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Felelős ldadó: Dr. Gaál Endre 

Hoffmann és Téaso nyomdójo, Kazinczy ucco 5, 

ELŐSZÓ. 

Odakünn, a határokon tul, n1á1· rég

öta nE.héz gépkocsiktól dübörög a fö1d, 

harcizajtól n1orajlanak a tengerek, sőt 

a .levegő szintén csatatér lett. 1v1indenün

nen lesk:elődik és le akar snjtani az en1-

beriségre a háho1·u 1·én1e, n1ely nen1 ki

nu] anyát é.s gyerrneket, an1ikor ádáz 

clühhel esnk pusztítani akar könyörtele

nül. 

Ugyanek.kor a lnag·yar határokon be-

151 b~kc l~:s nyugalon1 \·an. l-Ia korn1án~y

zati bölcs elörelát.á~húl nálunk is t:ö1·té!1-

tek n1inde11 eshetőségre szálú intézke(\0-



sek, -· ;::>:"11i11őlt pélclául egye.s gyógyszerek 

zárolása, a csalt nen1es valutá(~rt vásál'ol

ható tea, l.;:ái.~é s egyes· egyéb éleln1iszerel\: 

:[orgaln1ának: korlátozása, stb. - azért az 

€1et rendes keretek között folyik tovább 
s az idegesség nen1 lett urrá 1elkeinkben. 

Ilyen körülmények között dolg·oztuk ki 

s bocsátjuk n1ost utjára a n1agy;1r gyógy 

sze1·észtársaclalon1nrtk in1n1ár közisn1ert 

l<edves vendégét, az 19-10. évre már GS-ik 
évfolya1núban kiadásra k,erü1t ,,(~>·ógy

szerészek Z:sehnaptárú'·-t. 

}In YnhLn1ely kiadvány az é\·tiz.eclel.;: so

Tán keresztül l•lni tudja a n1aga n1cgszo

kott életét s ur!_eg tudja találni az utat 

olvasól.;:özönségéhez. ez Jnindennél n1eg

_g·yözőbben bizonyitja, hogy ez a n1unka 

oJanőtt az c1„·asó1.;:na11:. kartársnin1-:nak 

sí:ivéhez. 

.e-\ n1osl ki[\dúsra került l~)-\O. ~-vi Zscb

THlptú runk uj.l)ól a haszno:s tuct 1i :;~Jól-;: 

~-·--

,egész so1·át ta1·taln1nzza, azonkiYül a n1ult 

évi ZscbncJ.ptáru11k óta n1egjelent s ka

rnnkat érd0ldő tönényekct, rendeleteket. 

határozatokat, 1eiratokat. stb., a1ne1yek-

11ek áttekinhető és rendszeresen csopor

tositott összefoglalása n1inclen gya1.;:orló 

t~YógyszcrL•szt legközvetlenebbül érdekel s 

néha n1ég évek: után is szUks-ég-e lel1et 

rájuk. 

... ;\ gyógyszerészek sorsát befo1yáso1ó 

vagy \·elük össze11:öttet:éslJ011 álló hatösú

·g·oknak, eg·yesületeknek. testü1et.ekne1\:. st.b. 

l'{'$zletes és legjolJ!J iudüsunk szerinti 

pontos i:in1túrút. a g·yóg·y;-::2erészeket. ta

nuló éYeik és egyct.en1i tanu1n1á11:yi ic1::· 

jük alntt e1öaclúsokon oktab·f tanáraik 

1H~\"sorút, u n1ag·yar gyóg·yszeré.szi sza.1\.

lapok. a n;tilvúnos, a húzi és a katonai 

py6g)rszc~rt1rnk ci111jegyz(~két. sth. sz.int6n 

·beiktattuk zseJJnaptárunkba . 

ö11úlló renclk.i\·ül értl'kes és érdei~es 
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közleményekkel szerepelnek dr. Re:t' Fc

re11c kartársunk, a jól isn1ert gyóbryá1·u

nagykereskeclés vezetője és dr. 1J((((S Mik

lós orvos-gJ~óg:,rsze1·ész és l\:özisni.ert sza1-::-

irö. 

Di'. Re;c Ferenc a gyógyáruk.eresk:edc

lcm helyzetét tárgyalja a háboruval kap

csolatba11, rencU;;:ivül ta11u1ságos köz1en1B

nyében. Azol;;: a ka1társain:l;;:, ak:ilt a 

g·yúgyszerpiac árhullún1zásn.ival. i1lető1eg· 

::u1na1;;: ok:ai·val nincsenek. tisztában. vilúg:os 

képet};;:apnak: e ltérclésről dr. Rc;r Fcf'cilCö 

Si~akszcrü fejtegetl•seiben. 

Dr. Haas IIIikZ.ós_. ez a ldtünö 1-:épzett

ségü budapesti ka1társunk, al•i n1int or

vo&, az orvosi szak.iroclnlornban szintén 

előkelő nevet vivott ki r.1agának. általa 

kreált „:Ujabb haladás az orvostuclo-

111ány•1-ban cin1ü rovatát folytatja obben 

az évbe11 is olyan alapos és a tárgy tc1jes 

szakisn1eretén alapuló közlc.n1ényben, inely 

·~' 
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11agJr értékét jelenti az évi zsebnapt:1-

runknak:. 

Ez évi Zsebnaptárunk a törv€nye1( 

és rendeletek nagyobb anyagánál fogva 

terjedelmesebb a nrnlt évinél. Ez az oka 

annaJ1c, hog·y önálló k:özlen1ényt ez évben 

,csalc 1cettöt hozunk, a zsebnaptárunk részé

re kézhez vett két renclkivlil 1'rclekes hosz

·szabb k:özlen1é11yt pedig· lapunlc 11asábjah1 

valú közzétételre tartják fenn. Mc;incr 

ődön diósg-yő1·i kartársn11któL ::ilci a k.ü

lönlegesség-elc 111h1dnyájunkat 1i.:árosit<i vc

szedeln1ét világitoita n1eg egészen uj 

szomszög·ből s attól a külföldön i:lő jeles 

11azánli.:fiútó1. a1ci „BanLúi'' irói úln~Yen 

l{elet g~·óg-yszerészi viszonyairól lcühliitt 

1-ie közvetle11 111egfig·yt:ll•sek a1apjún nap

tárunk részé1·e ·?gy hosszabb tn11uln1ú:'.;.'t, 

czutGn is szives elnézl•st ké•rünk. nn1ié1:t. 

]i.:özlen1ényeik.ct nen1 iu:.ptúrunkl1n„ ;1anc:11 

lnpun1cba sorozzu1c be. ~~ tör\·ények .2s 
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rendelete}:;: bővebb anyag·ával összefüggés

ben, Zsebnaptárunlt kiadásával na~ryobb 
k.öllség"i.ink: vo1t, ennel\: dacára árát ne111 

en1eltült s t. I\:artársaink a rnár n1egszo

irott alacsony clijszabásért jutnak: i11egi11t. 

a kiadvány birtokába. 
Külső kivitele is méltó belső tartalmá

hoz. éppen azéit hisszük, hogy t. kar
társaink ujból szeretettel fogják fogadni 

és könyvtárukba besorozni. 

íl 1940 
Nap R&1n. knrJ1. napt[~r 1 

==~4=~ 
Hétfö 1 li iéy 
l\.ctld 2 J Zzu;-; ~z nev.::-
SzPrda 3 Ge1H1YÓ\:a sz. 
C:-:ütiirti_;k -! Turu-.z 11k. 
PéntPk 5 TPl1>~zfo1: p\L 
Szo1uhat G -vizlH~reszt 

31 nap 

Prot. napt.ál' 

Ujl•y 
AhPl 
BPnjt1l!lin 
Ll~íilla 
Si11111n 
Vizl;:ert·~zt 

Vasárnap 7 Szcutesalád ~\ttila 
Hétfő 8 Szörén\· SziirénY 

l.· IZ.t-tl(l n J11°1iÚ!I 'vt i\Ia1Tt·l 
j Szt>nln 10 Vlln10:-; Í)J:::.. :!\Icl:inia 

1 

CBHtiirtiik 11 Hi:rin Yt. _.\g-ot<L 

··,·;·•·.--P~ér-1t_"_k~--+~l-2~:E-r_n_ö_a __ r>_·~~+--E-·n --~ó_· Szo1nhai 13 Veruuil~a ::::z. \íidor 

'\rasárnap 1·1 Hilúr pk e::t Búdog-
}!.<:·1 lt) 1 i) RPlll. ~z. Fúl · Lórúnt 
}\.pcJd 16 illaret~ll p, vt. G·nszlÚY 
Szenln 17 . .\.uia\ np, :\nt:il 
C.sií1iir1iik 18 Piro:-;ka :-z \t Plro::-;ka 

9 

Pén11·k lf1 ll. l\Ian..rlt. SCu·a 
Sz(1J1i\1at '.2.0 Fúh!án., S. Fúliiún. Stoli. 

·vasárnap 
I-Iét rö 
l\.c(l(\ 
S;r,vnla 
C;;Utiirtiik 
PénrpJ;: 
Szon1h:tt 

Vasárnap 
I-Iétfő 
ICcdtl 

S;r,prda 

21 Het,yenecl ' 
')') VitH.'f' Yr. 

23 Rait11end 
z,1 Ti1nói. 11k. 
25 Pál 'IH'"tér 
2íi Puli\;:úq~ pl~. 
27 • .\r. :-;r,. Júuo;-; 

28 IIatranad ''. 
21> Sz. Sz. Fer. 
30 i\-Iai·tina :::;;r,, 
81 B. ;-;z, Jún()~ 

„\gnes 
„.\..rtnr 
z„11na 
'f{l(lé 
Púl f(1nl11lú:-:: 
·vanda 
LPthár 

I\.Úrnly 
..\dél 
~lúrtonka 
\iirgilia 
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1940 DJ~(;E~IBER :31 nap 

Nap 1 •.. 

Vas<irnap 
}lé! fú 
l(cdd 
Szerda 
C:-:ii1i\rti'1k 

1 

Péntek 
Szotuhat 

Vasárnllil 

1 

liétfÖ 
l\.edd 
Szcrdn 
CstitGrtiik 1 

Pént<'k 

·vas<Írnap 
11r i re; 
]~etld ] 
Szcr.'.a 1 

}~ÓUI, l~rlih. n:qnúr 

1 _,\dv. I. \·as. 
2 Biliiaua \·r. 
3 X:. F1.•rP11e 
J Boriiála Yt. 
5 Szah\Jasz ap. 
fi 1\!ik!Ös pk. 
7 ~.\.inhrus 1il;:. 

s Szefll. fog:ant. 
!I Furi{'l' Péter 

10 l\lPlkindPS 
11 Da1náz p. 
12 Otília 
13 Liwa :-:z. ,. 

lS \~:tlér 
Hi E1elkíl I';-;. 

J 7 Lúzúr 
l S Grúdún 
l~l Pelúgia 

L Prot. nnptúr 

1 

1 

' 

1 

1 

El s a 
„.\..urélin. 
ÜJiYa 
Borbála 
"Vihnn. 
l\li klós 
A„u1hn1s 

i\lári:t 
Natália 
Judit 
.,.\rpád 
Gahrie1la 
Lt1ca ., . .. Sz1l~.tdl~,1 

Joh~1nna 
),.JJ1in·1 

! Lúzár 

1

1 _<\.l\;!llSZla 

Viola 
i 'l\~ufil 

1
, 'l':unás 

ll-~~~~~i~~~~~~~...C..-· 
·vasárnap 1 22 Zl·nó 1 Zénó 

C:-:iiliirtiik 

1 
J::>éll!Pk 
Sz(1nil1at. 

20 Ti!11Úl Yt. 
21 T:11u:'i;-; :q1:-:. 

I-Ii;t fú 23 \iiktória \íiktória 
1\.edd 24 Ad{un, I~Yn ..,,\dú1n. :f::ya 
f:zenla 2;) N"._Karáe:-;on.r J(arác_•sony 
Csiitiirtiik 2ii Sz. Istv, I. vt. István I. vt-. 
Pént<;k 27 .Tátio;-; ap,-:. .Túnos 
Sz(11n!)a! 28 A.1•r/1;-;zpntek 1.:anülla 

'{ asiirnap\ 
1 1-Iétfó 

Kedil \ 

2H T:uurí::; pli:, 
30 Dúvill 
31 Szil\·e;-;zter 

D:ívic1 
Zoárd 
SzilvL~szter 

! 

i 
' 
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i\Iag;rarorsz<.ig J;:ornüinyzúságu.: I., l(Jrúlyi palota, 

Td.: lG0-008. 

I. 1\Iiniszteriu1nok. 
;\1iniszt.t.•rA.>lnUJ;:st.'.·.r; (111. kir.): !., Szl'ni Gyi)rg)·-t6l' 

1. Td.: HW-010. 
Reliig:y1ninis;i:tl•riu1n (1u. kii'.): 1., Orszú;.d1:1;: ute:1 

80. 'l\•1.: 1-XIII, u:>ztúlyúoat kfrr.pPntja: 

lGO-í\20 
FiilduiiveU·siil-!"Yi n1inbztl·riun1 (1n. kir.): ·v. !;;Pr. 

1\.(l:~snth Lajos téi.- 11. Tel.: 125-2\10. 
I!onvL•1~t'l111i n1inisztériun1 ( !ll, !dr.): r Sz(~nt 

Gy;·,rgy-tér 3. Tel.: lü0-030 és 160-180. 
Igazs<igiig-,rniinisztéritun (ni. !dr.): V,, I\Iarkó utca 

Ui. Ttl,: 121-670. 
I11ariigyi niiniszt{•riun1 (111. kir.): II., Lándii·l 11. 

z. Td.: 156-000. 
l\:-t'resel;:edeh1 n1~ és I\.1tzlel;:edésiig,ri nlini~ztérhnu 

(1n kir.): II .. Lúnehíll 11L(~n 1-3, Tel.: lGf-200„ 
I\.iiliigy1ninisztéÍ-hun (1n. J;:ir.): I .. Dísz tér 2. 

rrel.: lfi0-0•!0. 
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PCuziigyn1inisztCriuu1 (ui. kir.): XI„ It1c«e p:.'.;:1:1 

tér 5, Tel.: 160-050. 

~'alhís- és li:lizoJ;:tatásiigJ·i iuinisztériun1 (n1. Jl:ir.) 
V, Gróf Ii:.lebel:;he1·g-u. lG. Tel.: 129-430, 

112-167. 

.-Curia (1n. kir.): V„ _;\Jkotn1ány ucca 2. T1•J.: 

118--833. 
Fiihlhirtokrendrzii Birósiig 

ucca 15. Tel.: 123-040. 
Itélőtúhla (buda11c:5ti kir.): 

tCr 12. Tel.· 116-SG,1. 

v „ l\JPi:! \.J 

1\üzigazg-atási hiróság (lll. kir.): II.. Fö 1nea 1. 
Tel.: 152-250. 

'fiirrényszCli: (lnnlapv;-;ti l~ir.): V.. .A.lko! cuány

ueca 14. Tt:l.: 112-337. 
T<ir\·ényszéli: (ln1dari1~sti kit". btintetö): \í.. kt~r. 

1Llrkó ucca 27. Tel.: 121-988. 
'f<irrényszék (pe::;.tridé!~i kit·. bUutctÖ): II., Fő~ 

ucí~a 70-73, Tel.: 151-305. 
járúshiróság (\.lutlape::;ti I-III. ker. kir.): II., 

Fti ucca 70-78. Tt-1 : 351-753. 
Júr1.isbirbstí.g (butlaptsti ki.'1zvonti kir.): \',, 

i\l(1rkú tu.:ca 27, Tel.: 122-010. 
.. L:ir..ishirósúg (vestriUf:ld l~ir.): II., Fő ucca 70. 

Tel.: 351-'i54. 
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III. tJ g;yész$égek. 

!\.oronaügyé.:;zség (n1. kir.); V., K.ussuth Lajos-tér 

12. Tel.; 121-505. 
Föügyészség (J;u11a11e:;ti kir.): V„ I\:ossu1'11 Lnjos 

iér 12. TPl.: 115-790. 
üg;yészs~g (buduriesti l~ir.): V., ?tiarkó ucca 27.

T12J.: 119-204. 
űgyószsCg (veslYi<.1.'.!ki kir.): II„ Fő ucea 70-78_ 

Tel.: 150--0G<l. 

:r\r. Pénziip;yi hatósúgc·k: 

Pénziig:yiga1.gatóság (székt~sCÖ\·:'.'trusi ni. kir.): \'.1 

.Sz~il:1y ucca 10-14. Te!: lJ 3--G59. 
Pl'nzüg-yigazg:atósúg (in1tlapl•:stvit1éki 111. kir.): V., 

Szalny twct lü-1'2. Tel.: 113-11-1. 
Fövún1hh·atal (ru, kir.) IX .. Fö\Ú1n tér 1, 'I'Pl.: 

187-9G3. 
1hihányjiivl•l1élü J;:(izponti igazgató:::úg lHL ldr.): 

II. J::;kula ucca 13. TL'l.: 15G-020. 

..:\dófeliigye1iiségek (n1. kir.): 

1. kertih·li: I.. Foriuna ucca 4. 'r1!1.: lG0-828. 
II. ki~riileti: II., Fú Uí'ea 3-1 Tel.: 151-3:?.S . 
III. kcrU!ei i · Ilf„ Fő té:.. 1. Tt~l.: 162-G0-1. 
I\i. kcrUleti: I\T, E.skli tér S. TPl.: 3~B-50ü„ 
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V j ) ..... l~erületi: V., Szalay uccn 10-1-1. 'ft>l : 

113-659. 
V /B. kerU.leti: V .• Szent Istvún k\irut 22. Tel.: 

117-401, 
\rTI/_.\., kertileli: \r:I. Vilruos cs6sr;ár ut 7. Tel.: 

112-107. 
VI/B. kci-Uleti: VT .• ~4-rat!i ue:ca lü. Tl'l.: 

121-295. 
VII/ .:\. k'2rtileti: VII., Sip ucca. 23. Tel.: 

142-580. 
Vll/B. küt'iileti: VII„ Sip 11cca 23. Tel.: 

13G-948 
\.TIII/ . .\.. kei-üleli: ·vIII., J\1úria ucca 5G. Te!_: 

132-303. 
VIII/B, keriileti. VIll., Baross ucc:i GG-G8_ 

Tt>l,: llJ2-Hl5, 
IX/ .::\._ k1!1·Uleti: IX., FÖYÚ111 tér 1. Tt•l.: 

187-708. 
IX/D. kt•rlileti: IX., 11-Ie;:;ü•r ucea G5, Tt·l.: 

132-576. 
X. k;criileti: X., • .\.1lon1ús u1~ca 26, Tcl,: 148-204. 
XI. kerUieti: XI.,· Orlay 11cca 1. Te:l.: 2íi9-303. 
Xf\i, k~~riilt>ti: XI\T., TUküly-ut 152, T.: 206-314. 

It:erületi adósz~unviteli osztályok: 

I. l~erlileti: I„ Sz1.:11thúro11isúg ucca 2. Tel.: 

lG0-460, 
.II. keriileti: II., Fö ucca 3. Tel.: 153-i:26, 

lIL k«rlil<>ti: III .. Fö tér 3. Tt11.: 36:2-3-19. 
l\i. l.:criilt>ti: 1\'„ v·úci ucca G2. TPl.: 135-2--11. 
V / ..\. kerti!(•t i: \r., I-Ionvéd ncc:1 20. TL·l.: 125-'191. 
\'/B. l~crtileti: V,, Szent István kün1t 22. 'l'el.; 

11-1-8·'12. 

\i"I/.:.\... k1..:ril\eli: VI„ "Vilnw:; csúszúr 1n 3. TPI.: 

117-152, 

'/I/D. kerUleti: V'I, -~radi ucca 21-23. Tel.: 

128-188. 
v·11/A„ kerületi: VII., l{.lauzál ucca 10. TPL: 

138-121 
·vrI/B. lü~rtileti: VII„ Csen<;eri u. 11. Tel.: 

136-990. 

\TlII/_.\.., kPri\lPti: VIII Eszterhá1.y ueea -! Tt•l,; 

J37-1GG, 

"VI"II/13. li:crHh>ti: llllI., Baross Hcca Gí. '1\•l.: 

1:3J --;lD5. 

! :\:;' :\. J.:~:l'iilt•1 i: IX, Bak:'it::;-tCr 1-L Tel.: 

J '::3i-7S'i. 

lX/G. kt~oill'.~ti: IX., _Dakúts-t<::r 1-!. T(•l,: 
1::;'i-872. 

:-e. keriileti: tér 2\l Tel.: 

1"19-132, 
X.I. kerUlcti: ::-:I 1/erpelf..U ;n 3:2. T!·l.: :2u:...:-:_1c:;. 
:'~III. ];:p1·Ulc~1-i: XIII., D 1'P-1Cl 1. 'J'1•J: 1:10-30-1 

:-.::1v. J::ci·iili·ti. ·xn1., PCr..-rvúr:1d u. :::::: T·.·l: 

-197-158. 
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AsYÚny-ki1zettani int~zet, VIII., llinzeurn J;:i.i~:nt 4. 

T<'l.: 133-1!!(1. 
Bnkterinlógiai int<:zt>i, l:X„ }í(igy<>:-; Entln• u. 7-9, 

Tel.: 387-105. 
Diilc·sé:'z\'t kari déli:úui hi 1·atu J: \TIII., I\It1z(.•n111 

kiirut G-3. Tt•l.: 130-ilG. 
Fizikai i11tézt1 t, II. :'ZÚ!nu: VIII. fl.Iuzeuni Jdirut 

5-7. Tl'l.: 12-3-025. 
Fizikai intéze1:, 11. szá1uu: VII l.\Iuzeu1n kiiru: 

4/!J. Tel.: 338-GG5. 
F1Htltnn! intézet, \rIII., l.\h;:-:eurn kürut: 4. Tl:l.: 

13G-20G, 
Gy{Jgy:::ze:rbHit:reti int~zl't VIT! üllói l1t· 9G 

• " - J. 

T1:I.: 140-2·!0. 
Gyógy~z<>rtan! illt-::zt>t, \'III., üllői ut 2G. T•:l.: 

131-186, 
E.it'. .i\f11gy;1r Pázu1:.'iny Pét\~r TtHln1tiá11yeµ-yt•tP!lt 

Gyú.~ySZL'ré:-:zf'ti Intézt't1• é:-; E;;yctPHli l;yú_::y

SZC'rtára, \'III., ÜllÖi ut :26. TPl.: 131-:29G. 
I\.ib:r>g&:-;zségL1ni intCzet, VIIL EszlPrhúzy iH:c:i 

9. Tel.: 130-·126, , 

NiiYényJ;:prt iµ;az6r1t.'.1súga, VIII., Ruina1wlli ucca 

25. Tel.: 130-389. 

Nii\·ényélctlalli i1itÚzí~t. \iIII. :\Iuze111u k(irut .L 
Tel.: 130-5:t3. 

Niin'.inyreiul:-:zertani C-s n:ivényfiiklrnJzi intóz•·t. 

\TIII„ l\luzt:un1 k(irut -1/a Tel.: 133-:213. 
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Orvoskari dél;:úui hiYatal. 'lllI., t116i ut 2G. 

Tel.: 131-210. 
Que:;tura, IV .• Szerb ucca 10. Tel.: lSG-050. 
R:1dio!Óg"iai lnti:zc•t, VIII., E::;zte1 húzy ncca 

11-13, Tel.: 136-207. 
Rektori hiY<1tal, IV„ Pázruúny Péter-t{>r 3. Tul.: 

lSG-066 
n;.11r.:,!t'll ilttéz·~t, (l~iizponti), VIII., üllőt nt 

2G-:2s. Tel : 133-234. 
'/efytar.1 intóz~t. I. szátuu: VIII„ llluzeuui i;:l•rut 

'l/!J. Tel.: 134-158. 
\it•gytani intézet, II. ::->zú1uu: \ílII., E:-:-1.terhúz.y 

ucca 11-·J :i, ·rel : 130-551. 

\TI. Eg·yéb állanti ilatósúgok és 
jnt(~zni(•n ::e K: 

Allau1éJ1itészcti hi\atal: \í., l\l~\.rin \iaJ~t'i:i ucea 

15. Tel.: 187-950. 
....:ílhuui n1~rtdd1itclesitő hivatal: (ui. !dr.): 

X, Fiu1ne1 ut 20/:1. Tel.: 141-lGl 
Alhuui ny111utlu (111. kir.): I, I~:ivi::;zt:r!tn-t·~t' 1. 

Td.: lG0-080 
Allan1vasutr1k ( 111. kir.) igazgatós{\l-::l: \il. ~q_tld· 

rúss.r-ut 73. Tel.: 120-GGO. . 
iJ!an1 ra~ufak (in. kir.) Jnul:tIH':->!i ii1.lPtVl'L:1•t(isége:· 

\lIIl., E.e>rerwsl-ut 3. T1~1.: 121-0flG 
B 1,•jt•lentő hivatal (Bud;11iesti ui. kir .. ú!Jauirend

ö1·::::é;:i): \'„ Ft•n·1w Jú;-;.-;t·f~tér 7, T•·l.: 113-G-10, 



ChCn1iai intézet. és 

ni<is (orszúgos): 
'föl,: 150-070. 

li:iizponti vegyldsérlcti állo
II., l(eleti l(ároly Hcl'a 2-1. 

Fclsőhtíz: ll„ l\.05suth Lajos-tér 1. 'fel.: 113-777. 

Fiili:apit;.inys:.í.g (Budapes.tt Hl. Jdr, úll:11Ht".~UllŐr
ség-i) : \r., J;'en~nc J óz:-;ef-i él' 7. 'l\•l.: 113~G40. 

Fíipósta: IV., \'{1roshúz ucea 18. Tel.: JSi>-820 

H„i!prist•l()húz: V., I\.o:-::.,;uth La,io:--: tér 1-3. 
Tel.: 113-7'77. 

l\.eriileti J;:apitúnys<igok (Budapesti ni. kir. állarn~ 

rendőrségi): 

I. k(•rUleti: 1., Pauler ncca .LS. Tt•l.: 150-•!'i'O 
II. keri1leti: II., Bilnbó <1cc:t 7. Tel.: 150-~70. 

111. kerU!eti: III.. Tilnúr 11ce:t 11. Tt>l,: 1G:2-POO, 
IV. ktTiíl•:tt: l\i„ Sz„rh ucea 3. T(•l,: í80-fl50. 

V. k«1'\il1•ti: \T .• "'Vadú:-:z uei.:a l'L TPl.: 12í-350. 
VI. k(•riilt>ti: \íl,, ~.\l(•Z."úr u. lG. Tel.: lli.i-íiOfi. 
\íTI. kPriileti: \ifI„ llúrsfa u. 38. T('l.: l-!5-:15ii 

VIII. kí'riileti: \ilfl, \T\g u. 3(). T«l.: l-!5-58:-i. 
IX kertilcli: JX.„ Fl~l"l'llC-t0.r 15. Tt>l,: 1-Hi-(\IJI:. 

X. l~e1·iil«ti; X .• Gt~i·gt;l_,. ·1cra 10. T<·l.: í-t.S-G:JS. 
XI kerlilt~ti: XL, Di((-:;1,(>ghy Ut GO. T"l.: 2ns.s1r1. 
:XI\:. kerüleii: XI\1,, Thi.iklil.Y ut 17-1. Ti:l.: 

2\l7-870. 

~Ltgyar Nt•nul'ti Danii: \T •• s~:ahn(lSÚ6~tl'.r S-fl. 

Tel.: llS-610. 

I\Iagyar Tl!do111Úi1YOS .Al;:adé1uitt: \'„ .:\..kad•:·ruin 

tH."<'a 2. Tel.· 1:2D-G20. 

11Iagyar Túvirati Iroda TI.t.: VIII.. SúndL•r ucca 

'7. Tl~l.: 145-510. 
J'ostatal<.ar1~lq161;:rt6.r (tn. kir.): \' .• Gr6f EJeLl'ls

lH•r;..: ucc.1 -!. Tel.: 110-106. 
Fosta~Távirda~Távhl'szélö \"{'zérigazgató.;Ú!,; (111. 

itii·.) I., I..:.ri:-:;z1.:na-l::ürut 12. T('l.: 150-0S:.í. 

Posta (rn. ldr.) tudaliozó irocl<i,ia: IV„ Váro:-:hú:1, 

;H:cn 18_ T''l.: 185-820. 
Hendörsl·g (hudap8sti, Iúscl: Fökapitá11y:--::1g,) 

lte1Hlór::iég (hudapestyid~ki ni. kir. ~lll:uni): 'l 

Nádor ucca 9 Tel.: 112-016. 
:Stntisztili:ai Hi\·atal (n1, kir. Jdiz1ionti): II.· 

J(elf't:i I\.úl'ol,\· ucca 5-7. Tl'l.: 150-020, 
Szá!l1Ve\"Ö!-iZ6k (111. kir. Jp~föhh áll nini): II„ F0. 

ucca 81. fPl.: 151-152. 
'fii t·heszél().dijhcszcdö hit·atal: \ 11., N n;:y1! 1 c·~(~ 

UC('a 5~1--:·!1.:. 'J\,1.: llG-7.30. 
'Túvirú- l·:-: lúvhe!'Ózél() po~taypzlSl'igazgatÚ:·/1g (n1. 

J~ir.): I., 1-::.rbztina l~i·irut 12, 'f ... •1_: 150-\1:25. 
·uoeréloszfúly (hndapi>s:·i ni. kir. :'i.l1;t111n•1nliir-

::;éf!i): \ 1„ Fsr~nc Józspf-rér 7. T1•l.: 113-íi40. 

1/II. F6Yúrosi halóságo1~: 
J„rvaszéh: I\í., l~ii:-:vo11ti \1úrn:-;ház:i~ \T{tr;i:-:iiúz 

ll<T:t 7. Tel.: !.SD-850, 
:Uud;qil':-:Í sLl'l•l'.~fii\áro:; li:ii11inntJa: l\í„ \Túri•:::

!J,'iz ucca, E.iizpunti \iúni:-;ll~~za. Tt~l.: lS~l-SGO. 

A \'~úroshitza l~i.izpontjú1J~1l l~f>r.::1H1ó :t kl>"~lilt 

:11t•l lf.•1i:ál lon1ús. 
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Filpolgúr111estel': I\r„ \'úci ucca 62-64. Teleioil; 

182-733, 
1;;rőIJ~ifOS.ii"g01i:: 
L kerlileti: I,, Sv>...ntllárou1ság ucca 2, Tt-lefon;. 

lG0-602. 
1 I. !;:erUh.\ti: II., Fő uCC!l 3. Tel.: 156-040. 
i IT. ki;rületi: III., Fő tér 3, Tel.: 1G3-~3P, .. 
lV. l:.l'rllh:u: I\'., \ 1áci ucca 62-64. T(•l.: 

88,!-503. 
v kcdileti: v„ HonY1:-d ucea 20. Tel.: 123-()8:)'" 
VI. knriih~~i: VI., .-.\l'adi ucca 23. Tel.: 125-763_ 
VII. keriileti: VII.. C::Pu~eri ucca 11. Tt>lefon: 

i3<1-537. 
'/11[ kertil.;.•ti: \TIII., Bo!l'(lSS utca G7. Ti'h'l'vn: 

t<!G--128, 
1 \:, J>.1~1·ll!eti: IX., Bak:'tts-tér 14. 'fpJ.: 187-307· .. 
\.. ke·iil••ti: X .. s~ent Lá~zJ,) iér 2~1. T1·ki'un: 

3,18--114, 
:X.T. kl•riil••ti: XI.. \TprpPl~ti ur 3. TPI.; 2(i8-!Hi8 .. 
\.l1I. kl·i·üll'li. XIII., t:ékP-tér 1. Tel.: :2!1~1-.-0·l!l_ 

:-.;:rv·. kcriileti: XIV. 1 Pé11•rváradi ucca 2. TPh~r()n:· 
2:)'7 - '~J'.20. 

·~ i~zti fiío\·~··>.<Ü hh·atal: fV., Gcrló(•:-:y u(·c·a, E.iiz
;;(lnti ·:áro·:hé\za. TeL: 189-850 

Keriileti tisztiorvosok: 

J. !-;1·rü\(·ti: I„ S:~Pnl11áro1n;:;Ú~-tér S. Telefon·· 

1 LO- -·1~1-1, 

II. keriilcti: II., Fö ucca 3. 'l\•l.: 153-'.:',55. 
1II. ,J;:eriilcti: III., Fö-tér 3. Tt>l.: 3G2-348. 
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IV. k1~riill~tl: IV .• Váci u 63-G4. Tel. lSO-;J0'.1
• 

'l. k, -_:tih!l:i: V .• I-!11nYCcl ucca 20. Tt'l.: llG-3\)'7. 

