegyületek illékonysúga n1iatt zúrl rendszerhen kell clYi·gezniink. E
célra Icgnlkahnasnhh :1 Sch11l('k~l'astar1h-féie késziill·k.3) A késziilék 250 kcnl-l'S lo1nhikj:íha lrsz~
sziik a kh. 0.10 g. hignnynak 1negfelelií. pontosan
le111{>rt tapasz-részletei. 111plynek súlya azonhan az
l g-t ne1n halaclha!j:i n1Pg. :\ lapnszra H kc111. tö1nl·ny kénsa\'a\ önliink s :i rorrús l'g>·(•nh•fl>ssf> té-

i~vii
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telére 1 iivcggyöng~·öt leszünk a lomhikha. A
lotnhik csiszolalút tö1nény I-I2SO.i-val megken\'r
ibszeál1ítjuk a készülékC'I. Szediiiil 150 kcn1-cs T~r
lenmeyer-lo1nbikot alkaln1azunk. IllC'lyhe kh. 10 kent
vizet tettünk. A hiilií csöve a roncsoh'ís egész larlatna alall a vizh~ 111criil. :\fost a dpsztillúló fPltétjénrk csapos lölesérén úi cseppenként :10°/o-os
IT202-t juttatunk a lon1hikha 111indaddig. nlÍg a;o;
eleinte heves reakció Iassí1hhú. egsenlelesehh1~ vúlik. Csak ezuliin kezdjiik 111eg a lomhik n1elegih~
sét. A fl202 adagolását addig folylatjuk. 1níg a
kl>nsnv melegítéskor is szinlelen n1arad. A roncsolás hefejezlc nlún 10 kc1n vizet jul!alunk a
Ion1hikba s ezt is Iedeszlilliiljuk. i\fosl :i SZf'dii
larlalrnál elf-írp 1negncdvrsítclt sziiréín ál a roncsoló Ion1hikha sziirjiik s ke,·(>s ,·izzel ul:ínaiihlftiiik. Az ily nHídon ('gY<'SÍIP!I folYacl1~khnz ·1-i)
keni 10°/o-os fe1Tinitra!-oldaloL n1:~jd annyi ;J 0/oO-" K?\f0.1-old:ilol j11tlal11nk. n1íg az ulöhhinak piros színe 1neµniarad. A I\\ln0.1 ft>IPsleg(>!
pgy
('SPpp J.I!!O~-Y('] l']Y('SSziik s :l lPhiitü!\ folY:idl>kot
O.l n rhn<lan-olda!lal n1t>glilrúljuk. \fpgjt>gypzziik.
hogy a 1nost !Pírt K\fn()1-lal Yaló kPzclt'sl sth.
csak nkknr hasznitlhaljuk. ha halogt•npk ninesPnek jelen. I-Talogl'n<'k jelPnlt'l{•hen :1 ronesoJú.., heft'jezle ul:ín azt az l'i.iúrús! alkaln1azzuk, n1Plyel
.<,'{'hufek t's Flo<l1T1'r ·11 kor:'thhi dolgozalukhan il'írlak.
E hcJ.,·en
l'lnlí!jiik ineg. hng~· a higan~·
r11odano1n('ll'i:ís 111{·rt's{•I a zink i's :1 his1n11lh sa1
J

Zeilsdirifl fiir :111:dy!. C!u.·1nii· Hli, :IHli iIH:l·I).

nc111
zavarjúk.
l e•1ro1ns; l\"lS
-, . és· kénsavas
·
.vegviiletci
.„
•

:\z óloin kisebb n1cnnyisegc1 okozta lnha St'lll n;i~
:r\·ohh 111/o-náL
r:>- - ,\ föntebb Ícírt köriiln1ényes cljúrúsok ll~nyc
"esci: Jcefiyszeriisílhetiik, ha. tnikronH!!Prhen 0.01_ n
~ldatokknl dolgozunk. A higanylapasz organllnszövcttel együtt pontosan lcn1ért részlet{•! n1ely
0.00.5-0.01 g fé1nhiganyl larlah~.1az. l~JO kcn1es I\:jcldahl~lo1nhikban 2 kc1n lo1neny ken.savval,
inaj<l 5 kcn1 30°/o-os 1~~:!.Ü:!~ve.~ clcgyitjük. s 1_1 !'orrás egyenletességét 1 uyeggyongy hozzaadasaval
hb.tosítjuk. A reakciós elegyet <'ivatosan 1nclegíljiik s ii:ésiíhb forraljn~;;. A.. lI!!O!!-t idiíként pótoljuk, nlig a fJ:?SQ.1 1nar .~z1nlclt;n. Ha a 1.~1pasz
"ray)hitol tartaln1azot!, l' l 1no1n tekele pori flgyc1~1en kíviil hagyjuk. .-\ ronesolús hl'fejczle utú11 a
Joinbik tartahuút lchiitjiik, 1najd vízzel 15-20
keni-re kiegészítjük s 1 kc111 10°/o-os ferrinitratol teszünk hozzá. ;\z oldathoz 1°/o-os I\l\ln().1-oldalol csepegtetünk, 1níg a folyadék ruaradan<lóan
piros színü. A 1\\111().1 feleslegét 1 csepp l12():!~
vel clbontjuk. ;\ jégbe hütött reakciós elegyei
0.01 n KCNS~el pirosas szinig litrúljuk. 1 kc111

12 és 24 tabl. phiola
gonorrhoea és szövödn1ényeinek
el1cn1olherapiús kezelésére.
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0.01 n I\:CNS = 1.00:-1 n1g férnes higany. ;\ 1110.~t
leírt n1ikrocljúrú.s kh. negyedóra alall kl·ny('ln1:~
stn elvégczhelií :i gyógyszertárban találhaló felszereléssel is. Ez az cljúrás igen kl·nyelincscn használható a higanykenöcs (Ung. hydrargyri) és
a higanytapasz (E111plastru1n hydrargyri) higanylnrlaln1ának n1l•résére is.
A gyógyszerkönyvben leirl cljúrús
ugyanis
kh. 10 pcrcenllcl alacsonyahh l-rll·kckel szolgállat.
I-Iangsulyozzuk azonban. hogy az cljúrús cllífellélele a gyors dolgozús. Túlsúgos hosszú hevítéskor a koncentrált kénsa\'as közcghlil észrcvchelii
rncnnyisógíí higanyvesztcsl>giink szúr1nazhal.
III. .·t: ólon1 111eghatáro::ása fl'fkcnf tapas:okban.
Az ólo1n n1eghalúrozására a ,.Collc1nplastrun1
adhaesi\'UTI1';-ban keriilhet sor. I;:\"(>gbö} a tap:isz
organtinszö,·ettel együtt gondosan 1negn1t>rt részle!Pt. tnely n1integy 0.10-0.Ll g PhS0.1-nak f(']('l
rncg, 100 kc1n-cs Kjeldahl-lo1nbikhan, inclybe 1
Üyeggyöngyöt is tettünk - 10 kc111 50°/o-os f-li\'()a\-:d élénk fnrralús közben 2 kc1n-rc lefiízziik. Ezt
:1 n1iivcle!et ;)~.;) kc1n tiin1L;ny 11 :\'(l:!-al 111Pg húron1ízben
n1cgisn1ételjük. :\fosi 2 keni tötnény
JI:.:S()-1-al. 1najd 5 kcn1 (phosphorstiYIIH'n\esJ :H) 0 /oos J-[:.!02-ot csurgatunk a !0111hikba. .-\ heves reakció lezajlása ulún a reakciós l'legyet a kúnsavg(izök 1negjelcnéséig l·!Pnken forraljuk, kiizhen ·a
I-f2ü2-ot nlindaddig púloljuk. n1íg a kt''.nsavas elegy
n1ár nen1 barnul n1cg és zsircscppt·cskl·k se1n lúthatók a lo1nhikll:llL ~Iosl a kénsavat forralús
közhen lev('giiünun be\"ezctésé\"cl Jehetiileg elfu-

Jaf.iuk s a 101nbik tartaltnát kis (2-3 kc1n-es)
vízrészlctekkcl 200 kcn1~cs füziipohárba
öblítjük
s a folyad~kot tnintcgy 100 keni-re kiegészítjük .
.-\_leírt 1níivclct kb. 1/2 órú! vesz igl·nybe. A
PhSQ.i~c.sapadékot rnúsnap t:·H)° C-on 2 órún tii
szárított lVinkler-fl·le vattaszürörc gyiijtjiik, 50
kcn1 !elíle-lt álo1nsulfálos YÍzzel ki111ossuk. lcsziyafjuk. nH1jd 1ao° C-on 2 órán át szúrítjuk c>s
1nérjiik. i\Z ólotnsulfát sul~·út 0. 7359-cel szonJz,·a az
ólo111oxyd 111cnnyiségét kapjuk s azt a szü\"eln<'lldili tapaszanyag suly 0 /o-úhan fcjezziik ki. A szúrnílúst illctíit>11 ulalunk az clsii fejezetben ehnondotlnkrn.

IV . .-1 salicylsru1 111eghatáro:ása felkeni
lapas::okban.
A salicylsav tneghatúrnzúsúra több eljárást
dolgoztunk ki. Ezek küziil csupún a kolorin1ctriús eljúrús bizonyult hasznúlhal6nak. .-\ hrotnaltnnelriüs eljúrús az oldatba jutó cgyl·h organikus
anyagok 1niatl 111agasahh Pl"cd1nl>nycke! szolgúllat.
:\ salicylsaY 111cghalúrnzúsúra a küveikl·zii -111ód"
szert ajúnljuk.
Az organtinszÖ\'Cllc'il el ncn1 Y{t!aszlotl tapasz"
hói annyi! 111l·riink hl•. an1ennyi kh. 0.01 g sali*
cyls:l\·nak felel rneg. .-\ tapaszt 25 kc111-es f6zöpohúrban kh. 5 kcn1 chlorofornunal Ps 10 kc1n
kii. 0.01 n lICl-val ünljük le. Az organikus oldószert vízfürdön \"aló 1nelegítéssel cliízzük. Az ol"
dat lchiitl~sc után a \"izcs oldalot kis valtaszürün
100 kcn1·cs n1t'·rölornhikba szlirjiik. .-\ pohárkúha isn1ét fi keni chlorofonnot t!s }O keni 0.01 n

Felkent tapa szo k vizs gála ti eredmén
yei.
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A uTegoplast 1• „Egg er" és a „Han
sapl ast" "Bei ersd orf'' készlhnényekn
él
egyszerü „Egg opla st"-r a illetvc 1•
Lcuc
opla
stra11 helyezett bázis os gallussavas
bisumu!htal és sárga pyok11taninnal impr
egnált mullbetét tapad. A tapaszokb
an
bis111uth csal{ ·nyomoltban volt ki111
utatható. - A táblá zat 5-ik rovatában
záró jelben j{özölt szá111ok a tapa sz O din-é
nek organtinszövettel együtt' 111ért sulyá
t
jelzi!<, 1nelyböl a tapa sz többi adat ának
ldszánlitása történt.
Cégj elzé selc:
Beiersdorf vegyészeti gyár r. t. E =
Dr. Egger Leó és Egger 1.,
1
B
T = Titán vegyipari 1nüvelc r. t.
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A.:1. ú. n. kaucsuktapaszok alapanyagait kan·
csak, lanolin, „ Yiasz .és gyantúk képezik.
Ennek
uegfelellicn ú .. tapaszok ·alapanyagának saYszá111n
1
a készítn1ényc_k szúr1naZúsa szerint 1nús és u1ás.
'fcr1nészclesen a kiilönhözö 1ncnnyiségü halóanyagol larlahnazó tapaszok SaYsz{una csak akkor lesz
összehasonlítható, ha a savszúrnot a hatóanyag nélküli tapaszanyagra vonatkoztatjuk. ..\ salicylsa\ al tartahuazó tapaszok saYszáinúnak 1neghatúrozúsúntil a salicylsav okozta savszú111-en1clkedésl is
szú1nítúsba kell vennünk.
Az organlin-fedőszövcllöl el ne1n
Yúlaszloll
t<. pasz gondosan le1nérl darabját \0.5-1 g) 100
1
kc1n-cs Erlcn1ncver-lo1nhikl.Jan 5 kc111 chloroforn1111al yjzfürdün -n1clcgítjiik, n1ajd
'.:!0-2i)
kctn
phcnolphlalcin-indikátor n1ellett setnlegesilcll alk<iho\l adunk hozzú. 1-2 percig tarló n1clegilés
ulún
összerúzzuk a reakciós
elegyet s 10-12
csepp 1°/o-os szeszes phenolphtaleinl hasznúl \'a
jc!zöül 0.1 11 natronluggal 111egtitráljuk. :\z clfogyoll lug k('n1-cinek szán1a szorozva a l\_()!-1 tngcgvenl•rték sulvúnak tizedrl~széYel s oszl\·a a Jwn;i,rt tapasznn~·ag g-han kifejezett n1ennyisl•gl·Yel.
a lapaszanyag savszú111{tl adja. 'l'er1nt.'.~szetesen a
ti!:ozla lapaszanyag inennyiségét az cllizti Yizsgúlalok adataiból kell kiszátnílani oly tnódon. hogy a
len1érl anyag sulyúból a szö\'clek és a hatóanyag
kisz{unílolt sulyát \eYonjuk. I·l:i salicylsayal tarlahnazó tapaszról van szó. úgy az elfogyott lug
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kc1u-cinck szú111úból a saÚc\·lsavra csii nnlronlugot szintén le kell Yonintnk.·

.. A~ ~ln!o1Hlotlakba!1 Yúzoll eljárásokat alkal111:1ztuk.•1 l•lagyurorszagon forgaloinban Jéyi_i né1.u~~?· fontosabb ~apasz ,-izsgálalúnúl. Ugy hisz;"z~tJ.„.'. n~_n.1 I_esz -~~rdekt?Iett, ha 1neghatározásaink
.1d:~t:ut szintc_n kozrendJuk, :.1zzal a n1cgjegyzésscl.
hob) a felkent tapaszoknúl - a ha!óany·i"han
n1utatkozó
eltérések
loler·Ht
h·1ta'r't
·1't~
Of
'
'
•
H
lllC al~.J 0~~111" a-10 o-ban. javasoljuk niegúllapitani.
~.cllu.: 10; l.10 ?Y a hat~any:1g-larlalo1n niily ponto-

~,'~'~<1 '!~Iill_1~1lo ?e az a!talahan rosszul :idagolhatö

~! O}') ~~~1 tor1~1a!1ak larlot l kaucsuktapasznúl. De
e l.ibl:1z,1t nchany :idala arról is 1neggyüz houy
•.l hat?~nyagta.:ta~on1. clleniírzése inily fo~llo~. I-Jj_
~7~n ,.:tz ellenorze:~ !oly:unún löhh lapaszl kellet!
J..1!0~.isoh~unk. l,gy:incsak e lúhlázat tnula! ia.
~10~~ u a fel_kcnt lap:iszok lTlékell>st'.·nél a tapa~z
·~~l).'.lb h_atoa~1~·ag-tartaln1:inak 0/n-os n1cnnvisér1én
k'.Yul n1a.s t~~~1ycz(ík is szerepet jút.szhalnaic r~1chekel l'"v
u1·1i
I JUa(
• 1·<isu- gyogyszcrkiinvvnel·
·t'I.
·' 1 l
figyl•!en1he kell majd vennie.
·
·
\

Steril inje_kciók készítése a IV. Magyar
Gyógyszerkönyv rendelkezései alapján.
Irta: Spergelu Béla gyógyszerész, a 1Iagyarorszúgi
Gyógyszerész

Egyesület

gyakornoki

iskolájának

tanára.
Injekciós cl·lra szolgáló steril oldatokat állandóan készít a gyógyszerész, 111elycket rcn<lcscn
gyógyszeres ÜYcgben a sterilitás szahályainak lchetéí betartásával készít cl. Ez a gyúgyszcraluk
azonban nen1 terjedt el olyan 1nértékben. ahogyan
az injekciós terúpia az! 111egkívánta. inert egyrt>szl
tökéletes sterilitást nen1 lehet elérni egy parafa dugóval elzárt iiYegnél. rnúSrészt a löhhszöri felbontás alkalmúval az oldal rendszerint fcrlöziidö!! l·s
a gyógyszer legnagyohh részét cl kellett (inteni.
Ezért tért rá a gyk\'. nz a1npu.lláha töllölt oldatokra, n1elyck a slerililús szen1pontjúhól is töké-

letesek. de a légn1enlesen elzárt oldatok lartósnhh:ik is. 'rcrn1észetescn ezzel kapcsolathan f'elrneriil az a kérdés. hogy az nn1pulláha töltött oldatok clöúllílúsához elegend6-e annyi óvatossúg
és az álta1únos gyógyszerészi rniiszahúlyok hetartásn, mint an1ivcl az eliibh e111lítelt egyszeríi steril olclntok k~szítésl' !iirt{>nik "! EIT(' a gykY .. húr
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részletesen nen1 tér ki. n1cg1s az oldatok egyes al..:
katrészeínek szigorú ieirúsúval utal arra a különös gondra, an1ivel az injekciókat készíteni kell.
annúl is inkúhh. nierl az :unpul!úzotl oldatokat
raktározni szoktuk és az a célunk ::;~ a1upullú·
zússal. hogy a !u;-;zílnii•nyck hosszabb ideig \·úl"

!ozatlanul eltarthatók legyenek.
Addig, niíg az injekciókat kizúrólag nagy üze1nck erre a célra tökéletes hcrendezl·sscl gyúrtoltúk a gyógyszerésznek csak az a gondja voll, ho"Y
idöközönként felújítsa a készleteit. :\la 1uár n1{1~<>
a helyzet. .-\ gykv. 1nódot nyújt a gyógyszcrt'.'sznck az injekciók cliiú!lítúsúra, ha pedig ncn1 inaga
úllítja clö, úgy a 1nulltal szen1!Jcn tovább n1Cgy a
gyógyszerészi tevékenység. fel kell bontani a kcrcskedeln1i készílnH'inyeket és ineg kell állapil:ini.
hogy nincs-e a késziln1l·nvekhcn olvan 111orfológiai elvúltozús, a1nihöl az 'oldatok ci"ron1lúsúra il'hct küvctkczlctni. Ezzel a kcrcskcdclnli kl'szít111é11yt.•k H gyógyszerész birúla!a alá kerültek l•s t•z{·r!
:i birú!alér! a gyögyszPrl·sz felcliís.
:\Iiclötl az oldatok készít1"sl·n· ú!!Prnr"k. llH"'
szcretné1n beszélni olYaSóinkkal azokat a lchctiiségekcl. n1clyek l'g)·-egy gyúgyszertúr hl'lyisl·gi"hen
erre a célrn adódnak. :\ gyógyszer!úr officinájúhan
steril oldatot 11e1n készí!hctiink. tnert az cgt~sz hPlyiség. a túra üsztal felszerelése. az olt "éÚzt>t! legkiilünhCiziíhh 111unkiilalok. Yalarninl az a kiirüln1ény. hogy n1indcn percben za,·arva vagyunk :i
1negkezdctl n1unkúlian, kizúrjn nzl. hogy ott in·

jl·k('iókat kl-szílhessiink. Ern'

:1

n11111kúra, ha 1n:ís

lehetőség ncn1 adódik és ha külön steril fülkét
nc1n 1:er!dezhetünk he. a lahoratóriurn nyugahnasabh része a lcgalkahnasahb, ahol a leYegii Iehe·
tiílcg p.::1r1ncntcs, asztalok. falak leporolhalók, le·
1uoShatók .. egyszóval az. inindcn tekintetben tisztún
tar!ha!ó \·ilúgo~ helyi.ség !t·g_n.~JL B.o:;szul szellözhetii. sötét, zsufolúsig hchu!orozotl hclyisl~gck levegiíjc telítve van 1nikroorganiznn1sokkal. ahol

a leggondosahb' n1u11ka 1nellelt is eriísen ferUíz.ödhct a készíl!nényünk. Dc nc1ncsak a helyisl·g lehet
forrúsa a fcrtiizésnek. hane1n nli n1agu11k is. ha
egyik n1u11kúhól fogunk a n1úsikba. azutún foly-

tatjuk a laborációl egy injekció készí!ésscl, anélkül, hogy 1nunkaruhát vúltanúnk l·s kezeinket ala·
posan ineglisztitanánk. IIa steril oldatot készítünk.
akkor csak ezzel

foglalkozhatunk.

niprt

111inl a

slcrilezés tárgyalúsúnúl !úlni fogjuk. a kl~sz oldatot sokszor lll'lll ll'hel olyan tökéletesen sterilezni. nlinl ahogyan azt a hakleriológia szabúlyai
111egkövelelik Ps így a sterilitás hiztonsúgál l'!sii:;orhan a tiszta. !t'hút aszeptikus clkl,szítés i."s csak
111úsocJsorban :1 sleri!ezl·s szolgúlja.
Ezek utún 111egkisérle1n ahhan a so1Tl'IH.llll'll
türgyalni az idevonatkozó is1uereleket. ahogyan azok a gyakorlati t"ll'liH'll pgy1nús ulún köYclkez-

nck.
i\Iinclenek(•lött a \:1!Hiralóriun1 n111nka así'Jalát 1nossuk le szappanos oldattal. Nagyon \anúcsos azonhan 111i11d1•n :..leril készít111óny11{•] pgy
üveglapot ll·nni a 111u11kansztalra. t\lnely lúgos
szappan-oldallal kiliiuiil'll n1osható, azon 1ninden
tiszlútalansúg. síit. :i p11r is jól Illl'g!úlszik. L«-
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gyen több, gőzben stcrilczetl törlüruhúnk, arnivcl az
eszközeinket és kezeinket töröljük. Ncn1 lehel
eléggé hangsúlyozni, rnenn:•ire sziikségcs az. hogy
steril gyógyszerek ki·szíll>sénél a kezeinkt•! ala~
posan desinficiúljuk. Ennek legfonlosahh kctli·kc
az, hogy a könnöket rövidre Yúgjuk, n1ert a gl~ny
nv<~désl okozó huklériu1nok küziil a slrcplokokkus
i:„~ a staphylokokkusok különös előszeretettel tanvúznak a körii1n :!lati, dt• 1neglalúljuk l'Zl'kcl a
v~szcdeln1l's kúrokozókat a lii\r egt>sz feliiletén.
tovúhhú IH:szúradl. dc ·Viru!t•ns úllapolban ahban a
porban is. aini edényeinket. úllvúnyainkat t"s 1111111kansztalunkat hel('pi. Ennek tudntúhan sokkal tühh
n1unkút fogunk Yégezni az cliizcll's lisztililsi n1ii~
\"t•letekkeL 111in! n1ag{n·aJ a k{•szilnH~ny elii:'1llit:'ls:·l\·al. IIa n1t'ggondoljuk. hogy \"irulens s!rcptokokkusok a hiír alú fl·cskendcz\"l' fújdahnas genynyt•s túlyogokat. \"{~rht• jutvn :'tltnlúnos SZl'pszisl okoznak. :11ni 1nl'g 1nn is llL~hl'Zell gyúgyilhutó l>s sokszor ha\{dl:tl \·{·gzc'idik. úgy l'fiíttii11k i1an a [!!JrÍff!f·
s:1·n~s: 1'fft;s: l1•!1•lrísséy1'. :nni! csak ahhan az vsetht'll kl'pt's nyugodt ll'lkiis111erl'lel!el ,-iselni. hn k1~
s:í1111<~nyeil fcljl's
fclkl;s:ii/ts(;f/fl<'l 1;s f/!{rtkorlati
s:r1kis11u•rclf1•! állítja l'fii. Ezt>rt hoesússnnak n1eg

kedves k:irlúrs:dnl. ha nl·nu•\y fejezetben n legapróll·kosalih r{•szle\vssl'ggcl túrgyalo111 a kl·rdl•sl.
nH•r\ {pry l·rzenl. hogy 1ninden n1íihíhúl>rl. :unit olvasói111::-o.közii! \"alaki. is ('l\\()yplhc>llll'. {•n is fe\eJlis
yag~·ok akkor. ha ;iz eliifordulhn!l'i hihúk kiiYe!kczn1{·11yein· 11e111 híY0111 fel kell{\ nyo1nalékkal kar!:'1rsai1n .figyl'ln1l•I. t·g_,·:nH'Z a kl·I t•1111ítel! hakll>ri11n1
,; gyt·nnekúgyi lúz kúrok(Jzója l·.'i :izl :t sl<•rililúsl.
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anlit az orvos egy sziilésnél vagy míilétnf5l nlknlinnz: kell honv alkalmazzuk n1i is akkor. 1nikor
nil·Ivcn a szÖ;·e!ckbe. yagy n Y{~rhe injiciúlandó
~\"Ó;'Yszerekcl készítünk.
' ·_ r"IS!erilczni kell azokat az C'szközöke! is. n1cJyekke1 .dolgozunk. Tg\· sterilnt•k kell lenni a nu~1·1f'gnek. kanl_!laknnk." csipPsznck,
tölcsérrknek,
Joinhik<iknak. szii riipapirnak. pergan1enpapirnak.
zsincgnek. törliiruhúnak és állalúhan mindennek.
an1it az oldatok kl-szítf>s{•hc>z hasznúlunk. Az eszkil7.ök s!erilr-zésr töhhnyir(' úrnn1ló vízg{izzp] történik. n1erl C'Z a leghafúsosahh t>s ]pgct~lszPrííhh
eljúrús. Az eszközöket helyezziik rgy giíz sleri·
u;.iílorha. 111c>lyf'I az idP vonatkozó sz:ikköny,·pJ;:
i"en sok cf>lszpr{i vúltnzalhan rnn!nlnalc JH• . .-\ s!r-1~1izúlor aljún c•gy szil:1fp1u;k ,·an. lll<'ly nlú vizf'I
!i.iltiink. Kezdjük t>l a n1elPgítPst. 1niknr a giízök
<'liíhh :'1ljúrjúk :i giízlc>r<'L 1nnjd az t>szkiizök is feltnelegszt>nck . .-\ stc>riliz{ll<lr giíz!Prl•hpn J[>,·íi \1íin11;rí\ :izonhnn TH'lll fog inindiúrt 100 fnko! 1n11t11tni. an1iknr a viz fnrrni kl•Zfl. ezt a hc'ín1!>rs(>klPff>I
c~:ik akkor l·szleljiik. 1nikor a Sll'rilizúlor egész
t:1r\aln1a feln1elegedetl :1 yjz fnrnísponljúra. Ilyenkor kezcllidik 1tilajdonkl·1H'll :1 slt'rilezés {•s ha l'llnek idrjP egy órúhan van n1PgszahYa. úgy P!líil
az i<liiliíl szúrníl.iuk a s!Prilezt>:-: iflt'jt;L Az in.iecliók
k{>szítl's{•hf>Z szilksé!!l'S iisszps ('df.nyzet f's Pszkilz
úran1ló gf\zlH·n slf'rilizht>!c'í t1s a slPrilizl·s idejP 61t:ilúhnn egy óra.
:\ s!erllezé>s lH•fpjpzl>sf> 11!ún nyissuk fp] :i k1'sziiléket. en1eljiik ld az pszkiizilkC'l. sztirí1suk 1neg
htill>g sl<'riliz{llnrh:111 {·s h1·lyPzzlil; t•\ ]c•h('!iiJPg
21
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iiveghur:i al6. hog>· a lc\·egöhöl ne IC>njC> hC> a por.
Az így kilisztitott eszközöket. hn nen1
vessziik
azonnal. Y:q:~·>· rövid idiin heliil használatha. l1gy
nf>hánY nap n111Jva, vagy használat el<'Ht közvctJCniil újból. sleri1ezni kell.
Ezek isn1PrPIÍ>vPl :Ítll;rhPlnPnk nz oldatoknak
l{1n.rv:ilúsúr:1. :izonhnn C't;lSZC'l'ÍÍnt>k t:irlo1n
cliíhh
igen részlef Pscn n1egheszélni azon oldószerek tula idons(1gnil. 1nelycke! :iz oldatok kt>szí!Psénl>l használni fogunk.
lTáron1 oldószer az. :unit gyógyszerköny\·iink
Plfiir:

Aqua bisdestillata,
Sol. natrii chlorati physiologica,
OL sesan1i.

Aqua bfsdcstillata.
I-Ia az oldatok készítésénél valan1i nagyon
fontos lényezüt akarok kie1nelni. úgy a yjz készí!l•se az. Hogv kedYl'S kol!égáiin 111Plvehhen heh•lú~hassanak ~hhc a spt>ciúlis:in gy<ir:-~·szeri'-.'-''li l;(·,_
sz1tménybe, 1nárcsak a jó útértés szeinpontjából is
szükséges, hogy eliihh a h·púroll vízriíl. n1int old6szerriíl hcszéljek.
A lepúrolt víz. a1ni a gyógyszertárban v:in.
alkahnas injekció kl-!-izílt·sl>re, inert az eltartús alatt olyan szennyezfsek kcriilnek a vízhe.
n1elyek YPSzflyeztetik . az oldal ok eltarthatósúgiít.
Igy n1agn a szénsav- Ps a levegübiil oldott oxigéntartaloni. kiilönösPn súlyosan jön szán1ítúsha.
IIogy ('Z :1 k{>t szt>1111;·pz(;S nH·nnyirP alkahna!lannú.

lll'Jll

teszi a vizet a n1i céljainkra. két egyszeríí oldat
kP.szítésével tehetjük szen1léltetiivé.

I\:észítsünk 10°/o-os natriu111 thyosulfát oldatot
ú!lntt, lepárolt vizzel. ;\ .szénsavtól a nnlriun1
lll\tJsttlfúl elho111lik l·s kl•n ,·{dik szahaddú. 1~·= fi
rl'~tkció ,Jie111 rn•hető a:o11nal és:rt•, inert a kivúló
kén elübb kolf.nid állapotban 1narad, az oldathan
csak egy idii n1ulva halrnozó<lnak a kolloid részecs~
kl·k 1nakroszkopikus csapadékká, an1ikor az olclathan foszlányos üledék keletkezik. Ez csak a hcnnlás kezdete, a1ncly folytatódik tovúbb és egy i<lö
1nulva nafri11m sulfid, sőt polysulffd is keletkezik.
a1ni!öl az oldat 1negsúrgul. Ez egy igen jó példa,
anii önmagában is eléggé n1egvilágítja azt, hogy
az injekciós oldatok készítése 1nilyen n1csszcn1cnií
gondosságot kivún a gyógyszcrésztöl, olyan gondossúgol, a1ncly csak hosszabb gyakorlat utún fej·iiídik ki az e111herhen.
l~gy tnúsik pPlda a ritkúhban clöforduló apon1orphin oldal. lTa az apomorphinl szabad o:rirt(~l/

/artalrnú lepárolt uí:f)t'TI oldjuk.
.~·a11

Ú(I[!

a: ha11u1ro-

Az apo111orphin annyira l'rz(·keny reagense a szabad oxigt'>nnek, hogy n gykv. az apon1orphin jcletnzl>s(•nl>l azt 111ondja. hogy 1°/n-os oldala „szintl'lPn
,·agy zöldes színííó< legyen, ha az oldal határozottan zöld színíí Yolna.· úgy· a késziln1ény ncn1 hasz11ltlhatfi. ;\ ro1nlnll kPszít1n(·n>· n1érqe:ii. l'Uisziir.
1111•rl r1 bn111lrísf1•rr11l~kl'k nuírge:ők, nuísods:nr,
r11crl

nll'f!:iil.cliil, 1nikor hntúsúhól Yeszíl.

ki111arr1d r1 11árl hr1trís. fl11li 1u1rn1011 snk.~·:or

,~fetrncntő.

Ezt a kPI pl·ldú!

íq.~.'·

y(i\:iszlnllan1. ho!-!Y

:!:".
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ol<lalok
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hon1lúsa sze111lélhctö lcgyL'll. de

szú111os

készitn1ény létezik. ahol a ho1nlástenH;kt~k az ol~
dalban lúlható változúsl ncn1 idl>znek clií. d" n
g:·ógyszer hat{~súban jelentkeznek. Erre kiti.inö
pl·lda a cncai1111n1 nouu111. ualarninf a cricainllnl
hydrochloricuni. ahol n helytelenül kész'ítclt oldatban :10°/o-os hatáscsökkenés úll elő rnúr a készítés alkalinával,
Azt az ellenvetést tehetik igen tisztelt kartársain1. hogy a frissen késziilt lepárolt víz a f<>nti
próhúkat kifogja állni, ami azt mutatná. hogy az

szénsav és levegii n1cnles. Erre nzznl a szon1orli
n1eg:l.1Janítússal kell ,-álaszolno111. hogy a f!!JÓ[f!fs:<'rlárban lévő destillált uí= ncn1 felelhet mert
ilr1en s:igorú ldvánaln1aln1ak. Ennek az a 1nagya*
rúzata, hogy az újahhan szerkeszlc!l vízlcpúrlókat
híítéivízzcl láplúljúk. a híilfivíz pC'dig ncn1 (']{:g
1ncleg ahhoz. hogy a henne oldnlt g:í.zok :ihhól cl*
!úvnzzanak t~S olyan g:vorsan :'iran1lik a híitéíszcrkczclhen. hogy a gúzrncnlcsí!éshC'z JJe111 is volna
e1C'g"C'ndii idii. Tnrlval{>,·fl nz. hogy n\!Ji <lC'slill:í.11
vizcl is csak ft>J órni forrnl:í.ss:il lC'hel szé>nsavnH'Tl!esílrnL Ezzrl nzl kell 1ncg{1llapíla11i. hogy n
gvóavszerl:ír Jpp:Írolt VÍ7.(' lön1c>nvftell úllafH1\han
larlnhnnzza nz ivóvíz g:íznrrníí larlnhni rf>szriL
n1crf n frrmés:f'frs s:(•nsr111farlnlon1bo: ho::ríi6n o:::
n s:::f>nsn11 nu'nnnisf>g. nn1i hydrnrnr1,nnátnk f'lf1nrnlrísáln)f kclrtkr:::ik.
'y:1n :17 :\n11:i dP"!ill:íl{1nnk PD.:Y tnúsik
cso-

1;nrlha lar!nzó SZl'T111YC'7.t>se is. a f61n. Tgnz. hog\· n
!!Ykv. Illf'!!Yizsgl1ll~1tin fE>n1szPnnvezésrP is n vizcl.
11
.~·· :t nn!ritun sulficl old:ü ktiZl'l sen1 elt>g ('rzc~kt'llY

ahhoz, hogy a kis n1ennyiségben jelenlevö fé1nio1iolü1t .vele kiinutathassuk. Olyan fé1n <lestillátor nincs,. 1nel5·höl több kevesebb ón, vagy ré::; a
dcstillálurnba ne jusson. Ezek a fé111 ionok legjobTJ katali:ótorai az oxidaciónak és ezért a könynycn oxi<lúlható alkaloidák az ilyen ul<lú~i;erhen
rövid idő alatl elpusztulnak. Igy ron11ik 1ncg a
rossz vizbcn az adrenalin, a cocainun1 novun1, a
pilocarpin, a physostig1nin és n1ég egy egész sora a
készítinénycknek.
1Iég 1nindig ncn1 készüllczn el az összes vizhibákkal, inert az cllarlás alatt a lepárolt víz a
tartúlyüvegből tekintélyes n1cnnyiségü alkalil uchcl fel, n1ely olyan 1nennyiségii is lehet, hogy az
alkaloida oldatokból kicsapja az alkaloida búzist.
Ez a lúgossúg elég arra, hogy a nalriu111 salicylicun1, dexlrosc 111egsúrguljon uz oldatban és így
nen1 hosználható scn1 a coffcin nalr. salicylic. scnt
fi lhcobronz. nafr. salicylic. old<i.wíra. dc érzékenyebb alkaloidák sóihól (papaverin, slrychnini a
húzis kicsapódik.
llogy sen1n1il se hagyjak ki, anli bennünket
közelebbröl érdekel a lúgos, szénsavtartahnú és
Jc,·egötartal111ú vízhPn 111egindulnak egyrészt a

n.
neriun1 oleander levelének glycosidúja
J)igitalis szcrü carcliacurn.
Solutio, 'J'abletta, Suppositoriurn.
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lartalrni részek közöli a reakciók, 111elvnek ered-

111énye, hogy a tisztának vt~lt lcpúrolt ~·ízbe egész

vegyületcsoportok keletkeznek. Ncn1 csodálható, ha
ilyen köriihnényck között a Ievcgö bakll'riu1nai is
jó táptalajt találnak a vizhen, ahol szaporodhatnak, 111ajd a {Jaktériun1 hullák fehérje testének
bomláslern1ékei is ho::::zájárulnak ahho::, hogy a
uiz már láthatóan ro1nloltnak nlinősítcssék.
Sokat foglalkoztarn ezzel a kérdéssel, de le
kellett szúmolni egyszer a téves elgondolásokkal
és alá kell túmasztanorn a gyógyszerkönyv azt
a rendelkezését, hogy injekciós oldatok:.ll n1iért kell
kizárólag csak kétszer lepárolt vízzel kl·szíteni.
A kéts:erdcstilláll 11í:: készítésére t'.·.s ellartúsúra vonatkozólag a gykv. igen részletesen intézkedik. Ezeket a rendelkezéseket aszerint csoportosíton1, ahogyan az a gyakorlati tnunka közben
egy1násután jön.
Legelőször gondoskodnunk kell olyan iivcgckriil és an1pullúkról. a1nelyckben a kétszt>r destillúlt
vizet elraktározzuk vagy forgalo1nba hozzuk. Az
elözö adatokból tudjuk, hogy ne1n nlindcn iivegfélcség alkaln1as lepárolt víz eltartús:íra. 111crt az
üveg anyagából alkali oldódik ki. :\Iinél tisztúbh
a víz, annál jobban oldja nz üveget, ezért a kiilönbözö üvegekkel es arnpullákkal szeinben
szigorú feltételeket kell szabni. .A gykv.
n1cghirálúsúra a phenolphtalt'i11t:s
„A destillált víz gyííjtésére
höl készült és vörös kaucsuk dugóval
duglijúval egyiill gondosan 1ncgliszlílo!t s

Jt;púroll vízzel löbL ízLcH kiöblítcll p:.üackokal,
vágy' olyan l'ivcgclugós palackokat hasznülj, 111clvekcl <lugóikkal együtt előzőleg 111 /o-us sósavban
t~irlós<i.n furraltál, azután pedig több izLen <lcstiiláll vízzel öLlítelté! ki. Az így incgtisztílutl pa~
lackokal vesd alá a következű prúiJ:luak; 'l'öll!:id
1ncg a palackokat dcsztilláll vizzcl, 111clyhez literenként 10 kc1n szeszes phenolphtalein oldatot kevertél, azutün kösd le a lie<lugott palackokat s
tedd félórára a gözfazékba únunló forró víz gőzbe.
A palackok közül csak azokat hasznil.ld, 1nelyeknck tartalina ez idö alatt szintclcn 1narad. A. ki~
próbúll palackokat öblítsd ki több izben szesszel,
iuaj<l forró- desztillált vizzel."
A. gykv. olyan világosan ír le nlinden elvégezni valót, hogy ahhoz kevés hozzáfüzni valón1
lehet. 'fern1észeles azonban az, hogy ez! a vizsgálatot az a1npullúkn:íl l•pcn így kell c!Yégczni. dc
a:: anzpullákat 11c1n darabonként váloontjuk. ha11c1n gyúrtmúnyunkénl. Itt azonban egy nagyon
kitaposott úton júrunk, inert a jén:ü üveggyárak
olyan alkali1nenles fiolax Ü\'eghől készült ;unpullákat gyártanak, n1elyck nlinden, a gykviné!
szigorúbb kívúnalrnaknak is 1negfelelnek. Ezeket
a jénai üvegeket az a1npulla· falúha égetett fekete
vonalról. lehet felistncrni. l-logy a gyk r. vizsgálat,
különösen a 111agyar 11is:o11yok kö::i>tt_. niégis kívdnatos, annak az a nzagyará:afa, hogy ina n1ár
111agyar gyár, a:: Orion is ho:: forualo111ba <1IH/Hlflrikat, melyek mindenben 1ne9felclnek (1 uykv kiiUt'lelményeinek. A magyar ainpullákon sen1n1i jelzés sincs, épen úgy nincs jelzés a külföldi nen1
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fiolax üvcghiil ké!-iziill a1upulláko11 sc1u. a1uiérl
kiizelfckszik az a gondo!al, hogy rossz ih·egböl
készült a1npul1ákat is kaphatjuk, akúr véletlenül
clcserélés folytán i.s a jó rnagyar üvegek helyel!.
llycnkor \·égczzük cl a gykv, iivcgvizsgúlatút. a1ni
biztos tájékoztatást nyújt az üveg nünüség{!re vo·
natkozólag. \'an n1ég egy n1úsik n1cgjcgyzés is a
fent idézett szöveghez. Ugyanis a gykv. inindcnütt destillált vizet ír cHí az üvegek kiöblitésénél.
Itt szinte tern1észetes. hogy csnk kéts=í'r des:lillált ui::el használhal11nk. 1nerl iga:án 11c1n ki11á1u!los Cfl!J kiffí:ött steril edénybr belc11inni a dr•szlillálf ní:: bakléri11111 flóráját.

:\_ kin1osott üvegek.cl tegyük a szárító szekrénybe és 1uagas hüfokon szárílsuk ki. Zárjuk cl
ib cgdugóval Cs helyezzük üvegbúra al.á a többi
steril edénycink közt'.~.
.:\. kétszer<lcsztillúll víz keszítéséhcz a gyógyszerkönyv ne111 ír c!ü scnunifélc eszközt,de az a kifejezése a gykvnek. hogy \·ala1ncly alkahnas kl~
szülék lon1hikjúból vagy üsljéblil púroljuk azt le.
tl·vedés, rncrl
jó készíhnényl
kizárólag üvcgedényhöl nyt.·rhc!ünk. 'l'udjuk azt, hogy 1nilycn
sok nehi'zsl·ggPl júr üvcgccll·nyekkcl dolgozni. de
azt is tudjuk. hogy a fl~n1szennyezést 111úsképen
nen1 lehet elkerülni. Legyen a nagy üzemek
gondja az, hogy rniképen készítenek fémmentes
vízet, ini gyakorló gyógyszerészek könnyen áthidalhatjuk ezt a kérdést azzal, ha üveglo1nbikkal dolgozunk. l;-ontos a készüléknél n1ég az is,
hoyg a készülék.részek se parafa, S<' gumi alknt-

részeket ne tarlal111a::.zanak, n1ert ezcklJűl illó orcranikus szennyezések kerülnek a dcstillátu111ba.

.tJ.

· -~\z an1pullúk elökészítésél, töltésl·t, .forrasztását,-stex!lezését együtt ak:iroin tárgyalni a _többi
készftn1énnycl. így 111ost csak arra akarok \'Jsszale"rn·1 hÜr1v a nykv a kétszerdeszlillúlt vízzel 1ncgtöttölt Ü~'egek~l 111iképcn stcrile'zi és zúratja
Erre vonatkozólag a gykv. szövege ezt n1ond.ia:
Zárd el a palackot steril dugó\'al l·s kösd le a
~}uuót fonállal. ?\lásnap helyezd a palackot fél<Írfira (nagyobb palackot 1 árára)__ {~ra~1ló. forró
\'Ízc1őzhe. 'Tedd ki a palackot a gozta:-ekbol. bc~
rits~l le azonnal dugóját és nynkát steril vatt:~ reteggcl és kösd steril, vl·kony pergu1nen papirossal.':
f:rdckes n gyk\'. tovúbbi intézkedés.:, hog?' .'~z
·unpullákba töltött vizel leforrasztás ulan 1 orrtlf/
'. ainló u[zgii::.be slerilczni rendeli. siit nuísnnp TrH'[lar
' · l.:eres:: 1ll.
··1 E'·z ncu1
'sinételleti · a slerílc::Csl féluran
;~ö'vctkezctlensl'g a sz(•rkesztli hizottsúgt?L n~ert
tudvalévő, hogy az an1pullúkba töltött vizet ev:ki•' raktúrozhatjuk. n1Í!f a: iivegbcn ~ [elfoyntl 111:
C$~k rii1iid ideiy 111arad vállo:atlan. 1:.nnl'k az _ul~a
részben az üveg anyagúhan. rf>szl!en a7; {·lzara:
n 16djúhan kerescnclö, ainit 1nár itt
reszll'tczn1
ncrn akarok.

!e.

1Valriu111

chloratuni phusiologic11m.

11 1

A gykv. a cínl alatt tulajdonképen két l~e" sz í~
i~· te. Az egyik készihnény aqua (lc~li a a-
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val készül, n1íg injt•kciris célra s:olyriló nldalnt
kéls=cr des:tilhil! ui:::cl kell kés::ift•ni. J-Iogy vita
iH.' !egyen a gyogy.szPrkiinyv szö,·egc felet!. 1negcn11ilen1, hogy az a n1cgjegyzése a ovkvnck. horrv
a gyiijtöérhe fecskendezéshez rendelt oldat kl>s;i_

lcndií ké~:o;;ze~· dcszlillál! vízzel. nen1 jelenti a;,t.
hogy a, tohb1, tehát bőr alá ús a: i:::111okba fccskcndcze.'ihe:: ne1n kt•llent' ll[J!JClllC:::f tt::: oldatot has:nálni. Ugyanis a gykv. e!ííiratai között egv sincs,
:1.n1e!ynck olc~ószcre a ph~·siologiás só és ·így nen1
J~, tar~valhal,1a ezt a készihnényt, n1int az in jekc1ok :.1.lkalrészét. Ez az oka annak is, hogy ~ltér
az elotrathan az injekció készítésénél szok,·únvos
szúzal(>k szán1ílástól. inert 8·5 g. natriun1 chh;rátu1not ir elö H91 ·5 g. vizhen. Ez súlyszúzalékot jc~
l.enl. az injekciók pedig kivl•tel nélkii! súlv t&rlog:1t. szúzalékra késziilnek. Ha 111úr ezt a ·szánita~u ~o~~li1nat ~1e?en1lilen1, azt is eln1ondon1, hogy
1.n1l l'rlunk 1111 suly tl•rfogat .szúzalék alatt. Ez a
logalo1n a gyógyszerésztöl rneglehctösen távol áll,
n~e1~t .solu.1~e111 készítünk gyógyszereket tCrfogatra.
Az 111,1ekc1os oldatokat azonban az ()l'\'OS kc111-ckrc
os~tott _fcc_sl~cndih:el adagolja, így ncn 1 is lehet
nu1s szanutasa n11nt az, hogy 111cnnyi hatóanvaii
v~1n 1 kctn-hen. 1la physiologiús só előiratát e ~ze~
nnt akarjuk clkészilcni, úgy 8.i) g konyhasót kell
olc_lanunk 1000 keni-re. Valóban. ha ezt a készítn1cnyt injekciós cClra, 1nint vala111i
oldószerét állítjuk elő, íir1y 1nindio Í"V kell
~r:niink:, 1\l!ntán a physi~logiás ko;Yhasó
1sof<Hn111s is azaz a vérs:l\'ÓYal egyenlő
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uyo111ással lJír, azért 11en1 sleril állapofhan kés:h;lht!JI tartani annál kcuésbbé tanácsos, nzert i(Jt'II
j 1:. talaja a nlikrooryanis11u1soknak1 és röuid iclö
alail tele lesz t1irule11s tenyészetekkel.
- A.· kCszilésérc Yonalkozólag nen1 ad különös
rcndeU(ezést a gykv„ dc az előbb ehuuudoltakból
111 úr annyit tudunk, hogy infuzió.s célra kétszer
lcpároll vizet kell használni. A tiszta.s{~?. ~~-abályait
a vé"telenségig tartsuk be, n1ert a gyujtoerbe bef1.::csl~endezl·snél az esetleges 111ühiba folytán clüúlló bajuk azonnal igen heves reakciót váltanak
ki. Ne111 tudon1 elhallgatni azt az örök aggodalrnan1at, :.unil egy-egy sóinfuziónál a tetanus fertőzCs
lehetősé"e 1niutt állandóan érzek.
•
. Vidéki gyógy-.
szertárban, de itt a fűyárosban 1s, ha az orvos so·
infuziól rendel, azt többnyire gyógyszeres Ü\·egben
szolgáltatjuk ki. .Az üveg szaln1úba -~s?1nago~va
jön forgalo1nba l·s ez közyctJen il'hetoscg a !er'tözésrc. I\.iilönösen kCrcru kartársain1al, hogy ebben az esetben ne elégedjenek nieg az üveg n1cle"VÍzzel való kilnosúsúval, hane1n 111ossúk úl az
Ü\~eget előbb kevés 20°/o-os lúg(JC1l és csak azután
folyta~súk a szokásos lovúbbi tisztítást. A.z„ elkészült oldatot legcélszerübb azonnal a: lllJegbe
s:;iirlé=.ni és a:onnal el:órni. A szürlézés technikájára n1ég vissza akarok térni, <le az elzúr{~sra :onatkozólag 1neg kell jegyezne1n, hogy n1as nunt
vagy gu1nidugót alkahnazni nen1 lehet. Paraleljesen alkahnatlan steril oldatok clzú1nert a parafa szerkezeténél fogva sen1 stekl'lliiképen és a leggondosabb készít~s
is eléífordul. hogy a steril oldatban mar
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111.'.~húny nap

1nu!Ya halaln1as penész ll'lepck fejliidnek ki. Ilyenkor lennf.szc!esen új oldatot kell
készíteni. :1 (l!JÓ[f!/SZcrkönyo ávatos.wiyból a::t is
f'Írcndcli, hogy a fis::tán rnaradt oldatokat is ha-

vo11kénl újból sterile:::iik. 'f'ennészctesen ez a rendclkczt~s ncn1 érintheti az a111pullúkhan tartott oldatokat, inert azok sterilitása annyira tökéletes.
hog_v hatúrtalanu! Y{lllozús IH~lkíil eltarthatók.
Olcun1.

A hanuadik oldószer. an1it n gyógyszerkönyv
cliiír: az olaj. fla jól áttanuln1únyozzuk a gyk\·eL
akkor kétféle olajat lalúlunk benne. Az clüiratok
közölt az oleun1 sesa1ni szerepel n1in! a carnphor
oldószere, n1íg az általános fejezetben ugyanehhez
a can1phorolajhoz alkohollal n1osoll n1an<lulaolajnt en1lít a gykv. Ezen lapsus ellenére én csak .w.~
sa111 olajr()/ /oyok bc,~:Clni 1 rnert se1n1ni st•tn indokol ia a drága 1na1ulula olaj has=nálat<it. J-Iogy
egészen lisztflban legyünk a helyzettel. lússuk.
1nelyek azok a lényezllk, a111elyek az olaj 1ninösl~g
n1cgválasztúsánúl szerepet játszanak.
Legelsűs<ir
han csak olyan olaj jöhet szfl1ní!úsban.
:unit

rnindig lehető egyforrna 1ninőségben tudnak a piacra hozni, másodsorban igen fontos az. hogy
rninél kevesebb szabad zsirsavat tartahnuzzon,
hogy a gykv. nyelvt~n fejezzen1 ki 1nagan1, minél
alacsonyabb leyyen a saus::áma. A inai k.ereskcdeln1i olajok igen jók l~s sokkal alacsonyabb savsztí1nol n1utatnnk, 1nint nmit a gykvek n1egndnak.

oleun1 amygdalae
... olé1~111 sesami
{lleun1 olivae

gykv.

v;i!óban

3

1

(i

0.2
1.:1

8

:\z últalunk acloll szii1nok szún1talan vizsgúlat
küzépt-rtékl•np];: tekintheliík. Ehlii\l az! a l:in11\s(1"0l vonhatjuk le. hogy 1ni az injekciók kl·szítés(~
hcz lcgszívcs<'hhen a sesan1 olajat hasznú\juk. n1ég
otl is, ahol a gyógyszerkönyy nl'm ad.ia n1cg :i
készítn1ény cliiiratúl.
Ki kell !l~rnc1n a gykv. egy riivid 1negjcgyzi'•sérc, tunclv n1égis bizonyos köriilinényck között
rcndelkezé~ is lehel. Ugyanis n gykv. azokat az
olajokat, n1clvekbcn n1agasabh zsirsav lartalo1n
\":Jl;. így :i 1n;1ndula olajat is. alkr1ho/l(~/ ríl1110.w1tjr1,
1nivcl nz olajok alkoholhnn ncn1 oldodnnk. dc_• a
zsirsaYak úln1ennek az alkoholba. Ez <1 n1údszer
valóban :dkaln1as arra. hogy 111ajdnl•1n saYn1enlc~:s(; 1noss11k az olajokat. dt• a n1i tapaszla\:itunk
az. hogy a kPr<'skedele111he olyan n1iniíségii ol:ijok kaphn!ók. a111elyeket 1nosni sziiks(•gh•le1L :i 111agas saysziin1ú olajakliól pedig csak sok alkc~h~~l
k(•pes annyí
zsifS:!Yat
kioldani.
hogy
tll111nséghcn a jó kt>reskedL•ln1i úrunak 111egfcll'ljc11. Ezl·rt a gynkorlalhan ez a tnunkúlnt IPljcsen cll'sik.
Egy nagyon 111cgszivlc!cndií HH·gúllapílúst kell
azonban kartúrsai1n (•}{• túrni. azt ugyanis. hogy
nz olaj tele van olyan 1nikroorganiz1nusnkkal. 1nelvcknek :iz elpuszli\:"tsa :iz alkaltnazott sterilcz(•si
~ljúrúsokkal netn sikerül. l~iiliinösen az utóbbi
{•\·t>kh1·n

\"(•gt•Z!t'k

il~·pn

!rún~·(i

kí.'lt~rl<'tekcd,

llll'

3B5

334
lYekhöl henniinkel csak annak gyakorlati C'redn1{•r~yei érdekelnek. :\fegállapítoltúÚ. hogy az olnj
1nég akkor se1n ll'kinthpt{\ sterilnek. hn az 4
{Jrfi°n át 160 fokon lelt slerill'zYe. Ez utún n1egYizsgálták az összes kereskPdelc1nhcn lPvc'\ olajos
injekciól~a! l·s ill is az volt az ercdtnl~ny. hogy
n1ajdne1n 1ninden kl·szítn1{•11y \arlalinaznlt virulens
csirákat, liúr szPrencsére ezek töl1l111:·dn• úrlntl:in
baktériu1nok spúrúi voltak. 111{'1\'l'k a szövPlekhen
sc111míféle kclle111c!len
rlvúltozúst se111 oknznnk.
Azonhan 111i gya}~orlfl gyúgyszprt•sz('k ne1n !-iZÍYt>sen adunk ki ludntosan tökf>letlenül sterilezett készítn1Pnyt {>s azon vagvunk. bog~· nz eddigi 1nódszereinke! tök{•lph•sítsiik.
!.Ieg van a 111ód arra. l11igy ahsolut sl<•ril ola~
.ial úllítsunk l;lií. Ha az olajai 10°/o {•terrcl cli\hb
iisszckt:'verjiik. 1~ úrúig :"lllni h;_igyjuk. azulún '.2
órún út 11 fokon 111ele~ítjiik. ilyenkor az ola,ihól
eg~·rl•szt az l>ll'r teljesen cllúvozik. ntúsrl>szt teljesen steril lesz. 'fchál egy steril. szúraz {•s :iz
in1l•nl leírt n1ódon kitisztított üvegdugós iiveghe
készítsünk steril olajat. kössük nzl le úgy. n1int
alHr' an a kl>tszer desztillált víznl>l azt lelliik,
akkor nlindcn alkalontrn van kész steril olajunk.
:unit akúr injckciókhoz. akúr steril kcnéicsökhüz
nyn!!odtan használhatunk.
Oldatok

kés::Íll~iil'.

:'\lcgis1ncrve oldószereinkcl (•s eszktizt•inkel.
n1ost tnár nyugodtan túrgya\hatjuk az oldatkl>sr.itl·s lehnikújút is. :\!úr t•1nlítel\enl. hog~· az in-

jekcióS .oldalókat suly térfogat 0 /o-rn készítjük.
Igy cg}· 1°/o-os oldal eliiúllílúsúnúl 1 g anvagot
_belctnériink egy 100 kc1n-es 111érölo1nbikha, i.t'vl•s
oldószerrel feloldjuk l•s kiegészítjük olyan hön1l·1._
sékletlí oldószerrel. :11nilven hii1nérséklclen a hHnhik hitelcsíh·e van. lg;· 1ni úllandóan 20 fokos
\0111hikkal dolgozunk. 'Fennészctesen. ha vala1nely anyagot tnelt•gcn kell oldanunk, úgy a kit•gl·szítés előtt clöhb le kPll hiilt>ni a lon1hik tartaltnát 20 °-ia. A. hatóanyagok lc1nérésl·re célszerii
olyan 1nérlcgt•kel hasznúlni. n1elvcknek fl•n1 csl>széje va11, 1ncrl ez könnyen tisziítható. jól sterilezhctő.
Ilyen kis 111érlcgek a I'l'Ccptura c{~Jjúra
is készülnek l•s ina n1úr 1nindíg töhh gyógyszcrtúr
rendezi be a n1unkaaszlalút ezekkel az igen {'.rzékeny eszközökkel. A le1nért anyagot ne kúrtyúra
lcgyiik ki, 1ninl az últalúhan szokús. hanen1 a
ntérleg túnyérjúról a ln1nhik nyakúha alkahnazott
kis tölcsl•rhe öntsük. tnerl innen az oldöszcrrel
1nara{~ék nélkiil a 101nhikha lehel az anyagot vinni. Eppcn úgy ühlítsük ki a nH!rleg túnyérjút is
az oldószerrel. Ilyen eHivigyúzat Inl'llclt scnnni
nnyag veszteség se1n úllhat clc'i. !\is nH·nnyisl>gií
oldatok kl'.szítésl>nél igen kis Inennyisl•gckkel dol~
gozunk. :unit 111l>rleggel alig tudunk kelHí pontossúggnl lcn1érni. Ilvcnkor az! n tnúdszl'rl :dkalrnnzzuk, hogy k(•szÍliink súly l{•rfogatra egy oldntol, :unihii"l pipe!túval 111érjiik ki a n1Í:gfelclií
n1cn11yiséget.
Itt c1nlí!c1n 111eg. hogy ilyen sll'ri! oldatok kl>szítésénél olyan pipt>llúkat
hasznúljnnk. 1nclyck
felsií végzíidl·s{•n{·l c·gy kis gön1h v:in n s!1•ril gya-
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pot részére. hogy szájhnktériumok se kcrülhcs!'lcnck az oldathn.
Szeretnétn nlinclazl. :unit cddi~ el;no.ndlnn~.
cr'y oldat készítéssel kapcsolatban IS lClflll, r:icl t
c~itk azok nz isn1eretck vúlnnk é:tékké. a gyogyszerész részére. a1nclyekct n prnx1sbnn is fel tud
használni.
Legyen egy recept:
Rp.
'1/orphinun1 rnur
(ccntigrammala dr10)

:ltropinum sitlfur
(decin1illigran1ma t1nun1)

Aqua dest. ad kcm
111{

.

0.02
0.0001

1.-

sol. steril in anipul.

dcnt fal das ·r·lo }{
.\ Jnrre\sö doJorr tisztúba jönni, hogy n1cnnyi oldaiot ~l~c·ll k(~szil~nünk. ;\ később említendií sziírt'·si
Ycszteségekre tekinteltel 10 drb. egy kcn1-es. :~1n.~
pulla készítéséhez Jcgaláhb kétszeres n1cnny1segu
oldalra lesz sziikségünk. l\:észítiink tehát 20 kctn
oldatot. Ehhez len1érünk l\forphinhól 40 ctg-ot.:
Atropinhól le kell inérnünk 0.002, azaz ketlo
in".-ol. A 111orphint pontosan rnérve a 25 kc1nest:'> 1nériícsiirc alkaltnazoll tölcsérhe szórjuk. Az
alropinhól készítiink egy ol.datot: 0;01 ?· atr~~
pinl oldunk 10 kcn1 aqua h1sdeshl1álabn es :hhc~l
fo<1unk kettő kc111-l a 1norphin oldatra hocsatanL
~l~st öntsünk rá 1-2 kc1n ,·izcl és ezzel n1ossu~;;
hl'lr' nz anYagol :1 nH;rc'ícsiiJH'.
Al1;::1loidúr6l lf'·

_;„--,:-en ·-szó, !'núr c~nlflet!e111 a bcveze!iihen az oldószerek között. hogy kis.Sé savanyl! oldatokat kf'll
készíteni: nehog~· a hosszú raktúrozús alatt az
:unpullúhól kioldott lugoss<Íg kicsapja az oldatból.
de 1násrészl neutrális oldatban az alkaloidúk n
<.:\erilezt>s hii1n{•rséklelén clbo111lanak, 111 ín lllt"'fP-

!eliien saYnnyítolt oldalban n1ég n hossz~}1 h 1n~lc
gíté'st is v:íllozn!lanul hírj:ík. Az oldat saYanv(1.sitgál úgy kell beállítani. hogy az oldós.zer
l/2000 'N sósavnak feleljen 1neg.
1
' czessük le közösen azt a sósaY 1ncnnyiségcL
:unit az oldalhoz kell adni. hogy n kívánt sin·a11yúsúgot elérjük.
·
NHCI
1\/10

HC!
:"1100
HCI
N/1000 HC!
N/2000 HC!
N/100 HCI
"1/2000 HC!
N/2000 Hl.!

1000 kc1n-bcn van 3fi.ö
1000 kc111-hc11 van :·i.(iö
1000 kc1n-hcn van 0.:3{)5
1000 ken1-he11 Yan 0.03{)5
1000 k('!Jl-])('11 \':111 0.0182[)
1 kcn1-lil'll \'llll
o.000:1fü;
1 kc111-ht>n \':tll
0.0000182.ö
20 kctn-ht•JJ \':lll
o.ooo:rn;,

HC!
HCI
HC!
HC!
HCI
HCI
HCI
HCI

Ezl a sav1nennyis{~get úgy visszük az oldalba. hogy
n N/~ 00 sósavhól ('ff\' kc1n-t 111ériink n n1orph·i;1
atropin oldathoz. Ezzel el is kl>sziillilnk. esak
c'intsiik fel pontosan az oldatot 20 kc1n·Í". hí'lvpz.

ziik az ih·egdugót a csiíhe és rázogass~k ncldi~~.
rníg az lökélctcsen fcloldüdik.
'
t:'>
Legtöbb nlkaloida oldat így készül. a különbség csak az, hogy nagyobb nlcnnyiségíi oldatokat
nagyohli Pdt~n;·ckhen
kl·szíliink. Arfa itt nincs
22
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helv, hogy az egyes injekciós oldatok k(~szítl>sc"I
pgy-cnkint t{1rgyaljnn1. dc az el~1~ndotlakh::n n1i1~
den kollé~{un tnag:i is 111Pglalal.1a a lcgtohh kt>·
szílinén>· 'cltiú\\ítúsúhoz a lcgn1egfclcllíbl1 cszkiizt

(•s rnódszert.
.·1: n!dalok s:iirlé:és('.
Az injekciós oldatok sziirlézésc sokkal nugyobh go1~ddal történik, 111inl az egyszerií ~1lda
l;1knúl. ;\Iéltóztassanak ell;;,l•pzelni. n1ilycn su\yos

kövelkcztnénve lehelne egy olyan lll;n<Íba uc:eft'Jl
oldalnak. tn~lvhcn vahuni szilúrd sze1ncsc volna
és annak nag)·súga nngyohh, 1ninl a vörös vt~:··
sejté. A tro1nhózis nu1jdnc1n elkerii\hclcllcn t•s
cz(•r! a fclc\iisség kéls(·glcleniil a gyógyszerészi ll'rhcli. Ez az oka annak. hogy az injekciós olda·
toknúL kiilönösen. arne\yek a vénúha lesznek
feeskPlldPzvc. a szürl·st olyan !iik0lt'lessl•gig kí'll
vinnílnk. hc1"Y abban szüriipapinis szúlakal, vagy
v:da111elv n1Ít~'i 111eh:inikai szen1esl•ket 1nég lt1pl··
val se \ehessen talúlni. Ezt a tökéletes szíirésl a
gvógvszl~rlúrl1:1n l1asznúll
sziíréipapírossal cll·rni
;i(·n; ·lehel. hane1n erre a ct"lra forgalo1nba hoznak
ú. n. kcnu'.·nvít(~lt papírokat. 111elyek siiriísl•ge nu:gközelíli az· ;_111y:1g sziirükct. 1~zek a szürr'ik n
Scl!leihcr c's St'hiill yyór k{·szítinényei Ps 111a,idnen1 nlinden oldalnak rnegvan il 1naga siiriisl•gíi
sziíriipapirosa.
lgy
kiiliin
pnpirnkat ajúnl a
phosphúlok. cnlci11n1 sók szi\r{•s{•n'. ki~liin_ l~~g-~is
oldatokra, külön híg. külün sürü. tovahha kulon
készít az olaj sziirl0z0s0re l·s olajos oldatokhoz.

A1ni_nt_n1éltóztatnak lúlni kedyes kartúrsain1, inenvn:-'i1:·~ kifejlett tehnikúval dolgoznak ina inár :1z
inj~kció ~ ·~)'<ÍrUts terén és taiadhalatlan. hogy ':;
gyogyszeresz a 1naga szerény eszközeh·ci csak a
l~gcgyszcriibb feladatok eh·Pgz0sPre
\'Úllalkozhat1k .
.. :~ ...Seb.olt jénai gyár 111ár régen gyárt ü\·eg
szurot~lcscrcke!. 1nclyeket külünbözii siiriís0ghcn
hoz .. t.'.>rgalornha. Ezek a szíirük a legideúlisahh
eszkozok,
n1ert l'ZeknPl ki van zúrva nz, hoay
.szúlak kerüljenek
az
oldatba. ()!!, ;:ihol e~~g~·ógyszertúr csak egy oldat le!éillés0Yel foglalk~;
z1k, ezek a sziíriik nagyon ajúnlhalók, de S~)kft'.·le·
oldal esetéhen n1inden kl>.sziln1(·11vhez 1nús és 111 :1s
kl~szüll>kel kell hc.szC'rezni. 111('r! ·a .sziir(ík liikl>!~·~
les kitnosúsa ntindíg hosszadahnas.
,..:.\.kúr papir. akúr ii\'cg sziíríi\'el dolgozunk. a
szurot 1nindíg !-i!crilezni kl'IL ez a sterilezt'.•s l"'\'Üll
liir~l·nik a többi eszközzel. de a szüriiket a ~il'ri
ll:Zl'~ _ut{n1 liikt'.~letcsen ki kell szúrílani. Az Í"\'
ki~zantott steril papirokat gyapottal pJzúrt
cso,·ckhcn tartjuk cl.
Szül_;..s{>~. es_eli•Jl a lllí'g"felt•lii nagysúgú sziín'it
c~y slenl tolcserhc h•sszük. t '.'i l'gy alkaln1a.s ltJinhrkba hclyez\'c. nH.·gk('zdjiik a liilcsl>r ki111o.sú.súl.
Ezt. a 111iívt;letel sohascn1 .szahad vízzp] v(•gezni.
fll('l 1 a 1~:~p-~rl~.an rnnrad! víz hígílani f11gja az ol·
da_to!. I;ulonoscn úll ez kis 1nennyisl>gií o!datnúl.
11~1nl :nn1t 1110.st n1i is kl•szílelliink. :uniknr a papiros 1naga 2 keni vízel kt'.·pe.s fch·cnni. Szán1ílsuk_ :.zt a \'iZinennyi.ségct :i kt'.·szílelt oldalunkhoz,
anuhol azonnal !útjuk. hogy az '.? ktill·l'l 111egsz:l·

ih·;g.
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porodott és ezáltal 10~/o-kal r:Ihigult. "fehúl n_en1
rnarad más hátra, n11nl tnagaYal az oldallal kell
a kin1osást végezni. Itt azonban n1cgint :i1cgú~lok
egy percre. A sziiröpapírosnak az a ll~la}donsag~1.
hogy adsorbeúlja az oldatból az alka101d~;kal. lé.Z
az adsorpció ncrn olyan nagy. hogy tel.]('scn fc:I~
venné az oldott anvagot. de 111indencsclrl' elcg
ahhoz, honv olvan - ki.s n1cnnyiségíi alkaloidúhól.
1nint amit 1:"1;.ni ;z clöhh atropinból letnérliink. tckintélves részt visszatartson. Ezért a szííriípapirost. ; kimosással cgvidejií1eg, telíteni kell alkaloidúval, ami azzal törlénik n1cg. hogy a kés?. oldat
pg~· kis részével sokszor útn1ossnk .:1 sziír~H.
..-\z
itnén! készílcttiink C"V oldatot. Ehhol kb. n kc1n-I
üntsiink fel a szürfí~·c és a1nikor útf'ulotl. újból
(intsük Yissza négyszcr-tilször, ha kell n1índaddig.
1nig a lecsepegö c;ldal 1núr töhbé s;:ü,1„iípapír.. szú.lkúkat ncn1 larlaln1az. Ezzel a szurot tegyuk at
pgy kis ]on1hikra. Yagy rnagára a töl!ii szerkrzclr~· i~s öntsük fel rú az egész oldatoL Hogy por
ne hulljon az oldatba. takarjuk „hl' óraü:·egg~~L
Vnnnnk oldatok. rnclycket bovt'l stcnlc:nr 11c111
lehet. n1crt a inagasabh hii1nérsékleten a halúanyagok clbo111\anak. Ide lehet szú1nita.ni a s;op~1la
tni11. phYsostig1nin készíhnényeket 1s. lovnbha a
szl·run1ol~al. tuhcrkulin higítúsokat t>s egy csoportjú! nz alkaloidúknak, inclyck itt u n1i
szcn1ponÍunkhöl IH'IH j:'itszanak fonlosalih !-:Zcrepcl. .. ~Zl''.'
u!dalait oh·an sziírií szerkezeteken kell sz11rl1•z111.
rnc!Yck :\ haktóriu1nokat visszatar!já_k. _IIY.?11
haklériu1n szürök többnyire porcellúnb?.l „ kc~.zul
IH:k l·s addig, xníg Yala111i sl:riill's a szurofc1ulel-

h!!-11:·· ncJn lá1nad, igen tneghizhatók. .:\ gyógyszerúszi gyakorlalban azonban ezekre ne111 igen kerülhet .sor, inert a sziírő jósúgút csak JJakteriológiai vizsgúlafokkal lehel ellenőrizni, an1ire a gya·
korló gyógyszerész nen1 vállalkozhatik.
~lin<lcucselre arra ügyeljünk, hogy a szlírés
1uinél röYidchh idc'i :dalt történjen incg, n1crt az
oldatok t'nnél a n1unkúnúl Yannak lcgtoY:íbh kitéve a leYcgö oxidáló h:ilúsúnak i·s a baktériu1nos
fertőzés lehelöségének.
A gykv azt n101Hlja, hogy az oldatok sziírésérc hosszúszúlú liszla slel'il ,·attát is hasznúlhalunk. Val~a szíirií,·cJ. hacsak lehet, ne dolgozzunk, egyrcszl, inert sohase1n kapunk !el jcseu
tisz!a
oldaloL •n1úsodszor, olvan
na"v
oldal ll;l'llY• •
•
1:1.
•
ny1scget lar! Ylssza. :uni pazarlása \·olna az aHvagnak. Azonban 1nl>gis szilkségiink van néha l'r~·e a
sziiröre otl. ahol siíríí colloid solnkat kell sziírniink. pld. argcnl111u eolloidúh>. argochron1. :\
Yalta szíirtít éppen úgy. 1nint :i papírost. n1indíg
csak az nl<lattal szabad ki1uosnunk, dc előnye az.
hogy a Yal!únúl nz adsorpció c>gt;szcn jele1;t(•kle·
len.

A.: oldotnk arnpu!Irí::úsa.
..
Arról 1núr heszélle1n, hogy a gyógyszeres
ttYcgben készített oldatok 1niért nc1n ct'lszcriíck az
orvos szen1po11ljúhól. dt> 1ni g\·ógyszerl·szek st•in
k~szíthetj~ik nagyon SZÍY('St.'ll. 1;1crt. érczziik. hogy
Yt·gcred1ucnyhen a nagy gonddal vt;gzell n1unkúval nein adlunk tükl·letcs készitnH!nvt. .-\zonhan \':Jll egy fonnúj:i :iz l'Xpl'dieiönak, ;Hely 111i11-
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denhen 111egrclcl a kívúnahnaknak, a gu111isapkús jénai Ü\·cg. ll~·enben hozzúk forgalo1nha az
insulinl is és nc1n igen van panasz arra. hogy a
gu1nisapka elzúrús cl~lszerütlt~n lett volna. Ilyenüvcgekel gyárt inúr n 1nagyar an1pulla gyúr is i·s
a 1ncgfclclii sapkúk is kaphatók a ken•sketh•len1hen.
A1npullúkal a kcrcskedclcn1!1iil 111inden nagysúgban és ki\·ilclbcn heszerezhetiink. A legegyszcriibb forn1a az egyszcrii kihuzotl nyakú alak.
vannak sziíkílctt és két végen kihuzolt nn1pul\úk.
Készítenek sziíkchb nyakkal vizes folyadékok. SZl~
lescbb nyakkal olajos oldatok rl·sz(·re.
Ujahhan
vannak szahadalinak. oly:in a1npullúkr:1. nH•lyck
rt:szclö nt'.~lkiil nyilnak. }.lindcn an1pulla lcforrasztva kerül forgalo1nha {•s 111osotl esö\·ckhiil úllít.iúk
clii. Ezek szerint tisztúnak és sterilnek kellene te*
kinteni ezeket. inert a kt>szíl{•s hö1nl>rs{•Jdcle kiizel 700 fok, a1ni pillanatok alatt sterilezi a esövekcl. Azonban 1ni hozz:'1szoktunk a hizal111allnnsúghoz. és a gvógvszer{·sz 1nindig csak azt hiszi
cl, ~unit 1naga i.s \fit. atninek az :~ kövc!kez1n{•nyc.
hogy az a1npul1:'1kat kitnossa.
Hcszc\iivcl lcvúgjuk kell(i hosszúsúgúra l·s legcl·lszcriíhhen l'gy
fccskcndüvcl clfísziir l'gyszcríí lep:'1n>ll \'ÍZzt•L 111ajd
ntl•gegyszer kl·tszer dcsztil\úll Yizzcl jól úlft>cskcndezziik.
'fcgyiik helc egy kis porccllún
t:'ilha.
vagy ha tübhcl 111osunk ki. 1negfcleHí !artúha l>s
10 1nagas hü1nl~rséklc!cn szúrílsuk l úrúig. Az
a1npullúk ezen lisztítúsa legyen 1nindíg a lcgclsc'i
n1unkúlatunk. úgyhogy az oldat elkl>szülté\'cl az
:unpullúk is n1úr töl\helii úllapothan legyenek.

...\z in1ént en1lítellcn1, hogy az elkészült olda~

t,{t
. 1on1 1iikha \·agy egy
tii .\':~gy.. e.gy. 1us
. J....csz.~11~.ldi.e .~z,u1:~t>zzuk.

Inegfelelő

!öl-

Lon1bikha akkor. ha
n1~1cs lol t o_I ~eszulckunk.
Igen jól
niegtöllhel jük
az ruupu a Utl cgyszcrü Hckord fccskendih·el · is
tll~~rt a fecsl~cndií hc vnn oszlvn kctn-rc .:~s j„,. rei~
~z1yunk a ~eeskcndlihc az oldatból (>s hele~;Yoni~
.1~1:~ !' n1eglele!ü n1cnnyíségel a steril antpuÚúba.
. Nehany a111pulla készítésnél nincs is sziiksé" tnús
' J~e1:?ndczés_rc, 1nerl a töltücsövck 111i11d na~•vobh
f~lu.~cl.ek .. e; a. k?\'és oldatnak egy nagy n!~~c a
lullokeszulck falan 111arad. ..-\ helöltésnél 'll' .
J·~e•11 ugye
·•
J111,· 1iogy lchetiHeg ne érjen· az· ol<lat• az
r.1
an11.~ulln nyakúhoz, n1crt a forrasztúsnúL uiikor
az u:·eg izzik, elliornlík a hatóanyag és a hoinlúslcrntckek. hclekeríi!nck az an1pullúha.
Jrry pld.
nagyon kl>nyes auy:ig a cukoroldat, n1ert ~;z ;un~
f_Hilla nyaka :t forrasz!úsnúl h:trnar llH.~gfekc!cdik
e~ a kelelkí'zelt lehelet \'Í·konysúgú szh·acsos szl·nI'l'leg egy idc'í n1ulva hclchu!l az oldatba. Ez
nc1ncsak szl>psl·ghiha, hanen1. ha neJJl \'Pszi t>szr~
:.tz. o.rvos. _igt;n .st~lyo~ kö\·etkez1nl>nyckkcl júrhat
eg~ 111trave11as lll.Jekciónúl.
.
l lúsz. vag~· löhh a111pul!a kt>szílt'sénl>I inúr
igvn :dkaln1as :t liiirc!ta tiiltií kl·sziiték.
'f'ernié·
SZt>!es. hog~· a kl>sziill·kct hasznúlata clii!l éppen
ol~·an go'.~d.;issúgg:d. takarítsuk ki. 111inl húrrnely
tnus cszkt'.zunket. L'gyt•ljünk arra. hogy az lüké1.clesen szaraz legyl'n. n1Pr! ha kiiihlítl'JH'nk vízzel
~1gy a kf>sziih"k falúra !apad! ,·íz l'riisen higíthat~
J<i" a.~ ..oldalunkat.
!Ia bíirettúval Hilllink. íinv a
.-.:1.i!roto\('s{•r! niindjúrl :t hiiretta !arlúlyúra hel~·cz-
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zük és így a szürl ol<lal veszteség nélkül jut a kés7:ülékbe. A. töltést ncn1 kell bővebben 1nagyarazno111, inert a k(•sziilék kezelése igen cgyszerií.
:\Iost 1nég arról akarok szólni, hogy n1cnnvi
oldatot töltünk egy-egy an1pullába. .Az a szok{;s.
hogy 1 keni :unpullúha 1.1 kcn1. 2 kc1n a111p-ha
2.2, 5 kc1n-es a111pullúba 5.5 és 10 kctn-cs a1np-hn
10.5 kcn1-l töltünk. Ennyi felesleg kell, hogy legyen egy-egy an1pullúhan. hogy az orvos ahhl'.il
kénychncscn tudja a kívúnt 1ncnnvisé"el felszívni. Ezekből a szú1nokból adódik az', h;gy 111ennyi
oldatot kell készílcniink.
Dc szúrnolnunk
kell
egy 1núsik \·csztcséggcl is. I·la 10 ainpullút rendel nz orvos, úgy legalúlili 11 darabol kell tölteni. inert a stctrilc·zl'snl·I rninclíg cltörhl'l 1 :unpulla. a1nikor 1núr ncn1 tudnúnk a rendelt n1e11nyist·gcl kisznlgúllatni.
'l'cllút a 111i 20 keni oldalunkkal igy tudunk
e!szá1nolni:
5 kcin a sziirtf ki1nosúsúhoz
12.2 kc1n ll'töltYe
2.8 keni ht'll!ll'111ar:1d :1 lon1hikhan {'s a tiilhi készülékben.
A: a111p11ll<ík bt•forras:tása.

Ezl a n111nkúlaln! alig l11do1n ehnúlelileg isn1crtctni. Sok gyakorlat kell hozzú, hog·v a for_rasztás szl·pen sikeriiljüti. A legfontosalib. hog\'
e~y na~yon jú forrasztó lúnipúnk legyen, arncÍ):nel.. a '.:1n~ot, IL·Yegfivcl kell fujtatni, hogy a 1ncgfclelu hoH1ersekletet elérjük. Azzal kezdjük a for-

raszt~st, hogy az a1npulla azon részét, a111i a folyUdék felet!. van. óvatosa.n n1esszctartva a lúngtól, 1nelegítsük. Ilyenkor a folyadt~k felett 10vii
levegő 1neg111elegszik és nagy része kitódul az :unpullából. :?\Iost lassan közelítsük folytonos forgatás közben az a1npulla lcgvégét :i lúnghoz, anlikor 1nár izzik az üveg, tartsuk egy pillanatig forgatva a láng hegyébe. llycnkor a_z :unpulla hcfHlT. ügyelni kell, hogy a bcforrús tökéletes legyen, inert ha gyakorlatlansúgból hatnarabh elvesszük a lángból. egy tííhcgynyi Hyilús nu1rad
az an1pullán. Előfordul az is, hogy olyan sokúig olvasztottuk az üveget, hogy a csií végPn egv
\'astag i'n·egcscpp olvadt össze. Ez uzl·st ross;,,
inert igen könnyen lcvúlhatik úllús alatt az :unpullúról. I·Ia pedig a levegöt nen1 n1elcgí!etlük ki
az a1npullúból, úgy beforr ugyan az a111pulla, de
a 111cleg levegő a lágy üvegből egy lds gü1nhöl fu j
az a1npulla v{:gl·n. an1i igen könnyen letörik.
.