'VI. keriileti: VI., _.\.radi utca 23. TPI.: 113-·iG:;. 
VII. kerületi: VII., C:-;cngeri ut.:ea 11. TPlt>f1111: 

H0-6G5, 
'VIII. k('r\ilt~ti: VIII., Baro;.;s ucca 67. Tclef(ll\: 

14G-128. 
l:X .. l~erii1et1: IX. BaldltS uccn 8. Tel.: 1S'7-34D 
X. ke1·\itetL X„ Szent L·lszló-t..Sr Telt.'fo:l: 

149-053. 
""'\:.!. J;;eriílcti: XI„ Verpr-1éti ut 3. Tt>l.: 2GS-fhl7. 
XIII. kPriilPti: XIII. Béke tér 1, TPl.: 298-'.3<1G. 
:XIV. 1~crtilPt1: XIV„ UJ...-idék-ll. 5 Tel.: 207-920 

·v111. Pestvárrnegyei hatúságok: 

:Fóispan: IV Ván1:;11{tz Ul'<'a 7. Tel.: lSD-070 

.:\.lispún: rv., \.-úro;:;ház lll:C:l 7. Tel.: 187-„-S:·}(I 

IX. ICiilképvispletek: 

!h•Ig;111n: II., Donú.ti utca 34. 'f•.•l.: l:Sfl-U53. 
Brazilia: II. L:1rá11t:fiy Z:;uz:--::111na 111 7, TPl»fou: 

1.5:3-61~. 
.Bulgúria: \íJ. ~..\.udrús~y in 115. T{'l.: 1:2'.2-133, 
.Dánia: ··v., Zultún ucca G. 'l\·l.: ll3-GS3. 
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Eg,ripto1u: I„ L1siuyny uc~a 27. 'It>l.: 152-SfiS_ 
Észal;:an1eril;:ai Egye5iilt j.Jhunol;:: V .. Sza bad~úg 

tér 12. Tel.: 129-510. 
Ji'ranciaors1Jq;; IT. 1 Fö ucca 17, Tel.: 131-GtiO. 
Giiriig:orsz<ig: VI., Szeg-fii ucc!t 3. Tel.: 1S~-G59_ 
1-Iollanllia: VIII., Ül!Öi-ut 4. Te.l.: 1-10-352. 
Japán: XI. I\'.elenhegyi ut -!2a. Tt:lefon: -!57-5G-1. 
Ju~oszlúvia: \'T., A.l'én:t ut 92/h. Tt>l.: 1.:2:1-166-
LcHorsz<ig: iX., Púp::y IstYú.ri ucca 6--lü. Tcl: 

133-622. 
Litvánia: VII., Rol'.Pnbiller t1C.:1:a 3:'). Tt'll'f0n; 

131-182. 
Nag-J hriHania 0s Irorsz{q.:-: I„ \ 1erbúvzy iwea 1-

'l'clefou: lG0-170 . 
.!'h~1netor.:;L<Íg: I., U;·i ucca 64-ü6. 

'I't·l. · lGO--OGG . 
.Norvégia: IX., Lóny,iy ucca ~9. 'l\!1.: lH.i-:347-
<Ha:::zor~zúg: VIII„ E:-:!l•rházy uccn -1U. Tt'!t>fon:. 

l:JG-357. 
J'orlu;ríli<t: T., Dis1.-tér 12. TPL: lG!--~:::o. 

llon1úuh1: "\í[ll., 1{,)rún:-:zky uu:a lC). Tel!'fon: 

130-·!80 
.'-'pan:rülnr.~lá!;: 1,il„ Eiitvfrs u<:c.1 11.:;,_ Tl'l:,inn: 

l 2il--U~l'). 
!"-i\':Íj•·: xrv·„ StPfÚ1li·1-11t (/\l. To'l.: :2~Ji;-(jil(l, 

:-:•:l'<lor~nh:: XL, G . .-"!1:tr-11. e:, T\·i.· .~:17--ISD. 

;-;zent:-:;zl·lc 1, Dis1..ir"1· ;:;_ Ti>l.; lL\1-;)o::~. 

Tilri)J;or~:z:tg: VI.„ ;\!ttlr~\:-:::y-11t 1n1 T\·10'1"11n: 

122-:)32. 

•· 
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GYÓGYSZERÉSZI 'J'ÖRVÉ~YEK 
ÍS iU:~DtlEYEK 1101.Yíl'A'J'Ól.AGOS 

GYÜHE!viÉNVE 
(:\Iult .;,-i zsebnaphínmk Jeziirásütúl 

1939. o1\:túbcr 15-éig.) 

1H38. évi II. Hirvén;-.·rikk a ho11védelen1rö! 

(Il..induln!t J!).)!J. (~ri ·1iu!rcius hú JJ-éi1.) 

(KirnJJaL) 

7.' urlu l t; /,: o.~ !! yrí fii t s,:c rés;; i ki/; t; jJ,: l~.-:.·. 

40. ~- (1) Ha az a haclkiileles. akinek 
·a ta1tn1ékos tiszli kik(•pz0src yaló jelent· 
]\:ezé::e e1Jog:ac1t<1.t:ylt, gyógyszcré2zi g\·n
·kor1alot vag;y hazai tuclon1únyeg·yete:n1en 
~,;-:yúg,\·szerészi tanu1nuí.nynkat JoI.,-~at, fel
Lév2! hog·.v legkésöbb annak 8,Z évne1\: októ
iJer 1H~i 1. 11apjúig·, an1e1yben 11uszonhat0~ 
dik életévét beti11ti. g:,-(·)g·.vszc1·ószi okleve· 
let szerzett, tényleg\.)S katonai szolgálatát 
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a gyógyszerészi okleYL·I n1egszcrzése utá11 
teljcsiti. ... ~ gyúgyszert:lr önálló Yezelés0-
re feljog:ositó vizsgához n1egkivúnt s a, 
gyúgyszertf:sz·i oklcYél n1egszerzéso után. 
::zül;;:ség:es húron1 évi gyakorlatot a szol
gálat n1egk(-:i:.dése szc:;11po11tjúLól tanul
nuinyol-: iolrtatás{111ak lehet tekinleni. 

(S) ~~ tartalékos gyógyszerészi kikép
z~sre hocsútutl hadk(.ib:.~lest~k első katonai. 
ldképzé~ük utún a honvéd klirhúz~\1\'. 
gy(~g)'.Sze1·túr1.tlban cszlútnak be szolgú-
1ntra. E:~ a szolQ;álnt ~"\. g~:ógy;:,zcriúr ve
zeb~s0re fcljf.;gcsit,_í >:izsgúhoz 1ncgkiYúnt 

g/akcrl:;li idől 12 l 1üszán1it. 
(:1) _-\ tn1 Lalékc.3 hcn\"é1\ f!\'lH..: ;.sze1·

lig,\·i t1:3Zt\·iselői 1\:-tl(l i\11\nz:1t el~·1 é:::0re a1-
1~nln1as t:s n1l.'y;i'clc1ö n1lnl.!.~~t,··.::i."L g~·(i'.·{y· 
f:zc1~szt, 'nc1 a 1negt:i>:{1;1l 1.;:>.lYt:.:ll'lrné11:;i.::l:.:~ 
ne:k cg,\·L·lrkt!nt is n1e:.rfcL11. a t::n.·Lal~klian 
ho11v~c1 gyóg·~·.szc·rügyi gyn1:ornu\1.;:ú neyc· 

t.ik ki. 
( --1) _:,.,__;. ~1 gy()g~cszerész. ~1ki a :;::~·ügy-

f_:zc1·2szi tn11ullnúny<.tit :ll.1lJahagyja. Yng-y 
a g·yC~gySZ('!'i...;S:'.Í o1dc\·cL:t nen: SZL'i'ZÍ 

n1c\.t, ;,,n111;,,1k az CYnek :..iktóller hó 1. nan
jáig:, an1clylH::E :2G-11c élet.tYt'.:t \i::t;j\fí, 
szolgá1atút ~.,, cso.patnúl yag~· yah1111cly 
i\i.11fln1eg:es szolg-{1lati 8.g·ln111 teljc5ili. 

I\:.elt B1tdapesLcn~ czerkilencszá;:hnr· 

n1iilckilencedik evi 
nnpjún. 

Hoi'lhy Miklós sk 
\Ja0·-·~·1i'0 l''-'?Úu' 
. ko~·~1~1[u1}:~·{1j ~~. 
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1núrcius hó neg,vedik 

rv Tdcki Pcíl sk. 
J11agy. ki 1· • 

n11~ni szlere l 11iik. 

_.\ honvédeln1i törvény g·;i;·óg;;rszerészi vonat
k~>zású intézkedései 

... ~z l~):Jfl. t:\'i II. tc. -· a hon\-é(1cln•i 
tör~vény -:- ·10. szal.:.:~~sza a t~~rtaléko.s 
ir:.·vy:yszer~szek Ji: 1 képz)~.st:r01 re 11del kez.ik. 

.-10. s· (1). (:2), W> (-1) · 1:,,c1 1,1;,,t· 
Jent. ' '''"· ··· · 

(3_) ~gyelicl:ben a ;16. és :}7. ~· re11-
t1clkczc.:ic1 n1e,(:;f::lclő·.::11 irúnyndök." 
,..., ....-\z ulolsö bekcí:désL1en rn1litei.t g(-), {is 
07. szakn2z a tartalékn;:: ti.szli ktki··nzés1·(~11 
(i!falúl)n!l ~s a t:tl'l:J(·kns cs«~p~d:Liszi·ck ·1.:.:i-
li:tpzésCl'ől l't~11dc!kezik. . . 

... .\ Li.ir\·é11y 7:2. sz:tka.s:,:n n 11.:J.tGnclÍ 

mindennnemü 
primaer 

lnjectio 

! !]'{] @ ~ ll'<!iJ 

extrapulmonolis tbc. és idülí· 
polyorthrilis eseteiben 

T obletta Kenőcs 
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ezolgúlntra bevonuló 111ag-{lna1kn1111azot
takról intézkedik: 

„7'2. §. (1) Az 1876 :XIII. tö1-vi•ny
cikk, ugyszintén az 1907 :XLV. törvény
cikk hnt(lJvn alá tartozú csel6clet. az 
188,1 :XVIÍ. tórven,-c:kk hatúl)·a alú tar
tozó ke1·eskedö (•s ip::i.rosseg·édet, valn111lnt 
g·_1-úrir11u11kást, akár a bf·kében, a kúr há · 
bnru ic1cj{1 n te:1jesilett ié1\\·1cg:es szclg·ú
h:ita után a n1;unkaaL1ú Yisszavenni k:öte
les. ha a katonai szolgálatból rnló elbocsá
tásüt követő 2 hét ::llatt a n1unkandónál 
szolgúlatra jelentkezik. „6... n1unka- vagy 
szolgúlatadónaic a 1üvési~kötclczct.Lst:._g tel
jcsités1•re kellő szabacliclöt l<ell a Jö\·,•sz· 
kötelc.zctt részére engednie s a lövé2zkö
it:'lezett3.{,g· tclj0sitésc rnintt a lö\·0szköle-
1ezettct húl~rúnnyal ;:;11jtn11ü·t. a n1unkftból 
v~1gy s·~0l:::tá1atl.iól elbocsátani ne1n sznbac1. 

(2) Az 187G :XIII. tc. 10. §-ában, 
nz 1807 :XL\T, tc. 31. S-áb:i.n és ~19. §-ún:1k 
ntolsó bekezc\i:-séhen. Yég:ül az 188-1 :XVII. 
tr. 8G. §-áb0n foglalt renc1e1kczések é>rin-

íEiedl©JiÓ és édaliaió sze~ 
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teth.1 nül rnarac111~1.k. n1f~g;is azz<1l a n1ódo
.silással, hogy n póttartaléki kiképi:8s 
szen1pontjából gazdasági cselédre. nézve 
az 1907 :XLV. k. ,19. §-ának ut.oloú b2-
kezclése helyett ugyane törv·~Eycikk 31. 
§-únak a feg-:.'""ver~:trakorlatrn ·vonatkozó 
rendelkezése irúnyadó. 

(3) Az ( 1) bckezd8sJ;en foglait ren
delkezést alkah11:i2ni J~eH ipari Yagy kc
reskecleln1i \-á11n1atnak .;Jyan tiszt\~iselöj0 
iekinteb~ben is, f:ki közYetlenül katonai 
szolp:álati·a való bc'.·onulúsa előtt 1e);
al{tbb ng·y Qvig n1egszakit(ls nélkül a vá!
lalat szolgálatitban fdlott. F'0gyve1·gya· 
korlat (szolg·{dati g:yakorhü) esetében ezt. 
;;1 rendelkezést a bevonul:'i.s elölti tisztri
selői szolgúlnt tart~rn1:íra \·aló tekintet 
nélkiil J\kalmaoonl kell. 

U) Az elözii bekezdésekben rnegálla
pitott visszavétel kötelezettégc ncn1 ter
heli a n1u11kaadút, ha háztartása. gazda~ 
~aga, illetőleg· vál1a1~1t,1 (üzen1e) a·:: alkal-
111azott katonai Sí:olgála:lúnak n1e;d.;:ezdé
se után olya11 lényeges változáscn lncnt. 
át. an1eJ~- a n1unkaacló szán1ára 1c11etct
lenné teszi. hog)r az alknln1azottat koráb
bi n1ukakörében isn1ét foglalkoztassa. 
\·ag·y ha az a1kaln1azott visszavt•tele. a 
n1u11kaadót. vagyoni ron1lúsba juttatnú. 
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A mi szempontunkból leglényegesebb 
intézkedést a 3-ik bekezdés tn.rtaln1azza. 
E rendelkezés sze~:int ci, 1~atonai szolgá
latból való elDocsátást követő 2 hét alatt 
jelentkezni ltell a n1u11kaadónáJ 1 ak.i ar. 
idejekorán jelentkező alkalmazottját kö
teles visszavenni. 

Eg:yébként hatályban vc1.r1 a 7777--
1938. f,I. E. szá1n11u rendelet is. Ez a ren
delet előifja, hogv a fegy\·erg,vakorlntra 
behivoU nlkalrnnwtt eltartottja részére, 
an1ennyiben rászorult. a n1unkaadó tar. 
iási hozzájárulást ltöteles fizetni. ha az 
alkaln1azott a legénységi állon1únyban 
tel.iesit szolgálatot. A tartási hozzájáru-
1ás egy eltartott esetében a javadaln1azás 
~JO százaléka, n1inden további eltartott 
után a javadaln1azás 10-10 százalékával 
en1elkeclik a tartási hc.zzájárulús. ( ... ~ 
t isztv-ise16 tn1túsi hozz{i.járulás cin1én 
legfeljebb havi lüü pengőt ig·enyelhet.) 
A bevonuló.~. hónapjttrc: a teljes fizetés 
jár. A rendkivüli fegyvergyak(1tlaL al~~tt 
nem lehet folmonrlani. 

i\ honvédeh11i tórvény 7:3. szakaszá~ 
nak ~1-ik JJek'2zclése 3zcrint hat6s~\gi n1un
kaközvetites ~orán e]3Ösorban azokat kell 
munkához (alkalmazásho7.) juttatni, akik 
katonai szolgálatot tcljesitettek. Enől az 
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511E;tfkos miniszter rendeleti uton gon
doskodik. 

A törvény kihirdeti'se napján ha
tálybalépett. 

193H. évi IV. tiirvénycikk a zsidók közéleti 
is gazdasúg·i térfoglalás;:inak korlátozásáról 

(K.ivonnt.) 

Enllékezct-ül adoni ezennel n~-inden· 
kinek, akit illet, hogy Magyarország or· 
szágyyülésének képFiseíöhcizci és fe/Rii
háza kö,~ös r;.,r;uctértésscl a, köretkező tör
vúnycikket alkotta: 

1. §. A jelen törvény allG\lmazása 
szempontjából zsidónak kell tekinteni 
nzt, aki ö n1aga, vagy akinek legalúbl: 
egyik szülö.iei vngy akinek nagyszü1őjc 
közül 1ega1ább kettő a jelen törvény ha~ 
tálybalépésekol' az izrnelita 111'.tfelekezet 
tagja Yolt, ugy-szintén r~ felsoro1la1~nak a 
jelen törveny hatálybalépése után szüle
tett ivad6kait. Az előző bekezdéshen 
n1eghatározott szen1élyek közül ne111 
le11et zsiclón~lk: tekinteni azt, ::.ki az 19:39. 
évi január hó 1. napja előtt kötött házas· 
sághól sz_á1111nzik1 hg sztilöi 1~özül csak az 
-cg·yil~ f·-s nngyszülői 11:.özül ís 1egfe1jebh 
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kettő rnlt az izraelita hitfelekezet 
és ha 

tagja 

1. n1indkét szülője n1ár a 11ázasság
kötéskor valn111ely kPresztény 11itfelelte
zet tagja volt és azontul is keresztény 
hitfe1ekezet tagja i11araclt, vagy · 

2. szülő'i11e-k házasságult n1egk.ötése 
előtt a törvényben meghatározott móclo11 
kötött n1egeg·yezés érteln1ében a ke1·esz
iény szi.ilö vallását követi és a házasság· 
n1eglrötéeltor iz.raelita va1lásu szülő az 
1939. évi január hó 1. napja előtt vala
mely keresztény hitfelekezelre tért át és 
azontu1 is keresztény hitfelekezet tagja 
nu1rnclt, Y<:tgy 

;j. születésétől kezdYe kereszténv hit; 
felekezet tagjü volt. vag·y élete h~tedik: 
ÉYi•nek betöltése előtt keresztém- hitf Ple
kezet tngjávú lett, izraelita va1h~su szi.il.ö
je az 1939. évi január hó 1. napját n1eg
elözöen vált valan1c:lv kc,reszténv l1itfel~' -
kezet tag-j á vú. és n~i nd ő n1ri.g-~, 111i nd :i 

erélyes, a szervezetre ártalmatlan 

fi'§!l1Ru@'lf!!,l!lí1Nliu©, 10 és 50 tableilc; 

szülőjd ezentul is keresztény hitfelekcze'. 
tagja n1:1rr,dt. 

Az első bekezdésben megh~.tározott 
személyek közül nem lehet z;idónak te· 
kinteni a:t sen1, aki 

a) az 1919. évi augusztus hó 1. napja 
dött lett keresztény hitfelekezet tagjává 
és azontul is kffesztény hitfelekezet iagjn 
n1a1·adt, ha zsidó s-zülöi, illetöleg zsidó 
EZülöje -· an1ennyiben peclig szülői a~~ 
18<18. évi dece:n1ber 116 31. napja utún .szü
lettek, ezek zsidó fehnenői - az 1849. 
évi ja11uár hó 1. napja előtt lviag·yaror
szág területl'll születtek. 

li) a jelen törvény értelmében zsidó
nak nen:. tekintendő szen1Éllyel az 19:39. 
i'vi januúr hú 1. napja előtt kiilült húzas
r,ágot, ha ebből a 11f\zasság-ból született 
vagy születendő g·,v~r111ekei közül egyiket 
:::en1 kell a jelen tör\·ény érteln1ébe11 zsi·· 
cló1rnk tekinteni: 

e) a jelen §. érteln1ében zsiclón<lk: nen1 
tekintendő szülők ivadéka, 

d) leg;k.ésölJb az 1939. évi jan11úr hó 
1. napja óta valamely keroszteny hitfele
kez0t kötelékébe tartozó és egyébként ::iz 
u) pontban meghatározott személyi kellé. 
kekn-ek 111egfelelő s:~ülőknck olyan ivc.dé~ 
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!~a, aki szület·2s6töl hezdve keresztény hít
Jelekezet tagja. 

~4.. n1.:ísodik és harrnadik bekezdé.::; re11-
delkczései ne1n terjednek: ki urra, aki a 
jelen tönénv haté.lybalépéöe után a jelen 
§ é1icln1ébcn zsidóeak. tekíntenciö sze-
1néllyel köt házasságot. 

_t\ jelen § :renclelkezésoit a házassá
gon kivül született gyernnekekre is meg. 
felelően alkalmazni kell. 

A harmadik bekezdés a), valamint 
cl) pontj8föan meghatározott személyel;
re és iYadt•kail..:ra az 5. §. első bek:ezdésé
ben, 6., 7., a .10., a 15., a 16. §-okban é3 
a 19. §. n1ásodil;;: be1..:ezdésében n1cg·állar~i-
1.ott korlátozó rendelkezéseket alkalmaz
ni kell. 

Utasittatik a n1iniszt8riun1, hogy _ 
gn1cnnyi1ben ~:.nnak S3üks0ge feln1erül. 
h?gy cg·.~e$ szen1élyek a jelen törYény ha. 
taly2. alol n1cgfelelő int~zrnény fclállitA.
Ba utjún, a ne1n?.et küönleges érdekéből 
kivételesen n1cntesittc~.senek - ily intéz
nh'nr létesitésérc az OTSZÚ!:tf.rvülé.snek 
n1egfe1e1ö elöts.rjesz-Cést teg·ycn:-"' 

~2. .~n1ennyiben a jelen törvé:nv n1ús
kép ncn1 l'en6elkezi1;;:, rendelkezéseit ncn1 
lel1Et alk~1h11,:.zni: 
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1. oiyan tüzharcos1·a (1938:IV. tc. 1. 
§), vagy az 191,1-1918. évi húboruban 
hadifog·~:úgot szenveclettre, aki a sebe.3Ü·· 
lési érem viselésére jogosult és az ellen· 
seg előtt tanusitott vitéz magaéai1:ásáért 
leg·alúbb eg·y ir.ben 1\.itUntetésbcn része. 
.sült, yagy o1ya11 hadiroltkantra, aki az el
lenség előtt tanusitott vitéz n1agatartásá
"rt legalább egy ízben ldtünteté&ben ré 
szesült, 

2. al'l'a, akit az 1914-1918. 6vi há!J0-
rubn11 ezüst vag·y arany vitézségi éren1· 
111el tüntetteli: li:i vagJr aki az ellens2g 
előtt tanus·itotL ·vitéz n1agatartású0tt 111ús 
ldtüntetésben legalább két izbe<l része. 
~ült. valamint arn, akinek atyját az 191-l 
-·1918. évi hábornbnn arnny vagy leg
alább két izben 11agy ezüst vit6zség·i ércn:.
mel tüntették ki, 

3. arra, akit az 191~1-1918. évi hú!Jo
ruban a kardokkal ékesített III. osztályu 
vaskoronarendckl tüntettek ki, vao-y aki 
ennél Jnag-nsabb és ur::.ryaucsak a ka1~iokkal 
l·kesitett kitüntetésben rCszcsült, vaLln1i11i" 
ennCli: g·yern1ekeire, 

.:1. arrc:., aki rv jelen törvény hatá1~·ba-
1épésekor legalább ötven százalék:ban ha
·dirok:kant, to-:ibbá annak: feleségére és 
.g·yern1ekeire, aki a jelen törvéDy hatály-
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baléipésekor hei>/enöt, vagy száz százalék
ban hgdirokka.nt, 

5. arra, aki az 191,1--1918. é,,.i hábo
ruban hősi halált halt szen1éiy· özvegJ~e, 
vag·y gycrn1ekc. 

6. arra, aki az 1918. és 1919. éYi for
radalo111 idején az ezek ellen i1rányul<} 
nenizeti n1ozJ.raln1akban rész:tvett, ha ez
zel életét kccká;.;tatta, Yalamint ennek fo_ 
1eségBre és g·yern1e-keire, ug·yszintén an
naJ.c özvegyére é~ gyer1n2kcire, rd~i ilye11 
tevékenysége miatt életét veszbtfe. 

7 .... ~ bPlső titkos tanáesosokra, a 111~ 
J~ir. titkos tanftcsosokra, továbhá arra, 
aki a jelen törvény hatálybalépésekor va
!(•n1e1yik tudon1~.'inye5~·yet.oin vagy a József 
nttnor n1üszaki és g·azt1<.1.ságtudon1á11:·/i 
;;~·.velen1 tényleges Yag~' nyugdijas l\1ndes 
nyilváno.:; tanárn. 

8. ar1·~1! a1i:i ]\eresztény hitfelel\tzet
neI\: tényleg·es ,·ag·.v nyugdíjas lelkipász
tora, 

9. arr~:, ak·i a ne111zetközi clini.piai bi
zottság álta1 l't:nc1ezctt oli111piai ve~·senye
ken hnjnol\ságot :szerzett. 

,,..:\ j~lcn S-ban n1egállapit0Lt n1entes
ség a n1entesit<:::tt szen1ély ivndékaira ~en1 
terjed ki. 

.P ... z első bekezdés 1-5. pontjánal\: ren-
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<1e!kez6feit az 191,1-1918. évi luiboru be· 
:fejezés::; után nz 01·sz'ágért vivott harcok
ban reőztvettelmo; is megfelelően alkal
mazni kell. 

12. §. Á1la111i egyeclá1~uság alá es? ci!\:
ke1\: árusitúsára engede!yt, ugysz111b-'!l 
]1atósági engec1é1ytöl f-Ugg5 has7.not hajtó 
olva11 eo-vób iogositvánvt. a.n1ely11ek enge-

• Ö• • '-' : ' ' 

<lélvezésének :111eglngadnsa a hatosP..g sza-
bad nlé1·1ege1ésétö1 fü~·g, zsidúna.k üen1 le
het adni. A jelen törvé'n"' hatál)•balé'p2se 
-2lőtt zsidónak kiadott (zsidók által mog·
szerzett) ilyen engedélyeket (jo~·ositvá
nyokat) a tön-eny hatúlybalépésétől szá.-
11~itott öt év alatt. clohcínyúrudai és clo
hán)--1\:isárudni engedélyt, sajút tern1ésU 
kisn1értékben eladásra jogositü engcd1:•lyt. 
továbbá lneg)~ei \·ároso-1dJan, ugyszintén 
nag~,-- és kisközségcklJc·11 fennúllö italn1é~ 
rcsi és ihi!eladási engedélyt, a tötTénv 
ltatálvbal(•pésétől szúmitott két. év aiatl, 
{tlJÓ{fifs::.:cí'fári Jooot (l löl't 1 ~n-y liatril!Jf,al_éN 
JJését6l .szétniitott há;·o;n cc eltelte ·utan 
k(,:clődő iit i1· ulo!l 111<u kell ro1111i 

_t.~z {tllan1i eg:yec1áruság alá eső eik~ 
kek elöú11ilásúra, vag·y felc1o1gozásúra és. 
l'-rtékesitésére vonatko7Ó cngedélyn2k (jo, 
gos1t.·ványna1\:) az előző beke:~d1~s sze1.·ínti 
J!1egvonúsát: vagy ::i.z cngecJ61y ineghosz~ 
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s~a1?bitásánf~k (111c:gujiiástí.11nk) 111egtaga. 
dm;~1t _mel'őzni le!ict, ha ,1z ~ngedélr (jo
.r,;os1tvany) alapJ~tn folytrrtott Uzen1 n1e~
szünése az adctt időpontban a termelés~ 
~) kü~fcg:yaszt:lst, Ya?:y n n1unkaviszonyo~ 
kat jelentős n1ért2kben }(Úl'L"'San befolYú-
soln{t. ~ 

. .:lz első /Jckc:dés alapJ(í11 riss.:n 1·01,·.t 
!JYÓfJijSzcrtál'i Jouf!afc· !tJ!;ríf c11[J1?d;;lyc,;;é.~'O 
c:sct"i!f;Cil uz uj c;1!!edél11r;s kiitclcs ff /,:oráb· 
/JÍ cnr;cdétucs;1ck1 illct/ilc!J iirökös(;ilck ki~ 
L'áil.'3fÍ-[!CÍi'Cl (( U!ffif}'ljH.ZCl'lti1· bCi'CiidC,7:(-',.;éf rig 

r~i1yr.tgkL;s;:!ctét: (LZ Q,-.~·:·rír1os J\ö:::cr;és.:s/r1-
1!{1!J_1 T((il!iCS n1c{Jfc!clr) :-'.:nktrrnác.~·u !Íffal, 
o lc111t!r-u<'S ci.';,-:;0:1uok fi.rtUL1cn1!icl'c~f<'l'~;1·cl 
ii! C[!rÍ f1a t'Jf t O f l br e.-..·{~ I'/ r;kc rl Ú { /'(' 1i il f, e,:(;·~ -

fe/.iil e {lf.lrÍfl!fS,:crtrír·i jo[/n.'-'if1·[!i111 ;'/lcn(;J'
iék,;t is n1cufi,::i'li1f _ _ -i !JU1írn1s.:;,,.frí.1·i _io
l/O«·:it 1·á1lff cltc11éi·f(~/l<;iil u,:·ukilrrk u,:· iiss,::t
[J<'kil< k <fi!! é1'!'C c,'-'(Í rítluglÍl /;el! lr /;i11fCil!, 

Ulilelycf; r!.: rlc1u1ús /!'(!f n1Cf/C{Ö;:;/i i;{ c;1·

li<'il u /'(IUiJOi!(lr/<Í l.·i1·cf('.Sc;ilc/; t/{auiáu! 
n,:~oluá!tuk . . ·l /1f'r·sr;;·l'!~l.·nek {y (1 .'}f!'ÍfJÚ.-:~:c!'
lut'i Jcno:-.il 1·ríil.1!<··1·t jú1·r; ellr·11érlék;1t'h 
nu'r1fi::ef/'s{;rr· u liu!rí;·i(!Üf, loi·áblici rr f!·· 
;::cf(;s nufrlr1.:·ofru't u !1cliiuur;1ii1is,:·rc„ cíllu·· 
pif_ia il/C.(I. 

1~ ccí lu y6u ys,:c 1·tá 1· i Jo f/ol' 
hb,:öl { i Jof/ii[J ylct ulu 11.iá ii. 

. :sidú élük 
cu yál lul á (;r( i1~ 

ncnr, rég intézkedés alapjrin 'L'Cl[IY lörvé. 
nyes örökösödés jogci111Cn pcdiu csak aU· 
Dan a,: csctln.n s,?.crezhcf. he n,: örúl,·hu
rJJJÓ11uk cuucnes rlgon rokona, cagu hfl... 
?.cu::l'círso. 

./:\. bell~J-yn1il iszb.:r n n1ozgúfenyk2p· 
iizc1r1·~krc vcnati\ozó:1n kir.clott összes n1u
ttttvúnyc11grdélyel:.:ct ': jelen törYén>- Yég
rchajbs<e cé]júHI bármikor felülvizs:,,·:'t!· 
i1Ht.ia és ~: felülvizs?;ált bár1nelyik t?nge:-
1_~élyt i11eg·vonlv:d:j:.t. 

Nt•n1 knphat. úllrnni c-.í{fCdárusúg alá 
C'SÖ cikkek úrusit:í.súra engeclel::t, ugy
s1.i11tén ~1z első bckc:.'.dé.:; aLí. cs\'. e~·.\·('.-, jo· 
gosit Y:Ín\-t :1z. aki a n1;1.ga neve c:datt :-:::;i
r!ó rÉsz:~1·c kist:1 reltc n1cQ· ~·z cnEec:é!;;, il-
lc l \'(\ ') ·1· <Jur c.:::i1· ,.;; i1•· l'lC~·:;""l''·c'·<..>•t .. - ~- . '.-.·-'"· ~- " .. ,„, '~'-•. '-'-" ' 

.-L: első l1chc;:;d(~.~ u1:i csrJ Jof1osilrrí1iLf 
ftt·1s,:1u„1..·it1i .... ·1r tciruuú/)(~11 ;;:,;.;idri 1 ·1.~l kiit'úil 
tcí1„~11l(ísi s:r r::.:<'idé.-..·t i6!·tíliayy11i nc111 lehel, 
c1 tiJrr(;iljf ]l(i{ril11br1lr;iH;,~c cf/;f{- JtÍi"<"Íf1i1.f1LfOll 
:litCll s,:«'i".:iír/(~.-:t u 111i11is„:i< !' /< !11i1·rí.-:1_:i'U 
í'!U.'U kell s.:·i!nl1'lili, " trír:.:ultisi ,::.:,:c;·::őrlt;·~ 
·if.IJt'ii csctl1c11 c,r111 (;1·i fcln1rnulci . .;snf ultl;or 
f,s n1cys:::.iintcfh1 tó, iu1 (t s:·1':".:·f:d/„s 1·,:-f' !.'i
.:·ár.iu. l'U{!f/ ho.c;.-..-,:·af,l; fcln1oruhí.':i (dl/hó;-!. 
/,·ij{i . 

rn. §. Közsz:J!itúsl (l8:31 XXI. tc. 
:21. ~.) zsidónak cs:11:.: nnEyibrca 1ehc:t oda-
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itélni, hogy a zsidónak oclaitelt közszálli
trisok vá11aiati összege egyuitvéve n J1ató
ság·, J1ivntaI, i11tCzet, váIIalnt, üze111 Yag·y 
ri1ús intézn1ény 8vi költság-\'etes~ben. u,_)·.)'·· 
i::.zintén nH;g·fllJapitoit beruházási t~rvébe 
(n1u11katcrvébe) a közsz::í.llitá.s.Qk fedezG~ 

.sére felvett '?g·ész összegneli:: az 1939. és 
<W· 19cJO. években husz, nz 19cJ1. és a·,: 
19~12. éveii::ben tiz, az 1D~13. é\töl kezcl,·n 
pedig hat szazalékát meg ne haladja. Et· 
iől a szabúlytól c~.ak nbban az c·set.1)•~11 
lehet clt8rni, ha a közszúllit8.sra n1ús ne1:1 
jelentke%ik, Yag,r a.i::tnlala h:·n~·eg·esen kcd-
Yezötlenebi;. 

Nc1n s1.al.1acl közsz.:í.llilásl)an rCszc-.:;ite
"lii Elzt, akit a hirúsúg· a ielcn t.ör\·~-11\-J)en 
n1c.~d1atúrozott vétst•g l11ül1:t jí~t.:'C'l.'Őse;1 cl
iLélt. 1\'en1 szaJ.ad köz.szid!iti'iSIJ7111 r6szc:s~
ieJli azt n 111.::i11zsidöti ~ll·d a ll!~l.!.!."i:l il!~\·2 
0.latt zsidú részére, ugyszintt'•n a;.t a zsi
dót, aki ne1nz.sic1ón.nk a ne\·e alatt a n1ao·r1, 
részét\.~ szerez Incg· közszú111tüst ;;a,.,.i. ~~;!· 
n1cgkisérli. ~. . .... 

17. §. ~~ köz.szolg·[tlat kü!.·611 kivül 
ak~r te1·n1Csz!.:~te::; sz0n1ély, '1'.\flr Jogi sze· 
mely által fenntartott ip:iri (kereskedel. 
n1_i), bán~7úszati, kvhászati, bnnk· és pénz
valtóüzieti Yállalatba 1.1, b:ztositási 211a

.gá11vállalatban, közlekedési vúllalatba11 és 1 
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·n1<?zögazdasái:i t kert- és szőlögazdasági f. 
üzemben továbbá bánniféle más k<:>reso 
foglalko;ásban tiszt.~selöi, kereskedősegé
di, vagy nül.s é:rtelr11iség;i n111nka1\:örben 
zsidót csak olya.n szún1arúnybil.n szabad 
·alkah11az11i 1 hogy u 2. §. első bek:ezdése 
:alá n0n1 eső z~::ctó alkaln1azottak ;;;zárna a 
vállalatnál (hresö foglalkozásban) értel
miségi munkakórben foglalkoztntottak 
:szán1óJ1ait tizen]tét százalékZ.t1 a:~ összes 
zsidó a1ka1n1azotta1t szún1a pedig - 'ide
.számítva tehát a 2. §. első bekezdése elá 
resŐ alkalrn1azottal.;:at is - az érte,ln1~ségi 
.111unl:::i1\:örben foglalkoztatottak szan1anak 
tizenöt százalékát 11e í1alaclja 111eg. 