.-l: a1111H1llák stcrilc:ése.
fi.Iikor inúr a n1unkúlntokban oda jutottunk,
hogy az a1npullákal lcforrasztoltuk. gondoljuk
egy kissé át, hogy a legnagyobb gondossúggal · {•s
tiszlasúggal tiirlt.'.~nl kezelés 111clletl is n1enn\'i alkalo111 volt az oldatok szennvczödés('nck. ·Különösen áll ez akkor, ha nincs~ 111egfelelii hclvisl~
günk steril n1unkúlatok v1."gzéséhcz l•s az es.zkiiz.ök scn1 olyan tökéletesek. 111int anlilyenl '.lZ a.szept1kus n1unka 111cgkívú11. Ezért 1nondtan1 clöadúsom bevcze!őjl~hen, hogy az oldatok sterilitúsúl
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csak rl·szhen hizlosílja H figyehncs. liszta 1n1111ka.
tníg a biztonsúgnl a sterilC'zl~s adja 111eg. Eddig
is hcszéltiink s!erílezfsn'il. :nnikor cszkiizeink (;S
felszc:rclésiink. edPnveink s!erilPzPsP! lúrgyaltuk.
1:'.:z a slcrilCzés kl•! . nHldszcrrel !Örtl·nt. rl·szhcn
úran1Jó güzzcl a giizf11zl·kha11. n;szlH•n szúraz hiiYcl egy 111egfclelii hiisterilczíihcn. :\Iind a két
inóds.zer alkaln1as arra. hogy hiiúlló anyagokat
tökéletesen csira1uenlesílscn. Az oldaloknúl azonban nagyon ineg kell vúlogalnunk nz eljúrúst.
inert :i hatóanyagok egy rl>sze hiíállö. 1nin! az anorganikus sók. pl. nútriu111 hrotnid. ehlorid. jodid. n calciun1 sók slh .. nlÍg a 1núsik n;sze 111ár
111agasabh hii1nérséklctc11 elho1nlik. Itt n legnagyobb gondot azok az alkaloidúk. ,·agy \·egyiih~
lek adják a gyógyszerésznek. 111clyek ho1nlúsi hii1nérséklclc alacson,·alih. n1int a111elvl'll a l>aktl~
riu1nok clpusztulnul:.
Ezl'tl Yegyüle.tek oldalaira
Yonatkozólag is vol! egy !ll'fll rgPszt.•11 kil·ll·gílii
tucgoldúsunk. hogy az olda!ol baktl·riu111 szliriin
sziirll·zziik. Isrnl>t!cn1. {'ZI az eljúrúsl a gyakori{)
/{\·ógyszcrl·sz ne :dkalinazza. 1ncrl nincs 1núdj:i
n1cggy(iziidni. hogy az eszközei 111egfclclnl'k-c nagyon szigorú kívúnahnaknak, \farad, 1ninl kiinynycn kiviheUi n1ódszcr. a hii\·eJ Yaló slcrilczés.
atuil n1osl n1úr úgy fogunk az oldatok tulajdonsúgni szerint nlkaln1uzni. hogy a hatt'ianyagok Jehetii kí111élésl' 1nellcl! az oldat sterilitúsa hizlositva legyen.

tunk ós n1indcnhen sikeriill betartani az clííbb elnlondotlakul, (tgy :i .100 fokon liirlt;nií slcrilcz(;S
1nindíg clegendéinek bizonyult.
A gykv scn1 :dkahnazza a feszült giiz slcrilczl>sl. :unit csak autoklúvökkal lehet clC-rni. Egyedül az olaj Yolna az.
ahol ez indokolt. de nz olaj <.;[Prilizl•sl"t 1nús tnúdon
johhan oldottuk n1eg.
100 fokon kétfl~lc 111ódon s\crilezhetiink, ,·agy
ára1nló g6zhe úgyncvezcll giizfazékha. vagy úgy.
hogy az a1npullúkal !'orrú Yízhcn fiizziil.~ ki. :!\.
kél cljárús közül az cliibbi az, a1ni kl·lsegtetlcnlil
jobb és hatúsosahh. de ineg kell jegyezni. hogy
a göz csak abban az esetben fejti ki lt•ljes haktl•riutnölií képességét. ha H giizhcn Ieheliilcg kt>\·{·s
Je,·egii Yan.
.Jó kl~szüll·kekhPn. akkor. 111ikor :i
giiztér cll·ri a 100 fokot. rendszerint l<'\'l'{..;ii1nPnles
gc'iz van.
.-\lkaloidúk. 1nch·ek gyengl~n s:i\·anyú vízht•tJ
vannak oldva. últai:Üian 100 rokon sll'rill'Zhl'liík.
A sterilezés idtipontja :JO perc.~

:\ inagas hlistcrilezésl az oldatoknúl rnár snhasern alkaln1azzuk. l·Ia kt•llc'i tiszlasúggal dolgoz-

B A Y E R A N T A L gyógyszertár
Budapest. VI., Andrússy-úl 8'1, szám,

Bayerla:x a n1eghízha!ú hashaj!ú
Contratussin kühligé!-1 ellen

Rectal aranyérnél
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Igy az A.tropinu111 snlfuricun1
'.\lorphinutn hyclrochlor.
Pilocarpinun1 hyclrochlor.
Slrvchninu111 nitricun1
Coi:fcin. nalr. hcnzoic.
éppen így sterilezheliik az összes anorganicus só-.
oldatok is. dc 1 óráig
Nalriu111 chlorallun
Natriun1 bron1atun1
Calciun1 chloralutn
Calcitun hro1naltnn
Nalriuin arscnicosu111
i\Iús alkaloidák sokkal érzékenyebbek a hö\·el
szc1nhcn l•s ezeknél ncn1 alkahnazható a 100 fok.
Ill a gykv. frakcionált sterilezést, a tyndálozást
írja elő. Ez a rnódszer azon alapszik, _h_ogy a le~
több baktériun1. dc a kórokozó hakter1urnok kivétel n(~lkül 58~{)2 fok közii!l elpusztulnak. A
sporús haktéritunoknúl azonban a sporúk ezen a
hö1nérsékleten virulcnsck és az egyszer GO-iO
fokon sterilezett oldatban 24: óra 1nulva tenyészetnek indulnak, söt újabb spórákat képezhetnek.
Ezért, ha több egy111úsulán következő nap az oldatokat 1-1 óráig 70 fokra 111elegítjük, úgy a
folvton kelctkczö hakli·riutnokat rendszeresen elpu~ztítjuk, húron1 nt'.•gy nap untlvu a;.: ulclal scn1
haktériun1okal, se1n spórúkal lartahnazni nen1
fog. I·Iogy a spórúk n1i~g kedvczöhb köriihnények
között legyenek l~s egyik napról a 1núsikra biztosabban kikeljenek, célszcrü, sőt szükséges, hogy a
kl·t nap küzött az oldatok 34-3() fok hön1érsékleten

ie"\'enek eltartva
I~rrc legalkaln1asabb a höpa- 'a~k. nn1elyhc 1nl>g 10 kcn1-es a1npu1lákat is he,<zórhatunk. Ez a hö111érséklet a haktériun1 fejlöd{:s opti111uma.
'l'vndalisúció,·ai slcrilczziik:
Cilinin L; rcthan
Cocainu1ú l1ydrochloricun1
Cocainun1 novun1
Coffein natr. salicylic.
Natr. salicvlic.
Scopola1ui;1. hydrohro111icun1
ült, ahol inCg a tyndalsatió se111 alkahnazhaló
és az oldat ter111észelc 1ncgcngc<li, chen1iai slerilczést végzünk. .-\ gykv. az Extr. sccalis cornuti injekcióknál alkalinazza ezt a n1ó<lszert, :d~ol l/'2°/u
trikrezoll adunk a kész oldathoz. Az idevonatkozó vizsgálatok azt n1utalták, hogy nz oldat steril n11iradt.
·
\'l•glil vannak ncn1 stcrilchclö oldatok is, an1e!yckhez legtöbbször 1nég idegen anyagot sen1 lehet adni és így slcrih~zl·s nélkül kell kiszolgáltalnunk. Ilyen a gyk,·-hcn is említett physoslignlin.
salicylicun1 vag~· sulfuricun1. A gykv ezt a n1egicv-·zést füzi a kt',sziln1l·nyhcz. „rendeléskor aszep·
iikus 1nóclon frissen készílcndil''. Ezen rnunkúlaltal igen részletesen foglalkoztunk a Gy. J(özl. '!i-ik
szárnúhan. Az oll chnondottak szolgúljanak jecn közlc111énye1n kiegészítVsl>iil.

350

351

A gyógyszertárak egészségUgyi munkaköre

a légvédelmi riadó alatt.

Irta: dr. /Jiód-Fárallyai ~1/iksa (;yula
gyógyszeriigyi fiitisztv.

111.

kir.

A „légvédelnli riadó" jele: az egyn1ást gyorsan kövctö sok rövid jclzt's. húgús. szir(•n:1. harangok félrcvcrPse,
A „,lé!Ji uc.~·:él!f e/11111!1" jele: hoS!'iZÚ úllnndó
jelzé.s, búgás, sziréna, rendes harangozús.
Ll·gitún1adús esetén a gyógyszcrtúr. a111ely ne1n
kereskedés, hancn1 a türvl·nv szerint: úlla1ni fl·liigyclct al:itt úllö .,kiizegl·s1:.<;égügyi
int(·zn1l·ny".
ll•rn1észeles. JH:111 zúr be.
Húborúban, n1i11d a !l·nylegps katonai szolgúlattétclrc liehiv<)!{
lartall>ko.s gyógyszerészeknek.
1r:ind :t nliigiitles orszúgrészt•n
rnaradt
polgári
g\ ógyszcrészeknck, Pgyarúnt fc111l(1s a gúz\'édeln1i
l's a lt'.·gollal111i f'eladatkiirl11• ,.:·1gr'1 lt•vt~kenys{•geik
között a VÍZ\'izsgúlal: a viz fcrt<'itlenítés. valan1int
a víz gúzrncnlcsítl•s gyors n1ódszcreinck a tlik(~le
tes elsajúlit:'1sn. :\ f('nti n1u11knk(irhen. hogy a hazúnak ere<l111l·11ycs teljesítést tudjon
fcl111utatni.
1niir 1nost, a béke nyugodtabb idejében kell ennek

pro.1Jlé1núnak n1cgoldúsúval foglalkozni n1inden
.- n1agyar .gyógyszerésznek.
;.;crn elég itt néhúny
szakközlcn1ény gyakori elo!v:isúsa gyakorlat nl·lkül, inert a csak eln1l·letilcg kl-pzclt e1nbcrl, l·ppcn
az adott helyzetben a lelkiis111crctc oly fl•lcle1nhc
sodorhatja, hogy a rcactio pon\os vl·grehajtúsúra
kt'ptclcn lesz. (iondoljúk 111eg. tal:'!n ezrek l·leh•
is foroghat kockún egy nagyközsl·g vugy kisvúros
víz1nüvcinek vizn1l~rgez{~s0nél. Ilyen esetben a vidéki környék egyedüli lahora!úriun1a csak vala1nclyik gyógyszerlúr lehet. ahol t/2-1 óra lef'orgúsa. alall biztos vúlaszl kaphat :.1 vízn1ü vt•zcliisége, vagy a tisztiorvosi hivatal, vagy igen sok kul
tulajdonosa.
El sc1n kl·pze!hctti. hogy a \pgkiiztlehhi nagyvúrosli:111 10\·ü hnrcgúz111('gúllapitó la·
horatóriuntig elvigyl·k a \·íz1nintút. llll'gvúrjúk az
crcdn1l•nyl.
Ez oly hosszú idiit Vl'!llH' igl·nylll'.
h<,gy addig egy kisvúros vagy nagyközsl'g vízntii·
vl·t lalún 2 vagy :·~ n:ipr:i is e!zúrhatni. tcl.it'S('!l kizúrt dolog lt·nnt·~
Ez<~rl kell :t n1:1gyar gyúgyszerl,sztúrsadalo11111ak a sok egyl·h fúraszlú 111unkúja 111elle:'. a polgúri lt'.•gollalo111n:1k PZl'll :i kiilünlcges lerülc!Pn is
111agút gyakorlatilag kilu"pezni. inert ha ntost ht>
nent gyakorolta a \·izsgúlnli 1nc11Plekl'L akkor esetlt:g a kénsavval rosszul
roncsolt
vizprfih:'!júhan
llPlll fogja tudni az (fI'Scnl kiinulalni.
A fenti vi~
zel fogyasztúsra f'elh:1sznú\11:itónak 111in(isili Ps talún c1nhert•k. úllatok pusztulúsúl id(~znl• elii ,·agy
a ludallansúga. vagy csak .inhhik esl'llll'll a gyakorlallnnsúga.
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A harcgázmérge:z:ett vizek minöleges v~gyelemzé.
sének rövid kivonata.

I. S:::aghíprtibrt.
A vizsgúh1ndó vízből 1 dccinyil n1egszagolunk
clöször hidegen, azután gyengén llll~lcgílvc.
a) lia a víz édeskés-. parfiiin-, kescríi n1<111dula szagú, úgy való.sziniileg cyan tartaln1ú vegyület lehet jelen. pl.: hron1bensilcyanhl vagy
cya 11/iydroge n.
b) l·[a a ,·jz szúros szagú. arnclvtc'il a szern is
kC-innyczik, az valósziníi: brun1occf;,11, :rylylbro111id1 chlorpikrin-löl lehet.
. ;l l·Ia a víz gyengén lorn1a. vagy 1nustúrszagu. ugv az a szug 11111stáryá:ra n1ulat.
d) lJa a víz nvcrs kukoricn vagy t~n1elygiís.
t•sclleg gyengt•n pa.likaszagú. az
legvalliszinlíhl1.
hogy: phnsycn vagy peranyag.
e) I-Ia a víz nn1sk:í!li.szagú. az !e1visit ( /ujsil )re vall.
f.\ I-l:i a víznek !Jüzös hiír. vagv rothudt úl1~\li hu!J:i (dög) szaga van. úgy az .v:tlúszínií elIHJI11ioll IIlltstáryci::: vagy alifás arscn11cq11ii!t•lek jeh.~nlétét sejteti.
··
g) l"ala111ilye11 s::af!of rnayríf,a ::árú vi:::ef ivrísr·'/ ne has::náljunk.'
II. /\·,•rnhotrísi próbu.
A nonnális forrús. folyó, stb. \"ÍZ (n1t~g nz
n .. .savanyú ,·izek isi hydrocarhonal lartaln1uk
Julytan 1 °/oo-es llron1cres1>!vörös indicator alcohnlos olcla!ának pár {'Srppjl'UíJ liln ~zínií ll'"Z. TT:i
.

t,J.

n1érgczte 111eg a vizet.
hvdrolvsúl és hvdrolv:an1ely
siskor sósav, vagy hrótnbydrogé~n-sav
ví~lik le.
akkor ez a lehasadó sav111ennyi.ség a bron1crcsolvörös indicator színét súrgúra vúltozlatja.
Tehát: 1 dl vizet erösen 5-10 percig forrulunk, hogy a n1c'·rgezésl okozó ,·egyiilct hydrolysisCl siettessük, n1ajd ezt a jól felforralt víz feléhez 1O/on-es hró1nkrcsol-vörös alcoholos oldatúból
pár cseppet cseppentünk s figyeljük. hogy a víz
színe citromsÓr[Ja lesz-e.
.A citromsárga szín savi characterc: phosyt.•11,
peranyag, nutslárgá::_. /{fark, Dick IH'[J/Jiilctek tnoábf>i keresésére mutat irányt.
Bro1nkresoloörös indicatortól IIH'[fsáryulú, <le
t'[J!Jébként s:agtalan PÍ:::, csak 1 órai criJs forralás
és utána activ s:::ént'll, nu'q calciurn <'arbo11ic11111011
való áts:::iirés után csak ~1bba11 a:: 1·sclln·11 iható.
ha belőle J.1fnrsh, vauy llefffi, eseth·9 flaucr-·G11!:::t·it próbákkal ar.\·t•n lll'n1 Poll kin1ufatható.1
Ifl. 1\'ilril prdba.
A II. pont alatti felforralt víz 1núsodik feléht·z a Grh~s-Ilosvay-félc nitrit ké111löszer oldataiLól, cca. 15-20 cseppel clcgyítiink, :unclyel gycngl;n feln1elegítünk. i0-80 C-ra.
I·Ia a víz szúros szngú volt, s a 1noslani próbú\'al rózsas::ínií
lett, úgy biztos, hogy chlorpikrinnel Yolt a víz
1nérgezve. Az ilyen víz legtöbbször forralás (•s
activ szénen való útszíirt!s utún is annyira szúrós szagú, hogy nern issza 1neg se111 e1nher, se1n
úllat.
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A chlnrpikrinncl n11!rgc::.ctf ui:cl i11ásrr1 csnk
akkor s:abadna hns::nálni, ha n uÍ: nu!roc:ésc n
<I jenti Jzarcyti::.lHil oly kis 111cnnyi:";rti'i unit. ame!ucl rnár r1 forralás clbont és a s:::éns:iir1~s ft'ljescn
nclsor'1crílni képes s c:óllol r1 vi: s:autalanná lt's:.
(E:: a hnrcgcí: c·onct•ntratio 1·ca 0.2 u fil1'rt'nl,·r;nt.)

..t:onfJan csak akkor ihat e) a f('n/i forrni!, s::é1u·n
s:iirt. s:ayfalan
11í:::. ha a:: ar.'>'Cn-111colu1/fÍro::IÍs
11/cíni s11bli11u1fos rc'afll'11Sf1apir scrn sriry11lt 11H'f!.1
Ez a fenti rC'nctio azon alapszik. hogy a ehlorpikrin egy n1i11i111úlis n1c1111viségc hvdrnlys{il :i
Yízben.
an1it
a
forralús~al '· sietl~lni · IPhPL
CCl:INO:.:-hííl így lehasad :1 nitrit (NO::!). :unit az
<-rzl·kcny
rrrics~llos1Jay-ft'.·le
rcaclio
rózsaszin
színe igazol. ílúr ezt a n'nctiót adja az anorganikus nitrilekkcl fcrliizöl! rossz víz is. de ,·égerPdnu"nyképcn rnindegy a víz,·izsgúló sz:ikközPgnPk.
lHigy anorganikus vcgyiilel. vagy organikus har<'gúz adja-e a nitrit reac\i{i\. inert az ilven vizel
úgy scn1 .szahad inni~
:\ki pontosan 1;1eg nkar
1{Y(:iziidni, hogy a fenti nitrit reactiót chlorpikrin
ad.1a-c, vagy anorganikus nitritek. az cca. 1 dl Yizet Yúla.sztó tölcsérben rúzzon ki kt'·tszer Hl-10
cc1n penlannal 10-10 percig. :\ Yúlaszlú tiilcsl>r
alsó fúzisút, a vizet engedje le, a feb('i fúzist. a
pentán! forró viz tetején (nyilt lúngtól ÚY:tkodni
a közclhen. 111erl a pen!an forrponlja 1núr ;-H)o!'!
púrologtassa el. :\z clpúrolgoll pcnlúnl n1egsza·gr:!ya érezni fogja a chlorpikrinrc jc\le1nzü .sz.úrós
szagot, A.zonkiYíil az elp{trolgott pen!únrói Yissza1naradt harcgúz anyugo! forró yjzzel jól üsszt•-

rúzva. ezzel a ,·ízzel újból elvégezhctjiik a fenti
Grfr•s-/los1n1y-féle nitrit próbút. "fer1nl·szetcsen n1os\
111úr sokkal gyengc'.>bh lcs.z a rcactio szine, 1neÍ'I
·a pentanos kirúzúsnú! a víz is elég, sok harcgázt
visszatartott.
(;ries-llosuoy-féle kl•n1lö.szerl a következű kt~
pcn úllítjuk elö: L Hcagcns úll: O.;J gr. :\cid. sulft1nilicu111-ból. an1e\yct 150 ccnl. :-10°/o-os t'Cl'lsavhan oldunk fel, s iillcpítés ulún az oldat tisztújút leöntjük. II. Hcagt>ns úll: 0.1 gr. naph.tyhnninból, 111nelyel felfiíziink 20 cent. dcszlillúl! vizzel.
kihiill·.s ulún a szinte!e11 oldatot a kékes iholyszinu n1aradékról leöntjük, s kiegészítjiik az oldnl<Jl 150 CClll.-re a0°/o-os l'Cet.savvaJ.
:\ reagenseket kiiliin-kiilün kell el!arlani. s :t
vizsgúlal eliill a ,·izsgúlandú vizel lanúcsos co!H'.
t•<.·etsa\'\'Hl jól 1nPgsavanyilani.
/\'. Sríry(/ (/Nlll!fí'hforidos prrífiu.

Aurun1 chl\lralun1 cryslallisalun1 flaYu111. ,·agy
helyesen kifl'jl'Z\'l' Aurun1 chloralun1 acidun1.
(HA11CJ.1. ·!l-l:!()) 1°/o-os oldalúhól 1-2 cseppel
2(1--BO ccn1. friss Yi;,próbúhoz c.seppcnllink . .Jól
ii.sszerúzzuk a kl·n1csiiYel l·s 1ncgfigyeljiik. hflf!!!
11c111 ll's:-c :(lf/(lros o ui:.

Ugyanis az aranychlorid oldat a n1ustúrgúzl ,-izhen oldhatatlan súrgasziníi. o\ajszerü vegyület!(•
alakítja úl. Sajnos. ha a viz a1kaloidákkal Yolt
nu•slcrsl·gesen BH•gtnt'•rgez\'t'. akkor is z:n·aros
lesz az aranvchlnridlúl. hiszen a fenti reagens alk<iloida kics~1púsrn is kivúló ké111Hiszer. \·t·gt'l'l'd-
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1nényképen mindegy volna a viz\·izsgáló szakközegnek, hogy alkaloida, vagy n1ustárgi:íz n1érgeze:lt-c a viz, inert így ngysem ihaló. Csakhogy
:nucnnyihen netn n1indegy. hogy ha gyengén 1n11sliirgáz 1nérgezett a viz, úgy 1 órai szahadhan Ic;vii
eriis forralús. 111ajd ezt kö,·elií aktiv szénen való
szíírés és íillepílés utún. újra ·hnsznáihnt ívó,·izet
lehet kapni a 1nnslúrgázos vizh()J. Sajnos az alkaIoidákkal n1érgczet1 vizek nu~regtelcnítése ne111
ilyen egyszerií, így azok ivásra alkalmatlanok.
!-fogy n1eggy6zö<ljünk arról. vajjon az aranychlorid oldatból kapolt zavarosodús tényleg inustúrgáztól ered-e, C\'égböl: cca I dl. vizet 111egsavanyílunk 10 ccn1. 10°/o-os sósav,·:tl (így az 1°/o-os
s:ivanyú vizhen az alkaloidák 111ind jól oldatban
n1aradnak, iníg a niuslárgáz legnagyohh része ::1
szer\·cs oldószerrel kioldható).
rnajd két ízben
10-10 percnyi rázással, 10-10 ccn1. pcntannal
jól kirázzuk választó tölcsérben, n nnistúrgúz legnagyobb részét a vizsgálandó vizbűl. Ezt a pcnlanos oldatot forró viz lctcjén (nyilt lúng IH-;lkiil !)
pár perc alatt elpúrologlatjuk. A vissz:unaradl
harcgázt, (megszagoljuk. rnert a szag 111úr sokszor
idr:nlifikúlja a harcgázt) feloldjuk rúzogatússal
pár ccrn. hideg vízben, n1ajd ehhez az oldathoz
újból aranychlorid oldal pár cseppjE'I cseppentve.
t"igyeljük, hogy az aranychlurid oldat
zavaros
lesz-e? 1-Ia a vizpróh:i így má!-iodszorra is zavaros
lesz, úgy az :1 víz 111C1stóryá::. tarlalrnú. :\z ilyen
vizet az 1 órai szabadban l{~YÖ (hogy az elszúlló
1nust:irgúz giízök :1:1. ('tnheren n1uslúrgúz csepp,

, vagy gözfertözést ne idézzenek elö, an1i zárt tér~
óen igen könnyen n1egtörtl·nhetnék) forralás után.
.újból meg kell ui::::sgálni az <.tranychlorid oldattal.

tla ennél az utóbbi reactiónál is zavaros lesz
a víz, úgy a \'iz n1ég n1uslúrgáz n1érgezett; lehál
n1ég forralandó addig. n1ig az aranychlorid oldatból csapadék ne1n keletJ,·c::ik, söt az ar:inychlorid oldat pár cseppjének a citromos sárga
színét is clszinteleníti a forralás alkalmával keletkezett hatástalan thyodiglicol vegyület.

1'. Alkaloida próba.
20-30 ccrn. vizsgálandó vizhez núhány csepp
jódos-jódkáli oldatot; vagy 11/ayer reagenst cse~
Pegtelve. ezekhöl a . ~·eagensek~~I .. azonnal; .
aranychlorid oldat nehnny cseppjetol csak nehany
perc iuulva - , jelentkczö zavarosodás alkaloida
rnérac:.:úst mutat.

;\Iivel az előző pont vizsgálatánál ugyis n1eg"viízödhetiink arról, hogy a vizsgálandó vízben
~~ust:írgúz van-e jelen. (t. i. ~ pentan ki_ráz~s
uláni aranychloridos próbúval), 1gy ez a _v1zs.galal tulajdonképen az előbbi ~I\'. P?nl al~.1tt1) v1zsnt1I·it control reacliójúnak IS tek1nlhe!o. Az e1~~g.zés igen fontos, 1i1ert alka!o!dá~d>.a.l való vizniérgezés már az ókortól nap.J~unk1g tsn1eretes a
had történetben.

.!ódos-jódkáli oldat áll: 2 gr. jód, 4 gr. jódkúli, 100 ccn1. des_ztillált vizbcn oldva.
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Jlaycr re·ageng áll: 1.:-1:>-!!i gr. 1nercurichlorid.
-LHS gr. jódkúli 100 ccnl. drsztillúll vizhen oldv11.
\'/. ;\'e hé: (rnéryc:li) fé111 prríhr1.
.\ vizsgálandó viz 1 dl~cijét fiiziípohúrha önl.iiik. A föziipohúrha elhelyczetl vizsgúlandó vizet,
fehér papirlapra
helyezzük. :\Jellé ugyanilyen
nngvsúgú fözlipohúrba 1 dl. desztillált vizet helyezünk. A vizsg:'dandó Yizhcz púr csepp glyccrinhen
oldott 10°/o-os natriun1sulfid oldatot cseppentünk.
Cvegbottal a vizsgálandó vizel óvatos.an felkeve.rjiik és figyeljük. hogy szinc sö11.>tcd1k-c?
?\f:~J~l
n1egsavanyítjuk 1-2 ccni. 10°/o-os sósavval. s UJból figyeljük a szinét. \régiil n1eglúgosítjuk 10
cent. 10°/o-os an11nonia oldattal, s isn1t~1 ·1ncgfigycljük a szinvúllozúst. Igy 1ncgludjuk, hogy I.,
II., vagy III osztályú neht~z f1.;111ek \·alan1clyikével
volt-e 1nérgczve a \·izsgúlandú viz.

l'//. Arscn prúba.
A vizsgúlandó vizpróbúból 1 decit 200 ccnL·cs
fiizőpohúrba öntünk. l~hhcz a vizsgálandó vizhcz
3--4 ccn1.-nyi pro :u1al. hydrogcn hyperoxydol és
:3·--·1 ccnl. enne. pro anal. kénsavat öntünk. Ezulún vizfiirdéire tt·vc, vagy ashes!es <lróthúlóra helyezve úvntosan forraljuk. Ha cca. 1/.1-e leforrott,
(azaz a nutnHlék n1úr kh. 70-75 ccn1. lehet) akkor lehiiljiik s újból 3-4 cc111. coHc. pro anal.
hydrogen hypcroxydot és :3-4 cent. conc. pro
anal. kénsavat adva hozzá, is111ét forraljuk, míg
1
újból 1:.!-ig, (azaz 50 cc1u.-rc) le ne1n forrt. Az-

:1

ul{111 is111ét lchiiljiik, (Inert ha
forró vízhez ön·.tenénk a conc. k{•nsavat, úgy kifrccskclnc a ru. húnkra, sc'íl az arcunkra, kezünkre is!) s újból
:-J--4 ccni. clinc. pro anal. hydrogen hyperoxydol
és :~-·l conc. kénsavat adunk a ,·izsgúlandó vizhcz. ·rovúhh forraljuk. n1íg :i vizsgúlandó 1 dl.
yjz kb. i)0-40 ccnL-nyire le ne111 forr. Ezutún is·
n1ét töki•lelesen lch1°ifjiik a fiíziipohnr:il hideg vizhe1i.
E\·vel a roncsolúsi eljúrússal a szerves arsin \·egyiilctck sz{·!hasadlak. a n1érgcs arsi~n~yök 1núr, ::i.
fenti savanvú oldathan oldva van. I:.zer! az egesz
1nenn~·iségei helc öntjük óvatosan. de sebesen
200 ccni.-cs Erlen1navcr lon1hikha, :unelybe
eHiziileg -!-5 gr. pro a1;al. zink111n rasp11hn11-ol
(s 1 gon1hostiífcj nagysúgú pro anal. rézgálic kristúlvkút hclvezliink. A sa\·:111yú oldatnak a 10111hil~ha való .heüntésével azért kell sietni. s a lon1hik szújút az arsen 111eghatúrozó csiível azért kell
azonnal bedugni. n1crt küzhen esetleg arsenhydrogen gúz lú,·ozhal cl. Az ilyen 1nödon hirlelen keletkezií hydrnge11 g{1z \illt•lvl' arsenhydrogenJ-böl

!ah!.

kup
5 kcru a1np.
keni an1p.
slreplo-, slaphylncoccus fcrtc')zések
che111oll1erapiús gyógyszere.
~
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rp:;ctiót rcinélvc: :i 200 cc111.-es Erlc1nnaycr 10111hik szújúha azonnql olyan kt>tszer dcréks~ög alatt
111cghajlítolt. a fclsii szélt~nél liilcsl>rszeriicn Idképzett lapos, széles szélii. s kifurt iivcgíí iivegkoronggal és szorítórugó\·aJ cllútoll iivcgcsüvel helyezünk, an1elyhe cltíziilPg kt~l valla réteg közé 1 cn1.1tyi vaslagsúghan
I\:OI-I in rolulist, vagy CaCI:!
siccu1not. a tetcjl·rc pedig a szorító dugó alatti
iivegkorong és a tölcsér kiszt'.·Jcsílclt lapos szélére,
-- clözölcg 10°/o-os alcoholos n1erciruchloriddal
ú!ita~ott és 111úr 111cgszáritolt fehér szüriipapirt - ,
reagens papírt helyeztünk kis kerek korong alakj{1ban.

H.a az Erlcn1nayer lo1nbikhan a n1cginclult hydrogcngáz fcjHidt~s igen heves, úgy az egész kicsi
készüléket hideg vizbe helyezzük, nehogy az eriiscn kitüríi hydrogcn gúz kinyon1ja l•s :ílszakílsa a
reagens papirt is. A nor111alis. rendes hydrogcn
fcjliicléssel vúrnunk kel! 10 percig. Ha a vizsgúlandó vizhcn arsen tartal111ú vegyi harcanyag volt
jelen. \·agy szúndt•kos n1{·rgez{•sre az cllcnst~g arSf'll vcgyiilctcl önlctctt a fenti vizhe. úgy arse11
jelenléte cscfé11 a 10 percig tartó nascens hyclrogen gúzhan eliíúllilott arscn hydroucnt61 a hófehér
nu•rcuri chloridos reagenspapir citro111súrga, több
arsen jelenléte esetén nara11cssórya, sőt sárgásharna színü lesz. A: ilyen 11i: f!•ltétlcniil és a:::onna! clöntendö.
Scn1 ivúsra, se111 n1osdúsra, scn1 n1osásra fel
ne1n használható!

Az ilsszcs harcgúz ana\ysekcl Jehcliílcg Pédii- .~-=enuluegyel 1 [flll1Jn1ikc:::lyiib<'n uéyc::::::iik. I-Ta n1us-

.\iirgúzl találtunk, akkor a vizsgúlalok ,-égén az
('d{~11vzcl gúzn1cntesílését vúgl'zziik cl nu1u11nk vagy
Ú''Y. ·hon~· 20-:10°/o-os technikai lúggal kif(ízzük
1/~~1 ó;Án Ú!, vngy 1/'J. -1 napig concentrúlt technikai salélro1nsavban úztaljuk azokal. Az czutáni
kirnosásl n1ár rúbizhatjuk a technikai scgédcröinkre. A gununikeztyüt is ki kell főzni szódás
\"Ízben legalább 11':!. órún keresztül, ha n1uslúrgúzos lett.
A gyógyszertárakban ajánlatos légoltalmi gyógyszerek, egészségügyi és mentőcikkek tartása.

.:l) Gyógyszerészeti sze111pontból igen fontos.
hogy kellii szán1ban és kívánt n1cnn~·iséghcn készen úlljanak a gyógyulást kcrcsiik r{~szére n léµoltal111i cii. cikkek. 'J'ehát legyen kcllti sz{unú
szcn1öhlögető pohárka
és szcn1 kiöblitii undina.
Legyen elegendő: sebkfitözö cson1ag*). 20 l·s 50
gr.-os ón tubusokba bepréseli alkalikus szernkenöcs és ugyancsak a fenti cson1agoláshan és 111enynyiséghcn bórvaselin. 'I'artson leforrasztott :unpul·
lúkban anunonia pur. liquid.·os púrnúcskúkat.
a1nelyck az összetörés utún. azonnal szaglásra :i:·
*) All: 5 111 hosszú, H vagy 8 vagy Hl cn1 széles
pólyából, :unelyen 2 nyo1nfoll helyezkedik el. (;\Iullhan valta.) Az c>gész csn1nag sterilizálva van, kötésre
];t:.szt•n.
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kahnasak. ()ntsii11 le eliírv kicsi n,·egekhc: :\Iixtura
olcosn pro inhal. (~S 1nixtun1 t'hlornfornliata prn
iuhal. gyógyszereihii!. El kell 1·\iíre kl·szíteni: So!.
Zinci st:'furici adrenalin sol.-búL 2°/n-os natr. Jior:1cicurn oldalbúl és 2°/n-o.s n:ilr. hycJroearhonic.
oldatból elegendií olda!ot. Legy<'n ]~01npriI11:Ht 1
gr.-os natr. hydrocarlionatjn. Sol. .Todi spirituosát
tartson ;)() gr.-os liYPgdugús ih·cgekhen, :unclYck
rnl•g horgany bádog vagy alun1l!Úu111 tokba ,:annak elhPlyez,e. lig~szinl{•n jó. ha készcnlétl)en úll
cliire ht•lilllYe 50 vngy 100 gr.-os [iyegckhen 01.
Lini. Feltétlen legyen raklúron l>rleszoríló gun1111i
csii ,·agy gu1111ni pólya. húron1szöglelii kend<'í. anato1niai csipesz, nyclvfogó. Parelus rcndszcrii '2
ccni. rccord fecskendii, sterilen liikkcl cgyiilt az
alkoholos !arlúlyban. Injckcióhól szükséges: 20/0os :\forphit1111 hydrochl. t~s '20°/o-os Coffein nalr.
benzoicun1, vala1nint 0.:1°/o-os Lohclin. :\ Yatlák
közül a steril '25 gr.-os préscll fehér Yalla larlúsa
elönyös. niert a !t:go!lahni nienliilúdúkha t-s a
gúzor\·osi túskúha t'Z a cson1agolús van rendszeresítve. Baklúrnn tartandó hatúskl~pes k!úrn1l·szh«'il
jó pár kilogran11u. Chlorogénhlí! is a fogyasztás
1nérvéhcz sziiksl·gcs nicnnyiség. 50 -100 gr.-os szl•Jesszújú üvegekben. keltiís cellophúnnal lekötve,
vagy 5-lU-15-'20 gr.-os jól leparafinozott ,·agy for1nalin-gelalin olda!!nl átilatolt papirdobozokhan clkl~szíletl Chlorogcnpuder ('falcu1n és legalúbb '28
0
/o-os chlorogcn aa. pari.) hozzúvaló jól szívó itatúspnpir csiknkkal elkészítve készen úlljanak.
U)

Hendkivü\ fontos. hogy n gyógyszerkönyv

:d1al

előírt rcagcns-szckrt~nyc

rendben legyen 1nin-

~·1~~nkinck, úgy a ké1nszerekhcn, 1nint az cszközök-

·hen. 'I'artson raklúron pro anal. kénsavat, pro
anal. zinkct, 1~ro anal. rl•zgálicot, arany chloridot
Ps bróin krcsol-vörösl. Néhány olyan egyszcrühh
!,:észült'kcL an1clyt•kkcl arzén 1neghalúrozúsl Yl~
gezhet.
C) A.z Országos Légvédellni Parancsnok.súg ált.·l elöírt cii. l>s ·1nentií cikkek gyógyszereinek eliíiratai:
11/i:rf11ra o[eo.w1 pro inhal.
()J.

pini ptunillion.

CJI. 'I'erebinlhinat' reclific.

:\IiscP aa. part. acquaL
Jli:rt11ra ch/r1rofor111ial(I. pro inh(I/.

SpiriL conccntratissinL
Chlorofonn aa. gta. -10.00
A.cther dcpur. gta. 20.00
A.111111011. pur.
liquid guttas.
Jlisce.

deccn1

Solutin Zinci sulfuric.

Zinc. sulfuric. centigrta. '.25 (0.2:> gr.)
.-\qua dcstill. grta. 90.00 ·
Sol. Adrenalin. 0.1°/o grta. 10.00
:\lisce fial solutio.

X.
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Unguenlurn alhalic11111.

Natr. Loracic.
Natr. hydrocarb.
Aqua destill.
1\.deps lanae anhydr.
''asclin. nlh.
~liscc fial unguent.

grla.

1.00
2.00
10.00
10.00.
80.00

D) A.z Országos LégYédehni Parancsnoksúg álw
tal elöírt ládák és táskúk larlahna:
~•

hi.;

mcntöláda
J{ütszerYágó olló
l drb
Anaton1i:d csipesz
l~rleszoríló erős gunuuicsö
Scbkiitözü csoinag (ti tnlr. hosszú n-8
·-HJ cn1. szé!csi. arúnynsan eloszln1 20
Steryl gaz(• 10x2;) cn1.
10 „
Sieryl gaze 25x:)O cn1.
1()
Zsirta!an, fehér préseli stt•ryl gyapot,
25 gr.·os
10 ,.
J\Iull ptÍlyn steryt lOxJO Clll.
10
i\Iul! pólya, 15 ctn. széles. 10 1n. hosszú Húro1nszügletií kl'ndii
2
Knilner sín, únozo!t, l'g_yn1ásba illeszthP!ii, .l(J cin. hosszú, 10 cn1 széles 2
l.'gyanaz, 30 cn1. hossztí
2
lTjjnyi ,·aslag szíirkegyapot, a sineknek n1egfeleHi nagyságban
6
Biztosítú lii
20
Hagtapasz ;) 111. hosszú, 3 cm. széles 1 tele
H:.gtapasz, 5 111. hosszl1, 2 cnl. széles „

A n.1gy

tartalma

l drh.

liO

ao
:10

an1pull{1khan
Oi. Lini

30
ló
15

5

Sol. .Jodi spirit. (iivcgdugó.s ií\·egben és
. horganybádog tokban)
50 gr.
Benzin és Spirit vini conc. (aa. part.
· acqual.)
aa. 50 „ aa.
Bórvaselin ío 0/o-os, óntubusban
50
l.hlórainin typ·u_<>u anyugbQ.l késziilt
puder, (100 gr.-os lég111entesen zárható iiYegben. szórásra alkahnasan
csomagolva}
500
Co1npr. Nalr. hydrocarh. l.O gr.-os 50 drb.
0.1 literes üvegedény, oldat készitéshez
Alkalikus kenőcs, únlubushan
20 gr.
Szempálcika tokhan, iivt~gböl
2 drh.
Szcmöblögetö pohúr
2
l\fixtura chlurofornliata. (iivt~gdugós
ilvegh~·n. horgany húdug!nkhan)
50 gr.
Anunónia
11úrnúcska,
lH•forrnsz!oll

„

2
2

6
50 "
1 lek.
l „

fi{) rlrh.

Nyelvlapof'. fl>111hiH
Szappan
ElsÖsPgúlynyujbísi ut:isilás
A 1111'11/űos:=lay

[Jltrancsnokánúl

200 gr.
l drh.

50 gr .
100
100

„

[100
50 drh.

40 gr.
2 drh.
2

[10 drb.
200 gr.
1 clrh.

l

lévü

1nc11lűl<íska

fnrtnl1nn:

l\.ötszcrvúgó olló
Húromszögletü kendö

1 drli.
3
hosszú 5

:\full pólya, steril. 1;) cnl. ~zéles, 5 n1
Sehkö!özéi cso1nag. (fi rn. hosszú. {\·-810 e. szélt's)

9
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:\lull pólya. sleril. 10 cnl. sz61es, 5 111. hosszú .{
Steril. pn"sel!. zsirtnlan feht•r gyapot. 25
gr.·OS
:i
.·\rn1nónia púrn:ícska
;;
Bizlosító t(í
20
Rór,·aselin. óntuhuslian
20 gr.
Sze111öhlögeti\ pohúr
2 drh.
C.ntnpr. Natr. hYdrocarh l .O gr.
20
()J. Lini
.
.
100 gr.
Eii. kulacs
l drh.
F!sc'íseg('l~·nyujtúsi ulasít:is
l
Steril gazc lOx.25 cnL
4
Steryl µaze 25x50 cnl.
'Í
Sr:L .lodi. spir. (fi,·egdugós ilvegbcn. horgany húdog tokhan)
.50 gr.
Hag!ap:isz. 5 Ill. hosszú. :-l cnL szi'les
l lck.
1~rieszorít6. cri)s gun1111i-csi'í
drh.
(:Jlior:11nin lypusu puder. (jól zúró. szórúsra :1lkahnas dohozhan)
no gr.
Ortlfisi táska.

:'\lo~·p~liun1 hydroc!oric. inj.
l c:c111 10 an1p.
Col!c1n. natr. henz. inj. '.Hl 0 /o: 1 cc111 10 an1p.
Icoral inj. H n1np.
2 ccnl.-es parelus rccord fecskendii. ;J drh. tíiYel; 1 készlet.
Sol. jo<li spiriluo:-;a, (iivcg<lugó.s üvegben. horgunyhúdog tokban) 50 gr.
Sehkötözc'i eson1ag.
(5 Ill. hosszú. f).„.~K-1()
cnL széles) 5 drb.
Zsirlala11. steril pn~~;.;el!, fch(•r gyapot. 2;) gr.-os.
~ drb:
:? 0/o:

Olló. sebészi. egyenes, to111pa Yógíi. 1 drh.
Alkalikus keniícs, ón lnhushan. 20 gr.
Szetnpúlcika. tokhun, 2 <lrh.
Chlora1nin typusu pudcr, szórúsra alkaln1as.
jtil zitró lokhan. 50 gr.
:\ polgúri lt·goltalini gúzscbcso111ag. 111i\·el je1{.'nleg 111ég szaln·ú11~«1sítús alatt úll. addig is chlóran1inos puclert. vagy ha ne111 áll sokúig, úgy half!!':képes klónnl·sz l>s lalkutnhól álló put!Prl kell
h:isznúlni. 1nellette. csíkokra felvágott. jó ilalóspupirokat kell lartani. :\z ila!ós a hólyaghúzö
harcgúz-cseppcl fclszíYja. <unit azonnal el kell
ú;;ni. vagy elégetni. vagy lugba, esetleg klónnészbt>
dobni: a chlónnész pudcrl, pedig 111egnedvesí!Yc
:i sérült testre kell helyezni. I-Ia yjz a közelhcn
nincs. akkor nyúllal kt•ll össz\'l.:cYenli. a klónnl·sz
pudcrt.

(;rí::: se be .~·1 HIH/ff

Pi::: syrí! at o.

aj :\ szürö papir 1 perc ala!t szívja rei a 1uust:'1rgúz cseppel.
liJ :\ chlór:1111inos puder I-i 0 /o Cl:! gúzt fej~
!1•.'>szen.
e) A klórnH:~sz pudt•r 2.1„„ ":!1°/o Cl:! gúzl fejleszszen. n1crl ennek az aklh
klürtartahna erüsen
csökken.
Lli(lolt af 111 i i rod al n 111 hál ki 110 na!.
/Jr. f\iss !Jénes: :\ kt'1nlai harc anyagai . ..\.ra:
'1
P. l·lo11yl·d('\Jni 111inbzieri11n1 kiadús:i. 1H30.
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Dunn!J Sándor: A -1niiszaki gáz\·édelem ahlpelvci
:\.ra: 2.- P. I-lonvédclmi tninisztcriun1 kiaclúsa.
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kifogástalan!

MAGYAR

GYÁRTMÁNY!

vegyészeti gyár r.-t.

Budapest,
XIV., Komócsy-utca 41. sz.
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Fe los ztá s:

1-~----'--'J. f(ürmy e::tcli il•:

Broma ccton, „11" anyag gázkJ hö.

Brommcthyl:1c:!Jylkcto11, Bn~ anyag
.
f'ror11bc111ykya11id, gázfd hö
Cfl!ornce!oph~11011, ~cn~ nnyag
, filst.

-2. Orr·g aratiz gafJk : -- --

Diphcnylchlnr:lr~in, Clark f, iilst.
Dir!wnylq•;p1a sin, Clark II. füst.
Oiplle n1·Jar ninch! nnirsin , Adam sit. füst.
,\e !l1•ldichJm, rsin, Dick, l!<izfelhö
J\\ethyldi-:hlorarsin, gazfe;Jtö és füst.és fiist.

Ch'or, g<i.zfl'lhö.

Ph·•sg en, Co!lon gite, g;iz.fclhü.
Ch!on mngr; 1savas trichlo rme1h ylcstc r,
Pcran yav,
gtizkl ho.
Chlor pilnin , J(Jop, güzfcl hó.

ismertetése a harc gázo lrról .

Felisrnert!s :·

·I ··

Tüne tek:

·•zonn aH körw.ll}'l'7.és, csip(i ér;ifS:,, Könny ezés, égető csipó
a vékon vahb hőrön·:" Crzt:s a szem:1 en. orr-

(hóna lj, ;1rcllörJ ..~·z

folsás , nyálad ·dis.

sodat1icarbo11fis Jdöblitése.

-1~~\ZÖ -;~~
nr:hr,nv re•c rnurn1
ingei tnncte k.

jclkm zö S'li!J!,
!\iihf•gés, SZl'ZllÍll!.· C!, f_uhtdiíS,

hanyin1!er,
clcseU ség.

Égetö. kapar ó érzés a Az elg<lzosifott
terüle t elh<lgyása ut<ln a filne'e k
tflssze n!Cs. el1111ílnak, Szem,
' & torokb an,
szoron gó érzés, mel!k:isi fitéi:e. lnhal atio: !'zúj, orr soduhic. oldntt a! kiübfáj da 1 o m, nyálad zns, Jt, \'Cn~!• •tl csep a!ko!· ol-, chloro fmrn, aether •
nyálfo lyás, izgalm i és konya k. Jngerti arnmow{1l;kal. lfányi ngt'r clle11:
lnet elle11: pvrnm idon,
bénul asos Hincte k
és etelemmérg.-::i'M1N: hasha jtó, majdcodcin . Víznyugt ató.
.~-zcminger,
nyflla dzas, Az l:lg;izosi!oU tcrn!r t azonn ali
e hagyó sa. 1lfe1wjoko::ott h'gs::omj, mell- h'fis, mesft'rsJges
liJfrgeztetó; sz.ifu!rúa11

kasi ffljdalom, kühiig..-si
rolmmor;, nagy f o H ú
nyugirlian~ag, tfi,föv izcnyö, Pcrany agnril gr ·~

morpanaszok. ChlofpikDichlo rdiaet hy!sul fid, mustú rgtiz, \"pcril
gúz- Jellem 1ü ingh;1gn11a
ít•Jhii. i:sepn Cs filsL
\·s m11~!árs?.ag.
Ch'?n·J!_1yldich!orarsin, Lcwis it, gázicJ '
hö,
c~epp
,\111skát!i :c:zag.
CS IUSf.

Cyanh rdrogt 'n.
SzCnm onoxy d.

Tcenclök:
Az clgázo sitott tcrillc t c!l1agyósa ut<in
elmúl nak maguk tól is. Szem, szf!j, orr: a Wnete k
3 szúza1Ckos

J\\;1ndu!;is1.ag.

Szagh!;n1.

rinnél hanyá s,

Fclsze re!t!s, ruhúzn t clta\"(•lit<isa, Ovas /i/o$ !
11 lchii·
!éstnl ! Feltétl en nyu~alom.Oxyp.én beli:le.
FCJ liter vérn~tcl. Szi\·e nis tö: Coií ·in, L;ez.etC•.
Caf{!ia
zo1,
C<irnrhor stb l{önny czö szem i'iblik
0Jd;1ttal; a psych ilms izgaln wk, ill.sc socbh ic.
fújdal
mak
csillap i•ása (cod<:!in, morph „ pyram idnn.)

Biiröll

!appa1n.>;<1s ut:in Cscppjolyá$ mi:rgczésui:J
nagro hh si:nll{~s ldfejr1r és vis•~ !i\cJesc cl1c11: a csepp azonm
1li kitalú sa uifin
kctes, 1a1daru1acan flo- chlorw CsLpu deros
behin1 i:s; mclei.; szapp anosJyílgO!t. Lc!ökild s utan vizcs [cmnsús.
!Itilya
gos
st;ríil ésud: « hólya fal
Jckcly ck.
Bl'lé/egez1·e: elt.1votit:1sa .csctle~ 5
sz;izal t!kos iri~scn készít ett
kiillny czés, _ ny;dad z:is, csersa vas par;,k
ötPs. Na·•yo hh t.;r!ilet !lörsér ülCsc
köhü~L·s, a 1elsó lC!!n:a k
cscten , a gyuHa diis csükkené~c után
kali•·m
lh<!rty<is __ gyu!!<ld<isu, hypc·1ma11g
anatos, Dal>in oldatos fíirdc!C~ ma'dgocos tudogy ul1ada s.
bún·;.zeli11cs l\i1tt!s, !;é~öl1b rcgcne
r.Uó !;cnrlc s.
G6::si.'ríilésnd: a ~-zeni ldiihli lésc 3
szá:r.alé!ws
sod_ih itarbo nás oldatt al: alkali
kus
ltó!y:i gokr:i. Vfszkc!.~s cl!cn ~ hiJe~vi kenőcs a
"Lc:; borogaiás. Liigut a!: rcrtö1.ésén~l: [l1UQ<llo111,
SZÍ\'(.'íŐ
silti, idegen
...:_ ehérjc kczc!C s, rohor<'1ló p:yógy s1crck .
Fcjfiijás, halim!éJ;: Jilk~ Friss levegő
, meste rséges !élq.:e zlc\és oxrcén
feles. szédii lés, hílnvús. Lohdi n, sdveró
11c!
siWk. 1 sr.<lzalékns me!h~:lcnl:Ckszivdohogiis. ié!ck1i1érn](f;;I
b'r;iv(
·nús
·n.
·
?.é", ;!jlll<is, itkl!1c ndszcr i
gyu.l1ad~l~?~

-

____,___

zavar, iél!ztdtüzponti
bénulf ls.
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llletélc-mutató.
1. Okirati illetékek.

A fokozatos illetéktáblázatokat az 1927. évi V. t.-c.
megszüntette s helyettük az ezen törvénycikk fel-

hatalmazása alapján kibocsátott 68200/1927. PM. sz.
rendelet százalékos illetéktételeket léptetett életbe.

A m. kir. 1ninfszlériunl 2030-19.12. 111. E. s:.
rendelete az öröklési, ajándékozdsi és ingatlan Pafl!JOnátrului:.ási illetékek, az flletékegyenérték_. touábbá a szá.:ah;kos okirati és százalékos törvénykezési illetékek után 20 s:::ázalékos rendkfviili pótlékot állapilolf rncg. !~::: a púllék a tör::slétel ufá;1
szán1ilancló. Az alábbiakban az egyes illelékeknél
ezt a pótlékolást ldtiinleljiik és pedig olyan 1nódo11,

+

hogy a törzstételt e pótlékkal a
jellel öss:::.ekötjiik s a::: = jel után kövclke::.ö s:á::aléks.:::ám n111~

tatja a ma éroénycs tételt.
Adásvételi s::cr:ödésck: Ingókra vonatkozók
(csak írásbafoglalás esetón) 3°/0+200/0 = :·1.()0/0.
Ingatlanok visszterhes úlruhúzásáról kiúllított okiratok első példányának elsö íve 2000 P-ig l P.
2000 P-n lúl 2 P, az cl.sö példány inásodik és többi
íve, vala1ninl a n1ásodik és többi példány nlindcn
íve 1 P illeték alú esik. fugallanuk vbszll'rhcs át-

ruházása után ettöl függetlenül 1nég külön 5°/o+
200;0 = 6°/o vagyonátruházúsi illch'k fizelcndö .
•-ljcíndéko.:::ási okiralol:. Elsii' példány elsö íve
'l- P, további ívek h·enként 1 P. ~laga az ajándékozás n1ég külön vagyonátruházási illctt~k alú esik.
«ljánlalok (kö::s.:::állitf;isokra lett ajánlatok.) l.
I·Ia az ajánlati összeg 50 P-t rneg nen1 halad, illetékn1entcs; 2. különben az okirat első ívére: 200
P-ig 1 P, 200-10.000 P közöli 2 P, 10.00020.000 P között 5 P, 20.000 P-n felül 10 P; a tnásodik és több .ív, ha az ajánlatot nen1 fogadjúk
el, illetékn1entes, az elfogadott ajánlat nlúsoclik ú.,
n1inden többi ívére, az elfogadott ajúnlat értékr
szerint 10.000 P-n alul ívenként 1 P. egyébkén!
2 P, mely illetékhez a hélycgjegycket az elfogadúsról való érlesi.iléstöl 15 nap alatt kell a hatósúgnál beszolgáltatni.
Allancló összcyii illeték alá l'SÖ okiratok. Első
példány első ÍYC 2 P, első pt;ldány n1úso<lik t~s
többi íve, vala111inl a 1núsodik és többi példány
rninden íve: 1 P.
A!lampolgársági 1'i:onuftuánuok. Altalában 10
P. Iskolai célra, nyugdíjjogosultság igazolúsára, állami szolgálatra való belépésre. közszolgálatban
{illó alkaln1az0Hak szán1ára: 2 P. Optálás alapján

1 P.
:tnuakönyvi kivonatok: Születési, húzass:ígi.
halotti anyakönyvi kivonatok: 1 P.
Aruszóllitósi s::er.:::ődésck: :L\Iint adásvételi szerződések ingókra vonatkozólag. 1\z állammal, tör-

rr·
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vényhatósággal. vúrossal vagy kiizséggel kötött
ingóadúsvételi. vállalati és :íruszúllilúsi szerziídésck után ezl az illch·,kct a fél által a fizetés alknln1ával be1nutalol l nyugt:ín kell leróni, an1ikor is
a nyugtailleték is lcrovnndó. I·Ia a kifizetés póstatnkarékpénzlári kiadúsi sz(11nlúról történik, ezekcl
az illetékeket a kifizet() hat6ság a járandós:ígbúl
levonni köteles. Az ilven szcrz<'ídések az :ín1szállitási - n1cgúllapo.dúsok, ha állandó ter·111i'.szclíick, akkor is illctékkötclesck, ha róluk okir:ilol
nc111 állítottak ki. l·'orgalini adóváltsággal terhelt
áruknál a vételi illeték nern ro1Jandó le. hr1111·111
csak a nyugtailleték.

200/o

.r

'-7i

• -,,;f,,_-.

·.· i·.~••.1

.• .··,f•.,' • • ••. . ·..
·

Bérleti és has:onbérlcti szerződések: 0.5 11/a+
= 0.60/o.

··.·1·:_-:

Bizonyífványok. IIatósúgok által kiú!lilott, SZPrnélycs vagy lúrgyi tulajdonsúgoknl vagy körlil~

•

-:J"'

rnényeket, ért1~keket, stb. hizonyíló. v:1gy tanusítú
hizonyítvúnyok 1 P. Nc111 hatósúgok -- ideérlvr:
a közjegyzőket is - :Utal kiúllított ilyen bizonyítványok: 2 P.
Csl'kkck. l-Ia belföldön fizetendő: -1 f, ha külföldön fizclcnclií: 10 L A Bl. kir. poslntakarékpénztúr által forgalo1nba hozott tsekkfüzelek 15 db.
lartn~on1111:ll: :10 f, 60 db. !:irta!n111n1nl 1 P 20. f
C.'ieféd- l~s rnunkakiinyn1•k. Cselédek, iparos~
segédek, inz1sok. stb. részért•. h:itósúg, vngy a n1t1nkaadó :'dlal kiúllílo!l illcliiség . .szcn1élycs tulajdon.súgok és viszonyok, szolgálat és 111agaviselcl igazolására szolgúló nn1nkakönyvck és bizonyítványok
ulún: fJO fillér.

'f

,;'f'
t_-f
,j

1

__;i.·.1'

,

.·~

.•;!t.'·._.'._-.

E-

:L.f~;_;;_·
1~: :_•_•.·.,

·.•••
..··..·•.•.
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!-:nr1t•dn1é11yrl; :· 0.t> 0 /o+ 20°/o
jebb 2;) P.

O.fl 0 /n. Iegfcl~

Fordítások: Ili!elcs fordítások ÍYenkt~nt: 2 P.
1-Iilclcsítésck: Alúírii!'iok hitclesitése egy-egy
pld. 1 P. h'::crcskedcln1i cégek és túrsasúgi szerziidések aláírúsának hitelesíh!se egyenk<~nt a P. I-Ii\'atalos iratokról, könyvekről, feljegyzésekből, telek-

könyvekből

készülti\Iagánhitelek
hiteles n1úsolalok
ivenként
2 P.
f{a1nalillelék:
ulún fizetett
kan1atok utún a ka111at 15°/o-út köteles a hitelezö illeték
fejében fizetni. Az illeték Jcrovúsa a pénzügyi hatóságnúl beszerzendő „I(arnatilleléklcrovúsi-ív'·-en
ok1núnybélyegek lcrovúsa úljún történik.
l\.crcskeclclnli könyvek. 5000 négyszögcentünéteres ívenként ;)O L Egyes ívekből úlló kcreskedeliui és ipari feljegyzéseknél ívenként 1500 cn1:.?-ig
10 f, 2500 CIU~-ig '.10 f, 5000 cn1:!-ig ·10 f, 5000
cn1:.?·en túl 1 P.

li.ötjcgyck: l\:ereskcdők kötjegyei: 10; 0+200;0

= 1.2°/o, de legfcljcbh 1 P.

J.1/eghalalinazúsok: I-Ia díj vagy jutnlorn kikötve nincsen: '..! P. 1-Ia dij, \·agy juta1orn van ki·
liizve, ennek 1;rléke utún 3°/o-f-20°/o = :J.o 0 /o, I·l;t
n n1cghatahnazúst olyan perben, vagy ügyben való
t;Jjúrúsra úllílottúk ki, :nnelynck lúrgya 500 P: 50
f 500 P-töl 1000 P~ig 1 P, 1000 P~liJI 5000 P-ig
1.50 f. Ezeknél, illetve 2 P~nél kisebb díj, vagy
iutalon1 kikötl~sc esetén sen1 lehel az illeték.
N """ ó<,

o.o';,

„_,, ~ 0.0'0•
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Örökbefogadási szerződések: 1. Ha az örökbe·
fogadott idegen állampolgár és nagykorú 100 P.
~- 2. I-Ia ~z örökbefogadott magyar állampolgár
e: nag_ykoru, 20 P. - 3. I-Ia az örökbefogadott
luskoru vagy ha az örökbefogadó és örökbefoua<l_olt köz?tt az el~ő~okú unokatestvérségnél n~n1
tavolabb1 ro!\.opnsag1, vagy elsőfokú sógorsági viszo~y v~n: :->
• 4. Ha az örökbefogadott kis~oru, hazasságon kívül Született, vagy szülőtlen
a.:v.?, av~gy hadiárva, vagy államsegélyben részesulo hadirokkant: 50 f.

~ P. A szánllailletéket a tételnek a szán1laívek szán1ával szorzása útján ercchnényezclt összegben kell
leróni.
Ilevúsárlúsi könyv darabonként 50 f.

Postai szállitólevelek: 10 f.
•
Szá;:zlák: 200 P-ig 2 f, 200 P-től 500 P-ig 5 f,
oOO P-tol 1000 P-ig 10 f, 1000 P-től 2000 P-ig 20
f, 200~- P-től 5_000 P-ig 50 f, 5000 P-től 7500 P-ig
75 f, 1000 P-tol 10.000 P-ig 1 P, 10.000 P-n felül

n.

n.

'fi
,,

·.

Magyar gyártmány!

a közgyógyszerellátás,
a MABI,
OTI és
az összes közkórházak részére
szabadon rendelhető.
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-,·,:·:·.
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R F, Budapest.
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Társasági s=crzödések. 1-Ia a felek csak a szen1élycs n1unkásságukat kötik le: 50 P. I-Ia a felek
1nagukat vagyonbelét szolgáltatásúra is kötelezik.
a kikötött vagyoni beh!t után: 1.50/0+20°/o =
1.80/o. 1\z illeték akkor is fizetendő, ha a szerziidésröl ncn1 állítanak ki okiratot, feltéve, hogy a
társaságot a kereskedcln1i cégjegyzékbe bejegyezték.
l.1tlc11elek. Utazási okn1únyok, tekintet nt·lkül
az okn1ún:v- elnevezésére, ha a;,ok az ország határain kíviil való használat céljából szükst~gesek. 1.
köztisztviselők részére: 50 f, 2. cselédek, legények,
inasok, napsz{unosok részére 50 f, a. 111ús személyek részére 5 P.
Fúllók: A. belföldön kibocsáloll és belföldön
fizclcndö vúltók illetéke az azokban kitett érték
után:
a) 0.10/0+20°/o = 0.120/o, ha a fizetési határidii n' hónapnál nen1 késöbhen júr le:
b) 0.50/o+20°/o = Ü.üO/o, ha a fizetési határidö 6 hónapon túl jár le. 1-Ia azonban a lejárat
H-9 hónapok közötl \·an: 0.2 °/o + 20 °/o =
= 0.2-1 O/o.
A belföldön kibocsátott, dc kizárólag külföldön fizctcndü Yúllók illetéke az azokban kitett érlt~k után:
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a) 0.20/0+20°/o - 0.:2-! 0 /o, ha a fizetési ha!iíridii () hónapnál nen1 késiíhhen jür le:

b) 0.1°/0-1-20°/o = 0.12°/o, ha a fizetési ha!úridií 6 hónapon túl júr le.

A kiilföldün kihocsútotl, dl• belföldön fizt:f{'ndtl \"Últók illetéke az aznklian kitett érték ul;ín:
a) O.JO/u-!-2ofl/o = 0.12°/o. ha a fizetési hat<ir.
idö 12 hónapnál uc111 kc.!súbhcn ,iúr le;

b) 0.50/o-f-20°/o = 0.G 0 /<i, ha a fizetési hatúridö 12 hónapon túl júr le.

A külföldön kibocsálot! és kizárólng külföldön fizetendií, de hclföldön forgalo1nbahuzott (úl1ncnö) vállók illclékc nz azokban kitett érték ulún
O.OI"/0+20°/o = 0.0120/o.
.Az olyan vúlló, an1clynek szövegében telekkönyvi !Jckehclczési vagy elöjegyzési engedély foglaltatik, a fenti csoportok búrn1elyikéhc turlozzék.
tckinlel nélkiil a lcjúrat idejére. 1°/u-f-2()0/u =
I.2°/o.
A vúllóillcték alapjúu! szolgúló penglit szúzzal
1nuradék nélkül o.szl/1:.itü pellgii.s c").sszegekrc kell
felfelé kikerekíteni.

II. I<ö::i[Ja::oatási illetékek.
Altaldnos illctéktétclck. :\111en11yibt•n kiiliinös
szabúlyok rnúst ncn1 rendelnek, a küzigazgalúsi halósúgokhoz, 11iYalalokhoz. \':tgy ezeket
kép\·iscl'i
hivatalos szentélyekhez intézel{ bea<lY{u1yok cl.sr'.i
péi<lúnyúnnk elsö h·e: :l P. Az el.sö példúny nuí-
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többi íYérc, úgyszintén a tnúsodik ~s töhl:i
1. p. F'C'lzclek és inellékletek utan 30 1
/· 1 <. ' 1.;_
(;~• <ilvilcli engedélyét
kl;rő l1ead·
: l. I'll'
"
•
PfÍillJok . .:\.z úruk értéke szerint
.
100 P-ig
1 P
100-··· 500 P-ig
~ P
;)00-1000 P-ig
aP
1()0 0--1000 P-ia
·l P
·~OOO p ulún ininden
1neg1~ez( Je ti ·1000 P után
'
!'.

,„_

l:rtcl111isé.11i lllllnkn11élkiilis_é!I iiq11cint•k koruufnubi::olosáho:: inlé::ett iJeac1uanu
·
c!s · ;tz azt pótló

jcrryziíkönyv i!lclék1ncnlcs.
.
. .
ti. F •/folqcunodósok: Allalúban -1
P. II. foku halosagna
„ lrltósún
'
t> hatúroznlút hclyben- . ' 1;:, az
·. I . fol·ú
h:F'VÓ hatúroznla ellen 8 P.
.
l">.
!
l
J.'clfcbbe::ésck. llleték1nenlcs !>c:~dvúnyo ~ra. H~„.
.
· ... l J· cl!t~n Jellchhezespk .i
zoll elsoloku 1iala1~JZd o „ , . 1 :-o f 1000 P-tc'il
00
tartozús összege ~szenn t: \ /~) fi(l~f ;~-i" '.i P. 10.000
1'000 P-i" 1 p, ;JÜOO )-lo
.
• e -. •> p
túl 1~1inden Inegkczdett 10.000 p utan - .
Gyó{ly11üiiénubevtilt úi engedélyek n1eghosszablií! úsa i utún: 2 P.

.

i1-n

1

Gr<jf qs::erlár cítruhó::ási kérvény. L .. a~ á!~:~~

'.~zoub,'.u ·~ k~'.

1

·{ugtéktétclck alatt. Minth?gy
két kércle111 foglalta lik, osszes:n .
~,
vé11yt.1cnl·érvénvre leróni.
:'>.!inden n1cllckl.ctr; l.S
d
"
kiilön felzet csatoltatik, erre is .J()„
joyosítiiúny ir<ínti kért:!rnek. L.
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.. Kt'rv{~nyek ,·alamely vállalat vagy keresel iizle!i:~rc 1negkívántató jogosítvány elnyerésére'' cín1r!.
J-fá:::.assági akadályok alól felincnfést k,~rií be-

adványok: 5 P.
lfonosítást,,

kő:::.séoi

kötelékbe

való

felvételt,

Pílf/!/ a k6:ségbcn való letelepedést kérő beadv<inyok: 20 P. \'issznhonosítási kérelc111 últalúban
2 P. I~özségi kötelékbe felvételi kérelem az elszakított részeken n1aradt 191,1. aug. 1. clötti n1agynr
úll:unpo1gár részére 1 P.

lparbejelentések és iparengcdélut kérő beadványok, valamclú s:::.alJadipar önálló íizés~rc; B1;dapestcn 5 P. 100.000-nél nagyobb lakossagu varosban vagy községben :·i P, 5000-100.000 lakossúgú városban vagy községben 2 P, egyéb helyen

1 P.
/{érvények, valan1ely 11állafat vagy kereset üzletére rnegldvántató jogosílPány elnyerésére. Budapesten 20 P, 100.000-nél nagyobb lakosságú városban vagy községben 1;) P, 5000-100.000 lakossúgú városban 10 P, egyéb helyen 5 P.
Jiö=iga:galási Bírósúgho= inté=cll panas:ok.
'..!OOO P értékig 2 P, 2000 P értéken túl rnindcn
n1cgkezdell 1000 P ulún 1 P.
f{ö:s=áflílási S=abály:al batályll alá cső s=áf-

!ílások és vúllalkozúsok esetéhen a szúllílott áru
,·agy a teljcsitclt 1nunka (111Ü) fclülvizsg~lús.~lró~
kl·szüll jegyzökönyvek l. íve: 1 P, a II. es l~bb1
íve l P. lia :iz ellcnértl•k 50 P-nél ncn1 több: 1llctl:k1ne11tes.

.J..1fe:őga=dasági tudon1ányos és kísérletügyi inté=ményeil által magánfelek részére kiállított uizsyálati bizonyilványok illetékmentesek.
Nagykorusílás iránti beadoányok: 5 P.
iVévváilozlatás iránti beadvánuok. l\:öztisztviselők beadványai 1 P, mások beadványai 10 P.
A'évátrultázást kérő beadványok. Ila az, akinek részére a névátruhúzást kérik, nagykorú: 20
P, ha kiskorú, vagy legfeljebb első unokatestvéri
vagy elsőfokú sógorsági viszony forog fenn: '1 P.
Őrökbefoyadási s=er=ödések kormánuhalósági
n1egerösitése iránti folyarnodványok: 3 P.
· St<•fánia Szövetség (Országos) és fiókszövet~
ségeinek headvúnyni n peres eljárás kivétclr-vel - illcték111cnlesek.
1'öriiskercs:f Egylt'.l (~[agyar) és fiókcgyl_ctci
heaclvúny:ii - a peres cljúrás kivételével - !lletfkn1cntesck.
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Gyal<orlati tanácsok jegyzéke.
:\ Gyógus::erés::i /{ii:::löny ,,Gyakorlnli tanti~
C'sok'· rcn·atáhan 1negjelent közle1nPnyck karlúrsni11k részérill n !cguagyohh érdekllidl>sscl (•s a ler~
nu:legchb clisnH'rPsscl lalillkoztak. ;\ közóhajna-k
!(·sziink eleget. a111ikor Spcryelu Béla. n Gyógy·
szpr{>szi Közlöny .. Gyakorlati lanúcsa" ro\·a!a kiv:"iló rovalvezctii,il·nck szerkí•szlésé!ll'll 1ncgjclent
gyaktirlali kiizlen10nyek jpgyzék(>l alúl1!1iakhnn be-

liircndhcn köziHjiik. ;\z üsszeúllítús cl•\ja az. hogy
ennek segítségl~vel karlúrs:iin\.; hosszas keresgl·lés
rJ·lkiil azonnal llH'(-:lnl:ílhassúk az tike! érdcklií
gyakorlati kérdt~~f'k('t. tan:ícsokal a C!Jríyys:erés:i
l\. ii:{iiny 1ncgfelel(i sz{1111úhan.
:\1. Alu1niniu111 at'elicun1 tarlaricun1 solulun1 ('lii~
úllí!úsa. 19:37. 1,-. l 0. 1 il. sz. 2-Ul. old.
:\;· alu1nini111n szulfúl krislúlyvizlart:drnúnak 111egállapítúsa. 19a7. V. l. 18. sz. 291. old.
Sol. Apon1nrphini pro injcctinnr. 1n:~7. I'T· 20 9.
sz. 1·12. olcl.
..\po1norphin injekció készíté>se. 19:l7. Ill. 20. 12.
sz. 189. olcl.
:\pró !incturúk. 1937. VI. 2fi. 2H. sz. ·130. old.
At1ua a1uygdalarun an1araru111. 1938. II. 5. 6. sz.
91. old.

Arotnás vizek készítése. 1938. I. 29. 5. sz. 80. old.
Calciun1 chlorntun1 solutio 1: 1. 1937. V. 29. 22.
sz. :-JH3. old.
Charta sinapisata készítést•. 1937. VI. 12. 2,1. sz.
,)9·!. old.
Chinin lahdacs clüirat. I9:li. II. l:J. 8. sz. 12G. old.
Chinin labdacs és tabletta készítése. 1937. II. fL
fi. sz. 9(i. oldal.
C!iinin labdacsok készítése. 1H37. II. 20. 9. sz. 1-!1.
C1.11npri1nata 'l'heobro1nini joduti készítése. 1988.
XI. 19. ·l 7. sz. 750. old.
.'. digilalis infusunl. 19:J7. \.III. 7. 32. sz. ;"J::l5. old.
Oigi!alis labdacsok. 19~l8. IV. 16. lü. sz. '.!;"J7. old.
:\z extraclun1ok
húzi eliíúllitásúnak kérdéséhez.
19:J8. I. 15. B. sz. ·lH. old.
Fxtrac!u111 Sccalis cornu!i készí!l·se. t9:J7. VIT. a.
27. sz. 450. old.
Exlr. Secalis cor11. fluid. készilésénl•!
a gyügy·
:-zerkünyy \'izsgúlati 111ódszcrci. 19:l7. VII. '.!-l.
:!O. sz. ilO 1. old.
A gy<'igyszL•n'·:-;zi ft>le!lisség 0s a !\' . .\!agyar Gyógy.
szcrköny\·, 19:~7. XI. 20. ·!7. sz. 7fi9. o!J,
.-\ gyögyszcrtúri 1nérlPgek 0s .súlyok. 19:17. V. 8.
19. sz. ill 1. old.
:\ gy6gyszcrlúrak közös propagnnd:ija. 19::~8. III.
2n. l:J. sz. 20:J. old.
fllúolajok t•ltar!úsa :i gyögyszcrkönyy rcndc]k(•zc~sei
szerint. 1938. IX. 17. :1s. sz. 007. old.
I1:fusun1 Ipccacuanhac készítés. 19:JS. XL G. ·15. sz.
720. old.
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Injekciós készítményeket miképpen raktározzuk?
1938. III. 19. 12. sz. 190. old.
lnjcí.:ciók lejárati ideje hol található a Gyógyszcrköny,·ben? 19:18. III. 26. 13 . .sz. 202. old.
A kézin1l•rleg gondozása. 1938.
old.

I,

1

•

23. 17. sz. 272.

l\.is1nérelil Ü\'egsapkák felhasználása a gyógyszertárban. 1938. III. 5. 10. sz. 160. old.
A kúpok bevonása. 1937. TI. 18. 7. sz. 110. oldal.
old.
Lanolin alatt 111it kell értrni? 1938. \ 7 III. 18. 33.
sz. 540. old.
.. Lanolin alatt n1il kell érteni" cikkre v{ilasz. 1938.
IX. :1. :J6. sz. 583. old.
:\ lanolin kérdés. 1938. X. 8. 41. sz. Hf.17. old.
A lanolin-kérdés. 1938. X. 22. 43. sz. 689. old.
Lejúrati idöhöz kötött készítn1l•nyek. 1938. I. 8. 2.
sz. 34. old.
Leonuri lanati herba han1isítúsa. 1938. X. 15. 42.
sz. G7fi. old.
J.:nitucntum saponato ca111phoralun1 kl>szítésc.
1937. !. 16. 3. szám, 46. oldal.
:\ i\Iikulilz kenőcs kétféle eHíirnta. 19a7. VIII. 21.
:J.L sz. 56H. old.
}.Icthylalkohol kin1utalúsa a Liquor Fornialdehydi
saponalusban. 10:~7. IX. 25. :·~9. sz. H+H. nld.

\Iucilago gun1mi arahici. 19i~8. 'VIII. 20. il-!. sz. 556.
old.
~cdvszívó anyagok és száraz kivonatok eltartúsúra

alkahnas exsiccútor iivcg. 1937. I. :30. 5. sz.
79. oldal.

:\orrnál sús:n· készítése. 19;~7 X lf 4'J
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Szc1ncseppek lü·sz1
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Syrupus Ferri jodnti. 19:-37. IX-, 4. 36. sz. ()02. nlcl.
:\ theobrominun1 natriu111 snlicylicu1n eltartása és
titrálással való ellenfírz('se. 19:18. \TII. 2. 27. sz.
,149_ old.
Tincturn aurantinrun1 confcrla készítése. 1988. \rl.
25. 2(). sz. 437. old.
1'inctura Po1ni fcrralri. 19:17. X. 30. 44. sz. 727. o.
'l'incturúk heállí!úsa. 1938. IX. 24. 39. sz. 627. o.
;\ 'l'riacthnnola1nin-stean1\okról. 1987. VIT. 17.
29. sz. 48H. old.
\·l·szedehnes összeférhetetlenségek a reccpturúhan.
193i. Ill. lil. 11. sz. 1n. old.
Vi:iszfélék. adeps lanae stb. olcsó vizsgálata. 1B38.
II. 2!i. 9. sz. 142. old.
.\ vizvezeték i"s g:"1z pótlásúra egyszerti lahorn\Ó·
riutni bcrcndL·z(•s. 1938. Vf. 4. 23. SZ. i381. O
CvPµrepeszti•s. (Egy kis Üvegtechnika). 1937. I\'.
:~. 1-1-. sz. 228. oltl.

Hatóságok, egyesületek, testületek.
Magyar királyi belügyminisziérium.
111.

:\Iiniszler; vitéz I\ereszlcs-Fischer Ferenc dr.
kir. titkos tanácsos.
Politikai iillamtitk:ír: iiresedésben.
, A minis:téri11n1 beos:trfa·a:

. . „ lga:gat~:i;i. c.~opnrt: ~lnöld~. L törvényelök('s7:1lo-: II. I~oz,1og1. ITT. varn1cg~·ei és közséni~
J'r
0

varost osztaly.

'

·

''I.

Rendés:eti csoport: (igv7.gnliísi rendészeti)
''TI. közhizlon.<iiígi. ''lTL rendöri hiin·

/{ 6:cqés:ségiigi1i csoport: vezető: dr . .Johan
ú11 :1 ;n ti tkf;r. ' ·
XIIf.~~iszl. (ú!t_alúnos egészségügyi), vezetö: dr .
. l\aroly n1111. tan„ helyettese dr. Pöltzel
111111. o. tan.
X~'r· o;zt. (~gészségiigyi igazgatási), vczetö: dr.
E.le1ner I~Hn. tan., helyettese dr ..Atzél Ele~
nun .. tanacsos, e. és jell. dr. I\ovacsevics
111111.
oszt. tan., dr. Kenyeres Gvörnv
b.
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inin. titkár, dr. Páris László min. titkár e. és j ..
dr.,- Aszalós Júnos m. kir. tiszti orvos.
XV. oszt. (cgészségvédchni és Jar\ ún: üg: i/.
\'l'Zelö: dr. 'l'orncsik József n1in. l:~n. e .. ht•lycttes,•
dr. Sajó Lajos n1. kir. tiszti főorvos, dr. Sicglcr
.Júnos nún. litkúr, dr. Or111{1s Zsign1011d min. s.

,·ezetílje dr. Shnon lstvún n1. kir. rendörfótanácsos. hclyctlcsc :\[agay I1nre Ill. kir. rend. tanácsos.
Magyar kir. földmívelésügyi minisztérium.
Szún1vc,·6ség gnzdnsúgi szakosztálya: Gyógyszerész: \rcnkci Lúszló szám,-. gyak. Ügykör: a lótenyészintézetck, gazdasági szakokta!iisügyi intéz111ények, állatorvosi főiskola. erdőigazgatóságok és
állanli birtokok gyógyszerberendczéseinek és gyógyszerfelhasználúsúnak, az összes földtnívelésiigyi
intézn1ények ojlóanyag-beszerzéseinck felülvizsgálata; a folya111- és kultúrn1érnöki hivatalok, kereskcdclnli kikötö, dunabogdúnyi kőbúnya betcgse<T(~
lyczési alapja terhére beszerzett gyógyszerek szá~u
l{dnak retaxúlása és érvényesítése; :1 tárc?1nak
gyógyszerészettel kapcsolatos ügyeiben Yaló vi~Je
n1énynyil vání lás.

tilkár, szolgúlatlétclrc beosztva dr. Gaál Andrús
közeg. felügyelő, dr. Pclrilla :\la<lár közeg. felügyelő, Si1non Arnold és Székely Jenő gyógyszerészek.
X\'I. oszt. (bctcgclhitúsi), vczcl(í: dr. I~oln;
váry Sándor n1in. osztályfőnök, helyettese dr. David- ?\fihóJy n1in. tan., dr. Lukács Imre és dr. Némes Tibo~ 111in. titkár, dr. vitéz Takácsy Lajós
1nin. titkár.
X\TII. oszt. (gyermekvé<leln1i), vezető: dr. Fekete Béla n1in. tan., helvettese dr. I-Iepp Baján
Ernö n1in. tan. EH\adók: - dr. Nyomárkay IZázmér
n1in. o. tan., dr. Szentkláray En1il min. titkár.
Szolgúlattételre beosztva: dr. Bielek "fibor közeg.
felügyelő, próbaszolgúlatra berendelve: dr. Bruck
Ferenc min. fogalmazó.
XIII. oszlúlyhoz szolgúlaltételre beosztva: dr.
Kovúch György közeg. felügyelő és dr. Lénárt I111re
áll. szemkórhúzi föorvos.
XIV. (betegcllútúsi) osztály.

A ni. kir. Földrnivelésügyi 1ninisztcr fennhatósága alatt álló rnczögazdasági kísérletügyi intéz111ény. Feladata a belfüldi gyógynövénygyüjtés, tcrn1csztés, feldolgozás é.s a külkcreskcdclini értéke.s 1 -

szerve.

tés elö1noz<litúsa és fejlesztése. E célból kísérleti

Kábítószerek

központi

ellenőrző

Bcliigyminisztériun1 \'. osztúlyn, ·veres Púln0-11tc:?
24. III. c111. 2·!. 'l'elcfonszú111: 182-920 0s 182-929.
A szerv főnöke: Folvvich .József 111in. tan„ helyettese: dr. Szöllüssy ..\Jl'rl:d rnin. tan. A szerv iigy-

M. kir. Gyógynövénykísérleti Allomás.
Budapest, II., I-Ierrnan ()lló-u, 5. Tel.: 153-833.

telepet tart fenn, 111cly ellátja a belföldön u1ég el
ncn1 terjedt gyógynövények 111agvaival és dugvúnyaival a lcr1nclükcl. 'I'anáccsal, útbaigazítással
tú111ogalja a gyüjtiJkct, lcrruelökct, !Jcyúltókat. stb.
Feladata a belföldi ler1nelésíi gyógynövényekkel
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való kcrcskedeleni fclügyelclc és cllenörz{~sc. Viz-;.
gálja és n1iniísítési jegyekkel cllúlja a külföldre
kcrülö <lrógárukat.
Allo111ásvezctii: dr. Szúhlcndcr l\.úroly okl.
«yó•r)·szerész, adjunktus; scgé<lvegyészek: dr. Honi
Púl t> okl. gyógyszerész.

t:i.

, 1
. o l'- 1
lovag ,i„e
iay ()]"1vt>r

gyógyszerész; tiszl\·isclük Békésy ::\liklós okl. gazda.
dr. Sulyok Győző gyógyszerész, dr. dr. Uneh111an11
l\úrolv okl. középiskolai lanúr.
I{ircndcltséyt': Budapest, V.. Arany .lános-u.
f>. II. 5., '!'cl.: 11-2-1-07 ...A I\.ircndcltség feladata
n nagykereskedők és bcvállók ügyeinek a<ln~iniszl
ráciúja. Vezető: Giovannini Hudolf okl. gyogyszc-

rész.
Magyar kir. igazságügyminisztérium.
Sz{unvcvöség Xl. osztálya H.cmctcy Fülepp 'l'i*
bor és <lr. Putnoky István gyógysz. szi~n1v. F~·a.koi;-

~1~ll~~~~, b~~~~l~~~·: f ~1~l~·~;.~,7~t l~1;i~;)~~z~~!~~~~A\\~~1~~ :.~!.~~
diúlása és érvényesítése. l3irósági és egyéb igazságügyi egészségügyi intézn1ények körl~he vágó referenciák, javaslatok.
M. kir. vallás· és közoktatásügyi minisztériun1.
Szán1vevöség IV/a. osztály: Gere Géz:~ gy~gy
szcrész sz{unvizsgáló. Ügykör: az e~y~lenu gyo.s:1-:szertárak sz{unadúsainak felülvizsgalasa. A klnukai gyógyszcrszún1lúk, báhaképez<lék, . tanitó_képz~i
intézetek és n1indcn állanü tanintézet internatusat.
árvahúzui, siketnén1ák országos intézete, szerctelhúz gyógyszerszún1lúinak felülvizsgálata.