J-Ja. nz értelniiséoi ·;,utnknkörl1en fo(!~ 
.fnlkr;::tntottc~k szán1a- t-i::cnötné{ kcrcsclJ?1 
.dc néuynél több, lcufcljcbb két, lw pc1/1.rr 
oz olhal11la::oti:ak szán1a öfi1(;7 ke1·csc.h~, 
1cgfcljcúb egy alkalnwwU lehet . _zs}rlo. 
Enilck a rendelkezésnek s;z.c1npo·ilf:.1abol a, 
o ' clsa·· beke::déséúc11 mcr;hnM.1·0.oott -· ti· . . 
mentességet ncin lehet figyclcm/JC ·vcniw 

D ES EPl'f l. C~UHHll 
Strepto-, staphylococcus fertőzések 
<J.:hemotheropeuticuma 

iobl. 
amp. 
kup 
pulvis 
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,~ ,'!. ~. cl:':Jű licl.:.e,::d:;se ulá- csi.í ,:.:;;<'nu;l-uckci 
:·1,::0;1ba-i/, - cr1;1éUké11t l:ff'!JCil{Ö ciú(citétc
lck 111cllctf: _~~a,:: afkaln1o:::ú,...: (:.-,. u ·s.:-olu1i
lotba11 'iil<'[}farhls s.:r'nljJú'.;;t_fcíllfí{ cfliilJJbe11 
/;cll rés.:::csitc;d. 

"'4,:: cl.sű t:s a -n1cí.sndik i1ckc:::rlí'.s rc1;dcl-
1~'.c,::éHci'. 'liltff[clclőL'il- irá·nuadák (L:: ulkcd
·nHL:ottu.f~' illcf.inL'11yei (cdlá1· 31{i!,::bc11, ahár 
tci'111é:s·::.cl!Jcn, bá1·1ncly cin1c:i1 c;rrc:::clt jut
tulúsok) ii:-;s;:cgé11ek cu·(l.ilyá ra h:. 

Az első ,r. n1ásoclili: és a har111ndik be
kezclé-sbi.:~n n1cghatúrozott arúny.szún1ot az 
-iD-1:3. é:vi janu:1r hó 1. napjáig 1;;:i:;11 elér
ni .• 4.. csükkcnt0st f(·lé\·011li:int n1i11den év
licn juniu::; hó :JO. és ücccn1l1cr h\-, :31. 
napjúig· lcgalóbb is c9;,\-c11letc'SCn <·1kkónt 
Lcll v(1grehajtani 1 huQ·~r az r::lsö, a 1n[tso· 
dik és a lu~r1nndik ]jc\:ez(1éshcn n1eghntft
rui:ott arii.n,\· a~ 18-!:3. Jvi jannúr h(·i 1. 
nnpj úig- clércss{k. 

~l\.z olynn v:íll::-J~·lt. :>.n1ch.--nél az nto18ú 
húron1 é\·bc11 a közsz:íllit~;_Sok nz evi fol·
ga1on1 husz szúzalékút n1eghaladtúk 1 az 
clö:~ő hckezc1és0kbr;n n:.Pgh~:.trtrozvtt köt0-
k:zcttségnek az 1n-!l. éYÍ junius hó :30. 
napjáig tartozik eleget tenni. !!\. neg_;;edil( 
bekezdésben n1eg:határozott határid0t a 
ininisztérium az illetl:l\'.es i11inis·6tCl' elő--
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terjesztésére két évvel :;neghosszabbithat
.in az olyc.n vü1Lt1at teklnt..:té1Jcn. nn11Jv 
(;.\·i ie1\11eles8nok iegalúbl) har1ni11chhr-J1~1 
.~záza18kát külföld1·e sz:íllitjn, hc~ron1 év
\·cl pedig· az olyan Yfi!ID1at tckil1letében 

' . ' ' 
~ne~~' cvi tc1·n11::-lésl:nck Jcg·:tl(~bh hai,:11inc. 
húron1 szúznl("·kút sz:1ba~lo-n :ttYúltható de
\·izúk el1011(1bcn szállitja külföldre. 

.:l ;:·.:;idri c:.lkali11uzoltuk .s.:·ri!11(ínul; és 
il!cl111t;11yciilck (1,:; ús,„·:~e.-.' oll:uiii1u:~ot-lak 
s::.:lÍiJ/l~lio.;; (_:,-; ilfelH11..;iiif('i11el.- 6s.-.:.ccl//'li:': 'l'i~ 
,-::zunyitotf. r1.:· 7.t"l.JS. é1:ci n1áf'r:iu')' i. HupJrín. 
j"c;uuíl!of{ Ui'lÍllJJS,;;(Íli1cit 0 .~„-.:irl1í ol/,'.a!nta· 
.:·oltrd: Jurárc 111C!Jl!<Í{fo.::l:d11i 11c .iJI 8.::nbotl. 
E'.;; e f'Cil1/clke,:·c;s c1;:; .:i. S. Hu(.„:ndik /1cfl(:::
cl(sc l; 1·f 1-l iil /Lic 11 a il!/l!!JrliJa.:o{ i' 1·0[J11 :T 

.~ .. :·ofyálut!J1í! u.: 1·11ilitclt i'citdi !kc:::és {.:-tel. 
ii!r;htil cl!JO<··~'citolt s:::c1;1L;/1J u!ku111a,:'li.~u~l: 
i/C1/I. .:·:.(;._iu ki. 

_..\ jf'.:!en §. ~rl•.:hní!ben n1cgürcscd6 he. 
ly0kre: külfi..ildi úllan1polgú::t c.s~t1c az illc-

l 
magyar gyérlmiiny. 

A Közgyógyszerellátás, a MABI, Oil és az összes 
közkórházak részére szabadon megrendelhető. 

!'l ~ i E íl S íJ íJ 11 f, !'l IJ !J ll !' f S '1. 
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iókes n1inisztcr előzetes 11ozzájáru1ásávai 
lehet allrnlrnazni. Azokat a wídi>lrnt, akik 
valamely ker,csztény hitfelekezet tagjai. 
.c1z előző be1\:ezdésel;;:be11 n1eghatá1·ozott 
f\rán:fszá111 tek:intetébe11 legalább is annak 
egy i1eg·yec1 részéig kell eg·yébként 
egyenlö elöfeltételek közt - fÍb'Yclembe 
venni. A zsidó hadirokkantat (1938 :VII. 
tc. 2. §. A) pont), vaiamint tüzharcost 
(1938 :IV. tc. L §.) az elözö bekezdésben 
111eghatúrozott arányszán1 keretében 111ás 
zsidókkal szemben - egyébként cg,venlő 
előfeltételek kfot - előnyiJen kell része· 
.siteni. 

A n1iniszterit!l11 rentlelefl)P:ll rendel·· 
1;;:ezhetik arról, hog;Y a jelei:. §. n1apján 
n1egllresec1ett és nen1 a Yezető állúsok 1;;:ö~ 
Tébe tartczó állúsok egy rés;-:ét csak az 
erre a célra összreállil:ctt hivatalos név
jegyzél;;:ben feltüntetett ielentkezők sorá
b.,] szabad betölteni. 

Ha a gazdaság·i élet zavn1·ta1an 111e~ 
11ete vag,v a termelés renclje érdekében 
rlkerül11etetlenül szükséges, a 111iniszléri., 
un1 az illetékes n1h1iszter előterjesztésére 
J,;í\·ételesen n1egenged.heti azt, hog;y külön
leges sza1;;:érteln1et kivánó n1:unkakörben 
zsidó - an1ennyiben a 111u1l1\:nk.ör cl1útá
;.:;:ára alka1111as nen1zsiclú 111ag·yar á1lan1po1-
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gár rendelkezésre nen1 áll - az előző be
k0z'.lésekben meghatározott arányszárnon 
belül és meghatá1·ozott időre alkaln1azás
ba11 .n1aradjon. 

A jelen §. alkaln1azásD. szen1pontjából 
az utazókat (üzletsze1·zőket, ügynököket) 
a többi allrnh}1az>Jttól elkülönitve kell fi
gyelen1be venni, az illetékes n1iniszter ;t'.~ 
utazók (üzletszerzök) tekintetében a jelen 
§. rendelkgzéseinek alkaln1azása alól köz· 
üclekből kivételt tehet. 

A jelen §. rencle1kezés'2it alkaln1azni 
kell a kir. kö2jcg·v1.ő1 bi1·ósági Yég·rcha.itú 
és szabadnln1i ügyvivő alkaln1nzottaira. 

29. §. A társada1n1i és g-~zc1t~sági élet 
egyensuly:\nak hatiilyosnilb biztosításáról 
szóló 19:38 :XV. tc. 4-8. §.ai lrntúlyulwt 
ve.sztík. ~;\zokat a rende1kez4seket, an1e~ 
lyeket jogsz::tbáJ,v az 19:38 :XV. tc. ,1. §-<' 
első be1\:ezclésében n1cghatá1"0zott szerné
iye1>:re ál1~:.pit 111eg, · a je1en törvény ha
tálybalépése után a zsidókr·t kell n1eg-f2-
lelöen alknlrnazni. ~. 

A jelen törvény kiló·clelé"'nek nnp
,iún lép hat(>.l:_i,„h2, vL•gTehnjtú:.-.úrúl a n1i· 
n1szté1·iun1 gondoskodik, a törv€i1Y végl'<?
hajtásn sorún a visszacs:-i.tolt területekre 
vonatkczóa:1, aE1c11nyihcn az ott:111i vi;;zo-
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nyokhoz szüks8ges, c.íl1rtenetiicg- eltér1J 
.szabályoknt fJl[.pithnt :ncg-. 

E förcéi1ycikk kihir·dcft.;st;t c:::c1111cl cl .. 
'i'1~ndelcn1, e törl·é1tycikket. nlinf: a nCi1L:cf. 
C(kCli'alát, n1u1cl ·1naga:11i 1negtari'onl, iilinrl 
·111ásokkal is raegta·rtatoni. 

I\.clt Buda11c.stcn, J[)J,<;, niájus .j·f;11. 

Ho„th11 11Iiklós s. k. 
i\Iagy~1ro:·szá~; k_orn1áEyzi'ij a. 

gl'Óf 'fclek1: Pál s. k. 
n:. kir. irdniszb~.reinök. 

lil 11 fllli [§ ~ !Jl\IÍD!JJ\ISZ!Ji'llii!iiun~!l!!®SSé!lltJlrnü 
SE1!1.V.0€;ll!Q) drazsé és ampulla 
@~ Ll U@\\'/IHi drazsé és ampulla 
Gbl!JI Vlili>SDN tabletta 
~lil!i!©Ml\\ITT:Sl\\f~ p.lula 
l{©l!.©!'l!lliilillN g•anula 

vil:Sgs?erte rendelik. l(ézi eladási sz.erek. 

'iJll\gS ~ .• 'iJ, !i'Jl!!llfÍISll!ll®Sll, il ~ :l), 
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1\IAGYAR EIRALYI i\l!NISZTERELNÖK· 
SÉG 

:\ l\Iag·yar Szetkoronúhoz visszacsatolt fcl
Tidéki területek pénziigyi kUzig·azg·atús:íról, 
Talan1int a k()zszolg·.úlaii alkahnazoitak 

nyug·cllüiásáról (•s heteg·seg·élyezéséről 
(Kivon:ct.) 

A 111_. kir. n1iniszté1·iun1 a l\Jagy'1r 
Szent l(oronáheiz visszacsatolt felvidéki te_ 
rülelnek az országgal cgyesltéséröl szúl6 
1938 :XXXIV. tc. 4. §-ó llan foglalt felLa
taJ111azús alapján a következőket l'encleli: 

1lf, Foi'[Jalnu: crdók. 

10. §. 
(1) A visszacsatolt felvidéki Lerülcele· 

ken az 19:39. évi januúr hó 1. napjútól 
kezdődően fizetendő f0nyüz8si t~s fo1·µ;al
n1i adókat a 111ngyar jcgsza1ní.lyok szerint 
kell leróni. 

FII!. Jöt·1.'!láck. 
fllcstcrséges édesitö:,,;;ci'(.k állanu: cr1ytcl

ár-usága. 

20. §. 
(1) A visszacs:üolt felvidéki tcrületr-

1~en n1cstersége:s éde::itöszer árusitús8.val 
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fogl<>.lkozólrnál, a jelen rendelet hatályba:
lépésének napjún készletben lévő nem ál
lan1i egyedárus·itásban lévő nen1 á1lan1i 
egyedárusitJ.si csornag·olásu r:nesterséges. 
édesitöszer n1cnnyiségeket a pénzügyn1i
niszter által meg:íllnpit~nd0 módon lle· 
kell jelenteni és állami egyedárusági cso
magolúsban 10,.rö n1esterséges édesítősze

rekkel becserélni. 
( 2) A ne111 álln1Tii egyeclárusági cso

magolasbB.11 lévő n18sterségcs édesítősze
reket a pénzüg:rmrnis·.1;er által rendeleti
l"?g n1egítllapitandó i'c161)01rl.on tul bírta~ 
koh1i é.s fn-rg·alo111ba 11oz111 tilos. 

Jdvedé/.'.i /JüntctöJogi rendelkezések. 
z,L §. 

(1) A visszacs::ttolt felvidéki terülele
ken a föhatnlon1 át 1..-étel~nek: n:ipjúig el
köv0tett jhvccléki kil1ágásoi( n1ialt folya
n1atban l6vö üg·,vekbe:n az eljárás folyta
tásának csak alzkor va11 i1elyc1 ha a j óve„. 
dflci ]:.i.hágús a 111ag·yar ki1-. kincstár, 
\'agy n1ng·yn r helyl1atóság· Crclekót elköve
tésekor sértette. vagy \;eszélycztettc. 
(.Jbsz. 8. §. (1) bek.) A főhatalom átvé
tele napjúul azt " nanol kell tekinteni. 
n1elycn a inagyc.r ii.llan1 feg)·Ycrcs ereje
~z illető tcrlilctrc bevm:ult. 

(2) A foly~m:\lhan lévő jöwdéki ki-
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11ágási ügyeket az e1özö bekezdésben en1li· 
tett szempontból ügyenkint elkülönitv~ 
kell Y1zs.gálni. l{étség eset.Sn a pénzügy„-
rniu isztcr dönt. · 

X. S.zemélyzd. 

F:11c3zsc'uiigyi ellátás. 
( 1) A visszacsatolt felvidéki terlile-· 

Leke11 lakó tényleges közszo1g8.latban ál1ú 
alkaln1azotta1z és az állandó ellátúsban ré
szesülő nyugdijasok az említett alkalma
zoitak é.:. nyugdijasok csalálli pótlélzban 
részesülő tsalá.dtagjai, az állandó ellátás-
ba11 rész8sü1.ő özveg·yek és árvák az 1936. 
i·vi 3.000 ~r. E. és 1938. évi 300. :i\I. E. 
szán!u redclet01dJSi.1 n1egá11apitott egóc;7. .. 
sé-g·ügyi ellút::iso1dJa11 &s segélyekben r6-
szesitendÖl\. 

(2) Nem vonatkozik az (1) bckezdé5 
azokra, ::ildk: betegségi biztosit{lsra kht:_:
lezett tagjai az 1927 :XXI. törvénvcikk 
alapján 111.ül:ödö betegsé!d biztositó ~ int.é-

a kiváló bismuth-ontileuticum, olajos olda!u 
magas fémbismuth lorlolommal 
10 omp„ 12 és 25 kcm üveg. 
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zete1( ·v~1lan1clyikének vag)· tagjai vala-
111ely k:özü1ct által fenntnrtott vag·y kl:;zelt 
betegsegélyczé:."3i nl:ipnak:. 

XI. F.:lr:tl>cléptel,'s. 
29. §. 

Ez ~ rendelet .'.lZ 1989. cfvi január hú 
1. 1rnpjún lép hat:\lyiJa. 

Dr. ·t 1ité,-; Inu ér1y J:éla s. k. 
rn. ldr. u111inisztertllnök. 

.A ni. kir. 1ninisztériun1nak 5240-1~)39. l\.I. 
E. szá1nú rendelete a l\Iag·;rar Szent l(oroná
hoz visszacsat.olt felvidéki teriileteken az or
VORi kan1arákkal kapcsolatos kérdésckriil 
kiadott 2-140-1~)39. l\I. E. szán1ú rendelet 
kiegé;.;zíiése, valarniut a g·yóg·yszerészi és n 
hábap;yakur1atrn -vunatkozó kérdések rende~ 

zése tárgyában 

A rn. ldr. n1inic;ztciri1m1 az 19JS: 
XXXIV. le. 4. §-ftban fo::J;o'~ fclhotalma
zús abpjún a köv~tkczőket rendeli: 

1. §. 
A 2.440-19:39. l\L E. számu r011Jelet 

2. §-ánal\: első be!~ezclés~ kicg-észittetik ~z~ 
zal a l'enclclkezésscl, hqg:t az 1E·azoló bi
zottság·o1;;: utjá1.l azoknak az 01·vosoknnk 
)11agaviscl~tót is felül kell ;,rj;zsg:ílni, akik 
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<lZ 19:38. éyi Poyen1ber hó 2. napja utún. 
<le nvS.2,· a 2."1~!0-1939. l\I. E. szún1.i.1 ren
delet lrntúlyb<tlépl. e előtt költöztek út a 
··:olt cseh-3zloY::i.k úHan1 területéről a Yi.sz
szacsatolt folYid:'ki területre. 

2. §. 
Gyóu !JS,:c rtári jogosií cá ny lulo 111 án yo,::~ 

ható o!ya11 uu6gyszcrész;ilek is, torábbú. 
Bzernélujouu [JlJÓgys;;;ertái'i jogvsit·vcí:iUf át
:·uhá.zhntó olu gyógys:::ert:szrc is, ·véuiil- a 
jelen re11dclct J. § .. á·nah: harn1adik bckcz
déséúen foglalt ko1·/átozások mc//eii: 
ayöguszcl'észct kiirébe ·rágó gyakorlnlol: 
tolytathcl (!.: a gyÓ{fijSZCt'ÉSZ, lj'1jfÍ(/,1/.'-".?,{~
:tét:i',?:jclöft. uuríuy:;zerés::uyoko1·nok. i8,· aki
uck a visszocsatolt feZ.uidc!kE tcrillr.fc11 o:; 
.1938. él'i 1101·cnlbcr hó :2. nop}ú·ii liatáty. 
ban ·colt Jou,<:rlbályokl1an a gy<)y_11s::cré
.s,;;et kö·rébc rágó ·111cgfclcl/j uyakoi"lulí:o.:. 
·i11egkit''.[11t cl121.életi és DlfC!korluti k1.;1,.:ctt
sé[!c '1J1C[}1·a11 1 feltéve, hogy a.::: ado111CÍilJJO
;:áshoz, itlctülcu gyakorlatho,: 11u'ukicá11t 
.egyéb körctGfoiényeknek l1!Cfffclel. 

3. §. 
il7oh •u!k (( [J yógyszc }'!}szel-.· nck. [J lfÓ[i u·· 

~',:c1·észJ( lültcknck és fJlJÓ[J!JSZ.C1't;S,:!Juc1kor
·nokoknak, :il;i!u1ck a:: JD.J8. t;'l'i 1101·c1J1bcl' 

hó .'!. 1/f111i(iit lcu·-dáblJ hrírorn hó1;op (,fo. 



60 

a ·visszacsatolt tcl"aleten volt állandó lakó 
helyük, ({. ·visszacsa.tolást megelő::ő időben 
tcu111sitott nwgwviseletét a:; állffrn érdekei, 
az erkölc~i meabizhatóság és ({, hivcd{ís 
t-isztr:ssége szcn1pr1ntfából a 2--140-193[!„ 
M. E. szánw ·rendelettel megalakított Irw· 
zoló bizottságolc utján lwlacléktalcmul fe
lül kell i:izsgáln;. 

Az igazoló bizottságok: n1üköclési k:ö
rére, szervezetére és az igazoló bizottsá
gok előtti elj{!rásra a 2.440-1939. M. E. 
számu rendeletben foglalt, illetőleg· az en
ne1c ·végrehajtása t:írg.r2.ban k.iadott ren
delkezése}\: irányadók: azzal az i:ltérésselr 
hog7,r az igazolfls iránt a kéreh11et nz 
1939. évi augusztus hó 31. napjáig kell 
clöterj esztc11i 

Az, c.J;:inek az igazoló t.anusitvány 1ci
nclásút 'n1eglagacljúk, a jogerős hnt:'."1.roz::d: 
!'-ézbesit0setől, az pedig, ald_ igazolási lcé
rclnwt nem terjesztett elő, az 19~0. évi 
szcptcn1L1er 116 1. napjától sz{i,n1itott hat 
hónapo11 tul gyógyszerés?.et 1..:ör6be vág.} 
gyc1korlalot nem folytathat, 

Iiri ol11a11 !J!fÓU!JSzcré.s,'1,clz taaacljék 
rncg a.::: ig(rzoló {ail'nsitvú·11y kiadását, aki
nc k s:::cn1 ér ?/L s yyó[J ffS?:ertá1·/'. f or;osif.vcfo1 fta 
·ccu1, a g!JCÍ!Jlf:i,:J:rtá'i' rés;::érc halfi8á[Ji ke~ 
;'~clöi kell kircn.del!n'.. 
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4, §. 
Az a bába, akinek a visszacsatolt fel· 

·vicléki területen az 1938. évi 11ovcn1bel' 
l1ó 2. 1rnpján ·hatályb2.n volt jogszabályok-
1Jan a búbagyakorlathoz n1cgkivánt 1..:ép
z~ri·sége 111egv-an, a n1egszabott eg:-n~b cl(L 
feltétclelt fennállása eseten gya1t0r1atát 
továbbra is fclytat!rntja 

5. §. 
A jelen rendelet kihir•leté.se 1mpján 

lép hatálybai \régreha.jttts&ról a belügy
n1iniszter gondoskodík. 

Budapest. 1989. .évi jul ius 1-én. 

uróf Teleki Pál s, k 
rn. ltir. niiniszterelnök. 

„.\ nt. kir. n1inisztérinn111ak 5-120- 193H. l\I. 
E. szún1ú rendelete a visszacsatolt i'elvhléki 
·területre a n1ag-yar n1ag;únjoµ; hatúl~·ának 

kiterjesztése túrg;yáha.n 

... A.. 111. Jtir. 211iriisztérinn1 ~ciz 18:18: 
XXXIV. tc. -L §-áhf.i1 foglalt felhablma
zás alapján a köYelkezöket rendeli: 

l, §, 
~A.. jelen re11-~1·~let hatúlyb::i.lépl1s{,ne1.: 

.napjún a Yisszac.=::rttolt f·:l"vidéki terülcb~n 
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'.·\ n1agyar :~11ng:únjcgnak azckr:1 n jo·:rYi
.~'.zonyok:·e,l vonatkozó s·:~abúl?ai i:s, an1e
l•:ck tekintetében az 19:J8 :Xx:::I\T. tc. 
:i. §-ábnn foglalt felh;;;.biJn1azús nh:pj{in 
kibocsátott rende10tek :!11~g 11cn1 rendcl
kt;znek, hatúlyhn l(~pnck. 

_._4. hntúlylJalépö jop:szabá1yo:\h~:n 111eg;
hr.tározott életbcléptctő é-s útrncneti sza
!;f,~:voknt -- an1enny1bcn jogsz:1]·l[11y 111á3t 
nen1 rendel - n:.0gf0:::l0löen alkahnazni 
kell. 

~~ni.ennyiben a hatály·b::i.lépö jogsza
l:;í.lr ~lel:lJell'l'H~s1'.•nck iclejÉt n1eghatároztn~ 
che]}rett az idő helrett ::1 j,;Je!l rendelet 
11~1.lúl:y!ialépCsénck id·::_i.?t ke11 .~rh::ni, ha
(.·2ak a renclelkezi:~sek értelcn1szcrü a1ka1-
n1~tz6súhól 111{1;:; nen1 l\ü\·ctkczik. -~ ha
túlyhnlópö jog.sz:1hál~/ckbp_11 n1cghatúro
:-:ctt. eg·Fób hu.táriclök hclyclt a 11nlálrba -
l(·pö jo;s·szabúly rcnclclkczl•sénck n1eg{clel0 
h~1.túi-időt kell n1cg·ftllapitani. 

2. §. 
Ez a rendelet 19:39. é1·i junius hó 15. 

Hapjún lép ht~t.úlyba. 
Budapest, 1989. óvi ju;1i~1s hó 2-ári. 

grót' Tclclci Pril s. ].:. 
n1. k:il'. n1inisztr:i-elnök„ 

_.\ ni. kir. n:iniszteriun1nak 'i.720-1H3~l. ,;:\I. 
E. szún1ú rendelete a zsidúk k(iz(•leti és g-azm 
dasúg;i térí'oµ;lalúsúnak knrlútozásúról s-zóló 
ID:HJ :I\-. iiirvén:vC'ikk végTchajtúsa tár-

g;rúl>an 

-~ 11i. l:rr. rn.ini:;:1 lr~riu1n az 19:3H :1"\1• 

(·e. (n tovúJJ]·,iaklJa·-1: rr.} 17.! zo., 2~1., z~1. 
C:·s 29. §·úh~i.11 foglalt Jclhntaln1az{~s alap
JÜn a kövclkezőkc~t rendeli: 

lias,z,nothaj tó Jouosit'l:Ú il uolzt'(l uo !l(! l ko;;;ó 
i';::,ndclkt3;;,é8ck. 

82. §. 
(A T. 13. §-ához.) 

,..q_ 1'. 1:2. § .. 6.11::,k renc.10lkcz(sci al:i. 1.:s6 
,~ngeclélyck Cs jog:)sitvúnyolc k0t.0 tarto
zik 111inJcn rt:nr.lőrhat1):~úgi cnged01lycl 
kancsolatos hasznotl:r..jtó jcgosit\·<-;ny, tv· 
\·úJ;bú az cg;.--t:b hasznothnjtó jogosit;,·8-
n;,.·ok közül is rninc1az1 ainclynek n1cgaclá
.3L~ ;;~_ hatúsúg sz:ibad n1ér1eg-i::lés0tól füg·g·; 
vóldául gyrJgys.:crtári Jo[J, az állatorvos
lás!Jnn /1(1Szi1ált: fiakl.ei'Íoló[Jia.i t-crn16szctit 
oltó- és diqy110.s.ztikr1i s::crek, állG.tok ir
Zásárff has::.nált baktci'ioló[Jiai s,;:ci'cl,:, ál· 
latbetcgséuck c//cil óvó, vogy gyógyilá.si 
célokra swlgáló titkos öss.oclétc/ii gyógy
s:::c·1·J,-./,Rz/f·1·11.l.·n 11r: k, fJ yógyszerkülö 11lcgcsséM 



[J'!.k, ·ralo.nlint állntoli.~ra ué.z·ve kecl·vc:z(J 
élettani hatás kifejtésére szolgáló lcé· 
szitményelc forgalombahowtoHmL ·ponai:
lcozóco1. u:z 19.!S:XJ){. tc . .'3.9. §·a első be
kezdésének 13. pontja ala1)ián kiadott en. 
f!edely. 

E dzszál litásolc. 
36. §. 

(A T. 13. §-ához.) 
Közszfllitúst zsidónak a T. 13. §-a el

pŐ bekezdésében foglalt inéi"tékcn felül 
azon a. jogc.in1en, ltogy ajánlata lényege
.sen J;;:edvezöbb, nen1 lehet odaitélni, ha az 
ajánlat a teljesitendő szállitú5sal v;:q:,,l')~ 
n1unk:5Jattnl nyi1vtí.nva1ó<111 a;-únyban nen1 
úllc'i alD,c:;ony ' árt.étele1-.:et tart:1ln1az. l\z 
ajánlat Yalószerüségének 111egállitpitú.'3!1-
bnn az 50.000-193,1. K. TvI. számu ren
delet .:17. §-úlJ~i.11 .fog1al~ elvek: irányadúk. 

A közszállitt\.s odait.-~10sé1\; iilc~tékes 
hatúság, intézet, vú11alat, üzen1; 
va~;Jt 111ás intézrné11y· f.3hj\-ásira er1i:ö1csi 
hizonyitvúnnyal kell jg~izoln.i azt, 110~;y n 
kl~zsz6.11itás1a pályázót ~ biró.s~:g a T.-hen 
nv:.'gh::it:5.rozott vétség; n1iatt 11en1 itúlte e! .. 

Gyógyszerncl\: vagy beteg-úpolús-i 
cikknek orvosi vényre (receptre) egyc2: 
i'ozemélyek részére kiszolgúlh>tása a T. l;i. 
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§-ánalc értelmében vett közszállitásnak 
nen1 te1\.int11etö, felté·ve, 11og~r a lciszolgál~ 
tatás ni11cs 111egl1atár0zott l;Jróg-yszcrtár~ 
hoz kötve. · 

A közszállitásokra vonatkozó bejeien
lési köt.elezettségct a 40. §. neg-1eclik be
kezdése áll::tpitk meg 

A jelen § szempontjából a T. 2. §· 
únak első és haLWP.dil< bekezdése alá eső 
személy a nemzsidókkal esik egy tekintet 
alá. 
Az értelmiségi mimlcak61·bc'fi foglallc•1.:ta. 

tottaltrn vonatlcozó rendelkezések . 
40. §. 

(A T. 17. és 19. §-ához.) 
A T. 5. ~-a ali ciem cső minden umm

knadó :1k.i uZ1etébe11, ·üzcn1,3ben, bá1·111in8-
111ü ~g:.,réb vá1lal1;;:ozásába11 érteln1iség·i 
nmnkakörü aUmlmazottat (alkalmaz.otta
kat) fogldkoztat, léöteles az 1939. évi ju. 
nius l1ó 30. napj{n1 szolgáiatában állott 
llvt:11 a]};;:ah11azottait és azoknak. 1lletn1é
n~~eit ('pénzbe11, te1111észetben, vagy 
E:g:yéb1(éJ.1t adott 111inclen11en1i.i juttatása~ 
kat) az 1939. évi október hó 15. napjáig
a jelen re;1clel2thez mellékdt V. szánm 
n1inta szerint bejeie1;.te11i. 

i-"i„z o1yan i11unk:Jadónak, a.1;;:i üzletet, 
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üzen1et, v::tgy egyéb kereső foglalkozást 
nz 1939. évi junius hó 30. napja után kezd 
vngy érteln11ségi 111unkakörü alkalmazot
tat csal{ az 1939. evi. junius hó 30. nap
ját követő időtől kezdve foglalkoztat, 
"ugyancsak az 1939. évi október hó 15. 
napjáig, illetőleg az üzlet, üzen1 vag:,r 
.egyéb l{ereső foglalkozás n1eg·kozdésétől 
Ezán1itc.tt 15 napon belül ugyar~ezt a be
jelentést kell megtennie azzal az eltéi·és
sel, 11ogy az adatokat 4z üzlet, c.\.7. üzen1 1 

vagy a ker0ső fog·1a1k:ozás mcp;k:ezdésé
nek időpontjára vonatkoztatva kell beje
lenteni és ezt az időpontot a bejelentésen 
külön fel kell tüntetni. 

.A.z olyan n1unkaac1ó, aki ]{eresö fog
-lall;;:ozúsát az 1989. évi junius hó 30. nap
Ja előtt már folytatta és a 4.:350-19:38. 
i\L E. számu rendelet 10. §-,iban elrendelt 
bejelentést nen1 tette n1cg, illetQleg beje. 
lc11té.src eziclcig kötelezve rnég ncrn volt, 
köteles -· a·~ első beke?.clé.sben ·nlcghatá · 
rozott b·;;:jelentéscn felül - az \ 7• szán1u 
n1inta szerint külön iven bejelenteni azo
kat az értehrliség·i n1unka1-;:örü .alkah11a
zottait, akiket az 1938. éú március hó 
1. napján, illetőleg, 11a lteresö foglalltozá
sút en1c nap után kezdte n1eg, a n1egkez
Ms napján foglalkoztatott. 
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Az első és a lrnmrndik bckczd.ésben 
meghatár~zott bejelenté"bcn nyilatkoznia 
k.ell a n1ur1kaai::l6nalt nrra a l\örüln1ényre 
js, hogy n 1\:özszállitásolt az 1936-1938~ 
2vekbe11 ~elJonyolitott üzleti forgaln1únalc 
eg~.rötöcl l\?szét elél'tél~-e. 

Ha a n1u11kaadó egyes kifizetett ösz
szegeket ]}izalmas kiadásokként jelöl meg, 
akkor a bejelentésben a vállalat évi brnt
tó forgalmának összegét is fel kell tun. 
tetni. 

A bejelentőnek bcjcientésén fel ke!J 
tüntetnie n vállalat ;ievét (cégét), mun
lmkörét (üzletkörét). A vallalat tulajdo
nosána1t, illetőleg ar;.nak, al(i egyéb ltere
ső foglalkozást folytat, lm természet"s 
f:.zen1ély, az illctn1ények.re vonatkozó ro
vato1t ltivételével. a l~in1utatást saját sze
mélyét illetően is ki kell töltenie. 

,11. §. 

A T. 5. §-a alá eső n1i11clen rnun1-::a-

eriísntií 
a 00 toblell©J 

l 
1 
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ndó köteles nz értelm'ségi munkakörben 
foo-lalkoztatott alkalrnazottainal.;: sze111é
lytben, mmtlrnkörében és illctményeiben 
beállott vúltozásokat a jelen rendelethez 
110ellékelt V. számu minta szerint első iz
ben az 1939. évi december hó 31. napjáig 
terjedő féléne vonatkozóan az 1940. évi 
január hó 31. na.pjáig, azontul pcd·ig fél
évenkint a január hó 1. napjától .iunius 
hó 30. napjáig t0l'jedő fél&vre jnlius hó 
31. nc:tpjáig, a jnlius hó 1. napjútól de
cember hó 31. napjáig terjedő félévre 
pedig· január h6 31. napjúig bcjr.:lenteni. 