Országos Közegészségügyi Tanács.
Elnök: dr. Scholtz 1\.ornél Ill. kir. titkos tau„
ny. Lclügy1n. üllanllitkár, egyel. rk. tanár.
.i\lásu<lelnök: dr. Bakay Lajos egyet. ny. r.
tanúr. 'filkúr: >.largitay-Beck Dénes dr.
'faguk; dr. A.ngyún Jáuus egyctcnü ny. r. lanúr, dr. Barla Szabó József O'fl igazgató-füurvus,
ni. kir. egészségügyi fölanácsos, egy. 111. tanár, dr.
Belák Sándor egy. ny. r. lanár, dr. Benedek László
egy. ny. r. tanár, dr. Bókay Zoltán egy. ny. r. tanár, dr. Boros József egyel. rk. tanúr, dr. Bosányi
..\.n<lor közkórházi főorvos, egy. 111. tanár, dr. Csilléry .András ny. n1inisz!er, dr. Csurdús Ele1nér
Hudapest-székesfövúrus
tiszti föorvosa, 111. kir.
egészségügyi főlanúcsos,dr. J)arányi Gyula egy. ny.
r. tanár, dr. Zsakó Ist,·ún eü. főtan., a lipó!inczei
úll. ehne- l>s iclcggyógyintézcl igazgatqja. dr. Fenyvessy Béla egye!e1ni nyi!Ylu1os rendes tanár, dr.
Frank Hiehúr<l \'e1.értürz:,,orYos, a hun,·l'.doryosilisz!ikar f(inöke, dr. Frigyesi .József egyet. uyi!v.
rendes lanúr. ni. kir. egészségügyi főtanúcsus,
dr. Gorlyay György, az UTl aligazgatója, egyelenli HL tanúr, dr. Grósz I~rnil nyug. egy. ny. r.
lanúr, udY. tau., úr. (iuszn1:in ,József 111. kir. egészségügyi fölanúesos.
egy. e. rk. tanár, dr.
fiainiss EJc1nér egy. ny. r. tanúr, dr. llcrzug F'erenc egy. ny. r. tnnúr, dr. 1-Iints Elek kerületi szü1észföorYos, dr. l·Iunkúr Béla. a székesfővárosi
\'egy~ és élehniszer,·izsgáló intézet igazgatója, dr.
1-lültl. f-lün1ér, az ur~zúggyiílés fclsühúzának tagja,
ni. kir. egészségügyi fötanúcsos, egy. rk. tanár, dr.
llültl 'l'ivadar egy. ny. r. tanár, dr. Illyés Gézu
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egy. ny. r. l:niúr, dr. 1\elt·11 Bl•\a egy. ny. r. lanúr,
J\plJcr Lajos. nz ()rszúgos Sll•f:'n1ia Szii..-elség igazgatója. dr. 1\opits .Jenii eü. flítnnácsos, egyet. e.
r. lanúr, az orszúggylíll·s fe!sc'ihúzúnak tagja, I\.otsis
Jvún egy. ny. r. tanár·. dr. Lt•núrl Zoltún egy. ny.
1·. lanúr, dr. Licbcrn1ann l.t·ó HL !i:ir. egészségügyi
f()tanácsos, cgyclenli e. rk. lanúr, dr. Lőrincz l<'crenc egy. rk. lanúr, .'.\Ianningcr Hczsií egy. ny. r.
!anúr, dr . .'.\lanningcr \'il111os 111. kir. cgészsl~gügy1
fiílanácsos. egy. e. rk. !anúr, dr. .'.\lúthé Dénes egy.
e. rk. tanár, dr. ).lészúros Gábor kórhúzi igazgalófiiorYoS, egycle1ni iuagúnlanúr. dr. :.tihalovils Elc111l·r eü. fiitan..
ki.izkórhúzi igazgató-főorvos. dr.
\lilkó \'ilinns cgyctc1ni ei1nzcll's n·iHlkiviili tanúr.
dr. \Iozsonyi Súndor, egyet. gyógyszer. int. {•s egyel.
gyógyszerlúr igazg., 111in, lan., egy. Hl. tanár. dr.
Nékú1n Lajos egy. ny. r. tanúr, az orszúggyiilé:;
febiihúzúnak tngja, dr. Ncuher Ede egy. ny. r. lnnúr. dr. bilkei Pap Lajos, a szl•kesfiivúrosi gyóFyfürdiik igazgató-f(ior\·osa, egy. ni. tanúr. dr. P;,nkolay Nicdennayer Gellért Ill. kir. úllnrni gy(·r111ckn1e11hclyi igazgató-féiorvos. dr. Parassin h'lzscf nL kir. egészségügyi fiil:inúcsos, a székesfC·\'Úrosi küzponti tiicliiheteggondozó intézet igazgatója.
dr. Petö Ern(i HL kir. cgészs&giigvi fiit:inúrsos, k(·rhúzi ignzgató-föorvos, ~gy. 1~1. Llanúr. dr. Scliu\('k
Ele1nér, az Országos l\özcgl'.szségügyi Intézet oszlúlyvezetöjc, egyete111i 111. \anár, dr. Soó~ Alndúr,
a budapesti tu<lo111ányegyetern diaelctik:ii inteZ('ll!nck vczetöje, egy. rk. tan., dr. Szallcr ;\liklós ni.
kir. liszti főorv„ dr. Szinnyey .József 111. kir. egész~
ségiigyi fötnn., közkórh. föorv„ dr. Tóthfnlussy
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ln1re egy. HL tan., dr. Vá1nossy Zoltán egy. ny. r.
tanár, 111. kir. egészségügyi fölan., dr. \\Téher Dezsii
gyógyszeréSz és dr. \\Tolt' Károly. a székcsföváros
közkórházainak központi igazgatója, egy. Hl. tanár.
dr. Zsakó István eü. fötanúcsos, a Iipótmezei elmet'·s ideggyógyinlézcl igazgatója.

Igazságügyi Orvosi Tanács.
Elnök: dr. Verebély "filior egyel. ny. r. tanür.
Alelnök: Olúh Gnszlú\· dr. nv. h. tillan1titkúr.
Tagok: dr. Blaskovich László cg)·. ny. r. tan .. dr.
Bókay Zoltán egy. tanúr. dr. Buda~· l\úln1ún egy.
tanár, Fabinyi Rudolf dr; egy. nl. tanúr. dr. Frigyessy József egy. ny, r. tanár. dr. I\clen Béla egy.
ny. r. tanár. dr. I\cnycrcs Rnl:'izs egy. tanúr. dr.
Illyés Géza egy. tanár. dr. Hcrczog Ferenc egy.
l<1nár, I\iss Ödön dr. ehnegyógyinlt;zcti fiiorvos.
dr. l{repuska Géza egy. tanár. dr. ;\linich E:úroly
egy. rk. tanár, dr. Nékán1 l„njos uch-. tanácsos.
egy. tanúr, dr. ?':é1ncl ()dön C'gy. rk. !anúr. cgész;.;{•giigyi fötnnácsns. dr. Preisz I-Iugó egy. tanúr. dr.
Schaffer J\úroly egy. tanúr, dr. Szabó .József egy.
l:inár. dr. ·vún1ossy Zoltún egy. tanár.
Országos Állategészségügyi Tanács.
Elnök: dr. :.larek .lózsef nyug. egyet. ny. r. ta,nár. alelnök: dr. Jung En1il 111. kir. állategészségiig,'>'i főtanácsos, jcgyzö: dr. Sclnvanner .Jenü ln.
kir. fiíúllatoi-vos.
Hcndcs tagok: dr . .lánnai I\úroly egy. ny. r.
l:1nár, dr. I\onkoly '!'hege Súndor. az On1ge, f(ilil·
kára, dr. ~Ianninger Rezső egy. ny. r; tanár, dr. I-IetzeI 1-lenrik egy. ny. r. tanár, dr. \Vellmann Oszkúr
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egy. ny. r. tanár, Blancz Jenő jószúgigazg., Jjor,·úth
Vilmos n1. kir. á.llategészségiigyi fötanúcsos, dr.
Fokányi Lúszló nyug. ni. kir. úllategészsl'.gÜ"Yi !"{).
tanáC!:iOS, dr. I\.ovarzik J~úroly 111. kir. úllaten6Szség0
ügyi főtanácsos.
l·livatalból tagok: llorváth h:ltroly kcrcskcdcleu1ügyi nliniszt. ny. h. áll:.unlilkúr,~ dr. Grosch
l\úroly 111in. tanácsos
(hclügynlinisztériun1), dr.
N~ts~er, J.únos n1in. oszlí~lyfönök (földn1ívclésügyi
1n1n1szlcnun1), Battha Pal 111. kir. gazdasúgi fclíigyelö.
Hendkívüli tagok: Born .József ny. nI. kir.
úllategészségügyi fötanúcsos, Sen1scv Géza dr.
székesl'üvúrosi úllateü. t:1nácsos, dr. -Guoth Endre
t'gy. ny. r. lanúr, dr. Sz<:kerPs Vince közsl~gi úlh1!orvos :\Iakó. IZléger Súndor n1i11. osztályf(ínök, clr.
Kotlán Sándor egy .ny. r. tanúr. cÍr. Vásárv
József közvágóhidi igazgató, dr. Schandl .Tózs~/'
egy. ny. r. tanár, Brauch Ferenc húsún1gYúrns (Kcreskedclini és Iparka111ara részéröl). ci"r. lilrcich
Sándor m. kir. állategészségiigyi föt:.1núcsos. \·ajna
Ede ny. szfőv tanácsnok a székesfőváros részéről.
dr. i\Iócsy János egy. ny. rk. tanár, dr. I-Inssk(;
Súndor egy. helyettes és n1agántanúr. Kertész Laj_os n1. kir. állategészségügyi fötanúcsos. dr. !.larcis
:\.rpád m. kir. állatcgészségi.igyi tanúcsos. dr. Szmolúnyi Ernéi m. kir. állalegészségügyi fötanácsos.
M. kir. Országos ICözegészségügyi Intézet.

Budapest, IX., Gyáli-út. -1. 'l'clcfon: l•t.5-445.
Igazgató: dr. Ton1csik József egy. ny. r. tan.,
inin. tanácsos. Parnzilológia i osztúly: ()sz!úlyvt:·

etö: dr. 1\Iakara György adjunktus. Bakteriológiai
i:-;zt. Osztály\·czelii: dr. Lovrekovich István osz~
ályvez. Scrológiai osztály: Osztályvezető: dr. Oláh

Gábor adjunktus. Chc1niai osztály: Osztályvczelii:
dr. Schulek Elen1ér cgyete1ni· 1nagún tanár, osztúly.vczclö. a) Biológiai alosztály_: Vezet(): <lr. Stnsiak
Aranka adjunktus. Vizügyi osztúly: Oszt:ilyvezetö:
Jendrassik ./tla<lár oszlályvez. a) ?\Iérnöki iroda:
Yezctö: \Tass J::le111ér kir. fön1érn . .Járványü. osztúlyvczelö dr. Pclrilla Aladár egészégügyi felügyelő.
I~ülsiín1unkúk oszlúlya: dr. Gál András egyet. n1.
tanár, egészségügyi föfcliigyelő; 'l'ubcrculosis alusztúly: Osztályzelő: dr. Petrányi Gyüzö egyet. n1.
t;inár. egl'szségügyi fclügyelii.
Budapest székesfőváros kórházi központi gyógyáruraktára é3 közkórházi gyógyszertárai.

íludapest, VII., :Nagydiöfa-utca 1,1. sz.
·relefon: t:Jl···· HliH.
:\Iagúban foglalja a székesfÖ\'Úrosi Szenl Hó·
kus, Szent lst\'Úll, Szent Lúszló és Uj Szent ,Júno:;
közkórhúzak 11úzi gyógyszl'rlúrail, luvúbhú a közkórhúzi gyógyszc·i·!,.-1rak küzpon!i rnklúrát. 'I'nrlo·
zik a székcsfiivúrosi ,,_-_1_r!úr11H•sleri X. kiizegészségügyi oszlúly alú.
·r:inúcsnok: dr. S:11:11non
r;Pza: lanúesi fii.
jq{\.·zü: Y·itéz dr. Búrúny Lúszló . .-\z intéznH~ny igazgatója: dr. IIor\·úth .JeniL helYctlcse: Szabó :\[iklós
Uí· 11 ·ógyszcr1."sz. a közpon lho1: heosztoltak: Balogh
{;usz!Ú\', L:1dúnyi Endre, Zsarnay Lajos gyógyszert·szck: :i galenikus t"s chen1iai laboralóriun1
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\'czetc'íje: dr. Peres Ernö 'gyógyszerész, könyvel6:
Bertalan .\nna.
Vényúrszahvúnyozó osztály: \' ezelii: Zordon
Gyula, beosztottak: I\:endercssy L;:ijos és Dávid
Endre Núndor gyógyszerl·szek.
A közkórhúzi húzi gyógyszerlúrak vezcliii:
Szent Hókus közkórhúz: 1-Ialúsz György gyógyszerész; Szent Ist\·ún kiizkórhúz: I\ercsztt.'.~nv Bél:i
fügyögyszcn_'"•sz: Szent Lúszló közkórház: Neineskérv
Lajos fügyógyszcrész: Uj Szent Júnos közkúrh:í;:
Fejes fstvún fiígyógyszerész.
Alkal1nazoll gyógyszerészek: Bakos Súndor.
Barthos Endre. Dicter Frigyes. ?\'agypalugyai
Is!vún . .Jeszenszky \ 7 ildor, Nagy Zoltán, Polsch
.Júnos, ·rnh\· Ist,·ún. \'úradv 'fatnús. dr. Farkas
Súndor; g_\·~1kornokok: Berialanffv Valér. I·Iuszúr
Zoltún. ::\'igrinyi Zollún és Sóskuii :\ndrás.
Országos Társadalombiztosító lntéze~.

Budapest. ''III., Fiu1nci-út 19.
(Telefon: l -U\-400 l's 14Ü-·t09.)
E\n()\>.: ví!('.Z Iluszúr Aladúr dr.
Alclnilkök: Horvú!h Ist\·ú11 dr. 1:.s Pelrcs .lóZ!ief dr.
Vezérigazgató: Lengyel Er,·in dr.
''ezérigazgaló-hclycllt•!i('k: Pfisl('rer Lajos dr.
(~s Szalay l\úhnán dr.
Füorvos-igazgaló: Barl:i-Szabc'i .Tózi-ief dr.
Föorvos-igazgató lic·lycttes: Csépai I\úroly dr.
orvosigazgató.
.:1.z C(lészsé(lii(lyi ( \"/.) ffios:lálu kcrL•tében:
Gyúgys:erészcfi (Fl/.í-.) osztály: Osztúl~·vezető:

íl.oósz János aligazgató. Oszlál~·vezetií helyettese:

'

'

Sarkadi Nagy Sándor gyógyszerész felügyelő. Beosztottak: J(irchner Gyula. eliri Fintor Jenő és ÖZ\'.
h-:nnkol~· Thege Zoltánné sz. Ko~lerits Ilona gyógy.szcn~sz szakdijnokok.
A gyógyszerés::.eli osztály kcrl'léf>cn: kii:pnnti
uuríous:er~anuaornktár:
l\ezelüjc: Siska Lúszl('1
gyógysz.-felügyelií. Ellenör: Izniényi István gyógysicrész-feliigyelö. J{ö:ponli köts:erraktár: I\czclöje: Né111eth István II. o. gyógyszerész flífeliigy.
Elleniir: Besenyii Boldizsúr szakdíjnok (gyógyszerész jelölt).
l\.ö::.ponl i
hú:i(/!JÓ(l!JSZt'rf ár:
Gyógyszerlár,·czetii: Szeder Endre gyógyszcr1~sz feliigyclc'í. Bt>oszlotlak: dr. Szlávik Istvún intéz. gyógyszerész.
Fodor
István
intéz.
gyógyszerész
gyakornok. Papp I\:lúra. Póhl .lózspftH~ sz. 1'óth fda.
Heintz Géza, dr. Györffy Endrén(• sz. IIcrczegh
Súra. :\Iihúly KúhnúnnL~ sz. IIaill E!a. Dolnvschiúk
'l'eréz. Chrenóczi Nagy Alndúr. íll'nkii :\ndrús 'riléz
Endre l·s Sil'lz Lh·fn gvógt.'!iZerész szakdíi11~1kC1J.:.
Cscn(lcru-utcai hd~frnfúoys:crtár: Gyógysz<.·rtúrvezetö: Hossz111ann Ferenc gyógyszcr:„sz fcliigyel<'i. .:\dy Ferenc intézeti s. gyógyszerész. Szalkay ?\Iária. Papp l\úroly és Lúszló Anna gyóg~·
szerész szakdljnokok.
f{özponti-kúrhá:
há:i(!!J<Í(!!JSZl'rlcíro:
Gyógyszcrtárvczetö: Schtnidt .Tózspf IT. oszt. ~~yéigyszeresz
fiifelügyelii. Beosztott: Brncsck Béla gyógyszerész
szakdijnok.
Pcsfujhelui Foss .lú:sef J/1111kúskórbri::. hrizi-

Gyógyszcrtúrvezctü: Botka Elen1ér
gyógyszerész feliigyclö.
(J!JÚ[!!JSZerfára:
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Számvevőség
vcvőségi

vezt lüje: ·dr. Bartalos Béla szún1·
1

igazgató.

A s:::ániuevöséy kcrcfl~fic11: Gyóyys:<·riiyyi (/\'.)
11s:::tály: (gyógyszcrszún1lúk l·s ,·0nyek fcliilvizsgúlása). Osz!ályyczctö: .Józs:i .-\ndor szútnvevéis{•gi
II. oszlúlyÍI fötanúcsos. Beosztottak: .Joó Délin
dr.
inlézeli
segéd
gyógysze1'í"sz.
Szúsz
I\úroly, Osztian Lenke, Kuszaniezky (iyula. :\Iodor
Vidor. l\:oncz Istvún gyógyszcrl·sz szakdijnok és B:1Jogh Bl>lúnl· sz. :.tarko,·ils Ciizella kezelií. gyógysz.
Magánalkalmazottak Biztosft6

(Ezcliílt FercIH'Z .Tózst•f

ker1.·s1~c.'dl'i!ni

ln'!é:r~te.

\.;i'Jrliúz bi·!«'.'·

sC'gélyz() pénzlúra.) 'fel.: l·lfl---5:-Hl. (\'TI..
Súndor-u.)

Pl•!crff~·

Elnök: dr. Zsf'!llherv lsh·ún. :tll'lniik: I\.úll:lY
Uhu!, igazgató: dr. llindy Znl!ún, igaz!.!:ilr·J !i'.·!y!'I·
tes: dr. llarn1athy Kúroly aligazgató l·s dr. Schag
Kúrolv aligazgaló. fúorvos-igazgató: dr. l\1•Jpl[ .Júzsef, Petőcz Akos. orvostitkúr. I\.örös1nezey Lajos.
gyógyszerész fiifcliigyelö, gyúgyszl'rész e\1"iadó.
A:: inté:ct luí::iguóuus::trtárril1r1n: l'rszinyi l\:"1·
roly gyógysz. fcliigyeUí osz!úlyi·ezt~l(i, ht~ly1•!1esP:
\'ürady B. Lúszló gyúgysz. fiif(']Üi-f)"· ·rurúnyi Gl·za.
Siinon Zol!ún. \ll~szúros 'l'ihor gyógysz. fclügyeltik.

J-fadfy Sarolta
fiigyógyszerész.
Zsíros
'l'ihor
Bartha 'l'ivaclar. 1). Berki JózscL Papp Ernii . .-\1rnússy Erilií scg0d-gyúgyszert'·sz Veres:-; .Jú!l<ls. Hcl1s
J.úszló. Hegyi Jiiklüs. gyógyszpr0sz gyakornokok.
L:údory Gyula, ll{unorszky ()szkárné, Gúldy Béla,
I\:rassy ~Iiklós, Lénúrd "J'ihor, l ladady Fcrcll('.

Dr{n·ay János. Ferenczy Ist\·án. N:1gy Pál gyógysz.
szakdíjnokok.
A számvevőségi [!!JÓgys::erés::-csoportnríl: AI~
mássy Andrásné gyógyszerész. I-Tittrich Éva gvógvszerész-gyakornok.
· ·
M. kir. Allamvasutak Betegségi Biztosit6 Intézete.

VL, Andrássy-út 73--75. Tel.: 126-460.
„ Elnök: Lázúr
Lúszló JL\V igazg:itó. Ügyvczeto: dr. Lakner Núndor 1fA\ 1 főtanácsos. I·Ielvetles: dr. Zagroczky .Jen(í :.\I..AV főtanácsos. Fiior~'os:
vitéz .dr. Csia Sándor. Szárnfejli)ségi csoport vczctöJe: Szentirmay Lajos ~f„\\T főintéző. Gvógvs~:részHrrrek elöadója: Sziliigyi Gt!za gyógysz~~rés.z
h.ozpont1 rcndclií és 111agúnkórhfiz igazgató rtíor·
vosa: dr. Pásztor Súndor főtanúcsos.
l·Iázigyógyszerlúr: Pod1naniczky-u. 11 l. sz.
]';l.: 123-505. Gondnok: .Jankó Barna gyógyszcresz.

Székesfővárosi Alkalmazottak Segítöalapja.

Budapest, I\1 ., Calvin-tt!r 2-3. Tel.: 180-8i;).
Ügyköre körülbelül rnegegyezik a többi bele(,_
scg1 biztosító intézetével. E:itcrjed n székesfiívflr~s
végleges tisztviselőire t~s alkahnnzottaira. Budapes·
len és vidéken kb. 16.000 tag (csnlúdtagokkal
együtt 30.000) tényleges és nyugdíjas igényjogosult
turtozik hozzá. Az orvosi kezelést szabad orvosvá·
lnsztás rendszerével nyujtja. - :\ gyógyszerkedvezn1ényt .a tagok csupán bejelentett kezelőorvosuk
vényfiizeti.ikön rendelt gyógyszerekre igényel-

/

-./

hetik. A kedvezm::iÍ.yes gyógysier ·rendelésére az
illetékes kezclöor\·os névaláírása és bélyegzője a
vén\'fi.izct első oldalán található. A. gyógyszer kedvez1;1ényes kiszolgáltatására
a
:L\fagyarországi
Gyógyszerész Egyesület és a Dudapesti Gyógyszerész 'I'cstiilct, valamint a Scgítöalap között kötö!!
1negúllapodús az irúnyadó. Föorvosi ellenőrzés nélkül pénztúri, vagy cnrF·k ncin létéhen :1 lcgkisehh
cson1ugolúsban sznhadon kiszolgáltatható különlPgcsségck jcg:vzékét a Scgitöalap évenként kiizli :i
gyógyszertúrakkal. - fgazgató: Dulúcska .Jenö, ul·
igazgató: dr. llaury István, 1ncghizott föor\'os: dr.
Kapossy Ferenc. Gyógyszerész relaxátor: J{altbrenner l·Iilda.

Országos Me:z:öga:z:dasági Biztosító Intézet.
{:\zt'lü!l Országos Gazdasúgi

~l11nkúsp1~nztár.)

Budapest, V., A.kadén1ia-u. :i. 'J'el.: 12:J-.!H2.
Központi igazgalús. Az lHOO:XVI. !.-e. 27. pa·
ragrnfusúhan biztosított felügyeleti <~s ellcnürzt'.:si
jogkör gyakorlását a 111. kir. f'iildn1íYc\l·stigyi tni:
nis:tter ezid(iszcrint dr. Frónius Oszkúr n1iniszter1
tan .icsos, kor111ánybiz!os úljún !útja el. - Az Orsziigos \Ieziígazcl;_{sági Bizlf;sí!ó Intézet az 1D'.l7.
f,·b"en a tiir,·énves rendelkczl>seknck rnegfclelöen :·J
é,· tartan1úra ~negalakull igazgatósúga a köYctkczii: Elnök: gróf '!'eleki 'l'ihor, igazgatósúgi tagok: Csizn1adia Andrús, :\Ielcz<>r Lúszló, Patacsy
l1t::nes, Putnoky :L\Ióric, gr. J\.hucn-1-léder\'úry l\;'1roly, Inárcsi Farkas Ferenc, .-\sztalos .János, Jakah
István, Bokor ).fcnyhérL Luczcnbacher Antal,

br.
Lajos

dorkn Zoltiin
I1nrc 111in. s.
Keleti István.

Béla,
dr.
Halász
ügyv. igazgató: dr.
n1in. tanácsos, h. igazgató: dr. An1nin. tanácsos, titkár: dr. Gulácsy
titkár, orvosi osztály vezetője: dr.

Magyar Hajózási Betegségi Biztosító lntózet.
Budapest, V., Hold-utca 19. sz.
Telefon: 122-827. és 124-181.
Elnök: l{lcysl J(ároly, igazgató: dr. Langsch
.József, tisztviselii-föor\'os: dr. vitéz Téglássy Béla,
főorvos-helyettes: dr. Léhner Imre, gyógyszerészretaxátor: J·Ierbún Rezsőné, sz. haraszti Bernolák
Blanka.
AHami Vasgyárak Igazgatósága.
X., I\őb{1nyai~út 2a. Telelfon: 146-029.
Egészségügyi osztály: retaxátor: J(enéz Lidia.
C:gykör: a diósgyőri \'asgyúr társpénztára vényeinck felülvizsgálata s az egészségügyi adrninisztrá~
ciónúl segédkezés.
Hatósági vegykisérleti állomások.
Budapeslfn: Országos nl. kir. kén1iai intézet

és központi vegykisérleli állo_nuis (II., J{eleti J{át'Oly~utcn 2-!.). - Székesfővárosi vegyészeti és éleliniszervizsgúló intt!zet (IV., Központi városháza).
-~ :\I, kit'- :íllatélettani és lakarmán~·ozási kisérleti
~t.i

iil1omás (II., 1\:itaibel Pál-utca 4.). - ;\L kir. arnpelológiai intézel' (II., llern1ann Ottó-út 15.). i\I. kir. gyógynövénykiserleli álloinú.s (II., I·Iern1ann
Ottó-út 15.).
1'idéken: l\I. kir. állan1i vegykisérleli állon1á.s
Keszthelyen, 1\fagyaróvúron, Debrecenben, Ujpcs·
len. - Törvényhatósúgi és városi \·egyvizsgáló állo1núsok Szegeden, Székesfehérvárott, Sopronban,
GJ'őrött, f.Iiskolcon,
T\:ecskc1nétcn. Kalocsán és
Pécsett.
Gyógyszerészek Orsz<igos Jóléti Alapja.

Budapest, V.. Alkotn1ány-u!cn 16. 1'el.: 129-117.
Elnök: dr. Atzél Elcn1ér n1. kir. belügy1ninisztériun1i n1iniszleri tanácsos, egyetcn1i 111. tanár,
elnökhelycltcs-tilkúr: dr. Sicglcr János m. kir.
beliigyrninisztériunli 111iniszteri titkár, egyeleni.i n1.
tanár, gazdasági fönök: Ilobay Gyraszin László n1.
kir. bclüg~·n1iniszteriun1i nyug. szán1vevöségi fiiigazgaló. lntézöbizottsági tagok: dr. ?\Iozsonyi Súndor 111in. tan., egy. 1n. tanár, a budapesti gyógyszerészeti intézel és egyet. gy.sztár igazgatója, dr. Schulek
Elen1ér, az Orszúgos Közegészségügyi Intézet osztúlyvezctöjc, cgyctcn1i 111. lanúr, dr. 'I'auff'er Gábor
orszúggyt'.ilési képvisclö, a f.fagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület elnöke, Löchcrcr 'I'arnús, a :\lagyarorszúgi Gyógy.szcr{~sz Egyesület alelnöke, f.Iiiller \'iln1os, a i\Iagyaror.szúgi GyógyszPrészegyesiilet
alelnöke, dr. Nagy Béla, a Budapesti Gyógyszerész
1'estület elnöke, dr. vitéz \'úrady Lúszló orsz. gyíil.
.képviselö. lirszinyi Károly gyógyszerész. :1z Okle-

veles Gyógyszerészek Orsz. Egyesületének elnöke.
Gróff Gyula gyógyszerész, uz Okl. Gyógyszerészek
Orsz. Egyesületének iigyv. igazgatója. Lázár Erníí.
Ilcrkovits I\:ároly és Szcnln1ihályi Géza gyógyszerészek.
Gyógyszerészgyakornoki Kijelölő Bizottság.

Elnök: dr. Szily Káhnún Hl. kir. vallús- é.s
közoktatásügyi úll::un~lilkúr. cliiadó: dr. ?\lolnúr Andor 1nin. tan, a nl. kir. vallús- és közoklalásiigvi
111iniszt. képviseletében. tagjai: dr. Grosch Káro1;._
:1 nl. kir. beliigy1nint. képv.-bcn dr . .Tnkabhúzy Zsig1noncl, dr. \\Tinkler Lajos, dr. Széki 'fibor és Issr>·
kulz Béla egyet. ny. r. lanúrok. foyúhbá n köYel·
kezö gyógyszerészek: dr. Andriska Viktor egy. e.
rk tanár, Bozó Géza, J)ohos Gábor, I\:oritsánszkv
Ottó, 'fen1esváry .József és dr. \\Teher l)ezsü, a;
Orsz. Közegészségügyi 'funúcs t:igja.
A gyógyszerészgyakornoki tanfolyam tanárai.

f:Ju~lapesfc11: \'czctö: dr. \Veszelszky Gyula egy.
n;. lanar, dr. i\ugusztin Béla egy. ni. lanúr. dr.
Nag~· Béla gyó~yszcrész, dr. Spcrgely Bt~l:t gyógy:;:-.:resz, dr. \\Teher J)ezsíí gyógyszer{~sz. az ()rsz.
hozC'g{~!izs~gügyi 'I'anács tagja, H{~!helvi .József
gyógyszerész, dr. ?\Iozsonyi Súndor 1nin." tan„ cgv.
,111. tanár, dr . .Atzél Elcn1ér n1in. tanácsos, cg~-.
111. tanár, okl. gyógyszerészek. dr. I\:iinnöczv ErrliJ
t!Ü. fötanácsns. :1 hudapesli ()nk. Jf0n!ií{·g·vPsii!PI
füorvosa.
··
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Szegeden: Yczct6: d_r. DáYid Lajos egy. e. rk.
tunúr, gyógyszerész. 'l'anúrok: dr. Leinzinger 1Iáriu
('gy. tanársegéd, gyógyszerész, dr. l{őszenhy J)éncs
egy. n1. lanúr, dr. 'l'rojún Enlil egy. ni. lanár.
Gyégyszerészgyakornoki vizsgáló bizottság.
Budapesten: Elnök: dr. ?\Iolnár Andor n1in.
lanúcsos. ·ragjai: dr . .Jakabház" Zsinmond dr
0
0
'
•
,Sze'J.:1. 'f'b
t or egy. ny. r. tanárok, Héthelyi József és
tlr. \\'ebcr J)czsö gyógyszerészek.
·
. S:::.cgedcn: Elnök: betöltetlen, tagjai: E:iss Arpad. egy. ny. r. tanár, dr. 'I'ukats Sándor egy. ni.
t:inar, Borbély József és Lcinzinger Gyula szcrrcdi
0
gyógyszerészek.
Gyógyszerészeknek előadó egyetemi tanárok.
I. l311dopcsli kir. 1nagyar Pci::111ri11y P1~ft'r f11clo1nány1'[J !Jl'I r· 1111· 11.
lJülcsé.~::ellIHlonui11yi

hur: {belül lel 1 e llj
dr. Dudich Endre nvilvúnos rendes
lanúr (úllattan), dr. tiroh <..lyui<; nvilv. r. tanúr
(kén1in), dr. i.\~auritz Béln ny. r. lt;núr (:'tsYúny·
tan), dr. Paál :\rpúd ny. r. lanúr (nöYénvtan). dr.
Hybúr István ny. r. tanár (fizika), tlr. Sz.éld 'fibur
ny. r. tanár (kénüa), dr. 'l'uzson .Júnos ny. r.
lunúr (növénytan), dr. l~onck Frigyes e. rk. tanúr
{organikus ké1nia), dr. Augusztin Béla r. k. tan.
(gyógynövények is111crctc:1, dr. Schulek Elc1uér 111.
lanúr (kén1ia), dr. Szehc!lédy Lúszló 111. tnnúr 1nint
incgbízott {kt'.·n1ia); Ernyey .fúzscf hiilcsészet doktor. :i gyógyszerészi törlt''IH·h'lll 1negbízol! elii:1tlója.
(ki'.nlia),

Orvosutdon1ányi knr: J)r. Darányi Gyula ny.
r. tanár (közegészségtan), dr. Issekutz Béla ny. r.
tanúr (gyógyszerisn1e), dr. i.\Iozsonyi Sándor 1nin.

tanúcsos, 111. tanúr (gyógyszerészet), dr. 1\ndriska
\'iktor e. rk. tanár inint 1negbízott (közegészségtan), dr. Lipták Pál e. rk. tanúr (gyógyszeris1nereti vizsgálatok), dr. Csipke Zoltán 111. tan úr
(gyógyszerészeti vizsgálatok), dr. Fritz Gusztáv n1.
tanúr (kísérletes gyógyszertan). l{orszerii honY.
kérdések: kijelölt katonai cléladó.
2 Szegedi kir. magyar Ferenc József tudonuínyegyelernen.
1lfatcn1afikai (~s fer111észeftudomán!Ji kar: dr.

Kiss Arpúd ny. r. tanúr (ké1nia), dr. Györffy István ny. r. tanár (növénytan), dr. Gelei József ny.
r. lanúr (ásvúnytan), dr. Szentpétery Zsigmond ny.
r. tanár (állattan), dr. Fröhlich József ny. r. tanár
(fizika).
Oruost11dn1ná11yi kar: dr. Lörinc Ferenc egy.
ny. rk. tanár (közegészségtan). dr. Tukats Súndor
e. n1. tanár mint 1ncghízott (gyógyszcrismc), dr.
I\.öszegi Dénes egy. Ill. tanúr, mint n1egbízott {kémia), dr. Dávid Lajos egy. rk. tanár (gyakorlati
ijyógyszerészet).
Gyógys:z:erészhaHgatók egyetemi

vi:zsgáló~

bizottságai.
l. éves gyógyszerészhallgatók vizsgálóbizottsága:
Budapesten: Elnök a mindenkori bölcsészetkari dékán. Tagjai: dr. Grob Gyula, dr. Paál Ár·
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piid, dr. Hybúr István és dr. ·,r~1zson János egyel.
ny. r. tanárok.
Szegeden: elnök a 111alhc1nalikai é.s lcrn1t~szet
ludornányi kar 1nindenkori Jékúnja. 'l'agok: dr.
Kiss Arpád, dr. Györffy István és dr. Fröhlich ,Jó!scf egy. ny. rendes lanárok.

11. éves gyógys:crészliallgatók előszigorloti
bizottsága:
!. Gyakorlati szigorlat.
Blldapesten: Elnök: az orvoskari dékán. Elnökhelyettes: a prodékún. Vizsgúló tagok: n közegészségtanból (lr. Darányi Gyula ny. r. tanár, a
gyógyszeris1néböl dr. Issekutz Bt~la ny. r. tanár, a
vcgylanból dr. Széki 'l'ihor ny. r. tanár. \'izsgáló
helyettesek: a közegészségtnnból dr. Andriska Viktor e. rk. tanúr, a gyógyszcrismébiil dr. Lipták
Pál e. rk. tanár, vcgytanhól dr. Szebellédy Lászl{„
111. tanár. E:or1núnvhiztosok: dr. I\"olosvúrv Súndor
inin. oszlúlyfiinök: dr. ~Iolnúr Andor n{in. lanúcsos. dr. Bayer An!al gyógyszcrtúrtula.idnnos. rn.
kir. kor1nánvfötnnúcsos.
Szegedc;1: korn1únvhizlos: (hclöltetlen) és 'I'en1esváry József gyógySzerész. Elnök az ~rvoskar
1nindenkori dékúnja. \'izsgúzlatók: dr. 'I'ukals Súndor egy. ni. 1. 111int 111eghízoll t.'.·s I~iíszeghy Dénes
Pgy. n1. tanúr. núnt 1ncghízott.
2.

El1111~lefi sziaorlaf

(Z<irás:ignrfnl_).

Elnök: az orvoskari dékún. Elnökhclvcttcs: a
prodt)Jdin. \Tizsgúló tagok: a közegészségta~nból dr.
Darányi Gyula ny. r. tanár, a gyógyszerisméből

dr. Lipták Pál e. rk. tanár. n
Szebellédy László n1. tanár. l\.ordr. Bayer Antal gyógyszerlártulajdunos. n 1 • kir. kor1nányfötanúcsos, _dr. l{olosvá.ry

Sándor n1in. oszti'dyfönök, dr. ~Iolnar Andor 111111.
tanácsos.
,
Szegeden: korn1ánybiztos: dr. \Teres. Ele1ne1:
egy. ny. r. tanúr. Elnök nz. orvosk~r n11ndenkon
dékánja. Vizsgúztatók: dr. 'lukals Sandor eg):· i:_1.
lanár, dr. Lőrincz Ference ~gy. ny._ ~:le l~na: cs
dr. Dávid Lajos egy. rk. tanar, dr. h.o.szcg1 Dcnes
egy: 111. tanár. 1nint n1eghizott.
8. Feljogosító (approbációs) ui:sgál<íbi:ottság.
Budapesten: Elnök az orvoskari dékán, elnök·

helvcltes: a prodékán. Vizsgáló tagok: dr.. !\Iozso.nyi Súndor nün. tanácsos, egyet. 111. tanar és
dr. \\Teber Dezsö gyógyszerész.
.
. .
Szegeden: elnök az orvoskar nundenk~rt c~e
kánja. I\:orn1ánybiztos: {kinevezés a:att~. V1zsg~z:
tatók: dr. Dávid Lajos egy. rk. ·tanar cs Borbcly
József gyógyszerész.
.L G!JÓ[J!JSZCrés:doklori szigorlat Pi:sgálólJi:nttságn.

Budapesten: Elnük; az orvoskari dékán .~l
nökhclvelles a prodékán. \Tizsgáló tagok: a _koz_dr. Darányi Gyula ny. r. tanar, . .i
e 0"c'•szsév<rtanhól
0
• •
ar ·
gyógvszerisn1éb6l
clr. Issekutz B'l
_e a, ny. r .. t an,
a gyÓgyszerészetböl dr. )i.lozsony1 Sandor nun. t.1-
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nácsos, egyet. tu. tanár. a uövénylanhól dr. Paál
;\rpád ny. r. tan{1r és dr. Tuzson .János ny. r. ta-.
nár, a· vegytanból dr. Széki Tibor ny. r. tanúr.
Vizsgáló helyettesek: a közegészséglanból dr. Andriska \'iktor e. rk. tanár, a gyógyszcrisrnéhöl dr.
Lipták Pál e. rk. tanár, a növénytanból dr. Paál
Arpád ny. r. tanúr és dr. Tuzson .Tii.nos ny. r.
tanár (egymás helyetteseként), a vegytanhól dr.
Szebellédy László 1n. tanár.
Magyarországi Gyógyszerész EgyesUlet.

(Budapest, VI., Hegedüs Sándor-u. 17.)
i\fegalakult 1872-ben. Atszerveztetett: 1921-ben.
Telefon: 1-152-66 és 1-257-92.
Taglétszám valamennyi csonkamagyarországi
gyógyszertár.
Elnök: dr. 1'auffer Gábor, országgylilési kép-

viselő, Budapest.

1'úrsclnök: 'I'en1esvúrv .József.
•\.Iclnökök: Löchcrer · Ta1nás Budapest, dr. vitéz \'árady László orsz.-gyíil. képviselö Szentes.
Ügyvezető igazgató: Koritsánszky Oltó.
Pénztáros: dr. Bayer :\ntal Budapest.
Ellenörök: Czukor Lúszló, dr. Tl'lkessv ()dön.
Titkár: Prc\'er Dezséi.
Főkönyvclii~ Siinonidcs Glizn. a ?\Iagyar-Ol:isz
Bank ny. cégvezPti:íje.
\'álasztnuh1y: Budapestről: nérnetprónai \:Volff
Lajos, dr. vitéz ?\Iatolcsy Károly, Csányi Iinre, Janitsáry Lúszló, dr. I-Irabéczy Oszkár, I\:alún Gyula,
vitéz J{ovúcs Aladár, dr. 1Iolnár Alfréd, ifj. Orvé·

uyi Béla, Réthelyi ,József. Vidékriil: dr. Auhe1
Ltiszló ~Iohács, dr. Balogi :\Iihály l\.ápolnúsnyék.
dr. Bisitzky András Cclldö1nölk. Beretzki Pél<.'r
:\Iezőberény, Bokor J7-erenc 1\:aposvúr, Boros „\.J:idiír Gyöngyös, I3udano,·its Tibor l..i jpesL Csele
Arnbrus Cegléd, dr. l)vorszky Béla Szun1ha!hely.
Franki Antal Szeged, Geiger 1\.úhnán Pécs, Júnvúry Endre Júszberény, 1\:irályi l\Iiklós 1\:on1úron1,
Koczka Pál Szolnok, dr. ?llakray László Baja, dr.
:\lészáros Zoltán ~Iiskolc, l\fohilla Hezsö Győr,
Hadó ?\lik.Jós BékéscsalJa, Szendrey Súndor Búrúnd,
'fhury .Andor 1\:iskunfélegyhúza.
l:Iivatalból - az alapszabályok 15-ik paragrafusának rendelkezése szerint - n1inden kerület
elnöke, az ügyvezető igazgató, pénztáros, az ellenörök, valainint a 1'anügyi Bizollsúg elnöke.
Póttagok Budapeslröl: dr. Fáczányi István.
Szkalla Lúszló; vidékről: Nézncth József Nagycenk.
dr. \\'ajdits György Bonyhúd.
Szú1n\'izsgúlóhizollsúg: B. Orosz Ferenc elnök .
-ragjai: Biró Lúszló (l\.ispcstj, Bordás Dezső (Pestújhely). K:\!1nún Bl,la (Bndapest), \\rirker Júnos
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(Hákoskerc.szlur): Póllag: dr. Takácsi~Nagy Lórúnd.
Tanügyi bizotlság elnöke: dr. \Yl·her Dezső.
Gyakornoki lan[oluarn: Budapesten VIII., Aglcleld-u. 8. és Szegeden. l~venként rnárcius hó 1-töl
június hó végéig.
l•lyilu. vegyvi::syáló állornása: (VIII„ Aggtelekiulca 8.) Vezetö: dr. Ticitn1ann Nándor. Tel.:
132-207.
Vendégs:::obái: \'l., l"lcgedüs Sándor-u. 17.
Diákntll1ona: \ 71., I-Iegcdüs Sándor-utca 1i.
J(önyvlára: \'I., l'Iege<lüs Sándor-u. 17.

A Magy. Gyógysx. Egyesület !területei:
1. A Budapesti Gyógyszerész Testület.

1\lapitási év: 1809.
Telefon: 1:-12-223.
Elnök: nl·n1ctprónai \\7olff Lajos. :\lelnökök:
vitéz l\Iatolcsv I\J1rolv dr .. Csányi Inu·c. Igazgató:
Kovács ()dön~ Pénztú-ros: Janitsúrv Lúszló. I{önyYtáros: dr. 1~e111csvúrv István. Ellenőr: Löchere1•
'fnn1ás. \rúlnszlnuí.nyf Ingok: dr. Baradlai .Tános,
dr. Berger .Antal, Dohos Gábor, Éllő István, Fekete
Zoltán, lirnbéczv Oszkár, Juhász :\Járton. I\:alán
Gvula, vilt'z 1\:cn;ács Aladár, dr. ~Iolnár .Alfréd, B.
o·rosz Ferenc, Örkény llugó, ifj. Orvényi Béla,
H.éthelyi József. dr. Schulek Béla és dr. \'léber
f)ezső. \T{daszl111ányi póttagok: dr. Fáczúnyi Ist~
ván, 1-Iófer 1\ntal, dr. Illés Endre, dr. 1\.oráuyi
).!iklós, Szkalln László és vitéz Torday Ferenc.

Számvizsgálóbizottsági rendes tagok: E1nánuel
Géza, dr. lléray Andor, Korúni Zoltún, Steiner Oszkár, Fá.briliu_sn~ háró Synthinisz Ilona. Póttag:
Radanov1!s
~I1haly és Szen!lürinczv
íll•J,·
. Fc". !• } •
, •
•
- 1
t>\C
1111 )t_zottsag1 r~ndes tagok:
Fekete Zoltán, "dr.
Ifr[;beczy Os;kar. .Tanitsáry Liiszló, Kerpel Pú!.
~faJ?rossy B~la, dr. 11ann Géza, Neményi Nándor.
Ör~.:e1.1y 1-Iugo, P_andula .Tózsef, Héthelyi József,
Szilvas~y Gy. Laszló, Szücs Ernii, Póttagok: Betegh J{aroly, }{álmán Béla, ifj. Örvényi Béla.
II. Budapest-vidélci kerület.

i::lnök: Szentgáli Dániel (Gödöllő), társelnök:
>.Iolna;· A1:.tal (Pe~tszenli111re), elnökhelyettes: Bud_a~ovits 1_1bo1: (UJpest), alelnök: Fáy Ignác (Nagyleteny), pcnz_~aros: Thierry 1'ibor (Csepel), titkár:
P;·eycr Dezso. Választn1ányi lagok: dr. Bernolák
.J~inos (Pes~szenll~rinc), Borzsovay István (Csepel),
Csonka Bela (h.islurcsa), Erke<ly Ferenc (Pests~enterzsé~et), Gulyás Benja1ni11 (Kispest), 1\.abay
,h_u1os (Ri~kos.szcnhnihály), E:aczián Sarolta (Pcslu:1hely)_, h.anlnu1nn Ernö (\'eresegyhúza), J\:ercsztcly J:nos (A..Ibcrtfa!va), I\:crschbaununayer I\úr~~y (Eszter?_o111), hóros István (Búkospalota),
h.o~n1endy Sandor (Budakeszi), Lengyel Endre
(Hakoshegy}, dr. Lévolt István (Pcstszr>nterzsébel),
Hcbn1an Hokus (Balassugyarn1at), Szigvárt .János
(Vúc), Szüc_sné Szücs Jnlia (Mátyásföld), Tóth .József (Budaors), dr. Vagaszkv Kázn1ér (Rákoscsaba,!, \\'.irker Ján~s (Hákoske1:csztur), dr. Zalay Dezso (I{1spest). \'alaszhnányi pótlngok: DYorúk J\l~
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fréd (Fót), Balthnzár Isf\·{111 (Felsőgöd), I\ajdacsv
Pál (Budatétény), 1'a1nús ?\lihúly {Sniyiniir). Ii1;-.
rch Jenö (Ujhartyán).
Fcgyehni bizoltsúg tagjai: elnök: Szcn!gúli Dúnicl, dr. Elek Pál, :i\folnár A.utal, póttagok: I\:ör111endy Súndor, Borzsovay István.
A kcrülclhcz larlozn:1k Pes!vúrn1cgyéhiil 1fl9
helységhöl 1 i2. Esztergom vm-höl 7 helyen 9. ~róg
rúd vzn-hül 25 helyen 28, !·Iont vn1-htil -!· helven 1
gyógyszertár. Összesen: 1,11 helyen 213 u'vóny0
0
·
szcrlár; köztük 3 fiók.

IV. Székesfehérvár-vidéki kerUlet.

• j

Elnök: Csitáry G. Olivér (Székesfehérvár).
lúrselnök: Vajda Gyula (Abony). alelnök: dr. Tn·
kúcsi Nagy Lórúnd (Székcsfchér,·úr}, litkár: E.
Lukúts Béla, pénztúros: Gcfferth Dezső (Székesfehérvár)).
A kerülethez tartozó gyógyszerlúrak: Fejér
\'Úrn1enyéböl: '10 hclységbiil 50, \'eszprén1 n1egyebiíl 17'0 helységből 20, Zala várn1egyéből 1 helysi·gböl 2 gyógyszerlúr, ,összesen 58 helységből 72
gyógyszerlúr; közte fi fiók.
V.

111. Pest vármegye déli kerUlete.

Elnök: dr. Zalai I\úroly (Cegléd), clnökhclyelThury .Andor (Kiskunfélegyháza). alelnök:
Székel~· .Súndor, fötitkúr és pénztárnok: Csele A111hrus. titkár: Dobos Gyiirft:v (Cegléd). tiszteletbeli elnök: Farkas Ignác.
lc>s:

\'úlaszt,n1ány: Borbély Endre (Nagykörös),
Buttingcr Arpád (Lajosinizse), Gcllér János (J\iskunf1!legyhúza), Csorba Júnos (E:ecske1nét), .-\.n1hrózy 'l'ibor (.Jászszentlászló), Lautner Lajos ('förle!), Lovassy Dezsö (I\.alocsa), I{atona i\Iargil
(h.ecsken1ét), Hácz ,lúnos (l\.iskunhalas), Bachó
~ündor (Cegléd).
Fegyeln1i bizottság tagjai: Sz. 'fóth .József,
Gellér Jónos, Székely Sándor, i\Iester László, dr.
Zalai E:ároly.
1\ kerülethez tartozó gyógyszertárak.: 32 helyen
70 gyógyszertár; közte 1 fiók.

Győr-vidéki

kerület.

Elnök: Slinner In1rc (Győr), elnökhelyettes:
tioslülter .János (Győr), alelnök: Szebellédy Fercne
iTét), titkár: Moh illa Hczsö (Győr).
·
\'álasztn1ány: Barna Antal, Győrffy .József.
>farko,·ils Pál, Palovits Lajos, To111ka Iván.
Fcgvehni bizottsúgi tagok: Slinner Imre, J{irtilvi l\fiklós. Roslütlcr .lúnos, póttagok: Dalibor
t.:1szló, Müller Elek.
A. kerülethez tartozó gyógys-:::<~rlárak: Győr
\·úr1ncgyénck 10 helységéből 21, J(on1áro111 várn1euvének 13 helységböl 1·1, i\Ioson vármegyének 9
h"etysénéből 10, Veszpréu1 várn1cgyének 11 helysé"CLöl
")'Ó'"')'Szertár.
Ös~:tcscu: 43 helységből 5~)
t>
'O
0
gyógyszcr!úr, közte -1 fiók.
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VI. Sopron vármegyei kerület.

Elnök: ?\f<irinczcr .Jenő (Csorna), clnökhc*
Flóderc-r Jt•n{i (CscprL·g:1, ügy\". elniik: :\"i-

ly1~ttes:

kolils ~lilivoj (Sopron), titkár: Dobsa Mihály (Sopron). Tiszteletbeli· elnök: ,l(:hn \riln1os és Szerdahelyi .Tii.nos (Sopron).
'Választn1ány: Gallus .Jenő, Grohn1ann \'i11nos.
Binder Ottó (Sopron), Nérnclh .József (Nagycenk).
Hehn1ann Béla (Beled).
Fegyelnii bizullsági tagok: Gallus .Jenő, Nindl
János, I\reutz \'alden1ár; póttagok: Binder Ottó.
J-I uszúk Lajos.
A keriilethez tartozó gyógyszerlárnk: Sopron
viu·1negyéböl 17 helységből 26 gyógyszertár.
VII. Vas-Zala vármegyei kerUlet.
Elnök: dr. I\:aszter Ödön (Zalaegerszeg), t.1rselnök és pénztúros: dr. Bisitzky Ancln'is, alelnök:
Eöry Viln1os n1. kir. korn1ánytanácsos. titkár: dr.
\\Tiener ,Jentí (Szotnbathely).
1
\ {ilaszln1únyi tagok: dr. Sin1on Ernö, I\iittcl
Dezső, 1'orkos Dénes, (::.éby Lajos, i\Icrkly Bclus
József, llichler Gy1:;a, Lukftls ''iln1os, Szigetváry
Zolián.
Fcgyeln1i bizottsági tagok: dr. Kaszter Ödön.
dr. '\'icncr ,Jenő, dr. Sz1nodiss József; póttagok:
Lukúcs Viln1os, Szigctváry Zoltán.
1\ keriilclhcz tartozó gyógyszcrtúrak: Vas vúrrncgyének 2.1 helységéből 3,1, Zala várn1egyének 29
helységéből .tO gyógyszertúr, összesen 50 helységböl
74. gyógyszertár; közte 2 fiók.
VIII. Somogy vármegyei kerület.
Elnök: Piatsek Gvula, alelnök: Súrtory Lajos.
litkár és pénztúros: ·Bokor Ferenc.

'rálasztmány: Fál)r). Ödön. Lieber Béla és
f ,osonczy Vince.
·
53 hely„'," !·1..eru„ 1e tl1ez tartozó
,
..gyógyszertárak:
f' . _
. b··1
n;•o'n;•szertar.
1~ozte 10 10 1\,
seg
o G3
> ti.
ti.
•
·
IX. Bar."!'lnya vármegyei kerület.
„ .• 1\.,.
(Pécs) , .. elnökhelvettes:
Elnök: T oro
,Ja'nos
•
. ~
.
' .. · 1 l\urél (Pécsvárad), alelnok: ch. At~he1
titkár: '\Teigl
(Pé:s),
:isz d 1..- •Jónás
Géza• (Pécs), díszelnbk: 1... creszteny
tnros
•

~;k~~ (~·fohúcs);

Dczsí~

pe~z:

Júnos.
.
G ·
l"' l
Választinány: Friedrich Sándor,
~igcr ~:l :
~·! rth:i La'ios. dr. \Tondra Antal, Eory Is~\an,
n1.1n, ne
.
. . eson 1-n
özv.
I-liibner. ,Józsefné,
dr, '.\!
i' uronc
\..• \'1lm·1•'
Sterczuln .Tenö.
1\ kerülethez tartozó gyógyszertárak: 26 hely·
séghöl -±2 gyógyszertúr.

x.

Tolna vármegyei kerület.

(Szekszárd és Bajavidéki kerület.)
El ··1·· Ponnr\cz La1'os (Bátaszék), társelnök:
1101...
b •
:
„
,,, ·a·t„
(1 1·. 'l·il-i·";'
László (Ba1n), alclnok: dr. '' a.i I ~
"'
'
"
.
'
·
··
d
·•
Györ"y (BÖnyhúd)' titkár: ~· Fodor _S~1n. or (D
.. ~e.s.„_.
pénzt{1ros: dr. Gciringer ,Jan?.~ (BnJn), ~cg:r:.o_-, i_fJ.
Szeghy Súndor (Szekszárd). I iszlelethclt elnok. id.
Szeghy Sándor.
\'álaszhnányi tagok: dr. Geiringer János.
Forklv Géza, dr. I·Ierczog Elen1ér, l{oritsánszky
!)énes~, dr. Púlvölgyiné Szily :\farianne. Praefor!
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Ferenc, Szendrovic's \ri.ln1os, ifj. Szeghy Sándor
Várady La,ios és· Ulrik József.
'
• A kcriilethez tartozó gyógyszcrlái·ak: 1'olna
varn1egyéböi: 31 helyen 38 gyógyszertár. Bajai húr?n1szögböl: Bács 111egyr 18 helyén 24 gyógyszerlar .. Összesen: 49 helységben 62 gyógyszertár: közte
1 fiók.
Xl. Szeged-vidéki kerUlet.

Elnök: Ten1esváry József, társelnök: Borhélv
József, elnökhelyettes: v. \'ára<lv László dr„ fíitilk_úr: :\fá~~1~. :\Iih{~Jy. till•?r: 1'ai.:áts István. pénztaros: Torok J\Iarlon. lisztelctht•li Plnökök: Beretzk Pé!cr és \T{irady Lajos.
\TáJasztn1ányi tagok: Apró .Tenü, Rarcsav I\úroly. Frnnkl Antal. Gerle .Tenli. Just Frigyes .. Leinzinger Gyuln. szegl·cli I-Tn,·as József, v. Váradv
Lúszló dr. szenlcsi. Phillip István hód1nrzf-íviisá1:la'lyi l;S .Szöllc'issy .TenC-í n1akói knrtúrsnk.
A kerülethez tartozó gvógvszertárak: Csongr::1.d várrnegyéböl: lfi helyen.. ün,' Csanád vúrn1cgyéhol: 12 helyen 21. "I'orontúl YÚrn1cgyéböl: 3 helyen
3 g-y?gyszerlúr. i)sszcsen: ;-11 helységböl 93 gyógyszertar.
XII. Szolnok vármegyei kerUlet.

Elnök: ifj. Szele Béla (Szolnok), clnökhelyctlc·s: .JúnYáry Endre (,Júszherény), titkúr: U. Kováts
Zoltán (Szolnok). segédtitkúr: \"\Teigl József. pén7.túr11ok: l\:rénu·r Szilárd (.Szolnok).

Tiszteletbeli elnök: id. Szele Béla (Szolnok).
\Tfil~sztmányi tagok: Solcz Gábor. I.. . assúnyi
Jené.i, Rokszin Szih·iusz. Ferenc Imre, Rácz Illés.
\'ince j\liklós, J{árpáli Adolf, Balogh Súndor é-s
Józsa Sándor.
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: összesen
40 helységből 75 gyógyszertár.
XIII. Debrecen-vidéki kerUlet.
Elnök: TolvaY In1re (Debrecen). elnökhelYel·
les: Osgyán~·i .Tózs.ef (Nyircgyhúza). titkár: Sz. Szahé .Tcnfi (Dchrt•epn). pénztúros: l\:áposztássy G6za
(Dehrccen).
·
\T álasztn1:lnyi Ingok:
Török Gyula. Székel~'
Hezsíi. Sznpkó Dezs(\ Nyiregyháza. T·Tering Ernfi
Pol!!':ír. Budnv FC'renc Vúsiirosna1nénv . .Tankó Gvul(t 'zsál;:a. Be.nkíí Sándnr DcrrcskP ...Szt•1Hlrc·i Siin·
dor Búrf1nd. Tiirlók T. . .Siindor (lr. Piispiikla<lúny.
F1iller .Túnos I-T:ijclúszuhoszló. BPke Rarnn Dr:hrP~
7
('t'll. Liptai AlhPrl Rerc>l!Yóu.ifnlu. \\ nlltnan ..\rpúd
1'{•glú.s. lTörii11111c'; T1nre RiidszPnl1nihúlv. PPnzlári
"l!eniírök: T.··s~Ún\·i .Tózsef. Papp fi:•;ula 11P1H'P<'PIL
Feg>·el111i hizottsúg lagjai:
folvay hnn·. .lónap
Aladár. ?\rP111Plh T.úszló DehrC'cen.
A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Hajdu
vúrn1cgyéhöl: 20 helyen 54 gyógyszertár, Szabolcs
,·úr1negyéböl: 33 helyen 48 gyógyszertár, Szatmár
vármegyéből: 10 helyen 12 gyógyszertár, Bihar
vúrn1egyéböl 21 helyen 23 gyógyszertár. ()sszcsen
84 hclyP-n 13i gyógyszertár; közte 1 fiók.
0

'.!.7

XIV. Békéscsaba'vldéki kerület.
Elnök: dr. Südy Ernő (Békéscsaba). elnökhelyettes: betöltetlen, titkár: Dolesch .József (Békéscsaba), pézntí1rnok: Varga Antal.
''álasztn1ányi tagok: Badics Elek, Réthy J(áro_Iy Bencdict.y József, Géczy Dezső, Petry Zoltán.
Pottagok: 7\faday Aladár, l\Iolnár l\Iihály és dr.

Szemző

Itnre.

. A kerülethez tnrlozó gyógyszertárak: Ar:id
varmegyéböl 3 helyen 4, Bl~kés várrneg\·öhiil 28
h;Iyen
Bihar várn1egyéböl 5 helyen (): Csanád
Yarn1egyebol 4 hel~·en 4 gyógyszertár. ()sszesen ..trJ
helyen i5 gyógyszertár: köztp 1 fiók.

6!, .

XV. Heves vármegyei kerület.

.

Elnök: betölletlen. Ügyv. elnök: Sperlágh Zol

t:1n. (I-Iatvan), alelnök: Beniczky :\fik16s (Eger).
titkar: Preszlcr Annin. pPnztúros: Szahó Bét.1
(Eger).
7

álasztmányi tagok: Pánczél Arpád, Toponáry
.József Irgaln1as filgyógyszerész, Epstein Gézn. Boros Aladár, I\essler Gyula, Snárv Gábor.
A kerülethez tartozó gyógvSzer!úrak: :1:1 hely·
sc'>gben 48 gyógyszerlilr. közte -8 fiók.
'

XVI. Miskolc-vidéki kerület.

Elnök: betölletlen. Elnökhelyettes: dr. Királdi
:!án?s. titkár. dr. ?\Iészáros Zoltán
(1\fiskolc}.
ugyesz: dr. Dancz Gvula.
~ Választn1ányi tagok: \'ehly István, i\lolnár
!\álmán. I{e11ner Ödön, I\'ardos Zsign1ond, Asztalos

~teinhn_~-l:~:z,-

Béla, Kovác ..; Káln1án. Ván1os
Gyula,
r11.1rc, !\Intavovszkv Gusztáv.
A kerülethez -tartozó gyógyszertárak: Borsod
vúrn1egyl~böl 30 helyen 51, Ze1nplén vánnegyébtíl
19 helvcn 26, Szaln1úr \'árn1cgyl·bi)J -1 helyen 5.
A!Jauj -vúrn1cgyChöl 11 helyen 13, Ciön1ör vár1uegyéböl 2 helyen 3, Bereg \·úrn1cgyéböl 3 helyen a
gyógyszcrtúr, összesen G9 helyen 101 gyógyszerlúr, közte 7 fiók
A visszatért Felvidék átmeneti egyesUleti
szervezete.
A Szlovenszkói va!a1nint a Huszinkói Gyógy!-iZCrészek Egyesületének szervezete l·s beoszlúsa
szerint négy részre tagozódik a hazatért Felvidék.
arra az útn1eneti idlire, a1níg e területen is a n1agynr gyógyszerészi jogszabúlyok lépnek éleibe l·s
a kcrüleli szervezés n1egtörlénhetik.
:\ visszatért volt szlovenszkói rl·sz a kiivctkczii
kerületekre volna (>sztandó:
J. /{cleti rJs;;: /{assa s;;:éklicllyt•l: Idetartozik .-\hau,i vúnnegyc 1 i gyógyszertárral, Ze1nplén
vúrn1cgye f> gyógyszertárral. Gö1nür vúnnegye 18
anya {•s I riókgyógyszertúrral. ()sszesen afl gyógyszert:'ir.
fi. /\6=éprés= Losonc s:::i!kht•llyel: l<letartozik: \'ógrúd vúnnegye (\ gyógyszertúrral. !-Iont
\'Úrtucgye .1 gyógyszertárra\, . ílars \':trn1egye 9
gyógyszertúrral. ()sze:;en 19 gyogyszertar.
Ill. ,\'yuyati rés; -- frsckújvcír VU!J!f J{ouuírurn s:t~kht•llyt·l aszt>rinL hogy a vasúti ..'ilb. összP-
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köttetés mely helynél kedvezőbb. Idetartoznak:
l{omárom viirn1cgyéhöl 13 gyógyszertár, Pozsony vúr1negyéblíl 15 gyógyszertár, Eszternon1 vármegyébl.il 5 gyóg~·szerlár, Nyilra várn~egvéböI 10
gyógyszerlár. Összesen 43 gyógyszertár .._ rr·. f(árpátaljai rés:: - Ungvár s:ékhell11el.
Ehhez tartozik: Ung várrnegyébfjl 9 g\·óovszerÍár.
Bereg várn1egyéhiiI lG gyógyszertár. 'l)g~Csa vármegyéhí5J 2 gyógyszerhír. ()sszesen 27 gvóny.
szertár.
- ti.
Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjintézete.

Székhelye: Budapest. Alapíttatott 189~-han:
ú.ij:.ís~erveztelett 1903-h:in. ''ngyonii.llapot 8008.-„
pc!1go a feltételes befizc!ések betudásával. Tagok
szarna 103.
Elnök: Bayer Anlal. alelnökök: LöchPrer 'l':tn1üs és dr. I·IorYáth Jen(í. pénztáros: dr. Baver .-\ntal,
ellentir: dr. Dii1nfiliir Lajos. iigyyezeÚi filkár:
Sin1nnides Géza. \TúJasz1Ii'1únyi i:;gok: I-Iinfner
.Tenil. Grrc Géza. dr. Groh E~1drc. ,_ I\alán Gvu1a.
Koritsc'inszky Olló. Ladf111y·i Endre. l\\~ménYi Kiíndor. Sirnonoyifs Andor. Szerdahclvi T\ároiv. Pót.
tagok: dr. Bútori Ferenc. dr. T\oninyi :\fiidós. Ri·
n1ay Zoltún. Szú1nyizsgúló hizoltság: AlJJcrti Andor.
dr. Baradlai J:ínos. f. Bcrclzky B(~Ja.
Budapesti Gyógyszerész Testület Nyugdíj„ és
Segélyző-egylete.

.Alapílúsi éY: 1885. - Elnöksége és tiszlikaru
a Bp. Gyógyszerész 1'estiilctévcl azonos. (:\Hiködés1>

szünetel.)

-

A Magy. Gyógysx. EgyesUlet és az Okl. Gyógysz.
Orsz. Egyesületének keretében alakult Gyógysze·
részek Temetkezési Segélyakciója.

Budapest, VI., liegedüs Sándor·utca 17.
Telefon: 115-2G6.
Intéző bizotls~g: dr. Bayer Antal, Gróff Gyula,
I\.oritsúnszky Ottó, l\.ovács Üdön, Láng Oszkár, Löcherer 1'un1ás, ::\Iészáros Dezsö.
Az akció 2 csoportból áll: (.A és B). Az A)·
csoport 1200, illetve 2000 P-s biztosílással. Ennél
a havi díj az összes hizlosilollak állag korának
alapján nyer évenként n1egállapítást. A. B)·csoport egyéni biztosítás, a1nelynél n1inden biztosított,
életkora szerinti díjat fizet.
Az .-\..) csoport tagjainak százna 25G. A B)
csoporté 91.

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság.

Alakult 1922·ben.

Tagok száma: 700 .

Tiszteleti elnök: dr. 1'.Iágócsy-Dietz Sándor, ny.
egyet. ny. r. tanár. Elnök: dr. Jakabházy Zsigmond, ny. egyet. ny. r. tanár. Alelnökök: dr. Széki
"fibor egyet. ny. r. tanár és dr. Ulozsonyi Sándor
inin. tanácsos, egyet. n1. lauár. Jegyző: dr. llorváth Jenő, a 1\.özkórházi Gyógyszertárak igazgatója. Fötitkár: dr. Lipták Púl egyet. e. rk. tanár.
I·I. titkár: dr. liahnai János egyet. tanársegéd .
Pénztáros: dr. \Véber Dezső gyógyszerész. Ellenőr:
dr. Zalay Dezső gyógyszerész. J{önyvtáros: dr.
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Csipke Zoltún cgyeL ni.. lanúr. A veietiileslii!cl
lagjai: dr. Andriska Viktor _egyel. e. rk. tanúr. dr.
Augustin Béla egyet. C. ny. rk. lanár.Er11ye)' József 111. fiiigazgaló. dr. Ciróh Gyula egyel. ny. r.
l:inár, Györffy Gábor gysz. igazgató. dr. Issekutz
Héln egyet. ·ny. r. lnn:ir. Koritsánszky Olló. a
.\IOGyE ii. v. igazgatója, dr. .Jlikó Gyula· egyet. e.
rk. tanár, dr. Schulek Ele111ér egyet. ni. tanár, Siegler .Túnos egyel. nl. tan{1r. dr. SzC'hellédy Lúszló
r!gyet. ni. tanár.
A 'l'ársaság titkári hivatalának, :iz l~rlcsílií
szerkesztőségének és kiadóhivatalának cín1e: Budapest, Üllöi-út 26. Telefon: 140-249.

Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete.
Alapíttatott n1int Gyógyszcrészscgédck (lrszúgos Szih·ctsége 190G-h:tn. Cjjúalakult 102:\-b:in. 'I'e!cfon: :340-314. Budapest. VIIL, i\'épszinhúz-utca
27. sz.
Elnök: Urszinyi l\úro!y. alelniikök: Sir:ntb :\11lal karitaliY elnök. dr. llalt11ai .Júnos. Pintsek
Júiu>s (Debrecen), iigyvezctö igazgató {•s szerkeszlií:
Gróff Gyula, igazgatósúgi tagok: Laborczi Vi1I11os
Czeglédy Béla (•s Földényi Alajos, pénzlúros: Ürögd;y .József, ellenör: Barthó Elcn1ér, főjegyzií: ?lliklos Zoltán, jegyz6: ]'atorján Dezső, fiíorvos és orvosi tanácsadó: dr. llubay Géza, húznagv: I\unta1núsi Gyula.
Debreceni fiók: Elnök: Pial.sek .János. titkúr;
Both Gyula, pénzt.úros: Varga Pál.

Országos Közegészségi Egyesillet.
MegalaHelyisége: VIII., Eszterházy-u. 9.
kult 1885/86-ban. llivatalos lapja: az „Egészség"
e. havi folyóirat.
Főcélja a n1agyar cgészségvédeletn elömozdíterén cselekvésre hivatott
ta. sa<' u közenészséaüg)'
b
,_,
•
•
'J
Szakemberek, orvosok, gyogyszereszek, techn1 \.U·
sok, közigazgatási szakértök,, stb. eg.ysé~e~ n1.unl~ú
jának irányításával. 'fovábba az egeszsegugy1 kozfeludatok teljesítésének előmozdítása érdekében n
társadalon1 közremüködésének megnyerése. A népesséu enészségügyi felvilágosítása, a közegészség·
ügyreb árlaln1as tényezők felkutatása és n1egszüntetésük szorgalmazása.
A„z egyesületnek 10 szakosztálya van.
G. 1l gyógyszerészi szakosz!ály 193?·ba~ al~·
kult. Elnöke Bayer A.ntal 1n. kir. korma?yfot~na
csos, gyógyszerész, titkára: Dr. Bernolak Janos
gyógyszerész volt.
1\z
egyesiilclnek 50 éves fennállásával kap·
csolalos 1935. évi közgyülés a gyógyszerészi szakosztályt átszervezte. 'I'agjain~k szá111a 200. "!'ísz.te·
Jeti elnök Bayer Antal. Elnok Dr. 1Iozsony1 Sandor 111inisztcri tanácsos, az Egyelc1ni Gyógyszerészeti Intézet igazgatója, egyet. nI. tanár. \'álas~t1uúnya: Dr. Darányi Gyula egyelcmi ny. r. tnnar,

az O. I\. E:. elnöke, dr. i\Iclly József egyete1ni n1.
tanár, az O. E.. E. főtitkára, dr. Buchgraber János
Cg ,·etemi tanársenéd az 0. I\.. E. titkára, dr. And·
'
• ' rk. tanár, Bayer Anta1, 1·r·J.
ri~ka
Viktor egyeten1i
dr. Bayer Antal, dr. Bernolák János, dr. Csipke

Zoltán cgyclc1ui u1agántanár, dr. F'ehél' László
n1agyar királyi gyógysz. ü. igazgató, Györffy
Gábor 1n. kir. gyógysz. íi. igazgnló, dr. I-lalI11ai
János egyelenii tanársegéd, Koritsánszky Ottó,
Löchercr 1'arnás, :\Iezey .1e11<'.i ui. kir. gyógy.'iz. ii.
igazgató, dr. vitéz }.Iatolcsy E:ároly, dr. Nagy Béla,
dr. Sicgler Júnos zniniszlcri titkár, dr. Schulek EleM·
1nér egyele111i 111. lanúr, dr. Spergely Béla, dr.
Szebellédy Lúszló cgyelen1i n1. tanár, dr. SzúhlenM
dcr 1\ároly adjunktus, dr. 'fauffer Gábor. dr.
'J'o1nbor Jenö ny. ezredes, Ursziny l{ároly,
dr. \\'éber Dezsií és dr. Zalay J)<'zsii gyógyszerészek.
Budapesti Gyógyszerész Kaszinó.

VIII., Aggteleki-u. 8.
Telefon: 133--129.
:\lakult 1930. é"hen.
1\Iapító díszelnök: dr. Gaál Endre. J~Inök:
Bozó Géza, ügyv. alelnök: Schubert .-\.rnold. alel~
nökiik: dr. Yitéz !\fatolc.sy .Károly és dr. }.fann
(i(iza, pénzlúro.s: llófcr .,..\.utal, ellenőr: Nen1ényi
Núndor, húznagyok: Fekete Zollún, Saiarnon ,Jen()
és dr. 'I'en1cs,·áry István, vúla.szlrnúnyi tagok: Csú~
nyi In1re, Dohos Gúbor, I\erp1:J Vihnos. vitéz Kovúcs Aladúr, dr. liaas .!\Iiklós, Lún1 Elemér.
.Janitsáry László, .i\fajorussy Béla, dr. :\folnár Alfrlid, Róth .i\Ianó, (Jrosz Ferenc. l)rkény liugó, Riesz :\.r111ín, Szilvftssy Gy. Lúszló, Hirnay Béla, válnszln1únyi póttagok: Steiner Oszkúr, Bíró Istvún,
sz{unvizsgáló hizotlsúg:
\Tajna ,József, l{erpel
Pú!,
ifj.
()r\'ényi
Béla
és
Kende
Ervin.

sz{un,·izsgúló 110• !l,·igok: Pikler György és I•'ekete
Andor.
A budapesti kir. m. Pázmány Pét.~r t~do~ányegye·
gyógys%erésx~all~?tóinak t.inkepzo· es Se-

tem

gelyzo egylete.
:\lúzcun1-körút H---8. [J. udvar. I. cn1elet.
Alakult 1863. évben.
Ifjúsúgi elnök: ifj. l\.iittel Dezs~i: alelnök.:-~~~
). ]'cs. l\.:'1rolv. fiititkár: \\rinuncr h.ar.oly, „ lltk.t~.
\.Ü 1 '
B·11ouh
F"un.~ föjcr1yzö: n'1·1
I tes E' ert
l ' a lje")'ZU'
b
.• Dah•. i; „ .~~ F~ „ .,.,·, "i·vtáros és bálelnök: Czako Laboi !' 1.u 1.1. o 1" 1
.
f'" . t. . .
.
könv~·táros: Bárány J{ornel,
open~ a1~s.
· L··,·szlo· )ii'r biz. elnök: Ján1bor Laszlo, hazSJ~S,I
za 10 •· • '
·
·
l · L' l'
nauy; Stinner I.sh·án, póthúznagy: ~11.sl~o C~l'l ~s~.l~·
ll~;1őr: Beteah Péter és Liptay i\Iar1?, )U e no'"~
~elycttes: ).l'észöly Géza, választmany: ~~S~j
'" g ' - 1~·'1szlo'
h.lara,
",,
- . . l\ovács Is. tvún, Donnaberger
1 . 'ló
b.
i\ov~·1c.s Csaba, .lúrdek Eva. ~~lóri Vera{ )U~a ·n· I~
, ollsúg: Hor\'úlh Sarolta. I:.1hach l1elen,_ I ozs„a:'
;,ylli. ,, ()bradovszky Elvira. Für;zner. Bela, ~h~... 1~·.
'1sz)(1
bizottsag: R1eder G)ul.1.
<1C\
. · sz.-1111vizS"Úló
• ·•
b
Sz~thó Irina, Füredi ~fúria.
A kir. m. Pázmány Péter tudomány:g~etem gY.ógys?erésztanhallgatói „Rákóczi" ba1tars1 egyesulete.

:\fúzetun-körút fi-8. II. udvar, II. emelet.
'I'aglétsz{un: 1100.
.
tanar.
!\Iagister: dr. Széki Tibor egyet. ny.
helyettes magister: dr. :\lozsonyi Sán_<lor min. ta~ ..
egyet. Ill. tanár, vezér: dr. I·Ialmai Janos egyet. a-

i:.
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'\largu Pál ,·rJ·u· • 0 • I
,
sab1 a 1: \Uftel Dezső, nádor: Ugry István. kincs-

alvezé1·:
,.". ársegéd,
· ·r· dominus
.
1 ~··

;z.~r:

i.

luro:: IfJ. ~agettli ,János,

f6kincstáros: BoncI.
N?vak Zoltan, gyulaszéki tagok: Erkcdv 1", ~ Hl
Nc1neth Dezs(j 'l'ib 0 r 'f• : I··
„ .
"
, e1 enc,
r1•
. .
. .
, .1n1.is \a Lorinc. szan ,·izst).1Io Jnzottsag1 tanok: Pfr1rii· In1r,.. C· "1' 1. 1 .
i\l"J l • z I ,
b
b
._,
zcti ec ' Bcla
~ o s_ . . ~tan, 1?,rzsfök: _jfikes Edith és \\rinune '.
!~-.~
1
\.<llO 1J. ·\z egvesuietnel· l ·· ··1 „
rr'
• .
·'
• \
O.fO i:OS Illagislere, 1 lll:J~l.S(::e, 1 ~1e1yett~s inagistere, 22 patronusa, 2 pat1lc1na1a, 1_0 akin• dominusa, 16 Je,·culéje Ps 18
e arva van.
·
·
A m. kir. Ferenc József tudománye

ete

.

szerészhallgatói „Rákóczi" bajtársf Yegy:su1!~:Y·

~laiGH~lt: Sz~geden, 1921. évben. - Székhelv·
zege '.. ~.zella-ter 3., Turul Club.
. .
Őrokos 1nagister·
cli· • Sze·1-\. 1• ·r·b
t •
...,
·
1 or e
nv r.
anar. :\Iagister: Dávid La1"os dr coy rl· .1"11: ·.
S

·

·

o ·

'·

u a1.

, N:mz.etközi Gyógyszerész Szövetség.
Federat1on lnternationale Pharmaceutique.

ü

·1

r ·

J~'J'Vt e I iroda: Leyden, Boerhaarelaan 37
1 rnzleletheli elnök: Prof dr I \""!
. ·
Levden ~ d
,
· llárra.
• "'· " l 11 n 11 1e .
1 ,J. IIotn1an,
.r
r ...
Elno.l.i:: ..dr. E. flöst l\Iadsen (f~openhága).
, Alenokok: E. Saville Peck (C::unbridge) J{ori~a1}sz~' Ottó (Budapest), A. Sclunierer (Éerlin).
ro . r. D._ van Os (Groningen), Prof..A. ChaJ~
~~:~l-; (~Iadrid], egy. alelnöki tiszt betöltetlen.
i\f
\ar. dr. f. PotJe,vijd (Lerden) titkár· G
1
oyens (Jette-St.-Pierre).
·
'
· ·

.:s

A szövetségnek van tudonuinyos, gyógyszerkönyvi, gyógyszerkülönlegességi, sajtóiigyi, stb. bizottsága.
A szövetségnek tagjai Európa és a többi világrész úllan1ainak országos gyógyszerész egyesületei.
.1.\ központi bizottságban :i\Ingyarorszúgol 1912. öta
a Szövetségnek 1930-ban lartolt stockholn1i, n1ajd
az 1935. évi brüsszeli közgyülése alkaln1úból újból
alelnökké választott I\:oritsánszky Ottó képviseli,
aki a sajtóiigyi bizottságnak és a szövetség Boulletin-je szerkesztőbizottságának is tagja.
lviagyarországi Gyógyszerész Egyesületet -taglétszán1únak Inegfelelöen - nen1zetközi kongresszusokon három szavazat illeti.
A Szövetség hivatalos közlönye rlz évnegyedenként n1egjelenö Bulletin. 111elyet a rendes és pártoló tagok tagsúgi díj fejében kapnak, egyébként
l·vi előfizett!si úra 5 holland forint (li'J pengő).
Nemzetközi

Gyógynövény Szövetseg (székhelye

Páris) magyarországi bizottsága.
Elnök: vitéz dr. Antalffy Súndor nl. kir. föld1niivclésiigyi oszl. tanácsos, kor1núnyképY~selő, [[!gjai: dr. Augusztin Béla, a GyógynöYénykisérleti AlJo111ús igazgatója (a tu<lo111úny képviseletében); dr.
rl'uzson .János egyel. ny. r. \anúr (tcr111elők részérül), !-lenez Ferenc, az (}rsz. :\Iez(ígazdasági J{a-

n1ara elöadója (gyiijtök részérül), I\:orilsáuszky
Ottó gyógyszerész~ígazgató (gyógyszerészek részéről), Spergely Béla gyógyszerész (gyógyszer ipar),
Betegh Péter vezérigazgató (kereskedele1n), dr.
Bittera Gyula illóolajgyáros (illóolajipar).
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Alkalmazott

Gysó~ysze~észek

Nemzetközi

zovetsege.

lnternationafe Union Angestellt
.
er Apotheker.
(.Atsz~r\·~zés_ alatt.)

Ügyv1teh iroda: B
.
Gasse 27.
écs,
Lauugruben
.A szövelség tarrjai· BuJn' .
Dánia, l"innorszáfJ ftl" . 1· . oaria, Csehszlovákia,
•
•
1:1• • oOSZ av1a Lenrri·c]
· '!
g}a;orszag, Nén1etorszán
C:· orszag, n a1 01
Svcdország.
t„
' egia,
Románia,

''I.,

Szaklapok •
Gyógyszerészi Hetilap.

N . ',

Aiag;·arorszárr
l·
Gyula, aZ 0. Gy. o0. Hv~~talos
delegáltja:
E. ugyv. igazgatója.

Gróff

~[cgindull

1Sü2. évben néhai Schédy Sándor
szerkesztésében: az 1939. évben tehát 78. évfoJyu1nát éli. A Bud;.tpcsti Gyógyszerész 'l'cstiilet hiYnlalos lapja. Szerkeszti: Héthelyi .József. I\.ia<lóhivalal: Rökk Szilárd-utca 31. 1'elefon: 1-31-1-00.
Fclclc'ls kiadó: Dr. Gaúl Endre. 192il. iúnius hó
30-ig hetenként, atlól kezdve háron1 hetenként felváltva jelent n1cg az 1938-bnn JG. évfolyarnúba11
volt Gyógyszerészi Értesítővel és az 19:38-han 12.
éyf. ~!agyar Gyógyszeré;.;szel, e kél utóbbinak
1938. dcccn1hcr hó 13-ún :iz 19il8 : X\~III. l.-c.-IJC!l
foglalt fclhatalinazás a!apjún kibocsújtolt -1950/
19::18. :\1. E. szá1nú s az idiiszaki lapok és hirlaptudositó ujságok engedélyezése irúnl elöterje;.;ztel!
kérchnek elutasítása következtében történt n1cgsziinéséig. Előfizetési ára egy negyedévre 7.50 P.
Gyógyszerészi Közlöny.

l\feg:indult 1885. évhcn. néhai Csurgay Kúhnú11
szerkesztésében, az 1939. éYben tehát 55. évfolyan1út éli. A. I\fagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület
hivatnlo;.; lapja. Sz(~I"k<';.;ztcltl' 1892·---lH:ltl. n1'.·hni
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Karlovszky Geyza. Kiadótulajdonos és a kiad{i'irr!
f?le~ös. özv. I\:arlovszky Geyzúné. 'I'ilrsszcrkesztö:
!\onlsanszky Ottó. Szerkesztőség és kiadóhivatali
iroda: Budapest, VIIL, Vas-utca 12. (TeL: 139225.). J.\Iegjelcnik: hetenként. ElöfizctPsi ára negyedévre 8 pengü.
Gyógyszerészek Lapja.
„
~z Okleveles Gyógyszerészek Orszúgos Egye·
suletcnek (alkahuazott gyógyszerészek) l1ivalalos
lapja. i\Icgindult 1906-ban; 1939-ben tehát 34-ik
p,·folyan1át éli. 2\Iegjclenik havnnla kétszer. Fele_lős szerkesztő: Gróff Gyul::i. I~iadja az Okleveles Gyógyszerészek Országos Egye~ülete. Szcrk~~:zlö?ég és kiadóhh·atali iroda: Budapest, VIII„
:\epsz1nház-utca 27. 'I'elefon: 3-403-14 . .A JaP_o~ ~_1z egyesület tagjai díjtalanul kapjúk. Elöfiz..:tes1 ar negyedévre {) pcngö.

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
értesítője.

:\Iegindull 1H~5. évben. J)r. :\lúgócsy-l)ielz Súndor, dr .. Jakabhúzy Zsig1uond. dr. :\Iozsonyi Súndor
dr. Széki Tibor. dr. Schulek Elen1ér és c-lr. \\T(>he1
Dezső közrc1nlíködésével szerkeszti: dr. Liptúk Pú!.
1

•

TONOGEN
A mellékvese hormonja (1:10001

l\Iegjelenik két havonként. Elöfizetési díja egy évre
t6' pengő. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest.
Vili,, Üllöi-út 26. Telefon: 140-249.
Orvosok és Gyógys:z:erészek Lapja.

i\Iegindult 1930-ban. Orvosi és gyógyszerész!úrsa<lalnli közlöny. Szerkesztik: dr. Erdélyi Pili,
dr. Jánossy Gyula, dr. ?\Iikó Gyula, dr. Orsós .Jenii.
dr., Rex Ferenc és dr. Pap Zoltán. Szerkesztőség
és ldadóhivatal: Debrecen. Ferenc .József-út 79.
·relefon: 26-89. l\Iegjelenik minden hónapban.
Előfizetési ára egész évre 10 pengő.
Gyógyszerészi Szemle.

l\Ieginclult 1936. novcn1ber 28-áu. Szerkcsz~i
dr. Sz. Szúsz 'l'ihatnér. Szerkesztőség és kiadóhi
rntal: Budapest, Vili,, Üllői-út 16/b. Telefow
'.149-86<.I: és 134-970. :\Iegjelcnik hetenként. Elöfizetési ára egész évre 22 pcngö.
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Uj _nyilván.os gyógysz ertárai< 1938. évben.

11

Folyó- 1
szátn /

J{ü1.sé g

1.

Békéscsa ba

2.

Topo:Jár .

3.

jj Budapes l.

(10)

lf jog 11

jognye rtes

Békés

sz.

Szeberényi Andor

Somogy

sz.

Gáspár Géza

. (184-il<)

1

Pest

sz.

Z. Császár Ferenc

/1 Pestszen terzsébet . (12)

r

Pest

sz.

tlr. vité1. Andriska Ödön

sz.

dr. Galarnbo s János

1
5.
Egei . .
1 6. A1 Budapest.
1Wrnoni
4.