Ha vá!tcú.s a7. illető félévben nem 
Yo!t, ezt kell az előbbi JJel,:czdésnck n1eg
felelö időben bejelenteni. 

.;\r. el:só bi.:kezdesben en1litett kin:utn
túst \lotürc11tl!;1~ fog1.'llvn e1különitve - h'.t 
ezt nz nlk.·1ln1n.-~ottn!.;: szán1a indokclttá te
szi, külön ivcken - kell ellzl1szitcni egy
felől a s:~c1g:(t},~.tból az illető fc]é\- alatt l;;:i.
!Cpcltek, 111úsfe1öl az ujo;1nan alknlnHl
zottak 6s YCg·ül az olyan fog1nil,:oztr,,t0tlak 
tekintetébe11 1 aki1.;: n 3ZÚJnaC.:5.si fél1jv ;:i.latt 
értelinisé!.ti n:-t111k:1kö1·böl yagy egyél) 
n1u11knkb~:b01 érteliniség·i 1nunl~akörbe lép
tek. 

A 40. §. utoisó bekezdésében meg· 
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jeló!t adatokat a jelen §-ba.n szabályozott 
bejelentéseken is fel kell tüntetni. 

43. §. 
A liejeleniés szempontjából él'lelmisé· 

gi 111unkak0rü alkaln1azottna1c ltell tckin
tr.)ni az irodai és a rnüszaki szolgálatot el-
12.tó liszt:visclökön felül a kercs~·~ec1ösegé
dct (eladót, elárusitót), az akúr úllandó 
fizetéss1:l ( fixfizetéssel) aE.;:ah11azott, a1cá1· 
jutalékos) vag~„ esetenkint isn1étlödöen 
foglalkoztatott utazót ( üzl0t.szerzüt, üg·y
nököt), ;\ltalúbr.n minden olyan alkalnm
zotint, a1ci nen1 altiszti, vagy szolgai, 
avar:,fj' nen1 i:.e.sti (fizikai) n1unk:át végezi 
a jutalék0s, vag':\r i:si:tr:-nkint ís.n1ét1öclően 
fog·]a1kcztatott. utazót ( üz1et.szerzőt, ügy~ 

nöküt) nzonbnn c~::~l~>: ::tkkor. ha öt az a1att 
['. felev alatt, a1ne·1:yröl a ·1Jeje1enté.s s1.:ú! 
~:; az a·-'.t n1e!::::el-Jzö félév al:.1tt legnlüilb 
bú1·on1 ügyhcl1 foglalkoztatták és az en11i·-

\Berrefflw~~ 

!§~t~m1~~ 
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tett idő alatt kifizetett jutal&ka a kétszáz: 
pengőt n1cgl1D.ladta. 

_4'._ l'enclszeresen, vag:{ bár 11e111 rend
szeresen, de ·~.setenlcint ismétlődően foglal
koztatott személyeket abban az esetben 
is be 1ce11 jelenteni, }1a n1un.1cavá1lalásulc 
110111 alapszik: szolgálati sz1~rzödéscn. Ezt 
a rendelkezést csak abban az esetben kell 
rtlkal111azni: 

1. a szolgá\ati viszonyban nem álló 
főislcolai végzettségü szen1élyre (p1. ügy
véd, orvos, mernök), hP. őt az alatt :e 
félév alatt, Dn1elyről a bejelentés szól és 
az azt megelőző f.;Jév alatt lcgaEtbb ± 
üg·ybe11 fog'lalk:oztat:tá1c é.s az ilyen cü11en: 
mutatkozé· keresmónye GZ rJatt az idő 
alatt ::t lcétezer pcng;6t n1egh8.ladta: 

Bejelentési kötelezettség alá esnek az. 
r~rteln1iségi n1u11kakörben foglalkoztatott: 
tanulók, tano11c0k, gyal~0rnolcol:: és java· 
daln1az:ásbün nen1 része.sülő al.kaln1azotb:t1\~ 

,14. §. 
Gyógyscerés,:y gakon1 okot a gyako nw

ki idő alatt, dc legfeljebb lcdt évig " gya
.1corlat ·tllcgkc:::dését()l s;::chnit-uu, oyóa11szc. 
rés,::scgédct pcdiu a ayakorlat-l scgér!idá 
alo.11, de lcg(c/:icbb három écig a !J!fÓ!JU
s.:cn!sz-111cstim: oklevél mcuszer.:ésétöl s.zá. 

7! 

~nitua, nem. lehet a T. a//,almazáw szem
pontjából al/calmazottnalc tekinteni és eh
hez lct>pcst a.z a. gyógys;;erészJ a.7-;;in~/i, 
_gyóowzcrtáráúan a gyoJcornoki ,_,agy se
:uécl.i gyako1·/atot fol-ytalja, öt /Jcjclcntcni 
Jien1 kbteies. Ez a rcnclelkc:~és ncni. vonat
Jwzik arra a !J-YÓ{Jyszcrész[J!JC1korilolcra, 
--vauy !JYÓgyszerészscgéclre, akit -nem -ilyen 
'ilÚnöségbcn foglallwzlcctnctlc érte/1121ségi 
·-1n1lnkalcörben. A' emhtett két éyi, illetőleg 
három _ évi iclöbrtnrn szE>rnpontjából a 
-tényleges lcatonai szo1gálatnalc a· gyalcor
lati ianu1n1ányi időbe b_elc nen1, ~z;,:'í.n1it
l1aló tartan1:át fig·yel~1_:1en 1civiil kefl htlb11r

.11i. 

46. §, 

A jelen rendeletben a T. 17. és 19. 
·§-ána1.;: végrchajtús1ra von2.tkozú rendel
J.:ezése1t a1kt:urnazása szon1pont.íúból ja. 
vada1n1azásnai-: (il1etn1ér.yne1.;:) 1.;:e1l te1.;:in· 
ten1 111lndcn: akár pé11zhen. a1.;:ár tern1é· 
-szcLhen 111eg;h.atározott juttatást, ig;y li::ü 
lönösen: 

1. n1i11de.n rencls.zercsitett és ö3szeg-
szcrüen 1:lői-c n1e!.fúllnpitott, riJ.;:ár pénzlJen: 
akár ter1neszetbe!1 járó i11ctn1~nyszerii 
szolgúlt:1,tf.sti idc:szán11tYa a fi·1,ctésen fe

Jül esetlPg- külön fiz~tett lakúspénzt, kü· 
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!ön n1tu1kad1jat, 111Uköd~si és egyéb pótlÁ
kot és i11ás hasÓnló ter111észetü javadaln1~1-
zást, az idő!'::zako1tl.;:int visszat.é~·öen. fize
tett renclszernsitett jutalmak:ct es nunden 
egyéb mellékj<waclalm~1zást még ;thba1: 
az esetben is, }ia az re11d~z·:1:es1tve,_ \·agy 
összeg·szerüe11 előre n1e~·á1lap1tva n1rncse11 
is; _ 

2. a nyer0ség·rÉ,szesedést, vagy bar. 
n1ely egyéb, külcs szerint jiiró,. öss:zeg
szerüen elfre meg nem állapitott Javadal
n1azást; 

3. segélyt, jutah11at. 

50. §. 
A kormánybiztos (49. §.) a bejelen

téselt alapjá11 n1egá1lr\,pitja, 11og:r az értel
n1i;:;éo-.i n1unkaJtö.dJe11 foglall~oztatoLtalt kö_ 
zül l~ánv·an tnrtoznak a 11entzsidólt Gs l1á
nvn,i1 a· zsidók: körébe, 111ilye11 ar6„n~;han 
áÜ :i zsidóit szúrna az é1·teln1iségi ~n1Ju11ka
kö:cben fog·Jalkoztatott öszes szen1é-lyek: 
szán1áhcz, 111ennyi a isiclók:. n1enn~ri a 
nen1zsídók il1ctn1énye (akár l)é11z1J~n, akár 
természetben bármily cimC'n kapott jutta
táso1i: ös.:;zeg-e), n1ilyen ará11yban áll a zsi-
1iók i1letn1énye:11ek összege rtz értcln1iség-i 
J111uikakörbc:1~ foglalkozt::ttol t összes sze~ 
mslyek illetményeinek ÖSSZBg'éhez. Ennek 
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:Során a korn1án~--hiztos állapitja n~eg azt 
1s, hog·y a n1u11kavúllalónak tényT.cg-es· 
kiach1s!1k8nt feln1erült költség n1egt6rité
se cim&n kifiz0telt járanclófág-ból (-17. S· 
utGlsó bek.) mily fr;szeget kell a T. é1tel·· 
n1ében fig·yelcn1be\·(1t:ndö júr2ndósúg·ns:.k 
tekinteni. 

A n1eg·úllapit5.sl•:1n a tl5. ~- első Leke·-:
<r.:léséneli: 4. pontjában n1eghatározott eset· 
hen a n1unkaadó ház:Jstá1·sút, egyenes:ígi 
rokon2it és 0zek h:í.znstúrs:i.it, a n1üvezetl)_ 
ket (45. §. első bekezdés 5. pont) végiil -· 
;.1 szerzödéE-ben, illr:tölcg a ~örvényben 
111e.!.,;hatá1·t.1zntt i'eln1onclási j<Jő t~1rtac,1a 
alatt - a fclmonclús :.ibtt úlló és tényleges 
szolgálatot nen1 teljesitő alkaln1azcttakat 
"2s n1inclez0k illetn1l,nyeinek összegét fi
Q\~e1n1en li..ivül keE 11agy11i, viszont a zsi· 
~lÓk közé a T. 2. §-ának első bekezdésében 
és ha1n1aclili: bekezdésében. ·111eghDlározott 
Yalan1el:y kiv6tei alú eső szen1élyeket is 
be kell sorolni. 

I-Ia a zsidók: szá1na, vagy i1letn1~· 
11~\~eiknek össZ8!.re Hz érteln1iségi n1unka
kÖrben fog1alk~ztntott összes alkaln1azot. 
tak szán1áfloz, vngy illetn1ényeik összegé. 
hez mét-ve tizenkét százaléknál nagycbb, 
.n1cg kell úllapitani, hogy a T. 2. §~dnak 
{:lső bekezdúsliben 111eghat.árry-~ott vnla-
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mely kivétel alá e~ő szeurnélyek szám& 
vagy illetményeik összege i;1ily~n arány
ban áll a vállaiatná!c értehmségt munka
körben foglalkoztatott összes személyek 
szárnához és :illetn1ényeik összegél1ez. 

A zsidók illctményeihez számítandók 
r, bizalmas kiadások cimén kifizeteLt ÖS7.. 

szegek, amennyiben az évi bruttó fo1·ga. 
lon1 eg·yi1egye.d százalékát n1egl1aladj ák:~ 
Amennyibe" az évi bruttó forgalom a ne· 
gyedmillió pengőt megldadj a, az ötven
ezer pengőt fellilhaladó összcgü bizalmas 
kircclt.sok számitand<ik a zsidók illetményeL. 
hez. 

Az előző bekezdésben foglalt megál
Japitásokat a L!5. §. első bekezdésén21.: 
2. pontjában megjelölt utazók (üzletszel'
zők, ügsrnökök) tek:intetébc.11 ·2lki.ilönitve 
kell végcehajtani. 

A kormánybi·ztos a jelen §. é1telmé
be11 tett n1eg-úllapitástüt 1\:özli a n1u111\:a
adóval. 

51. §. 
I-Ia r. zsidók: szán1a és i11et:rnényei!·:: 

összege az érteln1is6gi rnnnkakörben fog
lalk.ozt.r•.tott összes alkal1n1azott~ll;;: szán1ffe.
hoz Vt\gy illetn1ényeik összegéhez n1érve~ 
tizenöt százalékkal nagyobb, avagy tizenöt 
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~z~zalé>Jtni1l __ J.ds?b!) ug~ran„ de: a T. 2. §-a 
<'Ja ne111 0.so 2s1dok sz<:~n1a vafrY illetn1é. 
nyeik összege az értcllui:sé,i·i lnunkakö.::
.ben fogl~dkoztatott ös.:zcs alkD.hnazott~.1-: 
sz~n1áho~, var;:;y illein1én~"eik összi:g8lH?7. 
n1~r:e. t1zenk1~t sz,Jzaléknúl nag·yobb, a 
Ls1doknak az 50. §. érteln1fhen ·n1eg·á1lapi
tott szám:it, iiletöleg illelrnényeiket f(>]. 
·:'~·venl:int, n1incle11 évlJen jnnius hó 80. és 
.deccn1ber 11ó 31. napjfl,ig legalább is 
·eg·yenletese11 akként kell csökkenteni., 
hogY. a . T. 17. §-a első bekezdésében 
n10g«1llap1tott tizenkét, illetőleg - a 'f .. 2. 
§-a alá oső n1unknvállalókkal eQ'vütt _ a 
tizenöt százalékos aránv az 19~Í;3 évi j·1· 
nu(tr hó 1. napjáig\ ha ·p~d.i6' ezt 'a hatá~·
iclőt a E1inisztériun1 a T. 17. §-ünak ötö. 
dik bekezdése értelmében meg·lwsszabbi
Lotia, az e1~re vonati);,:ozó rendelkezésben 
n1eg'jelölt határnapig e!&ress·~k. Ha n zsidó 
nltull;;:a\"állalók: szán1át néo-ynól kevesebb . o. 
·.szenl'e11ye1 ];;:e11 csöld;,:enteni, a csökk-2ntést 
11em félóvenként, hanem fE'lévnél hosszahb 
időszcxkol;;:ra elosztva kell az előbb 1nen·_ 
;;elölt határidőig leg-alább is egyenletcs~1 
ioganatositani. 

IIa a n1unkaadú l~rtcln1iségi 1nunka~ 
körben tizenötnél kevesebb, de nl•g)'ll.§l 
iöbb S6011H~l~rt foglalkoztat, a zsiclO n1un. 
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kavállalólt: számát az elözö bekczclésb21f. 
megjelölt hatá1tldöig - félévenkint. ille
tőleg ennél hosszabb időszakok alatt -
!egaltl.bb is k1;ttöl'0, ha pedig· ötnél lteve
sebbet foglalkoztat, szintén legalábl' 
egyenletesen egyre !cell csökke~1te11i. E!1· 
nek 1T1egfclelő a.rányban ke!l csök~kenteni 
a zsidó alkalmazott (alkalmazottal<) illet
ményeit is. 

Ha a mmtltaadó értehnis:ég·i nlunka
körben ötr,d kevesebb személyt fogl::tllrnz
tat, a zsidó munkavállalók iiletményei a. 
n1u11kaadónál érteln1iségi n1unkak:ö1·berL 
foglalkoztatott öszes alkalmazottak illet
n1:énye:nek egy alkaln1azottra e.ső arány
lagos rész;ét nen1 haladhatják: 111eg. ~l\z elsí5 
l:-ekezdésben n1eghatúrozott rendclltezések: 
obhen a tekintetben is megfelelően u·ány
adók. 

52. §. 
Az olyan vállalat, amelyben a zsidó al

kaln1azottah:: szán1únak és illetn1ényei1c 
összegéne1c a?; összes alkaln1azottak sz8.-

A klimcikterium Összes pcrnciszai116! 

mához és illetményeinek összegéhez visw
nyitott ar{1nyszán1a a. T. 17. §-ának első 
bekezdésében n1egengetlett leg·n1agasabb 
arányszftn1ot el nen1 éri, zsi·cl!)t az arány. 
szún1 kiegészitésére csak akkor alkaln1az· 
hat, 

a) ha e1111ek következtében a nern
zsicló és zsidó alkalf!1;.1zottak szán1á11a1-: és 
illetményeik ö.s3zegé11clt az 1938. cv1 
n1::íl·cius hó 1. napján fenn5llott aránya a 
t..,Sicló alkalmazottak javára nen1 váliozik 
meg. 

Az előző bekezdések rendelkezéseit 
azokban az esetekben is n1egfelelöen alka1-
n1aznj kell, an1elyekben a n1nukavállaló1;;: 
száma tizenötnél kevesebb. 

58. §. 

An1enn>rib2n fennálló jogszabály11ak 
a leg'kisebb mmokabérekre vonatkozó ren· 
delkezéseí következtében zsidó alkaln1a
zcttnak illetményoit emelni kell, a nem
i"sidó alkaln1azottak illetn1ényeinck en1e
léséve1, va.!tY a T. rendelkezéseinek n1eg
felelö 111ás intézkecl<•ssel kell gopdoskodni 
a1·ról, hog·y a zsidó alkaln1azott illetn1é-· 
nyeinek felemelC•se köwtkeztében a nem
r„sidó alknln1;::1:ottnk illetn:ényeinek al·ú. 
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nya a zsidó alkaln1azottalt ja vára 111eg ne 
változzék. 

69. §. 
A jelen rendó>let kihirdetésének nap

ján lép életbe. 
Buda1)est, 1939. évi augusztus 19-én. 

uróf Teleki. Pál s. k. 
m. kir. miniszterelnök. 

A m. kir. minisztérium 7.810-1939. M. E. 
szántú rendelete a l\lagyar Szent I\orouához 
visszatért kárpát.aljai teriilcten az ar-vosi 
ka111arákra, a g3-·óg·:rszerészi t\<;J búhag:,vakor~ 
latra Yonat.kozó kérdések rendezése, valaw 
1nint a l\.Iap;yar Szent Iioronúhoz ·vh;szaesa
tolt felvidéki teriileieu az orvosi kan1nrák
kal kapesulat.oe rendelkezések kieg·é~.;;zííése 

tárg;:rálJan. 

(Kivonat.) 

A m. kir. minisztérium az 19:38: 
XXIV. tc. 4. §-ában, az 19:39: IV. tc. 29. 
~-ában, :·aia111int a~ 1939 :VI. tc. 7. §-áhan 
foglalt fell;atalmazf.s alapján a követke
zőket rendeli: 

l. Eúrpútal:iárn i-onatkozó 1cnclelke;;ésck. 
b) Gyóuys.zcrés.:; uyalwrlat. 
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11. §. 
Gyógysze11;:\ri jo&ositvány adomá-

nyozható olyan gyógys_zerésznek is to
vábbá szcmélyjogu f,iyóm,rszertári jof;osit
vány átruházható oly gyógyszerészl'e is, 
végül a. jelen rendelet 12. §-ának harma
dik bekezdésében foglalt korlátozások 
n1ellett gJrógyszerészet körébe vágó gya .. 
korlatot folytathat az a gyógysze1·észjelölt, 
gJrógyszerészgyal{ornoh: is, al;;:il1elt a visz
swté11; kárpátaljai területen az 1938. évi 
november hó 2. napján hatályban volt jog
szabályo1tban a gyóg·ysze·részet 1törébe 
vágó n1egfelelö snr~l\:orlatl1oz ·n1egkirvánt 
elméleti és gyakorlati 1,épzettscge meg
van, feltéve, h.ogy az adon1á-i1y0záshoz, út-
1·til1ázásl1oz, illetőleg· gyako1·Iath0z n1egki
vánt egyéb követelményeknek is megfelel. 

12. §. 
Azoknak a gyógyszerészeknek, gyógy _ 

f'Zerészjelöltek:ne1t .és gyóg·yszerészg-yaltor
nok:ola1a1\'., ak.ikne1t az 1939. évi 111árcius 
i1ó 15. napján kgal:1bb hárnm hónrcp óta 
a visszatért ká1-pátaljai területen volt ál
landó lakhelyük, a visszatérést n1en:elözö 
időben. ta11usitott n1agav,iseletét 8.Z ~áJla111 
úrdel\:ei, az erkölcsi 111egbizhatósitg és a. 
hivatás tiszte.<::.ség-e szen1pontjó.ból a 2.•1-tíl 
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-1939. l\L E. sziimu rendelettel me:;ala
kitoLt kassai igazoló bizottság· utján hala
déktalanul felül kell vizsgálni. 

Az igazolás iránt a ltérelnH:~, a jelen 
rendelet hatiilybalé;)ésétől számitotl hat 
húnapo11 belül kell előterjeszeni. 

Az. akinek részére az ig·azoló tanusit
vány kiadéisát n1egtagad}ák, a jogerős ha_ 
tározat kéz:besités8töl, az pedig·, ak.i igazo
lúsi kérelmet nem terjesztett elő, a jelen 
rendelet hatálybalépésétől számitott eo·v 
éYen iul gyóg·yszr::l'észet kört?be vágó g)~{~ 
korlatot neru folytathat. 

I-Ia c!y<.!n gj.rúg;v.:::zeré.::;znck tagadják 
n1cg az ig·azolú i'lnusitvány idadúsnt, aki
nek g·yö2:.\·;;;ze1túrl jogositvúnya Yan. a 
fr:-lóg:yszc:rtár rC.szére h<.1 tósági kezelőt kell 
lurenclelni. 

III. Zárórcndclke,:és. 

16. §. 

A jelen rencblet kihirdetése nanján 
lé.p hatályba, vég·rehajtásáról a beliig}"n1i
r;1szt2r g·ondoskoclik. 

Budapest, 1939. évi augusztus 19-én. 

qróf Teleki Pál s. k. 
m. kil'. miniszterelnök. 

~ ], < .. ··. 
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1 
A n1. kir. 1uiniszterelniik 1939. évi 8310 M. 
E. szúinú rendelete a roiúciós és iYes nyo„ 
1uópa11iron eHiállított idiíszaki lapok ierje

clelntének ideiglenes niegúllapítúsáról. 

(Kivonat.) 

Az 1939 :II. te. 141. §.ában 
felhatalrnaz~s nbpján a további 
désig a következőket l'endelem: 

,1. §. 

foglalt 
ilrcézl.;:e-

A jelen l'endclet 1. és 2. §-ában meg
nevezett idősz:lki lapokon kívül minden 
111ás rotációs vag·y ives nyo111.ópapiron 
megjelenő lap olddter.kdclme nem lw
Iacthatjn n1eg az illetö lap ,1lapitásárn, 
yag·y továiJbi 111egjel1?nésérr. a L!950-·19:38. 
~I. E. szún1u renr~e1et alapján kii:idott 1ni · 
niszterelnöki engcc1élyokiratb;;i.n n1eghatft
rozott oldalterjedelem öl-v2n sz~zalékát. 

6. §. 
....\ki a jelen ren(1e.1etnek bár1nely ren· 

delkezését n1egs3cgi, V[!p:y kijátsza, avagy 
n1egszegés.§.nél, vagy kijátszásán.fi.! bár~ 
111e1Jr n1ód011 l.;:özr2n1üköclik, an1ennyihcn 
cselekménye sulyosnbb büntető r·.>nrl<'lke
zés alá nen1 esik, kihágást követ el és az 
1939 :II. tc. 212. §-a értelmében két h<nia 
pig, háboru idcijén hat hónal)ig terjedhet~ 
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elzárással és 8000 penr:;o1g terjedhető 
pénzbüntet&.,scl büntethető. 

A sajtóellenőrzésröl 

A kormány rendeletet adott ki a saj
tóellenőrzésről. A rendelet föbb pontjai a 
következők: 

1. §. 
(1) Időszaki lapot, vagy más nyom

datern1ék:et J.;::inyon1tatni csak akkor sza
bad, ha annak kinyomtatására a sajtó
termék előfüitási helye szerint illetékes 
kir. ügyészség engedélyt adott. 

2. §. 
(1) Az engedély n1egadására jogosult 

hatóság (1. §.) az idősz8.ld lap közlésre 
szánt n1inden közlen1én~yének kefelevona
tát, vagy géppel irt szövegét (u. n. kéz
iratot) azo11118J, más sajtótermék bemu
tatott ké"in•.tát pedig késedelem nélkül 
átvizsg2.ljr. és ha. nrról g·yözörlik: n1eg·„ 
hogy a sajtétern1éknelt, vagy· eg~res ltözle· 
n1én3rének: megjelenése és terjesztése a 
J1advise1és -érdekét, v::tgy az á1lan1 inás 
fontos érdekét hátrányosan érinte.né, az 
engedély k.iad~.sát n1egtagadjr~ és a ter-
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; 8sztését megtiltja. Erről a sajtótermék 
~lőállitóját érte~.iteni kell. 

(2) Ha az engedély J;::iadásánalt n1eg. 
tagadásPra nincs ok, az engedélyt k.ésecle
-lem nélkül meg kell adni, 

3. §. 

A sajtóte1~rnfü többszörösitését és 
terjeszti!sét az engedély n1eg·aclása előtt 
nen1 szabad i11egl.:.::ezdeni. 

5. §. 
A2 a"ki ak.{ir szánclék.osart, akár gon

<latlans~.gból olyan sajtoterméket nyom
tat ki, türjc5zt, vagy terjesztet, Dmelynek 
·Jtin:yon1ás{lra a 11atóság, (1. §.). cng~d;:lyt 
nen1 adotl, \'::tg:'.{ an1elynel\: ter.ieszte,set n. 
J1ntóság n1egtilt0Lta, vétséget J.;:öYet el és 
az 1939 :II. tc. 198. i;:a szerint bünteten
dő. 

„Rlcl~~ilr" 

JK1ist«íiiyos petefészek tilszőhorn1©r. 
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MAGYAR IURALYI BELÜGY111INISZTE
R!UM 

i\z Országos Társadalo1nhiztositó Intézet 
részériil nyujtott heteg.ségi biztusítási segé„ 
lyekért járó 1uegtérítés tárgyúban kiadott 
185.640-1932. B. iH. számú rendelet módo-

sításáról. 

A betegsegi és baleseti kötelező biz
tosításról szóló 1927 :XXI. tc. 31. §-ának 
hetedik bekezdésében, illetőleg a 9.600-
1932. :i\!I. E. számu rendelet 5. §-ában ka
pott fell1ntaln1azús alapján a 1~övet1cezö
i;ct rendelem: 

1. §. 

(1) A 185.6,10-1932. B. lVI. számu ren
delet 1. §-a (2) és (3) bek9zclésének az a 
re:1de1k.ezése, arnel:r szerint u betegség 
esetére az Ország·os Társadalombiztositl> 
Intézct:ié] biztositottak és igényjogosult 
c.saiádtag:jaik 2 betegségi biztositási segé
lycli: ig·énylézc ~t1kaln1ával igén~yjogosnlt
sá;;;uk igP.zoifi.s:.'lra szolgáló „J.\Iunkaadúi 
igazolvány•' nyo111t:i.tvanyért vagy a7. 
igény~jogosultságot biztosi tó intézeti igaza-

8:1 

Jásért 20 fillér megli\ritési cljat kötelesek 
fizetni, 11atályit:C veszti. 

(2.) Az (l) bekezdésben foglalt ren· 
rlelkezés ncrr1 vonatkozik a háztartási al„ 
kalmazottak:ra és azolt igenyjogos.ult csa„ 
ládtagjah·a: ezek az Intézet által rendel· 
kezésültt'e b0cs8.tott ,,Munlt1:\ac1ói igazol„· 
vány" nycn1tatványé1t vag::r az i1g&ny.~c,„ 
g%ultságot biztositó intézeti igazolásért a 
185.640-1932. B. :i\!L számu rendelet 1. 
s-ának (2) és (3) bekezdésében megálla. 
pilott 20 fillér me;itéritési dij:-.t továbbra 
is ltötcleselt megfizGtni. 

.3) a 185.640-1932. B. :i\!I. számu 
rendelet egyéb rcnrlelkcbései változatla11u!. 
hatályban maradna!,. 

2. §. 
A 261.950-1935. B. i\L és a 264.040-1935. 
B. ~l. szán1u rendeletek eg·yicleji~leg- hati· 
1,•ukat vesalik. 

3. §. 

A jelen rendelet az 1939. évi január 
hó 1. napj;:\n iép hatályba. 

Budapi~st, 1938. évi d:3cen1ber Z8-án'. 

Dr. i•ité;;; J\.crcs,::17cs-Fischcl' Ferenc s. k.
ni. k:ir. lJelügyn1ini:.:.ztf'J.'. 
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150/1939. sz 
A 111. ]tir. heliigy111iniszter rendelete a gyógy~ 
-szertárakban és ezekkel összefiig·gíi iizen1ek„ 
ben f og·lalkozta tott g·yóg·yszerész-alkaln1a. 
zottak iuunkaidejéuek, leg;kisehh n1unkal1éré· 
11ek és í'ifzetéses szah::ulság·idejének szabá„ 

lyozása tárg·yában. 

A 111 unka.:viszony egyes kérdéseinek: 
.sz~tbályozásúról szóló 1937 :XXI. tc. 3., 4., 
5., 7., 12. és 18. §-ában foglalt felhatal
.n1azás alapján a következökct rendelen1: 

*~íltalúnos rendelkezések: 

1. §. (1) a jelen rendelet szempont 
júhúl gyóg;vszerész·~llkahnazcttnnk kell tc .. 
kintcni a gyógyszcr2szi oklevél n1ellett a 
;1yil:'ános és házi g~,rógysze1Ttárakban, va
Hln11nt az cz(~kkei öszefügg·ö üzen1ek.b2t1 
.alkaln1azott gyóg·yszerészel;;:et. 

(2) A rendelet hatálya alá tartoznak 
az (1) bekezdésben felsorolt alkalmazot
tak ?-].;J~or is, I;a nen1 kifejezetten g;<{Ógy
szeresz1 n1unkara vannak ugya11 szerződ~ 
tetve, de gvóg\·szertúrban vao:v gj.róg~r
.szertúrral Öss~efüggő ü;on1be~· n1ük:öd
nek 

(:3) A jelen rendelet hatálya nem 
terj ecl ki : 
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1. azokra a gyógyszerésza1J;;:aln1azot-· 
tal;;:ra, a1;;:iknel;;: évi illetn1énye a hatezer 
pengőt n1e~;l1aladj a, 

2. azok.ra a gyógyszerész-alltalmazot
takrn, akik vezető állást töltenek be (fe
lelős vezető, kezelő), 

3. az állan1kincstár, Budapest szélzes
főváros l;;:öz1;;:órházai, valan1ü1t az Országos
Társadalombiztositó Intézet és a j\fag{,n· 
allrnlmazottak Biztosító Intézete házi 
gyógyszertárai11ak: gyógyszerész-alkaln1a
zottai ra. 

_4 niunka.:idö. 
2. §. Az 1. §. hatálya alá tartozó 

g~rógJrszerész all;;:aln1azottak: valóságos 
n1unkaid,~je - ideértve a készenlétben töl
tött időt is - ügyeleti szolgálatban tö!· 
Lött munkahétben, illetőleg huszonhat he· 
ti átlagbau, nc111 halad.hatja 111eg városok_ 
ban a jelen rendelethez mellékelt A) ki·
n1utatásbnn, községekben pedig a B) 1-:i-· 
n1utatúsbnn n1egúllnpitctt heti óraszán1ot. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti munka· 
időből nappali n1unk:ára \1árosokban leg
feljebb 11eti ncgyveniJt óra, 1-i.özsógekben 
pedig heti ölYenli:it óra eshetik. 

(H) ""!.\. gyúgyszerész-a1kaln1azctt n1u11-
kaidcjét befejező 111unkák elvég·zése cé1já,.-
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bó1 a rendes nappali üzen1i iclön tul 1eg
fe1Jcbi1 tL~ pe1·cc0l $za:Jad n1eghosszabbi
ta11i, an1elr n1eghosszabbitásért k:ülö11 ch
j az ás 11cn1 jár. 

(4) A 7. §-hnn megál!ccpitott étk~
zt~si idő a rendes Jnunkaidöbe be 11en1 szá· 
mithatú. 

3. §. (1) A g:{ógyszcrész-alkaln1azot
takat városokban heti két pihenőnap, köz
ségekben pedig· l1eti 111ásfél pihenőnap ille_ 
ti n1cg. -~Z eg·yik pihenőnapnak vasárnap
ra kell esnie. \T úrosokban az 2gyik: pihenő. 
nap a gyügyszertái' rendes nappali üzen1i 
idejével kezdődik és a pihenőnap után a 
rendes üzemiclö !;e:dltakor fejeződik be. a 
rnásik pihenőnap a gyóg·yszcrtúr rendes 
nappali üzen1i icl0jének br.::fejf?zes2vel kez
dődik és a pilv.:nőnap utún a rendes nap
pali üzemidő JJdlltakor fejeződik be. Köz_ 
ségekben a vasárnapi eg·ész pihenőnap a 
gyóg;.rszertár rendes nappali üzen1i iclejé„ 
nek befejezésével kezdődik és a pihenö
nap után a rendes nappali üzen1i idő be
álltalrnr fejeződik ile. A félnapi piheLÖ 
déli 1 órútól n1ásnap reggel 8 óráig ·vagy 
n g·yógyszertár rendes 112.ppali üze111i ide
jének befejezésétől másnap déli 1 órái~· 
larthat. Rendes üzemi idő alatt azt '" 
,időszakot kell é1·teni, an1elyben a g·yógj~-

szertár nr.111 üg-yeletüs szolgálata a1att n 
közönség rendelkezésére áll. 

(2) I-Ia a g·yógyszertá1· vr.sárnapi 
ügyeleti szolgálatot tart. a gyógysze1ta1· 
felelős vezetője (tulajdonosa) a 
gyógyszerész-alkalmazottat szolgálat tel-
jesitésére kötelezheti. A ténylege-
sen teljesített szolgálat fele ide. 
jéneh: n1egfelelöen a gyógyszerész-al1ta1-
mazottat a. közvetlenül rákövetkező hét 
valan1ely 11apJan a nappali n1u11kaidö 
alatt egyfolytában megállapitott pihenő 
illeti meg, a munkaidő másik fele tulmun· 
kánalt tekintendő. 