Megye

11

(7) 1 Heves

. . .
. (185-ik)

1

Pest

sz.

l\lagynro rsz:íg teriile!én lD:IS-hnn enged1~lyezclt új nyilváno s
..:.;yúgysz crtúrak szún1a a ft•11liek .'i.t.l\rinl íi, t·s pt~dlg valan1t•unyi
iin;'1llú . ..\
nyil\'Í1nos gyógysze rlúrak sz{11na a triunoui orsz{1g lerillelén !ehú1
l401·1'C

1·1ncdkeclett. Budapest en a 11yi!Y{1uos gyúgyszl' rHirnk szú111a :.!-YI'!
tiihh, n1inl
az elüzií 6v!Jen, lehút 185.
A ht'lvt•derl 'i dii11H'1liizo1ts;'1g lialúroza la ulapj(111 \'issz:itt~rl
Ft>l\'icU~kkd
1::;;, gyligysze rtúr kPriill h:1za . .-\ nyih·:í.nos gyúgysze rtúrak sz(nna
a hl'l\'Pdl'rt•i or_~-1úg leriilt~!én lehút
<h'I

00

lf>26.

~

0'

'-':>
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0

Endrőd

Eicsi
Esztergom
*Érsekújvár
Gödöllő

Magyarors%ág e~nrnél több gyógysi;ertárral
bíró községei.*

Gyoma
Gyöngyös
Győr

-- A gyógyszertúruk számúnak feltiintetésével.
:l
Abony
2
Aszód
5
Baja
3
Balassagyarn1at
2
Balatonfüred
2
Baln1azujváros
2
Barcs
3
Battonya
2
Búcsaln1ús
4
*Beregszász
2
Bereltyóujfalu
Békésmegyer-Csillag2
hegy
5
Békés
10
Békéscsaba
2
Bicske
2
Bonyhúd

*

I3udafok
Budapest
Cegléd
Celldömölk
Csepel
Csongrád
Csorna
Csurgó
Debrecen
Derecske
Dévavünya
Diósgyőr

Don1bóvár
Dunaföldvár
*Dunaszerdahely
Eger
Elek

Gyula

3
185
5
2
4

5
2
2

22
2
2
4
2

2
2
7

2

* A
jel a bécsi hatUrozat alapján az nnyaurszúghoz visszatér\ felvidéki városokat tünteti fel.

Ffajdúböszörnu~ny

I-Iajdúdorog
Hajdúhadhúz
J-Iajdúnánás
Ffajdúszoboszló
I·Iatvan
1-Ievcs
11óchnezővúsúrht'ly
*Ipoly~ág

Izsák
Júnoshalrna
.Júszapáti
.Júszárokszállús
Jászberény
Jászladány

2
2

I{alocsa
I{aposvár
l{apuvár

3
4 .. Ku~cag
*ü.i(~-.su
2
2
I\:ecske1nét
;, Keczel
12
Keszthely
5
*I\irúlyheln1cc
5
Kis körös
2
l{iskun f élegyllúz:i
2
I\isk un dorozsnu1
3
Kiskunhalas
3 I\:iskunn1ajsa
Kispest
3
l{islelck
2
l ·l
J{isújszúllús
2
KisYúrda
2
l\01núdi
2
*Ko1uúro111
2
Kondoros
I\.örn1end
2
6
2

l{őszcg

Kunhegyes

2
6
2
5
11*
12
2
3
2
2
6
3
5
2

s
2
3
4
2
4''"'·
2
2
2

3

A pnz;.;onyi orszúgos hivatal úlla! ez évben ado·
n1únyozoll 12. gyügyszcrtúri L~ngcdély fc\lehbezés foly·
ncn1 vúlt jogerőssé.
·'''' ;\ Duna bnlparlján fck\'ö vúros.
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l{unmadaras
Kunszentmárton
J{unszentn1iklós
Lajosn1izsc

*Léva
*Losonc
~1agyaróvár

Makó
Marcali
j\'látészalka
~'Iezöberény

fi.1ezöcsát
1\lezökövesd
1\Iezötúr

2·

2
2
2
3
4
2

8
2
2
3

2
3

1\1indszent
1\Iiskolc
i\Iohács
1\lonor
j\lór
*i\lunkács

5
2
2
13
4
2
2
7

Nagyatád

2

Nagykanizsa
Nagykálló
Nagykáta
Nagy körös
Nádudvar
Nyirbátor
Nyíregyháza

6
2
2
6
2
2
9

Mélykűt

Orosháza
Ózd
Paks
Papa

5
2
2
4

*Párkány

2

Púsztó

2

Pestszenterzsébet
Pt~slszentlörinc

Pestújhely
Pécs

Pilisvörösvúr
Putnok
Polgár
Püspökladány
Háckevc
H.ákoscsaba
l{ákospalota
llúkosszcn ln1i 11ú1 Y
*Hilnaszon1bat
*Hozsnyó
Sajószentpéter
Salgótarjún
Sarkad
Sárbogárd
Sárospatak
Sárvár
Sátoraljaújhely
Soltvadkert
Siklós

12
á
2
14
2
2

2
2
2
2
7

a
3
2
2
3
2
2
3

Sopron
SOroksár
Szabadszá!Iú.s
Szarvas
Szeged
Szeghalon1
Szegvár
Szekszárd
Szentes
Szerencs
Székesfehérvár
Szigetvár
Szikszó
Szolnok
Szombathely
'fápiószele
Tapolca

-

8
2
2
5

25
2
2

3
8
2
8
2
2
8
7
2
2

'l'ata
'fiszaföldvár
'fiSzafiired
'fok.aj

2
2
2

1'olna

2

'I'ótkon1ló.s
'l'örökszenhniklós
'fúrkeve
Ujfehértó
Ujpesl
*Ungvár
Vác
Vecsés
Vésztö
Veszprén1
Zalaegerszeg
Zalaszentgrót

2
2
•!

2
2
11

7
4
3
2
4
3
2

Lezúratoll 1938. decen1ber hó lOen.
A belvederi döntőbizottsági határozat szerint
i\Iagynrország 152H nyilvános gyógyszertára közül
e szerint 689 egyedüli, 83i pedig többedmagával áll
községében.

2

Törölc labor Rt. Üveg osztálya

4
2
;;

Raktáron tartja a szakmába vágó összes
üvegúrukat és 24 órán belül expediál.
Cin1 felirás specialitása.
Előzékeny pontos kiszolgálás.
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. .. . rrel- száma, a• l10l ''- vagy
Azon várost;>k, 1. . ozsco \. <..
yan. 1 i2. Es pedig
löbb gyógyszertar:l
'l gyögysze.rlú r Y:ui

a

„

-

t:l

=
-

(\

„
„

·l
5

2
:1
2

11

12
ta

2

j.j

22
25

--

=
-·
„

=
=
-

2fl

185

18:1

összrscn

A

felszabadult Felvidékkel
gyógyszertárak.

visszakerült

-

i:\

ó
7
8
9

188 gytr.

helyen

24

.j

G

n.i

172

A. visszacsatolt F'elvidéknck a katonai demarkációs vonalon innen fekvő városairól és községeiröl a m. kir. Statisztikai llivalal névjegyzéket állított össze. l~z a névjegyzék ideiglenes, nlinthogy
a katonai de1narkációs vonal ne111 jelenti az országhatárt, ainelyct a hatánnegúllapító bizottság
fog kijelölni. A. névjegyzék csupán a ne1n vitatott
községeket li.inteti fel. Ennek a hivatalos jegyzéknek az alapján úllílottuk össze a gyógyszertárakat
a n1agunk, továbbá a Pozsonyból. :.\Iarienbadhól
és Prágából beszerzett adatok figyelen1bevételével.
Ez tehát a n1ai helyzet szerint teljesnek tekinthető.
A gyógyszertárakat kinntlatjuk a helységeknek a
,régi várn1egyt'.~khe tartoziisa szerint, lo\·ábhá az
egyes helységben lévii gyógyszertiirak szá1na szerint csoportosítva. E:iilön jegyzékbe foglaltuk a
Trianon óta adon1ányozotl gyógyszertárakat s ahol
ii jognyerles birlokosnál változás állott be, azt zárójelben tiintctjlik fel. f\:iilönhözií adatok összefoglalását is adjuk.
A várn1egyék szerint történő csoportosításnál
a nlagyar néven kiviil fclvetliik a község (város)
cseh nevét, vala1nint a lakosok szá1nút az 1930.
évi cseh-szlovák népsz{unlálás szerint
Ezeket a
hivatalos jegyzékhiil úllílottuk össze.
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1. V Úl'llU~gyi>k szerint.

(; r'i nuJr- f(ishon t 11rir1negye.

A bau j-T o r na vár nte(l!J e.
Helysé~

Trianon utáni neve

Lnko,~ág

Helység
Gyögy,zcr\ilrnk

sz.
1.519 1
sz.
968 1
sz.
214 1
jasovsky Podza1nl<
70.117 11 3r, Ssz.
Kosice
SZ;
2.125 1
Vel'ka Ida
sz.
Iv\oldava nactBodvou 2.172 1
sz.
!.727 1
Turna nad Bodvou

Sena Szína
Hernádzsadány Zdana

Abaujszina

J?szóváralja
I<assa tj.

Nagyi da
Sz\!pSi ·
Torna

Bars uárntegye.

Léva rlv.
Nagykálna
Nagysolló
Ohaj

Oroszka
Verebély

Zseli l

Le vice
Kál na

Tekovske Sarluhy

Dohni Ohaj
Oroska
Vrable
Zelie1ovce

12.575
1.097
2.853
1.33·!
951
3.347
3.116

Hereu Prírrncaut~.
1.837
Ba.'ovo
Batyu
19.007
Beregszász rtv. Berehovn
2.665
Mezökászony l<osino
26.102
1\•\unkacevo
Munkács rtv.
3.533
Velil<a dobron
Nagydobrony
2.822
Rosvegovo
Oroszvég
2.579
Vary
Vári
f~s::.terao1n

Parkan

sz·
1
•I 1r,3sz·
SZ·
1
7 2r. 5 sz.
sz.
l
sz.
l
sz.
1

11drn1eyye.

Bátorove Kesy
Bátorkeszi
Kátnen dn
Kéménd
Magyarszögyén Madarsky Seldín
Párkány

3 2r, 1 sz.
sz.
1
sz.
1
sz.
1
sz.
1
r.
1
sz..
1

3.<!72 1
2 026 1
2.199 1
•l.<!79 2

sz.
sz.
sz.
2 sz.

Trianon utáni neve

Ajnacskö
Csiz
Feled

H-_::jnácka

Harkács

Hrl<ác
jelsava
Plezivec
Rin1arszka Sec

Felsőbalog

jolsva rtv.
Pel::;öc
Rimaszécs

:Lakosság

t.;;'iz

Feledince
Vysni Blh.

Rimaszo1nbat rtv.Rimavska Sobota
Rozsnyó rtv.
Roznava
Tornalja

Tornai'a

Egeg
lpolynyék
lpolysag

Hoko,•ce
Nekyjé
Sahy

1.107
706
1.357
869
3-9
3.493
3.032
1.625
8.044
6.668
3.<169

,_

űyógy-

szerlárak

1
sz.
1
idény
1
sz.
1
sz.
1
sz.
1
sz.
1
sz.
1
sz.
3 2r. l sz.
2
2 r.
1
sz.

Il~nt vórn1egye.

684 1
sz.
1.855 1
sz.
5.805 2 1r. 1 sz.

Udvard

l\ornórorn 1uírn1egye.
Cuz
2.429
Guta
10.822
Komarno
21.158
Krátke Kesv
1.27'!
Vel'ky Me t'er
4.482
Nasvad
5.128
Zemianska Olca
2.397
Stara Dala
3.250
Perbete
3.850
5,2,15
Drozy nad Zitavov

fülek
Gács

Fil'akova
Halic

Losonc rtv.

Lucenec

Csúz
Gúta
Kon1áro1n tjv.

Kurtakeszi

Na!:,1yn1egyer
Naszv:ld
~emesécsa

Ogyalla
Perbete

1
r.
1
sz.
4 3r. 1 sz.
1
sz.
1
sz,
1
sz
l
sz
l
sz
1
sz
l
sz

iVógród vármegye.

4.291 1
sz.
1.440 l
sz.
15.459 4 lr. 3sz.
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;Vyilru 11rírn1cgye.

Hei)ség

Trianon utáni ne\'e

Ersekujvílr rtv. Nové' Zán1ky

Ko1nját
Nagysurány

Tardoskedd

Tornác
Vágfarkasd

Vagsellye

Komja1ice

Zeznplén vrírn1egye.
GyUgy·
sz.:rtarnk

Lakoss:ig

22A57 4 1r.3sz.

4.0i5
Surany
6.388
Tardósked
6.208
Tronovec nad Váhon1 3.220
Farkasd
5.380
Sal a
4.573

1
1

1

1
1
1

sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.

Helyseg

Bes'
Ceklis

Dunasz.erdahely Dunajská Streda

Fél
Galánta
Jóka
Magyardiószeg
Nagynu1gyar
Pered
Sárosfa

Son1orja
Szene

Fél
Galanta
jelka
Velky Dioseh:
Vel'ky N1ager
Pered

B!atná na Ostrove

Vásárut

So1norin
Ser:ec
Tallós
Trkove Hrad<;ká

Feketeardú

Cerny Ardov

Tallós

Csap
Nagykapos

Ungvár rtv.

Vylok

s..ertaru.k

l.lbl 1
2.011 1
1.159 1
3.274

2

sz.
sz.
sz.
2 sz.

Összesítés:

3.101
3.178
6.280
1.428
4.375
2.746
3.58i
1.638
4.090
•189
3.586
5.609
2.060
1.736

1
sz.
1
sz.
2 lr. 1 sz.
1
sz.
1
r.
1
sz.
1
sz.
1
sz.
1
sz.
1
sz.
1
r.
1
r.
s,,
l
l
sz.

Ugocsn Pármeaye.

TiszaujJak

Gyógy.

Lakosstlg

Alsó1nih<llyi
i\r\ichalány
Bodrogszerdah. St eda nad Bodroko111
Boll.za:sujl I{
Ujlak
Kirtl.Jyhe1n1ec
Kral'ovsky cillu111ec

Po::sonu vármegye.

Bös
Cseklész

Trianon utilni neve

1.923 1
3.382 1

sz.
r.

Ung várn11·gue.
Cop
3.572 1
sz.
? "'"'') 1
Vel'ké J(apusany
_,i)i)_
sz.
Uzhorod
26.675 7 2r .5 sz.

82 helységben 125 gyógyszertár: 28 re~ljogú, ~6
személyjogú és 1 idényfiók. A 125 gyogyszertar
között szerepel egy 1nég fel ncn1 állított is. Ellen·
ben ne111 velliik fel kilnutatúsunkba azt az 1938.
év első felében engedélyezett
gyógyszertárat,
an1cly fellebbezés alatt állt s a prágai n1~1:is~téri
un1 novetnber hó 2-ig n1ég ncn1 hagyta JOva, tehát ncn1 jogerős.
Or6kiis (haszonélvező) birtokában van H reáll:s 5 szc111élyes jogosítványú gyógyszertár. Ezek
közül egynéi a jogosílvány a gyer1nektelen öz,·cgynck 1988. október végén történt elhunytával
n1egüresedctt.
Bérlethcn van -1 személy- és 2 reáljogú gyógyszertár.
Társlulajdonban ,·an :1 szen1ély- és -1 reúljogú
gyógyszertár.
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'l'riunon uhin :ulonuinyozlnlott !.?!t gy1ígyszerhír:
1. HllO. Losonc: Dr. Voda Gusz\:'1\·.
2. Hl20. .fóka: Orszúgh Antal.
a. 1921. Kassa: Krnó .József (túrstul. Luslig .Jenő}.
.J.
l'ng,·úr: Karczuh Szi!úrd (luL EIL'k Endr{~).
5. IH25. Ersekúj,·úr: Kolek lst\':iu (tuL · Dittert Béla).
G.
1.;\funkács: Tóth Jstvún.

2:t Hl:"l5. Ipoly.súg: Kucsera László.
24.
Nitszvad: Habnos Lipót.
25.
Hin1aszo1nhal: Nozdrovoczi Pál.
2G. 19::113. Fél: Helczler Teréz.
27. Hl:JS. Kassa: Hajdu Ernő.
'.!8.
Krc1néry llél;1 (diulé1.etlcu
fcllch·
hczés folytún nc1n jogcrüs).
2\l.
,Qhaj: ifj. Patay Istvún lHe1n nyilt 1neg).

7. Hl2i. Kon1úro1n: Zo1nhory Géza (húr. Schiinberger

Mór).

II. A gyógyszcrhiralí: sztin1a szcrittl.

8. Hl28. Bodrogszerduhely: Gúll Ferenc.
!J:
Cseklész: Búbik .Júnos (!ui. Adorján Gyula).
Hl.
Losonc: Hlavatly Józsefné (tul. !laus Géza}.
11.

Ungvár: Lendvai Aladúr.

12. Hl2\l Kassa: Ferdinúndy Ilona
Sándor és \.\Tfrk1nann S.)

(!ui. Friedn1aun

tii. l\l2D. Kassa: l.i1uitter Lajos (tul. Polatsek Púl).

1-!.

Léva:
Lúszlój.

SPkrin

L:'1szlú

(lúrstul.

\VPinhergcr

15. itl:lO. Oro.szka: Huydrich I\úroly.
Hi.
Bodzúsújlnk: Fúhry Lajos \lul. Klein St111dor).

l i,
18.
Hl.
20.
21.
22.

lfl31. :\funkúcs: Rnppaport Súnclnr.
1932. EgP.g: 1?\Ialis József.
Ungvúr: Halúsz Sándor.
\'úri: Frisch .Súndor.
Hl33. Pánkúny: Húdy Lajos.
1984. 1funkács: Súrkúny .Jenü (tnl. Einzig

Ií

gyágus:ertár

Kassa

(Abauj

vnn

\'111.)

Ipolyság (lfont v1n.)
I\irí11yhehnec
(Zen1plén
\'Ill.)

7 yyógyszcrtár V(lll
i\lunkács (Bereg v1n.)
Fngvúr (Ung vrn.)
.j:

!f!JÓg!Js=t~rlrír

1111n

Bt~regszász

(Bereg v1n.l

l~rsckújvár

(Nyitra vni.l
(I\ornáro1JJ

l\u1núron1
\'lll. Í

Lnsonc {Nt1grúd \'Jn.·1
:; fl!IÚ[f!JS:crtár !l(Jll
Li•va /Bars v1n.)
Hi1nas~o111hat (Gö1nör
\"Ill.)

:! fl!JÓff!/S:erlár van

i 1 nnaszerdahely (Po, ;ony \·1n.j

Púrkúny

(Eszlcrgon1

nn).
Hozsnyó

(Gii1nör vni.l

í yyógys:1·rfrír V(Jll

:\baujszina (..\bauj vni.i
Ajnúcskii (C!ütnör v1n.)
Alsón1ihúlvi IZe1nplén
Vlll.)

~

Bútorkeszi

,

tEszlcrgoin

\'Ill.)

Bútyu (Bereg v111.1
Bodrogszc-rdahely
(Zc1n·
plén vn1.)
Bodzúsújlak (Zetnplúu
\"Ill.)

Büs (Pozsony vu1.J
Csap (Ung, vn1.)
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C:siz (Gön1ör vm.) Idény:
Riinaszécshez tnrtozik.
Cseklész (Pozsony vn1.)
Csúz (Ko1núron1 Yln.)
Egeg (lfnnt Yn1.}
Fcketcardú !Ugocsa vn1.)
Feled (Gön1ör

'\"Ill.)

Felsöbalog (Gü1nör vni.)
Fél (Pozsouy \"Ill. i
Fiilek (Nógrúd \·111.'i
Gúcs {Nógrúd v1n.)
Gal:'inla (·Pozsony v1n.)
Gúta

(Ko1núron1 v111.j

Harkúcs (Gön1ör \"Ul.)
Hernúdzsndúny (:\bauj
Ylll.)

Ipolyuyék {lfonl v1u.:1
.Túszúújvúr (Abaúj vni.)
.Jóka ('Pozsony YnL)
.Jolsva {Göinör v1n.)

KC>.n1én<I (Esztergorn vn1.1
Ko1njút (Nyit:ra nn.l
I\urtakcszl (I\on1ún1111
\"Ill.)

:\fagyardiöszeg

Pozsony

Ylll.)

:\lagyar.s;:ögyen
go1n

;\fezökaszouv
\"Ill.)

1Eszlcr-

YnL)

(HerL·µ

-

Nagydobrony {Bereg
\111.)

Nagyida (Abaúj
.\'agykapus (Ung

,·111.1
\"llLI

:'\agykúlna (Bars 'm.)
Xagyn1egyer (Kon1:íron1
vn1.)
~ng~·n1ngyar (Pozsony

l{itnutatús.
a Szlovúkiai {·s Kíirpútaljai gyógyszerlúrak szíunúrúl
1931-Hl38 évckl:ie..Il.
gyógyszertitrak la fiók
gytr.-kal egyfitt)

\"01.)

Xagysallú IRar.~ YllL)
Xagysur{iny (1\'yitrn vn1.)
~uszvnd (Ko1n:íron1 ,·111.)
XP1nesócsa (Kom:íron1
\'Ill.)

úi.,~'alla

(Ron1iiro111

Ytll.)

Ohaj (Bars \'111.)
Orosilka (Bars nn.)
Oroszvl>g (ílcrt.'g v1n."1
Pl•lsöcz (Gö1nür vni. "i
Perhele (Kon1úron1 vni.)
Pc~red (Pozsony Ynl.)

Hi1nnszécs (Giirnör vn1.)
(Pozsony YllL)
So1nnrja (Pozsony vn1.)
Szt>JH' IPoz.~onY vnLl
Szl'psi l:\hati.i · nn.i,
T:11lús (Pozsony v1n.\
Tardoskedd r;•ivilra nn.·:
Tiszaítjlak (l·g;csa vn1.1
Torna (Ahaíij vni.\
Tornalja IGöniiir vnL)
Tornöc (;\'yi!ra v1n.1
l'dvard (Kon1úron1 nn.)
\'í1gfnd>:<1sd (:"yitra ,-111.t
\"úgse!lye fXyitra vni.;
S:"i rosfn

\"úri (Bereg vni.)
\"úsúrút {Pnzsonv \'Ill.\
Verebély (Bar.s ·vn1.~
Z.seliz (Bur ... \·111.1

Összesen

orvosi kCzi gytr.

~l~l§!l§lffi rnl~l§l§l~l§l~l§!l§I

~

~i5

.§·
~.;

1
1
11
1 1
327 343 351 353 2<111 55·37 96 95? 392 430 447 <1<18 247 +

~-

gyógysz

1

g

48 50 54 54 30' 4 8

8181?

521 581 62 6210;0,r,,

~

gyógysz

l{irnutnhls.
a .Szlnvúkiúbau ~s Kúrpúlaljún egy-egy gyú~ys1.ertúrra
t>.<;Ü lakú.~úg .szún1úrúL
1!.lill-1\l:li.
kfzi~yligyszertúrakn~lkll!

Orvo5i

;.;

"'

i'"

:;;

""m

m

"'

"'

'00 "·"' 1

"'

Ün'Osi kCzi gyög1·szert<'ira!;kcl

cgviitl
m

;;;

m

"'

2

'i

"'

"'

···+. . "" '' " '. , ''"

.~ 15.28•114.507 13.432 13 432 13.950 12 506 11.700 11.iOO

·~
::::

1

1
'

1'

!
'

1)

'..!·1 gyógyszerlúr hazú11kho1. vi.ssznkerlll\.
szerlúr :\C.1netorszúghuz csatoltatott.

:!)

125 gyógyszerlítr hazúokhoz visszakerült. " gyógy-
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Gyógyszertári statisztika.
'I'rianoni-:'i.Iag)·arország területe 92.83.3 k111:!
a hc!Yederi döntiihizotlsúgi hatúrozal szerin! \"is.szil
·tért kb. 14.000 kn1~. teh{it összesen kb. 107.000
2
kn1 ; Iakosságúnak szú111a az 1930. é\'Í népszámlúhís szerint 8,6S8.aI9, hozzú a Yisszatérl I;-elvidékrő!
kb. 1,000.000, vagyis összesen 10 rnillió körüli.
(Nagy-i\Iagyarorszúg területe volt 282.at i kn1:!:
lakosainak szú111<1 1910-ht•n l 8,221.:J87 .)
i\ nyilvános gyógyszerlúrak szúnu1 J!J:J8. dt~c.
/;)-én„ helcszú1nitva a 1núr engcdélyczcltekel. de 1nég
fel ncn1 úllílottakat is. 152(). Ezek köziil gyökösílctt reúljogú la. reúljogú 18:1. sze1nl>lyjogú 128-!
(>s fiók 4H. Budapest székesfiiváros gyógyszerlárainak szún1u 185 (a :\largitszigcli fiókgyógyszcrtárral). (1918. végén l\agy-1\Iagyarorszi:ígon a nyilvúnos gyógyszertárak szú1nn 201·1 Yol!.)

.-\ h:ízi /{YÍlg~·szerl:'1rak sz:hna 35.

29

Megjegyzések a nyilvános gyógyszertárak
jegyzékéhez.

Alcsut (Fejér n1.) Fiiherccgi udYari gyógyszcrlúr.
Ercde!ilcg Bicske riókja volt, 1895-ben anyú
sítottúk.
Alsósági gyógyszertár 19a2-hcn úthelyezlctclt C.cll
dö1nölkrc.
Bajaszentivúnról a ,,Szent lsl\'Ún" gyógyszcrlúr
19:Ji3-han úthelyezlctctt Baja YÚros teríilelére
Bútya (Pest ni.): régebben Fajsz fiókja Yoll.
Beled (Sopron 111.): tulajdonosa, Ilé1nan Bl'.!a 111.
kir. korn1únvtanúcsos.
Bessenyszüg (SzZllnok nt.): rl~gchhen Zagyvar<'.·kú.'i
fiókja volt.
Békéscsaba, „Sas„: alapílúsi l:vc is1ncrctlcn. 182ti·
ben 1nár fennállott.
Bokod (Ko1núron1 n1.) 1888-ig a tatai Vúrosi gyógy·
túr fiókja volt. ekkor anyúsítollúk.
Borso<lnúdas<l: 18U5-től 190i-ig Ózd fiókja vu!!.
ekkor anyúsílollúk.
Hudapcsl, I~lcnhcgy, EiHYi.is-út -1.. „'."\!(1lyús kirúly'":
1885-tül 189-1-ig a ,.\lagyarorszúg vt~dasz.
szonya" cÍlnÍÍ budapesli gyögytúr fiókja yoJL
ekkor anyúsítottúk.
Budapest V. ker. „Szüz 1Iúria" (Zoltún) gyógylúr
József főherceg udvari szúllítúja.
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Budapest, \r .. „József főherceg" gyógylúr tulnjdonosa \\7olff Dezsö n1. kir. korn1ánytanácsos.
Budapest \ 7 L ker. ,.Oktogon·' gyógytúr lulnj<lonosa
dr. Gaúl Endre, volt nl·pjóléli álla1ntitkúr. A
"YÓ<TYlÚr

1922-ben

~\-uif:i-kürútról,

helyczteletl út a budni

193H-han a Teréz-körút 12.
szúrn alól 'I'eréz-körúl :1. szútn alú helyezte·
telt át.
Budapest \ii. ker. „E:erc!-lzt;' gyógytúr: Bayer A.ntal
111. kir. korn1únyfölanácsos.
Budapest \'II. ker. „I\:creszt" gyógytúr tulajdonosa
<lr. lTaas :\liklós, gyógyszerész és orvosdoktor.
Budapest \'III. ker. „Szent szív" gyógytár 1905-hen
helvezlelctt idt> a bucl:d vúrhól.
Budape~l ·vIII. ker. ,.Csillag;' gyógyt{1r tulajdonosn
()rk('ny tfugó 111. kir. kor1núnyfiílanúcsos.
Cclldön1ölk, „Isteni gondviselés" gyógylúr 19:-32-ben
helvczlcle!l ide Alsósúgról.
Csahre1;dek ... Szent Lilszló" gyógytúr 1901-ig Sii·
n1eg fiókja volt.
Csorna ... Kösas" gyógytúr tulajdonosa \Iarincer
.Jenií in. kir. konnúnvtanúcsos.
Dorog, „Szent 1Iargit;' gy.ógylúr 191:3-ig Bajna
fiókja volt.
I)unahogdú11y, „i\fadonna" gyógytúr 1905-1907.
Visegrád fiókja volt.
Dunakeszi, ,.Szent l\fihály" gyógytúr 190-1-ig Fóth
fiókja volt.
Eger, „~Iagyar király" gyógyszertár túrstul:ijdonosa dr. Tauffer Gúbor gyógyszerész, ügyvéd
t'.·s orszúggylilési képviselc'i.

Egyek, „Isteni gOndviselés;' gyógytár 1895-ig Ti·
szacscge riókja voll.
Eszlergo111, ,,Fekete sas" gyógylúr herccgprin1ási
1ncgyei gyógyszertár.
Etyek, ',,J.Steni gondviselés;. gyógytár 1B05-ig Sós·
kúl fiókja volt.
Foklö, „Isteni gondviselés" gyógytár: 189J-ban eri·
gúllák, 189ö-Lan Uszódra helyezték át és 1897.
bcn Foktő fiókot kapott. E jog elévült, nlÍrc
Foklüt 1ninl önálló gyógyszerlúrl engedélyez·
lék.
'Forró, „i\lagyar kirúly" gyógytár, 1868-1924. önúlló \·oll, késöblJ Encs fiókja, de l ~l;.J8-ban
n1cgsziint.
Gyöngyös: „.Szüz 11úria" gyógyszertár, gyökösílell
rcúljogú. Valószinülcg lüOO elején alapította
az Irgahnasrend Egerben és onnét vitték át
kl·söbb Gyöngyösre.
Győr, „Jlegválló;; gyógytár, 1n:-IO·ban úllítottúk fel
a jezsuiták és 17H·!-hcn rncnt át 1nagántulaj·
donba .
Györ-NúdorYáros, 1H.)3·ban helyeztetett ide
Györ-Szabadl1egyrül.
Gyulavári. az 1905-ben cngcdClyezctl „Re111ény;. e.
gyógyszertár 1938-han tnegszün t. 'J'ulajdonosa
Z. Csúszúr Ferenc Buclapeslre kapott jogosítyúnyt. s e jogado111únyozási rendelet szün letlc
111eg egyidejüleg a gyulavári gyógyszerlúr joI-laj1núskér, a gyógyszertár tulajdonosa Dvorszl.;y
József n1. kir. konnánylanácsos.
gosítványát.
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Hajós. tulajdonosa: ~IartinoviCh .József 111. kir.
korrnánytanúcsos.
!Iatvan, „1lcgváltó" gyógytúr: Hnl\'anhan a I\apucinus atyúknuk Yolt nyih·únos gyógyszertúruk
l 7·Hl--1788-ig, a1nikor a rendet József császúr
1ncgszi.intctlc, a liclytarlótanúcs a gyógyszer-

lúri jogot 1ncgvontn és a hatóság hezúratta :1
gyógyszertárat. Dc n1ég ez évben !-leves vúr111cgyc alispúnja kézigyógytár engedélyt ad
I-Iovatovszky Zsigtnond gyöngyösi orvosnak.
.,:\Iegvúlló" gyógylárt 1845-bcn. fi()(). szán1
alatl, a I·Ielytartótaniics, n1int sze111élyjogot
. aclotnúnyozta Gi.i rtlcr József gyógyszerésznek.
1-Jegyfalu, .,Szentháron1súg" gyógytúr, 1896-1898.
Súrvár fiókja voll.
l lej(ícsaha, :\lartintelep, l. alább l\Jartintelepnél.
Iszkaszentgyörgy, .,Angyal" gyógytúr, Csórról helveztelelt ide.
l\:H1n;'1ncsa, „l\Iagyar korona" gyógytár. 1913-ban
helvcztetelt ide Szulokról.
I\ápolnftsnyék, „Vörö;.;1narty" gyógytár 1897 ·ig
\larton\'ÚSár fiókja Yolt.
l\ccsken1l>t, „Szentháro111ság" gyógytár, ulapítúsi
éve is111crellcn, dc 1740-bcn 1núr fennállott.
Kernccse, „E.ígyó" gyógytúr. 189·~-bcn helyeztetett
ide Nyirbog<lányból.
Keszlhely, „I\ét oroszlán" gyógytúr, alupítúsi éve
is1ncrctlen. dc 17-15-bcn 1núr fcnnúllott.
Krasznokvajda, „Angyal" gyógylár, 1895-96-ban
Nagyida fiókja volt.
Lengyel, „Segítő Szüz f\Iária", 1910-1933. Tevel
fiókja volt, 1934-ben anyásíttatott.

)fajs, „Segítő Szüz l\lária" g:yógytár, Hín1eshazáról helyeztetett ide 1?29-ben.
:\Iartintelcp, 1934-ben közigazgatásilag I-Iejöcsaba
hclyell l\liskolchoz csatoltatott. L. ott.
Nagykáta, „Szentlélek" gyógytár, régebben 'fápióbicskc fiókja volt.
Nagyláng, „.l\lagyar korona" gyógytár, 1923-ig Káloz fiókja volt.
Nagyoroszi, „Gondviselés", 1925-1933. Hétság
fiókja ,·olt; 1934-ben anyásították.
Nagyszénás, „i\lagyar király'' gyógytür, 1894189i·ig Gádoros fiókja volt.
Nyergesújfalu, „Szent Lajos<; gyógytár, 1853-ban
Piszkére engedélyezték; ide 1904-ben helyezték át.
Nyírábrány, „i\Iegváltó" gyógytár, 1924-1929.
Nyiracsúd fiókja YOlt, 1930-han anyásílotlúk.
Nyírkarász, „1\fegváltó" gyógytár, 1922-ig Nyirbukla fiókja volt.
Olaszliszka, „l\Jagyar korona;; gyógytár, 1899-ig
rJ'olcsYa fiókja \'Olt.

Magyar gyártmány!
a közgyógyszerellátás,
a MABI,
OTI és

az összes közk6rházak részére
szabadon rendelhető,

B E

E R S D 0

R F, Budapest.
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Pápa, „.;\Icg\•áltó'' gyógytár, tulajdonosa l\:arlovitz
Adolf, ni. kir. konnúnyfötanúcsos.
Pusztaszabolcs, „Hc1nény·' gyógy!úr, 1930--1932.
Adonv fiókja volt.
Húkoskcr~sz!úr. „Őrangyal" gyógylúr, József kir
herceg udYari szúll[tója.
Hákospalo\a ... Zrinyi 1lona" gyógytúr, tulajdonosa:
Jliillcr Víln1os nl. kir. kor1núnytanúcsos.
Ricse, „Szent László" gyógylúr, 1925-bcn helyezte·
tctl ide Ze111plénagúrdról.
Sárszcn\1nihúly; az 192:3. éYi jognycrlcs 1927-hcn
lc1nondolt a jogról, 111elynek helyébe, anya·
gyógyszcrlúr helyett, 1928-ban Núdasdladúny
fiókjaként cngedélyczl(~k.
Súrszcn\Iniklús, „Szent :i\Iargit", 1na.t:-bcn áthelyez·
letelt Súrhogúrdra.
SúrYúr, „).Icgvúlló" gyógylúr, tulajdonosa: Eüry
Yil111os 111. kir. kor111únvlanúcs
Szajol, „i\IcgYálló" gyógytú;., rfiszapiispökiböl IH·
lvezlclelt ide 193:·!-han.
Szcgl;alo1n, „Kígyó" gyógytúr. régebben helyezictett ide 1\:örösladúnvh(il.
Szentes, „Fehér kereszl'' e. gyógyszertár tulajdonosa dr. ,·itéz ·vúradv Lúszló orszúggyülési
képviseli\.
·
Szerencs, ,.Isteni gondviselés" gyógytúr, 17·11-ben
111ár adúsYélel túrgyút képezte; alapítási éve
isincrctlcn.
Szigetvár, „:-iiagy:ir korona" gyógytúr, reúljogúnak
1897-bcn is111crlék el.
Szilasvárad, „j\lagyar korona" gyógytúr, Bánfalván
fiókja volt, de tulajdonosa beszüntette.

Taktaharkány, „:i\Jagyar korona" gyógytár, fi!egya·
szóról helyeztetett ide 192:1-ban.
'l'iszadoh, „Segítség" gyógytúr. 1884-189·1-ig fiók·
gyógyszertár volt.
'I'okod, „Búnya" gyógytúr, 1923-ban helyeztetett
ide Sárisáp-Annabúnyúról.

Ujhartyán, „Isteni gondviselés" gyógytúr, 1\.akucsról hclyezletetl ide.
Cllö, „Szent Ilona" gyógytár, 1898-ig \Tecsés fiókja
volt, késöbb len1onclús folytún n1egszünt. 1904ben 1nint önálló, újra engedélyeztetett.
Vizsoly, „Szent Antal" gyógytúr, 1927-ig Garadna
fiókja v9lt.
Zagyvarékús, „Szentlélek'' gyógytúr, régebben fiókja volt Bcssenyszögön.
Zc1nplénagúrd, Hicse fiókja Yolt. de átn1enetileg
szünetel.
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útmutatás a gyógyszertári helységnevek
kikeresésére.

Agárd, lásd Ze111plénagúrd.
Alberti-Irsa, l. Alberti és külön Irsa.
Aln1ádi, l. IlalatonalnHi.di.
Alsóság, l. Csanúdapáca.
Apáti, 1. .Jászapáti.
.-\brány, Alsóábrány, 1. Felsöábrány.
ílajaszentistván, úthciycztelelt Bajára.
Ilaranyaszabolcs, l. i\Iecsekszabolcs.
Barcika, l. Sajókazinc.
Búcsn1adaras, l. ?\ladaras.
Bácsvaskút, l. Vaskút.
Bánfalva, l. Gúdoros.
Ilúnhcgycs, l. Nagybúnhcgycs.
Bérbaltavár, l. Baltavár.
Iliharudvari, l. Sárrétudvari.
Boglár, 1. Balatonboglár.
Csillaghegy, l. Békásrnegyer.
Csokonya, l. Er<lücsokonya.
Csór, úlhelyeztelett Iszkaszentgyörgyre.
Dorozs111a, l. J(iskundorozs1ua.
Farkasd, l. \' ágfarkasd.
Felsöság, 1. Si111aság.
Erzsébelfal va, l. Pestszenterzsébet.
Félegyháza, 1. l{isk.unfélegyháza.

Hadház, 1. Hajduhadház.
I-Iajduvá111ospércs, l. Vün1ospércs.
Ilalas, l. l\.iskunhalas.
llitnesh{1za, úlhclyeztetell \lujsra.
Júkóhalnu1, 1. .Tászjúkóhaln1:1.
.Júszkcrckcgyhúza, l. I\.erckcgyhúza.
Kakucs, úlhelyeztetctt Ujharlyúnba.
Kalái, l. Budakalúsz.
Karúsz, l. Nyirkarász.
Kclenvölgy, 1. Budafok.
Kenese, l. Balatonkenese.
l\.iscell, 1. CelldönliHk.
I\övcskút, l. Salköveskút.
Lacháza, l. 1\.iskunlacháza.
Lakitelek, l. I\.ecskcn1ét.
\Iagyarszornbathely, 1. Bakonyszon1hathely.
)ifartintelep, 1. 1Iisko1c.
Z..Iartintelep. l. l'lcjücsaha.
i\Iegyaszó, úthclycztctctt 'I'aktaliarkún.\·ra.
i\Iezötarpa, l. Tarpa.
Nagybajon1, 1. Biharnagybajon1.
Nagyláng, l. Soponya.
Nagyperkáta, l. Perkáta.
?\'údudvar. I. liajdúnúdudvar.
0."únás. L I-Iajdunúnós.
Nógrádkúlló, l. Kálló.
Nvirbakta, 1. Baktalórántháza.
ódo1nbóvár, 1. Do111bóvár.
Pannonhaln1a, 1. Gy6rszent1núr!on.
Pataj, l. Dunapataj.
Perecesbányatelep, 1.

Diósgyőr.

Pesterzsébet, l. Pestszenterzsébet.
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Rácpetre, 1. Ujpelre.
Hékás, l. Zagyvarékás.
Höszke, l. Szeged.
Sá111son, 1. llajdusún1son.
Sárisúp~Annabánya, áthelyezve 1'okodra.
Somogykéthely, l. l\:élhely.

Sopronn1ihályi, 1. ~Iihúlyi.
Soroksárpétcri, l. Pcstszcnlin1re.
Szckcső, 1. Dunaszekcső.
Sze111es, l. Balatonszemes.
Szentgrót, 1. Zalaszentgrót.
Szentjúnos, l. ?\Iosonszcntjúnos.
S1.entlörinc, 1. Baranyaszcntlőrinc.
Szcnln1úrton, l. Gvörszentn1úrton.
Szohoszló, l. l"lajd~1szoboszló.
Szavát, l. liaj<luszovát.
1'atatóváros, l. '!'óváros.
Tétény, l. Nagytétény.
'fiszaalpúr, 1. Alpár.
1'iszapolgár, l. Polgúr.
'f'iszapüspöki, áthclyczlelett Szajolra.
lTdvari, 1. Sárrétudvari.
Ugra, 1. Biharugra.
Ujszegcd, l. Szeged.
Cjszi.íny, L E.on1úro1n.
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Magyarország nyilvános gyógyszertárni.
(Az adalok so~Tcnd)c ez: 1. A helység; 2. A
n1cgye; 3. i\ lakossag szan1r! az lü:_Hl. évi népszü1nlúlús szerint; 4. :\ gyögyszerlúr cín1c és ha rcúljogú,_ vagy fi_ók, c~nck fcltiin!ctése; 5. A gyógyszi;rlar ad0n1anyozasún:1k éve; G. A tulajdonos 0~
az esetleges hérlö, vagy kezelő n<:vc. 7. Zárójclbc>n
az esetleges észrcv1;tclck.
:\hol több gyógyszcrlúr van. a nH·gve t~s :1
lnkoss{ig száma csak az clsiínél van fellii1;lclvc és czekhen a helyst~gekhen a gyógyszertárak l'llgcdélycz{~sük sorrendjében vannak J'clv{:ve
A visszacsatolt Felvicll>ken lévii gyógyszer!úraJ.:
c.sillaggal (*) vannak n1egjelölve.
Rövidítések: b = hérlií; k = kezeli'\; iii.
íizen1társ; r = reáljogú; 0 yr = gyökiisrcúljogú:
a szcn1élyjog nincs J'~lliin!e~c.

'l arsány, l. \i cszpréinvarsány.

Aba (Fejér), 1. 4067, Őrangyal, 1893. Scheffler An,

\rúrkony, l. Tiszavárkony.
Vásárhclykulns, l. liódn1czövúsúrhely.
Verőce, l. Nógrúdvcrllcc.
'lörösvár,_ 1. Pilisvörösvúr.
Znmárdi, l. Balatonzan1árdi.

lnl (Fiókkal Sárkeresztúron).
Abaújs:ántó (Abaúj). 1. 474:1. Fehér kígyó (r.)
1812. Jfcise[s /rl;TI. k. ij;:u. Jfeise{s Jfikfósnf>.
Tel.: H.
.-ll1aújs:ántó ,;\Jadonna, 1923 . .Szalay ~1lihúly örök.
k. A.('f!'kes Etc!ko. T('l.; :q,
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*:lbcmjs:ina (Abauj-Torna), 1. 1519, Megváltó,
1914. Gosztonyi 1\Jór.
:ibódszalók (Szolnok), 1. 7463, 11agyar korona,
1873, J(crtész Ernő István.
Al>nIHJ (Pesl), l. 16.057„ Szent István király. 1910.
Pl'rénui Gur1ln. Tel.: 34.
.
Alion!J, Remény, (r.) 182-L Eniber tcsfverck, k.
EnJb{'f Béla. Tel.: 25.
..\lionu, 7'.Iegvúltó, 1930. Csemic:ky Frigyes, Tel.:
36.
1- G 1
A.csa (Pest), 1. 1280, l\legvúltó, 1387 . .Jus: >o !Jll a.
Adács (l1eves), l. 4100, 1'.Iegváltó, (f.) 19il5. Pilé:
c: 11 ppon Antal, k. Szabó lslZJÓn (\'{uuosgyörk
fiókja·! .
.-ldnnÚ ·(Fejér) 1. 4260, j\lcgvúltó, 1819. l'ajd11
Gyula, Tel.: 18.
.
:\jka (Veszprém), L 2831:, Hcn1cny. 18S:J. 'frc.r/ 1 ·r
.lcnii. h. D('pccscri Sándor.
·kAjruicsldí. (Giin1ör). 1. llüi. ?-.legYúlló, 1912.
OsqiJÓITI/ Dezső.
:\laa' (Pes l), 1. :·1015. Kincsen1, 1911. ii:v. clr. Gerbert
Ótlóné, k. [{fósz [{fÍfnuín.
"
0

:\lap (Fejér), 1. 3150. ()rangyal. 1915. Gergely .Trno.
;\(f,('rlfo!PO (Pest). l. a:·lill. \[egvúlló. 1918. /{(•res:h;/!f János. "fel.: Bp. 25()-019.
Jlbcrfi (Pcsl), l. 4293, i\lcgválló, tH:lO. SolurnassiJ

.János.
:\lcslÍI (Fejér), L 1781. József nádor. 1882. Gorka
Arpffrl.
:lluuii (Csongrúd), l. :-3850, Isteni gondviselés, 1925.
1lfú:.cs Elcn1ér.

Aípár (Pest), l. 4802, Őrangyal, 1892. Pfalcz Kálmán örök., b. Cselkó Jó:.sefné.
Alsóábrány (Borsod), !. 698, Angyal, 1899. Csengeri Rezső, Tel.: 5.
Alsódnbas (Pest), l. 2584, Rrn1énv. 18:19. 6:11. F1)11arnf Sríndnrné. h. Csnnti ,'.'::(fi>,í l~ás:frí.
*·:t!s(~n1ibál11i, (Zemplém) l. 1181, Őrangyal, 1897.
Cseri Elek, h. [{/cin Sándor.
.-tlsríru;nu·di (Pc>sl), I. 5537, i\Iagyar kiró.ly, 191fl .
Perinrer .ló:srf.
Apagy (Szaholcs), l. 2202, Szent
László, 192-L
S:.cnfi11ányi .lenő.

(Csanád), l. 5581, Isteni gondvisrlés,
188.5. Lukács László (Fiókkal J\lagyarcsanúdonl
Apc (I-Ieves), l. 2946, lslcni gondviselés, 189li. J{t>ss·
ler Gyula (Fiókkal .JohLágyin).
Apátfnlva

Apo:'>lnV {~est), l. 2687, Kossuth Lajos, 190G. /Je .
ler1u1 Dencs, b. Farayá illríri(I.
A.~=-ád Isteni gondviselés, 1922, Perin Béla. "I'el.:

Buryt'r Zollún. 'fel. 17.
As:.ód Isteni gondviselés, 1922, Perin Bi!a, 'fel.:
23.
Acs (E:ol11áro1n), 1. 6251, Szentlélek, 1872, Gala111. b_as /(~ífnuítt (Fiókkal Gönyün).
Adand (Sornogy), l. 1932, Őrangyal, 1882. 11/afolcsu
lsfvrin,

Alrnosd (Bihar), l. 2323, I\.igyó, 1!)06. Dol1sa Sándor.
Babúcsn (Son1ogy), l. 2865, J\legváltó, 187.J. Drnskovic/1 Géza.
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Badacsonylon1aj (Znla), J, 2656, Angyal, 1911.
szár ]{óroly.
Baja {Biirs), l, 25935, ÜdYözíli), (r.) 1i88. özv.
Lovassy Odiinné, h. 1Ft•l1l'r /)énes. ~'cl.: !--~~).
Haja, Szcnlhárotnsúg. 18-l3.
Guar111ol1 Enul. ui.
f\.ósa In1rc, k. I\.úsa Imre. Tel.: 1-86.
Baja, Szentlélek, 1870, [Jr. ilfakrau J,ás:f(i. ·rei..
1-23.
Haja. Kcre.szl, 1885. Gt•iringcr .János dr. 'l'cl.: ;)-50.
Uaja„ Szcnl lstvón. 190-l. Görf>c Gu11fa iiriik. b. \'ti·
radlf Lajos.
Bajna· (Esztcrgntn). l. 2188, Isteni gondviselés. 188-1
ö:u. l\.nrclkó Gézóné . k. Billcra Zoltán.
Bakonyszon1bnthelr1 (Vcszprl·n1). 1. 1791, i.\Iadonnn.
191(). S:rif,erlinq Ferenc.
Bakfalárdnthd:n (Szabolcs), L 2-!4H. ?\fegvúltó (r.L
18:J8 . .fána I.ás:lá örök .. k. Gaál Béla.
Halassagyar111al {NógrúclL 1. 115[)1. l\Iagyar kP·
rona, (r.) 1819. flclnnann H6k11s. Tel.: 4,!.
Halassauuar11H1t, Szentll·lek (r.l. 180-!. niichler Jc11ii
Tel.: 51.
JJalassagyarmal, Szent Antal, 19:J1, l\.ö/1aln1u Elek.
/3alatonalnuídi (Vcszprt.'·111), l. 1835, Balaton, 191-1.
\Follncr Lipót. 'I'el.: ·!..
JJalaton!Joglár (So111ogy), 1. 21~Hl, Bnlclogsúgos Szií1.
l\Iúria, 1891. Srlrtory Lojos. (Fiókkn! Balntonlellén.)
.,
')
JJalaton/ökajcír (Veszpré1n). l. 2018, l urul, )90-.
Lchrt•r :\lfrlí<f. {Fiókkal Lepsényhcn.)
I:ala/011fiildPrír {So1nogy). 1. a27. Isteni gonclviselés, (f) 1909. ü:v. Tanács G!iulriru~. (I\:öröshegy
idl·n ~· ;·i~'1kja).
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(Zala), Oroszlán (r.), 1797.
ö.:v. Orbán Ignácné és J. l{ovács Béla, k. J. f{ovács Béla.
Balaton-fürcd falll, 1. :3149, l\Iegválló, 1923, Takács
János.

Balatonkenese (\7 eszpré111), 1. 2-156, Csillag, 1918
Sz. Tóth [{á!nuinné s::iil. 1\rényci 1'ilnu1, k. S:.
7'ó//i [{álrncín.

Bolntonkiliti (So1nogy), 1. 3180, Gondviselés, 1926.
Sujánszky Jenő dr._. b. Bo!ils .lenő. (Fiókkal Bala~
tonújhelyen.)
Bnlatonlelle (Son1ogy), l. 2147, Boldogsúgos Szíiz
;\Iária (f.), 1929. Sártor!J Lajos (Balatonboglár
fiókja):
nalof(;nmária (Soniogy), 1. 850. Segítö !\fúria (f.J.
1928. Boh•n1an l~'hn Lajos (Kéthely fiókja).
Balafons:árs:ú (So1nogy), 1. 1449, Angyal (f.), 19aO.
Fábry Odönné (ílalntonszc111cs fiókja), k. Fábry
Ődiin.

/Jalafn11s:c111es (Sornogyi, !. 1011, Angyal, 1922.
f'úl>r!J Ödönné s:iil. kovds:11ai Csutak

Edit II.
(Fiókkal Balatonszúrszón.)
lJalnfonszenfgyörgy
(So111ngy), 142-1. Őrangyal.
1897. Snáru .lt•nő . Tel.: 11.
Balr1tnnújhcly (Scnnogy), l. :3180, Gondviselés (f.,.
19il:J. Sujáns:ku .lenő dr. (Balatonkiliti fiókja.;
Ualaton:::anuirdi (So111ogy), 1. 1il95. :\!agyar korona.
1927. uitéz Bán Arpríd.
Balkán!! (Szabolcs). l. G82ű. Fehér kígyó, 18G-!.
Bal kd nyi [{ á! nuí n.
Balmnzújuríros (I·Iaj<lú), L 1489-!, Szentháro1nság,
1855, Pálffy Gy„/a. Tel.: 9.
30
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Balmazújváros, Őrangyal, 1897. Szécsy Dezső.
Tel.: 18.
Baltavár (Vas), lásd Bérbaltavár.
Barabás (Bereg), l. 1551, Bethlen, 1927. l(ovács
Lajos.
Baracs (Fejér), 1. 2875, Remény, 1928. Miovác:
Imre.
Baranyaszentlörinc (Baranya) 1. 2762, Szent István, 1877. özv. Csonka Lajosné, k. dr. 1Uuróné
Csonka \ 1ilma. Tel.: 24.
Barcs (Somogy), 1. 7585, Igazság, 1864. J(o/mt Pál.
k. J(iss Lajos. Tel.: 46.
Barcs, l\1egváltó, 1893, Szönui Ferenc. Tel.: 47.
Barc:ika (Borsod), lásd Sajóka:inc.
llattnnya (Csanád), 1. 12718, Magyar király, (r.),
1832. /{aufmann Gy!lla. Tel.: 42.
Battonya, Őrangyal, 1901. Sarkad!/ lilária.
Battonya, Szeretet, 1926. J(rámer Ferenc. Tel.: 21.
Bácsalmás (Búcs), 1. 11.000, Szentlélek (r.). 1835.
Pracfnrt József örök., k. Praefort Ferenc.
Tel.: 90,
llácsaln1ás, Szent István, 191,!. Rónai Dez,s;Ö. Tel.:
54.
Bácsbokod (Bács), 1. 4440, Szent Erzsébet, 1891.
Écsy Zsolt.
Bánhida {E.ornáron1), l. 9424, Turul, 1927. Zacluir
f(ároly.

Báránd (Bihar),'!. 4110, Őrangyal 1893, S:endrcu
Sándor.

Báta (Tolna), 1. 3689, Szent Mihály
1930, ll'illy J(ároly.

arkangyal,

Bátas::ék {Tolna), 1. 7336, Szent háromsúg, 183{).
Ó. Pongrác:::. Lajos.
*Bátorkcs:i (Esztergom), l. 3472. Őrangyal, 1893.
Balás Lajos örök., k. ifj. Abonyi Endre.
Rrít11a (Pest), 1. 3620, Szent Lószló, 192-L S::ás.:
Sándor.
*Rrítuu (Bereg), 1. 1837. Isteni gondviselés, 191:3
1''ricdnu11111 Béfrty Tel.: 9.
n,•fcd (Sopron), l. 296.5. ~Iegválló, 1892, Réman
Rt~la n1. kir. kormánytanácsos.
H<"rccl (Nógrftd). l. 2190. Angvnl. 1897. Vass .fpnii.
*l3creys:rís: (Bereg). !. 19.007, Medve, (r.), 18J;I.
"f(assai Bank. k . .11!ór Sríndor.
*Rcrt'(/S:ús:::.. 'rárosi. 1918. S.:ékcly István, Tel :
1-:JO.
*ncn·r1s:ris::, Angyal. 18i7, Rollimann Ionác.
*Rert'f!S::rís:, Glória, 1909, 11rcis:: ln1rc. Tel.: 1~4i.
Berekbiis::6r1nén11 (Bihar), l. R18R. I\~ronn. t88Ci.
<'i::u. Pcc:::.o/d f(ároluné, sziil. lValfau Ci.:t•lla, k.
dr. Pec.:old J(ároly.
Rl•rt•mc11d (Barnnva), l. 24H3, ?-.Iagyur korona.
t89íl. Trifh [(rífnu1n.
Bert•tfr1ót'iifnl11 (Rihnr). 1. 10.899. Gróf Szr~chr;nyi_
1836. P11ku J1fiklós, üt. Liptay Albert. '!'el.: .54.
Bert•tfyóújfalu, l\lagyar korona, 1897. ö::v. Trajánooils Antalné, k. Vinnay Pál. 1'el.: 29.
Berhida (\'eszprérn), l. 1948, Angyal, 1882. Bar1111yai Zsigmond.
Ber::t•11cc (Son1ogy), l. 4127, Szííz l\lilria, 1899.

J{óc:::irin Dezső.
Bescnyűtt•lck (I-Ieves),
Saúru Gdbor.

l. 3786,

Segítő

l\lária, 192:.3.
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(Szolnok). l. 5569, Isteni gondviselés.
190:J. 11;eis:::rnbacher Pri.l.
Békrísn1rqru•r-Csillnnhegy (Pest), 1. 4912. Szent Antal. 19~4. Csás:ár Antal. Tel.: Bp. 162-070.
Df>kri.o;nU'!l!T<'r-Csilfaghrn11. SzP.nt József, 1894. Tas
Zoltán. Tel.: Bp. :163-578.
Rékh (Békés). 1. 28.000. Fehér hattyú, (r.) 1821.
nrmrs Rrnedií'f!J József. Tel.: 57.
Rf>T:f>.i:. T<>!eni gondviselés, 18i0. Ragefllu .Tánns.
TPL: ll8.
RPkPs. Arnnv csillna. 1899. özv. Spit:er llfiklósnii.
Bess<'n11s:fl(l

le (;n1rlhrrnr>r T,nin.<?.

B;,7.,;s.

S!1<;;.

19ílR. S:ékelu Ferrnc örök. k. Pusl.-ás

T.rdns. Tf>l.: 45.
R1~T.·P.~-. n;!ld~l.

lű~!í.

f{nnr;rs l.o;f11rín.

Rf>T-;;_,.,._,.n,,n fBr'•lu~s). 1. 4fJ :li-f.. S!lS, (r.). 1817. eltilt.
p,;11111 R·;ln iirfik .. k. Rfilh_rf J{rírnl11. TPl.: 1-08.
Rr;T,·/>sr.•·nl>n. f.fegvíilló. 1885. Siidr1 Ernl) dr. ·r('l. ·
2--10.
fll·késcsof)(I. Szent ls!Yán. 18fi8. Jlfcrhn'{l!J Béln..
R1;lN;srsnf,n, Ar:iny kerrszt. 189:1.
iJ:•i. T~örinr:r1
T,r'i.•·::hín1;. k. P(/11lin11i .lá:srf. TPl.: 2-42.
n,;,..,;srsnbrt. LutlH'r :\f{11·ton. 1902. ll!isruíl Friques
iiri'ik. k. f(PsnuirJ.-11 Elrk. Tel.: 'l-10.
R1~T:t;.~r.wil1r1. fT. íl:íl•fH'ZÍ FcrC>nc. 1906. Radó 11/ikfás. h. Rf/drí l.rís:lá. Tel.: 2-91.
Rfk1;sc.i;nlin. \f;igyar koronn, 1914. Abnnr1i Lrfa·::l6.
TPl.: :l-90.
B<~l:<\~·rsabrt. Szent Antal, 1923.
Dolcsch .Tózscf.
Tel.: 4-öl.
B1;k1;srsnfir1, Isteni gondYiselés, 1936. Yarga Antal.
Tel.: 71.

Búkéscsaba1 Remény, 1938. Szeberényi Andor.
Hékéssdn1son (UCkés), 1. 4J89, i\!egválló, 19::!6, Vidovszky István.
Békéss:;cnla11drds {Békés), l. 6123, Alegválló, 18i9.
Vida Ödön.
Bia (Pest), l. 3724, i\lagyar korona, 1892. Gonda
.Arnzin, 'fel.: 19.
Bérbaltavár {Vas), {azelőtt Baltauár), l. ifil, Isteni
gondviselés, 1926. özv. Scilü.fcr ...1ladárné, k.
1\'en1etz Dezső.
/Jicske (Fejér), 1. 7G91l, Őrangyal, 1850, Göllner
Aurél.
Bicske, i\Icgváltó, 1934. f(ovács Lás:;ló.
Biharkeresztes {Bihar). l. 11271, Szent István 1858.
Bánhidi Jenő.
Biharnagybajom (Bihar), l. 4650, Szcntháron1ság,
1848. karánsebesi /-?dez György dr.
Bihartorda (Uihar), l. 1585, Arany szarvas, 1893.
l\.iirlhy [Júl. (Fiókkal NagyrúLCn.)
Biharugra (Bihar), l. 2112, Isteni gondviselés, 189·!.
Hary A. Zultdn.
Bocsárfapujtö (Nógrúd), l. 2135, ?\IegYáltó, 1932.
Lengyel Béla1 b. J/c:;ci Jó::sef.
/Jodujk (Fejér), l. 2!3U, Szűz Mária, 1892. S1<:1111er Jdnos: 'rei.: 7.
11odruykereszltir (Zen1plén), l. 22i9, i\Iegvúltó,
1913. Szatlunáry ](álmán örök„ b. /{andell
György.
'klJodrugszerclahely (Zemplén), l. 2011, Szent Ist~
Yán, 1928. Gáll 1-~erenc.
Bodvus:ilas (Abaúj), l. 980, Őrangyal, 1923. Lukdcs ln1re.
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*Bodzásúj(ak _(Zemplén), 1.. 1159. ~legváltó, 1896.
J(lein Sándor.
Bogács [llorsod), l. 2278, Szent Antal, 1909. Trapl!f
Alajos.
Bokod (Komárom), l. 1642, Angyal, 1888. 1\!cghofcr .1.\lildós.
Boldva [llorsod), l. 1616, lllegváltó, 1899. Schrciber 1llibály.
Bo11yilád [Tolna), l. 7456, Arany sas (r.), 1820.

Pécsi Takarékpénztár és Stcrba En1ilné. '/'el.:
93.
Bonyhád, Jézus szíve, 1923. \Vajclits Guörgy dr.
Tel.: 83.
Borota (llács), l. 3751, lllegválló, 1931. \Vwulrcík
József.
Borsodnádasd (Borsod), 1. 2777, Őrangyal, 1907.
ö.:v. Gró::cr Lajosné, k. Gró::cr Dezső dr.
Bögötc (Vas), l. 716, i\legvúlló, (f.), dr. f.'ischcr
József, k. Sikó Andor. (.lúnoshúza fiókja.)
Böhönye {Son1ogy), l. 3203, Őrangyal, 1894. 1'. Ha~
log/! János.
Bölcske ('l'olna), 1.. 4500, Szentlélek, 1890. F'111101Jii8

István.
Bönyrétalap (Győr), l. 2940, Scgílő ?\!ária, 19la.
L. tVagy Béla.
*Bős (Pozsony), t. 3101, ? 1885. Taubi11gcr Mbcrl.
Bősárkány {Sopron), l. 2173, Szenthúro111súg, 192H.
T. Zon1bory Béla, b. [(aáli l1lagy Lóránd.
Búcsús::.entlás::ló {Zala), 1. 515, Szent László, 1935.
Son1ogyi Lajos. 'fel.: . 3.
Budafok. (Pes\), L 19691, Kígyó, 1903. Varsányi
Béla. Tel.: Bp. 269-945.

Budafok, Szentlélek, {r.), 1816. Tamássy Flórián.
k. Tamássy Dezső. Te!.: Bp. 269-644.
Bru!?fok-:l{ele~v.?lgy, ~r:ingy~l? 1923. ::solc::ai
l\.1ss .Jozsef orok., k. l\.adas Tibor.
Budakalász (Pest), 1. 2833, Viktória, 1932. Záhonyi
J(ároly, k. l\Téber Dénes. 'I'el.: 17.
Budakeszi (Pest), l. fi099, Angyal, 1883. !(. Kör1nendy Sáhdor. 'fel.: 2.
Budaörs (Pest), 1. 900(), Szent István, 1871. Tólh
József, Tel.: Bp. 268-939, Budaörs 3.
BUDAPEST, lakos: 1,060.720.

I. kerület.
Tárnok-u. 22. Városi (r.), 1687. Éllő István és nejt•.
Tel.: Hi0-256.
Krisztina·lér 9. Segítő :L\Iária {r.), 1815. Radanouils
J{o::n1a
és
néhai
Radanovits
Dáliiel
örök ..
k. J{aclanovifs 1\fihály. Tel.: 150-926.
Györi-út 8. Remény, 1919. Sz. Szüts Ernő. Tel:
153-114.
Szebeny Antal-tér, Szent Ilona, 1926. Pac=.ck .len.'i.
Tel.: 152-081.
J-Iegya1ja-út 23. ~Iária ~lagdolna, 1933. bnlásfni
Oros::: Ferenc. Tel.: 257-620.
II. kerület.
Fö-u. 27. Fekete 1neclve (r.), 1688, Jenes Vilmos
örök., b. Veress Arpád. 1'cl.: 151-889.
Fő-utca 54. Hó1nai csú.szár {r.), 1793. Dr. Dávirl
Viktorné és Besnyő Pál, k. Besnyő Pál. Tel.:
151-783.
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27. Szent István (r.), li95. [(erpel
Pál, J(erpel Pálné, szül. surjúnyi Geisl Rt~néc.
és Balkányi Lás:ló. 'l'el.: 151-619.
Zsign1ond-u. 17. Grúnúlahna (r.), 180(). lrgal111as
rend, k. Racsek Lajos. 'l'el.: 151-147. és
151-1'!9.
Széna-tér 1. Szent János. 189iL .lanitsáru Inrín
örök., k. Pais J.l!argit. Tel.: 151-608.
Széll l{áln1án-tér 11. Gróf Széchenyi Tstvún. 1901
dr . .Tanovilsné 11/arton Zsu:sanna. Tel.: 152-523.
Zsign1oncl-u. 16. Pálffy. 1911. Csánui l111rí' 'l'rL:
151-580.
i\Iargit-körút 54. Statisztika, 1922. S:éll Ilona, üt.
Schulek Béla dr. Tel.: 152-502. ·
CHasz fasor 43. Városnu1jor, 1929. Csillau Pál. Te!:
355-9i2.
Zúrda-u. 34. Szent Alajos, 1932. Rogálsy Guidó dr.
'!'el.: 154-252.
Pasaréti-út 100. Pasarét, 1937. S:elc Alajos. 1'el.:
1G5-G25.
III. kerület.
Polgár-tér i. f.Iagyar Korona (r.), 17G7. Zbora!J
Gyllla örök., k. Sclunőr liugó (fiókkal a i\largil·
szigeten), 1'el.: 302-·!22.
Lajos-u. 28. Arany oroszlún. 1875. Szcnllőrinc::::i
Béla. Tel.: 15·1-039.
.\largitsziget, Szent i\Iargit (f.), 1875. Zborny
G!Jula örök., k. Jó:sa Lajos {a III. keri.ileti ;\!agyar korona gytár fiókja). Tel.: 125-001.

Lnjos-u. 117. Angyal, 1882. Bíró István. Tel.~
163-035.
Plórián-lér 9. Szent Flórián, 1895. 11/andcl Pcil.
Tel.: 162-980.
Vörösvári-út 60. Szent kereszt, 1909. Láng .ló::::sef.
'!'cl.: 162-228.

Szentendrei-út ·12. Szent Endre, 1911. 6::::v. I\illcr
Zsigmond Ernőné, k. J(iller Edith. Tel.:
362-474.
Szentendrei-út és \'ajda .J.-u. sarok, Aquincun1.
1923. I\:. 11/észáros 1llclánie dr. Tel.: 162-497.
Bécsi-út 89. Szent Lukács, 1929. vitéz l\olláts Aladár. Tel.: 162-687.
Vö\ösvári-út 150. 1\:risztus király, 1984. Dobns Gábor. Tel.: 162-644.
I\r. kerület.
Váci-u. 34. Városi {r.), 1688. Vajna .ló::::sef. 'fel.:
187-265 és 187-,10·!.
Ferenciek-tere 9. I\.ígyó (gyr.), 1787. il/olnár Alfrúrf
dr. és 11al<ipy Os::kúr, k. Aloln<ir Alfréd dr.
Tel.: 188-447.
Vúci-u. 1. Nagy J\.ristóf (r.), 1791. dr. !Vagel Istvánné és Ries: Arn1in. 'l'el.: 181-04:1.
Prohászka üttokúr-u. 2. Oroszlán (r.), 179-!. S:6k1·
Ödön, k. S::.cnlpétcry Pál. 'fel.: 183-258.
Vútnház-körul 14. Fehér kereszt, 1885. 1Vén1eth
Ar1ni11. 'fel.: 184-500.
Kossuth Lajos-u. 22. i\lúzeun1. 1909. Lúderer Ervin. Tel.: 180-896 .
Váci-u. 57. Aesculap, 1911. Sásdi Imre. Tel.:
185-316.
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Szervita-tér 5. Belvárosi, 1922. Nagy Béla dr.
Tel.: 182~972.
Páznu'iny Péter-tér 5. Pázmány Péter, 1928. 1\'e111e ..;
György dr. Ül. László /.,tván. Tel.: 184-716.

V. kerület.
Gróf 1'isza István-u. 7. Lipótvárosi (r.), 1801. Pártos László. Tel.: 181-382.
Gróf Tisza lstván-u. 24. Magyar király (r.), ISOG.
J{ornzos Aladár. Tel.: 180-703.
''rekcrle Sándor-u. 21. Sziiz l\Iária Isten anyja
(r.), 1848. Zoltán Béla örök., k. Zoltán György
dr. Tel.: 123-945.
Vihnos császúr-út H6. Klotild. 1878. (;abos Lajos
clr. Tel.: 128-593.
\rúci-Íil 70. Szent Lajos, 1885. !Jéderváru Hugó
dr. örök., k. J<'ilcp Béla. Tel.: 290-629.
Dorottya-u. 13. Szerecsen, 1886. Flan1m Istuá11.
Tel.: 182-722.
l\ádor-u. 24. Aranv kereszt, 1888. Fekete Zoltán.
Tel.: 126-387. Szent Istvún-körút 28. Fehér sas, 1890. /(erpel Vil1nos. 1'eL: 122-317.
Visegrádi-u. 19. Nap, 1905. Horváti! Antal. Tel.:
292-529.
Szent István-körút 7. Uránia, 1907. Gruber Arpúd.
Tel.: 117-369.
Váci-út 34. Ferdinánd, 1912. Róth illanó. 'fel.:
291-626.
Bálhory-u. 15. Báthory, 1912. Vámos Gyula. Tel.:
122-026.

Poiso1.1yi-út 2/a. Zita, 1913. özu.1lfar.berger Guuláné
b. ~Fischer Pál. 'I'el.: 122-800.
Bálvány~u. 9. Bazilika, 1923. An1brus Sándor.
Tel.: 113--847.
Váci-út 54. Globus, 1926. Fülep Agoston dr. k.
Ferenczy 1'ibor. 'fel.: 292-100.
Falk li.liksa-u. 16. Országház, 1929. f{ocsis Imre.
Tel.: 116-848.
Pannonia-u. 20. Pnllas Athéne, 1929. J(ende Ervin. Tel.: 116-895.
Légrády l\úroly-u. 37. llerceg Batthyány László,
1933. Baradlai János dr. Tel.: 291-660.
Akadl~n1ia-u. 1. Akadémia, 1937. ifj . .Takablzá::u
Zsigrnond dr. 1'el.:. 111--056.
Szcnl IstYán park 26. József főherceg, 1937. \Volf[
Dc::sö n1. kir. kor1nánylanácsos, 1'el.: 298--400.
Szent István-körút 2. Vigszinház, 19~17. ."i'::abtí
Vince. Tel.: 123-959.

VI. kerület.
J\.irály-u. 12. Szentlélek (gyr.), 1716. S::.entlélt~k
gytr. rt., k. Ilárnik Lajos. 'fel.: 119-002.
'l'erCz-körut :J. Oktogon (r.), 178G. Gaól Endre dr.
v. úllnn1titkár, b. 11/eisc/s' Andor. Tel.: 118-722.
Andrássy-út 1. Nádor (r.), 1834. Bralln illíklús.
'!'cl.: 110-232.
Ccréz-körut 22. Segílö :\Iária, 1867. !•'enyves illiks11.
Tel.: 122--154.
l\.irúly-u. 88. Isteni Gondviselés. 1872. tllajos Pál.
Tel.: 127-636.
~.\ndrússy-út 84. ?\!agyar kereszt, 1881.. Bayer A.n-
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ta1 dr., üt. id. Bayer .rlntal, n1. kir.

kormányfőta

nácsos. 'fel.: 122-585.
'feréz-körut 3i. Szent György, 1886. J(örnyei Pál.
Tel.: 128-644.
Andrússy-út 2U. Opera, 1888. Lám Elernér. b. ](átai Gyula. 'fel.: 326-136.
Aréna-út 124. I-Iattyú, 1891. Eisslcr Györgyné,
szül. Rózsavölgyi L. 1llargit. k. Spergely Béla.
Tel.: 290-903 és 291-873.
Andrússy-út 55. Szent Bertalan, 1899. Ladányi
il11dur. 'l'el.: 121-233.
Szondy-u. 52. 1'urul 1nadár, 1901. özv. J(ároly Ar111i11né, b. Erdős István. 'fel.: 122-982.
Deák F'erenc-tér 6. Deák FerCnc, 1905. Szíils Pál.
Tel.: 121-017.
Andrássy-út 99. Gróf Andrássy Gyula, 1908. Willrnann Ele1nér. 1'el.: 121-521.
Nagyzuczö-u. 38. Erzsébet királyné, 1908. Schulek
Béla dr., b. Babusik Ferenc. 'I'el.: 110-304.
Szondy-u. 23. Vörösn1arly 1'Iihúly, 1909. Baiu:r
Guörgy. Tel.: IIIJ-819.
Vúci-út 123. Danubiu!>, 1910. Illés .Antal k,. 1'arpataki Pál. 'fel.: 291-537.
I\.irúly-u. 38. Caritas, 1910. Ispán Jenő. Tel.:
111-457.
Vihnus császár-ut 29. \TiI111os császár, 1911. Székely Sándor. 'I'el.: 125-474.
Váci-út 87. Phönix, 1912. Janílsáry László. Tel.:
291-328.
Lövölde-tér 5. Fasor, 1906. Hajdu József. Tel.:
127-060.

Pocln1aniczky-u. 69. Podn1aniczky, 1922. }/adz.•>rf
Endre, üt. Gelei Gunla. Tel.: 119-654.
·
Vörös?1arty-u. ~6., Aranykalász, 1928. I\orilsáns::ku
Otto, k. /{orlfsans::kr1 Viktor. Tel.: 121-560.
feréz-körút 56. Budapest, 1930. dr. ErdelJ-Grú:: Tiborné. Tel. 125-885.
·
\Táci-út 49. Lehel, 1929. f(nráni Zoltán. Tel.:
291-990.
''IL keriilel.
Hó.kóczi-út 10. ~Iegvúltó (r.), 1828. 6::11. P1•rcs Rrn6né, b. Popper Jó::sef. Tel.: 142-02R.
Király-u. 53. Szent 'J'erézia (r.), 18:37. l·~al11di Jen;;
és B6hnt 1lliklós, k. Faludi Jenő. 'I'cl.:
140-664.
Rákóczi-út 88. Kereszt, 1882. Ilaas illiklós dr. 'I'el ·
131-556.
..
~rzsébet-körúl 23. Viktória, 1885. \Vil/Jnann Ottó
rlr. Tel.: 142-178.
l'höküly-úl 28 . .Szent l!cnnina, 1886. f.'unk Jú::scf.
Tel.: 131--417.
Datnjanich-u. 1. :\Iagyarorsziig védasszonya, 1888.
.luhá,'i: Jl!árlon. 'fel.: 133-555.
T·:rzsl•bet-körul 56. l·Iunnia, 1890. /{alán G11ula ül
I3al!ú Lajos dr. Tel.: l:J·!-844.
'
'
K~1:0Iy király-út 5. Diana. 1895. Erényi Lds:ló.
I cl.: 141-555.
88 . ...-\palló, 1897. Griiiuvald Gyula. '!'el.:
!33-05!.
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István-út 17. Flóra, 1°899. Blum Gyula, iit. Csatá
Sándor, b. Gábori rilmos. Tel.: 131-406. ~
\\Tesselényi-u. 30. br. \Vessclényi, 1901. ö:u. 1\Iodrri
Lászlóné, b. Rostás Elrnzér. 1'el.: 142-576. ~
Dob-u. 80. Fortuna, 1902. Bodnár .lenű. Tel.:
131-334.
Thököly-út 21. !\.rpád fcjcdele1n, 190i. S::abó f{áro/11. Tel.: 131-474.
Bethlen-u. 8. Ferenc József. 1909. Székely ln1rc.
Tel.: 131-492.
\\Tesselénvi-u. 60. Glória, 1910. Heller Lás:::l6.
Tel.: fal-686.
Damjanich-u. 39. Da1njanich, 1911. 1\lés:üly ;)fátuás. Tel.: 13·:1-613.
lZlauzál-tér 13. l{lauzál, 1912. Bontha .lenö. Tel.:
142-669.
Gara:v-tér 19. Garay. 1912. botfai Hiil1ös Lás:::lá.
Tel.: 132-339.
Erzsébet-körút 6. CorYin. 1922. Fcnuvcs Zoltán
örök„ k. Liebn1a1111 De::sii. 'I'cl.: 137-22H.
l!crnád-u. 7. Szent :\liklós. 1922. Riihn1 Ignác.
Tel.: 138-190.
ílaross-tér 14. I\_cleli. 1922. Bc!c:::1u1y J\ároly <·-"
dr. Dolnílné. 'I'cl.: 1a:1~-,14·L
Rákóczi-út 32. Aranv .szarvas, 192:1, I-lnlrís::: Bt;!a.
üt. ü::u. Sclzü111vis;11er Alndárné_, b. l-!irschhorn
Salan1on. Tel.: 130-445.
Holtenbiller-u. U/a. ?-.linerva, 1914. Böhrn J)fiklós.
Tel.: 133-457.
Dob-u. 24. l{azinczy, 192G. Siklási flcnrik. Tel..
145--859.

Murányi- és Elemér-u. sarok, Bem, 1935. Maga11
[(álmán. Tel.: 138-114.
Rákóczi-űt, Szilágyi János, felállítás alatt.
VIII. keriilel.
Baross-u. 44. Szent szív (r.}, 1761. özv. Spcrgcly
Imréné és fia, vitéz G<Jrgő 'fibor dr„ k. Spergel11
Béláné_, szül. Balkay Erzséf>et. Tel.: 139-906.
:\lúzeum-körut 18. r.Iagyar korona {r.), 1790. Filé:::
.il!atolcsy J{ároly dr. és neje, k. vilé::. 11/atolcsy
Káro/11 dr. Tel.: 139-825.
:\!ária Terézia-tér 10. Szent József, 1854. S:kalla
Lás:ló. Tel.: 132-561.
flákóczy-út 39. Csillag, 187a. Orkénu flugó 111. kir.
kor1núnyfötnnácsos. Tel.: 13-1-427.
l\lútvás-tér 3. Szent I\.crcsztély. 1882. Filó .János
Tel.: 1:32-472.
.
Hökk Szilúrd-u. 28. Szent Lúszló. 188-l. Sfl'i11cr
Os:kár. Tel.: 130-H3.
Ho1nanelli-u. 12. Illés próféta, 1887. liofer .-lntal.
'I'cl. 13·1-522.
,Józscf-körut G4. Apostol. 1893. Cz11kor László.
Tel.: 133-98-!.
Népszinhúz-utca 22. Szent i\largit, 1893. I\orányi
Mikló.< dr. Tel.: 133-839.
Baross-u. 129. I\:álvúria, 1894. Preisich l{drol!J, üt.
J(onrád Gé::.a dr. Tel.: 131-024.
Hákóczi-tér 2. Szent Péter, 1894. Pikler György.
Tel.: 130-932.
Prúler~u. 45. Szenl Család, 1905. \\'éber De::.s/5 dr.
iit. [{as:::fn('r Sr{T1dor. Tel.: 100-~80,

d;,
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Rákóczi-út 23. II. Rákóczi Ferenc, 1905. Elek
Mihály. Tel.: 142-126.
Rákóczi-út 61. Szent Rókus, 1910. Briill András.
Tel.: 140-634.
Teleki-tér 3. Teleki, 1918. i\/a11rer „.\rn1ancl. Tel.:
137-816.

Szentkirúl:vi-u. 22. Szanatóriutn 1922. özt1. S::endrei Béláné, b. Csillag Imre. Tel.: 1:i3-0GO.
r.Iuzeun1-krt. 2. \ 1 árosház. 1922. Rélhelui .József,
iit. Salamon Jen<>. Tel. :134-957.
József-körút 40. Józsefvárosi. 1922. J.l!oldt Béla.
üt. Bátori Ferenc dr. Tel.: 139-392.
Bnross-u. 111. Baross, 1923. Csató Sándor! üt. Gábori Guörgy. 'l'el.: 131-027
Népszinhúz-u. 37. Odvözítő, 1922. iYiiycle Gé:a.
Tel.: 1~8-371.
Józscf-kfirut 10. Zrinyi, 1923. l(afmár lsluán.
b. Nagy Imre. Tel.: 139-438.
I\arpfcnslcin-lL 21. Nagy1nag~«1rorszúg. 1928. All11101111 Aladár. 'Tel.: 131)-871.
Baross-tér 6. Gróf :\pponyi Albert, 1928. Blír
Sándor. 'fel.: 14-1-869.
.József-körut 80. Nngyholdogasszony, 1928. Dön1ötör Lajos dr. 'l'el.: 143-403.

IX. ker1'i \e t.....,
Glliii-úl i3H, Angyal (r.), 18 ~1 1

Liicher('r 1'anuís.

Tel.: 186-23·1.
ÜlHíi-út fJ9. Szent Ferenc, 1872. Cincr Zoltán. Tel.:
130-6H9.
Fcrenc-körnt 22. Pácluai Szent Antal, 1879. Fel;:ete
Andor. Tel.: 186-560.

Háday-u. 18. Jó pásztor, 1886. Deér Odön .. Tel.:
186-006.
Üllői-út 105. Sas, 1888. Kún Aladár. Tel.:
140-186.
Soroksári-út 70. Szent Anna, 189"-· p ancu
/ l a J ózsef. Tel.: 131-930.
:\lester-u. 38. l\fadonna, 1899. f{t•mpler 11 é Péter
Margit. Tel.: 130-810.
Fe.~·e~c-körút 2. Sanitns,
1911. Einánuel Géza
0.:.01~., k. Emánuel Géza. Tel.: 187-443.
Ül101-ut 87. Stef~nia, 191 l. l'lcményi iVándor.
Tel.: 133-832.
Lóny~y-u. 5. Duna, 1920. J{assai Artur, k. Csillag
Gyorgy. Tel.: 188-348.
·
Gr~f Hii_ller;u. 4~. Haller, 1922. Sclmbcrt Arnold
ut. Las:lo .!cno. Tel.: 132-671
Üllői-út 121. Gizella, 1922. fi rabé.c:. 11 O \·-kár d
Tel.: 142-276.
·
'- '
r
Ferenc·tér 1. Jó Szí\', 1933. (i::v. dr. Eibnch J{ornélné, b. Gombos Zoltán. Tel.: 139-131.

X. kerület.
Bcl~?-J~szl~erény!-út 7. Isteni gondviselés,

1869.
.,,f·aczan!JI lslvan dr. Tel.: 148-391 .
hapo!na:u. 1. Arany sas, 1888. 11/ann Gé:::a dr., üt.
S:anto Imre. Tel.: 149-192.
Család-u. 44. ;,fátyás király, 1896. Mály László.
Tel.: 149-813.
Gergely·u. 40. Szent l(atalin 1 1909. Vinc::e fstuá 11 .
Tel.: 148-886.
Orczy-út 47. Orczy, 1911. lf1'. Ürvényi Béla T J
134-50ii.
· e ·:
~I

l
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Üllöi~út 124. Jézus Szive, 1926. Temesváry István
dr. Tel.: 149-003.
!\laglódi-·út 65. I-Iygieia, 1926. dr. Görög Jenőné,
szül. Buda!! Mária. Tel.: 348-167.
liungárin-körút 16. Szent Erzsébet, 1930. Rimay
Béla, üt. vité: Bán Arpád, k. Rimay Béla.
Tel.: 142-414.
Pongrácz-út 17. Szent l\lihály, 1933. Toóth flt!ihál!J.
Tel.: 148-266.
Gyömrői-út -19. Remény, 1938. Z. Csás:ár Ferenc.
XI. keriilet.
Horthy Miklós-út 19. Szent Gellért, 1888. MagyaruJ(ossa Gus:táv. Tel.: 2ll8-684.
tiorthy l\liklós-körtér 8. Szent ln11·c, 1910. S-:cuö
István, üt. Szegő Lás:ló. Tel.: 456-562.
Szent Gellért-tér 1. Szent E.ereszt. 1917. Ternájgó
.ló:se/ dr. Tel.: 259-292 és 268-800.
Lenke-tér 4. Arany sas, 1920. Erdél!Ji f)e:s6né.
Tel.: 259-7-!9.
I-Jprthv :\liklós-út 128. Szeretet, 19'..U~. F((/Jrifíus
I-Jc1~rik11é 1 s::iil. báró Sunlinis Ilona. 'fel.:
456-052.
Fchl•rvúri-út 82. Lisieuxi Szent 'feréz, 1928. P. Pocskay Béla. Tel.: 269-443.
Budafoki-út 47-49. Szent Antal, 1929. Beret::ky
Béla, üt. Tonibor .lenő dr. Tel.: 259-739.
Fchérvúri-út 21/b. I·Iáron1 király, 1937. Balás Arpdd. Tel.: 269-494.
Nl~tnetvölgyi-út 132. Irgalmas Szeretet, 1937. :1bav.">-lc_mes Gy!lla. Tel.: 25G-93{>.

XII.
Gömbös
Gyula-út
1/b. Magi•arország ,. 'd
" ·
·t 1
.
.
e asszonya.
f ieray "'ne or dr. es dévai S::öllős .. ··1· T l .
153-843.
· !J oro \., e ..
Gömbös Gyula-út 3-!. Alkotás 1906 11/'. Ed
„ t
B - • G·
'
·
es ' e dr.
u . o_o eza. Tel.: 153-?lfi

[stenheg~·· Eöl\·ös-u. 4. :\[út~ús · k!r;"i]y

1"l)l

Schmrdt De-···
·
··1 · .
· ,), -·
~sone. szu · H'lesner illúrta '!' 1 .
165-207.
·
e „
Hidegkúti-út 2. Szép Ilona, 1922. ll'eörös Gyulr1.
Tel.: 164-253.
Böszörrnénvi-u'
,
~ , t , 34/"
1:: 1slen szexne. 1928. tfr . .S Jer_lagh Aladarne, szul. Iiainiss Berta Te! . !' i [G_
Nem t ··1 · •
·
„
<>-:t.-D >.
. na~ '~~1![1'11-uLt ~6', STzen~ A§nes, _1929. nén1etpró~
(l/OS.
cl„ l::i,1-8di
Csaba-~. 7_. C;aLa, 1?~5. Trínczis ](~:se/né. üt. Ferenc ... !! Arpad. k. hohal11ir1 T~rís::ló. T<'l.: .152-7-10.

Xlll.
Hóhcrt
h~ú_rol.v-kürút no. l'elie'i· gala1nb.
e1 t)Ol
.1fra11s:: Armin. 1'cl.: 291-9 31
· ·
Hóberl E::r1roly-körút 10-1. Szaha~ls{I'• 1907
, berg ·~· It_rí~nlu. 'fel.: 291-916. t'I· • • LaniSzent I.aszlo-ut 85. Petiifi. 1923. Pctheo; Bélft ,[1·
Tel.: 291-745.
'
·
·
íléke-u. 1. Rl>kc. l9a.~. Tatár .frí::sef. '!'el.: 291-118.
XIV. kerlilct.
Ke repesi-út 128. Szent \'endel. 1888. f{ada Er-sé_. -·
1>ef. Tel.: 296-71·1.
Bosnyúk-u.
1.
Őrnnnval
189"
fi
'f
°- '
-·
arsányi J(rírolu.
e1.: 296-422.
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'fhököly-út 87. I-Iungária,-1899 .. f(as:lrincr Péter
clr. Tel.: 296-568., .
1900. Szilvássy Gy.
Kerepcsi-úl 2·L Pann?nH1,
JA.dó. Tel.: 296-349.
Aréna-út 29. Aréna, l no1
,, . Polatsik József. Tel.:
138-115.
• 19'>'> Czukor
Erzsébet
királyné-út 3?· Ilu1nan1•t as,
...,...,,
G /Hirt Te!· 297-500.
B'/
'f'hö\i:ölv.-út

i7s.

Thököly, 1926. ilfajorossu

eo

Tel.:. 296-971.
· /
Fiirész-u. 17. Szent Antal, 1932. Bl·lcgh /(arn !!
Tel.: 296-240.
.
. .
. 't 100/J Szcnl \'eron1ka, 19:i2.
E:rzséhet k1ralync-u
TJI.. ~9... ('95
vitéz Tordau Ferenc. e·· -· ,_ J- · ,
Ni.irnbcrg-u. 8. :\tti·1 a. 19')
·' -1· f{rebs· ~ Ge:a. 1'cl.:

/J

296-051.

S

Erzsébet kirúlyné-úl 100_ >._,_zen
rcnueu Gé:::o. Tel.: 291--:>a9.

t Veronika. 1932.

te
s zen t SZÍY
Budatéténu (Pest), 1. 2;,'!.~'
. ' 19:1,1. /{ajdncs11 Pál Tel.: 26fl-inO.
•
· ·1. 1901
." (P
l. :i(l79. Szenl Istvan kir:1). , Bllffrl'
cs · , -.. ..
B .. ' , · Jeno.
Lis:kay /iilvanlo1;lo~~--·~ h\Jp•f:~~;l~~~·:' 1899. S:ahrí

t)

Bllj {Szabolcs),

. · · ,), · ·

"b

·

Dí':::ső.
1-I•iuvar kirúlv.
Biids::1·11/1niluily (Szabolcs): 1. 8639
. ' .• o~
~
1
187B. l1örö1npli ln~r-~. ~1.~r .~·~ló 1926. 1Vi·r11cth
1
lJiikl.: (Sopron)' 1. 2;;in2, •
János.

eb\ L\

'

Biikkösd (Baranya)· 1. 900, Szent ferézke, 1935
i11ertlia Ágoston.

Cece (Fejér), 1. '1096, J\fegváltó. J 899. f(áldor

Vilmos.
Cegléd. (Pest). !. :l7.'113. Szentlélek (r.). 1807. 6w.
Jánossy Gé.:áné_, b. Bachó Sándor. 'Tel.: 93.
Cegléd_, HC1116ny, 188(), Zaf(li l\árn!u dr_ Tl'L: ;ia.
Cegléd, l\fegváltó, 1896. J)obos György örök., k.
Preboffer .lenő. 1'eL: 3.
Cegléd, [stcni gon<lviselés, 1910. Cse/1•
Arnbrus
Tel.: 61.
Cegléd, II. Húkóczi, 1915. J1/cstcr Lcis:ló. Tel.: 29.
Ceglédbercel (Pest), l. 3903, Nepomuki Szent .Já
nos, 1918. ö;:v. borsodi Latinouits Gézáné. k.
borsodi Latinovits Üdön.
,
Cellclömölk (Vas), 1. ülOO, Boldogságos Sziiz i\!{1ria, 1815. Bisiczky András dr. 'fel.: 22.
Celldön1ölk, Isteni gondYiselés, 1929. Bunyevác:
Sándor.
Cibakháza (Szolnok), l. 585H, Szenlhúron1súg, 1894.
J/olnár László.
Cigánd (Zemplén), L 4725, ;\Icgvúl!ó, 1924. f{arsau
László .
Cinkota (Pest). 1. 5506, ~Iátyás király, 1896. Putakfalvy Sándor. Tel.: Bp. 297 -980, Cinkota 6.
Csabrendek (Zala). !. ö40ü, Szent Lúszló, 1901.
Po~·gay „Andor.
Csanádapáca (Csanád), 1. 4648, .i\1agyar korona,
1884. Bonomi Géza. Tel.: 10.
Csanúclpalota (Csanád), 1. 588ö, Hattyú, 1880.
Schneider József, Tel.: 14:.
Csanytelek (Csongrád), 1. 4670, i\legválló, 1890.
Domján Géza.
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*Csap {Ung),

\. :J572. lsleni gondviselés, 1871.

Bernát Sánc,lor.

Csákberény (Fejér), l. lü-15, Szent !i.lárton, 1929.
Harr János.
f;sákvár (Fejér), 1. 4435, Isteni gondviselés (r.),
1821. Jirovet:. László.
Csány (}leves) l. 4505, 11agyar korona, 189-1. I-Inrvát/1 Odön. (fiókkal Horton.)
Csávoly (Bites), l. 3104, l\legvúltó. 1900. Hnllúsu

Endre b. Bernbarl Ernő.
*Cseldész (Pozsony), 1. :1178. Tslen anyja, 1927,
A.dorján Gyula.
Csenger (Szatmár), L 4941. Oroszlán (r.), 182f>.
Diócl-11 árallyai AliJ.:sa Gyula. Tel.: 10.
Csengőd (Pest), l. 3086, Púduai Szent 1\ntal, 192l'>.
S:abady Viktor.
Csepel {Pest), l. 22.901, Őrangyal, 189(). Hosen!Jero
Henrik. Tel.: Bp. Hi-859.
Csepel, Angyal, 1914. ö:v. flcrc:. Gál1orné, k. J(dldori Melnnic. Tel.: Bp. 147-968.
CscpclJ Szenl Antnl, 1927. Bor:::.snnau István. Tel.:
Bp. Hi--!6i.
Cscpcl Szent Erzséhel, 1B30. Tliierr!} Tibor. 'fel.:
1
Bp. 347-912.
Csepreg (Sopron), l. -11:15. Szcntháron1ság. 1842.
Flóderer .lenő.
Csesztreg (Zala), 1. 1211, Segítő Szűz ~lirria, 1914.
Donászu Aladár.
Cst•tény ('Vcszpré1n). l. 1314 .. I-Iygieia 1913. S:llpcr
Imre. k. Floruólh Aladár. (Fiókkal Súron).
Csépa ·(Szolnok), l. 35i0, őrangyal, 1880. Nam1
Ferenc. Tel.: 5.

Csillaghegy. Lásd: f3ékásnH'(Jl/Cr.
l. iOG, (f.) .Seress Dczsó

*Csi~ (Gfönör~ ·,

(Rin1a·
szccs idcnyfiokja).
Csolnok (Esztcrgon1), l. 3500, Szent Anna, 193;,
Dobau Príl.

v

. c1mcr
,
Csongrád
(Csongrád) ' 1· 90
„ ·046 , 0 rsZ'l""
18')7
·
0
•
.., ·
'
B arna Ih_·nrik. 1'cl.: 66.
Csongrád,
l\legYál!ó
1889
c-,·11'/'j·
l
'
/'
1
•
'
-·
'
„as:: o. Tel.: 78
Szent Hókus ' 1896 · Gumory
„
„
.
Csongrad,
76.
,1ru1os.
Tel.:.
-- 1
Csongrád,
Tel.: 46.Szent Isl\·án ' 19')')
--· B C.;.-..C!J
l István.

Csongrád, Szentlélek ' 19')8
i"a"•J
El
, ,
•
!\ :1.
• en1er.
Csorna (Sopron), l. 8498. Kösas (r) 1817 '/ .
c-er lenő
·
· •
. J1 aru11~orn1finv!nnficsos Tel . ; 0
"" na · l\I .:nl.ll'1or.
, ·
·
·· ,, ·
csor
,
.' . e~\~ o, 1910. Gergely lstoá11. 'fel.: 54.
Csorvas
·;···
·
F
, (Bekes)
. , • J· u"Sr~o
u".. -„:' Isteni nondvisclés 1883
orgacs 11..aroly, b. S:ds: Laj~s.
,
.
CsBögle (VeszpréN111), l. 1264, Isteni gond~·isclés. 1888
reflcr De:so.

·

·

Cs~kmö„ (.Bihar), !. 3815. Olajág, 189.J. Péchi lóC
orok., k. Péchy Tamás.
.l ·

::"ez.

somor
1"0"
l„or1nc-11
- .
11
· · (Pest)'
T J B !. 3i25, Megv'Íltó
<
'
"
•
l „ctf~S. e.: P· 297-388, Csömör 10.
""·
r;,,.~_rfj/O ~So111ogy), 1. 4759, l\legvúltó. 18-ti Griindl
11.a man.
cs·~~rqó,

·

Szabadság, 1919. Bolema11 E'l111 Jlfihátu.
oro 1.:„ 1.:. Pleszlásné Fekete Emnii.
*Csúz (l{omárom), l. 2429 Szenthárom .
1806. id. Je::ovifs [(~lnuín'.
sag (r~),

488
Dávod (Bács), !. 3284, (f.), 1935. Biclitzky J{ároly,
k.. 1llóczár Gábor. (llercegszántó fiókja.)
DcbrcceíÍ (Hajdu), !. 117.271>, Arany angyal (r.),
1680. Bánó Andor. 'fel.: 17-77.
Debrecen, Arany egyszarvú (r.), 1772. Grósz J.Vaau
Ferenc. Tel.: 3-!-96.
Debrecen, J\igyó (r.), 1812. 11/ilzalovits .lenő. Tel.:
30-95.
Debrecen, J{ossuth Lajos (r.), 1813. Lux Arnold.
Tel: 29-56.
Debrecen, 1Iagyar korona (r.). 1807. f(áposzlássy Géza. Tel.: 16-06.
Debrecen, i\Iegváltó, 1843. 1\lajor 11/ihóly örök .. b.
l1!icbl „Aladúr, Tel.: 1·1-69.
Debrecen, Reménység, 1868. G<'Jdény Sándor dr
örök., k. Gödény Ilona. Tel.: 34-21.
f)ebrecen, Csillag, 1901. Beke Barna. 1'eL: 29-82.
!Jebrecen. Isteni gondviselés, 1904. S:::ékelu :ldnr·
ján. Tel.: 29-81.
Debrecen, II. Rúkóczi Ferenc, 1907. ö:::v. Aranyi
Arpádné, k. Jranui Sándor. Tel.: 2iJ·-4~l.
Dcl1rece11 1 Csokonai. 1909. Batáry István dr. örök.
Tel.: 10-15.
DcfJrecen. Sztankav. 1913.
erdőbénuei :\'émeth
Lás::ló. Tel.: 25....:_58.
Debfcccn, Sas, 1913 . .illandel .ló::sef örök_, k. iVéniet [{nrnélia. Tel.: 11-39.
Dcbrccrn, B_ocskay, 1913. Lassánui Jó::.sef. 1'el.
29-14.
Debrecen, :íl-furaközy, 1914._ Preisez: Ernő. Tel.:
13:_30.
Debrecen, Nap, 1802. Tolvay lnire.

Debi"ecen, i\Iátyás király, 1922. Papp Guula. Tel..
13-·83.
Dl:brecen, Tisza, 1923: Jónap Aladár. 'fel.: 24-5~
De,brecen, .A~any János, 1923. Bo:::óky György.
fel.: ll-·18.
!Jcbrccen, Szentháromság, 1927. özv.
Bernáth
.illiklósné,_ b. Pinczési Lás::.ló. 'l'el.: 17-09.
Debrecen, Arpád fejedelem, 1932. ilfikes Béla b
Sallay László.
'
Debrecen,· I-Iungúria, 1932. S:.. S:nbó .lenő.
Decs (Tolna), 1. 4809. Magyar korona, 1919. Ii.
Fodor Sándor.
Demecser (Szabolcs), l. 3729. Gondviselés, 1912.
Teremy jjfenyhért. Tel.: 22.
Derecske (Bihar), !. 9800, Hem"11y, 1836. Benk!!
Sándor.
· .
Derecske, Őrangyal, 191:1. nenH'S Pataky Sándor.
(Fiókkal J{onyáron).
Deszk ('foronlál), l. 2761. Púduai Szent Antal.
1931. Szeghy Til>or.
Devecser (''eszpré1n), l. 4305, Szenthúron1sán (r.),
1834. Balnglt 11/ihál!J . .(Fiókkal Somlószöl16sön:)
Dég (Veszprém), l. 4155, (f.), 1923. özv. Kovács
'!gná~né, k. f{ovdcs József. (Szila~balhás fiókja.)
Devavanya (Szolnok), !. l·l.1155, Őrangyal, 1867
özv. Son1mer Bertalanné, k. Bartha Rózália.
Déuavá11ya, Isteni gondviselés, 1896. J{olbaq Ru·
dolf.
·
/Ji<~sauiir (Borsod), l. 20.854, :\Iegváltó (r.), 1872.
El e s Géza. (Fiókkal Hámor-Lillafüreden). Tel.:
18.
Diósgyőr (Vasgyár), Angyal, 1897. Menner őclön.
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Diósgyőr (Pereces bányatelep), Megváltó, 1909.
11/enner Richárd.
Diósgyőr,

(Ujdiósgyör), Szent László, 1913. l'ámos

Imre.
Diósjenü '(Nógrád),!. 2324, Szent László (f.), 1934.
Óuáry Eleniér. {Hétsúg fiókja.)
Dobo:.:: (Békés), l. G4G9, Isteni gondviselés, 1900.
ffoldy 11/agda.
Don1bcgyllá:.:: (Csanád). l. ·1953, Angyal, 1896.
il/ayer György örök .. k. Iliduégi 1i!ária.
Don1bóvár ('folna), l. 8984, i\Iagyar korona, 1870.
Baltbu:ár 1'ibor. Tel.: 22.
Donzbóvár, Őrangyal, 1921. Csonzor f{cilnzán. Tel.:
61.
Dombrád (Szabolcs), l. 6062, .Jézus szive, 1882.
Nagy Jenő.
Domoszló (Heves), l. 2620, Szent Antal, 1923. Molnár Jenőné, szül. Schultz Frida.
Dorog (Esztergon1), l. 58G:J, Szent i\largit, 1913.
Perl József. Tel.: 15.
Döbrököz (Tolna), !. ·1202, Őrangyal, 1908. Bródu
Ernő, b: Csú.:y József.
Dön1söd (Pest), l. 5018, ;\!agyar korona, 187·1.
Soós István.
Drávafok (Somogy), l. 1120, Jézus Szíve (f.:1.
19:J4. IJrantner Antal. (Lakócsa fiókja.)
Drégelypalánk (!font), !. J 984. Szent Erzsébet,
1927. Sc,11önbcrg Arn1in.
Dunabogdány (Pest), l. 3095, :\ladonna, 1907.
· Wa/lenfeld Mihcíly.
Dunaföldvár (Tolna), l. 11.340, Isten anyja (r.i,

1i9fi., Zlinszky .József örök., k. Pilissy Béla.
Tel.: 67.
,. „ „
. 1"
Dunaföldvár, Szentháro111súg, 1857. u:111ar 1o
1·
/Jor. Tel.: 66.
.
. ..
Dunaharaszti (Pest), l. 8040, Isteni gondv1selc.:.
1886. lloffmann Géza, üt. J.l!ór Gyula. 'l'el.: 2.
Duuakeszi (Pest), !. 6053, Szent ~lihály, 1904.
Breicha János.
Dnnapalaj (Pest), l. 5967, Megváltó, 1857. J{elecsényi Ferenc.
,
,
,
D 11 napcntele (Fejér), l. 3905, Szentharoms~~· 186~.
ö.:u .•Alberi Rezsőné, b. Csrllyák János. lel.: ~o.
JJunas:ckcsö (Baranya), l. 5633, Szentháromsag,
1883. 1\Jolndr .r\. !Júnil'l örök .. b. Braunbergcr
fn1re, 'fel.: 12.
[Junaszentgyörgy ('folna), L 2944, J\Iagyar korona,
1928. Vizslovs::ky László.
.
*D 11 nas.:crdahely (Pozsony). !. 6280. f..Iagya_r C1~
1ner, 1790. Gl'rő örök., k. Gciringer Os::.kar. .
DunaszcrdalH•lu, Őrangyal, 1917. tVappenstern
J\/arccll.
Drrncwecse (Pest), L -1783, Megváltó, 1834. öw
Bakos Ferencné, k. Telkessy László.

*

Ecseg (Nógrád). l. 1760. Szűz Mária, 1895. Szappanos Béla.
Edelény (Borsod). \. 29~lf). ()rangynl. 187:-1. Schulek Guula "dr.
_
.
.
*Egeg (Hont), !. 684, '! Malrs .lo:sc/.
Eger (Heves), !. 30.424, lllagyar l~irály (r.), 1714.
'Preszler 1Írmin, üt. Tauffer G_abor dr. országgyülési képviselő, k. Prcszler ..trmin. Tel.: 1-16.
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l:„:yer, Gránátalina, (r.); 1728. lrgalmasrend, k.
J<'ajcsek József Egyed.
Hger, l{igyó, (r.J, 18ii9. liibay György dr. örök.
k. illáncli S::.abú Béla. 'fel.: 1-52.
Eger, Őrangyal, 18~l7. Páczél Arpád. 'fel.: 2-87.
Eger, Szent .t\..nnu, 1907. ö:::v. Fclcsey Islvúllllé, k.
Skulléthy 'Gyula. Tel.: 97.
Eger, lsleni gondviselés, 1923. Beniczky Aliklós.
Tel.: 1-42.
·
Eger, Galanzbos János dr., felállítás alatt.
Eycrcsdii (Heves), 1. 144•1., Magyar király, 1911.
I?ad1n1etzky Zoltán. .
E[!yek _(I·~ajdú), 1. 7038, Isteni gondviselés, 1895.
ozv. Tu!h Dezsőné.
Euyhó:asrádóc (Vas), l. 87:-1, .\Iagy:ir korona, 1931.
révkonuírnn1i f{omáro1ny Gyula, k . .illenich István.
f~lek (Arad), 1. 8446, Segít() Sziíz i\Iúria. 18f>H. f\.t··
ménu ln1rc. Tel.: 21.
!Ilck„ Jézus szivP. 192G. l/a1nnu'r I?udolf. 'l'cl.: 2H.
l':mőd (Borsod), l. 3!i72, !llegváltó, 1896. Wnttm1
A.ornél örök., k. Birócsák Gyula.
'
Encs (Abaúj), l. 1{)17, i\Iagvnr kirúlv. 1925 T(/vas:::y László.
·
·
.
Endrőd (Békés), I. 1:-:S.928. i\[egvúlló. 187H. Alapy
Andor. Tel.: lfi.
Endrőd. Szent AnlaL 190.1. Scl11noll .fcn6.
Enying (\'eszprén1), l. 5082, :i\Tegváltó, 1852. Adler
!1nre örök„ k. Obcrn1ayer Gi:::clla. Tel,: 37.
Ercsi (Fejér), 1. i5-15, Szenlháro111súg, 1867. Lugosi Béla. Tel.: 20.
Ercsi. l'.Jndonna, 19Bfi. Haffner Ferencné, ·rel.: 7.

Erdöbénue (Zemplén). l. 2H50. Isteni gondviselés.
·(f.), 1930. s:::adai As:talo.~ Ojjörgy. (Olaszliszka
fiókja.)
Rrd<Jcsokonya (Son1ogvl. 1. 20:J2. ?\fegv:llló. 190ii.
Tóth .ló:scf örök„ h. J{réte>r Endre.
l~rdőleh•k (!-leves), 1. 5021, ?v!cgvúltó, (f.). 192li.
özv. Bánóczy Sándorné. k. Balá:s Ilona. (E:fli
fiókja.)
Esztcrgont (Eszlcrgo111), l. 17.35,1, Fekete sas {r.}.
1727. Sc/uvart:::. ~1/anó. Tel.: 86.

Esztergon1, Szent István (r.), 1793. özv. l?ochlit:
Arlurné, k. Rochlitz Elemér. 'I'el.: 91.
Es:::lergom, 1\Iegváltó, 18Hl, !\t•rschbaunu11ay1·r
f(ároly. Tel.: 42.
fi:s:::lcr]uí:::a (Sopron), !. SSO. Púduai Szent Antal.
1909 . .iYind/ Jánus.
Etuek (Pejér), l. ·100-l, Isteni gondviscll>s. JHOt1 .
1'frla Jó:::scf örök., k. ifj. Janovich István.
1:·rd (Fejér), 1. ;)(i98, Szcnthúro1nsúg, 1882.
Ferenc. '!'el.: 14.

[,)Ifi

*f!.'rsckújvcír ( :\'yitra), J. 22..1·5 7. Aranyoroszlán.
(r.), 1798, Farkas Sándor. Tel.: ül.
*É.'rsektíjuár, Szent Hókus. 1Si8. 6:0 . .'~)aád Ist11án11é. b. Bischil: Ti11adar. 'J'el.: l-fi5.
*'~·rsckújvár, .\Iindig segílií .\lúria, 19li. Jakuba~
vich Dc::sö, J.1/<iriu é!'i J\.úroly.
*f~·rsckújuár . Salvalor. 1925. Ditlt'rf Béla. 'fel.:
1-09.
l~rsekvadkcrl (Nógrád), L 3502, .i\Iegvúltó, 18Hf>.
dr. Enyelné Grós::: Anna. b. Borsányi István.

Fadd (Tolna), !. 4741, Szentháromság. 18:35. Borsody György örök„ k. Netzasek Rezső. Tel.: 3.
Fajs:::. (Pcsl), l. 3253, 1'.1agyar korona. 1892. f{olos
Guörr1u.
Farkascf., lásd Fágfarkasd.
Fegyvernek (Szolnok), l. 7213, ti.regváltó, 1879.
Surjcinyi Jó:scf. Tel.: 4.
Fehérgyarnu1l (Szatmár), 1.. 5227, Isteni gondYi·
selés, · 1859. Spitz Sándor. Tel.: 5.
Fehérguarmat, Kigyó, 1927, [(ormány Géza. Tt>l..
37.
*f'ekett•drdó (Ugocsa). 1. 1923. Isteni gon~visell>s
1875. Gajer .Tános.
*Feled (Gön1ör), l. 1357, I\.orona, 1888. Perjessy
Sándor, b. Földes Lenke.
Felsöóbrdny, lúsd Alsóábrány.
*Felsöbalog (Gön1ör), l. 8H9. István király, 1881.

11olánszky Ferenc.
(I~o1uúro1n), l. 15.570. ~[eg;·úllú.
S:énerl .·lladár örök., k. S:::.énerl Aladár.
Felsőgöd (Pest), l. 3024, Segítö Szíiz 2\Iúria,
Baltba::ár János. Tel.: 12.
Felsöircg (Tolna), l. ·1512, Isteni gondviselés,
l'alu .!ó::sef. ·rcI.: 24.
Felsöscgcsd (So1nogy), l. 2391, Szent Lúszló,
Ft>lRőgalla

1911

1917.
1884.
1914.

Alberi Gábor, k. Ró11oi De:::.ső.
Felsö:::.solca (Ilorsod), l. 3500, filagyarorszúg véd

asszonya, 1936. Barna Lás:::lú De:sö. 'l'el.: 5.
(Sopron), l. :i384, Isteni gondvi~
~clés. "1881. /{onyáry Béla.

Ft'.rlős:::.c11fn1iklós

*Fél (Pozsony), 1. 1428, Sa!vator, 1936. Helcz/er
Teréz.
Fén11e.,/itke (Szabolcs), !. 2400, Megváltó, 1928.
Oltványi Zoltán.
Foktő (Pest), !. 3239, Isteni gondviselés. 1901.
1Vagu István.
Fon11ód (Somogy), !. 1663, Angyal, (f.), 1931.
ifj. Gallé Gé:::.a, k. Gallé Cornélia. (Lengyeltóti
~iókjn.)

Fórró (Abaú.i). !. 1462, Magyar király (f.), 1868
megszi.int 1938-bnn.
Fót (Pest), !. 5109, Szent György. 1882. Dvorrílc
Alfréd.
Föl<h•rik (Csanád), l. 5555, Szent László. 1888.
Csáky örök., k. Roboska Judit.
Földrs (liajdu), 1. 565,!, Isteni gondviselés, 1863.
!{riflay Lajos László. Tel.: 8. (Fiókkal Tetét·
lenen.)
*Fiilek (Nógrád), l. 4291. Flóra. 1825. Csépe
lstllcin.
Fiilöps:cíllrís (Pest), l. H•!49, Isteni gondviselés,
1887. Gnlntn László.
Fiizc.o;oflnnu (lieves). 1. fi390. ?\Iátyás király, 1880.
Gaál István. Tel.: 22.
Fii:l'S[f!farrnat (Békés), 1. 11.::l5a, Re1nény, 190D.
i.1/akai Emil.
Gacsá/11 (Szatmár), !. 1139, Remény, 1872. Sándor
Zsigmond.
*Galánta (Pozsony), !. 'l3i5, Vörös rák, (r.) 1812,
ilfassán!Ji Gé::a és A/ária~ k. ilfassányi Géza.
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Galganuícsa (Pest), L 1880, :'\.~a~y·arorszá? ':édas;:-

Szonya, 1923. Pos:ll Gyula orok„ b. Gaspar Palné szül. Bontilo11ils Olga.
Ganuis (Som~gy), l. 2351, Szüz ?\Iária, (f.), 1924.
f{olsis /(álmán, k. l(rasznai József (Somogyvár
fiókja.)
Gara (Bács), I. 4124, Szentháromság, 1897. E:llvel
Zoltán.
Garal>onc (Zala), !. 882, Szent Péter, 1934. Petrovics Ferenc.
Garadna (Abaúj), !. 686, Szent Antal, 1909. Tar
Dezső. Tel.: 3.
Gáborján (Bihar), 1. 1781. Ren1ény, 1909. 1\!észá~
ros lsl1Ján.
*Gács (Nógrúd), l. 1440, Vörös kereszt. 1884. Róth
1'ivadar.
Gádoros (Békés), l. 4525, Őrangyal, 1882. I'lagu
János.
Gárdony (Fejér), l. 2606, Jó Pásztor, 1935. Thais:.
Erzsébet.
Gáua (Szabolcs), !. 8209, Mátyás király. 1867.
Héti illihály.
.
,
Gelse (Zala), !. 1743, Turul, 1918. P/c1//cr .lozscf
Ges:.:t (Bihar), 1. 1463, Isleni gondviselés, 1912.
J{álfau lnzre.

Gesztely (Zemplén), !. 1983, Aran)· szarvas 1880.
l1!agi .1l!iltály.
Gontl;a (Pest), l. 2828, ~Iegválló, 1926. 11/árkus
[{ornél.
<iiicliHlü (Pest), l. l l .05U, .\Iagyar korona (r.).
1769. -Szentgáli Dánil·l. 'I'el.: :1i.

Giidöllö, Páduai Szent Antal, 1923. bilkei Petrecz~
klJ Géza. Tel.: 37.
Gür;c (Abaúj), 1. 32,14. Oroszlún, 1855. özv. J(oz~
nuíry Zoltá11né, k. 1\o::nuíru Zoltán.
Gön!Jii (Győr), l. '...!3;·l0, Be1nény, {f.), Galambos
/(;ílnuín, k. oallai \'alf(/I/ F:lernér.

(Acs fiókja.)

*Guta (I\on1úron1). 1. 10.82'.!, (}r:ingyal. 18if.l. Pirinqcr Gyula.

Gro~a (Békés). 1. 1'.!.'.!-i·L Isteni gonch·isclés (r.),
"1830. J!áday Afruldr. 'I'cl.:, ·li.
Gyo1na, Angyal. 1899. J!ác:.: Akos örök., h. Balogh
Gyula„ k . .Jó:sa L"jos ;lfibály. Tel.: 52.
(;1Jön1rő

(Pest\. l. ()992. SPgílii .\fúria. 1H08. ö:.11.
· fínjás:. PálI;(;, k. S:1,;kcly .!l'nli. 'I'el.: 2:L
<;yii111örc (G~·iír). J. 1290. Szent József. 1924. B.
S:.:abó (;é:a.
Gyöngytis (J·fcye~), !. 21.281. .Sziíz .\fúria. (gyr.)
1íSH. Halri:s Ar111in. '['cl.: 1-0·l.
Gyn11u11iis. ()r;111gy:1l. 185i. PolcJ11y János örök„
k. Polány Zoltán. ·rei.: 85.
Gytinyuiis. :\feg\'úlló. (r.l. 1858. (;11fln1f11111 Sándor.
Tel.: 1-70.
Guö11rn1ös. SzPnl BPr!alan. 1911. Roros Aladár.
Tel.: !-Hl.
Gytinrnrlis. SzPreif'!. 1927. CsPrjún I1nre. _Tel.: 2~.
Gy<i11gyös111cllék (So1nogy), 1. 590, Isteni gondv1~
seh;s. 1891. Pichler .ló:srf.
Gqönk ('l'olnn). l. ::~tfifi. \legváltó. 18iJ7. Banelli
F. l\.árolu.
Győr (Gyiir), !. 52.000, :llcgváltó (r.), 1630. f(enye·
res György. Tel.: <J-S:J.
'.,!')
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Györ, Váro"si, (r.L 1654. Rábl Jenő örök., k. özv.
Rábl Jenőné, szül. l(onc:: Er::.sébet. Tel.: 3-,Ul.
rryőr, A.rany sas (r.), 1767. Rostii.tter János. Tel.:
1-66.
Győr, Isten szeme, 1829. 11/arkovics Pál. Tel.: 87.
Guőr, ~!agyar korona, 18.i?. Flesch Béla. Tel.:
3-59.
Győr, Angyal, 1860. /(eserü Aladár.
Győr, Szentháromság, 1894-. Stinner Imre. 1'el.:
5-09.
Guör, Segítő Ivlária, 1911 . .~lohilla Rezső. Tel.:
2-43.
Győr, Szent Ferenc, 1912. Palovits Alajos. Tel..
6-33.
Győr, Deák Ferenc, 1926. Török l. . ás::ló. Tel.:
9-98.
Győr, l{igyó, 1926. Dalibor Lds::ló. Tel.: 11--82.
Győr_. (Nádorváros), Szent László, 1932. Steiner János l'iln1os. Tel.: 5.
Győrsövényháza (Györ), L l-f.75. Rákóczi (f.). 1922.
!legel Fri'gyes, k. l'irágh Zoltrin. (1'~óny fiókja.)

Guörs:.:entilJán (Györ), l. 5·1-28, Angyal, 1927. Jl!iil·

/cr Elek.
Guőrs:.:rnfm<Írton

{Gyiír). 1. :1142, Szent István ki·
rály, 1854. l\1i:salovszky lsfpá11.
Guöruár ('ras), 1. 1150, l(ét honvéd, 1936. Czira
Jenő, üt. Czira Jenőné, szül. Szvidt Aranka.
Gyula (Békés), l. 2:1.241, niegvúltó, (r.). 17GO.
\Vinkler Lajos. Tel.: 1-~13.
Gyula, Szentháro1nsiig (r.), 1854. Szelényi Árpád
dr. és Társai, k. Szelényi Árpád dr.
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G1111la, Arany kereszt, 1888. özv. Wieland Dénesné,
k. Féhn Olga. Tel.: 1-70.
Guula, Szent József, 1903. Práger Frigues. Tel.:
1-13.
Gy11la, Szeretet. 1930. J(éler János. Tel.: 1-49.
Gyulavári (Békés}, I. 4005, Rernény, 1905. megsziint 1938-ban.
Gyüre (Szabolcs), l. 1093, Isteni gondviselés, 1928
Görög P. Imre.
Hajdúböszörmény (Hajdú), l. 29.636, Arany sas,
1828. Lévai Izsó, iit. Réthy Lajos dr. Tel.: 10.
flajdúböszörmény 1 nragyar korona, 1871. Sclzrei·
ber Lajos. Tel.: 51.
llajdiibös::.örmény Isteni gondviselés, 1894. Schuh
József.
!lajdúbös:::örntény, Szentháron1ság, 1913. Pap
1

Endrr.
!lajdúl1öszörnlény. I\:igyó. 1935. f(ufassy f{rifmá11

Jlajdúdorog (tiajdú), l. 11.504, l\Iegváltó, 1855.
Szabó 1llihálu, Tel.: 22.
F!ajdudorog, Segítő l\:fária, 1922. TI'eiszberger Ferenc, Tel.: 24
llajdúhadhri: (Hajdú). 1. 11.000. Remény, 1847.
ÖZP. l\'olJák Józsefné, k. l\1ovák László.
flnjdríhndház .. Isteni gondviselés, 19S5. 0. l'arglta
Imre. Tel.: 11.
1-ln}dúnádlldvar (Hajdú) 1. 11.500, Fekete sas (gyr.i
1840. szat1ndri Fe!fér József.
Haldúnáduduar. Isteni gondviselés, 192·1. F.rdél:·i
Mária Trén.
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5ó1

flajdúnrinás

(I-lajdú), l. 17 .990, l\lugynr korond.
Lipsitz János, iil. Lipsit: Lajos. Tel.: 2.
l!ajdú1uínds, I(ígyó, 1888. Soltész Ottó. Tel: 26.
llaidúnrínás, Remény, 1913. Pospicch J{ároly.
18~{2.

Tel.: 12.
l-!ajdúsárnson (liajdú), l. űfi74, Remény, 1884. [.

J{ovács Tibor.
llahlús:nbnszló (lfnjdú), l. 17.022, Gondviselés,
183-!. 1Fallon Lajos.
I-!ajdús::obos::ló, .Justitia, 1888. F'iillet Jd11os. 'fel.:
50.
flafrlúszobos::ló, Bocskav, 191-1. Zala Enzil.
liafdús::ovát (Hajdú), i. 4148, Őrallgyal, 1890.
Als r..~agy Lajos.
f-lainuískl'r (Ve.szpré1n), l. .30fHL Isteni gonclvi<;eh~-:

1923. Dvor.\·:ky József, nl. kir. kor1núnytanúcsos.
I-lajó.o:; (Pest), l. 5186, Segítö l\fária, 187fi. i1!arti-

novich Arpád.
l!afrís:i L\Ioson). l. 20:-10,
5itncki11rrct lstuán.
*f-lorkács IGii1nör) l. 052.

Szíiz 7\Iária,

1912.

Hen1t•ny. 1905. Prll·::.sins:ky· örök .. h. Gofft's:::mann Herman.
!1arká1111 {ílaranya). l. 8:l8. Őr:ingyal, 1898. Takács Ferencné . .szül. Csonka Ida. 'I'cl.: 14.

llarsrí1111

(I3or.sod). Szent József.

l 93G.

Ba!rí:.s

'Er:sél>l'f.
l!nrlo fPPs!). !. 5-IJH. f<:!i>ni gondYisclés. lgn.1
pffl~: lrnrch Gé::.ríné, szül. líalnli Sóra, '!'el.: 9.
!Ir1tur111 (JTeYcs). 1. 15.380, :\.feg\·{1l!ó. 18,!5. ,'i'per-

híoh Zo/lán. Tel.: 58.
riatvan. A.ngyal. 1897. Seper

Dc:ső. rI'el.:

19.

Hatvan, Páduai Szcnl Antal, 1912. S:1>n1ann Agoslon örök„ k. Lipthay E11dr<'.
!1<in1or (Lillafiired J (Uorso<lJ. 1. 1~00. i\Icgy{dtü.
(f.), 19:J3. 1:.·1t•s (;é::.a . h. S:i'its Sándor. (i)iósgyiír
fiókja.)
Jicggeshalon1 ().Ioson), 1. :3420, Nap, 1893. Török
Arpácf., 1'cl.: G.
Flegyfalu (\'as). l. 998, Szent lláron1ság, 1898.
Sger .Tó:::sef.
[Jcjöcsal>a (Borsod). l. 6a56, Csaba vezér. l9lfi.
Stépún lstoán.
!1crcc 0 falva (Fejér). 1. 58-l9. Isten anyja, 1892.
11en1esbiikki .Tanthó Ti1Jadar.
llercl'f!S:::ántó (Bút:~). l. ;;:J7 J, S zen l Antal, 1912.
Biefic::ky /\.ríro!u. (Fiókkal J)úyodon.)
*llernád:sadány (Abauj). l. OHS. Isteni gondviselés. 189·!. illik/e lstvrin.
J1cvcs (I-IcYcs), l. 10.12-L ~fcgyecírncr, 1829. C:ingcll l.ás::lá. 1'el.: 10. (Fiókkal Pélycn.)
llcves, :\Iegvúlló, 1910. Hfiner ,1íihály dr. 1'cl.: 52.
!léderoár (Gyiir), l. 11::16, Szent Erzsébet, 188-!
Barna Antal.
Iiéví:::s:::cntandrás (Zala), l. 67-!, Segítő 1Iária, 19;.l.')
Ferenc:::y (;C::a. 'fel.: 18.
Iléví:ayürk (Pest), l. 2556, I~ígyó, 1923. Györku
Béla.
llird (Baranya), l. 752, Szentlélek, l9il5. Vadnau
Zoltán.
Flodás:: (Szatn1ár), l. 2402, Erzsébet, 1925. llorvóth Lajos.
Hódntezövásárhely (Csongrád), L G0.342, Szenthá-
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ron1ság (r.), 1750 elötl. J{ristó 1Vagy István.
Tel.: 1-00.
Hódmezövásárllely, Isteni gondviselés, 1839. Plii·
tipp István. Tel.: 2-91.
flódmezóvásárltely, Ulagyar korona, 1852. ZJiléz dr.

Rosztóczy Ernőné, b. 11örös Sándor. Tel.: 3·20.
/Jódntezövásárilely, i\Iegválló, 1878. Szallunáru
Elen1ér .tlndor. 'fel.: 1-29.
flódmezővásárltely, Őrangyal, 1880. Tagányi .:1rtúr.
Tel.: 2-41.
liódmezövásárltely, 1\Iagyar király, 1893. Vasváru
Elen1ér. Tel.: 24.
Hódmezővásárltcly, Remény, 1894. Gallina Béla.
Tel.: 94.
flódmezővásárltely, !{ereszt, 1907. J(onkoly Dezső.
Tel.: 81.
Flódn1ezővásárhely,
Arany csillag, 1907. ,lfiiller
~11ór örök., b. Janáki Dezső. Tel.: 23.
l-/ódmczövásárlzely, Zrinyi, 1919, ifj. SkounHíl
Jenő. Tel.: 1-89.
Hódmezővásárhely, Arany sas, 1926. Gut[rcund
Arpád. Tel.: 1-48.
liódn1czövásárhely 1 Szent 'ferézke, 1928. S:::por11;1
Miklós. Tel.: 2'-99.
liódn1ezövásárhely, Nagymagyarorszúg, 1929. JuJ1ász István. Tel.: 3-07.
Flódn1e=ővásárhely (Vásárhely-I{utas), Tnrul, 1932.
Gidófalvy Györg!J.
/fomokteren!JC (Nógrád), l. 1656, Turul. 1930.
Most Rudolf.
Homrogd (Abaúj), !. 892, Csaba vezér, 1914. Bódy

Dez só.

Horváth
liosszúpályi (Bihar), l. 4679, Angyal, 1875. [(endl!
Ernő. k. J;'ollinus 1llarcell.
J-iőgyész (Tolna), !. 3660, Szentháromság (gyr.!,
1802. Téry 1lurél.
Ibrány (Szabolcs), 1. 6600, Sas, 1925. Barzó Lajos.
lg'.tl (Sotuogy), 1. 2075, Őrangyal, 1894.
Szabó Lajos.
lha:o~berény JSomogy), 1. 1800, Isteni gondvise·
le~, 1893. ozv. Hampek Lászlóné,
b. Józan
Jozsef dr.
Ikervár (''as), 1. 2334, Pa!rona l[ungariac, 1927.
1llcdrec::.ky 1Vándor.
*Ipolgnyé/c (Hont), !. 1855. Megváltó, 1904. Smeringni Lajos.
*Ipolyság (Hont)° !. 5804. Magyar címer (r).
1772. Engelhnrdt De::sö 1 k. Engelhardt László.
'fel.: 62.
*lfi.lyság, l\fegváltó, 1935. J(ucsera !..ászló, Tel.:
lrsa (Pest). l. 7602, ?\fagyar királY. 18:17. r'i::v.
Tábor Gyuláné, k. ,lfester Sándor.·
Isas:::eg (Pest), I. 5641, Angyal, 1899. ii:::u. Pcslh;1

A!iluílyné1 szül. ThinágeI Szerafin.

··

lszkaszentgyör_rnl. (Fejér), 1. 1715. Angynl, 1923_
Czollner Laszlo.
Izsák (Pest), 7864. Megvált<" 1834. Balogli Sándor. Tel.: 11.
Izsák, Páduai szent Antal, \<J23. Szekeres Sándor.
Tel.: 27.
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.fánk (Szatmár), !. 1180, Megváltó, 1923, U. Uran
László.
Jánoshalma (Bács), L 14.839, Szent Lélek (r.),
18-!i. Sillye Géza.
Jánoshalma . Szent Anna, 1923. Zá111bó Lás::ló.
.Tónnsluízo (Vas), L .i224-, l\Iegv:ílló, 184~. Dr. Fischer József. 'fel.: 5. (Fiókkal I3ögötén.)
Jánoshida {Szolnok), l. 4581, 'l'urul, 1935. sepsi-

szentkirályi Sükösd József dr.
Jás::alsószentgyörgy (Szolnok), 1. 5196, Szent I·Iú·
ro111ság, 1888. 11/edzibrodszky Ignácné, szül.
S::auer f{onstantia.
Jás:apáti (Szolnok), !. 12.390, Megváltó, 1832.

Rác: ///és. Tel.: 49,
Jászapáti, Szentháron1ság, 1904. 11/iinsler Imre.
.lds:ároks:állás (Szolnok), 1. 1::3.980, Segítő Szüz
:\Iária, 1851. 6:11. \Tasváry BélúnJ, h. Ficck Alajos, 1'el.: 25.
Jászárokszállás, Szentháro111ság, 1902. Bauer János. Tel.: 21.
.Tdszberény (Szolnok), l. 30.101, Szentluíro1nság.
(r.), 1791. /{ránc=ly Er11in és Társai. b. f(ránc=ly
Ervin. 'fel.: 38.
Jászberény, Szentlélek (r.), 1829. Csef allln!J
Rezső.

Tel.: 95.

Jászberény, Őrangyal, 1883. Jánváry Endre. Tel.:

93.
Jászberény, Isteni gondviselés, 1913. Tornyos
Lajos örök„ k. 1Venner Sándor. Tel.: 75.
Jászberény, l\Iegváltó, 1922. Szentgyörgyi János

örök. b. Sárközy Mihály. Tel.: 116.
'Jászberény, Szent István, 1928. Szerb József.

Jászdó:sa (Szolnok), 1. 4621, Paduai Szent Antal.
1903. /{Orcsok Béla.
J úszf elsöszentgyörgy (Szolnok), 1. 2728, Boldog·
asszony, 1929. Tóth Ilona.
Jászfényszaru tSzolnok), 1. 7797, H.einénység, 187U.
flerczt'gh /1nre .
Jás._zjákól~alrna (Szolnok), l. 4700, Őrangyal, 1886.
ozv. Saghy Gyuláné, b. J.'aragó /{ornél.
.iászkarajenö {l~est), 1. 715-J-~ Szentháromság, 1882.
Zornbory Gyorgy, b. Platzer Sándor.
Jászkisér (Szolnok), 1. 7070, f.fagyar I\orona, 1871
i{áflay !(álmán.
Jás:ladány (Szolnok), L 10.088, Kígyó, 1867.
](!cin Jenő.
Jászladány, Őrangyal, 1923. Dc ilfoder Dénes. üt.
Rados i:1/árton .
*.Tászóújvár (Abaúj), l. 140:1. Szentháron1ság, 1887.
Str::;inck i:l!iloslav.
J ászszenf andrás {Szolnok). 1. .1151, Szííz :\[ária.
1914. Szilárn1i Gé::a, h. Tiirei Ernő.
.fászs::c ntlás::ló (Pest), 1. 3280, !\Iagyarország Véd .
asszonya, 1923. Ii.as::iba li.álmán, k. A.n1bró=11
Tibor. (Fiókkal Szankon.)
·
.Jobbágyi (Nógrád), l. 1577, Isteni gondviselés (f.),
1933. f{esslcr Gyula, k. Szabó Elcn1ér dr. (A.pc
fiókja,)
*.lóka (Pozsony), 1. 2746, }..fegválló. 1920. Drszrígh
,\nini, Tel.: 3.
*Jolsva (Gömör), L 3•!93, Arany sas, 1750. Jl!rcc::ky örök. és Gaál Béla. k. Gaál Béla.
Józsa (Hajdú), L 3884, Reménység, 1930. Kovács
Barnabás.

506
l(aba (Hajdú), l. 7076, Gondviselés, 1875. Klein

Emil.
/(adarlrút (Somogy), l. 2664, Őrangyal, 1875. Popovits Zoltán.
[(a/ocsa (Pest), l. 11.880, Magyar korona (r.), 1792.
f{özrazdasági Bank rt. b. Lovassy Dezső. Tel.:
28.
J(alocsa, Őrangyal, 1894. Ligeti Ernő.
Kaposvár (Somogy), 1. 32.715, Arany oroszlán (r.),
1774. Babochay ](álmán örök. k. Budimac:.
Irrzre. 'fel.: 2-28.
J(aposvár, 1Iagyar korona (r.), 1833. J.lfittelmann
Jenő és özv. Szabados Imréné. 'fel.: 26.
J(aposvár, Arany !{ereszt, 1896. Liber Béla. Tel.:
1-93.
J(aposvár, I\igyó, 1908. Bokor Ferenc. Tel.: 1-94.
f{aposvá;, I?az~ág.' 191~. ~fj· Piatsek Gyula, üt.
Csurgo Laszlo. fel.: 3-oo.
J(aposvár, 1-Iegváltó, 1926. Losonczy Vince. 1'el.:
5-21.
[(apuvár (Sopron), l. 9536, Remény, 1838. Farka.,
Ferenc. 1'cl.: 56.
J{apuvár, Gondviselés, 1929 . .Teszenszlq/ Valér, b.
Bévárcly Éva, Tel.: 43.
l(arancsság (Nógrád), l. 1255. Ren1ény, 1929.
Scholtz Gyula Pál dr.
Karácsond (Heves). 1. 3777, Szentlélek, 1900. Gyetvay 1lndor.
Karád (Somogy), l. 3753, Szentlélek, 1826. Körmendy !(álmán.
Karcag (Szolnok), 1. 24.248, Magyar korona, 1826.
Popovics Dénes. Tel.: 96.
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[(arcag, Oroszlán, 1883. Slcrn Lajos. 1'el.: 31.
J(arcag1 Őrangyal, 1901. Bőtös Sánuicl. 1'el.: 91.
f(arcag, Széchenyi, 1914. Solcz Gábor. '!'el.: 97.
J(arcag, l\.álvin, 1930. A.lcxander J(álrndn Tel.:
1-03.
*Kassa (Abauj-Torna) 1. 70.117, Isten szeme, 1626.
Rótlz Mór.
*l{assa, l\.orona, 1700. Glück Sándor és [~adó Béla.
*l{assa, Arany oroszlán, (J\Iégay és Gefferlh), (r.),
1785. },fégay 1lrpcicl, Déri János és 11/aurcr Andor, k. 11/égay Arpcid, Tel.: 33-03.
*f{assa, Szentháro111ság, 186-1. J(aufmann Zoltán.
Tel.: 26-36.
*l{assa, 1-fegváltó, 1879 .. ]'örök Endre, Tel.: 23-23.
*l(assa, Páduai szent Arítnl, 1898. Garai .lenő,
Tel.: 37-22.
*f(assa, Rákóczi. 191H. /{cs:.lcr ErIJin. Tel.: 21-02.
*l{assa, Isten anyja. 1922. /\rno .Tó:.scf és Lus:tig .Tcnöi k. Lns:tirt .lt~nő, Tel.: :34-52.
*f{assa, Glória. 1928. Friedntann Sándor és 11 1 irk~
mann Arpád, Tel.: 23-76.
*l(assa, Lisicuxi kis szent 1'erézke, 1929. Polntsck
Pál.
*f{assa„ Szent ?\Iárton, 1938. llajdú Ernő, Tel.:
34-GG.
!{at11már {Bács). l. -1818. Sziiz ;\'fúria. 1891. ö:P.
S~huch J(órolr1né. h. Fríl>ián r.é:a.
[(ál (Heves), l. •lil89, Megváltó, 1908. Bánócz11
· Sándor örök„ k. Bánóczu Sándorné. (Fiókkal
Erdiitclken) Tel.: IG.
!{áld (Vas), l. 1635, Szent Lúszló. 1928. F1írko11yi

Tivadar.
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J(álmáncsa (So1nogyj, 1. 1504, ~Iagyar korona,
1855. f{l·lénui .11/iluíly.
J(álóz (Fejér), l. 4577, i\Iagyar korona, 1862 . .leges Znflrin.

!{álló {Nógrád), l. 2325. Isteni gondviselés, 190D
Lcnz József, b. 111. Gaál Gé::.a.
[{rípolna (J-Ievcs), 1. 18:.H~, Őrangyal. 1883. 1Vagy
József.
f{ápolnásnyék (Fejér). 1. 2554, \'örösn1nrty, 1897.
Balogi .1.\íil1ály dr. 'I'cl.: 21-17.
l{ecsken1ét (Pest), 1. 79.167, Szcntháro1nsúg (r.),
1740. í.''óth lstoán. Tel.: 2-67.
f{ecsl>emét, i\lútyás Király (r.), 1821. Farkas Béla
dr. Tel.: 1-49.
f(ecsken1él, Szentlélek, 1874. ö::P. J{atona Zsigmondné, k. f{atona i)fargil. Tel.: 3---15.
J(ecske1nét, Isteni gondviselés, 1887. Székely Sándor. Tel.: 3-27.
/{ecsken1el, :l\Iegváltó, 1904. Csorba János. Tel.:

1-57.
l{ecskeniét, I~ígyó, 1907. Zilnc1y Pál.
I\.ecsken1él, Szent Erzsébet, 1911. Bács Béla. Tel.:

·i-25.
J{ecsk.emél, Rákóczi, 1913. :1ndré Lás::ló. Tel.: 153.
l{f'c.'ikenu:t, Szent István, 1922. Pauli Péter. Tel.:

3-2a.
l{ecskemél, 1Jagyarok nagyasszonya. 1927. Pilé:
S::abó Lcís:ló. Tel.: 3-75.
l{ecskemét, Szent László, 1927. Förclős Lajos. Tel.:

3-88.
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J(ecskemét (Lakitelek), Szent In1re, 1930. sikari J(o.
vács illiluílu.
Kecel (Pest), !. 10384, Szentháromság, 1890. Juszt
Oszkár.
l{ecel, Szent Bókus, 1930. Ráclóc::y Gynla. Tel.: 3H.
Kelebia (Búcs), !. 3566, Megváltó, 1932. Boc/ok1;
Ida.
.
·Kemecse (Szabolcs),!. 4317, Kígyó (r.), 1847. Mi·
kccz Zoltán. Tel.: 10.
f{crnencc (liont), l. 1827. Szent csalúd, 1931. Doblcr Lús:[ó.
f{endcres (Szolnok), 1. 6394, ReménY. 1879. ö::u_
\'eréc;;;y .Gé:áné, b. 11'cnk Béla.
•
J(c~nézlö (Szabolcs),
L 1900, Isteni gondviselés
1933. sárvári Pataky István.
l{ert•keguhá:a (Pest), l. 52G2, István király, 1894.
Ruttkay Ilona. Tel.: 12.
Keszthely (Zala). !. 10.644. Két oroszlán (r.), 174ö
Cséln1 Laios. Tel.: 29.
l{cs::th~lu, Őrangyal, 1897. luanits f{áruly dr. Tel
21.
/{cs:thcly, Szent AntaL 1028. S::modiss .ló;;;sef dr.
Tel.: 79.
f{cvcrn1cs (Cs:inúd), !. 50H8. Islcni gondviscli""
1880. flr111t•r /{ríroly örök., k. Piros György.
*f\én1é11d (E;.;ztergo111L 1. 2026. Lourdcsi szíiz.
1914. B<'Ck Ernő.
f{étcguhá::n (Békés), l. 4939. Isteni gondviselés
1888. f{orosy f{ároly.
J{élhcl!f (Son1ogy), l. :3821, Segítő ~Iúriu, 1913.
IJoleninn l~'hn Lajos. (Fiókkal Balatonrnúrin·
t'lird1')n.)

.
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*fürályhelmec (Zemplén), !. 3274, Megváltó, 1832.
Strausz Dezsö.
*f{irólyhel1ncc 1 ?\!agyar korona. 191-!-. Strausz
flug6, -k. To111cscí11yi Ernő. Tel.: 27.
Kisbér (Komárom), l. 4131, Szent Imre, 1832
Iván Árpád dr örök., k. S::.erdalzelyi László.
Tel.: 31.
Kiskomárom (Zala), l. 1933, Angyal, 1882. Pen!:
János. Tel.: 16.
Kislröre (Heves), l. 3680, Remény (f.), 1933. Bagclán
Kálmán. (Tiszabura fiókja.)
Kiskőrös (Pest), l. 13.144, Isteni gondviselés. 1838
Dolesch Guula, üt. J'>,Tádascly János. Tel.: 87.
f{iskőrii.•L Petőfi Sándor. 1914. Finy .T. örök. k
Lcdofsky István. Tel.: G2.
J(iskundoro::.sn1a {Csongrád), l. 18.950, Szent Ist

ván, 1861. Szirmai J(ornél örök.
l(isl;:undorozsrna, Szen tháro1nság, 190i. Foruách
örök., k. dr. Bedő .Tenöné, szül. 1-lajas Stefánia.
l(iskiínclorozsma, J(istemplomlanya, ;\la<lonna,
192(i. özv. Boros /(ároluné, h. Fodor illártonné.

Tel.: 14.
[( iskunf él egyháza (Pest), L 38.20(), Szcntháron1súg:.

(r.), 1818. PoJ;omándy Endre. Tel.: 92.
[{iskunfélcgyhá::a_. Segftö 1.fária. 1875. Gellér János. Tel.: 1-45.
[{iskunfélcgyháza, Szent István, 1894. S:. Tóth

József. Tel.: 25.
[{iskrrnfélegyháza, Páduai szent Antal, 1904. Tlnlr1J
Andor. Tel.: 1-24.
!\iskllnfúfegyhá::n. i\legYúl!ó. l~)l·!. 'f'r11)<i11yi Já11u~;,
Tel.: \JO.

Szíve, 1934. Taby József,
Tel.:
(Pest), L 28.829, Isteni gondviselé-;
(r.). 1817. Bácstopolyai Takarékpénztár és ll!ikes Ferenc, h. Tomory Elen1ér. Tel.: 1.
f(i;~r·kz lnhalas, J\fagynr korona, 1888. Rác: .János.
e.: 4.
f(iskunhalcrn, ~zent István kirúlv, 1904. Czurda
. Rezső. Tel.: 64.
·
l{iskunlzalas, II. Rákóczi Ferenc, 1913. Szekér József. Tel.: 54.
/(iskunhalas, Kígyó, 1923. 11/akay /{ároly. Tel.: 63.
Kiskunlocltáza (Pest), !. 5008, Szentlélek, 1850.
Télessu István. Tel.: 7.
/(isfatnmajsa (Pest). l. 17.900. :\Ieg\'áltó, 1852.
Győrffy 11/dlyás. Tel.: 22.
J{iskunnlajsa, Szentháron1ság. 1911. Csábrád11 .ló·
nos, b. 11/oes= llliksa.
·
Kisláng (Fejér). !. 3108, Szent Margit (f.), 1926.
.leges Béla, k. f{osfl'lic::ku 11/argil. (Soponya.
azelőtt Nag~vláng fiókja.)
/(isrnarja (Bihar), l. 2546, :\Ieg\'úlló, 18fi4. Beke
l(iSkunhalas

1

Gyula.
f{ispest (Pest), l. 64.512, Szent László, 1885. özo.
Berctvús Tarnásné, k. Pogány Ldszló. '!'el.: Bp.

146-891.
f{ispest, Fehér !{ereszt, 1902. Böhn1 Gusztáv. ·rei.:

Bp. 146-860.
/{ispest, Turul, 1912. Lós::ló Tibo1 '!'el.: Bp.
346-994.
/(ispest, 11agyar korona, 1915. Haidú Ődön dr
Tel.: Bp. 147-070.

.
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J{ispést, Deák Ferenc, 1922. Biró László. Tel.: Bp.
149-292,
J(ispcst, Ren1ény, 1926. Barabás [(álmán örök. Tel.
Bp. :l49-2!l5.
l(ispcsl, Nagy1uagyarorszúg. 1927. Guluás Béni.
TeL: Bp. 14i -079.
l(ispest, I\:ígyó. 19:\2. Dr. Stein Guörguné szül. Török Katali11. TeL: Bp. 149-284,
f(islarcsa (Pest). 1. 3326, Patrona 1-Iungariae, 1923
Csonka Béla.
J{islclck (Csongrúd), l. 10.547, Szentlélek, 18i8
J\/ajor Agoslon.

J(islclck, Szent 'l'crézke, 1930. J(iss Lajos dr.
f{istcrcnue (Nógrúd). l. 414-l. i\Iagyar koronn,
1882. Sn1eta11a Aladár. k. f(ohlnHlllll Ilona.
TeL: 7,
Kisúisz<i/l<Ís (Szolnok), L H.532, Gólya, 1827,
i\/crvai Gé:a. 'fel.: 31.
J(isújs:::<illcís, ~lagyar korona. 1885. l\lccs Balogh
Sándor. Tel.: 22.
J(isújs:áflás 1 Őrangyal, 1907 .. Zűldy De::ső. 1'el.: 9.
llisvrírda (Szabolcs), l. 14.li~:J, Arany oroszlán (r.),
1818. Szil<íyui Lajos. TcL: i!lL
!{is11árda, Csillag, 188:!. Fried Sándor. 1'el.: 34.
f\isv<írda, I\ígyó, 1908. Farkas .lenő. 'fel.: 1-0a.
Kisvrírda, Szent László, 1923. S:ilc: István. 'fel.:
H.
[{is:ornbor (Arad-Csanád-'l'oronlálJ l. 5008, Isteni
gondviselés, 1880. llofba11cr :\ndor.
J(ocs (I\.0111úro111), l.2971, Sas, 1929. Bak Jó:sc/.
f{ócsi!r {Pest), l. 42fi·1, Szent lstvún király. 1895.
Botos Aladár.

l{úka (Pest), l. 4868. i\[egváltó, 1882. Györkös Pál
ilrük. k. Baksay László.
!(oniácli {Bihar), l. 9698, Hc111énv, 1882. Solcz
Gyula. 1'cl.: 20.
!{0111ádi, Turul, 1929, Finnay lsfurín. 'fel.: 1-1.
*f\~11náror11, 1. 21.158, Szerecsen (r.), 1770. So!Ís
Üdön. TeL: iO.
-!<f\011uíro1n, Salvator, 1789. 1Veuiuclt Pál.
*!(011uíron1, Isteni gondviselés, (r.), 1797. f{ovcích
Tihamér, 1'el.: 1-88
..,
df 1'/
l !Jl' it
l;: /'
os,
f(omórorn, Fehér kereszt, 188".
l''
'f'l
TeL: 80,
*l{on1~írnr11. i\IcgváHó. 1927. Zo111boru Gé:a. h.
Schönberger 11fór.
*l{nr:1iát (Nyitrn), l. ·1075, Szent Erzsébet, 189;l.
1F1nklCr lsfrtfÍn.
/{on1.~ó (Unr:1:iya), l. 2187, Segítő i\Iúria„ 1900. ö:o.
llubner .lo:.w'fné.
l\01_1do;os .. (~ékés), l. 7178, Rc1nény, 1892. Bariss
, Arpad orok„ k. f{ishonthy Zoltán.
fl,<:ndoros, ~lcgvúl!ó. 1\):J.1. Réthy Ferenc. 1'e!.: ~
hony (Gyiir), L 20:12, Húkóczi, 1909. llr'qcl Fria~;es, k. Oláh Lás:ló. (Fiókkal Györsö,vénvhú.J
zan.)
l\onyrír (Dihar). L :·l09-t, Őrangyal (f.), 1930. nl'tlll's Pataky Sándor, k. Alnuísi Lajos, (Derecske
fiókja),
l\ótnj (Sznholcs), L 391'1, Kígyó. 1935. 1Venies
S(lro/ta, b. I-l11tschenrriler Víl1110~·
Kölcse (Szatmár), L 1230, Szent ,\~na 1894. Ladányi Lajos.
'
33

l
'I

!
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Kii/esel (Tolna), 1. !987, Isteni gondviselés, 1878.
/{oritsdnszky Dénes. Tel.: 11.
[(ömlfí (Ilevcs), l. 3350, Isteni gondviselés (f.),
19.32. S:akáls Zoltán, k. Polánkay Zoltán. {1'iszanána fiókja.)
f{örn1end {Vas), l. 7649, Oroszlán (r.), lSO:·L So11·

nevend Guörgu. 1'el.: 12.
f{örmend, ).legvúltó, 1895. /{iittel De:ső, k. J(ákossy Zoltán, Tel.: 4.
Környe (Kon1árom), l. 2285, :\lcgvúltó, 1923.
S:abó Antal. Tel. -!.
J{őröslH'ql/ (Son1ogv), l. 18i2, Szentlélek (f.), 1892.
özv. 1\;1uícs Gy1;lá11é, k. Gáts Lajos. (Idényfiók·
kal Dalatonföldvúron.)
l(üröslrulány (Békés), l. 8150, Kígyó, 1872. Vité:
Gaskó Béla. ·rei.: 8.
/(Örös/arcsa (Bi~kt~s), l. 5(iiS. Szentlélek, 1888.
Dobler Ré/a örök„ k. 1'úth I::lcn1ér.
J\űs:eo {V:is), l. 85:~7, :\!agyar király (r.), ltlil.
l c11dvc111 Lajos k. Lendvc111 Endre. 'l'el.: 5i.
/{ő::cg, Szcrecsc;1 (r.), 1H9Ü, ifj. l\iillcl De::.sű,
k. L1lohr Irnrt'. ·rcl.: 22.
f\ötcuuán (Bihar}, 1. 2Hi9, i\Iagyar korona, 1891.
J\íss f'crc1H·.
/{Ölelek (Szolnok), l. 3510, Szent lslván, 188G.
J\.orpos Lajos.
.
f{őváuűrs \/...ala), l. 2:J89, l\.(ívúgó, 192(). llollos
Lás:lú örök., h. S::.alní Jlihtily. TcL: 1.
/{t'i11cskril {Zala), L ~).~(), :\!agyar korona. lSfll.
iYau!J I::. Jenő, h. ö::.v. Gycpessu Ferencné_. szül.
Zérigh Er:sébct. 'I'eL: G.
f\öueíikfÍl (\ras), _lásd: .Salkiiv("~kúl,
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l{rasznokuajda (Abaúj), l. 72i, ..-\ll''YtÜ, 1897. S::.i·
lúgyi Zoltán örök., k. Biró Szilá:Ct.
f{únágola (Csanád), l. U96J, Szent Islvún. 1891.

fr_l. Fejes Lajos örök., k. Fejes J.ajos. Fiúkknl
i\ ag)· kan1arúson.)
/{únbaja (l3úcs), l. 305G, Szent Rókus. 1925. vitéz
llus::.!.:ay I„ás::.lóné, sziil. Praeforl 1~·~11111r1. h. ,','o~
niogyi Sándor.
f(únheggcs (Szolnok), 1. 10.S9H. Jllagyar korona.
1827. S:ondy Lás:ló.
·
f{únhraues, Kígyó, 1900, 6::.o. dr. iVagy Friauesné,
h. /{irály Guörgy. Tel.: 3H.
f\ún!1cgucs. ~.\rany kalász, 1929 . .Trí:sa ,)'ándor 11/ilwly. Tel.: 44.
f{!Ínnffularas (Szolnok), 1. 78H2, Fehér kígyó, 1850
f'iildf'S Béla.
'- ·
·
!~1!nn1adara~·„ Isteni gondviselés, 192ü. PriJJ[J [~{ek.
!tuns::.ent111arlo11 (Szolnok), 1. 11.:-15·!, Szcnlhúronisúg, 1 i92. p(~l/er .lcnii. rrel.: -12.
Ilií11s:cntn1árto11, ?o.Iegvúl!ó. 1882. 1'inc:c 11/iklós.
Tel.: 27.
/(úns:cnt111ikló.'ö (Pcsl). 1. 80fH. N:ídor lr.L J8.'")S.
;1/nior ..ír1oslon és f'orgács f{árolr1né. h. f'oraács
László. 'J'el.: :11.
'
f(úns::.cntn1iklós, ?o.Iagyar korn11:1. 19~9. l:í'rHrífh
Príl.
*fli1rlakf'.'i:i (T\:on1úro1n). 1. 127~. St>gítéí Szlíz ~Iú
ria. 1914. f'ricd lstvrín dr.
l\11/as (Sornog~·). l. 152-l, Egészség, 1927. S:al)(í
Zoltán. 'I'el.: 7.
Lajosn1i::.se (Pest), l. 11.90i, Szent IslYÍln kirúly,
1889. Bullingcr :Ír[HÍrl. 1'l'L: i.
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Lajosmi::se, Szent l\targit, 1927. 'l\'émcth Péter.
Tel.: 22.
l
J,akócsn (Son1ogy), L 1212. P{iduai Sze1:t A~t.a,
1934. Brantncr .·lntal, le Brantncr Ollo. (F10k·
kal Drávafokon.)
Lábod (Son1ogy), l. 203-t, Islcni Gondyisclés. {f.).
1930. Faller .·Ídthnné, k. Simon Sándor. (Nagyatád fiókja.)
.
Leng!]el (Tolna), l. 8H3, Scgítö Szíiz ~lária, 19i~-L
flarsrinyi Zoltán.
_
.
T"cngucltóti (Somogy), l. 2693; Angyal, 1807. lfJ.
Gallé (;éza. (Fiókkal Fonyodon.)
Lenti (Zala), l. 2213, !\lagyarorszúg védasszonya,
1924. Gonda f{ároly.
{,cpsénu (Vcszprén1), l. 2226, 1'urul,„ 19?_8. ~„;·h.rcr
Alfréd, h. Pogácsás Illés. (Balalonfokn,1ar f1ol,'-Ja.)
Letenye (Zala), l. 3233. Szentlélek, 1870. Sal .Tanos.
Lébény (f..loson), 1. 3il-!9, i\lcg\'últó, 1889. l{ nrof,··
na!J László.
*Léva (Bars), 1. 12.576, Feketesas (r.). HiH-L Hnlemann örök., k. S:ilass!J Alcrclár. 'l'el.: 1-a?.
*Léva, f\lagyar korona, 1823, l{ricsera ln1re,, 1'el.:
1-09.
H' •
*Léva, Salvalor, 1926, S:ekan Lús:f<Í ús 11'cu1berger Lás:lú. Tel.: 83.
Lillaiiirccl, lús<l I-ldn1or.
'lt'o, 1936. 'f'orn.11os
Litke (Nógrúd), l. 1080 , '!
1, egva

.:1ladrír.
*Losonc (Nógrád), l. 15.459, Fekete sas,
Dinmnnt Lcís:ló és Flaas Gcy:r1. k.
J4ds:ló.

*Losonc, J\Iagyar király, 1843. özu. Dénes i1!iksár1é
k. J?cichman Pál.
*Losonc, ::\Iegváltó, 1919. Voda Gus=táv. dr. Tel.:
28.
*Lo,'>onc, (?) 1930. llaas Gevza.
Lovasberény (Fejér), l. 31,!Ó, Szent István \r.:.
1830. Rusznyák Lajos, k. J.1/erkl József.
·
Lovászpatona (Veszprém), 1. 2243, Őrangyal, 1885
Bogclándy Jenő.
Lőrinci (Nógrád), I. 4987, Szent Anna, 1896. /-lof·
lás [{ároly.
Lövő (Sopron), l. 1552, Segítő J\Iária, 1879. Jlor·
váth !{álmán.
1\ladaras {Bács); l. 5928, Szent Erzsébet, 1902,
Szász 11/ihály.
Maglód (Pest), l. 5109, Magyar korona, 1916. Steiner F'ercnc.
llfagyarbánhegyes (Csanád). !. :-3982, Őrangyal.
1888. Borostyán Lajos
!llagyarcsanád (Csanád), l. 2672, Isteni gondviselés, (f.), 1933. Lukács László, k. Zsögön .:Írpád.
(Apátfalva fiókja.)
*11/agyardiószeg {Pozsony), 1. 3587, Szentháromság, 1901. Földes Ernő.
Jlagyargcncs (Vas), l. 1±71. illegválló, 1895. kfa·
gcszeni Szabó Arpád. 'l'el.: 12.
.\/agyar1nccskc (Baranya), l. 553, Petöfi Sándor.
1904. Wcinbcrgcr Armin. Tel.: 4.
i)fagyaróvár (J\loson), 1. 8584, Segítő .i\lária, (r ..i .
1690. Magda Károly örök., b. Rül/ Imre.
Jlagyaróvdr 1 :\lcivúltó, 1922. Tonika Iván. Tel.: 58.
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·h11/ayyars:Öf1!JÚll (Esztcrgo1111. \. 2199. Szl•nt János.
f\apri11ay .lá11os.

1uoa.

Jlajs (Bnranya), 1. 1885, Srgí!ií Sziíz ?\fúria. lH:!H.
f{is:cly Imre.

i1laklár (IIcves), 1. 2585, Szent Anna, 1929. Uoss111an11

/{riroly.

;)fakó (Csanúd), l. B5.82•1, Isteni gundYiseh:~s. (r.·,.
1780. !strík Irén {~s fslúk Jfargit. k. lslrík frt~n
·rei.: 82.
Jlakó, Hc1nény (r.), 18-!ü. S:iill/isi ./t'nii. Tel.:

2-01.
Jlnkó, ()rangyal, 187a. llajnal !iliklós. 'I'l'I.: 2 -80.
Jfakó, (UjYúros), Szent Lúszló. 1882. l\iss J. F.rnii
örök., k. l"ajda Lajos. 'l't~l.: 1-50.
Jlakó, i\Ieg~·úl\6. 1902. E1nb<'r ./rí:sl'/'.
,1/(lkó. Szent I.stvún. 1907. 11/nthéscr .Tcnií. 'l'{'\.: fi:!
i\lakó. Ferenc Fcrdinúnd. 1914. Rác: .Tenií.
.llakó. I\:ossulh. 1926. vifc'::: I\irálu i\lihúly. 'l'pJ.:
1-85.
Jfarcali (So1nogy). l. n.17:-L Szcnthúro1nsúg (r.L
17~)0. "1lajnr Aoostonné.
k. dicsős:cntn1árto11i
11lajor lst11án. Tel.: 45.
Jliarcali, Hc1nén\', 192i3. ii:v. 11liinich Hl!dolfné„ le
Slrengc :Í9os/on. 1'cl.: 69.
J1lartonv<Ís<Ír (Fejér). 1. ::1151. Szcnl Ist,·ún. 18:10.
Grinun Rudolf. 'fel. 1-17.
i1/ád (Zc1nplC-n), l. 3524. I~ígyó (r.) 1825. Fnrkly
Ft•rc11c1u!_. b. Fl·ls:cgh!f Gyula.
Jlliyocs (Baranya), l. asa::1, i\Icg\'úlló, 185a. Z.
Zaáry Elcnu]r, b. Adh·r Iván. 'l'el.: 20.
,ildndok (Szabolcsi, L 4146, 1leg\'últó, 1861. Lljhelyi Sándor.

ll!<lí'!riapócs {Sz~bolcs), 1. 2204, Sziiz l\fária, 189:3.
ohrifHÍn .-\11/ol.

·

J.llálés:alkn _(Sz:~l!111i.r), l. 9125, Oroszlán (r.), 1825.
Alrner !Jela. I el.: 12.
11/<~lés;at.!,·a. Csillag, 1908. /{álmán Ernő. Tel.: 14.
1lla!V:1sfolc~ (Pest), I. 29-!3, Corvin, 1917. S:iicsné
,"i:ucs .~ulia. ·rel.: Bp. 297-900. :\Iú!Yásföld 58.
tll t~csckal1a {Baranya), 1. 20'.Zl, Szen.i.h„u·unis:l',
.19:Jn. 1Vagu Eh~k.
•
't>•
Jl!ccseks:abolcs
(Baranya),
l.
46il
Szent
Bori'
I·
- '/.
,
J.l .1.
188 ;;. 11 arkus Gyula.
illt·d?ucsbod:á_.i; (Arad), .L 2521. Angyal (f.). 1928
l~ _ir~1er Leo, k . .le=so Arlhur. (l\Iedgyesegyháza
f1ok.FL)
i)!cdgyescgyhá:n (Arnd), 1. ·f908. Ang\'al. 1901. 1Viencr Leó. (I~iókkal J\Iedgycsl~odzásŰn.) 'fel.: 23.
1l!er1~ye (So1nogy), l. 1505, Őrangyal, 1889. Göbi
1Vandor .
Jl!c:iJbcrJny (Békés), l. 14.·tlO, fsleni gondvisc!Ps,
(r.), 1sao. Thallcr Gy11la. k. lFcnger Lrís:ld.
Tl'I.:

:rn.

11/c:iilicrény, Oroszlún. 1899. Bercf:ki Péll'f. Tel.:
21.
1lle=öberény, J\Iegvúlló, 192a. Szabó Arpddné szül.
'
/{ornlcJclu Zsu:sannn.
ill!':Öcsáf (Borsod), 1. (i09-!:. ~Iagyar király, t82D.
Lá:ár .lánns.
1llc:öcsát 1 Isteni gondviselés, 1923. Oros: János.
11le:ö.csokonua (Son10 0"\,') •. J. · l an:1,
(',so(Jaszar,·as,
,
19.3-!. Perc:e lslucín.
·
·hJ/:::.ökas:ony (Bereg), J. 2665, Reinény. 1883.
Z1mmern1ann .lenő.
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Jlfezökeresztes (Borsod), 1. 4279, 1Ingyar korona,

1668. Siska Miklós örök.
111ezőkon1árom (Vcszpré1n), l. 1860, Őrangyal, 1904.
F'reiszbcrger l\.úrol!J. 'l'cl.: 11.
i'íezökovácsháza (Csanád), 1. 5323, 11.egváltó, 1882.
Gábor Jcnö.

,

Mezőkövesd (Borsod), 1. 20.806, Őrangyal, 1893.
Pesti .!O:scf. 'l'cl.: 26.
ltlezökövesd, Üdvözítö, 1831. J{ovács J{álnzán.
Tel.: 57.
lt!ezőkövesd, Szent László, 1918. 1\lorvay József
örök„ b. Laszlovs:ky János. Tel.: 37.
Mezőtúr (Szolnok), l. 27.6cl7, Megváltó (r.), 1818.
Roks:in Szifvi11sz, Unger Ullmunn Zoltán és Un-.
ger Ullrnann Zoltánné szül. fleeger lrn1a, k. Roks:in S:ifviusz. 'fel.: 44.
!ilezütúr, 1lngyar korona, 1872. I3:lck Jenő. Tel.:
72.
llfe:őtúr, Hc1nény, 1886. Várdau il!iklós. Tel.: 50.
i1lczötúr, 1Iagyar király, 1899. D. Jankovich Dé-

nes.

11/e:ötúr, Isteni gondviselés, 1934. l:'•lyitrau Tibor.
Tel.: 100.
Mélykút (llács), l. 8043, Szent Annn, 1886. Praefort [{ornél dr.
1llélykút, Islcni gondviselés, 1925. J\.01nldsi J{árof!J.
illihályi (Sopron), L 1452, Angyal, 1896. özv. J{rcu:
l{ároluné, k. [{rell: Valdenuír.
iHikepércs {I-lajdu), 1. 2f>Hl, Hen1énység, 1926. ö:!J.
[{ornboffer Jó:sejné.
11/indszenl {Csongrád), l. 99-lű, Szent István, 1864.
[{alona István.

Mindszent, Őrangyal, 1914. Hubacsek [{álmán.
Miske (Pest), l. 2761, Szent Szilveszter, 1933. Lő
rincz Sándor. Tel.: 6.
illisfw~c _(llnrsod), l. 61.559, Oroszlán (r.), 1811.
J....1rald1 Ju.ios dr. 'fel.: 64.
illiskolc, l~ígyó (r), 1803. Baruch G11ula és özv.
dr. Soniogyi Béláné. Tel.: 98.
·
Jlliskolc, Isteni gondviselés, 1894. illészáros Zoltán
dr. Tel.: 4-79.
illiskolc, l\Iagyar korona (r.), 1819. Reichard Jenő
Tel.: 1-18.
.
Mi s'.;olc, Arany sas (r.), 1760. Kellner ődőn. Tel.:
7 o.
Illiskolc 1 1\rany szarvas (r.), lí60. [(. Rác: Jenő
örök. és Biró Sá11dor 1 k. [{. Rác: .lenő. T 1
2-66.
e.:
ilfiskolc, Szent Erzsébet. 1903. lVéhfI/ István T ]
3-07.
·
·
· e.:
il!iskolc, Őrangyal, 1909. Deutsch Zoltán Tel ·
3-57.
.
..
11/isl~·olc,

nlegvúltó, 1918. S:ily Gyula, b. Zsarncu
.J
J.llisk?lcJ Szent István, 1922. 1u!n1es .1.1folnár J{áfnu111. Tel.: 9-05.
_il!i:ko!ri. Szent Anna, 1931. /1olliinder .ló:sef. 'l'el.:
.Tanos. Tel.: 1-22.

11/isko~c,

Páduai Szent Antal, lH:.!4. Bellúk József
dr. fel.: 2-34.
Miskolc (MarlinlelcpJ, Apostol, 1~29. Czeqlédy [slvan. 1'el.: 2-·15.
·
Moluícs (lll;ranya), l. 17.369, II. Lajos király, 18,18.
Auber Lasz/a dr. Tel.: 69.
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l1lohács, Szcnthárc1nsúg {r.), 1795. Schniidt /{rí.
roly, b. J.1/ayer J(ároly. 'fel.: 25.
1)/oluícs, .Angyal, 1~)01. Scl!ll>t~iss[!ul Pál. 'fel.: 7±.
i\lohács, Szenl Ferenc, 192H. Vida Lás::ló. Tel.:
1-22.
11lohnra (l\ógrúd), \. 1198, ~Iegvúltó, 192a. Balá:.<>
De;;,t;Ö.

11/onor {Pest), l. 13.886, Szenthúro1nsúg, 18:JG. f{útai S. István. 1'cl.: 55.
l11onor. Húkóczi, 1907. Schul1nan Bódog dr. Tel.:

28.
11/oson (i\Ioson), 1. 6393, i\Iagyar korona, 18·17.
Tc11tscb Rcinhold örök„ k. Polónyi Ti1'or. 'fel.:
ül.

1llosons:entjános (11oson), l. 4027, Szenthúro111l
ság, 1877. Györffy Jó:scf.
i:1losons:nlnnk (~[oson), 1. i3036, Szentlélek, 1923.
Pollyák l?c:sö.
11/o:soú {So1uogy), l. 1405, Szent i\largit, 190-1. Pctö
Odön.
illór (Fejér), 1. 10.oa2, :.\lúria segítsége (gyr.), 17-11.
Gihnb{is J.ás:lá örök. k. !riinibtJs Zoltán.
,)fór, Őr:ingyal, 187G. !Juclion :llfrúd.
*i1/unkács (Bereg). l. 2H.102. I\:orona, 1722. Sándor
Lajos.
*11Junkdcs, :Jlegvúltó (r.), 1810. Fercnczu János dr.
és l'<írsn. ·rei.: 21-99.
*ilf11nkács, Zrinyi Ilona, 1907. l{elcti Edt?.
·/!:1llu11kács, Isteni gondviselés. 1916. S:ántó r.é:::a.
Tel.: 21-·18.
*Jfunkács, Szent ).liklós, 1925. Túth István. Tel.:

22-56.