4. §. ( 1) A munlrnadó a gyógyszerés1~ 
n11ta1111azottnalt .8- 2. §-ba11 n1eghatározott 
munkaidejét - a 3. §. (2) bekezdésében 
foofaltakon felül - a gyógyszertár üzem€
nelt előre nem látható esemény folytán 
lényegesen mep:halacló ig·énybevétele ese
tén, vag·y a g.yógyszertár b'YÖgyszerészi 
szen1él;yzetében icleért--ve a g:.'ó~tyszer~ 
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tár felelős vezetőjét (tulajdonosát) 1s -· 
beállott előre nem látható és azonnal nem 
pótolható kiesés esetében a szükséghez 
képest, de naptári évenkint legfeljebb ti
zennégy n1unkanapon és naptári éve11ként 
·legfeljebb százhnsz n1unli:aórával meg~ 
hosszabb i thatj a. 

(2) A munkaadó a meghosszabbi
h\st az illetékes tiszti orvosnak huszon
négy ór'án belül bejelenteni köteles. 

A 5. §. A törvényhatóság első tisztvi
r-;előjc }(özegGszsGgü&,ryi szükség (ji:lrvány: 
tnozg'lisitás .. és eg·yéb 11onvédeln1i intézke· 
dések sl:b.) esetén a tiszti főorvos me•Y
l1allp:atása után - [\, 4. §. renclelkezés~i 
alapján bejelentett munkaiclőmeghosszab
i)itások n1ér1ege1ésO\·el -- a n1unkaad6 
1negokolt kéreln1ére, <ln1ennyiben a rend 
kivüli n1unkaeröszükséglet kiseg·itő 1n1ui~· 
kaerők:kel nen1 pótolható, n1egengedl1eti, 
hog:y a gyógyszcré.sz-alkaln1azottak 1111111-

kaideje a .J. §-bnn fogln1ta}.;:at is n1eg·ha
laclúan éve111dnt 1eg·fe1jebb harn1inc napca 
át a. szükséghez képest ineg·l1osszabbit
tassek. _;\ tO_::vényhattiság első tisztvisel.ö
jének h;;,tározata él1en a Ji:ézbesitést kö
·vdő naptól szúmitotL tizenöt napon belül 
a helUg,\~1niI1iszterhcz felszó1alásnali.'. ynn 
:Iielye. 
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6. §. A 4. és 5. §-ban megjelölt mun
kaidőn1egl1osszabbi tásokat tuln1nnk:ának 
kell tekinteni. A tulmunkát a nnmkaadó, 
a rendes munlrniclőre eső órnclijnál leo-
alább huszonöt százalékkal magasabb,;';1 
köteles clijazni. A rendes mu!lkaiclőre esö 
?:·a:1i~na1t ~z egy ,l1ónapra bárn1ely cin1en. 
J aro 11letmeny szaznyolcvanacl részét kell 
tekinteni. 

7. §. (1) Az alkah11azott-gyógysze
részt nr.pi két óra ebédidő, ha pedig ügye
letes szolgálatot is tel.iesit, fél órától egy 
óráig terjedő vacsoraidő illeti 111eg. I:> 

(2) Az alkaln1azott-6'.YÓgyszerész az 
(1) b~kezclésben megjelölt munkaközi 
szünet tartama alatt munkahelvét elhao-v-
hatja. · 

0
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A legkisebb ·muniwbér (fizetés). 

8. §. Ha a munkabér (fizetés) indo
kolatlanul alacsony, a g·yóg1rszerész-a1kal~ 
mazottak részére fizetendő leo·kisebb 
n11u1kab8r (fizetés) 11ivata1os 111egállapitá
sának ·van 11e1v8. 

9. §. (1) .A legkisebb munkabéreket 
n1eg lel1et ál1apita11i az or.sz8g egész terü
letére, vag3r annali.'. csali.'. n1eg·11atúrozott 
részére. 

(2) A legkisebb munkabérek meg-



állapitására hivatott bizottságot a belügy
miniszter állitja fel. 

(3) A legkisebb munkabért megálla
pitó bizottság kilenc tagból és ugyan
. annyi póttagból áll. A tagokat és pótta
gokat a belügyn1inisztcr nevezi ki. l-'t kine 
vezés hatálya addig tart, an10ddig a bel
üg·y111iniszter gz eg·;yes tagckat, vagy :1Z 
egész bizottságot fel n0m menti. A hizott
.sági tag·ok és a póttagok 1/3-át a gyógy
szerészi n1unkaadói, 1/3-·{rt a g}rógysze1·észi 
n1unl(avállalói érdekeltség ineghallgatású
\·al a ~11unk!tadók 1 illetőleg a rnu11kaYál1n
lGk l\:épviselöi, eQ;yha1111aclát pedig olyan 
&zaken1bcrek közül kell kinevezni, akik 
sen1 a n1unkaadók, sen1 a. n1unka\·á\lalók 
c.:.soportjába 11en1 ta1-toznak. 

( ~1) ~~ legkisebb n1unJ\:a.bért lnegúlla
pitó bizottság eluökét i·s alelnökét a bel
ügyn1iniszter a hizottsúg·nak ol~·nn tagjai 
közül neYezi ki, akik Een1 a n1unkaac1úk, 
,sen1 a n1unkavállalók csopoi'tjáha 11en1 
tartozné:..k. A bizottság elnökének, aleln~i
kl1nel\: és tagjainak (p(1ttagjai11ak) a 
n1egbizatása tiszteletbeli. ~~ Jnunkabért 
n1eg·á1lhpitü hizottsás· jcg·~.-zői teendőit az 
.e1nö1\: által a n1unkaaclók, illetőleg n1unka
vállalók csoportjából évenként folvált.va 
kijelölt tag látja el. 
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(5) E rendelet szempontjruból gyógy
szerészi n1unkaaclói 1érde1teltségnek a l\ía
_gJTarországi Gyóg:rszerész Egyesület, 
g·y·ógyszerészi mnn]~a.vé:íl1alói érdekeltség . 
nek az Okleveleö Gyógyszerészek Országos 
Egyesületét kell tekinteni. 

(6) A n111nkabért rnegállapit6 bizott
ság tagjait (póttagjait) a tisztség alól 
fel kell menteni, ha 

1. a tag (póttag) kötelességének fel
:szólitás dacára sen1 tesz eleget, 

2. a 1nunkaadói, illetöleg- lnunkavúl
Ialói érdekeltségben helyet foglaló tagok 
n1u11kadói, illetőleg· 111unkaválla1úi érda· 
l\:eltsége ta1t6san 111egszünik. Feln1entés 
vagy elhalálozás esetén a be1üg~rn1iniszter 
uj tagot (póttagot) nc;vez ki. 

10. §. (1) A munkabért megállapitó 
l1izottság· tagjait (póttagjait) a bizottság 
,elJ1ö1\:e hivja n1eg az ülésre és az ülés h~~„ 
·;yéröl és idej8rő1 a belügy-n1iniszter\: is 
értesiti. 

('.l) A bizottság tauácskozásának he
lyét és idejét az elnök állapitja meg és 
-vezeti a bizottság· t~inácskozásait. Az e1-
11öl\:öt akadályoztatása esetén az alelnök 
11elyettesiti. 

.(3) Az olyan ülésen, amelyet az el-
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nök vezet, ::iz alelnö1t, 1nint a bizottság 
tagja vesz részt. 

(4) Ha valaimelyik tag (póttag) az 
ii]ésen nem jelenhetik meg, erről az elnö
köt a meghivás kézhezvétele után, illető· 
Jeg a meg·jelenését akadáJy.ozó ~tör~tln1~11y 
felmerülése után azonnal ertes1tem kote· 
les. Az elnök a tag helyettesítésére meg
felelő csoportba taitozó póttagot hi v be. 

(5) A bizottság a megjelent tagok 
számár~. tekintet nélkül határozatképes. 
A 11atározatot szótöbbséggel 11ozza. 

(6) Az elnök utoljára szav~z. Szav~
zategyenlősCg estében az a hata~·ozat ·v;;;
ii1\: 11atályossá, an1elyikhez az elnolt 11ozza-
1árul. 
· (7) A munkabért megállapító bizott
ság ülései nen1 nyilvánosa1-::_ s azo11 csa1t n. 
bizottság tagjai vehetnek reszt. A munka
bért n1egállapitó bizottságna1c a legkisebb 
111u111;:ahérek ni.cgállapitásűnál figyelen!
n1el k:ell lennie a hasonló 111n11káért fize
tett bérekre. az elsörendii életszükségleti 
cild\elc árárá, a hel·vi és általáno:::. életvi
~zonyolcra, a gyúgysZertárak helyé1·e és fl1_ 
talá1los gazdo.ság·i helyletére, a g-yógy5ze
rész-alkaln1azot.tak .é]etszinyonala biztosi
tásának szükséglete:ire. 

11. §. ( 1) A munkabért megállapit6 
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.bizottság 11atározak'iról a bizottság elnöke 
a bclügv111inisztert tájék:oztatja és az ér
delcclt filunkaadókJ;:al és munkavállalók
l{al érdekeltségeik utjá11 Vhgy n1ás n1óclon 
lrnladéktalM ul közli. 

(2) A határozat ellea a bizottság 
-n1unkaacló illei:őleg n1unkavállaló tagjai_, 
valan1int a munkaadók érdekeltségei a ha
-t.ározat közlésétől számított nyolc nap 
alatt felszólalással élhebek. A felszólalást 
a belügyminiszterhez kell cimezni és a 
bizoctság elnökéhe>z kell benyujtani. 

(3) A munkabé11: megállapító bizott
ság elnöke a felszólalásra nyitn; áll~ iclö 
·-elteltével a bizottság határozatP.t haronl 
példányban, az esetleg boaclott fe1sz<ila-

· lással együtt. a be1üg·yn1iniszte1·hez hala
-cléklala nul foiterj0szti. A belügymíniszi e;· 
a határozatot vag·y- n1egerősiti. Yngy a 
111egerősitést n1cglagaclja, esetleg azt 
ujabb tárg·,ra1á':l ('S határczathoz<J.tal \'C
g·ett a bizottsúghoí; vi.sszaküicli. . 

(.!) A bizottság· a kérdéstkötelcs UJ· 
ból azonna1 tárgynlás alú venni. Ha a 1)1~ 

:zottság a hatúrozatot fen11tartja, a~t 2„ 

.belügyminiszterhez hözvetlenlil felter]esz
.li ha Jleclio· ui· határozatot hoz, az (1)-

, ~ . 1 l" 
(8) bekezdésben fog1a1ta1i:no.k 1neg·fe e ocn 
jár el. 
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( 5) A bizottság megerősitett határo
zatát a belügyminiszter a Budapesti Köz
lönyben J~özzéteszi és erről a bizottság·ot 
értesíti. 

(6) A határozat a közzétételt követő 
nyolcadik napon lép hatályba. 

12. §. A legkisebb munlrnbé1t megál
lapító és a belüt,ryminiszter által jóváha
t,ryott határozatban megállapított bérek
nél az alkalmazottakn:ik csekélyebb mun
lrnbért fizetni nem szabad. 

13. §i. (1) Ha a munkaadó a megál
lapított legkisebb munkabérből bármilyen 
cimen valamit levon, köteles a munkabé:r.· 
esedékessége alkalmával a munkavállalók
nak írásbeli elszámolást adni, amelyben a 
megállapitott és anegszolgált munkabér 
n1ellett a levonást, valan1h1t annal;;: jog
címét részletesen fel kell tüntetni. 

\ 3) A társadalombiztosítási j árnlék 
vag:.~ k:öztnrtozús cin1én eszközölt levonás 
esetébGn a munlrnadó nem köteles írásbeli 
e]szán1olást ad1ii. Ebben az esetben a, 
munkaadó köteles a munkavállalónak ki
'fizetett összegTől az előző mondatban 
említett cimen eszközölt lernnások feltlin· 
tetésével jegyzéket vezetni és azt a n1un~ 
kavál1alóvaJ a kifizetCskor alúiratni. 

1'1. §. (1) A munlrnvállaló a munka-
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t"lótól a valóban fizetett és a jelen rende
let alapján megállapított legkisebb munka
<1ér (fizetés) közötti különbözet megfize. 
tését és a munkabér (fizetés), illetőleg " 
különbözet kesedelmes fizetéséből szárma· 
zó k8:ránal' megtéritését követelheti. 

(2) Az első bekezdésen alapuló köve
telést attól a na.ptól számított egy év alatt 
lehet érvényesiteni, an1ely napon a 1nunka
vállaló a n1egkárositásról tudon1ást szer
zett, an1en11~riben az igény érvényesités0 
időközben el nem évült. Az alacsonyabb 
munkabfr átvételétől számított !túrom év 
elteltóYel a különbözetre vonatkozó igény 
elévül. 

.4.:: él·cnkénti fi,::.etéscs s,:·al1udsúu. 

15. §. ( 1) i\ nyilvúnos és házi g·yóg·y
.szert:írakban foglalkozLatott és a jelen 
rendelet hatúiya alá tartozó gyóg·yszerész
alkaln1azottaknak ugyanannál a n1unka
aclónál eltöltött egy évi fol~·tonos szolgá
lat után évenldnt fizetéses szahaclsúgot 

~sllmm, coilapsus, sernm!Jeiegség eselim 

H ~ToC~iHNJO~t~ 
iilj., iabl., ;,m!vüs 
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kell adni. N 0111 rögt.dni hatáiyn feln1on
dásnál oz a st~~1.badsúg n1:egilleti a gy(Jgy
szerész-nkahnazcttat t1J·kor is, ha <:1Z 0g·y 
évi szolgúlat a :feln1oncúsi idő betöltésövei 
telik el. 

(2) Záradékolt oklevéllel biró gyógy
szerész-alkaln1azottak éve11kinti fizetéses 
.szgbadsúgúnai.;: legkisebb ta1tan1::l tizen
nyolc nap, 111ás okleveles g·yógysze1·(~sz

alkah11azcttn1-:. óvenkinti fizetéses szahad
ságánalt legkisebb tartan1a tizenkt~t nap. 

(3) A szabacl><ignak " ('.l) bekezdés
ben n1egjelölt legkist-:bb iclötarb.in1a a jc 
len rendelet hat.iil>-bal0pésétöl kezr1óclöle.<r 
az ugyanazo11 111unknndónúl eltöltött foly. 
tf_.nos szolg-{tlat n1inden tovúbl)i 0vében 
egy nappal nö\·ckszik n1i ndacldig, an1ig a 
záradékolt oklevéllel Liirú gyúg-.vszcresz-nl
kahnazuttaknúl a luJszu11110g·y, eg::LilJ oklc
\·cles alkaln1nzutt~~knúl a Lizenüt nap{JL el 
ne111 éri._.\ szabac1súgídö pihenő napon (:.1. 
§.) 11cn1 Yeheti ki_:'zdett:·t. 

lG. §. (1) :\. f~zcteses sza1Jadsúg·ra 
való igény beúl1t:'d1oz 1neQ·szab~itt e~·v évi 
szolg:álat folytonos$~1gút ~ Hcn1 l'ri~ti a 
inunkának le.g.LcljebLi húrun1 húnapot n1cg 
11En1 haladú olyan rnc...:Jsznkitúsa, n1cd~- be· 
tegség. baleset, lcbetegeclés, katon~:.i .:;zolgú_ 
.lat, Yngy az alkaln1az;ott: sze111ClyCn k:ivül-
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álló körülmény folytán következett be; 
ugyszintén a n1unkának: tizenö.t n1unka-
11apot n1eg· nen1 haladó olyan n1egszakitása 
sen1,_ an1el~rre az alkal:n1azott önhibáján 
kivül kényszerült. 

(2) Az első esztendőn tul folytatott 
szolgálatot Q, fizetéses szabadsúg leg-rövi..: 
dcbb tartamának növekedése szempontjú· 
ból abban az esetben is folytouosnak kel! 
tekinteni, 11r~ közben a n1u11kaviszony egy 
éYet n1eg: nen1 haladó időre, \"agy ha a 
111u1tlG1viszony katonai szolgálat köYetkez
tében szaknclt n1eg-. 

( 3) A gyógyszertár tulaj donáb<H1 
(haszonélvezetében) vag·y vezetés2be11 be
kö,-etkEczett változús nem érinti a szolgá
lat fo1ytouosságút, n1ég abba11 az esetben 
se.n1, 11a a 111unkavúllalót uj sz€rzőcléssel 
alkalmazzúk tovább. 

17. §. Az évenkint.i fizetéses szabad
ságba 11en1 lehet beszán1ituni a törvényes 
n1unkaszüneti napok:at, valan1int azokat a 
napokat, an1elyel;;:en az alkaln.1azott beteg
ség, baleset, lebetegedés, vagy katonai 
szolg·úlat 111iatt nen1 teljesitett szolgáh'.tot, 
ki\·óve, ha a betegség, balc:set, Yagy lebe
tegedés a szabo.dság ineg-kezdése utún kö
vetkezett be. 

18. §. (1) A jelen rendelet nlapjitn 
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fizetéses swbadságot elsőizben annak a 
munJrnvállalónak kell adni, alti az 1939. 
évi április hó l-én egy évi folytonos szol
gálatot betöltött. 

(2) A fizet.éses SZ<1badság legrövi
debb taitamánnk növekedése szempontjá
ból az alkaln1azottnak a n1unkaadónál el
töltött teljes sz.olgálatát kell számitásba 
venni. 

( 3) A fizetéses szabadságot az e1Te 
jogot adó szolgálati év letelte előtt is meg 
lehet adni, de legkésőbb a szabadságra 
jogot adó szolg·álati évet követő április el
sejétől október hó végcig terjedő időszak· 
ban meg kell adni. 

19. §. (1) A munkaadó köteles gyógy_ 
szerész-alkaln1azottjának rendes illetn1é
nyeit a törvény és a jelen rendelet ren
delkezései alapján igénybevett sznbaclsá!! 
-egész tarta!ni.8.ra legkésöbü a szabadság 
inegkezdését n1egelőzö napon 111egfizetui. 

(2) A swbadság idejére járó illet-
1nl•nyt az a1kn1n1azottnak a szabadság 
meg-kezdése időpontjában élvezett illetmé
nyei mértékében kell megadni. Változó il
letn1ények esetében a szabadságot n1egelő· 
zö éYben e!ért illet!11ények átlag-át kell 
alapul venni. 

(:3) A szabadságiclő tartan1ára járó 

l.•·.·.• .... -.•.-.··.···-·.··.-·······.··.· ... -.•-.•·- ····•e:--··· ................... ,„ .• ·····<•=···--·=··· =· ~~~~-: - '"'"<->'-',-;<f>-"" -
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i1letn1ény kiszán1itúsánál a terrn~szetbeu 
J1yujtott szolg«iltatások értékét is szánü
tásba kell ve11ni, a,n1ennyiben azokat a 
:szabadság tartan1a a1ait is természetben 
az alkalmazott rendelkezésére bocsátja. 
.c\menyiben a gyógyszerész-alkalmazott a 
természetben nyuj tott éllmezésre szabad
.sága tartan1ára itrényt nen1 tart, ennek 
,érték8t a szabrvlság- tartan1ára jár(J illet
mény megúllapitásánál figyelembe kell 
venni. 

20. §. (1) A szabadságot rendszerint 
~-iszt2„tlanul l(sll 1ncgaclni, hacsak a 1111111-
kaacló és az nlkall11azott a n1egosztásban 
lrifejezetten meg nem egyezett. 

(2) 1'.leg'P.Q:yezes hiányában a n1unka
ndó a szabaclsúgct csalt akk.or a~lhatja 
a11cgosztva, ha a n1egosztást a gyógyszer
tár helyzete elháriihatatlanul szükségessé 
teszi. 

(8) ~4.. n1eg0sztott szabadság részlete 

lVff.orphiruun. és Codein 
magyar gyártmány. 

AU<A~OmA VEGYÉSZEi! GYÁIR Rt 
Budopesi, IV .. Irányi-utca 27. 
Telefon 181-604, 106.040. 
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11en1 lehet k:evesebb hat n1unkanapná1, g 

(:2) bekezdés éi:teln1iiben n1egosztott szá
badság·ot. an1enn~1,,-ibe11 ez a tizenn)~olc na~ 
not i1en1 h;iJadja n1eg, legft::ljeblJ háront 
i'észre lehet tagolni. 

( 4) A szabadságot az évnek. áprili~, 
hó 7-től október hó végéig terjedő iclő
szal\:ában J.;:ell n1egacl11i. A törvé11yl1atóság 
első tiszt·viselője a 111unkavú1laló 111eg·l1all· 
o·atása utá11 a 111unh::a.adó inclol;;:olt lcérel
::iére - :JJmennyiben ezt elhúritllatatlan 
okolc szükségessé tesz'ilc, i11egengedl1eti, 
11og·y a n1u1tlc1adó az alkah11azott .szabad
súgát az év 111{!,5 szakúba11 adJa i11eg:
ug;yana1111ak :.t n1unJ;:aac1ó11al\: azonba11 
ilyen engeclélyi: lcét egyTnást k:övetö nap
tári évben nem lehet adni. 

(5) A munkaadó köteles az alkalma
zottat a- 1neg·adott szabadságról unnak: 
kezdete dőtt legalább 15 nappal érte3i-
te ni. 

(6) _/.\. szahadság ic1ötartan1a é.s a sz:1-
badságidőre júró illetni.ényel;.: teltinteté
bon tún1aszt0tt igényel;:et - 11Yint a 111un~ 
k.aadó (>s a vele szerzöclóses ·viszony·ba11 
levő n1.uri1\a\'Úllaló közötti szolg-á1ati jog
viszon~rbúi eredő követe1ésel\et - az el'l'e 
irúnyuló jogszabályok szerint lehet birói 
uton ervényesiteni. 
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21. §. AZ a1ka1n1azottnD-k i1en1 szabad 
fizetéses szabadságánalt tartarila alatt el
lenszolgáltatással járó n1unkát vállalnia, 
1tivéve azt a li1unkát, an1elyet a szabad
ság· alapjául s:-:olg·áló alkaln1azásá11 felül 
i·endszeresen ellc.1.t. Ha az a1ka1n1nzott ezt 
a tilaln1at 111egszeg·i, vagy J.i:ijál.sza, el
·veszti arra a dijazásra val6 igényét, ru11ely 
szabndsúgának tarb:nna alatt a törvén~t 
ós a jelen rendelet szennt megilletné. 
Amennyiben az ~lkalmazott munkaadó
jánál vállalt szr.bacl.sága tartan1a ~Jatt 
n11l1nkát, a szabadsúgot n1eg nen1 adott
nak kell tekinteni. 

22. §. lJ a a inunkaadó a szolgfllati 
Yiszonyt ~}ly o}d)ól tH)l"!tjn fe1, an1e1~r ne111 
jog·osit ri:igtö111 hat6.i~·u f'cln1ondúsr~1 é::; 
eb!ien az ic16hcn 0,:-: nlkabnazott n s:::abad
::ág 111cgac1úsút ki 1/c.1nhatnú, a 1riunkaac1i'J 
köteles a sza!Jadsüg:oL le::;késölJb a felnJOll
dúsi id(; ta1·tnrna ~d~<.tt n1cgadni ('S az an· 
:i1nk egCsz tarlnn1úr~\ júrú íilctn1ények2t 
.2z; alkat!11a;-:ottn~11.._ ab\Jan az esclbcn is 
ldfizetni, ha a szabndsúgiclö ~\ fclinondá. 
~i ic1b b.:.l't:nnút n1cgha1adjn. Ez e2etb2l1 
a g·yófc~~szerész-alknln1azott a sznhadsúg
iclöt a :20. §. (-1) b0l\ezd8::;1,:;lien ir;eghFtú
rozott időn kiviil is :igé;1yclheti. 
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Yegyes renclelkezéselc. 

93 ~ A o·i•órrYszertár tulaj do nos a. .... • t)· e e~ .. , 
(haszonélvezője) vagy fel~lős vezetoJe 
nyilvántartást köteles vezetru: 

1. 2. gyÓblJ'SZel'ész-allca1J11azottak: sze
mélyi adatairól (név, születési hely és 
idő, vallás, szolgilatbalépés ideje (év, hó,. 
nap); 

9: az a1kahnazott.gyóg1~szerésze1c 111un

kabe~'srlá~áról (pi11enönap, ét1cezési idő,. 
ügyeletes szolgálat) ; 

3. a n1unkaidö J11eghosszabbitásáról, 
feltüntetve, hogy a meghosszab~i tás e1~-
o-edély nélkül (4. §.) vagy engeclellyel (». 
§.) tÖrtént-<•; a meghossz_abbitás kezelő és 
végpontjait ugy kell feltuntetm, hop:: a 
tén;yleges J11unkaidö kétséget lozaroa11 
n1eg·á.Jlapitható leg·yen; 

4. a g·yógyszerész-alkalrnazottalc fize-· 
tésöről, 

5. a gyóbryszerész-alknln1azott::i.11: fize
tCses szabadság;á11a1c időtart:in1áról (a s~a:
badság 1cezc1ctének: és \rÓgének: 11apta1·1 
megjelölésével). 

2~1. §. (1) Sen1n1is n1:inc1en olyan 111eg_ 
fi.llapoclús, arnelyben n 111Gnk:ivállaló a je
len rendeletben biztositott jogáról lemond, 
Yag:r an1elJ~ eze1tnél a rendelkezésekJ1él a 

105 

munkavállalóra hátrányosabb ( 1907 :XXI. 
tc. 1,1. §·a). 

(2) A jelen rendelet n;nclelkezései 
.ann:riban érintik a tőlük eltérő n1ás jog
szabálJ'nak, szokásnak, szerződésnek, 
vag·,r n1eg·[1,lJapodásnak hatúI~~át, m11enny·i
ben az az nlkaln1azottnak a jelen rendelet~ 
ben foglaltnál kedvezőbb helyzetet bizto. 
sit. 

25. §. (1) Ame1111yiben a cselekmény 
sulyosabb büntető rendelkezés alá nem 
·es;k, az 1937 :XXI. tc. 16. §-ába ütköző 
kihágást ]\:övet el és az ott n1eghatározott 
cbüntetéssel büntetendő az a munkaadó; 
illetőleg felelős vezető, aki 

1. A jele11 rendeletnek: a g3rúgyszc-
1'ész-al1zafo11:azottak n1ltnkaiclejCre, legki
sebb munkabérérn (fizetésére) és az 
évenk:inti fizetéses szabadságára Yonat.. 
l;.:ozó rendelkezését n1cgszegi, \'agy ki..: 
já.tsz.a, avt:tgy g·.y-óf:,1Jn;zerósz-aikaln1azottat 
azért, n1e1t az e1nlitett rendelkezéseken 
-algpnló jog·át érvényesit-i1 •,cag·y ('l"Yénycsi· 
tenj n1eg·ldsérli, e1bocs.:í.tja, ;;ag·y clhocsú
tássa1 fenyegeti, 

2. a L1. §. (2) bekezdésében n1eghütá
Tozott jelentés n1cgtétclét cln1ulasztja, 
1n.tb'}' azt clk:ésv2 teszi 111eg, 

3. a 1cvonúsról (18. §.) clszán1olást 
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Melléklet a 15011939. B. M. sz rendelet 2. §·a (/) 

A) Ki 

Ha a jelen ren· fi Legmagasabb Lo:!gmegasabb 
delet ha!á!y• heli munkaóra, 
alá tartozó al. , ha a gyógy· 
kelmazoltek ! szerlór ügye· 

állandó száma ' • !P.f e! !I; rt ' 

1 95 95 

2 95 90 

i 3 vogy 83 76 
több 

BJ Ki 

1-la o jelen ren· LegrnagosMbb Legmegasabb 
delet htdálya heti munkoóro. 
t.dá lortozó u\- hu u gyógy-

1 

1 
knlmazotlok szer!ór ügye· 

ö!lendó 
ll szán1:1 lelet !tJrt 

• 

i 1 103 !03 

2 vagy 103 98 
több 

:5-:;· 

í~' 

197. 

Oekezdesellez. 

mutatás 

he!i munkeórll huszonhfll heti átlagb~n. 
h'l A gvógyszerlár ügyelete 

kél csopor!ba 1 hóro_m_c_s_o_p_o_rt-. ·1·· -n-ég-y-,-,o-q_y_l_ö_bb-~ff 
osz!ol! ba osztolt csoportba asz· 

folt 

' 1 
70 62 58 

61 57 

61 56 54 1 

mutatás 

heti munkaó~a hu>'zonhnt heti állagban íl 
ha a s;ryogyszertár ügyelete íl 

két csoportba 1 három c::;oport-1 negy vagy több 
oszlo!t bn osztctt . csoportba osz-

==-'I Inti 

1 75 ' . 72--
82 

80 73 70 
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nen1 ad, vagy az elszárr1olásba valótlant 
foglal, 

4. a 23. §-ban elöirt nyilvántartás ve
zetését elmulasztja, azt nem az elöirt mó
don vezeti, vagy abba valótlan adatokat 
vezet be. 

(2) Az 1937 :XXI. tc. 17. §·át e ren
delet szempontjá:>ól megfelelően alkal
mazni kel 1. 

(3) A kihágások miatt az eljárás a 
k:özigazgatiisi hatóságnak, n1int rendőri 
büntetöbiróság·nak hatáskörébe tartozik. 
Har111adfokon a belügy:n1iniszter biráslto
dik. 

26. §. A jelen rendelet a kihirdetést 
követö nyolcaclik napon lép lrntályba. 

Budapest, 1939. évi i11árcius hó 1-én~ 

Dr. ·vitéz J\.eresztcs-Fischcr Ferenc sk. 
111. kir. belügy_n1iniszter. 

101 4 és 1 darabos eredeti csomagban. 
A 220.00~/1933. sz. belügymin. rendelet értelméhe11 
csali eredeti csomagolásban árusítható. 

Közvetlen rendeleseknél előnyárck. 

!JIIllllM!U !llT. [l]uriapesi, Xi11. ll1mgária-!1iirni fül. 
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160-1939. sz. 

A m. _kir. belügy1niniszter rendelete a gyógy„ 
szertarak üzen1i idejének és ügyeletes szol„ 

gálatának szabályazása tárgyában. 

A közegészségügy. rendezésérői szóló 
1876 :XIV. tc. 6., 137. és 167. §-aiban 
nyert felhatalmazás alapján a következő
ket rendelem: 

1. §. A gJróf,ryszertárak üzen1i ideje 
szempontjából a jelen rendelet hatálya alá. 
tartoznak: a n~rib.rános és házi g·yógyszer
Lárak, kivéve a ltor1nányzóság, a közkór
]1ázali:, a tudon1á11;yeg3retemi ldinikák, a 
leta1tóztatási intéetek, va1an1int a n:rilvá
nos rencle1őnté2etek házigyógyszertárait. 

2. §. (1) A gyógyszerlárak rendes 
nappali üzemi ideje reggel S órakor kez
död:Bi: és este 7 óráig tart. 

(2) A törvényhatóság első tisztviselő
je a helyi körülmenyek és életviszonyok 
últal indokolt esetber1 a gyógyszerészi 
nlunkaadói (>rdekeltségnek kére1n1ére -· 
a tiszti főorvos n1eghal1gatúsa után _ a 
g·.\~ógyszertárak rendes nappali üzen1i ide
jét ugyanannak a városnak (községnek) 
egész területére szabályozhnt.in. A na]J
J)ali Uze111idő azonba11 ebben az esetbes se 



kezdődhetik reggel 7 óránál korábban i~s 
nem terjedhet este S ór:ín tul. 

(3) A törvényhatóság első tisztvise
lője fontos közeg·észség·ü~ryi érdekből (jár
ván:y, vásár, jdénypiac stb.) a tiszti főor
vos előterjesztésére a g·yógyszert.úrnak 
az (1) bekezdés szerinti, illetőleg ('.l) be
kezdés szerint n1egál1apitott nappali üzc· 
n1i iclej8t a szükséghez kl>pest n1cghosz
szabbithatja, 

('1) A jelen rendelet szempontjából 
n1nnkaadói érclekeltségnel\: a 1\Ial:,>yaror
szúgi Gyógyszerész Egyesületet, ezenfelül 
Budapest székesfövúrosra nézye a Buda
pesti Gyóg::,'szerész r.restületet is, 111unka
vállalói érdekeltségnek pedig n Okleveles 
<._-;.yógyszerÉszek Országos Egyes.Ult:tét l.;:ell 
tekir:.tcni. 

3. §. (1) _„\. gyógyszertárakt~.t az alúb· 
bi (Z) és (:J) bekezdésben foglalt kivéte
lekkel törvé11:res n1unkaszüneti napokon 
(Yasárnapokon és Szent István napján) 
zárva 1~e11 tartani. Gyógyszert vag;y bár-
1ni n1ús cild~et ezel;:e11 a napol~on kiszol
gú1tatni nen1 szabad. 

(2) ... 4..zokbn11 u községeltben, an1e
Jyekben csak eg;.'" nyilvános gyÓg)rszertár 
van, a g}1Ógy5zertárat törvényes n1unka-

1 l ! 

szüneti napokon délelőtt 10 órától fogva, 
zárya lehet tartani. , 

, (3) ü~-yeleti szolgálat (4. 8.) alatt a 
~-y?.g)~szo:tar - ;.: (2) btkezdésbe11 n1eg
Je_lo!t g:;og;ye,zcrtarak i;:\v(1 te16vel _ tö1·
~'~n~'"es _ n1unkaszünetkor is egész i1a1) a 
KozonE~g· rcnclclkez~&ire úllni li::öteles. 
.. .:1. §. ( 1) ... :.\ nyilYÜncs gyúgy.sze1tárDk 
ug-.reletes szolgúlnb.ln~lk re;~dJét a tiszti 
fC-o·rvos, valanl'int a gy·ógy.szerészi n1u11ka
adói és n1u11 1kavállnlúi érdekeltséo- n1eg
ha1lgatása után a törvényhatósá~ első 
tjszt\·iselöje állapitja n1eg. 