*11/unkács, .Aesculap, 19il0. Ropaf!orl .\rí11dur. Tel.:
20-11.
*ilíunkács, 2\linerva, 1933. Einc:iy Jliklós. Tel.:
20-élS.
illurakcrcszlúr (Zala), l. 2195, Szenl Antal. tn::t:L
Bcntzik Gi:clla.
1\laguatád (Son1ogy), l. 4587, Szenl Ish·ún (r.),
1827. Faller .:Ídán1né.. k. Faller ..id<i111 (Fiókkal
Lábodon). Tel.: 38.
f•,Tagyatád, Turul, 1906, l'asdénucu Elentér. '!'el.: 14.
1\lagubajom (Son1ogy), l. 5•112, ?\!agyar király (r.;,
1847. Vasdéngey Aladár. Tel.: 7.
1Vagybaracska (Bács), l. 3929, Szent In1re, 192:1.
J•orkly Géza.
A'agybánhegycs (Csanád). 1. 6214, I\:ígyó, 1923.
l'abcr Alberi örök. h. ;\'yilray fsf11IÍ11.
1Vagybdlony (l"Icves), l. 2703, Isteni gon<lviscll'.S,
1929. Popovils István. 'fel.: 10.
·
iVagyberki (So111ogy), l. 1073. ()rangval. 192:L
Skopál Sándor.
"·
1Vaf!ycenk (Sopron), l. 2126, i.\Iagy:ir korona. 18:.!7.
1\'é1nclh .ló::::scf.
,\'agycsákdny (''as). 1. 1603, Szentll·lek. 1912.
ii:P. Oll'rf J;;111ilné_. k. Jlcslcr Sándor.
1Vagydobos (Szal1núr). 1. 2251. \leg\·últó. 18H;>.
11/cdaucssy Györuu.
*iVaoudol1ron11 (RPrPg). 1. iJil~:-L Salv:itor. 19:~1.
J.'iifcy Aladár.
Sayydorou ('l'ulun), 1. :J5U2, l.sl\"Úil tirúlY, 188·.J.
S:::cndrooits Vilrnos. 'fel.: 16.
~
:Vagyccscd (Szatn1ár), l. 6()28, :.\Iagyar korona,
190·L Cs. Tóth Bertalan örök., k. Puskcís J(círoly.
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I'lagqhalász (Szabolcs), l. fiflG5. Turul, 1922._ iVag11nOniaszai Bogcha .Alajos. h. l\.andell GyorrnJ . .
*l\'agyida (Abauj-Torna), l. 2125, Őrangyal. 18Sb.
Stein Jenő.
.
l'laguigniánd (l\.0111áron1), 1. 2403, Őrangyal, 1887.
Gárdos Zsiy1nond.
.
Nagykamarás (Arad), l; 4385, Szent lstvan (f.),
1937. Fejes Ferenc. 1el.: 4.
Nagykanizsa (Zala), L 30.869, Fekete sa_s (r;), 1730:
Práger Béla örök.. h. Dcn1eler f,as:lo.
Te1..

2-29.
J.
lVagukanizsa, Igazság (r.), 1836. 11/crklu Bclr1s ozse/ clr. Tel.: 1-81.
.
iVayukanizsa, Salvator {11cgválló), 1882. Bogdan
,Hadár dr. Tel.: 1-86.

iVagyka11izsa, Páduai szent Antal, 1907. Szekeres
Viln1os. Tel.: 1-07.
,\'<lg!Jl.:ani:sa, Őrangyal, 191iL Déri Jó:scf. 1'el.:
3-57.
f./agykani:::sa, Szüz ~Iária, 1923. Lukács Viln1os.
Tel.: 6-06.
*iVagykapos (L'.ng), 1. 2555. Sz(•nthúro1nsúg. 1839.
Fricdn1a1111 .József. 'fel.: 20.
:Vagykálló (Szabolcs), l; 9247, Is.~e~i gondviselés,.
(r.), 18liL Giidénu Sandor dr. orok .. h. "llfngoss
Sándor. "!'cl.: 2-L
Vagykólló„ Hc1uény, 192a. !János Béla dr. Tel.: 35.

1

*~'ar111l.:ál11a (Bars), 1. 1097, ()rangyal. 1903. Pnfn!I
lsfuón.

,

Nagykáta (Pest), L 11.005, SzentWek, 18H, .):.
Baksa11 Béla. Tel.: 23.

l\ragykdta, :\Iegváltó, 1930. özv. ](őrössy Istvánné.
Tel.: iO.
.Varn1kó11yi (Tolna), l. 2177, Szent Islvún, 1925.
SchfJnfcld Lajos.
1Vagukot)(Ícsi (Pcsl), l. 2587, Boldogasszony, (f.i.
· 192fl. Schn,llz Endre, k. llack .lenő. (Pcslhidcgkúi fiókja.)
Nagyk<lrös (Pest), L 28.591, Megváltó (r.), 1805,
ü:11. J{lein Gyuláné, b. Rön1er Lajos. Tel.: 1-1 t.
1Vagykörös, IZígyó, 186•1. Borbély Endre. Tel.: 94.
l"/agykörüs, i\lngyar korona, 1889. J(ertész Ele111ér. 1'el.: 76.
1Vngykörös, 1\1rul, 1903 . .lás:: lsludn. Tel.: 55.
1Vagykörüs Angyal, 1905. Zsán1boku János.
,\'aaykűrös, Re1nény, 1916. :1dy Béla és Técsy
f)e:s6 dr. Tel.: 1-20.
iVagykörii (Szolnok), l. :JH54, Szent :.rnrgit, 192·1.
Vnrgyassy Guula.
i\'oyyláng (Fejér), lúsd: Soponya.
i\'agyléta (Bihar), 1. 6944, Púduai szent Antal, 192D.
Si111on11i József.
i\'agylv::s (Sopron), l. 1·1-!2, 'l'urul, 1930. ll11s:dk

Lajos.
*;Vagun1agyar (Pozsony), l. 1H38, Szent István,
18í2. [{erényi Lajos.
1Vagyn1aros (Ilont), 1. ·ifi99, Isteni gondviselés (r.).
18:·35. Jfcducc::.ky iifiklús.
:Vagflnuígocs (Csongrád), l. ·1989, Segítő i\Iária,
1898. Jl/rcs Balogh Lajos.
1
I'. agumányok (1'olna), l. 1958, tiiegváltó, 1908,
Szepesy Sándor. Tel.: 7,
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, .Jl8''
'\le"vúltó,
1858.
.
-· b
S .\nniial .·\ntal. 1cl.: 14.
. .
.._. · :i.. (~og1nd'
r• •• )
l . 99-9
°!1,!(l!Jl/OíOS:1
__ , , Gondv1se 1es, 19:-J4.

Nemcsbikk (Borsod). 1. 1143, Gróf Széchenyi Ist\'Ún, 1903. /{{cin Ferenc .
~\'crncsd('d (So1nogy). 1. li58, Szeretet. 1930 . .Tu-

1/iinslcr Sandor.
• ..
-;)':}'l 4 • (f)
19:1')
I\1trlf111
·Narlltrábé (Bihar). l. „;i<
• '
• • :-·
.•• ·
. p;il, k. [(iirlhy Pálné szül. Ras:lonch Jfana.
(Bii1artorda riók,ia.)
*1Vn[!!fSalfó (Bars). 1. 285a. Hernény. 1881. J)rop1u1
Er116. ·rrl.: 12.
" .1r:u.
· 1. fi388. ()roszlún. 18{)2.
*i\'agus11r<Ín!J (J.,y1

*'\'e111csúcsa (I\on1úron1), 1. 2397, (?) 1895. Thaller

.,.,.;\'(lfl!JTI1C!J!JCI'

,
.. )
(h.onH~l(Jlll

'l.

1

flnas .ló:scf.
•
19'>':l
Nagys::i·kelu ('1\ilna), l. 19fl8, He1neny,
_,.
Boros Lás:ló.

P/agrp::énás (Békés), l. 66ÓH. ;\Iagyar kirúly, 1897
.4.~!an1knuits Adrini. Tel.: 12.
_
,,
1\'agytéfény (Pest), l. 71(}0, Szentlélek, 1819. fa!}
lqnác.
Scs•it"o ,;\I„1ri·,
1Ya;111uá:sony
(Veszpréu1). l. '...>o-s
th.
<
_..

18:in. Béic:::u (;óhor.
,
... l J<rF /ft1l*J\'as:::Pnd (I\01núrn1n.1. L ,)} '.!K . .-\ng: ' 1 · '' .i.
n1os Lipót. ·rcl.: :i.
..
. . . · 1 1--~~ Isten szc1nc, 1uaa. Jlnrfnn
.\adasd (\'ns).
· ''''
·
·"':::ilánl. ·rei.: -L
.
· „ szcn! 1'a·
?V<idnsdlnd<inu (F\,ji·1·\. l. 1nuo.„„l\qn1n~1
l
inús. 191a. r'i:::P. 1\'i111n1t·r. ~ 1 n111.~·111. k.
a •os
Béla. (fiókkal SúrsZL'lllin1h:tlynn.)
i\'ódtuluar_. lúsd: /Jajtfúnríd1ulu<1r.
.
-8
J
•
US SZlYl' 1901. Ö:::P.
1"<'1<1ot·, (Sotnogv), l. llth. , ez . . . clr. (F1'o'J,.
:\ Derncler
..
·· . . k. 11,!'·-'··Béla
~
Gu11lanc,
es~a1 os
kal 'I'ürökkoppányha11.)

n

luis::: lstuán.

Pú!.

1\'t•1nesuid (So111ogy), I. 1759, f.fegvúlló,
1lf('rklu Bel11s Lajos.

1873.

,\1émef{Jn/u (Baranya), l. 3095, Szenthúron1súg,
18:·l8. Eiir!J /stucín. Tel.: 22.
l-lé:::sn (Nógriid), l. 10i2, Szent Antal, 19:J:i. Rornluí11yi Gyula.
1\'úgrádocriicc (Nógrúd}, 1. ~31iJ. Hf·1né1l\·, 189:1.
l{udar .Ten6 dr. örök„ k. 1Vé111ct János.·
1Yo11a (Zala), l. 172i. Őrang.\·:11, 1880. fi:::o. Pcrsa!i
G 1ullriné, k. ifj. [(ác:::irih Dc:::sö .
1
l\ uárád (Veszpré111), l. 1'151, :\rany kalúsz, 1930
Fiilöp Zoltán.
lVyárcgylui:::a (Pest), 1. ·117:l, J-Iungúria, 1931.
J)usa l::rn6.
?v'ycrgesújfa/11 (Eszlcrgon1), L 2530, Szent Lajos
18[)3, f/11bcr f<"crcnc.
1\'yiracsád (Szabolcs}, 1. 8851, 1Icgvúlló, 188-L
J.\'auu l\ároly .
!Vyirad()fl!f (Szabolcs). 1. 52B;'l, Szcn!húron1súg-.
1925. ö:u. I\rilnay Istuánné_. k.
dr. Pappné_.
Csigby :!ru11ka. 'fel.: 8.
1Vyirfífirány (Szal>olcs), 1. H300, Gróf 'I'iszn Isl\·ún.
IH2-L DofJo:::y Endre.
iVyirfuítor (Szabolcs). 1. 10.77H, ;\fagyar kirúly (r.;.
1830. Vadás:::: Elek és 1\'cidas lntre.
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909 Boldizsár ln1re.
[l.TrJirbátnr, Szent Ferenc, 1 ..,.
'Tel.: 53.
.\il, ~rurul, 192~3. lVali~
l•llJirboo<íl (Szabolcs), l. 3
· 011 rs:kn Anlr1.I.
l. 2388. Isleui gond\'_isep,r11irbogdú11!1 (Szabolcs) Sd11tlor örök., k. Rakos
·lés, 1909. Fricdrnann
Simon.
) l 51 308 Arllny sas (r.).
N11írl'f1!lliáza (Szaholc:' . , " . '4-?.7.
.
S
l . Dc-so dr Tel..
•
-·
·
(.)
183-1 Jnncso
1648. :op •0
,
·.,.
11anynr korona, 1 · •
r.
•
l\r!J 1reg!J 11a~a, 1 <.b.'
B 'la k. Jancsó • I\.aln1an.
J\áfnián és Re1chmann
e '

Tel.: 2-89., • . 1866 Osa11áni Jó:scf. Tel.:
r..ruírcgultáza, h.orany1,
· ·· ·
3-62.
t lS93 Török Guula.
f\'uircgybó.:a, Arany kcresz '
.

3
1:cl.: 4-;:: 1. Gróf Széchenyi István, 1901. Fejér

"f\11JfTCglJ 1lfl~Cl,

'

.Fcre.nc., Tel.: 2~_210. 1906 Gonda llfil1ál!]. Tel.:
f\ruíreguha:a, AngJ.l,
·

5-22.

'!\Tuirl'fJ!fliá:a. 1,raskcrcszt,

Tel.: 5-20.

1914. Gcracl!lff!l GuörmJ
.

·

'f.luircgulirí:a, Istcní gondv1sclcs,

19"7 Illés
- .
,

Tel.: 5-63.
.
"°! l·I · ·inner
. ·
1l([_(l,
·~
Besscnvct.
l :i.i, ·
fHSS
:i ·
. - .: •
, '
· ... „1
l s~ S..,.i1ts ]\.llfnHl11.
oro e, '-· -· - ·
l 'J'l71 ?,fcnválló
l\rqirkards::: (Szabolcs), · .... ' · b
'

\°!Jlíf'fl!}

• J\Ín!JS János.
'·. ro Isteni """'''''"'lé;
N1JirfHgns {Szabolcs), l. .~3:J '

'1n?1 Jfirrrr
/{ . .Jo:.'n'f.
..,_ •
•1
-90 ~Iai:!yar korona,
l\'qirrnacla (Szabolcs), 1· 3 1 '
v

· 1903. Lengyel ,\ni al.

Nyírmihálydi (Szabolcs), l. 1901, Fortuna, 1925.
l'dllay-Sipos Berta.
1'.'yirtass (Szabolcs), 1. 2770, Ren1ény, 1929. Leöveu
Zoltán.
*Ög11alla (I~o1náro111), 1. 3250, Szentháron1ság, 1885.

Pcílka Jenő.
*Óhaj (Bars), l. 1334, 1938„ felállítás alatt.
Tel.: 1-83.
Okány (Bihar), l. 5161, Szent István, 189-1. Daróczy Antal.
Olas:lis:ka (Zen1plén), 1. 2924, 1Iagyar korona,
1899. s:adai .As:talos György, k. szadai Asztalos
Gyula. (Fiókkal Erdt'íbényén.)
Orgovány (Pest), l. 3643, Isteni gondviselés, 192tL
f/eczlcr Emil.
Orosltá:a (Békés), 1. 2-l.926, Fehér kígyó, 1876.
Graef Tiborné, szül. Akos Irén. Tel.: 21.
Oroshá:a 1 1Iegvá1tó, 1826, Zalau Lajos. Tel.: 14.
Orosluí:a, Isteni gondviselés, 189·!. f{crtés::. József.
Tel.: 78.
Orosháza, l\:ossuth Lajos, 1907. J.1/olnár 11/ihály.
Tel.: 1-83.
Orosháza, ílcn1énv, 1921. Sarkadi Irnrc. Tel.: 1-99.
*Oros::ka (Bars),· l. 951. :\Iadonna, 1929. F!cydriclt
Rároly.
Oro.o;::vór (l\Ioson), l. 1678, :\Iegvúltó, 1912. Sámuel
Béla, b. Fiilöp Lajos .
*Oros:vég (Bereg), 1. 2822, Kígyó, 1892. cichátz
Tibor.
Oslff!lass:onyfa (Vas), 1. 1900, Remény, 1912. ifj .
J1/é::es 11/iluilyné.
SI
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(Tolna), !. 4295, Szent István, 1880. Páh11

De:(~·est),

l. __ 5600, Itorona, 1887. !(enéz Ferenc.

Tel.: lfPesl), !. 3091, Magyar korona. 1915. /(.
11/olnár

.i11iklós.

(Borsod), !. 2387, Szarvas,

184'>

•.

óvár!J

Znllrin. l)
739') Aranv orosz 1·an. 1873 · Rni.
(Borsoc ' 1. . __ , .. ~· .(Fiókkal Sajóvárkony·
zill(Jfr /nire dr. Tel.. 3n.

ban.)

Páduai szent A.ntal, 1903. özv.
· ;l.
(Békés), l. 7279, 1Iagyar l;:.1r.1
J' 1874. Pelr!J

Adárn

Zoltán. Tel.:(\?·as ) , l . 1·!07 ' Annval,
188G. Tor·
o.

(Pest), !. G841, Öran~yal, 189-l. Sz. Búlinl
E~rcIH/l
. lstvan. Tel.. 11.

.. .. 1"·•
. "u.
oro

Szentháromság, 1859. Bicli(z .•1\·.1 ) ' l • o.J.)8
- ' '
/cr G11llln. Tel.: l8.
.
· ( ) 1"77
( .I~ 11·1) l 11.8;.}3. Szenlharon1sag _r. '. ' ,
. '{'~'-~
Szily illarianne.
Szily
ie„a,' 1:'-· dr · Pálvüfglfillé
··
Tel.: G.
- V
a László. Tel.: 5.
Paks, ()rangyal, 1901. arSa
t \ t·1l 18ö3. 1'ú{lz
Parád {IIcvcs), l. 2427, zen • n, ,
.
Pál (Fiókkal nccskcn.)
. ..
.
. ) , l · •)- 169 • lsleni gon<lv1sclcs, 1890 ·
1cn
Piícin · {Zen1p

S:ilrírp1i /Jéla.

PállHí:;t · {Ahauj)' \. 669.

1··

\.IS

_iVagy B. S::.ilvcs:ft•r. Tel.: 9.

szent Teréz, 1932.

Pápa (Veszprém), 1. 21.356, Gránátalma (r.), 1577.
lrgalmasrend, k. 1\'yerges Gyula.
Pápa, Városi (r.), 1757. J(arlovitz Adolf m. kir.
kormányfőtanácsos, 'fel.: 1-00.
Pápa, Őrangyal, 1885. özv. Piatsek Gyuláné, k.
J(osztolányi i)fúrla,
Pápa, Szent Anna, 1907. il!ichna .1lli11ály.
Pápakovácsi (''eszprén1), 1. 1700, Szeretet, 1928.
J)/észáros ln1re, k. Grimm Ferenc.
Pápaleszér (Veszprém), 1. 1938, Megváltó (f.),
1926. Szeku/esz József.
*Párkány (Esztergon1), l. 4479. Szen!húromság,
1850. !-/agy István. Tel.: 48.
*Párkány, Sa!vátor, 1933. Rády Lajos. Tel.: fiO.
Pásztó (Heves), 1. 6142, Magyar korona (gyr.),
1810. l>ilkei Petreczky Tibor.
Pásztó, Szent Antal, 1926. /{risár Aladár.
Pát11 (Pest), !. 2620, Megváltó, 1923. Kcílmá11

/(árofy .
*Pelsőc (Gö111ör), L .J032, Isteni gondviselés, 1884.
/(elfner László.
*Perbe/e (I\ornúrozn), I. :J850, :.Iagyar korona .
1904. Rakusz Ottó.
Perecesb<inyntelep. lúsd Dió.<:győrnéf.
*Pt'red (Pozsony), l. 4090, Őrangyal. 1909, özv.
Thor111n f(árolyné .. k. Braun Endre.
Perkáta (Fejér), !. 4689, Megvitltó, 1885. B11da11
Bálint.
Pcslbidrgkút (Pest), 1. 6030. Mária Remete. 1917.
ifj. Scholtz Endre. Tel.: Bp. 167-804. (Fiókkal Nngykovácsibnn.)
Pesfs:enter=sébet (Pes!). !. G7.907. Szt'JJ! Erzséhel.
1894. Reiner Miksa. Tel.: Bp. 347-941.
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PestszentcrzsébetJ Arany
ton, b.· ·sen1jén Lás::ló.
Pest s:enter=sébel, :\Iagyar korona, 1902. S:iks:a!I
Gus:uiv. Tel.: Bp. 347-609.
Pests:entcrzsébet, .Angyal, 1912. S:old Lrís:ló. Tel.:
Bp. 34 7-956.
Pcslszentcrzsébet, Viktória. 1913. dr. LéPoll lsf·
ván. 'I'el.: Bp. 347-(j03.
Pcsts:enler:sébct, I\.ígyó, 1923. ö:11. Bcrlafa11ff!l
ln1ré11é, h. Dokross!} Zoltán. 1'el.: Bp. 347-693.

szentlőrinc

80.

Pesfs::entlörinc, Isteni r1ondvisele's 1933 L „ ,
G ~ '/ I ,
,
t1
'
•
assu
yorpa . a11os. fel.: Bp. l-!G-r~ 4 p
lörinc 207.
Hl .,
estsZenl-

(Pest), I. 11.340, Se"ÍtŐ ~!' .
,
Bordás Dc:.sö. 'I'el.: Bp. ·199-6?7 ~ ar1a. 190.J.
[>eslújhcly, .Apolló, 1919. /{ac:.iá11-S~1rn/lcc
Bp. 297-•!62.
· Tel.:
Pcslúj/wly

Pestszenter::sébct. Sárkány, 1925. Sárkány Lás:ló
örök., h. f.'iilöp Péter. 'l'el.: Bp. 147--109.
Pests:cnler.:sébct, Ren1énv. 1929. ö:u. Bartha Ti~
vadarné, h. LÓzár .ló:~c{. 'l'el.: 3-17-810.

Pécd (;es_t), l: 7°.61,, Meg\'áltó, 1842. özv. Gö/11
_Pa/ne, J.... Bos:or111enyi János.
Pcc~ .!Baranya), !. 68.000, Szerecsen (r)

Pcstszcnlerzsébet, Apostol, 19:32. 1\látra!J Gusztáv
b. Takáts Ernő.
Pcsts:entcrzsébct, H.úkóczi, 193iL l~rkt'rl!f Fcrc•nc
örök., k. ,1/cster Ferenc, 'fel.: Bp. 1.ti-935.
Pcsls::c11lcr::sél>ct, 'l'uruL tD:l·L (;ntr1111bos /;1;/u.
Tel.: 147-882.
Pest s::entcr::sébet, N agyl1ohlogasszony. 1938. 11ih':

Pécs,_ Ara~): s:.~s (r.), 1788. H'éb('r f{úl1n<i1111é és
k. Gt•igcr J{<ifnuín
P _Geiger
.,
Gh.alnianne,
· · l
·Tel.: 17-85.
ec::·
ranata ina, (r.), 179H. lrga!Jnasrend, k.
Endre. Tel.: 22 -82.
Pecs, i\lagyar korona. lö1i~ /;.,.v C1·1'11c·sc'1i· B '/' .
l· G '/ 1 ·1
·
· ,.,. · ' ·• , e ane
, ~. ra s ~· lll a. 'fel.: 23-70.
·
Pccs,
Szlí.z
:\Iúrin.
1887
ren<'c·i·
\'r<CJ</ B.'./'
G "b,
.
„ •
"
·~ • • •
e ane., szu„ 1,
. o cl ,lfaryll, k. Gobcl f{úrollf. 'J'c>I . •):' .· -n
Pec~ Re111'
189- s ·
· -„ _,)„ _,„.
'i; ,';' . „ cny,
· :>. ::1yethy f'rigycs. 'fel.: 2:J-iO.
f {,<~~. <h,ingyal. 1901.
ii:u. f(eres:fén11 Táno1in •
I cl.: 2:J--!l4.
. ·
. e.
Pécs.
Szent GYöruy
, ['·~rcnc dr. 'l'cl.:
27~7·1.
. ,. o.. 1908
.
. nel'eny

Andriska Ödön dr.
Pests:enlirnrc (Pest), l. 81~12, Díana. 1n2;L Jlo/111ír
:lnfal. 'fel.: Bp. 14H-tHi9, Pestszenlin1re i.
Pcsts:t·ntlőrinc (Pest), L aO.Ull, ?-.lagynrorszúg ,·t·dasszonya, 1897. Bt~rnolák János dr., Tel.: B;1.
146-H54., PcslszentHirinc :'J4.
Pests:entlőrinc:, Flóra, 191-1. ..Írt'tH!<Íssy lrnr(' örök.
k. Arcndcíssu Lús:lá. 'fel.: Bp. 1'1H-H54. Pl'Sl-szcntlőrinc 40.
Pcsts:cntlörinc, Szent Anna, 1929. l1arc:: Lnjos.
'fel.: Bp. 146-654. PcstszPnlliirinc iH.

.Stpocz lsfl1á11 t'iriik„ k.
20-23.

-·.fó1iá~·

('ó-a
rl ~

'1' 1697.

r

r.

'I'el.:

/'1ss

Péc_:s, Sz7nt Islvún, 1922 . .4brudbányáy Ödön. 'fel.·.
.10-06.

Pécs„ Petőfi Sándor, 1923. Fridricli Sándor. Tel ..·
1:-~-l,1.
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Pécs, Isteni gondviselés, 1928. 1\lertha Lajos. Tel.:
13-53.
Pécs, Szent József, 1932. 1'Vcigl Di·=ső. Tel.: 23-7-t.
Pécs, Szenl J\fór. 1932. Vondra :1nlal dr. Tel.:
27-58.
.
Pécs, !{is szent Teréz, 1933. Tróber .Alárta. Tel.:
18-34.
Pécsvárad (Baranya), l. 2760, Szentháromság.
1832. Nékám Aurél. Tel.: 26.
Pély (Heves), l. 2871, Megyecimer (f.), 1927.
Czingell László, k. Scholtz illiklós. (!-leves,
i\legyecímer, fiókja.)
Pétervására (!-leves), l. 2464, i\Iagyar korona, 1851.
/{övér Béla örök .. k. özv. f{övér Béláné.
Pilis (Pest), l. 7~15, ).lugyar kirúly, 189G. I-linf[ncr
Jenő.

Pilisborosjenő (Pest), l. lfi75, Szent Erzsébet, 1925.

id. Lukinich

Dezső.

Piliscsaba (Pest). 1. 2696, Szent László, 1900.
párdányi [<olts:: Richárdné. 1'el.: I\lotildliget 5.
Pilismarót (Eszlcrgon1), l. 17H8, lsleni gondviselés,
1912. Bárány S1ilárd.
Pilisvörösvár {Pest), 1. 7815, Szenthúrornsó.g (r.),
18'11. J{rébesz László örök., b. J(nvrícs Lrís:lfí.
Tel.: 14.
Pilisvörösvár, Segítő Szüz !>.Jária, 1913. Safáru
Gyula. Tel.: 18.
Pincehely (Tolna), 1. 1663, Gondviselés, 1894.
J(arvassy János dr.
Pituaros (Csanád), l. 2978, Isteni gondviselés,
1884. Szabados József.

Pocsaj (Bihar), 1. 3746, Lehel vezér, 1911. Nagy
E·rnö.
Polgár (Szabolcs), l. 13.339, Megvúlló, 1869. Dr.
i''azekasné flcun1ann .:inna.
Polgár, ?lladonna, 1923. J-leringh Ernő.
Polgárdi (Fejér), l. 43fl3, Fehér gala111b, 1875.
Hr//ler Ferenc. Tel.: 7.
Ponuíz (Pesl), l. 54;13, István király, 1886. özv.
f-lerkovich Sándorné, k. Baltha:ár 1:crenc.
Porcsal!na (Szatn1úr), l. 2623, Aranyl~alúsz, 1933.
Jcnf'!J Príl.

Pornóapáti (Vas), l. 672, Isteni gondviselés, 1926.
Siilhl'ű Odün.
Poroszló (Heves), l. 5187, Isteni gondviselés, 1877.
Rrinuai J(rírolu örök„ k. /{ubinyi Endre. Tel.:
10. {Fiókkal Sarudon.)
Pus::fa[üldPcír (Uékés), l. 3446, Őrangyal, 1926.
Paulovits Gyula.
Pus:ta111Jrgcs (Csongrúd), 1. 2122, Nagyboldogasz~
szony, 1926. J-[or!Jdlh .Jó:sef.
Pus:/(ls:abolcs (Fejér), l. 2-113, Remény, 1932.
i1lalolcsy (;rí/ior dr. 1'el.: 15.
Putnok (Gömör). !. 'lö58, Feketesas, (r.), 1824.
Sti:iHhaus: Büla. 'l'el. 29.
Putnok, Jókai, 1926. Seress Sarolta. Tel.: 59.
Piispökhulán!J, (I·Iaj<lú), l. 1.t.287, 11egválló, 1851
Birtok L. Sándor dr. 1'cl.: 4·1.
Püspökladány, Hen1énység, 1906, Lőrincz. János.
Tel.: 62.
Püspü/.'lelle (Csanád), 1. 27i2, Őrangyal, 1925.
Stenczl{y Gyula.
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Püspöknádasd (Baranya), l. 2642, Szentháro111súg,
1884. Szarka József,
Ragály (Gömör), !. 683, Hemény, 188ü. özv. Batlka
Imréné, k. Iíauer Dániel.
Rajka (i'•Ioson) 1 1. 293:2, Isten sze111c, 1827.
Lajbek Jenő dr. 1'el.: 2-1.
Rakama::. (Szabolcs), l. 5327, Islcni gondviselés,
1875. Folkmann 11 crenc. 'fel.: 15.
Rácalmás (Fejér), 1. 3923, Meg\'álló, 1898. Dávidné S::iils Ilona, h. Csős:.: lol!ánné. sziil. Lrngyel Stefánia. Tel.: 25.
Ráckeve (Pest), l. 6565, Szenthúrornsúg (r.), 1787.
l\ 7éntetl! Sándor gyer111ekci. 'l'el.: 28.
Ráckeve, ~Iegváltó, 1923. S::ékely Elt·111ér és Takáts István, k. S:.:ékclu l:..'fentér. 'l'el.: 27.
Rákóc:ifalua (Szolnok), 1. 5222, ::\lcgvúlló, 1910
ö:v. ]{ouúcs /{álrnrínné, 'k. ]{arádi. Eznil.
Rákoscsaba (Pest), 1. 8I8H. Csaba vez{:r, 1908.
Vagas:=J.:y /{á:=rnér dr.
nákoscsaba} llungária, 19B5. Budaházy Sándur.
Rákoshegy (Pest), l. -! 1H8, ?\lcgYúlló, 1929. Lengyel Endre. '!'cl.: Dp. 1-!8-5i0. Rúkoshegy 41.
Rákoskcres:=túr (Pcsl), 1. i550, ()rangyal, lt)H2
1Virkcr János. Tel.: 148-505. Húkoskcresztúr
12.
fiákosliget (Pesl), l. ;-1112. Nc1nzcli zú:-;zlú. 1H10.
1\fadcrspach Endre dr. '!'el.: ílp. 148-527, Hákosligct 11.
Rákospalota (Pest), 1. 42.949, Mcg,·áltó, 1891. dr.
lí.eres:=les J.lfiklósné szül. J(ropp llonn. 'fel.: Bp.
294-754.
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Rákospalota, József főherceg, 1900. Fried Sándor. Tel.: Bp. 295-323.
Rákospalota, Zrinyi Ilona, 1911. 11/üller Vilmos
m. kir. kormánytanácsos. Tel.: Bp. 295-312.
Rákospalota, l\-fadonna, 1913. 1lfiklós Aladár. Tel.:
Bp: 295-200.
Rákospalota, Szent szív, 192il. H(/lás Zsigmond
örök., k. S:=iics 11/argit.
Rákospalota, l\-Iátyás idrály, 1933. Radimeczky
Antal. Tel.: Bp. 295-476.
l~ákospalota, Szent Erzsébet, 1934, J(óros István.
Tel.: Bp. 295-572.
Uákoss:=entrniluí?y (Pest), I. 14.260, Szent l\-Iargit,
1899. Lippe Üdön örök. Tet.: Bp. 297-960. Rá··

kosszentn1ihály 69.
Rákosszentmihály, Szent Islván, 1922. J(abau János. 'fel.: Bp. 297-960, Húkosszentmihálv 8.
Rákosszenlnlihál!J, I\.ígyó, 19B2. Lukácsy Zoltánné
szül. Reiter Ró:=sa. Tel.: Bp. 297~9GO. Rákosszcnl111ihálv 19.
Recsk (He\'es), 1. 2ü36, Szent Antal (f.), 1925.
Tóth Pú/. (Parád fiókja). Tel.: 10.
Regöly (Tolna), 1. 2321, Szent !llargit, 1929. Rausz
István.
Répceszemere {Sopron), l. 873, Páduai szent Antal
1886. J{otsis Jolán.
Rétság (Nógrád), 1. 1049, Megváltó, 1877. Óváry
Elen1ér. (Fiókkal Diósjenőn.)
Ricse (Zemplén), l. 2677, Szent László, 1897. Szás~
Tihan1ér dr. {Fiókkal Ze1nplénagárdon.), b. /{is:;
lstván.
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*Rimaszécs (Gömör), !. 1625. Őrangyal, 1877. Seress Dezső. (Idényfiókkal Csizfürdön.)
*Rin1aszo111bat (Gön1ör), l. 8044, Egyszarvú (r.),
1777. Szántó család, k. S=ánfó En1il.
*Rimaszon1bat, Oroszlún (r.), 1805. Deutsch örök.,
k. Deutsch lstuán. Tel. .',.1.
*Hin1as:on1hat, ?\Iegváltó (Salvator) 1934. Nozdroviczi Pál. Tel. 62.
Romhány (Nógrád), l. 209$. Őrnngyal, 1893. Bör·
:sönyi .Tenő .János, b. narsi lrnr('.
*Rozsny6 (Gömör), 1. 6668, Szentháro111ság, 1799.
Fodor Aladár.
*Rozsnyó, Aranyszarvas (r.) 1799. Pasteiner örök.,
b. 1-'ajner Lajos.
Rmlal!cínya (Borsod), !. 2176, Megváltó, 1917.
Lollok Lás:::ló.
Hum (Vas), l. 1430, Szentháromság, 1892, Bokor
Jenő. Tel.: 11.
Sajókaza (Borsod), l. 2825, Arany csillag, 1887.
](oszka Lajos.
Sajóka:inc (Borsod) (azelőtt Barcika) Szent Szív,
19135. J.1/arsó .1.1/eizger Ede. Tel.: 3.
Sajószentpéter (Borsod}, l. 58·12. Szerecsen, (gyr.).
1810. Bossányi .:1nna, k. ;Yé111cfh Dezső. Tel.: 40.
Sajószentpéter, Fehér kereszt, 1924. Róna Pál.
Tel.o 39.
Sajószöged (Borsod), 1. 1042, Szent László, 1030.
Lakner Gyuláné.
Sajóvárkony (Borsod), 1. 5419, Szent f.Iiklós (f./,
1931. Rajzingcr ln1re dr., k. Fel1ér Béla J(ároly.
Tel.: 2.

Salgótarján · (Nógrád), !. 16.980, Őrangyal, 1870.
Rákos Gyula örök„ b. Klul!ccz Pál. Tel.: 1-08.
Salgótarján, 11agyar korona, 1893. S::ücs Iióbert.
Tel.: 1-22.
Salgótarján, Remény, 1903. S::auer Andor. Tel.: 5.
Salküueskúl ('Tas), (azelőtt l\6ueskúl). l. í50, Isteni
gondviselés, 1934. Bartha Béla.
Sarkad (Bihar), 1. 12.000, Védangyal, 1858. Wicland Gyula.
Sarkad, II. Rákóczi Ferenc, 1907. Pártos Andor.
Sarud (Heves), 1. 3424, Isteni gondviselés. (f.),
1932. Runyay J{ároly örök„ k. Vörös Andor.
(Poroszló fiókja.)
Sashalo1n (Pest), l. 11.792, Sas, 1913. Gruber .!1J·
zsef Jdnos. Tel.: Bp. 297-950, Sashalom 51.
Sashalom, Diadal, 1929. vitéz lfortol>ágyi .ló=sef.
Tel.: Bp. 29i-950. Snshalom 20.
Sándorfalva (Csongrád), 1. 5675, Megváltó, 1890
Farkas József, k. Berkes Rózsa.
Sárbogárd (Fejér), l. HG13, Tinódi Sebestyén. 18G:",
dr. 1'elkessy Odön. Tel.: 22.
· ·
Sárbogárd, Szent n-Iargit, 1929. J{ováls Gyula b.
fleil! Pál. Tel.: 3.
'
Scírkereszlúr (Fejér), 1. 2840, Szent Imre (f.), 1931.
Scheffler Antal dr„ k. Sábcínyi Gyula. (Aba
fiókja.)
Sárosd _(Fejér), l. 2704, !{ereszt, 189i. Bossányi
Gus=tav.
*Sáros/a (Pozsony), l. 489, Szentháron1sá", 1909.
Lügner J(amill.
b
Sárospatak (Zemplén), 1. 11.257, Angyal (r.), 1634.
Kása Sándor. Tel.: 56.
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Sárospatak, II. Rákóczi Ferenc, 1894. Go/db/att
Ferenc. Tel.: 80.
Sárospatak·, Isteni gondviselés, 1936. Bertalan
Márton dr. Tel.: 88.
.5'árrétudvari (Bihar), l. 4759, Isteni gondviselés.
1901. Halász Imre.
Sárszcntmihá/!f (Fejér), !. 1692, Őrangyal, (f.),
1928. özv. \Vimmer ·vilmosné, b. Tapfer Sándor.
(N ádasladány fiókja.).
Sárvár (Vas), !. 9334, Megváltó (r.), 1797. Eűru
11ilmos n1. kir. kormánytanácsos. Tel.: 21.
Sárvár, Szent Antal, 1911. Rusznyák Lajos. Tel.:
74.
Sásd (Baranya), !. 13GO, Szent György lovag, 1884.
Darányi Mihály. Tel.: 23.
Sáta (Borsod), !. 1413, Megváltó, 1908. T/nmínszk!J
f{árolu.

Sátoraljaújhely (Zen1plén), l. 18.431, J\Iagyar ko·
rona (r.), 1796. J(ardos Zsigmondné, k. f(ardo.~
Zsigrnond. Tel.: 40.
Sáloraljaújhely, Üdvözítő, 1865. 11/ór Lajos. 'fel.:
50.
Sátoraljaújhely, Isteni gondviselés, 1888. f{ádár
Andor. Tel.: 18.
Sáloraljaújliely, Szent Antal, 1911. Éhlert 11ndor.
Tel.: 1-03.
Sellue (Baranya), l. 2164, Arany sas, 1934. Bubregh Emil. Tel.: 16.
Seregélyes (Fejér), !. 5079, Angyal, 18G9. J(rinitzku
Pál.
Siklós (Baranya), !. GOOO, Szentlélek (r.), 1805.
Grinim Rudolfné, b. Szinetár Endre. Tel.: 3.
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Siklós, Kígyó, 1873. Szabó" Ernő. Tel.: 40.
Siklós, rviegváltó, 1923. Bossányi Jenő, b. Gajda
Pál. Tel.: 7.
Sin1aság (Sopron), l. 900, Szent Péter, 1922. özu .
Alexander Istvánné, k. Scluvcblcr i1fáfyás.
Simontornya (Tolna), l. 3843, Szentlélek (r.), 1818.
Pilliclz Ferenc.
Siófok (Veszprém), !. 3899, Szentlélek, 1869.
J(otschy Ferenc. Tel.: 11. (Fiókkal Siófokfürdőlelepcn.)

Siófol~ fürdőtelep, Szentlélek.

(f.). 1922. /{o!schy
[t'erenc. (Siófok fiókja.)
Solt (Pest), l. 7430, SzenthUroinság, 18GH. Lé1Ja11
Jónei
·
Soltvadkert (Pest), l. 8572, 1Iegváltó, 1881'>. n.,.
zóky Béla örök„ k. Gruber .·Hajas dr. ·rcL: 5-!.
Soltvadkert, j\Jagyar korona, 1935. Szekér Sándor.
Solymár (Pest), l. 3625, Szent :\Iargit, 1909. TanuL~
Jlfiliály.
Som/ószöllős (Veszprém), l. 1400, (f.), !92ü. Ba
loglz Jllihály, k. Losoncz IJe::sö (Devecser fiókja„
Tel.: 3.
Son1ogyjád (Son1ogy), l. 1304, Hen1ény, 19:.!7.
özv. Glós Oltóné, k. Bollyún Borbála.
Son1ogys::il (Son1ogy), l. 1268, Szent Islvún, 18li-L
özv. Bcssenyey Dezsőné., k . .1.llillner Gyüryu.
,)'on1oguvár (Soniot:y), l. 2275. Sze1ilhúron1Súg.
189,1. J{ofsis ]{(Í/nuín, h. Os:rpa/d l.ás:/á. (Fiókkal Garnúson.) "fel.: 8.
io:Son1orja (Pozsony). 1. 3586. Ft·l~ett• sas. 1780. /\lus
llm/alf.
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Soponya (Fejér), (egyesltve Nagylánggal), !. 904.
1Iagyar l{orona, 1924. Jeges Béla. (Fiókkal Kislángon.)
Sopron (Sopron). l. 37.500, .Arany oroszlán (r.J,
1600. l"likolics !l!ilivoj. rrel.: 2-50.
Sopron, Angyal (r.), 1680. Dobsa Mihály. Tel.:
5-67.
Sopron, 1\.Iagyar király (r.), 1767. Binder Ottó.
Tel.: 27.
Sopron, l\.Iegváltó, (r.), 1776. Szerdalielyi Jón{Js
és neje. Tel.: 2-27.
Sopron .. A.rany kereszt, 1893. .Télin Antal. 1\•I.:
2-84.
Sopron, Irgalmassúg. 1909. Gallus Jenő. Tel.: 3-30.
Sopron, Szent Erzséhel, 1912. özv. Lelovits Jó=scfné. Tel.: 1-03.
Sopron, Rákóczi Ferenc. 19il4. Gróhmann Viln1os.
Tel.: 77.
SoroJ,-.,ár (Pest), !. 14.387, Segítő Mária (gyr.),
181-L Löcberer Guula 1 k. Lcíng Oszkár. Tel. Bp.
1,:17-380, Soroksár 58.
Soroksór, Páduai .Szent Antal, 1903. Fürst /:,'fe·
n1ér, b. Stodolni De=ső dr. ·rei.: Bp. 14j-380,
Soroksár 10.
Sóskút (Fejér), 1. 2565, Szent Hozália, 1881. dr.
5i'ikos J{árolyné szül. !1alnli Valéria. ·rei.: 2H.
5'6jtör {Zala), 1. 2352. A IIaza bölcse, 1929. S:::alarnin Jl/ik/ós.
Sövényhá:::.a (Csongrád), l. 685·1, Szüz ?\Iúria, 1\128
Lakatos Antal.
Sur (Veszprém), !. 1842, Hygieiu (f.), 19:JO. S=11per Imre. (Csetény fiókja.)
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Sükösd (Pest), !. 3936, Angyal, 1886. Forkl11 Béla
örök., k. J(iss f(árolu. Tel.: 5.
Sümeg (Zala),!. 5491, llleg"áltó (r.), 1760. Szarkásy
László, k. Fáncsik Lajos. Tel.: 41.
Szabads::állás (Pest}, l. 8338, Isteni gondviselés,
1874. 11/e::ei Gyula.
S:::.abads::állás, He1nény, 1923. Dön1ötör István dr.
S=abnds:entkirály (Baranya), l. 976, Sziíz !\!ária.
1923. /\irály Jó::.sef.
Szajol (Szolnok), !. 2890, Megváltó, 1929. Dobó
Jenő.

Szakcs (Tolna), !. 2860, Vörös kereszt, 1888.
semplhei Alaczkó Ilona. Tel.: 6.
Swkmár (Pest), !. 3565, !lladonna, 1927. Jakab
Gé:a.
Swlks=enlmárlon (Pest), !. 3923, Remény, 1916,
belvárdi Bévárdy Gyula.
Szank (Pest), 1. 4276, i\Icgváltó (f.), 1926. f{as::iba
J(álnuin. (.Júszszcntlászló fiókja.)
S::any (Sopron), 1. ;.l409, Szent Anna, 1885. özo.
11/akray Józsefné, k. Birócsdk Guörgy.
Szarvas (Békés), l. 25.;)01, Szarvas (r.}, 17\).L
S::<'rn:ö ln1re dr. Tel.: 8.
S::arvas 1 Remény, 1873. ö::v. Breuer S:ilúrdné. b.
/( OSSlll h Lri.i:::ló.
.
S::nrrins. l\farg-il. 1899. f(eglcoich ;lfríria.

S:aruas, ~Icgvúltú, 190H. Géczy Dl'ZSŐ örök.. k.
J(cmenes Jánosné. 'fel.: 55.
S:::.arvas, l\fagyarok nagyaszonya, 1923. Farkas
.4. Jdnos örök., k. özv. Farkas Antal Jánosné.
sziil. f(a/ona 'il!argit. Tel.: 19,
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Szatmáröl;:örftő
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(Szatmár), l. 2069. Aranysas, 1917.

l'argha Pál.
S:ás:pár (l3arnnya), !. lll97, Szentháromság, 188.::
Solt Jenő. Tel.: 10.
Szeged (Csongrád), !. 145.000, Megváltó (r.), 17\:J.
Temesváru József. Tel.: 13-91.
Szeged, Isteni gondviselés (r.), 1812. Barcsau J\ri
roly. Tel.: 12 -70.
Szeged, Szenlháron1ság (r.), 1834.
f...t'in:in[Jt'r
Gyula örök., k. Lcin:inycr 11/árla dr. 'l'el.: 13~52.
•~·:e!Jcd, Segílö :.\lária, (r.), 185.}. Löbl l1nrc dr.
Tel.: 18-19.
Szeged, Szent Hókus. 185ll. Gcroclu ./('nii. ·reL:
10-(\2,
Szeged, Szent György, 1869, Fronkl Anlal. k.
Franki József, Tel.: 11-18.
Szeged, Szent István, 1870. Salgó Péter, b. llallyasu
Andor. Tel.: 12-96.
Szeged, I\.ígyó, 187-L Gerle .lenő. 'fel.: 13-59.
Szeged, I~álYária, 1888. Pósa Bafá:s. '!'cl.: 12--25.
Szeged, Dugonics, 1905. ifj. Frankó :lndor. 'fel.:
17-93,
Szeged, Erzsébet kirúlynl·, 1907. Tiiriik i\lárlon.
Tel.: 13-64.
S::eyed, :\Iagyar korona, 1908. lakár .'i'ándor örök ..
k. 11/dlhé 11/iliály. 'fel.: 16-95.
S::cycd, (Alsókü::pont), Páduai Szent A.nlal, 1909.
11/és:dros Imréné, k. 11/és::áros /111re .
."i:egcd, (Ujszegcd), Őrangyal, 1910. i1loldván Lajos,
k. Leskó Yilnios. 1'cl.: 18-·Hi.
Szeged, Remény, 1912. Horbély .Tó:::.sef. '!'el.: 22-68.

Szegt~d,

Csillag, 191•1. iVagy György örök., h. Takáts István. 'l'el.: 21-25.
Szeged, Szent szív, 1923. iVyilassy Agoslon„ b. Dulu1
Tiuadar. 'fel.: 25 -4H.
S::.cut•d, :\Iagyarok ,·édasszonya, 1923 . .Tust
Frigyes. 'I'el.: 17-77.
S::eged, Szent Lúszló, 19:.?a. Apró Jenij. 'fel.: l[l9H.
S:::.cyed, (Rüs:kc), Púduai Szeul Antal, 1923. Zakár
Zoltán, k. Zakár Zoltrln11é .
S::t'f!Cd, ( Sor11ngyitclcp ), 'furul. 1B2H. Sclnieczi

Béla. 1'el.: 3-!-25.
S:cyed, ( l•'clsiikii:: pont), \1 ndonna. l 92U. J/rrrosliíi

lsluán.
Szeged, Szent Ferenc, 1932. dr. /{ocsis Endrén{•

Tel.: 32-GL
SZl'gccf.. Szent

Kereszt,

193'.L D!llcsú Barna.

'fel.: 23-78.
,\'::eged, (Ftirnstanya) . .Jt."zus Szíve. Hl:\.L .'·i:1;krícs
lslucin dr.
,)'::cylialo1n (I3l·kés), !. 10.'..!93, Szenthúron1súg,
18·!:1. l)olyár J{árolu. 'J'cl.: '..!l.
S:::.cohalon1, Kígyó, 190-L ]{átai Gi:cllu.
Szegvár (Csongr:id), 1. 797H, :\lcgYldtú. 1Hü7. J{rr1nczlu l1~crc11c, L. J{hirl'r Antal.
S:::.cguár, Púduai Szent Antal. 192il. Jákó János.

~ lJUl!llílll!JJIB 0ILI1N1

Izolált

petefészekiüsző-hcrmcn
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Szek5~árd

(Tolna), !. 14.279, Fekete sas (gyr.),
1756. Ulrik József. Tel.: 84.
Szekszárd, !. Béla király. 186:1. ifj Szeghy Sándor.
Tel.: 80.
Szekszárd, Szent Bernát, 1934. Zalai János. T.: 38.
*Szene (Pozsony),!. 5609, Szent Ilona, 18~5. Prnpper Béla.

&endró (Borsod), !. 3096, Isteni gondviselés, 1831\.
Folkmann László. Tel.: 16.
Szentendre (Pest), l. 7210, Szenlháron1ság (r.,,
1767. Czilmlka Gyula. Tel.: 1-22.
Szentes (Csongrád), !. 32.861, Hajnal (gyr.), 1815.
Justlt Alfréd és Társai, b. Kereke,t; István. Tel.:
1-04.
Szentes, Megváltó, 1842. Ihász Nándor. Tel.: 75.
Szentes, Magyar király, 1870. Havas Józ.wf. T.: 47.
Szentes, Angyal, 1888. Szentessu l.'\fván. 'fel.: 46.
Szentes, Szent Anna. 1901. Bf'licznu Ferenc. TPL:
1-ló.

Szentes, Szenlhúromság. 1903. ecsedi Lsapú Zoltán.
Szentes, Fehér kereszt, 1923. vitéz Várady Lcls::lá
dr. tb. föszolgahiró, orszgyííl. képv., U. Tóth
.! áno.-;. Tel.: 17.
Szentes, Arany kalász. 19:30. Oláh Lús:ló. 1'cl.: 1~15
Szentetornya (Békés), L 5i::J2, Jézus Szíve, 1981.
Fodor Ferenc.
Szentgál (Veszprém), L 4:284, Arany szarvas, 1866.
Kálnay Zádor.
Szentgotthárd (Vas), l. 3258, Szent István, 1826:
Friedrich Ődön. Tel.: 17.
Szenti.-;tván (Borsod), l. 4232, !\fagyarország véd·
nsszonya, 1926. Fábry Andor.

·r
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Stentlórinc, lásd: BaranyaszentUJrinc.
Szentmártonkáta (Pest), l. 3933, Isteni gondviselés,
1915. Tereczky Pál.
Szepetk (Zala), 1. 1117, Jézus Sz[ve, 1931. Novotny
Andor.
*Szepsi (Abauj·l'orna), l. 2172, Arany oroszlán,
1818. Strausz Dezső.
Szerencs (Zemplén), 1. 6707, Isteni gondviselés,
1741. ltfatauouszky Gusztáv.
Szerencs, Szent Antal, 1903. Kolo3 Tibor. Tel.: 6.
Szécsény (Nógrád), l. 3943, Szentháromság, (r.),
1741. Bolgár Afiklós, b. Kertész Dezső. Tel.: 6.
Székesfehérvár (Fejér), !. 44.000, Fekete sas (r.),
1746, ettrekarcsai Lukáts Béla. 'fel.: 25.
Székesfehérvár, Magyar korona (r.), 1784. ifj. Gefferth Dezső. Tel.: 38.
Székesfehérvár, Szentháromság (r.). 1806. Say
Rudolf örök„ k. Kalmár Zoltán. Tel.: 35.
Székesfehérvár) Szent István, 1834. Pásztory Sándor. Tel.: 1-71.
Székesfehérvár, Őrangyal, 1869. I!fagyary f(ossa
Sándor. Tel.: 40.
Székesfehérvár, Isteni gondviselés, 1892. Takácsi
Nagy Loránd dr. Tel.: 3-02.
Székesfehérvár, Szent Sebestyén, 1922. özv. Bierbauer Jánosné, b. Pitlzó lrfihály. Tel.: 85.
Sr.ékcsfeliéruár, Szent József, 1922. Csitáry G.
Olivér. Tel.: 1-60.
Szigetszentmárton (Pest), l. 1031, Szent János,
1922. Balázs Sándor. Tel.: 3.
Szigetszentmiklós (Pest), ]. 4808, Szent Miklós,
1899. Kömöcsu Kálmán. Tel.: 8.
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(Son1ogy), L 6000, Zrinyi, 1882, Job:a
/(ázn1ér. 'l'cl.: 1-10.
Szigetvór, '.\lagyar korona (r.). 1808. éizv. 11r111cs
Sala111on .l<!nfiné,
k, 11c11Jt•s Salarnon Béla dr.
Tel.: G3.
S::.ibaloni (Borsod). l. at28. Szent In1rc. 19~0.
narn1enyedi Eyry !{álmán.
Sziks:::ó (Ahauj-Torna). 1. 530:L Szenthii.ron1ság,
(gyr.). 1822. Rimay Béln. k. Fékonu lslnán.
Tel.: 5,1.
.S::iks:rí. l\fegvú"itó, 1922. [{11r11c: 1'ivadar. 'I'el.: 62.
S::il (Sopron). 1. 2988. Szent ~fargil. 1907. SchuS:.:iyelt,<ir

rina Cyrill.
Szifusf>(IJ/)(Ís (Veszprérn). l. ·l020. ()rnngy:d. 188'L

fi:u. l{ovács lynácnú. 1'el.: 9. {Fiókkal Dégen).
S::ilP<ÍS1)(irad (Borsncl). l. 14fi9. l\[ng~·ar I\:oronn,
1872 . ..Íron Sándor.
S:::irák (Nógrúd). \. 1700. Hvn1l·ny. 1829. l?l;tnu

János. h. Ac:l~l .1laryit.
Szob (I-lout). l. 2028. \fegy{tJtú. ISH-1. Jlolnór
J/iklóB. Tel.: Jel.
S::.olnok (Szolnok). 1. :18.iH4. Isteni gon(h·isclés
(Öreg ·patika .. (r.), 1799. illess 11/ciri(/ és
lil'rczcyh 1''crcnc. 'Tel.: 1-11.
S::.olnok, \Icgvúltó, lSil. Las.wínyi .Tt~n6, 'fel.: 3ü.
S::olno/;, Fehér kerc.szl, 1882. !(rénlcr S=-ilúrd.

Tel.: 1-82.
S:::olnok, Angyal, 1903. Yégb Antal. Tel.: 1-afi.
Szolnok, ?tI:igyar korona, 1906. ifj. 5i:::clc Béla. 'fel.:
2-15.
S:::nlnok, I~ígyó, 1910. /{oc:ka Pril. 1'el.: 1 -0.':L

Szol11ok, Szent István király, 1922. u:::oni f{ovdcs
Zoltán. Tel.: 1-94.
$zolnok, Dan1janich, 1928. Elek J{emény Zoltán.
Tel.: 7-52.
Szomnjon1 (So111ogy), l. 1868, Szent \'endel, 1925.
Répay Lajos.
Szombathely (Vas), 1. 39.158, Szentlélek (r.), li5:J.
Dvorszky Béla dr. és Duors:::ky Et,clka, k.
Duurszky Béla dr. Tel.: 2-72.
Szombathely, Isten sze1ne (r.), 179::3. Simon Ernő
dr. Tel.: 29 .
Szombathely, Őrangyal, 1891. flanny István, üt.
özv. Siitheö Lajosné. 1'el.: 3-69.
Szon1bathely, .Angyal, 1901. flodás::.y lnán. Tel.:
3-90.
S::on1bathely. I\:igyú. IH07. \Fit•ru'r Jenő dr. Tel.:
2-74.
Szo1nbaf hely.. .:\lcgválló, 1923, S:::igelváry Zoltán.
'fel.: H--29.
S:o1nln1/hclu. Púduai Szent Anlal, 1931. Do1njá11
Béla.
S:::,6ny (l\on1úron1). L ·lOOO:L }.IegYáltó, 1 H'.!7. Pa~
taklJ l(or11él. 'fel.: 7.
."i':::6rc[1 (Toronlúl). 1. -1-408. Őrangyal. 1880. lfrtjor
.ló::scf.

Tab (So111ogy), J. 3681, Igazság, 18,19. özv. Szenteli
Istvcínné, k. 11/enczcl Edith. Tel.: 10.
Tahitótfalu (Pest), 1. 2:J5:J, Szent Andrús, 1897.
!Jc1neter István.
1'aksony (Pest), 1. 5370, Segítő f.Júria, 1933. Béress
.!dnos. 'I'cl.: 7.
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Talllalzarl;:ány (Zemplén), l. 2895 1 !'tiagyar korona,

1893. Gedeon Andor. Tel.: 9.
*Tallós (Pozsony), 1. 2060, Szent István. 1909,
Piacsek Antal.
Tamási (Tolna), !. 5668, Szent József, 1836. Kilián
Béla. Tel.: 31.
Tapolca (Zala), !. 7572, Oroszlán, 1830. vitéz
Szalay Guula. Tel.: 87.
Tapolca, Jézus Szíve, 1922. vitéz Szigethy József.
Tel.: 46.
Tarcal (Zemplén), !. 4063, Nádor, 1840. Ornslein
Izidor.

Pehr

Ernő.

Tápiószecső (Pest), !. 3902, Szent Miklós, 1929.

Bilustsálc János.

Tápiás:e/e (Pest), !. 9817, Szentlélek. 1849. Barlóff!J .lenő. Tel.: 20.
Tápiószele, Isteni gondviselés, 1927. GedullJ Elek.
Tel.: 2,l.
.
Tápiószcnlmrirlon (Pest). !. 5367, Megváltó, 1923.
kömlődi .illolnár 11/iklós.

*Tarddskedd (Nyitra), l. fl208, Salvator, 1908. Prekopa örök„ b. Bucsányi István.
1'arján (Ko1náron1), 1. ~OUf>, Szentlélek, 1894. 11/ajor Elek.

Tarnaméra (Heves), !. 2700, Őrangyal, 1892. Perger Ignác.

Tarpa (Bereg), !. 4001, Arany oroszlán. 1867.
Erdős Gerő, b. 1\folnár .lenő.
Tass (Pest), !. 3637, Isteni gondviselés, 1893.
Bleier Rezső. Tel.: 5.
Tata (Komarom), !. 6414, Városi, 1774. Mic/1/
Géza, b. Schlick Aurél. Tel.: 18.
Tata, Angyal, 1891. Ferenczy Margit. Tel.: 70.
Tállya (Zemplén), !. 4000, Patrona Hungariae (r.),
1787. Tolvétll

Tápiógyörgye (Pest), 1. 6147, Szent Magdolna,
1898. Dósa Béla.
Tápiósiilu (Pest), 1. 2504, Segítő űtária, 190,1.

Rezső.

Tápé (Csongrád). !. •l-l30, Páduai szent Antal. 1923.
Fehér Dezső.
Tápióbicske (Pest), l. 4226, i\legváltó (r.), 182í.
báji Patay Sámuelné: szül. [(o:sinszl;.y Ottilia,
b, Török [{álmán.

Tengelic (Tolna), !. 3780. Őrangyal. 1923. Netkovszku József örök.
Tetétlen (I·Injdú}, l. 2282, Isteni gondviselés (f.).
1925. f{állay Lajos Lcís:ló. k. S:innyeyné f\iss
Ilona. (Földes fiókja.)
1'e1>e/ (Tolna), !. 2-123, Orangyal, 1902. l'égli Isi. uán örök., k. Steiner 11/iklós.
·
Téylás (Hajdú), !. 2794, Erzsébet, 1925. Molnár
1.ászló örök., b. lVulln1ann Arpád.

Tél (Győr), !. 4617, Angyal, 1867. Szebclléd11 Ferenc. 1'el.: 24.
·
1'ir1nye (Pest), L 1396, l\fegváltó, 188•1. Rcn1cte11
Tiborné„ szül. Jeszenszky Sarolta, b. CsapÓ
llcim Józsefné, sziil. Zsibrik Stefánia. Tel.: 3.
Tiszabő (Szolnok), !. 2250, Hemény, 1915. Molaár
l~ertalan.

Tiszabura (Szolnok), l. 2658, Hernény (f.), 1929.
Bagdán [{álmán, k. Görög József. 1'el.: fi.

(Fiókkal l{iskörén.)
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!111rc.
Tis::r1rnff (Szo!n.ok). 1. f>282. Gsi1\ag. 188:1. S::nbó

Tiszavárkony (Szolnok), l. 2233, Reménység, 1894
J(iss Attila.
Tokaj (Zemplén), 1. 5844, Megváltó (gyr.), 1700.
elött, ífólb{Hchs örök., k. Róthfllcbs László. Tel.:
1-l.
Tokaj, .-\rany korona (r.) 1795. Folkn1nnné Bálint
Jfaryit és Folkntann László, k. Folkmann Lás::lá.
Tel.: 31.
Tokod (Esztergom), 1. 484G, Bánya, 191-l. fiaim
Iván.
Tolcsva (Zemplén), 1. 3042, Megváltó (r.), 1840.
Fril.<; Zollán.
Tolna CI'olna}. l. 9>100, Szentháro1nsúg (gyr.),
18aO. fíer:og Elc111ér dr. Tel.: 51.
Tolna, Szüz i\Iúria, 1U35. u1tC:: f-loriní.th Sándor.
Tel.: 21.
1'n1npa (Búcs). 1. ;)48:1, Szent Szív. 1927. Lár<'nc:
Lás:ld
"Toponár (So1nogy), l. 23Ht>. lláron1 kirúly. 1938.
Gáspár Gé:a.
*Torna (Abauj-'l'orna), 1. 17'27, SzPnlhúnnnsúg,
1828. ilfallyasous:ky Gyula.
*Tornalja (Gön1ör). 1. :-l·Hl9, Núdor, 18·1-7. /,issr111cr
Emil. Tel.: :n.
*Tornóc (Nyitra).\. 3220. ('!I l90a. Rnlhstcin Sá-

.Tó::scf.
Tis::asiily {Szolnok), l. :·115:1, Púduai szent Antal.
1907. 11Jiillt'r Lás:ló.
Tis:as:entirnrc (Szolnok). l. il581. Isteni gondvis~
lés. 1898. Pap Lás:::ló. rrcL: 8.
*Tis:aújlal> (Ugocsa), l. ail82, i\-Iagyar kornnn. (r.),
t 790. ll!'rlinczci Roijkó .!dnos.

Tornyos1)(ifca (Szabolcs), 1. ~713, Őrangyal, 1924,.
l{alób Aladár.
Tószeg (Pesl), !. 4'!13, Segítő Sziiz Mária, 1918.
iJlagyar Pál.
Tótkomlós (llékés), 1. 11.143, Szenllélek, 18Gl.
Zlóc:ku György. '!'el.: 10.

Tiszabüd (Szabolcs), l. 2655, Csillag, 1926. /{ádá;
],"ászló.
Tis:acscge {I·Iajdú), l. 5521, Isteni gondviselés,
18i0. /?adó lrnre.
Tis:::adol> {Szabolcs), l. 4500, Segítség, 1894. özv.
ífr1jác: J\.drofuné, b. /{ováts L<Ís:.:ló.

Tisrnföldvcir (Szolnok), 1. ll.4G7, Acsculap, 1872.
l\rirpríti Adolf. TcL: HH.
Tis:(l[iild11<Ír. :\Icgvúltó. 1911. Cst1k(I Irén. Ül. S::a~
f1ó :tlf>crl. ·rei.: 5.
Tis:::afiircd (!leves), 1. 10.103, íl.ctnénység, 1824. _
I-?ríc::: Sándor.
Tis:::afiircd, :\[agyar korona, 1893. Epslcin Gl>:::a.
Tel.: 34.
Tiszakiirt (Szolnok), l. •1885, Szent Katalin, 1898.
Bi:ch !~111il.
Tis:::alök (.Szaholcs), \. 5302, Sz:1rvas (r.), 18-!7.
Rab .T6:scf és neje. szül. Pákh Uó:.:sa.
Tis:::f//11c (Zc111plén). \. :-1780. h:<•n•szL 1890. \'('fl'S
Pál. 'I'ei.: 12.
Tis::anána (I-Icvcs), 1. ·198G. Isteni gond\·isell>s.
1888. S'::akríls Zoltán. (Fiókkal I\:ö1nlt'.\n.)
Tis::aőrs (1-Jcyes). l. 2408, Szent Irnre, 1931. Rríb„i

J

IIu1el.
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Tótko1nlós, Szent Istvún, 189G. Adan1kouits Kdroly.
Tóváros (I~o1náron1), l. 5588, Jtfegváltó (r.), 178ti.
özv. Alföldi Istvánné, T('lllsch Ernű, Czehner
Albertné és kiskorú 1'cutsch József, h. Rochlitz

Túrkeve, !vfegváltó, 1895. Adaznl'fz Leó örök„ k.
Mátéffy Endre. Tel.: 42.
Tiirje (Zala), l. 2fl05, Szent Norbert, 1922. (pályúzat alatt).

Tibor. Tel.: 73.
Tököl (Pest), l. 6100, Jsieni gondviselés, 1907.
ViolCl Lajos, b. Straub Antal.
Tö1nörkény (Csongrúd), l. 3793, Szent kis 'feréz,
1930. Patyi !(fára.
Törökbálint (Pest), L '1·185~ Boldogságos Szűz 1-fá-

*Udvard (h-:01núrom). 1. 52,15. Arany korona, 1893.

ri:i. 189:1. özv. Pásztor J(árolyné_. k. f(urtz Endrt•. 1'el.: Bp. 2{)8-928, Törökhúlint 5.

Törökkoppálly (Sotnogy). 1. 132-1, Szent J\nna (f.),

1932. ö:u. IJen1eter Gyuláné, b. Pásknj Antal.
(Niigócs fiókja.) Tel.: 2.
Töröks:enfn1iklós (Szolnok), l. 28.503, 1Iegvált6,
(r.), 182i. Récse!J Zoltán, üt. Mikes Elek. Tel.:

:io.

Töriiks:cntn1íklós, Fehér kereszt, 1888. Gunst
l111re. ·rei.: 38.
Töröks:enln1iklós 1 Szenthúromság, 1911. Ferenc
ln1re. '!'el.: 17.
1'öriiks::.<?nlrniklós, J{igyó, 192H. ii:v. S:ahó Istvánné. k. S:abó Guula. Tel.: fi8.
Tiirtcl (Pest). L ·l589. :'\Iagyar korona. 1903. Lantncr Lajos.
Túra (Pest), 1. 6711, Szent Terézia, 1886. Prokopollits Brunó örök., k. 1'alent Jstl1án. Tel.: 20.
Túrkeve (Szolnok), l. 13.320, l\fagyar korona,
1849. E1nber Béla örök. k. Fekete István.

Istenes Ferenc.

-

Ugod (\'eszprém), l. 20t55, Isteni gondviselés, 1898.
lFallner Rezső örök .. k. Trcxler .lenő.
Ujdombóvár (Tolna), 1. 7000. Segíti) i\Iária, 1929.
Zlinszky Endre. Tel.: 1-02.
Ujfehértó (Szabolcs), 1. 1::1.571, l\Iagyar korona,
(r.), 1836. Grúsz Dezső és neje, .sziil. .lunyreisz
· René, k. Grósz Dezső. ·rei.: '.30.
Ujfchértó, l{igyó, 1919. 1l!olnár nyula. "l'Pl.: 18.
Ujhartuán (Pest), 1. 5139, 1.slPni gondviscl<~s, 192ti.
lrnreli .lenő. 'I'el.: I\:nkucs :l/a.
[Tjk(~cske (Pest). (összeépiilvc Ókécsk<'vcll. 1. 9959,
).legváltó. 1872. Osapau Lós:lá.
Ujkigyós (Békés), l. 5G8ö, Sziíz ;\Júria, 1888. :lrital

Akos.
Ujpest (Pest), 1. 67.400, Szent Islvún, 1851. ii:11.
dr. SzalJó Bélriné, b. ,lfühlrad .le11ö. Tel.:
Bp. 294-0il3.
Ujpesl, Angyal, 187G. ilfezei Elek. 1'el.: Bp.
294-0li.
Ujpest, 1Iagyar korona, 189·1. Elek Pál dr. 'l'el.;
Bp. 294-G09.
Ujpesl, Szent kereszt, 1897. Hö.ckel ill. J{óroly.
Tel.: Bp. 2\J,1-2G5.
Ujpest .. i.\lcgvúltó. 1900. Szekeres István. 'I'el:
Bp. 295-457.
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Ujpest, Kossuth, 1906.
lllés!f ]{fára. 'fel.: Bp.
Ujpcst, Oros1Jún. 1912.
Bp. 294-!l40.
Ujpest_. J{igyó. 1913.

Petneházy Imréné, szül.
29-l-124.
Balló G11s:lá11. 'l'el.:

l\'é111et Lrís:ló.

Tel.: Bp.

494-110.

Ujpesl, Szerecsen. 1927. [(lein Róbert .lcnii. Tel.:
Bp. 494-361.
Ujpest, ?\Iútyás király, 1929. Budnnovits Tibor.
Tel.: Bp. 294-71G.
Uj111·sf 1 Szl'nl Szív, 193iL L,oung Gcrhallser Sríndor.
Tel.: Bp. 294-IGG.
Ujpetre (Bnranyn), 1. 1980. Isten anvja. 192::3. ö:n.
C=ingellu Arpúdné, k. nerta f(ríln·1;ín. Tel.: 5.
Ujs::ósz (Pest), L 5-100. ;\l:igyarorszúg Védnsszonya 1
1883. B1•ne Er116, b. Bagyinka Endre.
Ukk (Z:iln). L 758. Szl'nl Is\\·ún. 1929. S:ilágyi
Lajos.
*l}Hff!lrÍr IUngL !. 2fi.07f> . .-\rnnv oroszlán (r.).
175{). Jfarosi Adolf. 'i'l'l.: 3--12:
*U11gPár„ :\fcgvúltó (r.). 1788 . .lr1kob0Pils F.:rná1111el
és n<'je. Tel.: 1-68.
*[:·.nf/V(!f· ~[agyar korona. 1870. T... ás:/rí Réla. 'J'C'\.:

Uszcid (Pest), l. 2oon, i\Icgvúlló, 1893. flálln De:zsö.
Tel.: 2.

O!iö (Pest). 1. li7ö0, Szent Ilona. 190·L S:.:á11tltó
l\ároly.
Vajs::lú (Baranya). 1. ll\0-1, :\lagyar korona, 1882.
Sey Sz!Jlves::trina„ k. Scy Lujvs. 'fel.: 10.
Valkó (Pcsl), l. 2L\77, i\legvállú, 1929. Balogh
.lenő.

*Uilyuár, Őrangyal. 1922. Elek Bn<lre. 'I\~L: 2-·1'1.

askúl (Búcs), l. 4907, Szclnhárornság, 1886, bor~
sai Oláh .Arpííd. 'l'cl.: 3.
Vasvár (Vas), l. •1532, Szcnthúrornság, 1863. /{1'~
scrií 11/iklós. '!'cl.: 35.
Vác (Pest), l. :.!0.960, Gránútalrna (r.), 1766 .. /ryal1nasr1:11d .. k. 11/ajlán Alajos. '!'cl.: 1-81.
Vác, Szentlélek (r.), 181·L ."i':iuuárt János. 'Tel.:
1--li.
Vác, SzPnl An!nl. Ul09, ö::P. Giillncr !1uu<í11é. k.
(;iilln:•r HarrutlHÍs dr. 'l't•l.: 1·~-27.
\''úc, (I\.ökapu)! 1D18 . .1{11;'/os 1;y11!11. ·rvl.: 1-GO.
Váchartyán (Pest). 1. 118G. Szcot lsl\'Úll, 1008.
:·>huub ls/PÚH, !1. Tl'lcki 1.-..'lcnH;I'. 'I'cl.: -1.
*Váy/arkasd \Nyitra), l. 5:380. :\leg\'últó, 1873.
'Veis:lu1us::: Sándor.
*Vdyscllyc (:\yilra). \. -!57:1. :'lleg\'últó, 1873, Véri
Aladrír. 'fel.: 11.
Vál (Fejér), l. 2898, .Angyal, 1872. Janouich

1927. /.,end1)(ii Aladár. h. Roscn1-75.
19B3. Fialás: Sándor. 'fl'l.: fl-71.
1. 899, i\leg\'úlló. 1B2,L J\i.~s

Vállaj (Szallnár), l. 30-!2. \Iegvúl!ó. 1U13. ii:v. Fitos Fert>ncné, k. liodrik I\.~íroly dr. 'fel.: 2,1.
Vcímosg!Jörk (tlcvcs), l. 2278, \,Iegvúl!ó, 191:·i
C:11ppon Antal. (Fiókkal 1\dúcson.)

,)---lt:>.

*L 111uvár. Szent ..\nlal. 190·L To111csá11yi ()dön.
*U11yvár, Korzó.
bl'rg Pál. 'J'el.:
*Lín(IIHÍI', lirúnia,
Uraiújfalu (\'as),
Antnl. ·rel.: :1.
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Vá1no:unikola {llont), l. 2162, i\fagyar koron3.,
1870. J.llárkus Dc:::ső. 'fel. 21.
Vámospércs. (Hajdú), l. 4783, Arany kereszt, 1888.
Breuer /lfiklós.
Városlőd (Veszprém), l. 1896. Szent Antal, 1914.
J(emény László.
*1'riri (Bereg), !. 2579, Aranysas, 1840. Frisclt
Sándor.
Várpalota {Veszprém), l. 5444, Szentháromság,
(gyr.), 1813. Farkas János. Tel.: 15.
1'ásárosnamény (Bereg), l. 3388, Remény (r.),
1837. Buzinkay Anna, b. Buday Ferenc. Tel.:
44.
*Vásárút (Pozsony), l. 1736, .Szentháron1ság, 1907.
otrokocsi Simon Dezső.
1'ecsés (Pest), l. 13.006, Megváltó. 1894. pápai Son1ogyi János. Tel.: 24.
Vecsés, Őrangyal, 1927. !?kárt Gábor. Tel.: 88.
\Tecsé.'i-Ganztelep, Boldogasszony, 1936. Afánya
József.
*l'erebély (Bars), l. 3347, Megváltó, 1817. Kósa
Andor örök., b. Kósa Károly.
1'rrrsryyház (Pest), !. 4448, Megn'dtó. 19lil.
l(aufn1ann Ernő.

Vup<iét (Heves), 1. 4127, Kígyó, 1868. Rltédey
örök„ k. Melcher Lajos.
Veszprém (Veszprém), 1. 17.792, Fekete sas (r.),
1794. Kocsuba örök„ k. l{arabélyos Endre.
Tel.: 1-06.
Veszprem,
Arany oroszlán (r.), 1804. C7ermák
Lipót, b. Kerbolt Dániel. Tel.: 83.
Veszprém, Páduai szent Antal, 1907. Földes Lujos
örök., b. /{escrü József. Tel.: 75.
Ve,„zprém, Őrangyal, 1910. Hajnóczy György. Tel.:
1-13.
VeszpréJ!lvarsóny (Veszpré111), l. 1345, Őrangyal,
1887. Márkus Márton.
Véménd (Baranya), 1. 2380, Isteni gondviselés,
1896. Hautzinger József.
1'ép (''as), l. 3052, i\fegváltó. 192i. Agárdy .lrinns.
Vértesacsa (Fejér), l. 2700, Szent Erzséhet, 190()
ÖzlJ. J{azau Endréné, k. [{azau Adél Ilona.
Vésztő (Békés), 1. 10.287, J\fagyar korona, 1868.
Petry József.
.
Vészlö, Kossuth, 1934. Vély József. Tel.: 7.
Villány (Baranya), 1. 2239, Isten anyja, 187;.J.
ö:::11. Vágó lstuónné. k. Vágó Gyula. ·rei.: :.15.
Visegrád (Pest), l. 1720, Ren1ény, 1886. Farkas
l~ajos. Tel.: 18.
Vizsoly {Abaúj), l. 1300, Szent A.ntal, 192i. {jzv.
Pétcrfu Istvánné, k. Millner Guörgy.

.AD!GAJNJ

Zagyvapcilfalua (Nógrád), l. 4ó00, Segítö i\!úria
1H31. i\lenich János.
Zagyparékás (Pest), 1. ó414, Szeilllélek, 1894. 1Vagu

Dlgitalis lanata összes glykosidjak
tartalmazza

/{rífnuin.
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Zalaapáti (Zala), !. 2196, Segítii ~!ária, 1912.
Brenner Ferenc.
ZalafH'r (Zala). 1. 1307, l\fngyaroszúg védaszszonya (f.). 1926. Czuczu Győző, k. C::llczu
Péter c(f. (Zalaszentgrót, i\'Iagyar J{orona fiókja.)
Zalaegers:;eg (Zalii)', 1. 13.072, Szentlélek (r.),
17G$. J\as:ter Üdün dr. Tel.: a2.
Zalaegers::eg, Szcntháro1nság {r.), 1814. illándi
.Tenii dr. 'l'el.: 27.
Zalacgers::.eg, Szent Antal, 1906. Sperlá.gh Lóránd.
Tel.: 53.
Zalalövő (Zala), !. 3375, Szentlélek, 1886. Erdélyi
Sándor.
Zalaszántó (Zala), !. 2416, Szent. Antal, 1934. Hollósy Pál.
Zalas::.enlgról (Zala), l. 2·1f>8, i\[agyar korona (r.),
1s2a. C:uczy Guő::ő. 'l'cl.: 5. (Fiókkal Zalabéren.)
z alas::c ni orót: Szen lkereszt. 19;~ 1. 110[1 !f Hl dso /l !l i
Paál 'Gé:a. 'fel.: il9.
Záhony (Szabolcs). l. 12ll7. i{pn1ény, 1927. l\ól111án Anna.
Zákány (Sotnogy), l. 22·15. Szt>nl 'I\•rézia, 192:-L
Erdélyi Istvánné szül. \·cress 11/úri(I.
Zernpf énauárd (Ze111pll·n). \. 1958, Szen l Lúszló,
(L), 1926. Szász J'iha111ér dr. (H.icst• fiókja,
állucnctilcg szünetel.)
Zirc (\'eszprén1), 1. 2i·19, Szent Bernát, 184~). I?aák
Gyula, IJ. cscjtci J{ovacsóczy István.
Zo111ba ('l'olna), L 18i4, Isteni gonch·iselés, 1863.
Földes .len6. 'l'el.: 6.
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Zsáka (Bihar), 1. 3412, Őrangyal, 1890, Jankó
Gyula.
.
Zsá mbék (Pest), !. 4437, Magyar korona (r.),
18 25. Glasz József.
Zsámbok (Pest), 1. 2715, Őrangyal, 1917. László
J. ]{álmán.
*Zseliz (Bars), 1. 3116, Szent István király, 1858.
Bohuniczky Sándor.
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Magyarország házi gyógyszertárai.*
~[egye

Község
Búbolna

J{o1núron1

Balf

Sopron

Bana

Komárorn

Brcnnbcrg

Sopron

Enged.
SZÍllll

Tulajdonos

Kezelő

:H.5li9 I\l. kir. úllan1i Tl-fénes- Dr. Stockinger
1900
intézet
.Júnos
G:l.551 Fiirdi)lársaság
Dr. \Vosinszky
István
1808
12.95(} ?i.L kir. áll. ?-.1énesint. Dr. Stockinger .János
191:3

Brcnnbergi bányat:'irsnlat
10.6·1'1 Fön1éllósúgú l{ormányzós(1g
lfl22
szanatú120.HlO Sclnvarlzcr
l\Jt:\
riun1
il2..1-1G Budapest székesfőváros
1899 (Sz . .Júnos közkórház)
106.000 Szent Erzsébet apúcarend kórháza
1808
120.000 fl.1ín'. Betegségi Biztosít6 Intézel
IH27
i5.i:l~l·!

1895

Pest
Budapest
!. ker.

„

Budapest

I. ker.
Budapest
II. ker.
Budapest
II. ker.

„
„
„

Budapest

VI. ker.

Dr. Czurcllcr
.József

Sárkúny 11iklós
Dr. Kiss István
Fejes István

Dr. Vladúr

~lárton

Jankó Barna

*) A kas~al kórhá·li házigyógyszcrtúr útszcivczés alatt flll, ezért nem vehettük fel a lajstromba.

1\iizség

f\.fegye

Budapest
Pest
VII. ker.
Budapest
„
VII. ker.
Budapest
„
VIII. ker.
Budapesl
VIII. ker.

Enged.
szán1
49.120

Tulajdonos

Kezelt'i

~Iagánalkalmazollak

1921 Biztosító Int. kórhúza Urszinyi Károly
90.600 OTI Uzsoki-utcai
1927
120.2:13

kórháza
OTI Csengeri-utcai

Sclunidt .József

VIII. ker.
Budapest
VIII. ker.

1928
rendelője
fiossn1ann Ferenc
21.579 Budapest székcsfövúros
1823 (Szent Rókus kórb{1z} Halásr. György
·10.971 Kir. m. Pázn1ány Pé1007 ter tudományegyetem Dr. fl.Ioz~onyi
1.338
Sándor
mm OTI központja
Szeder Endre

Budapest
IX. ker.
Budapest
IX. ker.
Budnpesl
X. ker.

Budapest székesfőváros
1885 (Szt. István közkórhúz) Keresztény Béla
Budapest székesfÖYáros
1804 (Szl. László közkórh.) Nen1eskéry Lajos
212.855 Kir. Országos gyüjlő1896
fogház
Dr. Zakariás Andor

Budn1iest

Debrecen

„
„
Hajdu

73.3·17 Tiszn
Istvt'in Tudont{1ny-egyefem
Dr. Mikó GyuJn
1923

"'„"'

Enged.
Község

ti.legye

Kisbér

Kon1áro1n

Kispest

Pest

~1árianosztra

!-Iont

~Iúlraházn

!-leves

]l.fátranovúk

Nogr{1d

?\lt•zöhei:,'Yes

Csanád

l'lliskolc

Borsod

Pécs

Ilnranyn

Pécs

Baranya

Pestújhely

Pest

szám

KezeHi

'fulajdonos

12.95() ro.I. kir. állnmi l\.fénesintézet
1913
kir. Pénzüg)'mi15.011 M.
niszlérium
1911
2•18.297 Alla1ni fegyintézet
1915
112. 727
Horthy 1Iik1ós állami
tüdühetcgszana tóriu111
19;:32

Dr.

Gézu

Dr. Zalay Dezső
Dr. I\e111l>.11y Gyula

68.750 Salgótarjáni kőszén1912 búnya
1,16.86--l !\'1. kir. Allttmi ménesintézet
1900
Er1na.220 Borsodvúrmeg yei
1921
zsébet közkórh{1z
Erzsébet 'fud.38A·19 Kir.
Hl27
(~gycle1n orvosi -kara
107.655 D. G. G. S. telepe
1907.
10.527

.Jen~y

"'
....
"'

01'1 kórházn

Szcm\Cr !frrul1'

Dr. Zempléni Itnre
Botfahtsi Béla
Dr. Resofszky
E1nil

Dr. Bari Zsig1nond

Dr. Feliczay
Pongrác
Botka Ele1nér

1921

Község

\1cgye

J1ilisviirösvúr Pest

Pusztavacs

Baranya

Szeged

Csougrúd

Szeged
Tatabánya

ICom{1rom

Vác

Pest

Enged.
szám
:~,1.1 ~).!