0 

(2) .A„ g·~:-óg·yszertúl'nk üg·\·e1etes szol
g·álatánnk rendjl•t ugy· kell n;~g:állapítani, 
hogy a közcgészségüg·y ércleke séreln1et n~ 
szen;,·cclj en és a g~·1·Jg:yszerl'szek ke1lö iclö. 
tartan1ra :ine:ntesitessenek a szo10;álat CJlól. 
Evégből a g~·ógyszcrt<í rakat nz ;;~lábbi .( :1) 
!1c.kczdéshcn foght1tn.k í'igyelen1heYételé
ve1 csopcrlokra kell oszlnni. 

~H~t~CH 
l{ristályos B1 -vitamin készihnény 

,,aniineuriüises vi~arnin" 
tabi. és amp. 
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( 3) Ha a városban (községben) két 
~róg~tszertár van, az0kat lehetőleg kettő, 
ha 11áron1 g:róg·yszerlár van, azokat lehe. 
tőleg háron1, ha né<rv trvóo-vszertár ,r~1 11 o.,. ._ . .,. O• ""· 1 

azokat lehetőleg négy, ha pedig négynél 
több gyógyszertár van, azol~at a fenti cs0-
p0rt0kba11 öss1:efQµ·la1t~lk fig~relen1bevét~
lével csoportokra kE 11 osztar1_;, 

( 4) A csoportokba osztott gyógyszer
tára1\: ügyeletes szolgálatának: re11djét ug·y 
kell n1egállapitan1. hogy az egyes cs:ipor
tok eg:yn1ást követö2n !:!gycnlö ideig leljt'
:::iitsenek ügyeletes szolg-álatct. 

5. §. ~;\ gyóg·,rszertár felelő~ vezetője 
kötelts ~~ gyú,1:ty-.szc1·tár sz2n1beötl6 IH:lv~·n 
~-:. llejúrat1;~;_1 ldJüggesztett. tjblán fe~t·li'!
tetni, hc,cry a ~-~·6g:.\·r3zert~ir üg;,·cJctes .sz··.I
frúlatot tart, illetőleg ttzt. hog~,„ :11Jvik 
6·::óg:-·sz:_ i't.úr tart ü.~~)-cle~es szolgálatot'. 

G. S . . A„ gyógysze1-tárnk a helyi visza
nyok figyelen1bc\"ételével 12 és 15 úra k:ö
~~ölt, legfeljebb azonban 2 órán át ebéd
szünet céljából zá1·vntartl1nlók. SUrgös 
szükség esetén azonban a o-yóo:ysze1tár :t 

](őzönség rendelkezésére kö
0

t'el;~ 611ni. Az 
erre utaló túblút az 5. §-ban n1eo-ielölt 
helyen kell kifüggeszteni. A déli zá1;:·atar
tás idejét az elsö-foku közerrészséotio-vi ha
tóságnak (kis- és nag·ykö;,~ég-ekbe1~· a fŐ-
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s~olgabiTQnak, 1n1egyei városo]\:ba11 a pol
garmesternek, törvényhatósági jogu yá1\J
&okban a polgá.1111ester által n1e(J·bizott 
tisztviselőnek, Budapesten r. kerületi elől·· 
járónak) be kell jelenteni és a gyógyszer
tár bejáratánál szernbetünő helyen ki 
kell függeszteni. 

7. ~· I-IR a _községben c.sa-1\: egy n:rilvá
nos b':togyszo1-tar van és annak fele1ös ve
zetője (tulajdonosa) a gyógyszertárat a 
:3. §. (2) bekezdésében megjelölt időpont· 
ba11 zárva kivánja tartani, 1töteles a jek:n 
rendelethez csatolt jegyzékben felsorolt 
:g:Jrógy- és kötöz.őszereket, vah1111int egyéb 
anyagokat a zárvatartás ideje alatt a köz_ 
ség·házán, illetőleg a község elöljárósága 
által megallapitott helyen jól elz8rható al
kaJn1as szekrényben (liidában) készen
létben tartani. A gyógyszeres szekrény 
(láda) kulcsút a képviselőtest.ület. erre ki
jelölt tagjánál kell elhelyezni. ~~ g·yógy
szeres ládút csa'.t a községi (kö1·~) 01·vos
nak vag·y a község;ben úllanclóan letelepe
dett orv.)s11ak. szabad rendelkezésére bo
csátani ... ti. gyóg·yszeres lúda tartaln1ú.t csak: 
alrkor szabad ig·é-nyhe Ycnni, ha arra 111ul
hatntlanul szükség van. :\. közs6gi (kör-) 
orvos, illt:töleg n1a.gánorvcs köt2les n, 
g·yóg1~.szertár felelős vezetőjével közölni, 
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hogy a szekrényben (ládában) tárolt 
&zerekböl mit és kinek a i·é.sz<ire használt 
fel. A gyógyszertár felelős vezetője köte
les a felhasznált ~,ryóg·,\„_ és 1;;:ötözőszere
ket, valan1int 8X:yBgokat hahtcléktalanu1 
pótolni. A~-:. ig·ény·bevett cikkek ú1·ána:c 
lnegtéritésÉYe nézve a fennálló jogszabá
l,yok irá11yadók. 

8. §. (1) Ame.nnyibei1 a cselekmény 
&ulyosabb büntet5 renclelk•:zés alá nem 
esik, kihág·ást követ el és e rendelet alap· 
Jan p8nzbüntetéssel bünt2te11clő az a. 
g·yógy·.szerész (felelős vezető), ak:i: 

1. a gyóg·ysze1'tár üzen1i idejére (2. 
§. és üg~reletes szolg·úlgtráa ('3. §. (3) 
bekezdése, ~!. §.) ·vonatkozó rendelkezése
ket nem tart.ia be. 

2. tör-\-"É:nyes 11·1nnkaszüneti napon a 
3. §. (1) bekezdésében foglalt rendelkezé
sek n1egszegésével g·yóg·yszel't, vag-,y bár-
111il;ren n1ii.s cikk2t kiszolg·ültat. 

3. ~l. gyógyszeres sz0krl·n:r (Jádi:i.) 
n1eg·feleiö felszereléséről és elhelyezéséről 
nem gondoskodik. (7. §.) 

(2) A kihúg·ás n1i:1tt az eljárás a 
közigazgatilsi hatóság;nak, n1int rendőri 
bii11tető bil'úsúgnak hatáskörébe tartoz:-il\. 
1Iarn1aclfoli.:on a belügy1r:.inis~~ter birás1-Lo
clik. 
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9. §. · „'-\. gyógysze1iáraJ,;: üg·yel,et;s 
szcJo·álatának l't:ndjét . a törvCnyhatosag 0 

l ' t l . -első tL~zL-\'ic;elöje a jelen renc e1e · a apJan 
-elsőizben legkésőbb 19:39. évi 111úrcius hó 
\-ég·éig köteles n10gú1lapitani. 

10. §. A jelen rendeiet a kihirdetését 
követő nyolcnclik napon lép lrntályha. 

Budapest, 1939. évi március hó l-én. 

Di'. vité;: Keresztes-Fischer Ferenc sk. 
m. kir. belügyminiszter. 

-0-

M cllékl et a 100-1.<1.w. B. Jf. s.:ámu i'Ci1. 

delet 7. §-á.Jim. 

Gyógy. 011 kölözőnci'ck jcuudkc. 

Acicl. acet. sal. comp. 20xü.50 g-r. 
Aether-camph. sol. in ampullis 10 db. 
Aether sulf. 100 g-r. 
Atropin sulf. sol. 0.005 % 5 gr. 
Benzin :200 gr. 
Chi11Í11 llllll'. cornpr. lOx0.50 gr. 
Coffein natr. heuz. sol. 20 százalékos 

in ampullis 10 db. 
Dextros~ sol. :20 százalékcs in ampul

lis 10 clb. 
Diphteria serum 1-1 drh. 3000, 5000 

10.000 A. E. 

s 
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Extr. sec. corn. spissi sol. 2 százalé. 
kos in amp. 1 köbcm. 1 O drb. 

01 ricini 100 gr. 
i\'Iorph. mur. sol. 2 százalek ín &mp. 

10 ch·b. 
Sol. Insulini in amp. 1 drb. 

Sol. strophantini in amp. 4 drb. 
Tetanus serum 2.500 A. E. 1 drb. 

Tinc. jodi 50 gr. 

clrb. 

Tinct. opii 10 gr. 
Transpulnün in amp. 1 köbe. 10 

Lana GossylJÍÍ Br. 2 drb. 100 gr. 
Leucoplast 2 cm x 1 m. 
Gaze hycll-ipl1il 1 m. 2 drb. 
Fasc. mull. 4 drb. 10 cm :x 10 cm. 

17c1.865--1939. XIV. 
Be!iigyminisz(eri leirat a 60/1938. B. i\í. 
szán1ú rendelethez fűzött n1elléklet 7. f) be-

kezdésének 1uagyarázata tárg:rában. 

Magyarországi Gyúgyszaész Egyesület 
t. El-11ökségé11ck! 

Fenti számu felterjesztésére értesítem 
fl t. Elnökséget, l1ogy a gyógyszerész sz2-
n1élyzetnek, a 252.637-193~1. szún1u ren
deletben előirt szolg·á!ati bizonyitványá
nak tisztiorvosi láttamozásfi&1t, clij fel-

~zámitásánrik: l1elye nincs. Az erre vonat
k.ozó rendelkezésen1E:t az illetékes várn1e-· 
b'YB .alispánjánalt eg;{idejüleg 1\:iadtan1. 

Budapest 1939. április hó 11-én. 

A miniszter rendeletéből:: 

Dt. Atzél s. k. 
n1iniszteri tanácsos# 

A gyógyszerész.alkalmazottak legkisebb 
iizetése. 

A m. kii·. beliigyminiszter 176.572-
1939. BM. sz. alatt megerősítette a gyógy
szerészi n1unkabérn1egállapitó bizottság
nak: a gyót:,ryszerész-alkaln1azottaknak leg
kisebb fizetésére vonatkozó alábbi hatá
rozatát: 

Hcdá„owt. 

A gJrógyszerészi n1unkabérrnegállapi~ 
tó bizottság a n1. kir. belügyn1iniszte1· u1" 

150-1939. B. l'II. szárn,u rendeletének 1. 
és S-14. §-ai érteln1ében az ország egész 
területén a rentlelet hatúlya alá tartozó 
11vilvános és házit!:vóg\~szertárakban, va1a.· 
n~int az ezekkel .... 'öss~efüggö üzen1ekbe11 
foglalkoztatott okle\'eles gyógyszerész al
knln1azottaknak f:zetenc1ö Jegldschb fizc-· 
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tésekre vonatkozóan az alábbi 11ntározn
tot hozta: 

1. A jele11 határozat a11caln1azása 
szempontjából az ország három területi 
. csoportra oszlik. 

A területi csopo1tok a következők: 
k területi csopol't: Budapest a lör

vényhatós~í.g·i jogu városok tovúJjbá Du
.dafok:, IGspest, P0stszenlerzsébet, Pest
.szentlörinc, Rákospalota és Ujpest. 

B) teriileti csoport: a többi megyei 
város. 

C) területi csoport: az ország nag·y
és k.isl\:özségei. 

Az A .. és B. csoportlJa tartozó hely. 
ség·ek belterliletétől távol fekvő települé
seke11 és ta11yáko11 lévő g;í7óg·yszertárak 
nlkal111azottaira a e csoporlra n1eg·űllapi
tott legkisebb fizetés il'ányacló. 

A fizetendő legkisebb fizetések a kö
vetkezők: 

·1ETRACOR.cH1NoiN 
füagvaw !JBíliEllmlíivltm!elrn2ol l!észiiméílY 

:lilti!lllEl?lf~((;[IM, EXl!;iífariS, EXl"E!!;TOll.!lllrn 
inj., sol., lobl., pulvis 

119' 

A B e 
csoport 

legkisebb havi fizetése 
pengőben 

Az oklevel meg . 
szerzése után az 
első évben 180. - 170.- 160.-

cgy évnél több 
gyakorlattal 200.- 185.- 170.-· 

z{waclékolt okle
véllel biró (app
robációs vizsg·át 

tett) gyógysze
rész a1kaln1n-
zottnak . 2-10.- 220.-· 200.-

Az előző hekezclésben 111eg-állapitotl> 
lcgl;:isehb fizet6.s n rendes nap1;a1i n1unka
idő és a 150-19:39. B. M. szamu rende
lethez csatolt táblúzat óraszán1ainali:: ke
retén belül teljesilhető n. n. subinspekciú 
c1iinzásaJ.i:ént illeti n1eg az alkalin.azott· 
gyóg·yszerésit .... "\z éjjeli szolgálatot külön 
kell dij azni. . 

... !\ i11agasabb fizetési' csop.ol'tl?a. Y,~·tlo 
tartozásra igényi; 11:yujtó szolg-a1a~1 ~dob.e 
azt f1 O'\·a11:01"1atot is be 11:el1 sza1n1tan1, 
<- „ <-• e. ' J •' 
nn1elyet az alkaln1azott n1ás inunkaac ón<..:1• 

megfelelő munkakörben betöltött. 
3. A helyettesitésre alkalmazott k;se-
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gitő leg·ldsebb fizetése a 2. pontban rneg
hatá1·ozott legkisebb fizetés arányos ré
&ze. ...'-\. legki30bb fizetést a 2. pontban 
n1eghatározott fizetés ellenÉ·ben köve
telhető munkanapok, illetóleg munkaórák 
és a hel,yettes valóságos foglalkoztatása 
a.rúnyában kell ·n1egállapitani. Az eg·y 
n1unkanapra eső legkisebb dijazás vá1·0-
sokban a 2. pontba11 n1eg·határozott legki
sebb fizetés egyhuszonketted (1/22), köz. 
ségekben egyhuszonnegyed ( 1/24) része. 
i\fogkc=zdett munkanap a készpónzjava
daln1azás tekint.~tében egész napnak szá
mit. 

A dijazást. ::unennvihe,n a helrettes 
n n1unkahelytől · 50 kn1.-1;él táyo}abb lakik, 
az elutazás időpontjától a visszaérkezés 
iclöpontjúig kel! szá1nitani. 

... 4. helyettesnek n n1unko1heI:yre uta
z.úsával és visszautazásával feln1eriilö uti
költség·et n1eg· 1telJ. fjzetni. 

A gyúgyszertár g·yóg·yszer2sz a1ka1-
111azottainak szabads:lga idejórc helyette
sités céljából fogfalkoztatott gyóg:yszerés:: 
- an1enn.viben el.t a g·.róg:rszertár l1elyze
lc szükségessé teszi -·a hét 111inden nan-
ján fogfalkoztatható. -

cl. A szokásosnál rövidebb iclörc al
kaln1azctt gyógyszerészek (az ug·yneve-
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zett ~,állandó kisegitők'', „rész-k:ondició
ban" foglalkuztatottak) legkisebb havi 
fizetése a 2. poutban n1eghatározott fize
tés el18nében kövctdhetö munkanapok, il
letőleg munkaórG\k: és az ezen pont al{l, 
tartozó g;fógyszerészalkaln1azott valósá
gos foglalkoztatása arányába11 a 2. pont
bco1 n1eghatá:i.·0zotL legkisebb f17etés 
arányos részének 10 százalekkal növelt· 
összeg. 

Az ezen po11t alá tartozó g-yóg:ysze · 
rész a1kaln-1azotta,k rendes nappali n1un
kaideje nem lehet több heti 45 és napi 
9 óránál, l\:özségekben 11eti 56 és napi 10 
óránál; a g~yÓb1:rszertár ü~ryeletes szolgá
latának heteiben a nappali munkaidő -
az ebédidő érintetlenül ha;;yása mellett 
_ 11 órára emellrnclhetik. 

A félnapi a1kaln1aztatásnak eg)rhu
zamban és pedig VU6'Y délelőtt vag-r dél. 
után foh·amán kelJ történnie; e rendelke
zés szen~pontjából délelőttnek a napnak 
legfeljebb fél két óráigi:er.iedö, a dC1ut6n-

l6n:sökke11tő, fájdl@lomcsi!l<Jpni6 
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nak a napnak legkorábban fél 2 órakor 
kezdődő szakát lehet tekinteni. 

Az ezen pont alá tartozó gyóg;,rsze
_rész alkaln1azott11ak: fog·JalkoztatásánaI\: 
n1inclen napjára legalább :) órára esö di
jazásra van ig·énye n1ég· ak:kor is, ha fog-

· lalkoztatása ezt az iclötarta1not nen1 éri el. 
}la az alkaln1azott foglalkozt::\tása el

éri a 150-1939. ]}. J\I. számn rendelet 2. 
. §-á11ak n1ásodi1<i: bekt2zdé.sében n1eg·hatá
l:ozott rendes nappali n1unkaidönek hú
ron1neg·3•ed részét, legalább a 2. pontban 
rnegállapitott legkisebb fizetést kell meg
adni. 

5. r\z üg·yeletcs szolgálatot a n1eg·ál
lapitott legkisebb fizet2scken felül 1~ülön 
kell clij azni. 

;\z ügycictcs szolg.úlat lcg1dsehh cli
jazúsa a köYelkező: 
A. tel'. cs. n. ter. cs. e. ter crnpcl't 

2.- p 2.-· p 

ha a közs8glJe11 
több egy 
gvi~t;·\·szertúi' Ynn 
1.51) p 1.-- p 

I-In a g;:<)gyszert2r úllanclü ügyeietc::i 
. szolg«ílatra van kötele:.:·.;c, az ügyelet:;s 
szolrrii.Jnt Jeo·]i:isebb dijn 1.50 pengő, köz-o 0 

_ ségek!Jen 1.-- pe11gö. 
_/.\.. vasárnapi ügyeletes szolgálat éjje. 

, 
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lén teljesített éjjeli szolgálat eselén az 
előző bekezdésben megállapilott dijakhoz 
1.- pengő pótlék .iál'nl. 

I-Ia a gyógyszert.'1r este 9 órún tul is 
nJitva van, az előz.ő bekezdésekben n1eg;
állapitott díjakon kívül 11 Ól'áig legalább 
1.- pengöt, 11 óra után lega1úbb 2.
pengöt kell fizetni. A megkezdett óra 
egész órának szán1it . 

6. A 150--1939. E. ~[. szánm rende
let 3. szakaszának n1ásoclilc bekezdésében 
n1eghatározott, a g·yógyszertár ügyeletes 
szolgálata esetén vasárnap teljesitl1etö 
különmunka legkisebb dija fél napra: 

A. csop. E. csop. 
okleveles gyógyszerész 

esetében . '1.50 P -!.- P 
záradékolt oklevéllel biró 

(appr0bációs vizsg·át 
tett) gyógyszerész 
esetén 5.50 P 5.- P 

L:&©Dffili· Giis !?Jé3Wfi~im©Ilan©[•1 
legjobb minőségben 

~~ íj2l ~ 13 11 ~ ~ 
Budope!.t, V, Visegrádi-utca 10. Telefon: 114-296 
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7. A természetbeni szolgáltatásokat 
.a következők szerint lehet figyelembe 
venni: 

-l,8 ~~ ' i~ ~ 

t:; 2..5E."§ • ·-" "" ~~~·~:2 c:>>_..,,o 
c.o """" 
~~:~~ 

"" ~~ ~.11' ~" 

·Teljes ellátá.s 
csak lakás és reggeli 
csak lakás 

ci'.i~"<J..:::> 

80 p 
24 p 
18 p 

oo "" 8§ :r,:~ „" «" 
70 p 60 
22 p 18 
17 p 14 

nuclapest, 1939. évi nüjus hó 9-éll. 

p 
p 
p 

Dr. Yci.Jnossy Zoltán s. k. 
egyetemi ny. tanár 
a bizottság elnöke 

Gróf[ Gyula. s. k. 
az Okleveles Gyógyszerészek Országos 

Eg)-esülete üg}:-v. igazg·atója, a bizottság 
jeg_yzőjc 

153.115-1939. XI. sz. 

·Beliig:r1niniszteri leirat a f.!,'yÓg-;rszerszúntlúk 
kifizetése fárgyúlJan. 

(ff Eeriileti: Bete11bdositó Jntc.:etnck.) 

1?· ~J 

Jdfizetésfoél az intézetek eltérő gyakorla· 
tot folyiatnak. 

Felhivon1 ezért az intézetet, hogy a 
_g·yógyszerészek által kiszolgáltatott 
gyógyszerekről összeá!litott és bcekülclött 
számlál\: alapján előlegként a n1agyar 
gyógyszerárszabás szerint járó összeg 80 
száza1ék:át fizessék ki n1indaddig, amig a 
gyÓKYSZerárszabás ké1T1ésének véglege.s 
xendezése n1eg nen1 történik. 

Budapest, 1939. évi junius hó 24-én. 
A milúszter rendeletéből: 

dr. vitéz Júsfay s. k. 
111iniszteri tanácsos 

236.239-1938. XIV sz. 
.Beliig·:yn1iniszt.eri rendelet, a g;yóg-;\·szerféle 
.anyagokat árusító kereskeclfik fokozottahh 

elleníírzése tú1·g-yúha11. 

( . .:.11lfauyu.i·ors,:·úyi GyiJ;111s::.: 1 i'(\<;,·;: E!tffl',-:iilcf 
El 11ük:>l;U('!11:l:) 

Az Eg·:,„esületnek. ~197-19:38. szún1u 
beac1Yányára tudornásul Yétel végett 11:öz
löm az alábbi rendeletet. 

Budapest, 1939. évi julius hó 5-é>n. 
A miniszter helyett: 

D1·. Jolwn s. k. 
államtitkár. 
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T'ala:1nciui.yi tört1ényhatóság első tiszt,v'i-1. 
sc!öfenck. 

Hozzám érkezett jelentésekből meg
álla1Jitottan1, 11og·y· eg·yes kereskedők oly 
gyógysze1üléket, sőt kifejezetten gyógy
szereknel~ n1in0sitett an;yagokat is árusi
tanak, an1elyeknek. sen1 á1·usitá.sára, sem 
tmtására jog·ositva nincsenek. Minthogy 
ez a zug·g·.-,.~ógyszerárusitás l.;:özegészség'
iigyi sze1n111Jontböl renclkivüli l1átrán3rokat 
okozhat, felhivom Alispún, Polgármester 
Urat, utasitsa ·kir. tiszti főorvosát és ösz
szcs hatósági orvosait, hogy a gyógy.sze
r2k és g·yógyszerfélék forgaln1úra vonat
kozó 21.000-1936. K. K l\L számu ren
delet 28. §·ában előírt hatósági ellenőrzést 
n Ieg·szigorubban g·yakorolják és a jogta~ 
lanul tartott anyagok lefoglalása mellett 
ug·yriJ1ezen rendelet 29. §-úb:J.11 n1eg·11atúro
zott kihágási eljárást nlinde11 esetben in
ditsá1;;: 111eg. 

Budapest, 1939. é,·; julius hó 5-én. 

A miniszter helyett: 
D;·. Johru1 s. k. 

államtitká!'. 
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A m. kir. belügyminiszter 741/1939. B. JH. 
,sz~í1nú ren<lelete a gyógyszertári jog·osít:vá~ 
nyok adoin:in:rozásánál a hadirakJ;;::aut, a 
vitézi rendbe tartozó és a tűzharcos g;yógy
szerészek előn:rhen részesítése, valan1int 
.eze1cuek g;vóg:,rszertárlHtn való alkahuazása 

tárg·yáhan. 

Az 1938 :IV. tc. 22. §-ában nye!'t fel· 
hataln1azás alapján a honvédein1i n1i11isz~ 
terrel egyetéitőleg a következőket ren. 
delem: · 

1. §. 
A jelm rendelet rendelkezései szem

pontjából igényjogosultnak kell tekinteni: 
a hadirok.kant, a vitézi rendbe ta1toz6 és 
.a tiizharcos g·yóg~vszerészeket, '.'alan1int az 
1938 :IV. tc. 10. §-ünak (l) bekezdésében 
i11eg'jelölt esetben a b11Tógyszerész 11acliDz· 
veg1~eket is. 

2. §. 
(1) Az 1938:IV. tc. 10. §-5nak (1) 

0 íl:EilífNJ@B~~ 

iZ'Í!ól<:éíii digiialis lana!óból készül; kristályos 
Összglycosida lcészilmény 

~Solutio - Tabletta - lnjectio - Suppositorium 
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bekezdésében foo:lalt rendelkezések értel-
111;8ben szen1éJyjŰfru gyóg-;ysze1·tári jogo, 
s,itván;r ado.n1ányozásánál egycnl() feltéte
lek mellett pályázók közül a. hadil'okka.11t, 
a. ·vitézi !'e nd be tartozó és a. tiizlwrcos 
gyógysze1'l'S,ot előnyben kell részesiteni. 
Il:ren pályázók l1iányába11 ez az előny a 
gyógyszerészi képcsitéssel rendelkező ha
cliözvegyet is megilleti. 

(2) Egyenlő feltételek mellett pályá· 
zóknak awlrnt kell tekinteni, akik az 
1876 :XIV. tc. 129. §-ában és a 22.370-
1883: B. iVI. szfrmu sz,iJiályrendelctben. 
foglalt feltételeknek megfelelnek, szeme" 
!yük ellen alapos kifogás nem emelhető fa 
n1egközclitőleg e.~ryenlő időtartan1u g·yógy·_ 
szerészi szolgúlat•Jt tudnak igazolni. ~1-\.. há
hnrn iclejc alatt teljesitctt katonai szolgá
~at idejét, a hadífogsághan eltöltött időt. 
haclirokkantaknál a legalsó járadékosz· 
tályban egy évet. a n1agasabb járadék
osztáI:yokban a rokkantság fokúhoz ké
pest fokozato.san legfeljebb -! évet gyóg}·
f',zer(•S(;i szolgálatban eltöltött időnek kel! 
szún1it.a11i. 

(:3) .Az ig·ényjogosultak azonos cso„ 
portjába ta1·tozó pályázók közül - a g·yer
mekek számára nézve az 198:3 :VII. tc. 
27. §-ának (13) bekezdésében foglaltak 
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szemelött tartásá:val - a reászorultság 
és az érdemesség köri.Jltekintő m<!;rlegelé
sével kell kijelölni ·azt a személyt, akit a 
förvényben biztositott előny leginkább 
megillctt. 

3. §. 
( 1) Alnen11:riben a g1rógy5zertárban 

alkalmazott gyógysze1·észi szonélyzet lét
szán1a a hárorn főt lneg·halaclja, legalább 
két, an1ennyi1ben a gyógyszerészi szen1ély
zet létszáma két vagy három főből áll, 
legalább egy hadil'okkant, vitéz vng,\• tüz
harcos g·y6g·.rsz2részt kell a jelen rendelet 
hatálybalépése után a g·yóg·yszerészi sze
mélyzet körében alkalmazni, feltéve, hogy 
az állásra rnegfelelő h;;iclirokkant. vité~ 
vagy tüzhal'cos jelentkezik (193S: IV. 
tc. 10. §. (2) bekezdése). 

(2) „:\. gyógyszert.ár gyógyszerészi 
személyzete alatt azokat az okleveles 
g·J~óg;/szerészeket kell érteni, akik <=v 

gyógysze1tárban állandó jellegü szolg-ála
tot telj esitenek 

(:3) A g-yóg-yszertár tulajdonosa (fe
lelős -i;ezetöje) a jelen rendelet hntá1ybv.
Jépése utc'ln :nlegürescclő okle\·cle.s g;;óg>·
szerészi ú1Iúsoknt - n1egfelelö igényjog;o
su1t jelentkez(·se ::setén ·- akkent. 1\öte12s 
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betölter..i, hogy n gyógyszertár gyógysze
részi szen1élyzetében n hadirokkant, vitéz 
vagy tüzharcos gyógyszerészek arányszú
ma az 1938 :IV. tc. 10. §-ának (Z) bekez
désében n1egállapitott ai·án~rszán1ot elérje. 

(4) Megfelelőnek kell tekinteni azt a 
hadirokli:nnt, vitéz vttg~r tüzahrco;:; jelent~ 
kezőt, ak:i lnagyar álbnnpolgúr, az előirt 
képesítéssel rendelkezik és fedclhctcUc1c 
előéletét az illetékes hatóság ált<ü kiállitott 
bizo1rrit\·ánnyal igazolja. eb;·észségi úllapo
la pe~lig a szolgálat cllátúsút lehct.ö\ré te
Bzi. 

( :3) Oklcv:::lcs gyóg·yszcrészi állt1st e 
"~· (cl) bekezclésétö! eltf,r6lcg· lJetölteni 
~·sak nz csctL·en lehet. ha a gyóg-,vszcrtúr· 
Lulaj dono.;; kérel111ére a l\Iag:yaror3zági 
C·:{ú~.{\·.szcrl·~1~ Eg:yc.süiel, illctólcg Bucla-
pest~;t t1, B1tcl:.ipcsti c~~·Ó\:!,)"SZCl'é.sz 1'est~l
lct -· az Okl•2:Yel·:::::; (~y{ig:~r;::zc1·(,3zek Orsza. 
p·os Egy(::sületl•nek n1eghallg-ntúsH ut.ú1t -
~:lőzete.'.'.!c11 igazolja, lHJf!Y <lz "illetö gyógy
szetészi úllásra nincs lnegfelelő igényjogo
sult jelentkező. 

~1. §. 

(1) _-\. g,\·óg:;.'szertár tulnjdonosa ('fe
;elős vezetője) a :l52.62'1--J8:j.J. B. l\L 
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szán1u rendelet H. §-a· alapján az iJletékes 
elsöfol\:u_ közegészségüg·yi ható.súg (kis
és nagyk:özsé~.rekbCn a föszolgabiró n1e
g·yci városha1~ a polgárn1ester, törve;1yha
tóság-l jogu városban a polgárn1ester által 
n1eg·bizott tisztviselő, Budapesten a kcrU
kti elöljáró) tiszti onosához intézett be· 
jelrntésében a jelen rendelet hatlilybalé' 
pésétöl kezdődőleg köteles azt is feltlin
tetni, hog,v a g·yóg·yszertárb„111 az uj a1-
ka1111azctta1 e,g:yütl összesen húny okleve
les g·yógyszcrészt foglalkoztnt es hog·y az 
ujcnnan aE.:;:al:11azott g:,':{igyszeré-.sz l1ac1i~ 
rckka1it, vitéz vagy tüzharcos~e. ~~n1eny
n>·ihr::n az ujonnan nlk[lln1azott g·yó_g}rsze
rész h::1di1·0·~\k11nt. vitéz vag;~„ tüzharcos, 
az ezt tnnusitó ig;azolvún.~-t a bejelentés
hez szintén csatolni kell. 

(2) A g)·Cigyszel'tál' tulajdonosa (fe
lelős vezetője) köteles :.1z érdekelt igé11y-
joirosult.tal - kL,résére - közölní azokat 
~zc- okokat; an1el~'ek 111iatt ncn1 igén~,rjogo
E-;u1t g-,vügyszer€szt alkahnazott. 

(:3) _q_ ~ryúg·y.'3zertúr tul::i.jclonosa (fe
lelős vezetője) köteles a személyzeti nyil
vántartó kö11yvben hadirokkant, vitéz 
va("\~ tüzharcos ff\·ógvszcrész alkHln1azott
jú1~~1k ezt a n1il7Őség·ét feljegyezni. 
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5. §. 

A tiszti főorvosok (tiszti orvosok) a 
g:yógysze1tárvizsgálat0Ji:: alkaln1ával a je~ 
len rendelet végrehajtását szigoruan el
lenőrizni, az észlelt szabálytalanságokról 
pedig a törvényható~ág első tisztviselő
jének jelentést tenni kötelesek. A lörvéni'
hatóság első tisztviselői e az ügyben vi~s
gálatot folytat és annak eredményéről a 
belügyminiszter utján a honvédelmi mi
niszternek jelentést tesz. 

6. §. 

Az érdekelt igényjogosult a 4. §. (2) 
b':lrn~dése értelmében közlés alapjú;1, to
vabba az Okleveles Gyóg·yszerészek Or
sz{tgos Eg·.resiilete az egyéb uton tuclon1á
sára jutott szabályt.alnnság esetén a tör· 
vén~~hatóság első tisztvi.selöjénél szintén 
"·:izsg·álat tartás{tt kÉ-rheti. Az eljárás le
folytatására nézve az 5. ~- rendelkezései 
iriinyadók. <.; 

. . -4-.z igényjogosult gyög-yszerészek 
:igenyJogosuitsúgukat az alábbi n1ódon kö
telesek igazolni: 

~) a h;:i.dirokkanti vng·y hadiözvegyi 
(had1g·ondozotti) inh1öség0t eg·y éven be-
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Jül kiállitott „Hadigondozási igazolvány"_ 
1wal, 

b) a vitézi rendi tagságot a Vitézi 
Rend Föszélctartósága által r1évre kiálli~ 
tott, a1áirássa1 és körbélyegzővcl ellátott 
jgaz?lvánnya1, 

e) a tüzharcosi n1inőséget a 9.500-
)15-1938. H. M. számn rendelet 1. §
ának 1--4 pontJa, illetve az ezt módosító 
29.970/eln. Hg:.-1938. H. iVI. számu kör
xcndelet a) pontja értelmében kiállitott 
:igazolvánnyal. 

Amenyiben a cselekmény sulyosabh 
.büntető rendelkezés alá nem esik, az 
1938: :IV. tc. 20. §-a alapján ezer pengő
ig te1·jedJ1ető pénzJyi1sfigga1 l~ell sujtani 
cazt a gyügyszertá1tubjdonost (felelős ve
zetőt), aki nz ig·én~yjog·osult g·yógyszeré
szek a1kaln1azása te1\:intetében a jele11 
rendeletben megállapított kötelezettséget 
n1egszegi v.:i.gy Jdjátsza, c.tvagy annak 

~ ~[ijüN@~N 

il fle1·i!im oleamia1· !eveié1ml1 glvcosi!liija 
!ligiialüsszerii carrliac1m1 

Solutio Tobletla Supposiforium 



. '' 
e 
134 

i.;:ij;;{{szásúban bár1:1i rnóclc.n közrcn1ükö
d1k. A pénzbirságot a belüg·yrniniszterrei' 
egyetértöleg; a llonvédeln11 'i11iúiszter szab_ 
ja 1ti és az a l1adirok.kantak. seg·eiyalap
júnalt gyarapitására szólgál. 