1921
25.737
188-1
l t 1.8U9
1902
1!5.757
1U2'1
15.5·1'1
1899
7U.H80
1927

Tulajdonos

KezeHi

Bpcsl·vidéki kőszénbá
nya rt. társpénztára l'l'loizer 1\Iiklós
Kóburg Fiilöp herceg
Dr. Botló Dénes
uradaln1a
UI. kir. börtönkórhúz Dr. Knfill .J{1nos

t-.L kir. Ferenc József

Dr. D{1vid Lnjos
tudományegyc ten1
Tntavidéki bányamííHorváth Zoltiln
vek túrspénzlára
Dr. Ren1ény
Allnn1i fegyintézet
Gyula
Osszesen: :J5.

g;

"'
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6. s::. ho11u. helyőrs. kórlui::: [J!/Ó[JIJszerlára. Debre~

A m. kir. honvéd kórházak gyógyszertárai
és gyógyszerészei.*
i\l. kir. Ilonvédelmi 1ilinis::teriun1. 12. os=.t. (katonai egészségügy.) Szakelőadó és sze111élyügyi
referens: dr. Fehér László igazg. gyógysz.
1. sz. lzonv. 11elyőrs. kórház guógyszertára. Bp.
IX., Gyáli-út 17. \'ez elő: RéYbiró Imre ftv.
gy., beosztottak: Tihanyi István és dr. vitéz
Csabay János ftv. gyógyszerészek.
2. sz. honv. lzelyörs. kórház !J!/Ógys:ertára. Székesfehérvár. Vczctö: Tóth Sándor ftv. gy„ beosztott: Fraknói Ödön tv. gy.
.1. sz. hon11. helyörs. kórház gyógys::ertára. Szombathely. \Tezetü: Landgráf János, beosztott:
Landherr Györg~' ftv. gyógyszerészek.
·L s::. honv. helyőrs. kórház fl!IÓ[l!JSZcrtára. Pécse!I. \Tczctö: \'itálvos József ftv„ beosztot:
Iván Ferenc tv. gyÓgyszcrész.
5. s:::. hnnP. hely6rs. kárhá::: gyóyys:::erlára. Szeged.
\Tezetö: Sznhó András ftv .. beosztott: Timár
i\fát!·ás Iv. g~·óg!·szerész.
*A vi.o;._~zatert felvidéki inli'Zt>lek ú!szervezés alatt
állanak, tehát sem ezek, sem a hC'osztan<ló gyógyszerészek e kilnutatúsban inég ne1u szerepelnek.

cen. VezeHí: ,·itéz Bálint .·\rpád tv„ beosztott:
1-lalúsz István flv. gyógyszerész.
7. s:. honu. ht•lyiirs. kórhá::: !J!JÓ(J!JS:::ertcíra. 2\·Iiskolc.
\'ezetii: :\Iúlyus Búlint flv„ beosztott: Nngy
Géza t Y. gyóÍSyszerész.
8 . .~:. bono. hclyürs. kórház U!/(jgyszertára. Bpest.
XIII., Húhcrl l\úroly-krt. -l-l. Vezető: allfulvi
Györffy Gábor igazg. gyógysz., beosztottak:
Vaszkó Lajos fl\'. és dr. 'l'hurv Géza és Bösze Ferenc f\'. gyógyszerészek ..
9. s:. honu. hely6rs. kórház !f!JÓ[!ys::ertára. Bpest.
I„ Gi>n1hös Gyula-út 25. Vezetö: Virúgh Sándor ftv„ h(•osztotlak: Balúzsovich P:íl flY. és dr.
I\end<~res J únns l \'. gyógyszen;szek.
Kli::11011ti katonai f!!JÓ[!!JS::crtár. (a 8-as sz. kórh.
fiók gytúni) ílpest. J\' „Veres Pálné-utca 24.
\'ezP!íí: :\fnlatH'SP\'ils (i~·iirg~· fh·. heosz!oll:
[{iss Zsign1ond ftv. gyógyszerész.
Jó:sef flíh1•rccq s::an((/árir1111. Budakeszi. Vezetii:
Vúrady-Szr;kn1úry Zoltún flY. gyógyszerész.
Győri hon11éd kórhá:: !J!fÓ{l!Js::ertríra. \'czetö: KörtYélyPsi {y:ín fl\·. gyógyszpr{~sz.
/{aposuciri ho1111éd k6rhá: · tl!/'Í!f!Js::erlára. Vezetö:
hl\·ag Fehrcnthei\ Gruppcnlicrg Bélu ftv.
gyógyszerész.
1\louykani::sai honuéd kórluí::: f!!IÓ[!!fs::erlára. \"ezefö: Popovics Ferenc fi\·. gyógyszerész.
Jln11v(~d és közr. C[!és::st~!Jiigyi anyaysz<?rfár. Bpest.
XIII., Hóbert l\úroly-krt. 44. R. igazgató: }.Iá-
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téfy Jenő igazg. gyógysz. Gyógyszerosztály: vel\Iezey· ,Jenő igazg. gyógysz„ beosztott:
vitéz Szereday Pál ftv. !i.füszerosztály: vezető:
.Juhász Lajos flv. gyógyszerész. l{ötszer és
kórh. felsz. oszt. vezető: Gajdács l\Iihálv ftv.

Vitályos József, dr. Perl Béla, Tihanyi István,
Popovics Ferenc, dr. Sztareczky Géza, Gajdács
?lifihály 1 lovag Fehrentheil-Gruppenberg Béla,
!{örtvélyesi Iván, Vaszkó Lajos, Lapdherr
György, l{iss Zsigmond, Várady-Szakmáry Zoltán, dr. vitéz Csahay János. Balázsovich Pál,
ffalász István.
V. Gyógyszerügyi tisztviselők. (IX. rangoszt., fő*
hadnagy) dr. I\enderes János, Fraknói Ödön,
Timár l\Iátyás, dr. Thury Géza, Iván Ferenc,
Eö.sze Ferenc. Nagy Géza.
VI. Gyógyszerügyi segédiisztviselök. (X. rangoszt„
hadnagy) jelenleg betöltetlen.

zető

gyógyszerész. Gyógysz. bcvizsg. Inb. vez-elője:
diódvitrallyai dr. Miksa Gyula ftv. gyógysz.
Beszerzési elöadó: dr. Perl Béla ftv. gyógysz.
Honuéd /{ö::cgés:ségiigyi Intézet. Bpest IX., Gyáliút 17. I"lygieriai és chémiai oszt. vezető: dr.
Sztareczky Géza ftv. gyógyszerész.
()sszesen 14 katonai gyógyszertár, 1 egészségügyi
anyagszertár, 1 gyógyszervizsgáló laboratórium, 1 hygieniai és ché1niai anal. laboratóriun1. :Ji g~·ógyszerügyi tisztviselő gyógyszerész.

Nyugállományú katonai gyógyszerészek.

II.

A m. kir. honvéd gyógyszerészek rangsorolása.

I. Gyógys::.eriigyi főigazgató. .Jelenleg betöltetlen.
II. Gyógys::eriigyi igazgatók: ''I. rangoszt., alezredes) 1Iú!l;fv ,Jenö, allfalvi Gvörffv Gábor, dr.
Fehér I.úsiló, l\Iezey .Tenö. ·
III. Gyógyszerügyi nliga::.galó: (''II. rangoszl., őr*
nagy) jelenleg betöltellen.
IV. Gyógyszerügyi főtisztviselők: (VIII. rangoszt„
százados) l\latancsovits György, Landgráf .János, Szabó Andrús, Virúgh Súndor, Révbiró
In1re, vitéz Szercday Pál, l\Iátyus Bálint, vitéz
Bálint Arpúd .. "J'óth Sándor. dr. ~Iiksa Gyula,

1

Gyógys::eriigyi föiga::gató: (V. rangosztály): Lippay
Károly (Budapest), Lázár Ernő (Budapesti.
Fabritius Henrik (Budapest).
Guóguszeriigyi a/igazgatók:
(\'II. rangosztály)
Hackler Artur (Budapest). Deák Lajos (Budapest).
Gyógyszerügyi főtis:tuisclök: (VIII. rangosztályj
Wéber Arpád (Cinkota-Arpádtelep). Müller
Elek (Győrszentiván). Tóth Kálmán (Budapest). Kerekes Arpád (Budapest), Orbán Elek
(Fclsögöd), I\:encz 1fihály {Rákospalota), Bo~
lics Jenő (Balatonujlak).
Gyógyszerii(!yi tis::lvisclök: {IX. rangosztály) Tatár
József (Budapest).
Gyógyszerügyi segédtisztviselők: (X. rangosztály)
Fónagy Endre.
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A Vitézi Rend gyógyszerész tagjai.'
Dr. vitéz 1\ndriska Odön e. e. fhdgv. Pesterzsébet, vitéz Bálint A.rpád e. e. fhdg)·. Debl'ccen, vitéz _Bún Arpád e. e. fh<lgy. Balatonzamárdi, viléz Cholnokv Lúszló t. zúszlós P{•cs,
d~·. vitéz Csabay János -e. e. hadnagy, llpcst, III.,_
ker. Nagyszon1bat-utca 25, vitéz Gaskó Béla e. e.
fh<lgy, I\.örösladány, vitéz llortobágyi József ny .
. rhdgy. Sashalon1, viléz llorvúlh Sándor t. hdgy
Tolna, vitéz I\:ováts Aladár e. e. szds, Budapest,
III. ker. Bécsi-út 113., vitéz Lo1nhay Béla e. ~
szclos Endröd. dr. vitéz 1\latolcsv l\úrolv szkv. őr
nagy, Budapest. vitéz Nén1elvúry :János e." e. fhdgy.
Tokaj, vitéz Héthy Béla e. e. szdos Bl~késcsaba,
vitéz Szabó László t. hdgy I\ccskemét, vitéz Szalay Gyula ny. cs. szdos 1'apolczn, vitéz Szercclay
Pál e. e. fhdgy Szlídligct, vitéz 'forday Ferenc ny
cs. szdos Budapest, XIV. ker. Erzsébet királyné-út
107 .. dr. vitéz Ván1dy László t. hdgy. Szentes.
I::thunutak: vitéz Bo<lnúr Endre 1934. IX. 13~án
e. e. hdgy. Vecsés, vitéz Buday Jcnti 1935. XI.
18~ún e. e. fhdgy. lTgod.

A címjegyzékben előforduló gyógyszeré·
szek betűrendes névsora.
A.Lay-Netnes Gyula dr., Budapest XL
ifj. A.bonyi Endre, Bátorkeszi
Abonyi Lúszló. 13ékéscsnba.
Abrudbányay ()dön, Pécs.
Achútz Tibor, Oroszvég.
Aczél i\largil, Szirúk.
Adan1elz Leó örük„ 'rnrkcve.
Adainkovics J(úrolv, Tótkon1lós.
Adan1kovits Adú111: Nagyszénús.
Adler In1re örök .. Enying.
Adler Ivún. i\Iágocs.
Adorján Gyula. Cscklész.
Ady Béla, Nagykc'irös.
Agúrdy Júnos, \'ép.
Alapy .Andor, Endrőd.
Albert Gúbor, Felsííscgcsd.
özv. Albert Rczsöné, Dunapentele.
özv ..A.lcxandcr Istvúnné, Sin1asúg.
Alexander J{úhnán, l{arcag.
özv. Alföldi Istvánné, Tóvúros.
Aln1ási Lajos. T\.onyár.
Almer Béla, i\Iátészalka.
Altmann Aladár, Budapest VIIf
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Ambrózy Tibor,. Jászszentlászló.
Ambrus Sándor, Budapest V.
André László, Kecskemét.
vitéz Andriska Ödön dr .. Pestszenterzsébet.
S. Angval Antal, Nany111enver.
Antal A.kos, Ujkigyós~·
bApró .Jenő, Szeged.
özv. A.ranyi Árpádné, Debrecen.
Aranyi Sándor, Debrecen.
Asztalos György (.szadai), Olaszliszka és Erdőbénye.
Asztalos Gyula (szadai) Olaszliszka.
Auber László dr., i\Johács.
özv. Ádún1 Lajosné. Ózd-vasgyártelep.
Árendássy Imre örök„ Peslszentlilrinc.
Árendássy László, Pcstszenlerzsébet.
1\.ron Súndor, Szilvásvárad.
Áts Nagy Lajos, I-Iajduszovát.
Babochay Kúh11ún örök., ]{aposvár.
Babusik Ferenc, Budapest VI.
Bachó Sándor, Cegléd.
Bagdún I\úh11:'in, 'l'iszahur:i Ps Kisköre.
Bagyinka Endre, Ujszúsz.
Bajor .József, Sziireg.
Bak ,József, J{ocs.
Bakos Déla, Nádasdladány.
özv. Bakos Ferencné, Dunavecse.
Sz. Baksay Béla, Nagykáta.
Baksay László, I\.óka.
Balás Arpád, Budapest, Xl.
P.alús Lajos iirök„ BátorkP.szi.
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Balás Zsigmond örök., Rákospalota.
Balázs ~ilrmin, Gyöngyös. ·
Balázs Dezső, lvfohora.
Balázs Erzsébet, Harsány.
Balázs Ilona, ErdőtelCk.
Balázs Sándor, Szigetszentmárton.
Balkányi E:úlmán, Balkánv.
Balkányi László. Budapes-t II.
Balló Gusztáv, Ujpest.
Balló Lajos dr., Budapest VII.
Balogh Gyula, Gyoma.
T. Balogh János, Böhönye.
Balogh Jenő, Valkó.
Balogh l\lihály, Devecser és Sornlószölliis.
Balogh Sándor, Izsák.
Balogi 1\-Iihály dr„ J{ápolnúsnvék.
Dalthazár Ferenc, Pon1úz.
·
Balthazár János, Felsőgöd.
Balthazár Tibor, Don1bóvúr.
Banelli F. l{ároly, Gyönk.
Barabús !{álmán örök., l{ispest.
Baradlai János dr„ Budapt:sl V.
Baranyay Zsign1on<l, Berhida.
Barcsay EJ1rol)', Szeged.
Bariss Arpúd örök„ l\:ondoros.
Barna A.nlal, Ilédcrvár.
Barna Ifenrik, Csongrád.
L:.'1szló Dezső, Felsőzsolca.
Imre, Ilo1nhány.
Béla Salköveskút.
Hozália, Dévaványa.
Bartha 1'ivadarné, Pestszenterzsébet.
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Bartóffy .Jenő, 1'ápiószcle.
Baruch Gyula, i\Iiskolc.
Bary A. Zoltán, Biharugra.
Barzó Lajos, Ibrány.
Batúry István dr. örök., Debrecen.
Bauer György, Budapest VI.
Bauer János, .Jtíszárokszállás.
Bauer J{ároly örök„ J{evermes.
id. Bayer Antal m. kir. kormányfötanúcsos, Buda~
pest \ 1 1.
Bayer Antal dr., Budapest VI.
Bács Béla, l{ccske1uét.
Bácstopolyai 'fakarékpénztár, l{iskunhalas.
Sz. Bálint ,Jenő örök„ Örkény.
vitéz Bán Árpád, Balatonzamárdi és Budapest X.
Bánhidi Jenö, Biharkeresztes.
Bánó J\ndor, Debrecen.
Búnóczy Siindor örök„ l{iil és Erdőtelek.
BúnóczY Sándorné, l{ál
Rúránv Szilúrd. Pilisnutrót.
Bútorf Ferenc dr., Budapest \ 1III.
Bcch En1il, 'físzakiirt.
Beck Ernö, l{érnénd.
dr. Bedö .Teniiné. szül. liajas Stefánia. J\iskun~
<lorozsma.
Beke Barna, Debrecen.
Beke Gyula, I\.ismarja.
Beleznay E:úroly, Budapest VII.
Beliczay Ferenc, Szentes.
Bellák ·.József dr., l\Iiskolc.
Bene Ernő, Ujszász.
Bf'nPdicty .József (ne1nes). Békés.
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Beniczky 1\Iiklós, Eger.
Benkő Sándor, Derecske.
Bentzik Gizella, 1furakeresztúr.
özv. Beretvás Tamásné, Kispest.
Beretzki Péter, l\fezöberény.
Beretzky Béla, Budapest XI.
Berény Ferenc dr., Pécs.
Berke~ Rózsa, Sándorfalva.
Bernát Sándor, Csap.
özv. Bernáth 1\liklósné, Debrecen.
Bern{Úh Pál, l{unszentmiklós.
Bernhart Ernő, Csávoly.
Bernolák .Júnos dr„ Pcsts'l.entlörinc.
Berta l\áln1án, Ujpetre.
Bertalan 1Iárton dr., Sárospatak.
özv. Bertalanffy Imréné, Pcstszenterzsébet.
Besnyő Pál, Budapest II.
özv. Bcssenyev Dezsöné, Somogyszil.
Betegh I\ár~l};·, Budapest XIV. ·
Bezzegh István, Csongrád.
Bér Sándor, Budapest VIII.
Béress .János, 'raksony.
Bévárdy l~vn, I\apuvár.
Bévárdy Gyula (belvúrdi), Szalkszenln1árton.
Bichler Gvula, Pacsa.
Bieliczky -l{úroly, I-Icrcegszántó és Dávod.
özv. Bierbauer ,Júnosné, Székesfehérvár.

Bilnstsák .János, Tápiószecsö.
Binder Ottó, Sopron.
Biró István, Budapest III.
Biró László, I\.ispest:
Biró Sándor, l\liskolc.
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Biró Szilárd, l{rasznakvajda.
Bírócsák György, Szany.
Birócsák Gyula, Emőd.
Birlók L .. Sándor dr., Püspökladány.
Bischitz Tivadar, Ésrekújvár.
Bisitzky András dr., Celldöinölk.
Bitteru Zoltán, Bajna.
Bleier H.ezsö, Tass.
Blum Gyula, Budapest VII.
Bodnár Jenő, Budapest VII.
Bodoky Ida, Kelebia.
Bódy Dezső, lion1rogd.
Bogcha t\Iajos (Nagy-Da1uaszai), Nagyhalász.
Bogdán Aladár dr., Nagykanizsa.
Bogdándy Jenő, Lovászpatona.
Bohuniczky Sún<lor, Zseliz.
Bokor Fer~nc, E:aposvár.
Bokor Jenő, Rum.
Bokrossy Zoltán, Pestszenterzsébet.
Boldizsúr In1rc, Nyirbátor.
Bolen1an Éhn Lajos, I~éthely és Balatonn1ária
Boleman Éhn 1Iihály örök .. - Csurgó.
Bolcn1an örök.. Léva.
Bolits ,Jenő, Balatonkiliti.
Bolgár f..Iiklós, Szécsény.
Bonorni Géza, Csanádapáca.

Bontha Jenő, Bpest VII.
Borbély Endre, Nagykörös.
Borbély .József, Szeged.
Bordús Dezső, Pestujhcly.
Boros Aladár, Gyöngyös.

()zv. Boros l\:árolyné, I\.iskundorozs111a. I\islcn1plnn1 tanya.
Ilorns Lúszló, Nagy~zékely.
Bornstvún Lujos. ~!:1g~«1rhúnhegycs.
Bors{11;yi lstviin, ErsekYadkert.
Borsod)· György örök., Fadd.
ílorzso\'HY Istvún, Csepel.

Bossúnyi ·Anna, Sajószentpéter.
Bossúnvi Gusztáv, Sárosd.
Bossún)·i .Jenő, Bugyi.
ílnssúnyi .Jcnö, Siklós.
özv. Bottka In1réné, Ragály.
Bottyán llorbúla, Son1ogyjád.
BotÖs ..\ladúr, Kocsér.
Bozó Géza, Budapest XII.
Bozóky Béla örök., Soll\·adkcrL
Bozók;· György. Debrecen.
Bc'iczv Gúbor, Nagyvúzsony.
Biiln;1 Gusztúv, Kispest.
Biílun Ignúc,- Budapest \TII.
Höh1n i\liklós, Budapest ''IL
Biirzsönvi .lcnii .János. Hon1hány.
Böszörn~énvi .János, Pécel.
Biitös Sá1n~1cl. Karcag.
Branlncr Antal, Lakócsa és DráYafok.
I3ranln<'r Olló. Lakócsa.
Braun Endre, Pered.
Braun :\liklós, Budapest ''I.
Braunhcrgcr h11rc, Dunaszekcsü.
Brcicha János, l)unakcszi.
Ilrcnncr Ferenc, Zalaapáti.
Brcllcr Dezső, Csögle.
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Breuer :\Iiklós. \'ú111ospércs.
özv. Dreuer Szilárdné, Szarvas.
Bródy E.,rnéí, l>öbrüköz.
Brüll~ Andrús, Uudnpcsl \'III.

Bubrcgh E1nil. Sellye.
Bucsúnyi IslYún, "rardoskcdd.

Budahi;zv Súndor, Húkoscsaba.
Budanovits 1'ibor, Ujpest.
Buday Bálint, Pcrkúta.
Duda~· Ferenc, Vúsúrosna1nény.
Dudi1;i:.1cz hnrc, Kaposvár.
Bulcsú Barna, Szeged.
Bunyc\'úcz Súndor, Cclldö1nölk.
Uurgcr Zollún, Aszód.

Dnllinger .Arpúd, Lajosn1izse.
Uuzinkay Anna, Vúsúrosnatnény.

Biich!cr Jcnü, Balassngyar1nat.

Cincr Zoltún, Budapest IX.
c~apó !lc1111 Jüzsc!né, szül. Zsibrik Stefánia.
'finnye.
Csapó Zollún (ecsedi), Szentes.
Cs;1tó Súndur, Uudapcst V11. és VIII.
Csúbrúdv Júnos, l\iskun111ajsa.

Csúkv Örök .. Földeák.
Csúu)·i ln1rc, Budapest II.

Csúszúr Antal, Bl~kústncgycr--Csillaghegy.
z. Csúszúr Ferenc, Budapest X.
C.scfal\"aY Hezsii, .lúszhcrény.

Cselkó .il'lzscfn{\ Alpúr.
Cscn1iczky Frigyes. :\honv.
C:;cngeri ílezsö, Alsóúbrúny.
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Cserenyey Géza, Budapest XIV.
Cserján In1re, Gyöngyös.
Csete Ambrus, Cegléd.
Cséby Lajos, I\eszthely.
Csépe István, Fülek.
Cséri Elek, Alsómihályi.
Csillag György, Bt1dap.est IX.
Csillag In1re, Budapest, \'III.
Csillag Pál, Budapest II.
özv. Csincsák Béláné, Pécs.
Csitáry G. Olivér, ·Székesfehérvár.
Csornor !\álmán, Dombóvár.
Csonka Béla, l\.istarcsn.
özv. Csonka J_.,ajosné, Barnnyaszenllörinc.
Csorba .János, I\.ecskernét.
Cst'isz Zoltánné, szül. Lengyel Stefánia, Rácalmás.
Csuka Irén, Tiszaföldvár.
Csulyák .János, Dunapentele.
Csurgó Lúszló. Kapos\"Úr.
Csúzy .József, Döbrököz.
Czájlik Liíszló. Csona1·:"1d.
Czehner Albertné, Tóváros.
Czeg!Ljy Istvún, l\Iiskolc (J\Iartinlelep).
Czer111ák Lipót, Veszprém.
Czibulka Gyula, Szentendre.
Czingell László, I-Ieves és Pély.
özv. Czingelly Arpádné, Ujpetre.
Czirn .Jeni). Gvörvúr.
Czira .Jenöné: szül. Sz\·idt Aranka, Győrvár.
Czollner Lúszló, Iszkaszentgyörgy.
Czuczy G~·iízö, Zalnszentgrót és Zalabér.
Czuczy Péter dr., Zalabér.
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Czukor Gyula,
Czukor Lúszló,
1·itéz CzuPron
Czurda Hezső,
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Budapest XI\7 •
Budapest. \'Ill.
Antal, Vlt111osgyörk és Adúcs.
Eiskunha!as.

O<:di!Jor Lfiszlú, Györ.
Dnrúnyi i\Iih6ly, Súsd.
Daróczy Antal, Okúny.
Dúnos Béla <lr., Nagykúlló.

Dúvid Viktor dr.-né, Budapest Il.
Dávidné-Sziils Ilona, Hácahnás.
Deér Üdön, Budapest IX.
üzv. De1neter Gyulúné, Nágocs és 'l'örökkoppúny.
Den1elcr lstYún, 'J'ahitólfalu.
De1ncler Lúszló, Nagyknnizsn.
!Jeutsch IslYún, Hit11aszo1nhat.
Deutsch örök., Ritnaszo111bal.
Deutsch Zollún, 1'.Iiskolc.
Devecseri S:'indor. Ajka.
iizv. Dénes )fiklósné. Loson~.
Déri Aladúr. \'úgsellye.
Déri .János, Kassa.
Déri .József. Nagykanizsa.
f);arnanl László. Losonc.
{)itlerl Béla. Érsekújvár.
Dobay Pú!, Csolnok.
dr. Dobúlné, Budapest \'II.
Dobler Béla örök., l\üröslarcsn.
Dobler László, l\e1nence.
Dobó J(•nö, Szajol.
Dobos Gúbor, Budapest III.
Dohos György örök., CPgléd.

Dobozy Endre, Nyírábrány.
Dobribán Antal, i\lúriapócs.
Dobsa .i\lihály, Sopron.
Dobsa Sún<lor, 1\.hnosd.
Dolcsch Gyula, I\:isk6rös.
Dolcsch .József, Békéscsaba.
Dornján Béla, Szon1bathely.
Do1njún Géza, Csanytelek.
Donászy Aladár, Csesztreg.
Dósa Béla, 1'úpiógyörgye.
Dön1ölör István dr„ Szabadszállás.
Dörnölör Lajos dr„ Budapest Vl1I.
Draskovich Géza, Babócsa.
Droppa Ernő, Nagysalló.
Duchon .Alfréd, Alór.
Duha 'l'ivadnr, Szeged.
Dusa Ernő, Nyáregyháza.
Dvorák A.lfréd, Fót.
Dvorszky Béla dr., Szun1balhely.
Dvorszky Etelka, Szon1balhelv.
Dvorszky József ni. kir. kor~ánytanúcsos,
n1áskér.

I·laj·

Eger .József. I·Iegyfalu.
Egry I\:úhnún (nagycgycdi), Szihalo111.
özv. dr. Eibach Kornélné. Budapest IX
Einczig \Iiklcís, :\Iunkács.
Eissler Györgynt'.~. szül. Rózsavölgyi L. ;\Inrgit.
Budapest VI.
Elek Endre, Ungvár.
Elek .Jenő, i.\leziHúr.
Elek .J\e~H··ny Zoltán, Szolnok.
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Elek Mihály, Budapest VIII.
Elek Pál dr., Ujpest.
En1ánuel Géza, Budapest IX.
E111ánuel Géza örök., Budapest IX.
Ember Béla, Abony.
En1ber Béla örök., Túrkeve.
Ember József, 1\Iakó.
Ember Testvérek, Abony.
dr. Engelné, szül. Grósz Anna, 1~rsekvadkert.

Engelhardt Dczsií, Ipolysúg.
Engelhardt László, Ipolyság.
Eöry István, Né111ctboly.
Eöry \'ilmos ni. kir. kor1nánytanúcsos. Súrvúr.
Epslein Géza, 1'iszafiired.
·
dr. Erdey-Grúz 1'iborné, Budapest VI.
Erdélyi Dezsőné, Budapest XI.
Erdélyi Istvúnné szül. \'eress l\Iária, Zákány.
Erdélyi l\fária Irén, llajduná<ludvar.
Erdélyi Sándor, Zalalöv(í.
Erdős Gerő, Tarpa.
Erdős István, Budapest VI.
Erényi István, Örkény.
~~rényi László, Budapest VII.
Erkedy Ferenc örök., Pestszenterzsébet.
Ettvel Zolán, Gara.
Écsy Zsolt, Bácsbokod.
Éhlert Andor, Sátoraljaújhely.
Ekárt Gábor, Vecsés.
Éles Géza, Diósgyőr és I·Ián1or. (Lillafüred.)
Éllö István és neje, Budapest I.
Faber Albert örök„ Nagybánhegyes.
Fabritius lienrikné, szül. báró Syntinis Ilona,
Budapest XL
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Fajcsek . .József Egyed, Eger.
Faller ~\dú1n, Nagyalúd.
Faller Adún1né, Nagyatúd és Lábod.
Faludi ,Jenö, Budapest VII.
I~arag~ J(~n.1él, .Júszjákóhahna.
I· arago ~la na,, .Apustng.
Farkas An!:d Júnos örök„ Szarvas.
özv. Farkas Antal .Júnosné, szül. I\:atona l\Iargit,
Szarvas.
Farkas Bt~la dr„ l\.ecskc1nét.
Farkas Ferenc, I\.::ipuvár.
Farkas Júnos, Vúrpalota.
Farkas .Jenő, I\.isvúrda.
Farkas .József, Súndorfalva.
Fnrkas Lajos, Viscgrúd.
Farkas Súndor, Érsekújvár.
dr. l'azekasné I·leun1ann Anna, Polgár.
Fúbián Góza, 1\atyn1ár.
Fúbry J\.udor, Szentist\·ún.
Fúbry (jdön, Balatonszárszó.
Fúhry ()dönné, szül. kovúsznai Csulak Edit, Bahilonszen1es és B:ilatonszúrszó.
Fúczúnyi lslv[u1 dr. Budapest X.
Fáncsik Lajos, Sii1neg.
F'úy Ignác, Nagylélóny.
Füller János, tlajduszoboszló.
l•'ehér Béla Kúroly, Sajóvárkony.
f'chér Dezsö, 'l'ápé.
Fejes Ferenc, Nagykan1ará;.;.
Ft>jcs Lajos, J\.unágola.
id. F'ejes Lajos örök„ E:unágota
Fejér Ferenc, Nyírcgyhitz~1.
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Fekete Andor, Bu<lapcsl IX.
Fckcle Istvún, "fúrkeve.
Fekete Zollim, Il11dapesl, V.
Fclszcphy Gyula, ~lád.
Feny\'CS ~Iiksa, lludapcsl \'l.
Fe11vvcs Zoltún fi.-ök„ lludape>l VII.
FcrCncz ltnrc. 'l'örökszcnl111iklós.
Ferenczy Arpúd. Budapest XII.
Ferenczy G{•z:i. Ilévízszent:indrús.
Ferenczy .Júnos dr. és l'úrsn. :\funkúcs.
Ferenczy i\Iargit, 'l'aln.
Ferenczy 'l'ilior. Budapest \'.
Feyér .iózsef (szaln1úri), llajdunúdndvar.
Fl~hn ()Jga. Gyula.
Ficek Alaj<>S . .lúszárokszúllús.

Filep nt~la, Budapest V.
Filó .Júnos dr., I3udapcsl \'l II.
Finv .lenü örök„ I\iskiírös.
Fis~hcr .József dr. . .Júnoshúza és Biigiitc.
Fischer Púl. Budapest \'.
özv. Fitos Ferencné. Vállaj.
Flan1111 Is!vún, Budapest '.
Flesch llt~la, Gyűr.
Flódercr .Jenéí, Csepreg.
Fodor :\ladúr. Hozsnyó.
Fodor FcrL'llC. Szentciornya.
l<'tldor ~lúrlonn{', I\.isdorozs1na, l\is!cn1plo111~ta11y:i.
Fodor Súndor, Decs.
Fohsz Hichúrdné (púr<lúnyi), Piliscsaba.
l•\1lk1uann 1:-crenc, Haka1naz.
Folkrnann László, 'I'okaj.
Folkrnanné Bálint }.fargit. Tokaj.

Follinus i\farccll, I-Iosszúpályi.
özv. Fónagy Sándorné, Alsódabas.
Forgách örök., E.iskundorozsn111.
Forgúcs l\ároly, Csorvús.
Forgúcs J\úrolyné. l\unszentrnik\ós.
F{1rgúcs Lúszl6. l:únszcntn1ikló.'i.

Forkly Béla örök„ Sükösd.
Forkly Ferencné, ~lúd.
Forkly Géza, Nagybaracska.
Földes Béla, I\.un1nadaras.
Földes Ernő, 1Iagyanliószcg.
Földes Jenő, Zon1ba.
Földes Lajos örök„ \'eszpré1n.
Földes Lenke. Fc:lcrl.
För<lüs Lajos, 1\.ccsken1él.
Franki Anlal, Szeged.
Frankl József, Szeged.
ifj. Frankó Andor, Szeged.
Frciszherger I\úrnly, ).lt'ziik1)111ún1111
Fridrich S:'tndor. Pl·cs.
Fried l.st\·ún ti 1·. l\urlakcszi.
Fried Súndor, l\i~vúrd:i.
Fried S:'lndur, Húko~palola.
Fric<l1nann Béla, Bútyu.
Fricd1nann József, :\agykapos.
F'riedn1a11B Sú11dor. Kassa.
Friednn1nn S:'!11dor iirök„ Nyirhogdúny.
Friedrich Cldiin, Szcul~otthúrd.
Frisch Sándor, \Túri.
Frit.s Zoltán, 'l'olcs\':1.
Fuuk ,József, Budapest VII.
Fülep Agoston <lr., Budapest V,
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Füley
Fülöp
Fülöp
Fülöp
Fürst
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A.ladár, N.agydobrony.
Lajos, Oroszvúr.
Péter, Pestszenterzsébet.
Zoltán, Nyárád.
Elen1ér, Soroksár.

Gaúl Béla, Baktalórántháza.
Gaál Béla, J olsva.
Gaúl Endre dr. v. államtitkár, Budapest VI.
M. Gaál Géza, Kitlló.
Gaál István, Füzesabony.
Gabus Lajos dr„ Budapest V.
Gajda Pál, Siklós.
Gajer János, Feketeardó.
Galan1bos Béla, Peslszentcrzsébel.
Galan1bos János dr., Eger.
Galan1bos Káhuún, 1\.cs és Gönyü.
Galatn László, Fülöpszállús.
Gall Ferenc, Bodrogszerdahely.
Gallé Cornélia, Fonyód.
Gallé Gl·za ifj., Lengyeltóti és Fonyód.
Gallina 13éla, I-Iód111ezővásárhcly.
Gallus ,Jenő, Sopron.
Garai J cnő, I\.assa.
Gaskó Béla vitéz, K.örösladány.
Gábor Jenő, l\lezökoYácsháza.
Gúbori György, Budapest VIII.
G:íbori Viln1os, Budapest \'II.
Gárdos Zsign1ond, Nagyign1únd.
Gáspár Géza, Toponár.
Gáspár Pálné, szül. Bontilovits Olga, Galgan1ács:1.
Gáts Attila, Pécs.

Gáts Lajos, J{örösbegy.
Gedeon Andor, 'l'aktaharkány.
Geduly Elek, Tápiószele.
Gefferlh Dezső ifj. Székcsfehér\'Úr.
Geiger J{áln1án, Pécs.
Geiger l\.álmánné, Pécs.
Geiringer ,János dr„ Baja.
Geiringer Oszkár, Dunaszerdahely.
Gelei Gyula, Budapest VI.
Gellér ,János, l{iskunfélegyháza.
özv. dr. Gerbert Ottóné, Alag.
Gergely István, Csorna.
Gergely Jenő, Alap.
Gérgely Jenő, Szeged.
Gergelyffy György, Nyíregyháza.
Gerhauser Sándor lovag, üjpest.
Gerle Jenő, Szeged.
Gerő örök„ Dunaszerdahely.
Géczv Dezsö örök., Szarvas.
Gidófalvy György, llód111ezövásárhely (Vásárhelykutas).
G!asz .József, Zsán1hék.
özv. Glós Ottóné, Somogyjád.
Glück Sándor, I\.assa.
Goldberger Lajos, I3{~kés.
Goldblatt Ferenc, Sárospatak.
Gombos Zoltán, Budapest IX.
Gonda i\rn1in, Bia.
Gonda I\.ároly, Lenti.
Gonda i\Iihály, Nyírcgvháza.
Gorka 1\rpád, Alcsút. Gosztonyi i\Iór, .J\baujszina.
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Gotteszmann Herman, Ilarkács.
Göbel Károly, Pócs.
Göbl Núndor, ).lcrnyc.
Gödény Ilona, Debrecen.
Gödény Súndor dr. örök .. Debrecen és Nagykúlló.
Göllner ,,-\nrél, Bicske.
Göllner Barnabús dr„ \'ác.

özv. Göllner I-Iugóné, \'ác.
özv. Göltl Pálné, Pét:cl.
Gö1nbös Lúszló örök„ 1-lfir.
Gö1nbös Zoltán, ?\Iór.
Gö111öry .János, Csongrád.
Görbe Gvula örök .. Baja.
Görgií 'I'ibor dr., viléz. Budapest VIII.
dr. Görög ,lenöné, szül. Buday :\fária. Bpcs! X..
Görög József, 'fiszabura.
Görögh Péler I111rc. Gyüre.
Graef 'l'iborné, szül. Akos Irén, (Jrosháza.
Grinun Ferenc, Púpakovúcsi.
Cirin1n1 Hu<lolf, :-.Iarlonvúsúr.
(i:rinun H.udolfné. Siklós.

Gról1n1ann Vilinos. Sopron.
Grósz Dezsö, Ujfehértó.
Grósz Dczsiíné, sziil. ,Jungreisz Hent:. Ujfehértó.
lirósz Nagy Ferenc. Debrec<:n.
Grózcr Dczslí dr .. Borsodnádasd.
üzv. Grözcr La josnú. Bursu<lnúdnsd.
Gruber .Alajos ;!r .. Soltvadkert.
Gruber Arpú<l, I3udapcst \T.
Gruber József J únos, Sashalom.
Gründl !\.álmán, Csurgó.
Grün\vald Gyula, Budapest \ 1 11.
Gulyás Béni, I\:ispest.
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Gunst In1rc. Törökszcn!111iklós.
Gulfreund Arpúd, !Iódrncz(h·úsúrhely.
Gullrnnnn Súndor, Gyöngyös.
Gvarrnati En1il, Baja.

öZ\-.

Gyepcssy Ferencné, sziil. Zérigh Erzst~hct.

J~ővcskúl.

Gyctvay Andor, Karácsond.
G)·örffy József, :J!osonszentjún11s.
Gyiírffv J\Iát vás. I\:iskun1na jsa.
G\·örkÖs Pál~ örök„ I\:óka. .
G;·örky Béla, Hévízgyörk.
l[aas Gcyza, Losonc.
llaas József, Nagysurú11y.
Ilaas J\liklós dr., Budapest VI 1.
I-fack .Jcnö, Nagykovácsi.
ITadzsv Endre, Budnpcsl VI.
I·Iaffn~r Ferencné. Ercsi.
I-Iaissingcr T\ároly örök„ '.\'yircgyhúza.
özv. II:i i:isz Pálné, Györnrö
liajdú Ernö. E:assa.
I·Iajdu .J.ózscf, Budapest V ! .
Hajdu (>dön dr„ E:ispesL
Hajnal 1Iiklós, ?\lakó.
Hajnóczy György, \'cszpré1n.
llalúpy Oszkúr, Budapest IV.
!-lnlúsz Béla, Budapest \'II.
tlalúsz Jn1rc, Súrrétudvari.
IJalúsz Súndor, Ung\·úr.

Hallósy Endre, Csávoly.
H:iltn Jvún, 'fokod.
Linót. '!'\nsZ\"lH.1.

!·la1u111er l{udolf, Elek.
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özv. Harnpek Lászlóné, Iharosberény.
tinnny István, Szombathely.
Harcz Lajos, Pestszentlőrinc.
IInrr .Júnos. Csákberény.
I1:nrsánvi I\árolv, Budapest XIV.
1-Iarsán~.'i Zottáfi, Lengyel.
f·Inttvns~v Andor, Szeged.
Ilnu~r bávid, Ragály.
llautzinger József, \'érnénd
llnvas József, Szentes.
lláhn Dezső, Uszód.
I·Iárnik Lajos, Budapest VI.
I-Hickel 1'1. l\ároly, U jpest.

I·Icczler Emil, Orgovány.
Ileffler Ferenc, Polgárdi.
!-legel Frigyes, Györsövényháza és I\óny.
I-Icib Púl, Sárbogárd.
llelczlcr 'J'préz, Fél.
Heller Lúszló, Budapest VII.
özv. l·Iercz Gáborné, Csepel.
tlerczegh Ferenc, Szolnok.
Ilerczegh Imre, Jászfényszaru.
I·Ieringh Ernö, Polgár.
özv. Hcrkovich Súndorné, Pon1úz.
Ilerzog Elen1ér dr., 'folna.
I·Ieténvi Dénes, Apostag.
I-leyd~ich Károly, Oroszka.
lléder\·úry I·Iugó dr. örök., B11rlapest V
I·Iérav A.i1dor dr., Budapest, XII.
I-Iiha~· György dr. örök., Eger.
I-1 idvégi l\lúria, Donibegyhúz.
llinffner .Jenő, Pilis.
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I-Tirschorn Salamon, Budapest VII.
f-Todí1sz:i.' Tv:'ln. Szon1h:ilhely.
I·Iofbnuer Andor, J(iszon1b~r.
Hofer i\nlnl. Budapest VIII.
I-Ioffn1a1111 G<~za. Dunaharaszti.
llo!dy i\Ingda, Doboz.
I·JoIHinder .József. :\Iiskolc.
Ilollós J\árolv, Lőrinci
Hollós László örök„ Kővágóörs.
Hollósy Pid, Zalaszúnló.
I lortohúgyi .József vitéz, Sashalom.
Ilorvúlh 1\ladúr, Csetény.
Ilorvúth A.nlal, Budapest V.
I-Iorvúth Ödön, Csúny és J·Iort.
Horvi1lh ,József, Pus-zlnn1érges.
Ilorvúlh J\úln1ún, Lövő.
Horváth Lajos. flodúsz.
vitéz 1-Ior,·úth Sándor, 'I'olna.
llön.hnpii ln1re, Uüdszcntulihúly.
1-Irubéczy Oszkúr dr„ Budapest IX.
I-lubcr Ferenc, Nyergesujfalu.
I-lubacsck Kúl1nún, .l\lindszenl.
lluszúk Lajos, Nagylózs.
Huszár I\úroly. B:1dncsonylon1aj.
Yitéz I·Iuszkayné, sziil. Prarfort E1nn1a, l{unb:ija.
I-f u lsch<>n rciter Vil 1nos, Kótaj.
özv. l"Iiihncr ,Józsefné. l\:omló.
lliivös Lúsz!ó (bolfai), Budapest \'II.
fhász Núndor, Szentes.
Illés Anlal, Budapest \'l.
Ede dr., Budapest XII.
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Illés Z.slifi:i, ?\yí1:egybúza;
viléz Jn1rch Gé>zúné, szül. Ilrihni Sárn. I-Iartn
In1rch .Jenő, lJjhnrtyán.
Irgal111asrend. Budapest II.
Irgahnasrcnd, Eger.
Irgal111a.srcnd, Púpa.
Irgaln1nsrend, Pécs.
Irgaln1asrcnd, \' úc.
Ispán .lenő, Budapest VI.
Istenes Ferenc, Udvard.
Istók Irén, 1'-Iakó.
Istók i\Iargit, i\Jakó.
dr. J,·ún Arpád örök„ IZisbér.
Ivanits I\:úroly dr., E:eszthcly.
Jak::ib Géza, SzaknHír.
ifJ . .T::ikabházy Zsigrnond dr., Budapest V.
J;1kohovits En1ánuel. Ungvár.
.Tnkohovits E1núnuelné. Ungvár.
.fakuliovils Dczsíí. 1::r.sekúj\·úr.
.Takuhovits ?\fúria. 1::rsckújvúr.
.l:,kuhovils JZúroly. f~rsekújvúr.
.Janúki Dezsfí. I-Iódn1cz('ívúsúrhely.
Jancsó I\úlrnán, Nyiregyházn.
.Ltnitsárv Ivún örtik„ Budapest IL
.Jani!súr\· Lú.szló. Budapest VI.
.Jankó Gyula, Zsáka.
U. Janko,·ich Dénes, i\Iezötúr.
.Janovith lslvá11, Vúl
.lanovich Istvún ifj., Etyek.
1 ;r. ,Janovitsné, :\Iarton Zsuzsanna. Budapest l 1.
J:inthú 'fh·adar (nPllH.>sliiikki), T-lvrccgfalvn

Jákó János, Szegv3.r.
özv. Jánossy Gézáné, Cegléd.
.Jflnváry E1;dre, Jászberény.
Jász István, Nagykörös.
.Tiiger J(. József, Nyirlugos.
Jeges RP1a Soponya (azelött Nagyláng) és I\.isló.ng.
,Jeges Zoltán, Kálóz.
J('ncs \'ihuos örök„ Budapest II.
Jeney Pál, Porcsahna.
Jeszenszky ''alér, I\:apuvár.
id. Jczovits Iü'.i.lmán, Csúz.
Jezsó Artúr, i\Iedgyesbodzás.
Jéhn Antal, Sopron.
.Tirovetz László, Csúkvár.
.Jobst Kúzn1ér, Szigeh·úr.
Jóna László örök., Baktalórántháza.
,Jónap Alu<lár, Debrecen.
.Jónás Géza dr„ Pécs.
.Józan József dr„ Iharosberény .
.Józsa Lajos, Budapest III.
.Józsa Lajos i\lihály, Gyon1a .
.Józsa Sándor l\Iihály, I\.unhegycs .
Juhúsz István, llódn1eziívásárhely .
Juhász István, Nen1esdéd.
Juhúsz l\Iúrlon, Budapest ·v11.
.Jurcczky örök„ .Tolsva .
,Just F'rigycs, Szeged .
Justh A.lf'réd és 'fársai. Szentes.
Juszkó Gyula, A.csn .
.Juszt Oszkár, J(ecel.
Kabay János, Rúkosszentmihály.
1\.aczián Sarolta, Pestújhely.
3S
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Kada Erzsébet, Budapest XIV.
Kajdacsy Pál, Budatétény.
Kalúb Aladár, Tornyospúlca.
Kalán Gyula, Budapest \TII.
Kaln1úr lslYún, Budapest 'VIII.
Knln1úr Zollún, Székesfelil·r\·{i r.

Kandell György, Nagyhalász.
Kaprit;iay János, 1\Iagyarszögyén.
h:arabélyos Endre, Vcszprérn.
Karádi ~En1il. Húkóczifa!Yn.
Kardos Zsig1~1otHl, Súloraljaújhely.
Kardos Zsign1011dné, Sátoraljaújhely.
!\nrJoyitz Adolf 111. kir. kor1uú11yfötanácsos, Púp<1.
!\arYassy .lúnos dr., Pincehely.
l\.arsay .Lúszló, Cigúnd.
h-:assai Arlhur, Budapest IX.
Kassai Bank, Beregszász.
l\asziba I\.últnún, ,Júszszcntlúszló és Szank.
l\.aszlcr ()dön dr .. Zalaegerszeg.
Kasztner Súndor, Budapest VIII.
!\asztriner Péter dr., Budapest XIV.
!\.azav Adél Ilona, \'érlcsacsa.
iizv. ~Kazay 1~ndn.'•né, \'értcsacsa.
l\utona Islvún, :Oiindszcnt.
Katona i\largit, Eccsketnél.
i"lZV. Katona Zsign1ondnf>. l\\~cskí'llH~L
l\aufn1ann Ernő, \Tcrcscgyház.
Eaufn1unn Gvula, Battonya.
!<\nufrnann Z~Hún, 1Zassa:
h:úáas Tibcir, Budafok-IZclenvölgy.
l\údúr Andor, Sútoraljaújhcly.
I\:"1d(1r Lúszló, Tiszabiid.

Kiikossv Zoltán, I\örmend.
Káldor~ Viln1os, Cece.
Ki1Idnri ;\fcl.anic. CsC'pel.
Kúll:iv Jn1re, Geszt.
1\úlh1)· Kúln1án, .Júszkisér.
Kúllny Lnjos Lúszló, Földes és Tetétlen.
Kúlrnán Anna, Zúhony.
Kálnuín B{~la, Budnpcst \'I.
I\áln1ún Ernő, :;\Iátészalka.
Káln1i1n 1\úroly, Pátv.
öz\'. I\álnay Istvánné, Nyiradony.
Kúlnay Zúdor, Szenlgál.
Kúposzlássy Géza, Debrecen.
özY. 1\:úroly Arn1innt!, Budapest VI.
Kárpáti Adolf, TiszaföldYúr.
Kátai Gizella, Szeghalom.
Kátai Gyula, Budapest VI.
Kátai S. lsh·ún, :l\Ionor.
IZcglevich :\Iúria, Szarvas.
Kclecsén~·i Ferenc. Dunapataj.
1\cleli Ede. :\Iunkács.
Eelényi \lihúly, I\Jd1náncsa.
I\cllncr László. Pclsiíc.
h':cllncr ()dün. i\liskolc.
IZen1cncs J:'tnosné, SzarYas.
IZen1(•ny Itnre. Elek.
1\:cniénv I.úszlú \'úrosliid.
1Zcn1pl~rnl: Pl~ter :Oinrgit, Budapest IX.
l\cndc Erníi, l·Iosszúpályi.
Kende Er\·in, Budapest \T.
I\cnéz Fcrrnc, Ócsa.
Kenyeres György, Győr.
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I\'crholt D:ínicl, \'cszprém.
J~crckes Etclkn, Ahnujszúnló.
Kerekes Ist\'ún. Szentes.
tlr. Keresztes l\liklósné, szül. I\.ropp Ilona Rákospalota.
Kercsz!{•lv .Júno<;. :\lhPrlfnh·a.
iizY. EcrCszlén\' Júnosné. Pécs.

E:~rényi Lajos: Nagy111agyar.

I\crpcl Pú!. Budnpt•st 11.
Kerpel Púlnt.\ szül. surjányi Gcist Hcnée Bpcst II.
Kerpel \Ti!Jnos, Ilud:ipest V.
I\.crschbaurnn1aycr I\úrolv, Eszterg<1n1.
J\{'r!{•sz D<·zsií. - Sz,~es{•ny .'
l{crtész I~lc111ér, :\:igykörös.
I\crlt'•sz Ernii Istvún. Abúdszalók.
l\.C'r\(•sz .lózsl'f. ()rnshúza.
J\(•serii Aladúr. (iyiir.
l\.cscrü .József, V1:szprén1.
hl•serii :-.Iiklós, \ ;.1.:.vilr.
l\t'ssh•r Gvula. Apc és .Inbh:'igyi.
l\L:szler Er,·in, Kassa.
l\(·lt-r .lúnos, (ivu\a.
!\1„s111úrkv Elek·. Bt'•k(~scsaba.

KhirC'r .-\ntal.

Sz('gYÚI'.

Kiliún Bt"•\a. '1':11núsi.
J\iller Eclilb. lh1d:1pP"I TTT.
ÖZ\'. l\.iller Zsig1nond Ernöné, Budapesl, Ill.
l\irúldi
i\irúl\'
Ki r:'il ~·
Eirúl~·

.!únos dr., ;\Jisl\nlc.
György. l\unlH•gyes.
.Júzse L Sz:i bndszenl kirúly.
\li\1{d\' vil(•z, :\lakó.
Kirúl~·i \liklÓs. Ko1núrorn.

I\.iss A.ntal, Uraiujfalu.
K1shonthy Zol!ún, l\::ondoros.
Kiss Attiia, ·risznvúrkuny.
Kiss Endre, Pécs.
Kiss F('r~·nc, l\.ütcgyún.
Kiss István, Ricse.
Kiss ,J. Ernii örök .. 1Inkó.
I\.iss József (zsolczai) örök„ Rndafok-1\clenvölgy.
I\iss Kúroly, Sükösd.
Kiss Lajos, Barcs.
I\.iss Lajos dr., Kistelek.
I\iszelv IJnrc, !\Injs.
l\:las Íludolf, Son1orja.
J\lcin Etnll, Kaba.
J\lcin Ferenc, Ne1ncsbikk.
özv. Klein Gyu!únú. Nagykörös.
E:lein ,Jenií, ,Júsz!ndúny.
I\.leín Hóhert .Jenií. Ujpest.
I\lein Súndor, Alsón1ihúlyi,
I\lcin Súndor, Bodzúsujlak.
l\:lei!sch Lúszló, Földeák.
l\lósz hú!n1úu, Alag.
I\.lubecz Pid, Sulgó~arjún.
I\ocsis Iinre, Uudapcsl V.
dr. Kocsis Endréné, Szeged.
l\:ocsubu örük„ Vcszpn:·rn.
Kócziún Dezstí, Berzence.
ifj. I\ócziún Dezső, No\'a.
1\oczka Pú!, Szolnok.
J\oclrik l\úroly dr„ \'állaj.
Eoid1nann llonH, 1\islerenyc.
I\.ohut Pál, Barcs.
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l\.olbay Rudolf, Dévavúnya.

I\.olos György, Fajsz.
Kolos Tibor, Szerencs.
I\.on1áromy Gyula {révkomáromi), Egyházasrúdóe
Kon1lósi l\úroly, i\lt~lykúl.
I\.onkoly Dezső, liódmezövásárhely.
Konrád Géza dr., Budapest Vlll.
I\.onyáry Béla, Ferlöszcnln1iklós.
I\.oráni Zoltún, Budapest VI.
I\.orányi i\liklós dr. Budapest VIII.
I\.orcsok lléla, Jászdózsa.
özv. I\oretkó Gézáné, Bajna.
l\.oritsánszky Dénes, Kölesd.
Koritsánszky Olló, Budapest VI.
Korit~únszky Viktor. Budapest VL
l\orn1ún,,· Géza, Fehérgyar1na!.
Kor1110s Aladár, Budapest V.
I\.ornhoffer József örök., J\Iikepé1Ts.
I\.oroknay László, Lébény.
I\.óros István, Ilákospalota.
Korosy Károly, I\.étegyhúza.
Korpos L.1jos, E:ütclek.
I\.ósa Andor örök., Verebély.
Kósa I1nn\ Buja.
l{ósa E:ároly, 'rerebély.
Kósa Sándor, Sárospatak.
E:ossuth L.lszló, Szarvas.
l\.ostelitzky l\Iargit, l{islúng.
Koszka Lajos, Sajókaza.
Kosztolányi i\Iúrta, Pápa.
Kotsis Jolán, Répceszemere.
Kotsis Kálinán, Sornogyvúr és Gatn{1s.
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I{otschy F1~renc, Siófok és Siófokfiirdö.
Kovacsóczy Istvún (cscjtci), Zirc.
Kovách Tihamér, I\:01náron1.
l\ovúcs· Barnabás, ,Józsa.
,J. Kovúcs Béla, Ualatonfürc<l-fiirdö.
üzv. l\:ovács fgúncné, Szilnshalhás és Dég.
l\ov:'ics István, Békés.
l\ovúcs ,Józs(: f, Dég.
Kovács Kúln1ún, ;\fezökövesd.
özv. I\:ovúcs l\:úln1ánné. Rákóczifalva.
l\ovúcs Lajos, Barabús.
Kovács László, Bicske.
Kovács László Pilisvörüsvúr.
I~ovács l\lihály (sikari). Kcc.sken1ét.
Kovács Zoltán (uzoni), Szolnok.
,·itéz Ko,·áls Aladár. Budapesl l I 1
l\.ovúls Gyula. Súrbog.'1rd.
I\ovúts László. 'fi.szndnh.
1. Kovúts Tibor, I-Iajclusú1nson.
I\.ozinúry Zoltún, Gönc.
özv. J{oz111áry Zollúnné, Gönc.
Köl1alrny Elek, 13alassagyarrnat.
l\:öhaln1y Lúszló, Budapest XII.
E.öntiicsy l\úhuún, Szigelszcnt111iklós.
E.ürrncndy Kúln1á11, I\ar{1d.
J(. I\örn1erHiy Sándor. Budakeszi.
Környei Púl, Budapt:st VI.
özv. l{őriissy Istvúnnt.', Nagykáta.
I\övér Béla örök„ Pétervására.
özv. I\:övér Bélúné. Péter\·úsúra.
f\ özgazdasági Bank r. t., I\:alocsa.
Krasznai .József. Ga1nús.
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Krámer Ferenc, Battonya.
I\.ránczly Ervin, Júszberény.
Kránczly Ervin és Társai, Jászberény.
Krúnczly Ferenc, Szegvúr.
l\rebsz Géza, Budapest XIV.
özv. l{rcuz l{árolyné, i\Iihúlyi.
Kreuz Valdernár, !\Iihályi.
I\.rébesz Lá~zló örök., PilisYörö.:;vár.
Kré111er Szilárd, Szolnok.
I\.rétcr Endre, Erdőcsokonya.
I\.rinitzky Pál, Seregélyes.
l{risár Aladár, Pásztó.
Kristó Nagy István, I-Iódn1eziivásárh('Jy.
Krno József, l{assa.
Kubinyi Endre, Poroszló.
Kucsera Iinrc, Léva.
Kucscra László, Ipolyság.
Kudar .Jenő dr. örök„ Nógrádveröce.
I\un A!adúr, Budapest IX.
E.urlz Endre, 'l'örökbálint.
Kurucz 'l'ivadar, Szikszó.
Kutassy I\áhnán, I·lajduböszörn1ény.
Kürthy Púl, Ilihartorda és Nagyr;ílH~.
I\.ürthy Pálné, szül. Rasz!orich :.\[ária, Nagyrábé.
Küttel Dezső, 1\.őrn1end.
ifj. I\.ütlel Dezső, l\.öszeg.
Ladányi Andor, Budapest VI.
Ladányi Lajos, I\.ölcsc.
Lajbek Jenő dr„ Hajka.
Lakatos Antal, Sövényháza.
Lakner Gyuláné, Sajószöged.
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L:unberg ,J. 1\:ároly, Budapest XIII.
Lassányi Jenő, Szolnok.
Lassányi .József, Debrecen.
Lassú Györpúl János, Pes!szcntliirinc.
Lnszlovszky János, i.\Iezökö\·esd.
özv. Latinovits Gézáné (borsodi), Ceglédbercel.
Latinovits Ödön (borsodi). Cegll!dbercel.
Lnutner Lajos, Törtel.
Lán1 Elen1ér, Budapest VI.
Láng .József, Budapest IIf.
Láng Oszkár, Soroksár.
Lárencz László, Ton1pa.
Lílszló Béla, Ungvár.
László István, Budapest IV.
Lúszló Jen6, I3udapcst IX.
Li1szló J. E:áln1án, Zsán1bok.
László 1'ibor, I\.ispcst.
Lázúr János, !i.lezöcsát.
Lúzúr József, Pes!szenterzsébct.
Lcdofszky István, l{iskörös.
Lehrer .:\lfréd, Balatonfökajúr és Lepsény.
Leinzinger Gyula örök„ Szeged.
Leinzinger i\lúrta dr„ Szeged.
özv. Lc!ovits .fózscfnt!, Sopron.
Lendvai .:\ladár, Ungvár.
Lendvay Endre, J\.öszeg.
Lendvay Lajos, l{öszeg.
Lengyel Antal, Nyirnu1da.
Lengyel Béla, Bocsárlapujlő.
Lengyel Endre, Rákoshegy.
Lenz József, I\:álló.
Leövey Zoltán, Nyírtass.
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Leskó Vilmos, Szeged (LTjszeged).
Léderer Ervin, Iludapl·st IV.
Lévai Izsó, I·Iajduböszörn1ény.
Lévay József, Solt.
Lévolt lstván d1 ., Pestszenterzsébet.
Liber Béla, I\.aposvár.
Liehn1ann Dezsö, Budapest VII.
Ligeti Ernli, l{alocsa.
Lippe Ödön örök., Rákosszentrnihály.
Lipschilz .János, I·Iajdunánás.
Lipschilz Lajos, liajdunánás.
Liplay Albert. Berettyóújfalu.
Lipthay Endre, llatvan.
Lissauer En1il, Tornalja.
Liszkay István örök., Ungyi.
Lollok Lúszló, Hudabúnya.
Losoncz Dezső, So1nlószöllüs.
Losonczy ·vincc, IZaposvár.
Lovassy Dezső, J{alocsa.
özv. LoYassy Ödönné, Baja.
Löbl hnrc dr., Szeged.
Löcherer Gvula, Soroksár.
Löcherer ·rZuuás, Budapest IX.
Lürincz .János, Püspökladány.
Lürincz Sándor. l\liske.
Liídnc1.y J .~1.io~. C~üu1ür.
üzv. Lörinczy Lúszlóné, Békéscsaba.

Lugosi
Lukúcs
Lukúcs
Lukúcs

Béla, Ercsi.
1n1rc, I3o<lvaszilas.
Lúszló, A.pálfalva és ?.Jugyarcsanád.
Viln1os. Nagykanizsa.

Lukácsy Zoltánné, szül. Rei\er Rózsa, R~kosszenlnlihály.
.
·_.·:;
Lukáts Béla (etrekarcsai), Székesfehérvá.t.
id. Lukinich Dezső, Pilishorosjcnü.
Luszlig ,Jenő, l{assa.
Lux. :\rnold, Debrecen.
Lügner I\.a1nill, Sárosfa.

i\faczkó Ilona (sc1nplhci), Szakcs.
i\ladcrspach Endre dr., Rákosliget
:L\lagay Káln1án, Budapest VII.
~lagda l\ároly örök„ 1Iagyaróvúr.
Mngi l\Iihály, Gesztely.
J\Iagoss Súndor, Nagykálló.
l\lagyar Púl, 'l'ószeg.
i\Iarryary Kossa Gusztáv, Budapest XI.
l\Ja~yary I{ossa Súndor, Székcsfch(~rvúr.
~!ajor Agoston, I{islelck.
:\Iajor Agoston. I\.unszent111iklós.
:\lnjor Agoslonné, :\Iarcali.
:\lajor Elek, 'l'arján.
:\lajor Ist,·án (dicstiszenln1ártoni). i\Iarcali
:'>.lajor i\lihúly ürük„ Debrecen.
.\lajorossy Béla. Budapest XIV.
.\lajos P:'d. Budapest VL
:\lajtún Alajos, \·úc.
.\lak:1i E111il. Füzesgynrninl.
.\lak~1v Kúruly. 1\.isk.unhalas.
iizv. ~f akra ,. ,Józsefné, Szany .
.\lakrH\' Lú~zló dr„ Baja.
\Ialis ~József, Egeg.
.\landl:l .József örök„ Debrecen.
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'.llandcl Pú!, Budapest III.
i\lann Géza dr., Budapest X.
özv. ri.Jarberger Gyulúné, Budapest \'.
i\{arinczcr Jenő, m. kir. kor111ánytanácsos, Csorn.1.
l\tarkovics Pál, Gylír.
l\Inrosi Adolf, Ungvár.
l\laroslői István, Szeged, {Felsöközpont).
i\Iarsó i\Ietzger Ede, Sajókazinc.
i\lartinovitch Arpúd, I-lajós.
i\larton Szilárd, Nádasd.
i\1artos Gyula, Vúc.
i\lassányi ~Géza, Galánta.
?\lassányi l\lária, Galánta.
i\[utavovszky Gusztáv, Szerencs.
i\Iathéscr .Jenő, i\lakó.
i\latolcsy Gúbor dr„ Pusztaszabolcs.
f..Jatolcsv István, Aclánd.
vitéz i\I~1lolcsy l{ároly dr. Budapest \TII!.

vitéz dr. Jiatolcsy I\úrolyné, Budapest VIIL
~\Iattvasovszky Gvula, 1'orna.
i\lau~er And~r. I~assa.
l\Iaurer :\r1nand, Budapest VIII.
i\íayer· György örök., Don1begyház.
1\laycr Eúrolv. ~lohúcs.
i\lú~z Akos Örök., Gyo111a.
i\J:lday Al:idúr, Gyon1n.
i\lúlv ·Lúsz\ó, Budapest X.
l\l:'nidi .lenii dr„ Zalaegerszeg.
.:\Iúnya .József, Vecsés-Ganztelep.
l\lárkus Dezső, Vún1osn1iko!a.
l\Iúrkus Gyula, i\lecsckszabolcs.
1\lárkus l(ornél, Gomba.
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l\Járkus 1\f:írton. \'eszprémvarsánv
~lú.tf·ffy Endre, Túrkeve.
?\Iáthé i\Iihúly, Szeged.
~lútray Guszlúv, Pcslszcntcrzs<~hct.
\Iccs ílnlogh Lajos, Nagynuígocs.
i\fccs Dnlogh Súndor. E:i.sujszúllús.
:\Jedgyessy György, Nagydobos.
:\Tcdrcczky Núndür, Ikervár.
i\f€.'d\'cczk~· i\fiklós. Nngvn1nros.
:\fedvegy Béla, Békéscsahn.
~ledzidhrndszky Ignúcné, sziil. Sznuer l{onstantia.
,J :ísza lsószenlgyörgy.
;\feiscls Andor, Budapest \TI.
'.\fcisels Irén, Ahaujszúntó.
özv. i\Ici.sels ;\lildósné. Abau.iszántó.
:\felcher Lajos, \'crpelét.
l\Ienczcl Ed'„'h, Tab.
i\Icnich Islvún, Egyhúzasrúdócz.
~Ienich .J:inos, Zagy\'apúlfalv::i.
:\Icnner ()dön. Diósgyiír.
:\Icnncr Hichúrd, Diósgyőr, (Pcreccsbányatclcp).
J!crkl .József, Lovashert:n\· .
.\Ierkly Be!us ,József dr.,· Nagykanizsa.
?.Icrkly Belus Lajos, Ne111c.svid.
l\fcrlha Agoston, Bükkösd.
i\iertha Lajos, Pécs.
i\Icrvai Géza. I\isu.iszúllús.
.\f(•ss :\Iiiria. Szolnok.
~Icslcr Ferenc, Pestszentcrzsébet.
:\Icsler Liiszló, Cl•g!Cd.
:iteslcr Súndor. Irsa.
;\leslcr Súndor, Nagycsákány.
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"!czci Elek, Ujpcsl.
}.lczci Gvula, Szabadszúllús.
:\Iczei .JÓzsef, Bocsárlapujtó.
:\légay Arpúd, I\assa.
J\lészáros Déln dr., Núgócs.
)lészáros Irnrc. Pápakovúcsi.
!.Iészáros I1nre. Szege<l (Alsóközpont).
:\[észúros Irnréné, Szeged (Alsóközpont).
i\Iészáros Istvún, Gúborjún.
K. l\lészáros i\Jelanie dr„ Budapest Ill.
7\fészúros Zoltún dr., i\Iiskolc.
:\-lészöly i\Jút:\'fis. Buclnpest \'II.
ifj. l\Iézcs l\rihúl~·né. Ostffynsszonyfn.
J\lichl ...-\ladár, Debrecen.
i\lichl Gézn, 'I'ata.
:\lichna :\lih:íly, Pápa.
J\lihalovits .Jenő, Debrecen.
\likccz Zollán, I\.en1ccsc.
J\likcs Béla, Debrecen.
~Iikcs Elek, 'J'örökszcnt1niklós.
l\Iikcs Ferenc, Kiskunhalns.
:\liklc Istvún, llcrnúdzsadány.
i\liklós Aladár. Rúl;:nsnalnla.
i\liksa Gvula (Diód-'Vúrallvai), Csenger.
:\lilitH'r György, Vizsoly.
?\Iio••úcz In1rc. Baracs.
?\fispúl Frigyes örök., Békéscsaba.
i\Iilteln1ann .Jenö, KaposYúr.
i\lóczúr Gúbor. Dúvod.
De \Ioder I)éncs, .Júszlndúny.
iiZ\', \lo<lra Lúszlóné. Bndapcs\ VII.
f\Ioesz \Iiksa, E.iskun111ujsa.
:\Ichllla ílezslí, Győr.

\Iohr In1re, I\öszeg.
:\foldt Béla. Budapest VfII.
:\foldván Lajos, Szeged (Ujszeged).
i\folnúr .A_. Dániel örök., Dunaszekcséi.
i\Iolnúr Alfréd dr .. Budapest I\'.
:\Iolnúr .Anial. Peslszcnlin1rC'.
!.\Iolnűr Bertalan. 'l'iszabö.
i\Iolnár Gyula, Ujfchérló.
J-folnár Jenő, 'farpa.
.\lolnár .Jenilné. szlil. Schultz Frida, Don1oszló.
:\[olnúr I\úlinán (ncn1es), ?>.fiskolc.
_\folnúr László iirök .. Téglás.
:\-!olnár Lúszló, Cihakhúza.
i\Iolnár i\lihúly. Oroshúza.
K. :t\Iol11:'1r ::\Jiklós. ()kécsk1•.
},[olnár l\Iiklós (kön1lödi), Tápiószentmárton.
J-folnúr l\Iíklós, Szob.
:\fór Gyula. J)11n<1h:irn!'zti.
:\Iór Lajos, Súioraljaújhcly.
J-Iór Súndor, Bcregszúsz.
.\Iorvay József örök„ .:\feziíkövcsd.
:\fost I1udolf, II0111oktere1n·e.
.\Ioys .Júnos. Nyirk:irúsz. ·
.\lózcs Elen1ér. .'\Igyö.
dr. :\furó Liíszlón0. szül. Csonka ''ilrna, Baranya·
szentlörinc.
:\!iihlrad .Jenéi. Ujpcst.
:\!iillcr Elek. GYiírszcntivün.

:\liillcr Lúszló. ··riszasiilv.
).!ü!Jer :\lór örök .. I-lód;ncziivüsúrhclv.
aiüllcr \'ihnos, 111. kir. kornuinytaflácsos, Rákos·

palota.
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Özv.
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~tünich

Rudolfné, 1fnrcali.

i\li.insler Imre, Júszapáti.
~liinster Súndor, Nagyoroszi.

dr. Nagel Istvánné, Budapest l\'.
Nagy Béla dr., Budapest IV.
L. Nagy Béla, Biínyrétalap.
Hcgéczi Nagy Bélúné sziil. Göbel ?\Iargit, Pécs.
Nügy Il. Szilveszter, Pálhúza.
Nagy Elen1ér, Csongrád.
Nagy E. Jenö, l\övcskúl.
Nagy Elek, 1'.Iecsekalja.
Nagy Ernö, Pocsaj.
Nagy Ferenc, Csépa.
özv. dr. Nagy Frigyesné, I\unhegyes.
Nagy György örök., Szeged.

Nagy Imre, Budapest VIII.
Nagy Istvi1n, Foktii.
Nngy Ist,·án. Púrkúny.
Nagy Júnos, Gódoros.
Nagy .lcnü, Don1brúd.
Nagy .József, Eúpolna.
Nagy l\últnán, Zagyvarékús.
Nagy l\.úroly, Nyiracsád.
Kaúli Nagy Lóránd, Blisúrkúny.
'fakúcsi Nngy J,órún<l, Szt~kcsfehérvúr.
Nádas hnre, Nyirhútor.
Núdasdv .János: l\:iskőrös.
Nü«ele.
Géza, Budaj)cst ''III.
b
Ncn1es György dr., Budapest IV.
'.'len1cs Sarolta, 1\ót:ij.
Nen1elz Dezső, Bérbaltavár.
:\'P.rnényi Nándor, Budapest IX.

Netkovszky József örök .. ·rengelie
Netzasek Rezső, Fadd.
Neu\velt Pál, I\.on1áro1u.
Nékán1 1\urél, Pécsvárad.
Nén1et I\.ornélia, Debrecen.
Németh .Arn1in, Budapest IV.
Németh Dezsii. Sajószentpéter.
Németh .János, Bükk.
Né1neth ,János, Nógrúdveröce.
Németh József, Nagycenk.
Németh László (erdöbényei), Debrecen
Német László, Ujpest.
Németh Péter, Lajosn1izse.
Németh Sándor gyermekei, Ráckeve.
~.J"ikolics l\lilivoj.· Sopron.
Nindl Jiinos, Eszlerhúza.
Nizsalovszky István, Gyiirszen!1núrto11
özv. Novák .Józsefné, liajduhadház.
Novák László, liajduhadhúz.
Novotny Andor, Szcpetk.
Nozdroviczi Pál, Riinaszornbal.
Nyerges Gyula, Pápa.
Nyilassy 1\goston, Szeged.
Nyitray István, Nagybánhegyes.
Nyitray Tibor. ?\Iez(ílúr.
CH1crn1aycr Gizella, Enying.
Oláh 1\rpád (horsai) \'askút.
Oláh László, Kóny.
Oláh László, Szentes.
özv. 01ert Emilné, Nagycsákány.
()ltványi Zoltán. Fényeslitke,
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özY. Orb:ín Ignúcn'é, Balatonfüred fürdő.

ürnslcin lzidor, 'l':1rcal.
Orosz Ferenc (balúsfai), Budapest I.
Orosz .Júnos, ).lc:1.ücsúl.

Orszúgh .-\ntal. .lóka.
üsgyúui .IÓZ'-ef. i\'yircgyli:'1za.

Osgyúny Dczsö, Ajnúcskö.
Osz\vald Lúszló, Sutnuuvvúr.

<?vúry Elc111ér, Hétsúg ::-i~s Uiúsjcuii.
l)vúry Zoltún, ()nod.

Örkény llugó 1u. kir. korn1únyfűtanúcsos, Budapest.
VIII.
Ürv("i1yi Béla ifj .. Budapest X.
Ős:1pay Lúszló, üjkécskc.
Paú\ Gl~zu (nngy:ilúsonyi). Zalaszentgrót.
Paczc:k .IPllÖ, Budapest I.

Palovils A!ujos, Gylir.
Pandula Júzsc~r, Budapest IX.

Pap Endre. liajduhlisziirinény.
Pap Lúszló. 'J'isz:iszentin1n.•.
Papp Elek. Eu11n1adaras.
Papp Gyula. Debn•t'Pn.
dr. Pappné szül. C:sighv Aranka. Nyiradony.
Pasteiner öri'1k., no;Sn.vö.
.
Pal:ikfillvy S{indor. Cii1kot:1.
Pntakv 1\:ornl·L Sz(ínv.

Patak~· Is\\·ún (súr\·ú.ri), E:enézlö.
Pat:iky Súndor (ne1ncs), Derecske és Konyúr.
Patay Istvún, l\agykú!na.
Patay Sú111uc\né (húji), szül. I\_ozsinszky (Jttilin.
'rúpiól>icskc.
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Patyi I~láru, Tön1örkénv.
Pauli Péter, J{ccskernét:
Paulinyi József, Békéscsaba.
Puulovits Gvula, Puszlaföl<lvár.
Púhy Dezső; Ozorri..
Púlffy Gyula. Baln1azujváros.
Púll\a .Tcnü. Ógyalla.
dr. Púlvölgyiné Szily 1\farianne, Paks.
Púnczél Arpúd, Eger.
Púrtos Andor, Sarkad.
Púrlos László Budapest V.
Púskuj Antal, 1'örökkoppflny.
özv. Púsztor l\J1rolyné, Törökbúlint..
1-'úsztorv Súndor, Székcsfehérvúr.
Pcczold~ I\.úroly <lr.,- Berckböszönnény.
üzv. Pcczolcl Kúrolyné, szül. \\Tattay Giz<>lln
I3crek1Jöször111ény.
Pehr Ernő, 'l'úpiósiily.
Penlz Júnos, l\.isko1uúro1n.
üzv. Peres Ernüné, Budapest VII.
Perczc lslvúll, :L\lez/jcsokonya.
Perényi Gyula, Abony.
Pcrgcr Ignúc, 'I'arnaruéra.
Perin Déla, Aszód.
Peringer .József, 1\lsóné1nedi.
PC'rjessy Súndor, Feled.
Perl .József, l)orog.
i'lZY. Persav Gvulüné. Nova.
özv. Pcsth\' ?\ÚhúlvnÓ, szül. Thinagel Sz('rafin.
Isaszeg.
~
Pesti ,József, ~Icziíkövcsd.
Pethes Béla d~., Budapésl XIII.
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Petneházy Imréµé szül. Illésy Klára, Ujpest.
Pető Ödön, l\lozsgó.
Petreczky Géza (bilkei), Gödöllő.
Petreczky Tibor (bilkei), Pásztó.
Petrovics Ferenc, Garabonc.
Petry József, Vésztö.
Petry Zoltán, Öcsöd.
Péchy József örök., Csökmő.
Péchy Tamás, Csökmő.
Pécsi Takarékpénztár, Bonyhád.
Péner Jenli, l{unszentmárton.
özv. Péterfy Istvánné, Vizsoly.
Pfalcz !{álmán örök„ Alpár.
Pfeiffer ,József, Gelse.
Phillipp István, Hódmezővásárhely.
ifj. Piatsek Gyula, I\:aposvár.
özv. Piat~ek Gyuláné, Pápa.
Pichler ,József, Gyöngyösmellék.
Pikler György, Budapest VIII.
Pilissy Béla, Dunaföldvár.
Pillich Ferenc, Simontornya.
Pinczési László, Debrecen.
Piringer Gyula, Guta.
Piros György, I\:evern1cs.
Pithó J\lihály, Székesfehérvár.
Platzer Sándor, Jászkarajenő.
Plcszlásné, Fek"ete En1n1i, Csurgó.
P. Pocskay Béla, Budapest XI.
Pogácsás Illés, Lepsény.
Pogány László, E.:ispest.
Pois Margit, Budapest II.
Pokomándy Endre, Kiskunfélegyháza.
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Polatsek Pál,. Kassa.
Polatsik József, Budapest XIV.
Polánkay Zoltán, Kömlő.
Polgár Károly, Szeghalom.
Pollyák Rezs(). ~Iosonszolnok.
Pulóny ,Júnos örök., Gyöngyös.

Polóny Tibor, l\Ioson.
Polóny Zoltán, Gyöngyös.
0. Pongrácz Lajos, Bátaszék.
Popovics Dénes, l{arcag.
Popovics Zoltán, l{adarkút.
Popovits István, Nagybátony.
f>opovits István, Bölcske.
Popper József, Budapest VII.
Pósa Balázs, Szeged.
Posgay Andor, Csabrendek.
Pospiech l{ároly, l{ajdunánás.
Poszll Gyula örök., Galgamácsa.
Praefort Ferenc, Bácsaln1ás.
Praefort József örök., Bácsalmás.
Praefort Kornél dr„ Mélykút.
Práger Béla örök., Nagykanizsa.
Práger .Frigyes, Gyula.
Preiser Ernö, Debrecen.
Preisich Károly, Budapest VIII.
Prehoffer Jenő, Cegléd.
Prekopa örök., Tardoskedd.
Preszler 1\.rn1in, Eger.
Prokopovits I3runó örök„ ·rnr:i.
Propper Béla, Szencz.
Pruzsinszky örök„ l{arkács.
Ptacsek Antal, Tallós.
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Puky Miklós, l3ereltyóujfalu.
Puskás l\.ároly, Nagyecsed.
Puskás Lajos, Békés.
Raák Gyula. Zirc.
Hab ,József, Tiszalök.
Rab Józsefné. sziil. Pákh Hóza. Tiszalök.

Ilacsek Lajos, Budapest II.
néhai Rndanovi!s DúniPl örök .. Budapest I.
Radanovils l\ozn1a. Budapest L
Radanovits i\lihúly, Budapest I.
Radiineczky Antal, Rúkóspalota.
Ra<lin1ctzky Zoltún, Egercsehi.
Hadó Béla. Kassa.
Hadó ln1re, 'I'iszacsegc.
íladó László, Bi~kt-'scsah:i.
Radó i\liklós, Bt'~késcsaha.
Hados i\lúrlon . .Túszladúnv.
Hagcllly Júnos, Béké.s.
·
Rajzinger lrnrc dr., Ózd és Sajóvárkony.
Hakusz ()ltó, Pcrbctc.

Rapriport Súndor, i\Iunkács.
Hnusz lstvún, Hcgöly.
Rábel hnrc, Tisznörs.
Húbl .Jcnö örök., Gvör.
özv. Rúbl ,Jenőné s~Lil. I\.oncz Erzsébet, Gyiir.
Húcz György dr. (karáns·cbesi), Biharnagybajom.
Húcz Illés, .JúszapútL
Húcz .János, I~iskunhalas.
Bácz ,Jenő, l\Iakó.
I~. Húcz .J cnö, 1liskolc.
!{. Rácz Jenő örök., ftliskolc.

ílúcz S6ndor, Tiszafüred.
Húdóczy Gyu!n, I\t>cel.
ílú~ly Lajos. FúrkúnY.
núkos Gyula örök .. ·Salgót:iriún.
I\úkos Si111on, Nyirhogdúny, ·
nchn1:inn Húkus. Ball\SS:q..:"v:ir1nat.
neichnnl ,l(•Jlii. '.\fiskolc. ~~

Hcich1nan Pú!. Losonc.
Hcich111a1111 Béla, Nyíregyháza.
llciner :\lihály dr., llcve~.
·
Heiner J\Jiksa, Pcslszei1lcrzsébct.
ílcrnctcy "l'ihorné, szül. .JcszcnszJ,·v
.; Sa1·oll
,
a, T"111nyc.
nt~csey Zol tún. 'J'i'iriikszPnln1iklós.
Hilédcy öriik„ Verpcll·!.
Hén1an Déla. 111. kir. korn1únvlanúesos. Beled.
Ilépay Lajos. Szornajnrn.
·
Hl·tay .Júnos. Szirúk.
Ht.'·thclyi ,József, Budapest VIII.
lh'.·thy B0\a örök., Bl:késcsaba.
Hlolliy Ferenc, J{onduros.
lil~thy Kúroty, BL·kl•scsaha.
Héthy Lajos dr., I-lajduböszlinnénv.
llélí 11iliúly, (Júva.
·
Hicsz .Arn1in. Budapest I\T.
~.U1nay Béla, Dudnpcst X. és Szikszó.
ozv. l'.ochlitz Arturné, Esztcrgon1.
Hochl1tz Elcnu:·r, Esztcrgo1n.
11ochlitz !ifúrton, Pcslszenterzsébct.
Hoch!itz 'l"ibor, TóYúros.
Hogútsy Guidó dr., Ih.ulapcst II.
Hnhoska .Judit, Földeák.
Ilni ikó ,Júnos. (bcrinczci) Tiszaúilak.
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Hokszin Szilviusz, i\Iezötúr.
Romhányi Gyula, Nézsa.
Róna Pál, Sajószentpéter.

Hónai Dczsö, Felsösegesd.
Rónay Dezső, Bácsalmás.
Uosenberg I-lenrik, Csepel.

J

Rosenherg Pál, Ungvár.
Hossmann 1\ároly, i\Iaklár.
Rostás Elemér, Budapest VII.

Rostütter János,

Győr.

vitéz dr. Rosztóczy Ernőné, I·Iód1nez6vásárhely.
Róth ;\Janó, Budapest r.
Hóth :L\Iór, J{assa.
Róth Tivadar, Gács.
flothfuchs Lúszló, 'I'okaj.
Rothfuchs örök„ Tokaj.
Hothmann Ignác, Beregszász.
Rothstein Siunucl, 1'ornóc.
Röiner Lajos, Nagykőrös.
Hunyay I\ároly örök., Poro:-;zló 1'•s Sarud.
Husznyák Lajos, Lovasberény.
Rusznyák Lajos, Sárvár.
Ruttkay Ilona, I\erckcgyhúza.
Rüll Imre, i\Iagyaróvár.
Saúd Istvánné, Érsckujvár.
Saúry Gúbor, Besenyölelck.
Saáry Jenő, Balatonszentgyörgy.

Safáry Gyula, Pilisvörösvár.
Sal János, Letenye.
Salamon Béla dr. (nemes), Szigetvár.
Salamon Jenő, Budapest Vili.

J

özv. Sala111on Jenőné (nemesj. Szigetvár.
Salgó Péter, Szeged.
Sallay László, Debrecen.
Sarkadi Imre, Orosháza.
Sarkady i\lária, Battonya.
Say Hudolf örök„ Székesfehérvár.
özv. Sághy Gyuláné, Jászjákóhalma.
Sámuel Béla, Oroszvár.
St,ndor Lajos, fiJunkács.
Súndor Zsign1ond, Gacsáj.
Súrkány László örök., Pestszenterzsébel.
Sárközy filihály, ,Jászberény.
Sásdi Imre, Budapest IV.
Sártory Lajos, Balatonboglár és Balatonlelle.
Schaub István, Váchartyán.
özv. Schüfer 1\ladárné, Bérbaltavár.
Scheffler Antal, .Aba és .Sárkeresztúr.
Schlick Aurél, Tata.
Sclunidt Dezsőné, szül. '\Viesner ?\Iárta, Bpest XII.
Sciunidt E.ároly, J.\lohács.
Schn1oll .Jenő, Endrőd.
Schmör Hugó, Budapest Ill.
Schneider József, Csanádpalota.
ifj. Schollz Endre, Pesthidegkút és Nagykovácsi.
Scholtz Gyula Pál dr., I\arancssúg.
Scholtz ?\Iiklós, Pély.
St'hönberg Arn1in, Drégelypalánk.
.Schönberger i\Iór, ICornárom.
Schönfeld Lajos, Nagykónyi.
özv. Schönviszner Aladárné, Budapest VII.
Schreiber J\Iihály, Boldva.
Schreiber Lajos, IIajduböszörmény.
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Schubert Arnold,· l:!udnpcst IX.
özv. Schuch 1\úrolyné, h:aty1núr.
Schuk .József, l-Iajtluböször111ény.
Schnlck Béla dr., Budapest II. és \TI.
Schulek Gyula dr„ Ed1.dl~ny.
Schulnu111 Bódog dr.. \fonor.
Schurina Cyrill, Szil.
Sch\vurlz l\lanó, Eszlergorn.
Sch\vcblcr i\Iútyús, Siin:isúg.
Sch\\"Cis.sgút P:'tl. :\Ioh:ícs.
Selrneczi Béla, Szeged (So111ogyilclep).
Se1ujén Lú.szló, PestszenlerzsClJet.
Seper Dezső, IIatvan.
Scress.·Dczső Csíz és fiin1aszécs.
Seress Sarolta. Putnok.
Scy Lajos, Vujszló.
Sey SziIYesztrina. \~ajszló.
Siklósi Ilenrik, Budapest VII.
Sikr'1 Andor, Biigütc.
dr. Sikos I\úrolvn(:, .sziil. Fialn1i \faJérin, Sóskút
Sillye Gtíza . .lún;).shnln1a.
Sin~on J)pzsi_í (otrokocsi), Vásárút.
Si111on Ernií dr .. Szoinbathely.
Sin1on Súndor, Lúbod.
Si111onyi ,József, i\'agyléta.
Síptcz Istvún örök., Pécs.
Si.ska i\Iiklós örök„ i\Ieziikcresztcs.
Skopúl S;indnr. Nag-ylH'rki.
Skoun1úl .Jcnií. Jiöcl111ez(i\·ásúrhelv.
Skulléthy Gyula, Egér.
Srncringai Lajos, Ipolynyék.
S111clana Alndúr, Kisterenye.

Sób{1nyi Gyula, Súrkcresztur.
Solcz Góhor, I\arczag.
Solcz Gvula, I\on1á<li.
Soll Jer;ö, Szúszvúr,
Sollész Olló, 1-Iajliunánús.
Solyn1ossy .iúnos, Albc:ti. ,
.
özv. So1111ncr Bcrtalannc, Devavanya.
özv. dr. So111ogyi Bélúné, :\liskolc.
Son1onyi Júnós (púpai). Vecsés.
Sorno~yi Lajos, Búcsúszcnllúszló.
So1nogyi Súndor, I\unhaja.
Sonncvend György, 1\iirn1end.
Soós Ödön, I\on1úrorn.
Soós Istvún, Dön1söd."
Spergely I3éln; 13udapcsl \TI.
Spcrgel)'. Bélúné, szül. Balkay Erz!-ll~bel. Budapest VIII.
Spergrly Itnréné özv .. Budapest VIII.
Spcrlúgh Aladúrnl:. szül. IIainiss Berta. Budapest

XII.
Sperlúgh Lórúnd. Zalaegerszeg.
Speriúgh Zoltún. llalvan.
Spitz S{indor. Fehérgyarn1at.
özv. Spitzer :\Iiklús1H\ Bl>kt·s.
dr. Stein Györgyné, szül. ·1'örök :r\:atalin, I\:ispest.
Stein ,Jenü, Nagyida.
Steiner FcrcríC;· lvlnglód:
S!ciner ,Júnos \TiJn1os, Gyür.
Steiner J\Iiklós, 1'cvcl.
.. ,
Steiner Oszkúr, Budapest. ·.\1.IJ.l. ..
Stcinhausz Béla, Putndk.
·
Stenczky Gyula, Piispöklclle.
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Sterba Emilné, Bonyhád.
Stern Lajos, l{arcag.
Stettner János, Bodajk.
Stépán István, llejöcsaba.
Stinner Imre, Győr.
Stockinger István, I-lalászi.
Stodolni Dezső dr., Soroksár.
Straub Antal, 'fököl.
Strausz A.rrr1in, Budapest XIII.
Slrausz Dezsö, Szepsi.
Strausz Dezső, l\.irályheln1ec.
Strausz Ilugó, J\.irályhehuec.
Strcnge Agoston, i\Iarcali.
Strzinek ).!iloslav, Jászóujvár.
Sujánszky Jenő dr„ Balatonkiliti és Balatonújhely.
Surjányi József, Fegyvernek.
Südy Ernő dr., Békéscsaba.
Sükösd József dr. (sepsiszentkirályi) . .Jánoshidn.
özv. Sütheö Lajosné, Szotnbathelv.
Sütheö Ödön, Pornóapáti.
•
özv. Szabados Imréné, I\.aposvár.
Szabados József, Pitvaros.
Szabady \'iktor, Csengőd.
Szabó A.lbert, Tiszaföldvár.
Szabó Antal, E.örnye.
Szabó Árpád (kisgeszeni), Magyargencs.
Szabó Árpádné szül. I\.omló<ly Zsuzsanna, ivlezöberény.
Mándy-Szabó Béla, Eger.
özv. dr. Szabó Béláné, Ujpest.
Szabó Dezsü, Buj.

Szabó Elemér dr„ .Jobbágyi.
Szabó Ernő, Siklós.
B. Szabó Géza, Gyömöre.
Szabó Gyula, Törökszen tmiltlós.
Sznbó István, Adács.
özv. Szabó Istvánné, Törökszentmiklós.
Sz. Szabó Jenő, Debrecen.
Sznbó József, Tiszaroff.
Szabó Károly, Budapest, VII.
Szabó Lajos, Igal.
vitéz Szabó László, l{ecske1nét.
Szabó László (csonti), Alsódabas.
Szabó Mihály, Hajdudorog.
Sznbó J\lihály, I\:övágóörs.
Szabó Vince, Budapest V.
Szabó Zoltán, I\.utus.
Szakáts Zoltán. Tiszanána és !{ömlő.
Szn1umin J\Iiklós, Söjtör.
vitéz Szalay Gyula, ·rapo1ca.
Szalay 1Iihá1y örök., Abaujszántó.
Szappanos Béla, Ecseg.
Szarka József, Pi.ispöknádasd.
Sznrkásy László, Siimeg.
Szathn1áry Elen1ér 1\n<lor, J·Iódtnezövásúrhe!v.
Szntmáry J{áln1án örök .. Bodrogkeresztúr. ·
Szauer Andor, Salgótarjún.
Szántó család, Hin1aszombat.
Szántó Emil, RimnszombaL
Szúntó Géza, j\lunkács.
Szántó l111rc, Budapest X.
Szántó Károly, Üllő.
Szász Lajos, Csorvás.
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Szász l\Iihúly„ J\Iitdaras.
Szúsz Sóndor, Bútya.
Szúsz Tihan1ér dr., Hicse l·s Zí•nipll·nag;in!
Szebcllé<lv Ferenc. q'(·t.
S:.cbcrén~·i Andor, Úékéscsaba.
ifj. SzcgÍ1y Súndor. S7;ekszilrd.
Szeghy 'ribor, Deszk.
Szegü István, Dudapcst X~.
Szegő Lúszló, Budapest XI.
.
Szciberling Ferenc. Bakonyszon1ba\l1l'I\·
Szckan László, Léva.
Szekeres lslYÚn, Ujpcst.
Szekeres Súndor, Izsúk.
Szekeres \'iln1os, Nagykanizsa.
Szekér .lózscf, Eiskunhnlas.
Szekér Súndor, Soltvadkert.
Szckulcsz .József, Púpatcszér.
Szele Alajos, Dudapcst I~.
Szele Bl·lu ifj., Szolnok.
dr. Szelényi 'Arpf1d_,_. .Gyula.
dr. Szelényi Arpútl és 'I'úrsai. Gyul~i.
Szc1nzü linrc dr .. Szarvas.
özv. Szendrei Bélúné, Budapest VllL
Szendrey Súndor, Búrúnd.
Szcndro.\·ils Vil111os, Nagydorog.
iizv. Szcnlch Istvúnné, 'l'ab.
Szcntessy lstvún, Szcnles.
Szentgáli f):'tnicl, Gödöllü.
Szcntgyörµyi .Júnos örök., .lászbcrény.
SzcnlíYúnyi ,Jcnü, Apagy.
Szcnllt'.:lek gyógyszcrtúr rt., Budapest \.'\
Szen!Hírinczi Béla. Budapest „·.III.

Szentpétery Púl, Iludupesl I\'.
Szepesy S:'111dor, Nagytnúnyok.
Szerb .József. .lúszhcrt'ny.
Szcrdahl'lyi .Júnos és neje, Sopron.
SzcnlahelYi Lúszló, l\.ish{•r.
Szt~csi l)(;zsü. B<1ln1:1zuj,·úros.
Székács IslYún dr., Szeged (\rárostanyn 1.
Székely Adorjún, Debrecen.
Székely I~lcn1ér, Ráckeve.
Szt'.~kel~- Ferenc örök .. 13t'.·kés.
Székel~' In1rc. 11udnpcst VII.
S1J~kcly Istvúu, Beregszász.
Székely .Jeni\. Gyön1rii.
Szt·kcly Súndor, Budapest VI.
Szl~kclv Súndnr, Eecske1nét.
Szl·ll ilona, Budapest II.
Szt·1nann Agoslon i.irük .. llalvan.
Szl~ncrt :\ladúr, Felst~galla.
Szl:nerl Aladúr örök .. Fclsliµalla.
Szigcthv Frig;ycs, Pécs.
Yitf•z S ziget\~~: ,Józspf. 'fnpo}Ca.
Szigc!Yúry Zoltún, Szon1halhcly.
SzigYúrt .Júnos. \rúc.
SziJjúrtó 'I'ihor, l)unnfölch·ár.
Szikszay Gusz!ú\·, Pestszenlerzsl•lu·t.
Szilassy .-\lndúr, Lé\'a.
Szi!úgyi Bt"l:1, Púcin.
Szi\úgyí (;t'·za, .Jú"zszcntnndrfls.
Szilúg}·i .J únos, Budapest VII.
S:•.ilú!.!Yi Lajos, J\.isYúr<la.
Szilúg)·i Lajos, Ckk.
Szilágyi Zoltún ilrök„ I\.rasznokvajdq.:
0

625

624

Szilcz István, l{i.\)várda.
Szilvássy Gy. László. Budapest XIV.
Szily Géza, Paks.
Szily Gyula, !\1iskolc.
Szinetár Endre, Siklós.
Szinnyeyné, J{iss Ilona, 'l'etétlen.
Szirn1ai J(ornél, Kinkundorozsrna.
Szkallu László, Budapest VIII.
Szmodiss József dr., J(eszlhely.
Szold Lúszló, PestszenterzsébeL
Szondy László, l{unhcgyes.
Szopkó Dezső dr„ Nyiregyháza.
Szöke Ödön, Budapest IV.
SzölHísy örök. (dévai), Budapest XII.
Szöllösy Jenő, ?>.lakó.
Szőnyi Ferenc, Barcs.
Szporny \Iiklós. l-l r'idmezövásárhcly.
Szuper I111re, Csetény és Súr.
Szücs í\largil, Hákospalota.
Szücs Róbert, Salgótarján.
Szücsné Szücs Julia, :l\lútyásföld.
Sz. Szüts Ernő, Budapest I.
Sz. Szüts l\:áhnáu. :N"yircgyháza.
Szüts Pál, Budapest VI.
Szüts Sándor, I-lárnor (Lillafüred).
'fahy .József, I\.iskunfélcgyháza.
Tagányi Arthur, I-Iódn1ezövásárhcly.
1'akács Ferencné, szül. Csonka Id~. llarkúny
'f'nkács .János, Balatonfüred.
'J'akáts Ernű, Pestszen\erzsélH·L
'l'nkáts István. Ráckeve.

Takáts István, Szeged.
Tamás Mihály, Solymár.
Tamássy Dezsö, Budafok.
Tamássy Flórián. Budafok.
özv. Tanács Gyuláné, Balatonföldvár és J~öröshegy
TapferSándor, Sárszcntinihálv.
1'nr Dezső, Garadna.
Tarjá.nyi János, I\.iskunfélcgyh:i.za.
'farpataki Pál, Budapest 'rr.
Tas. Zol;án, Békúsn1egyer-Csillaghegy.
Tatar Jozsef Budapest XIII.
'faubinger A.lbert, Bös.
'fauffer Gábor dr. orszúggyül. képviselő. Eger.
Tavaszy László, Encs.
Tábor Gyula örök., Irsa.
özv .. Tánczos Józsefné. Budapest XII.
Teleki Elemér, ''ftchartyán.
Tclkessy László. Dnnav.ecse.
Telkessy ()dön dr .. Súrhogárd.
'I'emesváry István dr., Budapest X.
1'en1esváry József, Szeged.
Tereczky Pál, Szentmártonkáta.
Tererny i\Ienyhért, Den1ecser.
Ternájgó .József dr„ Budapest XI.
'J'eutsch Ernő, Tóváros.
kiskorú 'fcutsch ,József, 'I'óváros.
'feulsch Rcinhold örök., 1\Ioson.
Técsy Dezső dr., Nagykörös.
Télessy István, J(iskunlachiiza.
1'éry Aurél, tiögyész.
'rhaisz Erzsébet, Gárdonv.
Thaller Gyula, Mezőberény.
v
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'l'haller Pál, Nemesócsa.
'fhierry Tibor, C_sepel.
özv. Thorma l{árolyné, Pered.
·rhuránszky I\:ároly, Sáta.
·rhury Andor, ICiskunfélegyhaza.
·rolvay In1re, Debrecen.
·rolvéth Rezső, Tállya.
·rombor Jenő dr., Budapest XI.
·romcsányi Ernő, E:irályhelmec.
·romcsányi Ödön, Ungvár.
'I'omka Iván, l\lagyaróvár.
·ro1nory Elen1ér, l(iskunhalas.
Toóth Mihitly, Budapest X.
'!'orday Ferenc vitéz, Budapest XlV.
·rorkos Dénes, Őriszentpéter.
·rornyos Aladár, Litke.
'l'ornyos Lajos örök„ Jászberény.
Cs. 1'óth Bertalan örök., Nagyecsed.
özv. Tóth Dezsiíné, Egyek.
Tóth Eleinér, I\.öröstarcsa.
l'óth Ferenc, :t':rd.
'l'ólh Ilona, Jászf elsöszentgyörgy.
'l'óth István, Kccsken1ét.
'fóth Ist\·án, ~Iunkács.
·róth János, Szentes.
·róth József, Budaörs.
Sz. Tóth ,József, l{iskunfélcgyháza.
·róth József örök., Erdöcsokonya.
Sz. Tóth I\.úln1án, Balatonkenese.
Sz. Tóth l\.:iln1ánné, szül. Nényei Vilma, Balaton
ke11ese.
Tóth !{álmán, Beremend.·

Tóth Pál, Parád és Recsk.
Török Arpád, Hegyeshalom.
l'örök Endre, E:assa.
'!'örök Gyula, Nyíregyháza.
1'örök E.álmán, 'fápióbicske.
1'örök László, Győr.
Török l\lárton, Szeged.
özv. 1'rajánovits Antalné, Berettyóújfalu.
'l'raply Alajos, Bogács.
Trexler Jenő, Ajka.
'frexler Jenö, Ugod.
1'róber l\fárla, Pécs.
'fürei Ernö, Jászszenlandrá!.
Cjhelyi Sándor, l\lándok.
Clrik József, Szekszárd.
lfnger Ulmann Zoltán, ?\fezötúr.
Unger Ulln1ann Zoltánné. sziil.
1fezötúr.
Uray László, Jánk.
Vadász EICk, Nyirbátor.
Vadnay Zoltán, I·lird.
Vagas;ky I\.áz1nér dr., Rákoscsaba.
Vajda Gyula, Adony.
Vajda Lajos, l\.lakó.
Vaj na ,József, Budapest 1V.
Vajner Lajos, Rozsnyó.
Valcnt István, 'fura.
Valu József, Felsöireg.
Varga Antal, Békéscsaba.
Varga László 1 Paks.

f·Ieeger

Jrrna.
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O. \Tiirgha In11:e, 1-Iajdu~adház.
Vargha Púl, Szal1núriiköritó.
Vargya!lsy Gyula, NagyH.örü.
Varsttnvi Béla, J3udafok.
Vass .J~·nö, Bercel.
Vasdényey Aladúr, Nngyhajonl.

Vasdénvcv Elen1ér, Nagyalúd.
özv. \'~s\;Úrv Bélúné . .lúszúrokszúllás.
Vasvárv El~1nér, 11úd111eziivúsúrhcly.
Vatlav. Elemér (vallai), Gönyii.
Vúgó ·Gyula, \'illúny.
özv. Vágó Istvánné, Yillány.
Vállay .Sipos Berta, Nyirnlihúlydi.
Vúinos Gyula, I3udapcsl \'.
Vún1os Iinrc, Diósgyőr (Ujdiósgylír).
\·árad~· L~ljos. Baja.
.
vitéz 'Vúrady László dr. országgyiil. képviselő, Szen·

les.
Vúrdav \Iiklós, i\[cziílúr.
VúrkoÍ1vi Tivadar, Kúld.
özv. Vclcscv Islvúnné. Eger.
\Teres Pál,· 'riszaluc.
Veress Arpúd, Budapest II.
özv. \'créczy Gézáné, I\:cnderes.
Vi:ber Ern{í, Peslszentlürinc.
Vébcrné, Búrúny Elza, Pcslszcntlörinc.
Végh Antal, Szolnok.
V{•gh Istv{in örök .. 'fcycJ.
Vúkony lstvún, Szikszó.
VCJv József, \'észtö.
Vid.a József örök., Etyek.

Vida László,

~Iohúcs.

Vida Ödön, Békésszentandrás.
Vidovszky Istv{in, Békés:-:'unson.
Vincze' lstviin, Budapest .\..
Vincze l\Iiklós, I\.unszcntinárton.
Vinnay István, l\01núdi.
Vinnay Púl, Beretlyóujfalu.
Viola Lajos, '!'ököl.
Virágh Zollún, Györsövényháza.
Vizslovszky Lúszló. Dunaszentgyörgy.
\roda Gusztúv dr., Losonc.
Volünszky Ferenc, Felsöbalog.
\'ondra Antal dr., Pt~cs.
Vörös .:-\.ndor, Sarud.
Vörös .Sándor, i'ló<l1nczövúsúrhely.
\Vaj~Jils György dr., Bonyhúd.
\Val igurszky A11 lal, N yirhogút.
\Vallenfcld i\lihúly, Dunabog<lán.y.
\\'allner ílezsii örök„ Vgnd.
\\rallon Lajos, I-Iajduszohoszló.
\Vandrúk ,József, Borota.
1
\ \ appenstein :l\farcell, Dunaszerdahely.
\\'atlay l\.ornél örök„ E111öd.
\'.Vcbcr Dénes, Unja.
\Vegl~ofer l\Iiklós, Bokod.
\Vcig! Dezső, Pécs.
.

\\rcinbcrgcr Annin, ?l!agyar111ecskc.

\\reinberger Lúszl6, Léva.
\\'cisz In1rc, Bcregszúsz.
\Vciszberger Ferenc, I-Iajdudörog.
\\Tciszt~11l1acher l)ill, .Bl~SSt'll.\'.'.Ziig.
\\Tciszhausz Súndor, \rúgfarkasd.
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'l'hnller Pál, Nemesócsa.
'fhierry Tibor, Csepel.
özv. Thorma J{árolyné, Pered.
·rhurUnszky l{ároly, Sála.
'!'hury Andor, J{iskunfélegyháza.
Tolvay In1re, Debrecen.
·rolvéth Rezső, Tállya.
·rornbor Jenö dr., Budapest XI.
'fomcsányi Ernő, E:irályhelrnec.
Tomcsányi Ödön, Ungvár.
·ro1nka Iván, J\lagyaróvár.
·rotnory Elen1ér, l{iskunhalas.
Toóth Mihály, lludapesl X.
Torday Ferenc vitéz, Budapest XIV.
Torkos Dénes, Őriszentpéter.
·rornyos Aladár, Litke.
'l'ornyos Lajos örök„ ,Jászberény.
Cs. Tóth Bertalan örök., Nagyecsed.
iizv. Tóth Dczsiíné, Egyek.
'['óth Ele1nér, Köröstarcsa.
l'óth Ferenc, Érd.
'l'óth Ilona, Jászfelsőszentgyörgy.
'l'óth István, I\ccsken1él.
'fóth István, j\Junkács.
·róth János, Szentes.
·róth József, Budaörs.
Sz. Tóth József, 1\.iskunfélegyháza.
·róth József örök., Erdöcsokonya.
Sz. Tóth l\:áln1án, Balatonkenese.
Sz. Tóth I\.úln1ánné, szül. Nényei Vilma, Balato11
ke11ese.
·róth !{álmán, Berernen<l. ·

Tólh Pál, Parád és Recsk.
Török Árpád, Hegyeshalom.
l'örök Endre, I\:assn.
'l'örök Gyula, Nyíregyháza.
1'örök I\:álu1án, 'fápióbicske.
1'örök László, Györ.
Török I\Járton, Szeged.
özv. Trajánovils Antalné, Berettyóújfalu.
1'raply Alajos, Bogács.
Trexler Jenö, Ajka.
'frexler Jenő, Ugod.
1'róber i\Iárta, Pécs.
Türei Ernő, Jászszentandrá!.
Cjhelyi Sándor, I\fándok.
Clrik József, Szekszárd.
Unger Ulmann Zoltán, 1Iezötúr.
Unger Ulln1ann Zoltúnné, szül.
2\fezötúr.
Uray László, Jánk.

Vadász Elék, Nyirbátor.
Vadnay Zoltán, llird.
\Tngaszky J{ázn1ér dr., Rákoscsaba.
Vajda Gyula, Adonv.
Vajda Lajos, i\lakÓ.
Vajna József, Budapest IV.
Vajner Lajos, Rozsnyó.
Valent István, 'fura.
Valu József, Felsőircg.
Varga Antal, Békéscsaba.
Varga László, Paks.
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O. \Targha I111re, liajdul~adház.
\."arg:ha Pál, Szal1núriiköriló.
Varg>·assy Gyula, NagyKörü.
Va1~súnvi Bl·la, Budafok.
\'ass .J~·nö, Bercel.
Vnsdénycy Aladúr, N:igybajon1.
Vasdónvev Ele1nór, N:ig:Yalúd.
özv. \';s,;Úr\' Béláné, Já~zárokszúllás.
Vasvúrv El~rnér, l lúd1nt>z(h·úsúrhcly.
Vattay ·Elemér (vatlai), Gönyii.
Vi1gó Gyula, Villúny.
özv. Vúgó Istvánné, Villány.
Vúllay Sipos Berta, Nyirtnihúlydi.
Viunos Gyula, I3udapcst V.
Vún1os Iinre, Diósgyőr (Ujdiósgylír).
\'árady Lajos. Baja.
vitéz Vúra<ly László dr. orsziiggylil. képviselő, Szcn·
tcs.
Várdav l\Iiklós, l\Icziitúr.
Vúrko;1vi 'I'ivndar, E:ídd.
özv. \\~Icsey Isl,·únné, Eger.
\icrcs Púl, 'f'iszaluc.
Veress Arpútl. Budapest II.
özv. Vcréczy Gézúné, Kenderes.
Vébcr ErnÓ, Pcslszc11llöri11c.
Véhcrné, l3úrúny Elza, Pestszcntlörinc.
Végh Antal, Szolnok.
\'(~gh Isl\·ún örfik .. ·rc,·cl.
Vt•kon>· !stvún, .Szikszó.
Vély ,József, Vészlií.
Vid~1 József örök„ Etyek.
Vid::1 László. ?>.Iohács.
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Vida Ödön, Dc>késszentanJriis.
Vidovszky Istvún, Bék{is~(unson.
Vincze lstvún, Budapest „\..
Vincze i\Iiklós, I\unszcntiuúrton.
Vinnay Islvún, I\:01núdi.

Vinnay Púl, Berettyóujfalu.
Viola Lajos, 'fököl.
Vir{1gh Zoltán, Györsövényháza.
Vizslovszky Lúszló. Dunaszentgyörgy.
\~oda Guszlúv dr„ Losonc.
Volúnszky Ferenc, Felsöbalog.
V"Ondra Antal dr .. Pt~cs.
Vörös .Andor, Sarud.
Vörös .Sándor, llódn1ezövúsúrhcly.
\VajrJits György dr„ Bonyhád.
\Valigurszky Antal, Nyir!Jogút.
\Vallenfeld i\Iihúly, Dunabogdúny.
\Vallncr Rczs(i ürök„ l:god.
\Vallon Lajos, liajduszol1oszló.
\Vandrúk .József, Borota.
\\rappenstcin i\Iarcell, Dunaszerdahely.
\Vallay h.ornél örök„ Eruöd.
\\'ebcr Dénes, Baja.
7
\\ cghofer i\liklós, Bokod.
\\'eigÍ Dezső, Pécs.
\\rcinherger Annin, ;\Jagyarrnccskc.
\\rcinberger Lúszlri, Léva.
\\.cisz In1rc, Bercgszúsz.
\Veiszberger Ferenc, liajdudórog.
\Vcisz1!nbncl1er 1iúl, _BcssvllY!-!Zi\g.
1
\ \ eiszhausz
St1ndor, \rúgfarkasd.
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\Venger László, ~Iezöberény.
7
\ \ enner Sándor, Jászberény.
\\ieörös Gyula, Budapest XIII.
\.Véber Dezsi.í dr., Budapest VIU.
\Véber Dénes, Budakalász.
\\Téher I\Jiln1únné, Pécs.
\\iéhly Istvún. i\liskolc.
\\'enk Béla, I\enderes.
özv. \Vieland Dénesné, Gyula.
\i\Tielanc.1 Gyula, Sarkad.
\Viener Jcnö dr„ Szo1nbathcly.
\Viencr Leó, J\Iedgyesegyháza és i\ledgycsbodzű:->
Wílly Károly, llála.
V\ 7ilhnann Olló dr„ Budapest VII.
özv. \Vinuner Viln1osué, Nádasladány fs Sárszenln1ihály.
\\iinkler Ist\·án, I\.01nját.
\Vinkler Lajos, Gyula.
\Virli:cr .lános, Hákoskcresz!úr.
7
\\ irk1nann Arpád, l\.assa.
\Vitttnann Ele1nér, Budapest VI.
\\'olff Dezsö nl. kir. kor111ánytanácsos, ílpcsl \'.
7
\ \ olff Lajos
{nén1elprónai), Budapest. XII.
\\'ol!n1ann 1\rpád, Téglás.
\\7ollner Lipót, Balatonalmádi.
Z Zaáry Ele1nér, J\Iágocs.
Zachár .Károly, Bánhida.
özv. Zajácz E:árolyné, Tiszadob.
Zakár Sándor örök„ Szeged.
Zakúr Zoltán, Szeged (Röszke).
Zakár Zoltánné, Szeged (Röszke).

Zala Emil, Hajduszoboszló.
Zalai Károly dr„ Cegléd.
Zalai János, Szekszárd.
Zalay Lajos, Oroshúza.
Záhonyi l\.ároly, Budakalász.
Zán1bó László, .Ttínoshalma.
Zboray Gyula örök„ Budripest Ill. és i.\'Iargitszigc1
Zimay Pál, l{ecsken1ét.
Zimmermann Jenő, l\:fezökaszony.
Zlinszky Endre, Ujdo1nbovúr.
Zlinszky József örök„ Dunaföldvár.
Zlóczky György, Tótkon1lós.
Zoltán Béla örök., Budapest V.
Zoltán György dr„ lludapesl V.
1'. Zombory Béla, Bi.ísárkány.
Zon1bory Géza, l{omárom.
Zon1bory György, .Jászkarajcnii
Zöldy Dezső, l(isujszállás.
Zsarnay János, l\Iiskolc.
Zsámboky János, Nagykörös.
Zsögön Arpád, l\'Iagyarcsanád.
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1939 évi
köletben
oldalon

Szaktárgymutató.*
Tartalmazza az 1934., 1935., 1936., 1937., 1938.
és 1939. évi kötetekben megjelent állandó jellegű
gyógyszerészi közérdekií rendelkezések, tudnivalók
slb. vezérszavak szerinti csoportosítását.
A szöveg után következő szán1ok az oldalszámokat, a törtvonal után :Hló szún1 pedig a kötet évfolyamát jelzik.
1939 évi
kötetben
oldalon

.<\.dóközösség 123/1935.
Adózásról tudnivaló 222/1936.
.Alkalmazott gyógyszerészek bejelentése HS/
1935.
.-\lkaln1azott gyógyszerész felelőssége 15, 8il
1934.
Aikalrnazott gyógyszerész betegsége, szabadsága 22411935.
Alkalmazott gyógyszerész helyzete gyógyszertúr álruhúzása esetén 228/1035.
Alkalmazott gyógyszerész elhalálozása esetén
illetményeinek kifizetése 229/1935.

*

Az 1939. évi kötet tarta~omjegyzéke a 667 olda·
lon található.

Alkalmazott gyógyszerész· szolgálati jog~
viszonya 200/1935.
Ampullás készítmények ellenörzése 26/1937.
Anglo Danubian Lloyd rt. bet. bizt. oszt.
287/1934.
Argentum aceticun1 kötelező tartása 81/193-l.
Arzenolbenzolkészitn1ényekröl szóló rendelet
58/1935; 45/1936.
Azonnali hatályú elbocsátás 220/1935.
Allamkincstár terhére rendelhetők 129, 1301
131, 158, 165/1934; '14/1935; 28, 31, 77,
78, 79, 94, 95/1931i, 21. 23, 26, 27„ 28,
:is, 40, 4111937; 21, 22. 23. 26/1938;
20, 22, 25-30, 34-3\1.
Állandóan letelepedett orvos érteln1ezése
149/193'!.
:\llategészségügy törvény végrehajtása 192,
197/1934.
Allatgyógyászati
gyógyszerkülönlegességek
108/1935; 96/1936; 51/1937.
Állatgyógyászati oltóanyagok, szérumok árai
227/1934; 27, 97/1936.
Állati gyógyszerek n1unkadijai 114/1935.
A.Uutorvosok kézi gyógyszertárai 80, 22:i/
1934.
Állatorvoslásban használatos oltóanyagok
21•1, 227/1934.
Árszabás (egységes) szabályai
Arszabiisban pótlások és javiliisok 125/1936.
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Atusítási kör szabályozása 40/1936.
Beadvánvi illetékek 230/1934; 319/19:lti;
254h936; 229/1038.
:!72
Betegbiztosítóintézetek retaksa szabályai
185
Betegellátó szövetkezet gyógyszerszán1lái
27811934.
Bélyegilleték gyógyszerszámláknál 12711935;
114/1936; 140/1937.
Bíráskodás közegészségiigyi ügyben 12/19~4;
Bortörvény végrehajtási utasítása 52/1937.
Budapesti Gépgyárak Betegsegélyzö Pénz~
tár vényei 256/193•1.
Budapesti l{erületi Elöljáróság felügyeleti
joga 2111934.
Brüsseli rnegállapodús ,-égrehajtása erős~
hatású gyógyszerek egységesítése túrgyában 169/1934.
Co1nprirnata készítn1ények ára 165/1936.
Comprimata Strophantini legnagyobb adagja
121/1936.
Cseppmérő norma! 17(;/1934.
Csüd esetén ki kezelheti a szen1. gyógyszertárat? 39/1938.
Deák Ferenc Betegs. Egylet szán1lái 277/
193,l.
Dental depot·ok gyógyszcrúrusítása
30
Dextrines kivonat kiszolgálúsa 76/1935.
Diftéria elleni védőoltás 13311934.
Diftéria szérum kötelezö tartása 185/1934.

1939 évi
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Dobbi gyógyszerszállítási egyezmény 147,
161/1936.
Dobbi részére gyógyszerkiszolgálás 16011936.
Dobbi terhére Neosalvarsan 17211936.
Dohányzás gyógyszertárakban tilos 122/1937.
Drogista rendelet 55-111, 179-211/19il7.
Drogisták új gyógyszereket közönségnek
ncn1 árusíthatnak G0/1934; 55-111/
1937.
Egészségi bizonyítvány felállítási és átruházási kérvényckhez 85/1934.
Egyesített Gyógyszerárszabás sajtóhibáinak
javítása és pótlásni 289/1934.
Egve,sületek, hatósúgok, testületek 304/1934.
'· 2:17/19:!5: :120/!93n: 2iíi/19i17: 2:12/1938.
Egységes összctételií gyóg~·szerck .ellenö~·zése 135/1934; :i.t/19:Jn: -11/1936: lh/
1937; 1911938.
Eröshatású gyógyszerek egységesítése 1()9/
1934.
Felmondás alkalnu1zoltnak 213/1935.
Fcln1011dúsi idő kitöltése 217/19:35.
Fehnondúsi idü kitöltése 217/1935.
'''Felszabadult Fc!Yidék gyógyszertárai
·;'FelYidék visszacsatolása
Fertiiző betegségek vizsgála túhoz tarlályok
Fl·n1 nátriuin és fé1n kúliu111 úrusílása 231/
1934.
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FÍókgyó;!Yszerlárnk 18, 31, 33, 3•15/1934;
274/19iló: i\G0/1936: 31211937; 290/1938.
449
Fogá!'izati injekciók O:·l/1038.
Fogorvosi gyógyszerkészítinények 88, 93/
1938.
Forgalmi adatok kinu1latásn 14 7/1934.
Forgahni adó ellenőrzése 241/ 193,t_
Forgaln1 i a<lóváltság 11811935; 97/1938.
Forgaln1i köre bpesti gyógyszertárnak 30,
10511936.
Forgaln1i körből gyógyszertár átköltözése
31/1934.
Forgalombahozalali engedély 81, 8-A/1936.
Galénusi szerek eltérö készítési módja, Ph.
11. fII. és IV. elöiratai szerint 192/1935.
Gazdanikotin árusítása 30, 3-1, 114, 117,
15311937.
Gyakorlati tanácsok jegyzéke
:l82-38G
Gyakornoki felvétel 11411934.
Gyakornoki vizsgálóbizottsági tagság 240/
1934.
Gyakorn0k tartás 120/1934.
Gyógyszerárszabúsról 188/103,1.
Gyógyszerúrszabús (Egyesített) sajtóhibfiinak
javíti1Sa és pótlása 28911934; 2111935;
125/1936.
Gyógyszerárszabás változások 191'1. évtől
kezdődöleg 294/1934.

1939 évi
kölelben
oldalon
Gyógyszeráruk, kereskedések és illatszertárak megvizsgálása 87/1934.
Gyógyszerellátása közkórházaknak lül/

1934.
Gyógyszerellátás ·-- szegények részére
Gyógyszerek eltartása 69/1935.
Gyógyszer forgalorubahoz;.~tali engedély 81,
84/193H.
Gyógyszerek (erőshatású) egységesílés·c
IG9/l 934.
Gyógyszerek (hivatalos) törzskönyvezése 31/
19il7.
Gyógyszerek, gyógyszerfélék. stb. anyagokkal való kereskedés 44/1934; 55-111,
17\l-2l1/19:37.
Gyógyszerek kiszolgúltalúsa 7-l/!9:l5.
Gyógyszerek összcfc'~rhetetlcnsl'ge :J05/19:lü.
Gyógyszerek viszgálatúhoz szükségelt 1nenynyiség lö0/1938.
t-;yógyszerl>szalkahnazot t felcHissége 15/1934.
Gyógyszerészgyakornoki I\.ijelölö Bizottság
szervezete 11·1/l 9il·!.
Gyógyszerészi (iyakorl:1l kiiréhéíl {1\:érdésck
és feleletek) 108-lJS/19:!8.
Gyógyszerészi jólt~ti intézn1ény (Gy. 0. J. A.)
13. 46, H7, 131, uo. us. rn.1, rn:llrn:rn:
J:l3, 139, 15•1/1937.
Gyógyszerészi jóléti júrulékok 58, 86/1936.
Gyóg~·szcrész ka1narák létesítése 146/1934.
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Gyógyszerész képesítés nélküliek foglalkoztatása 152, 262, 266/1934,
Gyógyszerész pályára felvétel 114/1934; 120/
1937,
Gyógyszerész titoktartási kötelezettsége 26/
1934,
Gyógyszerészi 1nlíködés és eljárás szabályozása 67/1935,
Gyógyszerészi oklevél érvényessége 105/1936.
Gyógyszerészek kötelczö könyvvezetése 107/
1934,
(~yógyszprt"szek núvsora •11 fi/19X·t: 846/ 19i~5:
468/1936: 43011937: 416/1938.
(;yógyszerészet _,_ közegészségügyi intéz111ény 1511934.
GyógyszCrészi gyakorlat 98/1935; 17/19:JH.
(1yógyszcrészi inüködés
Gyógyszerkészíttnények úrváltozásának közlése 23/1937.
(lyógyszerköltségek folyósítása 155/1934.
Gyógyszerkönyv (IV.) alapelvek 15-ik pontjúnak értelmezése 25/19i37.
Gyógyszerkönyv (IV.) beszerzése 29119:-35.
Gyógyszerkönyv (I\7 .) életbeléptetése 41/
1934: ti5/1935.
(lyógyszerkülönlegességek
álla lgyúgyúszati 108/1935: 9l\/19;11;: 51/1\lili.
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Gyógyszerkiilönlegességek évenkénti törzskönyvezése 287/1934; 158/1935.
llyógyszerkülönlegességek ellenőrzése 13fl/
1934; 41/1936: 1911938.
Gyógyszerkiilönlegességek kicserélése 8-1:/
1938.
l!yógyszerkülönlegességi árszabások 298/
1934.
Gyógyszerkülönlegességi rendelet 63, 135/
1934.
Gyógyszerszállítási cgyez1uény 46, 62/1937. 52-73
Gyógyszerszán1lúk bélyegilletéke 127 /1935;
114, !lG/1936: J.!0/1937.
Gyógyszertár árusítási körének szabályozása 21, •10/1936.
llyógyszertár áthelyezése egy községből a
n1ásikba 32/1984.
liyógyszertár átruházás özvegyről 37/1934;
173/1936.
Gyógyszertúr berendezése 1nint végrehajtás
tárgya 2()/1934.
(iyógyszertúr forgaln1i köre i30/19a6.
Gyógyszertár forgalnli köréből való átköltözése és helyének meghatározúsa 31/
1934; 91/1936.
119
Clyógyszcrlárhan nc>1n árusítható cikkek 24/
1936.
119
(iyógyszertártulajdonos ff'leHíssége i 5/1984.
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Gyógyszertártulajdonos szabadságideje 18/
1mrn.
Gyógyszertár üzleti .joga Yégrchajlús tárgya
nem lehet. 3311934.
GyqgyszerlúrYizsgálali jcgyzökön)·v 42/1934.
G!'--~gyszerlárak
berendezése és felszerelése
8311935.
Gyógyszertárak bérbeadása 94/1934.
Gyógyszertarak (fiók) 345/19:H; 274/1935;
350/1936; :n2/1937; 290/1938.
Gyógyszertárak (házi) 40'1119:!4: 334/1935:
453/1936; 41511937; 395/1938.
Gyógyszertárak (kézi) 408/1934; 338/1935;
457/19:36; 419/1937; 399/1938.
Gyógyszertárak
(közrendészeti és honvéd
kórhúzi) 41811934; 34:l/19:l5; .1()5/1936;
-128/19:!7: 411/1938.

83

102

449
562

i)(}f)

Gyógyszertán{k (nyilvúnos:ik) 358/103·1: 288/

1935; 374/1936; 324/19:l7; 303/1938.
Gyógyszertárak árusítási körének szabályozása 10211935.
Gyógyszertárak értékelése vagyonadó sze1npontjából 239, 283/ 193'!; 102/J 936;
t:J:l/1937; 29, ·17/1938.
Gyógyszcrlúrak forgahni adatainak kin1utatása 147/1934.
Gyógyszertárak hivatalos vizsgálata 18/19134;
149/1938.

4!il

117
-17

1

~

)'.>

I'·

<lyógyszcrtúr:ik kütclesck diftl~ria .szt~run1ot
tartani 185119:1-1.
Gyógyszcrlúrak rncgYizsgúlúsa i:l9/193·1.
liyógyszcrtúrnk rezsi kölisége és haszonhozanut · 2H9/ t 9:J-1.
fl.yógyszertúrak Ynsúrnap dt~lutúni zárvalartús:i 150/19;!4; H2/1935: 48/1938.
.Gyógyszertúrakhan tilos a dohányzús 122/
1937.
liyógyszcrlúrat ki kezelhet 1fi/193-!: i.1911938.
Gyógyszertárban tartandó szakkönyvek 93/
19:15.
Gyógyszerlúrban nen1 :·1rusílhn!ú c>ikkek
105/1935.
GyógyszPrlúri bcadvá11 \·11k 90/19:·l-l.
Gyógyszertúri jogfnlyninoflús 17. 29/t9:l·!.
Gyógyszcrtúri jogok l'l1gedélyl'Zé.SP 12H/ 19:·14.
Gvó~yszcrtúri kér\·én\·ekhl'z
hPlyszini rajz
· 'r~1clléklc11tlií 81/1 "9;1..i..
Gyógyszertúri statisztika -llfl/1\J:l-L il-15/tn;~;>;
4!i7I19:!6; :io:i--:109/ 19a;: 289/rnas.
liyÓgyszertári szal lÚ lyrcndl'let '27/ l D:I·!.
liyógyszcrÜYegek f urgal1núrúl -12/ 190 7.
J-Ia1nisítolt vények '.281/19g.L
llaszonélvezctbcn Jéyi) gyógyszerlúrak úlruházúsa 170/19Hti.
l laszon hozan1a és rezsi kiiltségc - gyógy~
szertáraknak 269/ 1934.
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I-lntó~ági orvos felügyeleti joga 221193,1: :·~51
1937.
1-latósúgi orvosoknak fízctcndfi díjak
23
n'atósúgok, egyesiilctck. tcsllllctek ilO·!l 193-!:
237/lföö; il20i!936; 257/1937; 232/1938.
387
llázi gyógyszertárak IS. 13-l. ·lü-l/19:34; :334/
562
19:J5; ·lfi3/!936; ,! !511937; :195/938.
l·lelyctlesítés a gyógyszertúrvezcléshcn 99/
1935.
llely111cghnlúrozús (gyógyszertár) 9111936.
l·litclczni gyógyszerész csak sürgős veszély
esetén köteles 1()/1934.
I-I itehncgvonús 261/19a.1.
I-livalalos gyógyszerek törzskönyvezése 31/
!9:t7.
Hivatalos '/izsgúlata -- gyógyszertáraknak
1811934.
l-lon1copathiús szerek ilsanyagai és ellcnörzésc 16/193·1; 33/!93l\.
1tonvé<l kórhúzi gyógyszcrtúrak l~s gyógyszC'részek 4J:l/!9i\4; iJ.li\/19B5: 4!\5/193(\;
428/1987: 411/1938.
5HH
[llalszcr kcreskcdl·sek l·s drog(~riúk 1negvizsgúlúsa 87/19a-l: fl5-111/t9:·~7.
Illatszer kiszolgúltatús 5()/19:~5.
372-381
Illeték1nutaló 22a/19a8.
37
Insulin a közgyógyszcrcllútús terhére
Illelékn1cntcss(•g közszúllílúsi gyógyszereknél 104/193l\: 234/1937; 31/1938.

Illetékekről 212-2-18/ 193 7.
Illeték1nutató ~:10/IHilf>; ;;1.1/tH3íí;
rna1; 22a/19:1s.

249/

:112

Influenza chinin 1711 H:i8.

Insulin úrsz{unílúsa 40/1U35; 115/19aíl.
Insulin a közgyógyszcrellúlús terhére
Jogfolyan1odúsok 29, 127/1934.
.Jóléti intézn1ény - gyógyszt•részi 13, -Hi, {)7_
131, 140, 145. 1;;.1. rn:1/rn:it1: 133.
139. 15,!/!9il7.
'Jóléti járulékok 58, 8G/19an.
.Jöveclehni és yagyonadó kiYt>ll·se 2;19. 2sa/
19:1±: 102/19:11i: 113/19:!7: 29/19él8.
Kúbílószcr rendeletek B2. ;-3.t/ l n:~f>.
Kamarák (gyógyszerészi) lt·lc.sítésl' 14H/19iJ-L
„T\:arlsbadi só" - incslC'rségcs ~- úrusílása
lilos 83/1936.
l\creskediik {dla\ úrusitható anyagok l()(i/
1937.
l\cresztjelzésck 1neg\·úl!ozúsa 1'28/193lL
Keresztes és kélkcresztes sZPl'l'k l<iszolgúltatúsa 280/19;-1.1.
h:érdések és feleletek n µyúgyszerészi gya~
korlat körébii\ 108-1-18/19~38.
E.ét kcreszltcl jelölt gyógyszerek rendelése
91/193±.
l\J~zi
gyógyszertúrnk ·l 08/ 1H:~-i; ;);~8/1 HafJ;
-157/19;)1.\; .J l\l/ 19i\7: il\191! 938.
Kézi gyógyszcrlúrak -- . úllatorYosi 80, 223/
1934.
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l\(,Zi gyógvszertúrak engedt~lvf'Zl'S(' t•s c\lcn-

-'

iirzé.~(~ H:L i;~.1/19:3~1.

.

Kézi gyógyszertúrakról <;zúió

szahúlyrl'ndr~-

lei 7;1/rn:1.1; i;7/rn:líi.
Konuuersz injecliok elle11iirzPses il:J/ 1n::Hi.
I\ozn1clikai cikkek adó\·ú l ls:í,~n l 2:·i/ 193i.
Kozn1etikni cikkek kisz1i\gúlialása 5()/1935.
E.oz111etikai ipar gyaknrlúsa 2g3/10a-L
F.önvvvezell~s 107/19:-\.l; 7t/1H:·i5.

h'.öt~lezö kiinvvveze!l~s 107I19~l-l.
Kötszer rl!nd~lel 97/193·1.

gyógyszerészek

sn

l\özgyógyszere\lúlús költségeinek folyósitúsa

, iPs~[·ge :;l/l~)i38.

!28

20-22. 25-ao. :-i±---„:~9

il !t'!t~kn1en-

:J.1:~/19:·~.'1:

1-!G-227

!\uruzsl:ís 1·!/1.93-1-.
Kiilfölclröl hozott gyógyszerek elleniirz{:se
33il93ö.
Leu('oph1sl rendelése 1H5/19:l4.
).!ngyar Pharn1úval kölüil 1ncgúllapudús
~iagyurorszúgi GyúgyszPrl•sz Egyt>siilel küzgylill~s eli<:ni panasz
elutasitúsa 2-t2.

1n:1.J.

-.z:'11111~·1i11:1 k

-11ili1 H;l-i:

-Hi5/l~l:Hi; ·128/l~tl7: -!11/1938.
Kúrhúznk (kiiz). gyógyszl'ndlútúsa lül/19:1·1.

!\iizszúllítúsi gyúgyszl'rl!k szt.:rziid[•si illell'k111cn tcssl>ge 1Q.!/19:.lfi; 2;1.1/ 1ga7,
Kuffler-fl~lc diétás liszt rendelése 129/UJ:l-L

rúsk11dúsa 12/ l \];\.!.
Eözgyógyszerl'llú!ús !'izete!lt•n sz{unlúi 277/

'.21-::::L 2;:ifl\)~IK.

'.2(i/

l~üzkórhúz:ik gyúgyszere!lútúsa 101/lH:J+. 14:()--227
Küzrend(·szl~li kúrhúzi
gyögyszerlúr:1k
t~s

l\üzcgészsCgi iigy('kht'll hatósúgok rc11dlirhi-

J~ iizgvúg\·~:zt· 1'<•\l:"i lú."

f\üzgyiílés elleni panasz ügy{~hcn
rozat 2-±2/ 1g;-\.1,
KözintéznH;nyek
gyógyszcdiPSZPrzc"se

1n:;5.

J\özegl.•szsl·giigyi liizoltsúg lö. 22/lH:_l·L
l\özegészségiigyi küzigazgatús 18/193,1.
Eözegészsl·gügyi re11rlezl·sl'rt\l szóló lörvény
11/lHi;·L

13.'1/1ü:l-L ·l-l/1S>3G.
!\iizgyógyszt:rcllú!ús terhén· n'.ndell gyógyszerek úrain:!k leroYÚ~;a ! !iO/ l 9;-1.1.
h:özgyúgyszercllútúsi gyógy:;zcrn:ndclé;; kilerjeszll•st: ·1-t/tn:~5; '.28, ;_\l. 77, 78, 79,
fl·L 9;i/1\1:Hi: 27. :!8. :18 . .l(J. ·11/19:-17;

1939 évi
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24ö/!93·l.
J-I:1gyarországi Gyúgys;i:crész Egyesület alapszahúlyainak júvúhag~·úsa 17 /19:·15.
;\!agyar gyúrhnúnyú z:,;írosolajok hasznúlatúról ,18119:17.
;\!agyar I-lajózási I3t'L Bizi. Inl. vényei 28-L
288/19;).l.
J-Iaxi1núlis dozisok az új IV. kiaclúsú :\Iagy.
Gyógyszerkiinyvhen :~00/19;-l,i.

7·!
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.\laxiinúlis dózisok inegvúltozú;.;a 12H/1931l.
121/
:\IABI gyógyszersz{1111lúi
2G0/19il,1:

rn:rn: ns/rn:is.
i\íABI-val kiilölt gyógyszcrszúllítúsi szabályzat -t\l/19il8.
„:\Júrka cikk<'k" 279/1934.
.\[úv. B. B. f. gyógyszcrrcndeh!si útn1utntója
cllrni panaszok 159/1934.
:\Iúv. B. B. I. húzi gyógyszerlárúnak gyógyszerkiszolgálúsa 1()0/1934.
.\Júv. B. B. I.-vel kiiliitl szerzödéshez pótlús 285/I9a-L
52
\Júv. B. B. 1. lcrh0rc törit•nií gyflgyszerrendclés 12:·1/t~J:-Hi.
li8. 21 t
\Iaxi1núlis adag 121/19:Hi.
.\ft•slcrsl>ges éclcsítiíszcrek :-Jl. 10(}/t9:\.S.

.. .\lt•stcrsl·ges karl.'ibadi só" úrusítúsn t 'S 1H~vhasznúl:ita tilos sa/19a!l.
:\lt"rPgkünyv 111egörzésc 72/ 19:15.
.\lorfiu1n 1nércgkönyvhe \'CZctt.'se ·!'.!/19:~8.
\Iiniísilvl-nyi t:"thlúznt an/19:-14.
\fiskoll'i kih:kórhúz engedt'.~lyczt'.~si okirata
0

rns/rn:14_
„:".Iunknadúi igaznh·úny" ((r!'I) úr:r 90/19:·Jf1:

15/rn:ti.
Nen1 okl. g~·ógyszert.'sz
fcln101Hlúsi
idPjl'
21Gi19:J5.
'.'\ or1nal cseppn1érii 17G/ 1934.
„Nostrn" C"omprimatúk 13ü/1937; Sü/1938.

Női

tcrn1ékenység n1cggátlúsúra szolgáló szerek árusításának tilal1na Hl/193·!.
Nyilt üzletek zúrórája után ne1n árusítható
cikkek !OG/ lü:l5.
Okleveles alkalnu1zottak felelőssége 15, 87/
1934 .
Oklevél Le1nutatása 93/1935.
Oklevél gyógyszerészi) érvényessége 105/
193ü.
Okiratai illetékek 230/1935; 314/19:1G: 227,
249/1937; 223/1938 .
Olló anyagok (- állatorvoslásban használatos) 21411934.
()ltóanyagok és szerun1ler1nelő üzemek 225.
230/19:J4.
Orszúgos egyesület közgyülése elleni panasz
242, 24Hl193•1 .
()rszúgos l\Iagánbetegs. Egyesület vényei
258/193-l.
()rvos -··· állandóan letelepedett 149/t!l:]-L
Orvos (hntósiigi) feliigyeleti joga 22/1g:-l4.
Orvosi rendelvénvck kiú11ítúsa
01'1 egyezn1ény 158/19i3G: 05/1988.
O'l'I Gyógyszerrendelési útnn1tatója 282/
1934; 128/19:l5.
o·rr terhére rendelt gyógyszerek kiszolgál~
tatása és sz{unlázása 176, 179, 18ü, 2-!7.
249, 253, 257, 277, 281/1934; 80, 117,
124. 150/193H.
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Gyógyszerúrszab~1sl ioz

01'1 szcrziídl~s kicgészítl~s 110/19i3H.
CYI'l-nnk ll·riti"s 12ti/1n:-1-L

lo1nha hozatala 97/19:1-1.
Serun1rcndclL'l
Sósborszesz úrusílú5n 10011936.
Sóskasav és sói kétkereszttel tncgjclölése
15711934.
Specialitús rendelet H3. l:J5/1934.
Siirgiís \·eszély escl{!n való gyógyszerkiszolgúlús 80/19i~5.
..Sali1n" rendelet 273/19i34; 82/19BH.
.Szabndsúgidii
gyógyszcrtúrtulajdonos 18/
19:-Hi.
Szal1úlyrendclet a gyógyszertárakról 29/193-1.
Szah:'!lyrendelc! a gyógyszerek, gyógyszer-

()ltúblúzalos rendelet -l-l/19a-l.
(Jzvcgyi útruhúzús :)7/19a-l: 17:'i/19iHi.
Púlyúr:1 feh·L>tcl l t-i/t~l:·1-l: t:_H)/1935: 120/
19:17.

62

21o/1 u:~f>-

llcúljogú gyógyszcrlúrn!;: 1ül1 ~)a.i.
Heklún1 rcnde\c\be iilki.iz(i 1·1H/19ilH.
Ht•udcliíinlt.'~zclí._•k
gyógyszerheszcrzésc as/
1935.
llcnd(írhírúskculú.s l~f1zegészségi iigyckhcu
12/!9:H.
Hclaxa n1cgúllapodús
llcvival kiszolgúlúsa 115/tH:HL
Hozsnyay lanuhnúnyi verseny 100/1938.
Sajtóllihúk javílúsa és pótlús:i az Egycsitett

21/

S, bés;-o:eli kötözöszcl'l'k c•liíúllílúsa l~s forga-

CYI'l .,0.lunkaadúi ig<1t.oh·ú11y·· díja ~lO/tHaG:
15/19:17.
(l'l'l szerzc'idés fcl111ontlúsa 172/19:35.
tfl'l új vt~nyhtpjai 288/19a-L
~!sszcrt~rl1elelle11 gyógyszcrre11d1!lés :-105/ 1931\.

Posta BBI gyúgyszervúsúr!úsi cgy1:z111ény
Pótlúsíik (·s j:irilúsok az úrszabúshan 289/
19:-1-!; 21/19:-~f): l2;l/JH:Hi.
Póllús a \[úv. B. B. I.-vel kiitiltl szcrz(ídéshcz '285/ 193-L
Próhaidii
(gyógyszi•r(·sz
alkaln1azúsúnál}

289/!9:J4:

1g;\i>: 12i>/!93ü.

lllil

111111

TOROi<

J
185
185

40

LAB 0 R

GYÖ GY ÁRU NA GYKERESKEOÉS
ÉS VEGYÉSZETIGYÁR R.-T.

Budapest, VI., Király-u. 12.
Gyártelep: Ill.. BÉLSJ-ÚT 2r;g.
T e l e f o n o k: *12.i-320.
Lcvt!c1111 : Bu<lapesi ·I, post1. !(,{)
Siirgünyclm; Drogtürük Bud<ipc::t
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félék. 1nérgek és 1nércgtartaln1ú anva~
. gokkal való kereskedés tárgyúban 45/
19iH; 55-111, 1 i9-211/19:J7.
Szabályrendelet - kézigyógyszertúrakról
i3/934; üi/193H.
Szakkönyvek 93/193·!.
Szaklapok 334/1934; 2·!211935; 352/1936;
29·!1193i; 2i5/1938.
Szá1nlúk rnegörZése 94/1935.
Szegénybctcgcknck gyógyszcrkíszolgálás, stb.
Szán1lák - közgyógyszercllúlúsi illctékrnenlességc :l 1/ 1938.
Szc1nélycs gyógyszcrtúrat egy gyógyszerész
csak egyet hírhat 3211934.
Szcrnélyjogú gyógyszertár kezelése -·- csőd
esetén ~H)/ 1938.
Szcn1élyjogú gyógyszcrlúrak 1{)/1934.
Szen1élyzct hejelcnlésc 1811935.
Szent llókus lúbsó nlinüsítése 24/1937.
Széru111ok úrsz{unílúsa :·17, 40/1935; 97/19:~a.
Szesztörvény ,·égrchajtúsi utasítása
Szolgúlati jogviszony 200/193H.
Szubli1nút cltillúsa a húbagyakorlatban
·rá vbcszélö dí.ike<lvez1nényről 2a2/193-1.
Technikák foglalkoztatúsa 152, 262, 266/
1934; 133/ 193i.
·riszti főorvos teendői 19/193•1; 3511937.
'l'itoktartflsi kötelezettsége gyógyszerésznek
2r,/19ö4.

köte!be11

oldalou
'l'ör\'l~nygyüjten1ény

tartása 20, 2::311935.
(gyógyszerészi) leirat lfi/

-129
128

50

'l'örvényjavaslat
19il8.
'I'örzskönyvezetl gyógyszerkészít1nények 2fi/
1938.
Törvényhatóságok 337/1934.
*1'rianon óta a felszabadult Fe!Yich~ken adott
_gyógyszertárak
'fiizharcostörvény
'fulajdonos eltávozása, szabadságideje 99/
1934; 100/1935.
l.ij gyógyszereket a droguisták közönsCgnek netn szolgálhatnak ki G0/193-L
l.Jj gyógyszertárak il40/1934; 288/1935; 355/
l9öG; 29i/1937; 2i9/!938.
Uj gyógyszertár helyének 111eghatúrozúsa :-31/
19:!4.
Uttnutatás helységnevek kikereséséhez 352/
l9:H; 281/1935; :ins/1936; s211rn:n;
300/1938.
Czc1nrcnd H7I19:-36.
\Tagyon- (és jövcdclcn1-) adó kivc!Csc' 2aH.
2831193-l; 102/193Ci; 11:1/193i; 29/l\l:l8.
\Ta::.o:onérlék -

151

-14·!
15

.1:1:1

458
·li

gyógyszerlúri n1egflllapítús

'14.
\ragyonvállság
Vasárnapi zárvntnrlús 150/193,!; 31/193U.
\:égkiclégítés 226/1935.
\·(:grehajlúsi eljárás 14/1936.

47
'.205

653
652
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Vcgyvizsgúló úllo1nús 1niíköd(~sc 295/19:ifi.
Veronúlról 84/1935.
Veszeltség elleni ollónnyagok án11cgállapi-

Olvasóinkat kérjük, hegy bevásárlá·
saiknál az évkönyvre hivatkozni szíves·
kedjenek: szolgálatot tesznek ezzel
nekünk s önmaguknak is!

tásn 226/1935.

Világító reklún1táblúk 1G8/193fi.
Vizsgálati jegyzőkönyv (gyógyszcrtúri) -!2/

19:H.
Vörös Kereszt jelképének tilaln1a 282/1934.
Zúróra 81119:!5; ·lS/1938.

Zúrvatartús vasárnap 48/1938.
Zúróra ulún nen1 árusítható
19:Jii; '21\/19:Jfi.

100
100

Előnyös beszerzési források :

cikkel{ 106/

121

ALLATGYúGYSZEBEI\,
Chinoin g~·ögyszl'i' és vegyészeti tCl'lnékck gy~h·a rt.,
t:jpcsli Te1ef'Hl: '2H-l-·tiH:\.

l{ocluncistcr Frigyes ut(1dai~ Buth1pcst V.,
u\t:a 8. Tc.Jcfou: l'.27-:\iiJ. 1'27-:37G.

Hold·

HEX gyügyszcr,·cgyészcti g~·dr és g~·úgy:irultc1·cs·
kcdchui l'i •• Budapest, \"., Hudolf-tér l. Siirgöny~lcdic:i. Uudapc.sL Telefon: 11a-iGO.
cí1n:
l l;\-i(i7.
Thulhnn;.'cr és St~itz rt.. gyógyszcrúrunagykercsked(~s. Budapt·sl. \" .. - Zrinyi-utca :1. Tclcron:
lti:2-U:lS.

Ti.irök Labor g;yógy:iru11:1gykc1•cskcdés és ,-t·gyé.szcti gy:ír rt., Budapest, VI., Kirú\y-ulca 12.
Telc\on: 12·1-:120.

654
CSOMAGOLÓ ANYAGOI!:

ASVANYVIZE!{:
HEX g~·ógyszcr\"egyészeti g~·iír és g~·ógyürukcrcs
kcdcln1i rt., Rudapcst, V., Rudolf-tér 1. Siirgönycbn: J\Ieclica, Budapest, Telefon: l U1.-7!i0,
113-ifi7.

Cellopban
iiYeg1.'ilhilszö
steril,
pórusntentcs
csonuigolónnyag.
EgyetUirnsil:is:
I-Ia,lllu
és
Bokorn:il, Budnpcst, VII., Síp-utca a. Telefon:
138-088.

Thall1na~·cr

és Scitz rt., gyógyszcrúrunagykcrcskcdés, Budapest, V., Zrinyi-ulea a. Telefon:
182-938.

Török Lnbor g~·ógylirunug~·kcrcskcdés és \"cgyészcli gyih• rt., Budapest, \'L, Kír:'tly-ulca 12.
Telefon: 12-1-320,
HETEGAPOLASI CIKKEK:

FEllTÜTLENITO SZEIIEK:

,.Labor''-félc fcrtiitlcníHi Szent lntrc gy(ígyszappan. Phcnolin fcrtütlcnitöszcr. TörökLabor rt., Budapest, VI.. Kirúly-utc:i 12.
Tclcl'on: 12-1-i\20.
Tbc H:icdcrs Parfuu1cry Co, Lhnitctl, U.111cst.
Erzsébet-utc:1 2-4. 'fl•lcfon: 2!14-850.

IIEX gyógyszcncgyészcli gyúl' és gi·óg)·ürultc!'cskedcln1i rt., lludapest, V., Rudolf-tér l. Siirgönycírn: ~lediea. Budapc!:il, Telefon: 113-iGO.
ll:l-7!l7.
Th:tlhua~·cr

kedés,

és Scitz rl., gyúgyszcrúrunag.ykcrcsBudapest. \'., Zrinyi-utca ii. Telefon:

1s2-n:.1s.

FOGAPOLóSZEllEK:

Ovcnall fog1>é11, szü.iviz. Gyárt.ln: Bacder rt. U.ipcst, Erzsébet-utca 2-4. Telt•fon: '2H-!-8rl0.
Nivca fogkrén1. G~;:írtja: Hcicrsdorf rt., UtHlapcst.
XIV., l\:on1ócsy-u. 41. Telefon: !?!lU--!HS.

Tiirök Labor g;yüg~·iírun:igykcreskcdés és ycgyészcti g:i-·lir t·t., Budapest, VI.. Kirúly·l!tea !'2.
Telefon: l'..l·l-:-120.

GI~Pl\:APSULAI\::

CEHAT <:APSUI,AE:

TICHLEH .JA.NOS an éve fcnntilló g~:úgyszl~részl·li
pupíl'~íru és 11or<•apsulag:y:Íl':1. Budnpcsl, \'l„ ln•riilct ó-utca a7. szií1n. Telefon: 1!?!J-7-!8.

TICllLEU .JAl\'OS :Hl é,, úta fcnu:illó gJ·ógyszct·észcli pupn•:u·u és
por-cnpsulngy:ít•a,
B1uh1pcsl.
VI ..

,,Acsculup~'

pnpíriizcnt, Rudapcst.
JHH'l 54. Telefon: 150-77-!.

II., !\lul'gi1-1·nk-
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GYúG Y.-\!IU NAGY !ilillES KEDü K:

Gmf.l lL\RU K:

ker.
Koelu neistc r Frigye s utódai.. Budap est, V.
Hold- utca 8. Tel.: 1~i-:i7fl. 127-:l 7G,
Gyula g;yógy~írunugj'kcrcsli.ctlii, Buda~\Inrosszéki
1·12-U ·l'i;
Cllöi-ú t ü~J. Telefot1:
LX..
pest,

gyiír é~ g)·1)gy1í1·ukcr{~s
nykctic111i rl.• Budap est, \'., Hudol f-tl•r 1. SHrgö
tis
clin: I\.lediea, Budap est. Telefo n: I ta-7- HO

ltEX

gyúg~·szc1•,·cg)·észcli

l iil-7H 7.

„Olla" kiilönlcgcsségcl;.

1nug~u1·orszng1

a:rn----851.

kUzpo ntja:

·1ir1íkc1·csHEX gyúgj· szcr,·c gyészc ti gy:.h• és gyüg:ovkcdl'h ni rt., Budap est, V„ Iludulf -tl':r 1. Siirön
tio.
113-7
n:
Telefo
est.
Budap
a.
cin1: :\[cdic

l.
Y .. J-lullú n-utca 2·1-~!i. Tl'll'fo n: 11 t--\HH

kercsTl1:1llrnayc1· és .Scilz rt., ;;yügy szerúr uuagy
ll:
Tclefo
sz,
:1.
-utca
Zrinyi
\'.,
~sl.
Budnpt
kcdés,

ll:l-7H 7.

kcresk cThnlln111;\'C1' és Scitz rt.i gyógy szerúr unagy
38.
tlés, Budap est. Y., Zrínyi -utca ii. Tel.: 182-H
vcgj·éTUl'i.ik Labor g;níg;y úrunag ykcl'cs kcdés és
12.
szcti gy:ír rt.~ Budap est. YI., Király -utca
Tdcro n: 121-:\ '.!ü.

182-\1 ;1s.

Tö1·ök Labo1· g)·ógy ú1•uua gykcre skcdés Cs Ycgyé12. sz.
_„zcti gyiir rt.. Hudap ps\. Yl.. Kirúly -utca
2o.
TL-.lcfon: 12·!-a

GYEH~1EKTAPSZEHEI\::

est. X ..
IUchtc r Gedeo n vegyt'.'.szeli gyúr rl., Budap
\l.
l·18-5G
n:
Telefo
Cscrkc sz-ulc u tii\.

Dr.

gyóg)· szcr- és hipszc rg;rür 'rt.,
X., Kcrcsz turi-tí t :Hl-a4 . Tele·
Bullapcst~
Si.irgöuycítn:
1:1a-a „lfi. sOl'Oz atos,
ionok :
1cst.
Butla1
altine,
Ovont
'Vand cr

Lahol' g;yligylil•tínugykercskcdés és ,·cgyé-utcn 12. Te~zcli gytir rt.. Budap est! VI., !Grúly
lefon: 124-3 20.

Tiiri.ik

GYÖG YBOH OK:
ScHz rt„ g:ycigy!izl·1·ürunagykercs-

kcdé.:;: Budap est, \-„ Zrinyi -u tca :-1. Tclcl'o n:
,~ Th:iUn
"YÜr Cs "YÚ"YÜrukcrl'SHEX
1
Hud~·u-í'6r 1. Siir\:„
est.
Budap
rl.i
ketlch ni
~
u1yc1·

é:;

18~-U:lt:L

gyógyszcrYl!g~·észcli

gli;,1yc~l~~: i\Iedic a, Dudap cst.

i

Tel.:

11B-7H O.

11.,-d >i.

THrU!~

1j

szeti

Labor
g:;:ír

Telefo n:

Cs vegyéI\irúly -utea l'.!.

g~·ügyú1·uu11,g~·kcrcskcdCs

rt.~ Budap est,
l~·!-~):20.

\'l.,
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GYúGYCUIWRKAfü
· :uarosszéki Gyula gy(lgy1irunagykcrcsli:cdfi, Budapest, "IX.,
Üllöi-út
5H.
Telefon:
1·1'.!-fJ-17;
:~:·Hl-851.

Dr. \VA.NDEU gy()g~'szcr- és hipszcrgyaír rt.,
Budapest. X., 1\crcszturi-tít :~o-:~4. Telefo-

nok:

taa-a-46.

sorozatos.

Sürgiinycím:

Ű\'Ontaltinc~ Bud111•cst.
HEX gyóg~·szer\·egyészcti gy1ir és gyóg~·a'irukercs
kcdchni rt., Budapest, V., Rudolf-tér 1. Siirgönycín1: 1Icdica, Budapest, Telefon: 113-760 és

llil-7ti7.

Thall111aycr és Scilz rt., gyógyszcrú runagykcresZrinyi-u tca 3. Telefon:
kcdés, Budapest,
V.,
182-0i\8.
Tiil'iik Labor ;n·ógy1irunn1:trkcrcskcdés és vegyészeti gy1ír rt„ Budapest, VI.. Kirúly-utca 12.
Telefon: 12.1-:120.

GYúGYSZAPPANOI{:

The Bacders Pcl·fulncr~· Co, Lhnitcd, Ujpcsl, Erzsébet-utca 2--!. Tclcl"on: 2\J-!-850.
nEIEilSDOHF
H'l'., Budn1•cst,
utca 41. Telefon: 2!Hi--1!18.
cikkek.

Thallntaycr és Scilz rt., gyógyszcráruuagykcreskcdés, Budapest, Vi, Zrinyi-utca a. T~Jcro1i:
182-938.
Tiirök Labor gyógyürun:.1gykcreskcdés és \"Cg~·é
szeti gy:ír rt., Uudapcst, \'l„ Kirúly-ulca l'.!.
Telefon: 12·1-:\'.20.

GYúGYSZEHl-:SZETI l'APilÜHUJ(,
,,Aesculap'' papiriizcn1, Budapcsl,
11art 5-!. Telefon: lfiO--ii-!.

GYÖGYNÜVl~NYEI\:

HEX g;yógyszcr,·cg~·észcH gy:ir és g)·ógy;íruli:.crcskcdchui rt.! Budapest, \·.. Huclnlf-tér 1. Sürgö11ycín1: ~Iedica. Uudapcst, Telefon: t ta-760,

XIV., Kon1tícs:yNiYca-cré111, stb.

II., :\-la1·git-1·:ik-

TICIILEH .JAi'iOS ilH év útu fcnn:íll6 g)·óg)·szerészcti papu:.u·u és pol'capsulagy:.ira, Bu1!:11u·st
ü~utca ::7. sz:hn. Tclt.~rnn: 12H-i48.

ll:l-707.

Thalhnaycr és Scitz rt., gyógys1.er(1runagykcrcskcdés. Uudapcst. \.
Zrinyi-utc:i :1. Telefon:
IS:!-H38.
Tiiriili: L:1hor gyúg)·üruuagykercskcdés és ,·cgyészcli gyüra rt„ Budapest. VI., I\irúly-utta 12.
Tdcfon: l '.2·1-:120.

tiYúGYSZEHl·:SZETI ÜVEGEI(,
'föl·ök

Labor

gyógyií1·unug~·kcrcskcdés

szcli gy:ír rt., Budapest,
Telefon: l:.!·1-:120.

\'L,

és Ycgyé-

I\ir{tiy-u!ea

!:.!.

1

Steiner Alad:.ir. B1ul1111cs!, Thék Endi·c-nlt.·a 4iJ. Tel._'
140-180.

661
660
f,hinoin gy1ig~·szcr és ychvészcli 1crinékek gv:íra
rt., Ujpcst, Tele!'on: '.20-1~8:!.

.. GYÖGYSZEHKÜLÜNLEGESSEGEli:

Chinoin gyúg;rszcr és vegyészeti tcl'InCkck
rt., Ujpcst. Telefon: :H1.1-SS·L

g~1 tíra

HEX g~·ógyszcr\"cgyészcli gy1ir és gyógy~í.ru
kcreskcdchni rt., Budapest, \'., Rudolf-tér 1.
Slirgönycin1:
i\Iedica,
Budapest,
Telefon:
113-760. 113-7li7.
Hichlcr Gedeon vcgyCszcti gyár rt.i Budapest,
X., Cserkesz-utca G3. Telefon: 1-18-5--űU.
Thalhnaycr és Scitz rt. gyógyszcrúrunagykercskcdé:;, iludapcsl, V., Zrinyi-utca :.L
Telefon: 182-\l:JS.
Török-Labor g~·cJgyürultttgykcl'cskcdés Cs Ycgyé.!iZCti
gyár rt., .Lludapcsl, V!., E.irúly-ulca l'..!.
Telefon: 12-!-020. ·
iizv. ilcrctvüs Tannisué Szent Lüszlü gyóg;yszc1·h'iru, !\.ispest. Telefon: 146-8-91.
lh•icrsd(H'f rt. Budaucsl, XIV., Ii:oiuócsy·utca 41.
Telefon: 2H6-4!JS.
·

GYÖGYSZEH- f~S VEGYSZEHGYAHA!l:

Br. \YA:--;nEH g~·(igy.szct'- és t:ípszcrgyár rl., Budapcs~, X•. Kcrcszturi-tit :io-a-!. Tclci"onok: t:la-:.:-Hi.
sorozatú.s. Sürgi.iu~·t:iin: OYOT11~1ltint~ 1 Bud:111cst.
Hichtcr Gedeon vegyészeti gyúr rt., Budapest, X.,
C:-crk..:sz-u. li:.I. Telcl"uu: l-!~-5li\).
Bciel·sdorf rt. Budapcsl, XIV., E.01núcs~·-utca 41.
Telefon: '.2~lti--1!l8.

g~·:ir és g~·1ígyÜT'U
Budapest, V., HudoH-tér
l. Sürgünvf'i1n: l\Iedica, Budapest. Telefon:
113-7ÜO. "11:1-7G7.

UEX

gyügysze1·vcg;rész(~fi

kercskt~dchni

rt.~

GYÖGYSZEHTABI BEIIENDEZllSEfü

ObcrHindcl' Gyula gyúgrszct•tárbc1·cndczési cég.
Hudapesli VII., K~;·tés~-u. :u. Tel.: 1:.17-!15;:·.
Erdéh· és Sza!iú lahurah)riuini febzt•1·clésck é!:i tudo1;uínvos ;níiszcrck g)·:.íra. Budapest. 1X. ker.
Lilio1n:11tca ·!G. Tcll'l"o;1: i;1:1-5'i·I: t:i'.2-:l\lfi.

Ihtch"·aldcr Zsign1und cég, g~·úgys:r.c1·t:ír hcrt~ndczf
sek. Budapt·s!. \" .. SzP1né!ynök-u. '.!fi. Tí'll'lon:

t1:1--:152.
ILLATSZEBEK:
HEX gyúgyszcrvcg~·észcti gy:í.r és "YÚ 11 v:í.rukci·csliedchni rt.~ Budapest, V., R~1:17)'1r-tér
L Siirgünycí1n: ~Icdica. lludapcsl. Telcl'on:
113-7(i0, 11~~-767.
Thalhuu~·cr
és Scitz rt., gyógyslcrúruuagykereskedés, Budapest, V., Zrinyí-ulca 3.
Telefon: I82-H38.
Töriik Labor g)·úgy(íruungykcrcskcdés és vegyészeti gyúl' rt. lludapcst, VI., Kirúly-utca l'.2.
Telefon: 12·!-320.
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ILLATSZERGYARAfü

KÖTSZEIIEI(:

Thc Bucdcrs Pcrfun1cry Co, Liniilctl, Ujpcst, Er·
zséhct-ulca 2-4. Telefon: 2!14--S:lO.

TURUL kiitszcrgyiir, Btulapcst, II., Eriíd-ulca
1-3. Telefon: 152-li-12.
Thn1l1nayc1· és Scilz rt., gyúg,1n;zcr[1runagykcrl'skedi!s, Budapest. V .. Zrinyi-u. :1. Telefon: 182-\l:IR.

KOZMETIKAI CIKKEK:
HEX gyiigyszcrvcg;n.•szcli g~·:ír és g~·(lg~·i'irtíkcrc.s
kt•(ll•hni t•t •• Budapest. V„ Rudolf-tér 1. szúnl.
Siirgünycíu1: :\Iedica. Budapest. TcleL: 11:\-700:
llil-7G7.
Thalh1!:t~·l•1·

és Scitz rt„ gybgyszerúrúnagykcrcskcdé.s, Dudapt•sl, V .. Zriuyi-ulea :1. Tel.: 182-9:\8.

föriik Labor gyúgy:íruuag~·kc1·cskcdés és vcgyészeli gy:ír rt. Budapest, VI„ J\irúly-ulca l'.L
Telefon: 12-1-320.
HEX gyúuyszervcgsészcii gv:ít• és "YÚ"Y:ír1ílu~N·s
kcdcl~n{'~rt., Bu~l;llH~SI, v.~·Hudolr-t~;. i~ Siirgi"111ycin1: ~Icdiea. lludapl•st. Tl'iefon: 11:\-i!iO (··s
11H-7H7.

Tiiri.ik Labor gyügy1í1•111i:1g,vkc1·cskctlés és ycg~·é
szcti g:r1.ír rt. Budapt•st, VI„ 1\irúly-ulcn 12.
Telefon; 12-l-il20.

LABOHATORiliMI BEHENDEZl,SEI(:

IWZll!ETl!(AJ GYARAI(:

OhcrHindcr G~·11ia i.:;\"·úgyszc1·híl'l1crt~ndczési l.'ég,
Budapest, VII., I\crlész-ulca ill. Tel.: 1:17-!15:;.

The Ilacders P:1rftnncry Co, Li1nitcd, Ujpcst, Erzsébcl-utcu 2-4. Telefon: 294-850.

Et·dély és Szabú Jahor:ilúi·hnni l'chiz.e1·(•)ésck és tudonuíu;ros n1íiszcl'ck gy:il·a. Bu<lapesL IX., Li!io1n
utca -Hi. Telefonok: l:IB-~fli-1. t:\'.!-il\l;>.

HEIEBSDOHF BT„ Iludapcsl, XIV .• l(onuícsy-utc:.1
-!l. Telefon: 2!lH--l!l8. :Nivl~a t~-réÍn slh. l'il~kck.
SZÉUUl\1 ÉS OLTÓANYAG:

KöLNIVIZGYARAK:
The Bacdcrs Parfumcry Co, Lin1ited, Ujpest, Erzsébet-utca 2--1. Telefon: 294-850.

Dr. Pií}Hly-félc oltóinlézct és széru1nlcr1nclii rt„
lludn11cst, IX., Lónyay-utca 12. sz. Telefon;
185-503. Sürgönycí111: P1i1111yszérun1, Buda-

pest.
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PIPERESZAPPANGYAH:

TAPSZEllEK:

The Bacclers Parftnncry Coi Lirnitc!l, Ujpcsl. Erzsébet-utca 2-..J. Telefon: 2n-!-S50.
i'ih•iik Labor g,_·úgj·lirunagykcrt~skcdés és ye~yé
szcli g;y:ir l'l. llud:1 pcs!. Y L, I\ irú ly-u lca 12.

Hichter Gedeon vegyüszcti gyúr rt„ BudapesL X„
Csl'rkesz-ulca G:.1. Telefon: 1·18_.:JG\l.

Telefon: 12·!-i\20.

Dl'. \\'Al';DEH gyógyszer- és hípszcrgyür t·t., Butlupcst.
X..
Kereszturi-üt
a0-:14.
Telefonok:
1a3_.:_:i-t6. sot·ozatos. SUrgiin~'cÍnt: 0Yon1ultinc,
Hudupcst.

POHliAPSZULAI\:

TICHLER
VEGYSZEllER:

porkapsw!ák a legjobbnk !

Koclnucistcr Frigyes utútlai. Budapest. \'. kt·r.
!'!old-utca 8. Telefon: l27-:17fi. 127-:li!i.
HAGTAPASZ:

LEl'KOPLAST kaucsuk rag!np:1sz. ~;y:írtja:
BEIEB.SDOHF HT„ Buda1H·sl. XJY. kt·r.

HEX gyóg,vs:r.crYcgyészcti gy:ir és gyúg~·iirukcrt•s
kctlcl;ni rt., lluclapcsl. V. ker. HudoH-tér 1.
Sürgiinyci1n: )fedie:i. Budapest. Telefon: 11:1-7ti0.
113.-7li7.

SEBTAPASZOI\:

Thal1n1ayc1· és Sci!z rt .• gyúgyszcrúrunagyJtcreskcdl·s. Üudape.sL V., Z~inJ.-i-u. :1. Tc1cf.: 182-B:)S.

LEL'I\.OPLAST luiuesuk raglapnsz. G:rüt'íja:
h:o1uóc.sy-ulca 41. Telefon: :.!!H.i--Hlt-l.

SZUHOI)APIHOE::

Sziiriip:ipír niindcn céh'a, i.'.Cl'nt- é!' cson1Hgol6papirok, staniol, IIA,JDÚ ÉS BOKOH, Budapest,
VII., Síp-utca a. Telefon: 1:18-088.

Lubor g;yógylí1·unagykc1·cskcdés és vegyészeti gyür rt. Budapest, VI.. Kirúly-utca 12.
Telefon: 12-1-320.

Tiil'i.ik

Thct•iuka gyúg~·szcrvcgyészcti Ylíllah1t, Budapest. V.,
Zoltún-ulca 12. Telefon: 115-989.
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saját laboratóriumunkban
készítjük.
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A Kö:gyógys:erellátás, illetőleg az
Allaml<incstár terhére rend e 1/1 e t á

""Cfjinoin,;;
gyógys:erk ül ön1egességek:
Aktoprotln inj. 3x I cnz3, fix l cmJ, fx5 cm'J
Deseptyl tabi. és üzj.
Digiclarin inj. 3 amp.
Digiclarin sol. 15 em'
/Hogival inj. /00 egys. 3 amp.
Canaclarin inj. 3 an1p. és 6 amp.
Canaclarin sol. 15 cn1'J
M!.edobis inj. /Ox0·5 cm'
Medobis sol. 25 cnz3
Novurit inj. 5xl, !Ox!, 5x2, !Ox2 cnZ:J
0 vosan tabi. 40 drb.
Pentabi sol. 15 és 50 cniJ
Transpulmi.Hll. inj. 5x2 cm3
Transpr:lmi.n sol. 15 cn1'J

1l1i

t

Rex Gyógyszervegyészeti Gyár
és Gyógyáru Kereskedelmi Rt.
Budapest, V., Rudolf-tér 1. szám.
Tel.: .113-7GO, 113~76!>, 113-768, 113-767.
Lcvélchn: Budapest 62., Postafiók 232.
Siirgönychn : !11 e d i e a, B u da p e s t.
Debrecen, Fürdő-utca 3. szám.
Levélcín1: Debrecen 2. Postafiók 44.
Siirgönycin1: i\I e d i e a, De b re e e n.
Telefon: 23-06, 22-36.

a
Galenikus készítmények,
Steril injectiók,
Kemikáliák szavatolt
csomagolásban.
Droguák, Kozmetikumok.
Gyógyszerkülönlegességek.

A IV. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv alapján:
Devitol tabi. 25, 50 drb.
Devitol olaj /0 cm'
lE.pfjerit tabi. 20 drb.
lnsuiin-Cf)inoin /00, 200 /. E.
i'>ieomagnol tabi. 10 drb.
Pituisan inj. 3xl és 6xl cmJ 5 !. E.
Pituisan inj. 3x/ és 6x/ cm' /0 /. E.
Tt}yreosan tabi. O·I, O·J, 0·5 gr.

liiii'

Gyors és pontos expedilio.
Sürgős rendelések soronkívül
expediáltatnak.
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5847 Attila-nyomda rCszvCny!iirsasai:: Buifopcst,
II. -kcrf,lct, Szász !\iiro]~··utca 3-5. Telefon: 150-USO.
fl.!azirnló: Kuksar Andor.