9. §. 
A jekn rernlclet kihirdetese napján 

iép hatályba. 
Budapest, 1939. <ivi szeptember hó L 

Dl'. ·Fité.o J(ercsztcs-Fischer FCl'cnc s. k,. 
111. lm·. lJelügymi!liszter. 

-0-
~tl nz. Jc;·r. bcliigyn1.inis,:,tériurn. azon-

kitiil ki:-;eb{1 Jclent6ség-U. re11dcletckct 
<!dutJ ki: 

198ö. noven1ber 25-i 1te1ettel az ani
r11..-niiu1n l1it11t1tcns11lfo11icunu1ak ((,3 c{Jycsi'.
t e{{ !Jl/Ó[J ljS:::c1·ú i'S,;;a [JÚS /;(/ [} t'((f)l /11 Oli];(; ilf 7· 
fillérétt fclvétclé1·ö/. (2!,7.J,N!-1938. E. 
!11. XF.) 

1938. december 22-iki kelettel a J!W'll

a 111 i nobc nsolsul fn Hl irt na/1.-'. a. ?.·ö:;..,r; yÓ[J'!JS:::cr
cilá lás iNhfrc rc11dclhclésél'ől, - 2'17.411 
--1838. 

1939. január 13-iki kelettel ri IV. 
íii ugyar gyógys;;:c t'!c'.finy 1: 11 ck fcZ.v frléki 
!}yooys::.,c1·és:ck rés::c1 (' .20 ]JC1lgÖs kcclcez-
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11l6nycs árn bcs,oc1·zésécöi. (7901-193!). 
eln. szá,rn.) 

1%~). jm1uá1· 19-iki kelettel mnbcsid 
solul>ile iaJekciónC1k (2'17A02-J938.) és 
1939. .ia11uá1· 20.iJd kelettel Donoplcwt 
'i"aglapuszHnf; :( k1i::gyó[f!/SZL'l'e!látcis t:cr· 
/lére rcilllcl!1clc'scröl. (~-JS.1110-1938.) 

1939. múrcius lll-1ki kclcltül Pallicid 
tablci.tá;1([k. a ki.i.:uuúuu.s,::ci'cll(í/ás Lcrhf:rc 
rendclhclcséi'öl. (184.91~-„1939. sz.) 

1039. rnájus lG-iki keleltel Cortipan 
pului~'Hak g1·co1uJ1onként .JQ fill<Jl'ért az 
eg ycsi lct t u lJÚ/J!fS.:e rá i's::a flás/J(t f 1...Ir1..:·telc 
tcírgyábun (18G.:2:JS/19'.JD. E. l\I. ~\:\T. sz.) 

1}):39. ~núju.::·. 27-iki kelettel 'jl(!i'a-a:nti

n ol1c n.c.,·of...: I! !fa ill irl r1 o !; !l !'U i11111 oit l;{n {: .1-~ 
fi1lért;i1, (U11liesid pl!Íl·i::;i1ak {li'.·héiil 1.tÍ 
fillfréi'l, 

Dcsci;tyl jnd1·isnak fft'n--n1ii/oi1k[nt 11.J 
jUlL;í'l:i'f, 

lcft'(ICl.lj' jl/!ll'i.'>1/f!i; {/i"(Ui/iiiOí/l..-(_~l/f .;s 
fifl1}i't;t'{ G::: 1 .rJLltSifc{[ !}yrJ[!y.'·':::ci'1(i'S,:uf11{S
bu /cl I'(: i el e i' i"Í t'!J uú ln!il. ( l SG.:2:}()-1!):}9. 
.\:V. sz:\m.) 

18:30. julius :21-iki kckllel Culos[„;,,_ 
nak és Gui in1 iil-nak u /;ii.:() :·Jr)!f Y·"::e rcll(i lftS 
terhére 1·c11(!c!L:.-::(~!'úl, 

1939. juJiu.s 2:2-iki ke1elte1 ~t e,:'of'l i1)(Ul 
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pulvis árának grcun·ino·nként 26 fillérre 
helycsbúitéséröl (187.616-1939. B. M.) 

1939. augusztus 2-iki kelettel az Or
szágos Közcgészséyügyi Intézet komá~ 
'"omi vizsgáló állomásának felfr11itásárói. 
(188.405-1939. B. M. XV.) 

1939. szeptember 14-iki kelettel a:c: 
Octa.n-la.borcitóriwn Ovarium. tablettá.já
nalc a. köz[tyÓgyszcrellátás terhére renclel
hetéséröi. (187.613-1939. B. l\!I. sz.) 

1939. szeptemöcl' 14-iki kelettel cc 
Chinoin-gyá.1· Ovoscin ta.blettá.fá.nak és cc 
Richter-r111ci.r Ovariwn tablettájának él 

közgyógyszerellátásban való árleszállitá
sáró!. (189.082--1939. B. l\!L) 

A digitolis ianoto összes. 
glycosidóit tartaln1azzo 
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111. KIR. PÉNZÜGYi\l!NISZTÉRIUM. 

1939. ápl'i!is 4-iki kelettel ·vcrscny
:fá1·gya/ási hirdetincnyt tett közzé az Otba 
lmclapesti szako1·vosi renclelöinté.:cte ré· 
.szére az 190".9-40. köllségvclési évben 
::8.-zii-kséges gyóyyszcrelc .. ·ue{fys;::erek kenő ... 
csölc, kötszeJ'ck st/J. szállilásu, tár/;yábcvn. 

A székesfővárosi ni. kir. Pénzügyigazgatóság 
wégzése a Yegyipari forg·aln1i atlóvált.siig 

tárg·y{iban. 

{.A 11fet[1yH1'oi"s-:ági Gyóayszcrész Eoycsü
lct;1ck.) 

A n1. kir. pénzüg·y111inisztériun1 :23.86.:1 
-1934. VIII. 11. szánni rendelete szerint 
g)rógyszerészek által előállitott a ván1ta
rifa ~158. c.-d. szán1Hi alá ta{·tozó ga1e~ 
11!i1Jrus készit111ények után Yegs~ipari for· 
ga1mi aclóvált.ságot az e1őállitó g·yóg1-sze-
1·ész csak akkor tartozik leróni, ha 

a) a g·yóg·ysz01t ideális (1tü1önleges) 
·dnevezés alatt hozza forgalomba, 

b) a g·,vóbryszer elnevezése az előálli
tó >,ryógyszel'ész nevével (cégével) kap
-esolatos, 

e) a gJ~ógyszert a fenti elnevezések 
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11élkül, azonbnn viszonteladók utján is 
forg·alon1ba hozza, 

cl) a g·yóg·,Y~szert fenti elne:vezések. 
nélkül, de üzletszerzési tevókeny·ség·geI 
kapcsolathan kö1·Ie,„<~Iek~ üg·rnökük, alkal
rni üzl2tszerzők stb. utji\n éitékesiti. 

A g·yóg3~szertárak heJyszini e1Ienőr
zéso során n1egúll2,pitúsi nyert, hog·y~ 
~gi-es <rvr·1n·,·szertá:·ak f 21· dalun1ccsi1Iapi tó ...,_. ö •• ~. • 

szert „fájcblomcsU!apitó kombinúit por'', 
·"fejfájás ellen'•; „fogfájás 01Ien"; „For
tri.lgin" elncvez<~s alatt az e1üúllit6 g·yóg·y
szerés% nevének feltüntebóse n1e1lett; va
la1nint fagykcnücsöt .,fag·.ykt:nőcs'' és 
Í\:öhög·és cllc;1i szc1t „kühüg.js elleni szr
rup'' - rncgjelölésévcJ, .sz,intén az clüúllit.6 
g·_yúgytál' 1u.~:::g·cn1litC.sévc1i hozn~1k forg·a~ 
1on1ba . 

.,.q_ hiYalkozott ni. kir. pl,nzlig:y;n1,inisz
tcri renc1clct szerint az emlilett gyógy
kci.sztn16nrek közül eg,;:erlül rt i·lf'ortalginH 
elnevezésli fcjf,ljás c11eni pornak g·yúg·y
szcrtár úitnl történő előüllitása forg·~1Jn1i 
adó-v·úJtsé1g: köt('les. i~. fent. e1111itcit cg~/éb· 
E.;Zerek e16állitúse, ós forgalon1bnhozatal~1 
v_ g~·-úg·_\·szc:ré:sznL:l forgal1ni adú;,~últsúg·
n1e11tesi n1ert a font hivatkozott 111. kil'. 
pénzUgJr:i11inisztcri renclclet 1. 2. pontja 
ezekre a szerekre nem Yonatkoztatható. 
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j.\z é1 kifejezés, hogy rkO:cnbinált lJGl"', ide_ 
:ális elneyezi~snek nen1 n1ínösithc:tő, n1e1~t 
a koni.t,inúlt por. n1int fájclalo1ncsi1lapitö 
szer. útn1cnt a köztudatba és n1int ki.\z--
1s1ncrt ~ryógyszel'. n1indc:g·~'ik gyúµ:yszci·· 
lárhan kaphatö. 

J.\I0g-jcgy1::i azonban a rn. kir. pénz
ügyigazg·ntósúg, hogy a1ncnnyiben a 
g·:róg·yszerÉ.3z :;i fent en1litctt g-y.jgrszcrké
~·zitn1ényeit viszentl.!laclók utJün, vagy 
pedig· üzlct.szcrz.0si tevéken~lSl>gr;,·cJ kap
cso1at.han értéke3iti, ug:.:- a Yeg:yipari fol'
:g:aln1i adóváltság; flzetésí kötelezettsége 
fennáll. 

A kir. pénzügyig-azgatós;5.g hatúrozc1-
tái: r:1c;,rküldi: _ 

~1) a túr;.ryh:--l.11 llt:Yezett Eg~'l.:siiletne!\, 
b) a k01J. \,i. e. (vizsgálnti) iigyosz-

tú1ynak, a von~1.tkozó LÜl'gyiratokkai 
-cg~'i.itt.. 

11udapcst. 19:·~s. dccen1ber hó 30-ún. 

Dr. Bcnsc s. k. pü. fötanúcsos, p(:,nz
üg~·iggzgató li. 

!{enőcs, injectio, sofutio. 
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30.000-1939. sz. 
Pénzügyn1iniszteri körrendelet a jöveclelen1 ... 
és vagyonadó 1939. évi kivetése tárgyában„ 

(Valamennyi. ;n. 1rn-. pénzügyi.gazgatö
ságna1c, ·valan1enuHi kerületi Jn. ktr. acló'
feliigyelűségne7' és m. ki.!'. aclóhi.,vatalnak)' 

(Kivonat) 

A jövedelem és vagyonaclóról szóló 
1927, évi 500 P. l\!I. s7-ámu Hivatalos ösz.. 
szeállitás (J. V. H. ö.) 45. §·ának (2)' 
bekezdéséhez füzött utnitás (1) bekez
désében foglaít rendelkezés értelmében 
a pénzügjdg~;,:;gatóságok n1indcn év janll·· 
űr h<.'.VÚi:Ji:tn 111eg·inc.11tják a jövedelen1- és 
vagyonadó 1dvetését. 

Az 1939. évre szóló jövec1elen1_ és ~va
gyonadó kivetési 1nunkálatolc egyöntetü
ségének a biztosit'1s8- érdekében a fent
emlitett Hirntdos összeillitisban foglalt 
fcíhatalnia2'\s alavjún a következöket 
rendelem : 
1. 11 Jörrdclcnzadó kiuclisi "!Hl!nk.álatok~ 

3. §. 
„;.\z ipari és kereskede1n1i. üzletek: ü.ze

n1i tőkéjének értéli:elése. 
(l) A ,J, V. H. ö. :3s. §-ának (2) 

lielrnzdéséhez füzéitt trtasitús ( 4) bekez-
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désében foglaltak éiielmében elrendelem, 
hogy az ·ipari és kereskedeh11i üzletek:ben 1 

;Jlet.ölcg pyógyszertá l'l11'bn n fekl'ő ii:oc"' i 
tölr-éneh az érfCkét az illető ipari, vagy 
keresl\:ecle1111i üzem tern1észeténel\, g·yógy _ 
szertáraknál a pyógys;cerkészlet mennyi
segének megfelelően a kövef:kezölc szerint 
kell mcgá//opitani.: 

1. Azoknál az adózóknál, al\:ik ren
des és a kereskcdeln1i szokásol\nak: 111eg

felelő üzleti könyveket vezetnek és üzleti 
vagyo11ukról évcnl\0nt rendes, a kereske
delmi törvény rendelkezéseinek megfele
lő vagyonn1érlcget készítenek. az üzen1i. 
töke érté];ét a lc~tár adatai alapján kell 
n1cgálla,pitani. Ezck:ben az esetekben az 
adózót részletes leltár oemutatásárn kell 
kötelezni, nz aclókivetö hatóság pedig kii. 
lönös gonddal tartozik n1egvizsgáh1i és n. 
::ozükséghcz képest helyszini szc1yJe, vagy 
köny\-vizsg-álat ntján ellenőrizni egyrészt 
azt, hogy az ndúzó üzletében, vag·y üzen1é· 
hen fekvő töke egyes részei (üzleti b2-
! cnclcz2s, n?el's8.nyag, árukészlet 1\:ész
pénz, követelés, sth.) a leltái·ban a;, 1938. 
Cvvégi állapotnak .111egfe1elö állaggal, il
letőleg· n1ennyiséggel vannal\'..-e felvéve .. 
n1ásr8szt pcclig azt, hogy a leltári tár
try;:;.k az 18:38. é\·i beszerzési, ill. e1öállitá-



s1 aron vannak-e értékelve. Ennek az el
.i.oírásnak sorún nz nclózó n1inden kifog·ását, 
vag.1" feivilúgositúsát illeg· kell haligatni 
és ig·yekczui kell oI~-an n1eg·éJiapodásra 
jutni, En1eJy ugy a kincst6.r .. n1int az adó~ 
zó érdekeit a n1éitányosság·i &zen1pon tok 
szc1·int is biztos:itja. 

2. Azoknál az adózóknál akik sen1 
leltárt, sen1 n1érleg·et nen1 1tészitenek, ha
nen1 esak eg·yszerü feijeg·yzéseket Yezet
nek és az áltaiá11os J;;:erescti adónál aJapuí 
vett üzleti nrereségük városokban leg

,nlúlJJi 5000. egyéb helyeken Icp:aiúbl) 8000 
pengőben úllapittatc.tt ineg'. a Jelt[!l'i kész
let és n bE:rendezés értéket becsif~ssel, a 
kC.h-etelt,seket s tartozásokat pccJ.;·g Yalö
súg·c3 éitékiiklfCll kelJ 1neg·á1Japitnni. 

:J. _..\_:·~oknúl a kisebb adúzúknúl, akik
llt}l az üzc111i töke nng·.\~ságá1'a leginkább 
a forgalon1böl lehet köYetk0ztetni, az 
iizerni töke ért.ékét :lz üzlet tern1észete 
szerint a forg·alon1 1 Ü-60 százalékáig· 
terjedő, illetőleg az üzleti nyel'es{·g· eg·y
tizszres összegóben kell n1egállapiL:lni. 

~L ~4. ké?.111üiparosok112I az i.izen1i tőke 
értékét az ipa.r te1·n1észetc szer,int az évi 
üzleti nyereség· alapj~í.ni de legfeljebb an
n::lk :3-szö1·üs öss~e.~,céhc11 lehet fcl\·cnn i. 

.~;. _·t gyóyys.:erlárak11~íf az if..:c;ni tő-
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kének a?: elöző 1-J. pontok s::cr1'.11t .Jilcg~ 
á/lapilolt <'1'/ékén frlii/. szá111iMsba ked 
'Uci1ui ci. r1yó9~vszc.;·iá;-i jogosiltcln:z;lia11, 
c·11"11·/; ·/"((.f!l/Oil fOUfJ(Ui- i'C)Í<.Í (;i'félcét ÍS, }Ja 
11 •. ' ' • ,/ • 1 
ezt '1Z ért6ket a valü.:;6.g·os vételúra1k: a a-
pu lvétekwl nem lehet . i:inyo!110,zn,i,_ el .. 
rcnclelen1, ho~t:V a jog:osiL\·anr erte1~eul: 

't) ·1z olvan sze111élvico-u 0·vGg ... ~-szer· 
táral~n::1J~ .nn1~l~-~kj)~ll- az· '1 ~18. "6\-hf~.n o~;,:
leveles gyég·yszerts?;seg:éd volt alkaln1az
va. az 1938. évi forgalon1 két3zerese. [U11c_ 
lv~kbE:n ilv segéd neill volt a1ka1n1ctzvai 
0{11 nak eg·)~ és félszerese, , , _ 

b) az ol:yan reáJjogu g·.:ror~:yszert,arah
nál, n.n1el,vekben az 1988. e\·ben har~1n1, 
vao·v ennÉ-1 töbh okleveles g·,\-tlgy.~z:r;sz
se·~éd \ 7 C1L alkal111az-va, flz 1988. e\·1 I?r· 
q_·;1on1nak ~.75-szerese. nn1clyekhe1: seg\.'0-
~·ao-\- e!.r\"Ílltalúh~1n nen1. vag·,\- harü11111al ' -~. ·-. l 1 1-
ke\~esebb S(~géc1 Yolt a kn.111az\·a. anna.·. 
:~.:?.:)-szercs·2 \·eenclő fe1. 

(:2) .-i.z olran szc111Clyjogl1 gyög~-szer~ 
! úrat. an1elvet ()z,:cg·.\7

, '.'ag·;;: árY~1 haszon
~lvez. ahba;~ az esetben, ha ::i.z 187() :Xr,:l. 
t::. 1:2D. S .áhan enliii.-::::tC oklc\·e1Í;~s kczclon 
(u:onclnokon) kivül n1ás oklt:veles s2g-6c1 
nfncs alki11n1nzvn~ segéclnélkiili gyüg·.\-szer
t0.rnri.k kell te~<.:inteni. 

(:3) ~-\.~~ (1) bekezc1'2sbe11 e!n1onc1;)tt 
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szabályok azonban nem tekinthetők olyan 
rendelkezéseknek, amelyeket minden eset
ben alkalmazni kell, mert a becslé.:;nél fi
gyelembe kell venni mindazokat a tudott. 
vag·;y- bizonyítható k:örü1n1ényeket, an1elyek 
az iizemi töke értéké11e1\: l1e1yes és, -igazsá~ 
gos megállapítása érdekében a szabályok
tól való eltérést akár felfelé, akár lefelé 
indokolják. Ennélfogva fehivom az adó
kivetö hatóságok figyelmét. hogy olyan 
esetekben, an1ikor az adózó által -beval
lott üzemi tőkét az üzlet (üzem) fekvé
sére, nagyságára és forg·aln1i adataira 
való tekintettel megfelelőnek tal:\lják, ci 

vagyonadó alapjául a bevallott értékeket 
kell felvenni. Abban az esetben viszont, 
ha a heva1Iúsban foglalt adatok az aclóki
vett~s alapjául el nen1 fogadhaték, nz adő. 
kivetö hatúságoknak joguk van az üze1ni 
tőke értékét a legszélesebb körii adatszer
zés utján s abból a körülményből kiindul
va, hog,y az adózó az árnl::észletét az év 
folya1nán hányszor forg·at.ia n1eg, az é\ri 
nyersbevételnek (forgalomnak) az íl) be-
1\ezdés 3. pontjátöl eltérö hányadában is 
1negál1apitani. ...'1..z 1939. Bvi vag·yonacló 
kivetésnél a beruházási J1ozzájárulás cél
jára 11dott bevallásolmak az ipari és ke-
1 eskedeJn1i üzen1i tökére vonatirozó részét, 

) 
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illetőleg az arra vc.nat1;::ozó n1eg·állapodá
.sokat is tájékoztató adatként figyelembe 
lehet venni. 

1 II. Vegyes 1·endellcezés. 

15. §. 

Az egyes pénzüg;yigazgatóságok: részé
re a jelen rendeletből egyidejüleg annyi 
példányt rendeltem megküldeni, hogy azok 
a n1. k:ir. és a városi adóhivatalokat ele
gendő szá111u 1)éldán.nyal, a pénzügyigaz
g·atósági l\:eri.ileti előadókat, va1a1n:int a 
k:özség·i é.s körjeg:yzöket pedig egy-egJ' pél
dánnyal elláthassák. Ezeket a példányo
kat a kézhezvétel napján széjjel kell kül
deni, illetőleg ki kell osztani. 

Budapest, 1939. évi feb1·uár hó 3-án. 

D;·. Re111é11yi-Sc/wcllcr Lajos s. k. 
111. kir. pénzügyn1iniszter. 

$f;<l!ill@l1.lll.!I ~3 

1'i}g~ &~!!it?'1J€'H:3 

ilváriia: WHIJL vegyészeti !aboratorium ~.·t 
J!Jmiapesl, 11, lflmrzó·l1öz 7/a. lfalelon: 2~l-28S 
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200-·1939. P. l\L 
Pénzügy1niniszteri rendelet a ntagyar Szent 
I\:oronához visszatért 1Girpiitaljai teriilet.eken 
és az országnak ezekkel a teriiletekkcl hatá
ras részein n1iíködő pénzüg:rigazg·atóság-ok: 
nlá tartozó haióRágok, hivatalok, stb. terii ... 
Jeti beosztása é:; az üg;„:vitel szahál;yoz::ísit 

t::irgyúhan. 

(E:ivon:et.) 

Y. A.z 01·száuos Tisztviselői Betegse
[Jélyezési Alap (OTIJ!l) egészségügyi s;col
gálatának tcrii/eti !Jcos;dtisCl. 

5. §. 
(1) ,,_'\z OTB"":\. e:t,tészségüg:,ri szolgála

ta SZE111!)0ntjúból a vis:szat8i't !;;:árpátaljai 
terület kerüleiek:re, a kerület körzetek:re 
oszlik. ~4.. kerület egl•szségüg,\~i szo1g·/llatát 
a kerületi főorvos ·vezeti! aki a szo1g·ála
toh:kal kapcsolatos n1indennen1ü felvilágo~ 
sitást megad. 
._'\. J;:örzet.en he1Ul a házicrvosi ellátúst a 
J;:örzeti orvos végzi. 

(:2) A kcrlileti föorvosok szélJ1elyci és 
a föorYo.sok rr1üködési köre a Ji:övetkező: 

1. Bcl'egszDsz: kiterjed Ber2g é3 Ugo
csa l;:özignzg·atúsilag eg·~~clöre egye:sitett 
·vár111egyCre, Yalan1int a beregi és a n1á~ 
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ran1arosi közigazgatási kirende1tsóge1;: te·
rlilctére. · 

2. Ung·vár 1;;:ite1·jcc1 Ung YÚrn1e2;yére, 
Ungvár thj. vúrosra és az ung'i l;:özig·az
aatási J;:irendeltsóg területére. 
<, (3) Fentemlitett területeken belül 
Jétcsitondő körzetek beosztúsát később ki
.adandó rendelet fogja szabályozni. 

Jövedékek 

1vl csie;·ségcs édcsif:öszc;·ek állami cgycd
á'l·usc!ga. 

7'1. §. 

(1) A visszaté1t kárpátaljai terliletdc 
n1esterséges édesítőszer e11útásfl.ró1 kizú
rólag; a szl·kesfővúrosi rn. kir. pénzüg:y
igazgalr'lság: ( nucl:-.ipr:st. \ 7 ., Sza~lay t:tca 
S-10.) n1B1letl 1nüköclö n1este1·seg:es eclc
sitöszer egyedá.rnsági rnkt:ír go11dosko
dik. 

(2) _A;.. nagykereskedök közvetle1: i:z 
egyedárusági raktáriJól, a viszo11tchtrus1-
tól\: pedig· a 11agykereskedöktől l\:ötelese1( 
111esterséges éde.sitöszer kesz1eteikel be
szerezni. 

(3) Akik a vi2szatfrt kárpáL:tlj~i t~
rületeken I11esterséges édes1toszer arus1-



148 

tásával foglallwznak, a G2.100-1912. P~ 
M. számu !'endelet 3. §. b) pontjában elő
írt bejelentést a jelen rendelet hatályba. 
lépését követő 10 nap alatt az illetékes m .. 
kir. pé11züg-,yigazgatóságnál benyujtani 
kötelesek. 

(4) Akik m.esterséges édesitöszcr á·ru-. 
sitásácval foglallcozna./c, a. jelen rendelet 
hatály/Jalépésének napjától kezclöclöleg ve
zetni kötelesek azokat a mesterséges éde
sitöszer beszerzésére és forgalomúaho .. 
zatalára vonatkozó feljegyzése/cet, ame
lyeknek vezetéset az ér·vénybcn álló ren
delkezések llőirják. 

(5) A jcien rendelet hatálybalépését. 
követő 15 napon tul a visszatért kárpát
alJai területeken csak állan1i eg~~edárusá. 
gi cson1agoh1.sban levő n1esterséges (>de· 
sitőszert szabad forgalo1nbahozni. 

7G. ~. 

(1) A visszatért kárpátaljai terüle
teken n1ester.ségcs €desit(iszer elúru~itásá
\·al foglalkozóknál a jelen rendelet hatály
balépését követő t1zenötóclik napon tároL'> 
nen1 álhuni egJ~ccláruság·i c.so111agolásba11 
levö 111csle1·séges écle:s:itöszer n1ennyisége
ket az egyedárusági raktá1· J11egfelelő 
inenn:yiségü édesitőerej ü állan1i egyecláru-
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súgi csom·ag··.Jlásban lévő n1esterséges éch!
si töszerre becseréli. 
· (2) Minden mesterséges édesitőszer
árusitó köteles a jelen rendelet 11atályba
lépésencli: napján nála tároló nen1 állan11 
eg·yedáruság·i cson1agolásban lévő n1este'..·~· 
i;éges écksitöszerkészlctet legkésőbb a je
len rendelet hatálybalépéset követő 24 óra 
alatt jegyzékbe foglalni, a területileg il~ 
Iet.ékes penzügyöri szakasznál bejelenteni 
és n1indazokról a inennyiségelcről, an1e
lyeket a jelen rendelet hatályi1alépé.$ét 
követö 15 nap alatt forgalomba hoz, fe]. 
jegyzést vezetni. Ezt a feljegyzést a jelen 
rendelet hatálybal<Spését követő tizenötö
dik napon kell lezú1·ni és az ezen 8- napon 
n1eg·]Cvő ne1n eg·:vedárus:igi csc1nago12.sban 
iévö 111esters8ges l~d:.:sitöszcrkészlctet az 
illeté1\:es pénzüg·5.-öri szakasznál irásban 
ismét be kell jelenteni. 

(3) A pénzügyőri szakasr, a ]J,:,jelen 
tés alapján a készleteket haladéktalanul 
felülvizsgálja és ,~izsgálatának eredn1é
ny·éről a keszlete1\: n1ennyiségtSt és édesitő .. 
creiCt feltüntet) igazolványt á11iG ki. 

· (4) A ·me1<tcrse{fcs édesitőszcn<lál'usi· 
tók a. iclen rcn1lc/ct lwtályba/epését követi! 
lizcnöfiidik 11(1.pon 111<'ulévö 11r"1n cgycdáru. 
sági'. cso1nugolúsban lé-v6 r11cstc;·séoes édew 
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sitöszcrkiszll'tiikcl a,;:, elözö !Jehczdt;sbe 11 
.cmlitctt 7Jé11zugyö1 ségi 1'ga·o/1 ,·,, / · ·' .,, 1/ W/!-
cscí.n, Uccsr:ré!és 'l1égetl: a:;; e.c1ycclárusú(Ji'. 
rakta.l'nak posta u1jún legkCsőbb 19JrJ. (-:1,·i 
a,-uy11sztus hó .JJ. napjáig bckiildcnf /;6le
lesck. 

(5J Azokat a nen1 állan1i co3tedúru-, . ' o. 
sag·1 cson;ago1ásban 1Cvö n1c.ste1·3ége3 éde· 
sitőszern1en11yis8g·eket, an1clyci\ a vis.sza
Lért kárpátaljai tcrü1etel~cn törvénves 
uton a foiryasztók birtokúba kerlill0k, 
1909. évi ~ug·usztus hó utolsó nav.iúig· fel 
kell hasznalni. E i1nbíridön tuI nen1 úl1u
n1i eg-yedii1·u:.:.·;í.g·i cson1ag:olc~sban lé\·ö n1;.:::;
Ler.ség·t::s éclE-sitö.sL.el't ;.Jil'tol~clni t~ün1 sza~ 
had. 

Vegyes rendolkozésE. k 

88. §. 

l-círo;:„·; cclúlricalalok ú/Cys,:·crl'CZf...-,SC. 

~<i. pénzüg·yig·azgat.ós;;1g k:öteles g·on
dos1-::oclni a1·8I, hog}r \'[trosokban a yúrosi 
adóhi vat~tl h~:Jaclc~ktahtn ul n1eg·szcrveztes· 
.s ék, 

89. §. 
l:luorn,taf.vánuok bcs:~( i'zJsc. 

( 1) A pén~~ügyi közigazgatásban 
.szükséges összes: 11}~0111talványokat és ld-
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adván;yokat' - tovúbbi inLSzli:edésig _ a 
n1. kir. áJ1an1i nyon1da (Budapest, I., \T-ái\ 
Kapisztrán tér 1.) <illitja elő, tartja ral,tá· 
i·i k0szletben és szállitfa azokat a pénzügyi 
hatósúg·ok, hivatalo;( Cs közeffek yalan1int 
a jövedéki fc~lüg1--elet alatt álló '-i;állalatok 
É:s fe!ek 1negTendeléscire. 

(2) A. m. kir. állami nyomda igazga
tósága hivatalból n1eg·küldi az összes pénz
ügyi l1atóságok.nak: és l1ivatalok11a1i: n. 
rénzügyi tárca terhére előállított és ké
szcniótbe'll tartott nyo1ntatványok 1939. 
r~vi jeg)'"Zél;é-(., va1:1111int az ál1:11ni nyon1c1a· 
Lerl18rc elöúlliLott ú!lalúnos igazg·at.úsi 
l1,\'"0n1Lat\·ú11~'"0'k 1939. ev1 árjeg}rzékét. 
Ezok a r.yon1tat\·á11yjcg·yz0kek eg:ybcn a 
il?Gn1t:ttv~·i.nyok n1cg·re1:(lel0<:iét é.s keze1é:~ét 
r:..;.:abúlyczó rendeleteket L:; n1agukb~u1 :fog· 
lalják. 

LlO. §. 

(A jelen rencklethez mellékelt 1-·l:l. 
:.~zún1u n1intn szerinti 11.von1tatvú11\·okkal 
:t rn. ~·:Ir. ú1la;n1i n~'o1r.cl~•. hi\·ni.n1bú11{tt.ja e1 
a penzüg:yig·azg~1lós!tgok 111c11é rendelt: 
r~í.:án1vevőségckel: és n1. kir. aclóhivatalo
kc.t. 

(2) Addig· is, amíg az (1) bekezdés-
ben cn1litett 1i:yon1tut.ván;rok a \'"i.s.szntért 



;152 
' 
.kál·pátaljai területekre vonatkozólag ki
gyárthatók le3z1rnk, a visszacsatolt felvi
déki terliletcken használt nyomtatványo
}\at kell 111egfe1eléi kiigazitással felhasznál-
:ni. 

Életbeléptetés. 

91. §. 
Jelen rendeletem kihirdetése napján 

Jép hatályba. 
Budapest, 1939. évi julius hó 29-én. 

Dr. Reménuí-Schnel/er Laios sk. 
111. kir. pónzügyrniniszier. 

.il pénziig·~·rniniszter 1·18.600/1939. száu1ú 
rendelet-e a rnesierséges édesitöszerek állan1i 
,egyedárusít.úsára kiadott engedéI;rek feliil-

Yizsgálására. 

A zsidók közéleti és gazdasági tér
foglalásának korlátozásáról szóló 1939: 
IV. tc. 12. §-a, valamint a 7720-1939. 
~!1 E. szán1u re,n:leJet, 32. és 35. §-ai alap .. 
Ja11 a fogyasztas1 adokkal Cs a n1estersé
g·es édesítőszerek állan1i egyedáruságá_ 
·val 1rapcsolatos pénzügy·igazgatósági en
g:clély?k és jogositványok tárgyában a n1• 

kir. penzügyminiszter 148.600-19:39. szá
lllU rei_1de}ete :~Budapesti Közlöny október 
.3-1 szamaban Jelent meg. Ez a rendelet 1. 
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§-ában felsorolja azokat a fogyasztási 
adólrk:al és a· n1esterséges éclesitőszerek 
állami egyecláruságával kapcsolatos hasz„ 
nothajtó engedélyeket, amelyeket a tör
vény 12. §-ának rendelkezése alá eső 
hasznothajtó engedélyelmek és jogositvá
nyolmak kell tekinteni. Az 1. §. 1. 
pontja a Jcövetkezőket tartaln1azza: „a 
mesterséges édesitőszer nagybcvn. való 
árusitására jogosító engedély'1

• A fen~ 
tiekböl megállapitható, hogy a gyógy. 
szert:'Íraltnak, a111elyelznelt csupá11 kicsilv,y
beni árusitásra van e11gedélyük, se'n1111i
féle bejelentést tenniök nem kell. A be . 
jelentési kötelezettség csupán az ilyen 
nagyba1ii árusitásra szóló engeclé11yel bi
ró, g-;róg·yárunagykereskedökre vonatko
zik. 

í!l ,,~,~~r~sl~~~ ~íl""B~'1€!ll•.r~" 6 
l!ll-"'11 fll fll lll ~ l1I ~ <;\!11 '11 ~ !Hfil 9 9 mi ru il. Ll u !\ 11a u 

Sexu6 lis 11eurasthe11ia elle11 



lliAGYAR IORALYI FÖLDMIVELESÜGYI 
1\UNISZTER!Uil'.{ 

49.000-1989. F. ~!. sz. 

A n1. kir. 1'iildn1ívelésiig·yi 1niniszter rende„ 
lete az állategészségiig·yriil szóló 192S:XIX. 
törvénycikk vég-rehajt:.isa tárgyában kiadott 
100.000/1932. F. m. számú rendeletnek az 
„állatorvoslúsban használatos g~·óg:yszerkii
lönlegesség·ekre, túpparokra és fluidun1okra 
vonatkozó eg·:_\·es rendelkezései n1ódosíbísa és 
.az ezzel kapcsolatos úhnencti intézkedések 

tárgyáhan. 

Az á11'1tcgé.::zsl,gügrröl szólO 1n2s: 
XIX. tc. n9. §-a első t)ekezdésénck 1:J. 
pontjában, illctölcµ; n1úsoclik be1;:e;,dC,si11."ll 
kapott l'elhataln1nz.ás nlapjún a kö\·e~l~e
zökct rc:ndclern. 

I. 
1. §. 

A 100.000-·19:32. F. l\I. szúmu rHi
delet (Rondeldek Túrn HJ:33. é-ci LXVJ r. 
évfolyüm, 8. olc1"1; n következőkben: Vr.) 
165. §-a 11elyébc a l:üvctkezö rendelkezé
sek lépnek: 
, „ ( 1) ,-\ .i e len roulelct szempon lj ú li6! 
a11atorvoshi.sban használatos g·yúg·yszcr-

].;:ülönlegess8gek, tápperok és flnidltn1ok 
hlatt a következőket ke11 érteni: 

1. gyúgyszerkülönlegességek alatt: 
i11inc1nzok;;it ~i.z úllatc.1\: gyógyitústí.ra szol
gáló veg~'ii növényi, vagy állati erecletü 
1;;:észitn1ényeket, an1elye1t vagy 111egkülö11-
liöztotést célzó névvel (képzeleti elneve
zes.sel, szóvédjeggyel), va~,,ry i1yén név nél
kül ug1'rd1, de n1eghatározott i11enny·iség
ben, cso.n\agolúsban és áron kerülnel\: for: 
galon1ba; 

2. tápporok alatt: mindazokat aö ál
latolt étvág1rána1t, általános táplálatának1 
sulybeli g·yarapodfl.sának, vagy csontfej
lőclésénelt foltozására szolgúló készit.1116-
nyekct, an1elyek V'-' gy 111egkülönböztetést 
célzó néven (képzeleti elnevezé.sse1 szó
Yécljeggye1), vagy ilyen név nélkül l{g·yan, 
de 111eghatározott n1cnn}'"iségben, cso1na
golúsban é3 frron l.;:erülnek forgalon1ba; 

3. fluidnn101.;: alatt: n1indazokat az ál
latok részére szolg:l.ló bőrizgató, élénl.;:itő, 
osz1ntó, vng·:r anyagpótló fo1yCkcny }.;:észit-
1;1(,nyekct, an1elyek vagy n1eg·kütönbözte
tést célzó néven (képzeleti elnernzéssel, 
szóvédjegg·yel), vagy ilyen n·év nélkül 
ugyan: de n1e_q;h.:itúrozott. n1ennyiség·beni 
cson1agolúsban és ·,áron kerlUne1.;: forga
lomba. 
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(2) Az (1) bekezdl>sben meghatúro
zott késZiitmények közül azok, amelyek 
csak egyetlen vegyileg jól jellemzett ható
_anyag·ot ta1taln1aznak:, vag~y eg·yetlen 11ö
vénjrnek vagJ' á!lati szervnek: anyagaiból 
.állanak, nem tekintendők gyógyszerkülön
legességeknek, tápporoknak. illetve fl ui .. 
dumoknak, ha külső és belső tartóikon 
(tokjukon, clobozukon, csomagjukon) ve

_gyi elnevezésük, illetve annak: a növény~ 
ne1t ·vagJ' állati szervnek a neve, an1el;rb01 
készíttettek, még akkor is fel van tüntet
ve, ha megkülönböztetést célzó névvel 
(képzeleti elnevezéssel, szóvécljeggyel) 
hoznák forg·alon1ba és 11a se111 g·yógyjava1-
1atta1, seJ11 használati utasitással nincse
nek ellátva. 

(3) A (2) bekezdésben meghatáro
zott készitn1én~~ek közül azo11ban gyúgy
sze1·különlegesség\:knek, tápporukna·k, illet. 
ve fluidumnak kell tekinteni: 

a) a '.7ita111intartaln1u készit.n1ény·eket, 
b) az ampnllákba tölhe forgalomba 

kerülő injekciós ké.szit111én\·ek.ot (kon1-
1nersz injekciók;;i.t), ~ 

e) azokat a J..i:észitn1ényeket, an1ely·e
ket a földn1ivelésüg~li n1iniszter külön 
i·e11delettc1 g:yógy-szerkülönlegességnck. 
·táppornak, illetve fluidumnak nyilvánit." 
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2. §. 
A Vr. 170. §-ának (1) bekezdése he

lvébe a következő rendelkezések lépnek: 
. ' „(1) A 165. §-ban felsorolt, forga
lombahozatalra engedélyezett szerek külső 
és belső tartóján (tokján, dobozán, cso
magján), illetve az azokra alkalmazott 
cimli:én n1ag:yar nyelven a következő ada
tokat (jelzést) kell feltüntetni: 

a) a szer forgalombahozatali engedé
·1yének szán1át és a szer n1üsza~\:Í szán1át,_ 

b) a szer nevét (kép~el~t'. elneve~~
.sét szóvécljegyét), menny1seget, alakJat 
·(pi. tbl., injekció, pulvis; liquo1", , caps, 
:arnyl. stb.) és azt, hogy „al/atorl'oslasi ccL 
.,-a:' szolgál. 

e) a szer pontos összetételét és az 
eset1eges gyóg·yjayaJlatot is rnagúb~=.n "fog
lal!• használati ul<1sitást (injekclónál: 
szubkután, i n tl'a vénás, in tran1uszkuláris 
jelzést) ; ha azonban e pontban jelzett 
adatokat hely hiú!1ya n1~~:tt a szer külsij 
'és belső tartóján (tokján, dobozán, cs0-
111ng-ján). illetve az a:.okrn alkaln1::i.zott 
Cin1kén 11en1 lehetne feltüntetni, ugy külön 
Hvon1tat<:isban a szerh2z kell n1ellékc111i. 

· cl) ha a szer csak ko1'1úto1t ideig hatú_ 
sos, ugr a 1..:észités idejét és azt! hof:,ry a 
.szer 111ec1c1ig hatásos. 
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e) a szer tern1és"zt~hez képest annak: 
feltüntetését, hogy ésak flYÓO!JS;,ci'iú:rnk 
utjá:li. .. esetleg csak állatoi·vosi rendeletre· 
szolgálható ki. 

f) szükség eseté11 a különleges eltar
!ás módját (pl. „száraz és hüvös helyen 
tartandó"), 

D) a készitő nevét és üzemének he
lyét, ha pedig· a készitö nen1 azonos az 
engedélyessel, az utóbbin~k a nevét és la
kását is, 

h) a szer árát, 
:i) vég·üI annak fcltünö 111egjelölése 

\~égett, hogy a szer állatorvoslási cé]ra 
:ozolgál, az a)-h) pontban foglalt adato
kat tartaln1azó szö,·eg·et eg·y széltében .. 
hcsszáhan útJogó, legalúbb 3 111111. széles 
vonalakból alkotott li/asúnii álló kucszt
le/. kell felülnyomatni". 

3. §. 

A Vr. 170. §-ának U) bekezdése he
lyébe a következő rendelkezések lépnek: 

"„~ 165. S-ban felsorolt, forgalornba
hozatalra engedélyezett szerek hirdetésé
nél az elfvg-<tdoit használat.i utasítástól 
lényeg·ben eltfl'ő szöveget használni, to
vábbá a szer kül!::-Ö- és belső tartóján (to11:
ján, dolJozún, eson1agján), illetve az. 
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~1zolrra a1kaln1azott c.in1l1:é11 111ás, 11;.in~ n 
( 1) bekezdésben. fog,l,alt adatokat es Jel
zést feltüntetm tilos. 

4. §. 
A Vr. 57'1. §-ának 105. pontja helyé

lie a következő rendelkezés lép: 
„105. al;::i a Vr. 165. §-ába11 n1egne

vezett szer külső- és belső tartóján (tok
ján dobozán, cson1agj án) 1 illetve az , azo
Jw1{ alkalmazott cimkén a Vr. 170. §-anak 
(1) bekezdésében felsorolt adatokat 1;em 
tünteti fel, vagy az ugyanott n1~g·h~taro: 
zott jelzést nen1 alkaln1azza1 tovabb?, a11:1 
ilyen szert ug·yanezen § (2) b2ke~clese el
lenére 118111 az elfogadott eredeti cs.0111,1-

rrolásban. l1oz forgalon1ba, vag}r a k1szol
~·áltatás előtt jogosulatlanul "felbont,. Yagy 
l}árn1ifé1e 111üveletne1;:: alávet, vala!111nt az 
is al;::i ugyanezen §. (-1) bekezclese el1e-
11Óre ilyen szel' hirclcté.sénél az elfoga
dott' használati utasitástól lényeghrn el
térő szöveget használ, vag·y a sze1· JdHsö
és belső tartújún (tol;::ján 1 dobozán, cso-
]11·10·1"i'11) ill„:.tYe azokra alkahnnzott -~in1-

' e.' ' . '\ kén a Vr. 170. §-ának (1) bekezdeseJCH 
meghatárnzottaktul eltérő adatokat tlintet 
fel vég'lil aki ugyanezen §. ( 6) bekezde
.sél;en fog·lalt tilalo111 ellenére .Corgalo111-
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bahozatalra nem engedélyezett szert hir
det vag·y raktáron tart, vabr:>-'" ilyen szere1.;:
re megrendelőket gyüjt." 

II. 
5. §. 

A jelen rendelet hatálybalépése előtt 
állatorvoslási célra forgalmnbahozatalra 
engedélyezett gyógyszerkülönlegességet, 
tápport és fluidumot a bemutatott és az 
engec1élyezési okirattal elfogadott cimké
vel 1939. évi december hó 31-éig akkor is 
forgalomba lehet hozni, ha a cimkén fel
tüntetett adatok eltérnek a V r. 170. §-a 
(1) bekezdésének a)-h) pontjában meg
határozott adatoktól. 

Az az elárusitó azonban, aki az első 
bekezdésbe11 n1eghatározott szert 1939. 
évi december hó 31.-e előtt a fogyasztó 
i·észére kiszolgáltatja, 1.;:öteles a szer kül
::;ö tartójüt az ,,á1lato1·vosi célra" fel
irással és a Vr. 170. s-a (1) bekezdésé
nek J) pontjúban n1eghatrirozott lnegkü
lönböztetést célzó jelzéssel kézirással. 
vagy '1:1ús n1ódon ellút1.d. 

Az első bekezdésben meghatározott 
.c::zert 1939. évi decen1ber hó :31-e után 
csak olyan tartóban (tokban, dobozban, 
eson1ag·ba11) szabad forgalo111bahozni, a; 

mely a Vr. 170. §-ánú (1) 
n1egl1atározott adatok.kal 
·van látva. 

6. §. 

16i 

bekezdésében 
(jelzéssel) el 

A jelen rendelet hatálybalépése előtt 
állatorvoslási célra ampullákba töltve 
forgalombahozott olyan injekciós készit
n1é11yek:et, an1elyeJcnek. forgalon1bal1ozata
la a jelen rendelet hatálybalépese előtt 
engedélyhez; kötve nem volt, 1939. évi 
december hó 1.éig forgalomba lehet hoz-
ni. 

Az az árusi tó azo11ba11, aki az első 
bekezdésben meghatározott készitményt 
1939. évi december hó 31-e előtt a fo
gyasztó részére k:iszolgáltatja, k:öteles e 
készitn1ény külső tartóját az „állato1·vos
lási célra" felirással és a Vr. 170. §-a 
(1) bekezdésének j) pontjában meghatá
rozott meg·külö>1böztetést célzó jelzéssel 
(kézirással van3r n1ás n1ódon) ellátni. 

Az el~ö b~1\:ezdésben ni.eghatúrozott 
készitl11ényt 1939. evi december hó 31-e 
ut::í.n csak abban az esetben ::;z:Jbad for
o·alon1bal1ozni ha a forgalon1bahozó kl·
~elnH?re a föÚln;ivc1ésüg·yi ininiszter ·1ne~·
engec1i. 

7. §. 
...._t\..111ennyibe11 a eselekn1ény su1yosn l 1ll 



alá nem esilc, 1{il1ágást }{övet el 
és az 1928. é'Cí XIX. t.-c. 100. §-a alap
ján pénzbüntetéssel büntetendő : 

ci) az az elárusitó, aki a jelen rende
let 4. §-ának második hekezclése ellenére 
a jelen rendelet hatálybalépése előtt for
galo111bal1oza talra engedélyezett g~yógy ~ 
szerltülönleges~úg;et, t.áppo1t, vagy flui1du
mot 1989. évi december hó :31-e előtt az 
ugya11ezen bekezdésben n1eghatározott 
felirás és jelzés nélkül n fogyasztó ré
szére kiszolgáltat; 

b) az az e1árusitó, aki a jele11 rende
let 5. §-án8.lc n1ásoc1ik bekezdése ellenére 
a jelen rendelet hatálybalépése előtt ál
latorvosi célr;J nni:pul1ákbn töltve forgn"' 
lt>1nhahozott olvztn injekciós kl•szitn1ónvt, 
an1elynek. forg-~1lon1bal1ozatala ,1 jelen 
rendelet hatálybalépése előtt engulél)·hez 
kütYc ne1n volt 10:Jfl. évi deccn1ber hó 
31-e előtt nz ug;-anez:.::n hckezc1ésben rneg
hatúrozolL fc1irús és jelzés nélkül a io
!!Vasztó részére kiszolgúllnt, u!!vszint'211 
71~. aki ilyen kószitn1l·nyt ugy<~1;ezei1 §. 
ha1-i11adik bcl:ezdése Pllenére 19:39. évi 
deccn1\Je1· h<i :31-e utún a földn1i;,"e10sügyi 
n1h1iszter eng·erlé1ye n:.?ll::::ül forgalon1Jia-

hoz. 
A pénzbüntetés t.ekinteLBbcn nz 1928: 
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X. tö1·vénycikk rendelkezéseit kell alkal-
111az11i. 

A jelen l§"lxm meghatározott kihá
gások:· rniatt az t;:ljárás a közigazgatási 
hütóságtl81::::, n1ir1t rendőri bü11tető biró
.s·ágna1\: hntásl\:örébe tartozik. Az 1929: 
XXX. t.-c. 59. §-a (1) bekezdésének 3. 
pcntjáb2J1 foglalt r~ndelkczéselc a1kaln1a~ 
zása sze111po11tjából sznkn1i11iszternek: a 
földmívelésügyi minisztert kell tekinteni. 

III. 
8. §. 

A jelen rendelet kihirdetését. követő 
nyolcadik napon lép hat~lyba. 

Buclape.st, 1939. augusztus 11ó 29-én. 

Yitb: gróf Teleki Mihály s. k. 
111. kir. fölcl1nivelCsügyi n1iniszter. 
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MAGYAR KIRÁLYI VALLÁS- ÉS 
Ii:öZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM 

26.201-1939. szám. - IV. 
Hirdetn1ény a -visszacsatolt Felvidékről 
szárntazó g·;.\·óg·yszerészg;yakornokok pályára 
)épési engellél;\'·e és a g;vakornaki t.aufolya~ 

n1011 yaló részvétele ügyében. 

1\'linthogy hazánkban a g·yógyszer€szi 
pályám lépés az 1928. évi XIV. tc.-ben 
.és a 20.031-1932. szán:.t:i rendeletben 
fog1a1tal;: szerint a Gyóg:vszerészgyaltor
noki Kijelölő Bizottság engedélyének el
nye1·éséhez van kötve, fe1hivon1 i11inclazo
krit a i\íag-1arorsz-Ctgl1oz visszacsatolt, 
Felvicléltröl szár111azó. a gyóg-;rszerészi· 
pályú11 levőket, ak:ilt g~yög·y·szeré:szgyakor
noki idejü1-::et n1eg·kezc1cttélc de a gyaltor
noki végbizon}~itvúnyt (ty-rocinúlis) n1ég 
nen1 szereztek n1ei:r 11oo·v a ff\"Ú'rvszeré
szi pál;~ára, 1épés i;lnt.i k'ér\TénY'uk~'t folyó 
é'Yi n1árcius hó 15-ig a Yczetésen1 alatt 
.álló n1inisztériun1bZln i1yujtsák be. 

A feh·étel id.n\.i folvnmodvúm•t a 
kö\-etkezö eredeti oki i:atokÍ\rJ ke1l f~lsze
relni: 1. születési bizonyitvúny, 2. közép
.iskolai érettscigi bizonyitvány, 3. h::i.tósúgi 
(vag\- hntúsúgilng látta1nozott) orvosi 
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})1zonyitvány a folyan1o<ló:nak: a pcilyára 
.• 'llkah11as voltáról és uj raoltási bizonyit
vány, ~1. erkölcsi bizonyitván:t folvan1odó 
nenv~ethüség·éröl és erkö1csi n1eg·l;izható
:ságá1•ól, 5. ha a folyan1odó hadiárva, an
nalc hatóság·i igazolása, 6. ha a folyamodó 
a_t,yja hc.rctéri szolgálatot teljesített, a 
J\..aroly csapatkereszt elnyerésének igazolá
.s~, 7._közható~ági biz?nyi~vány folyomo
do szule1nek: foglalk:ozasarol és ·vagyoni 
helyzetéről, 8. szülői (vag·;{ g·yá111i) bele
·egyezés, 9. tisztiorvosi láttmnozással ellá
tott főnöki bizonyitvány az eltöltött g-ya
komoki időről. 

N:,.'"0111atékosan han0'3U1\·0zon1 hog1.r 
gyúg·yszerészgyrJ;:ornok.i;::. vizsgár~ csak 
azol;: bocsáthatók a]\ik a pálvá.ra1épé~.; 
engedél:tt 111egka1;túki illetve r&szi.ikre ~~~ 
·(~yógyszerészgyakornold. I(ijelölő Bizott
ság- Törzslapot úllított ki. 

Fig·yelen1n1e1 a cseh-szloviik és a 1na
gyar g,Yúg·yszcrészgya1cornoki ta11uln1únyi 
r~nd különbség(<ce, elengcdhetlenül s:~ui1:
.Ecgcsnek tarto111. hoo-v 111incl",zol· ·1!·1·1-e. ~ ~ '' ' ,\. \. 

g-y;:i.ko1·noki idejük inásodik éyét \'8:.!.·zik. 
a gyóg·y.:;ze1:észg.\c~1.kornoki Yiz.sg·ára '\,a1Ó 
jelentkezés előtt a J\1ag:yarorszúg·i (~yúgr
~zerész Eg-,vezül2t 'íltal. fenntartott és 
Julyó évi n1úrc:ius hú 1-éYel kezc1iiclö g:·.~a, 
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kornoki tanfolyamok valamelyikén (Bu
dapest vagy Szeged) részlvegy~nük:. 

Budapest, 1939. február 24-én. 

M. lcir. Vallás- 1fa J\öz,lct,,tásiiuuí 
Minfozter. 

Alkaloida 
. Vegyészetigyár 
~ BUD"APEST, IV„ IRÁNYI-UTCA 27. 

MAGYAR KIRÁLYI IPARÜGYI 
l\IINISZTÉRIUJ\1 

Jpariig:yi niiniszteri rendelet a polgári lakos
.ság· lég·oltaln1i eµ;észség;üp;;ri cikkekkel ellá

tása tárgyában. 

-~Z 10:22 :}~II. törvén~rcikkr.ck az 
Hl36 :VII. tc. 18. §-ával módcsitctt 58. §
.úban ~:dott felhatnhnazás alapjún a bel
üg:f-, li::eres1tedel0n1„ és 1tözlekeclésügyi, 
valani.int a honvédeln1i ntiniszterrcl eg-yet 
értve, a köYetkezöket rendele:n1 : 

1. §. Légoltaln1i CL;Jokra cs::tk a 5ele1~ 
rendelet mellékletében felsorolt és az oü 
111egjelent k:övetel1n1ényeknek: i11egfele1ö 
:::g:t':;;;zségüfryi an~'ago~ és eg·észségüg·yi fe1. 
~zere!Est ( l~lór1r1(•szpuder, klorogl·n i u 111. 
p11dc1·. g:ázzs 1;l)cs<~rnag, n1entőlácln 1 01·vo
::;i túska - alúbbü1.kJHJ.n: légo1tn1Ini eg-l1SZ· 
ség·ügyi eik.kek -) s.zaL,ad. előá11itani, il11;. 
tőh!g összeú!litnni. 

2. §. Légoltaln1i egészségüg·yi cik.ket 
c:::ak a n1. kir. 01:szágos IZözegészségüg~ri 
Intézet (Budapest, IX„ G)·úli-ut '1.) cn
gedélyt~vel szabad (i.z üzleti forgalon1ba 
bocsát~~ni. 

Az engedély n1egadása előtt a n1, kir. 
Orszúgos I\.özegészségUgyi Intézet ellen-
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őrizni kötc!es, hogy a Jég.oltalmi egész
ségügyi dkkek a jelen rendelet mellélde-
1ében megjelölt követelményeknek megfe. 
lelnek-e. Az ellenőrzés költségeit a forga
.lo,n1iba11ozó n n1. kir. Országos ICözegész
ségügyi Intézetnél az engedél:r }{érésével 
egyidej Uleg köteles bcfiziltnL 

3. §. Ame1myiben ·a cselekmény su
lyosabb büntető rendelkezés alá nem esik, 
kihágást követ el és pénzbüntetéssel 
büntetendő, aki a jelen. rendelet 1. §-ának 
és 2. §-a első bekezdésének rendelkezéseit 
n1egszegi, vagy lcijátsza. 

A l;;:ihágás n1iatt az eljárás a l1:özigaz_ 
gat.ási hatóság;, mint rendfo·i büntetőbíró
ság hatf,sk:örébe tartozik. 

Az 1929 :XXX. tc. 59. §-a ( 1) bekez
d-ésénelc 3. po11tjában n1eghatározott ren
delkezés alkaln1azása szen1pont.iából szal.:;:
n1inisztcrne-k nz ipnrügyi, illetőleg· a ha
\ áskörébe utalt iparok tekintetében a ke
reskedelem- és közlekedésügyi minisztert 
kell tekbteni. 

99Richt~~'
11

" 
Kombinált f 6 j cl a 1c:imesi11 a pi i Ó· 
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A pénzbüntetés tekintetében az 1928: 
törvénycikk rendelkezéseit kel! alka]. 

111azni. 
4. §. Ez a rendelet a kihirdetést kö

vető nyolcadik napon lép hatályba. 
Budapest, 1939. évi március hó 28. 

l(unrlcr ... 4ntal s. k. 
a m. kir. iparügyi n1inisztCrinn1 
vezetésével meg·bizott m. Jdr ke

reskedelem- és közlekedésügyi 
miniszter. 

-0-
llf ell ékl et a. 15.!S00-1.93.9. Jp. M. széimv. 

·rend e/el hez. 

ll.égoltalmi célra előállitható egészségügyi cikkek 
jegyzéke 

I. l(/ónnés;pudcr. 
1. A klórmészpuclEr aktív klórtartal-

111a 12 százaléknál kevesebb és 20 száza~ 
léknál több nem lehet. 

A klórmészpucle1· készítéséhez csak 
talkumport szabad használni. 

.ll. [{/orogé11i111n tip11su anyagból lcés.:ii/t 
pudc;·. 

A klorogénium tipusu anyagból ké
~ziilt puder ak:tiv "k1órtart.aln1ána1': 12 szá„ 
szalékosnnk kell lenni. 
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E pucler 1;,:észitéséhez csal\ talk1u11-

port s-znbgd használni. 
III. Gúz.zsebcsomag. 

A gázzsebcson1ag kizáróla~ ~5 gra:1u1t 
]\l6rn1észpudert, vag·y kl01·ogen1un1 t:pu
su pudert, 10 c11,b. eg·y gran1111os szo~la
hilrnrbona-tablettát és 12 dl'lJ. egyenkent 
5x7 centin1éter nagyságu jó n1i11ös6gtt i.ta
tópapirszeletet tartalmazhat. 

Az első bekezdésben említett pudert 
üvegben

1 
vagy paraffínozott pn.pirLokba1t 

u o-y ke11 1 ég·n1ente:.;en cso1nagol 111, 11ogy a 
c;on1agolús a pucler ,qzúrúsára alkah11as 
leo-ven. 

t:" .... 4.... gázzsebcson1ngra a 1::.övetkező szö-
yeu:ü haszntilati utas·itást kell ir11i: 

- .,1-Ia harcgúzcsepp (n1ustúrgúz vag:y· 
LewÍsil csepp) kerül a bőne, azt a cso
n1agban levő itatúspapirszelettel azon11aí 
iel kell itatni, azután a bőrfelületet meg 
kel1 nedycs\tcE! l·s a cscn1ag·ban levő pu
derrcl LösCgesen hc ke11 hinteni. Ezután 
;1 pucle-rt a hő!'felületen ci1;/hén s~l·t l;:e11 
dörzsölni ~s 5 percig a bőrön kell hr1g~)r
ni. ~'"\. felhasznált. italóspapir-szeletet ha
lndókt2Ja11ul n10g: kell scn11nisiteni (el
:'tsni, elégetni) . .4. p11d e;· :-;,:cni.!1r.' litn tvc, 
'rll<'{/l'(!k1rlá.sl: okozhat. Sze1ns{rülés esetén 
:1 szcn1et ::::J;yan szódabike;~.rbóna oldattaY 
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l".e11 bőségese11 öbliten.L an1elyet két tnb
.Iettc'lnák: egy deciliter (100 grnrnn1) viz
be11 feloldúsával készitünlc 

A n1ustárgáz enyhe fokhagy1na és 
torn1aszagu, ~N11Bly a bőrre jutva, sen1n1i
fé1e érzést nen1 ckcz. „A.. Le\visit n1uskútli 
.szagu, nn1ely a bőrre jutva azonnal visz
kető érzést okoz." 

ITT. Légolta/.,,ii. kis mcntőlú.da. 

A légoltalmi kis mentőláda fedőlap
.iát „Légoltaln1i kis n1entőláda" jelzéssel 
le]] ellátni. 

~A.. lÉ:goltaln1i };::is n1entölác1a k:izárólag 
a következő felszerelést tal'lalmazhatja: 

1 clrb. kötsze1Tvágó olló, 
1 drb. annt61niai csipesz, 
1 drh. érle.szo1 itó Vl'Ő;:> ~rnn1icsö 
8 d rb. 5 rn ho:-;szu és G 'Cn1 szt:l~5'.; G 

clrb. 5 n1 hosszn 0s 8 <.'.i11 szó les; 5 clrb. 5 
111. l1osszu és 10 cn1. széles steril, sebfe
clőpárnúrnl ellátott mullpólyát b1-talmaz6 
sehkötözőcso:n1ag, 

10 drb. 10 m. hosszn és 10 em. széles 
ste1·il rnullpólp„ 

10 cson1ag 10x25 cn1. nagyság11 st0~ 
i iI g·éz, 

10 cson1ag 25x50 cn1. nag;,cságu steril 
:g·éz, 



10 csomag 25 g-os zs:rblanitott fe
hér steril prG·selt gyapot, 

2 drb. háron1szögü kendő, 
2 drb eoymásba illeszthető 40 cm. 

hosszu és lo ~-n1. széles „I(ran1er" drótsin,. 
2 drb. egyn1ásba illeszthető 30 c;11~ 

hosszu és 10 cm. széles „Kramer" ürótsm,. 
6 drb. ujjnyi vastag·, a síneknek: 

megfelelő 11ag·yt:'.:águ szürke gyapot, 
20 drb. biztositó tli, 
1 tekercs 5 m. hosszu, 3 cm. sz8les 

tagtapasz, .. ~ 
50 g. sol. jodi spirituosa, tr,7egdugos 

üvegben, 11orgnn:y1Jác10g toldJan. 
100 g. benzinalkohol keverek (fr 

50 g.) 
50 g. hórvase1in óntubusban, , 
500 g. klorogéniun1 tipusu anyagl~oI: 

készült puder 100 g-os légmentesen zar
hntó üvegekben, szórii.st'8. alkaln1asan cso-
1nagolva. 

·o d J 1 · o- 11,0 triun1bikarbonát-·J !'), g-" - " 
tablelta, _ . __ 

1 clrb. félliteres üwg:edeny dugoval, 
oldat készitésére, 

20 g t1.1kalíkus kenőcs, óntubusbant 
2 drb. szen1pálcika, tokban, 
2 dl'b. szen1öblögető pohár, 
50 g. belégzökeverék (20 g. l<i:loro-
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form, 20 g_ alkohol, 10 g. étcn· és 20 
csepp an1n1onia pura liquida) üvegdugós 
üvegben, horganybádog tnkban, 

50 drb_ ammonia párna (beforrnsz-
Lott ampullában), 

200 g. lenolaj, 
1 clrb. nyelvlapoc (fémből), 
1 drb. szappan és egy példány els.í

segél:y utasit8.s. 

I'. Légoltalmi. nagy 111entölá.da.. 

A légoltalmi nagy mentőláda fedő
lapját ,,Légo1tahni nag·y n1entöláda" jel
z.éssel kell ellátni. 

A lég·oltah11i nagy n1entöláda l<i:izú.ró
lag a következő felszerelést tartalmaz
hatja: 

1 cll'b. kötszervágó olló, 
1 drb. anatón1iai csipesz, 
1 drb. édeszoritó erős g-mnkső, 
20 drb. 5 m hosszu és 6 cm széles; 20 

drb. 5 m. hosszu és S cm. széles; 20 drb. 
5 m. hosszu és 10 cm. széles stel'il, seb
fedőpámával ellátott mullpólyát tm-tal
n1azó sebkötüző cson1ag, 

30 cso1nag 10x25 cn1. nagyságu ste
ril géz! 

30 cson1ag 25x50 cn1. 11agyság·u ste-
1·il géz, 
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30 csornag 25 g-os zsirtala11itott fe
hér steril gJr2,pot, 

15 cll·b. 10 m. hosszu, 10 cm. széles 
steril mullpólya, 

15 drb. 10 rn. hosszu, 15 cm. széles 
steril mullpólya, 

5 drb. háron1szögü l.:.:endő, 
2 drb. egymásba illeszthető ,10 cm. 

hosszu, 10 0111. széles „I\.1·an1er" clrótsin, 
2 clrb. egyn1ásba illeszt11ető, 30 cn1. 

hosszu, 10 cn1. széles „l(ra1ner' 1 drótsin, 
6 drb. ujjnyi ·vastag, a sine1\Jlel)'. 

1n0gJe1elő szélességü szürl:::c g·yapot, 
fjl) drh. biztosi tó tü, 
1-1 teke1·cs 5 rn. hoss·1,n, 2 cn1. szé

les. illetöleg· 5 111. l1osszu. n cn1. széles 
ragtapasz, 

50 g. so1. jodi spiritu0sai üvegdugós 
üyegben, l1org::111ybáclog cokban, 

200 g benzin-alkohol keverék (á 100 
g1·cJJ11n1), 

100 g. bórvaseli11 óntubusb2.n, 
500 g. l.:.:lorogénit1n1 tipusu anyaglJúl 

készült pucler 100 g-os légn1entesen zú1·
ható üvege1::ben, szórúsra alkaln1asan eso
n1agolva. 

50 clrb. 1 g-es i1átriun1bikarbonút 
tabletta, 
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1 dl'b. félliteres üvegedény dugóval, 
oldat készitésére, 

40 g. alkalikus kenőcs óntuhushan, 
2 clrb. szempitlcika, tokban, 
2 clrb. szemöhlögető pohár, 
50 g belég·zőkeverék (összetétele, 

n1int fent) üvegdugós üvegben, horgan·y
b~;.dog· tokbnn, 

50 drb. c.1,n11n10Hia púrn~ (beforrasz-
tott ampullában), 

:200 g. lenolaj, 
1 clrb. nyelvlapoc (fémből), 
1 drb. szappan és egy példány első

segély u tnsitás. 

FI. !A{Joltnl111i mc1liótá.,lw. 

~;.\,. légoltnln1i n1entőtúska l.~iz8.r61ag a 
kö\~ctkezö í'clszereh'~st l.;._1_1't_·,J n1nzhnt.i a : 

1 clrb. kötszervágó clló, 
3 clrb. 5 111 11osszu és 6 cn1 széles, 3 

drh 5 i11 11osszu és 8 cn1 szóles, :3 drb 
e· rn bosszn 10 cm széles sleril sebfe1lő
rámúrnl ellátott mullpól,-út t;ntnlmazú 
sebkötöző cso1nag, 

:3 drlJ húrcn1szögü kendő, 
.J c11·b 5 111 hosszu. 10 cn1 sz2\es steril 

mull pólya, 
-1 drl.1 :) 111 hosszu. 15 cn1 szeles steril 

rnullpól)'H, 
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3 csomag 25 gr-os zsUrtalanitott fe
hér steril préselt gyapot, 

4 csomag 10x25 cm nagyságu steril 

5 drb ammonia párna (beforrasztott 
ampullában), 

50 g. sol. jocli spirituosa, üvegdugós 
ii.vegben, l1organ~y,bá.dog toltban, 

20 drb biztosító tü, 
20 g bórvaselh1 óntubusban, 
1 tekercs 5 m hosszu, 3 cm széles, 

ragta1}asz, 
2 drb. szemöblögetö pohár, 
20 drb 1 g-os nát!'iumbikal"l,onát tab-

letta, 
1 Llrb érleszoríló erős gun1ic3ő1 
100 ff lenolaj, 
50 g klorog·éniun1 tipusu nnyagbúl 

készült puder, légmentesen zárható üveg
ben, szúrásra alkaln1asan cson1agolva, 

1 drb egészségüg·yi k:u1acs a 11iátriun1-
bikarbonat oldat számárn és egy példány 
elsősegély utasitás. 

VII. Légoltal1ni orvosi táska. 

A 1ég·olta1111i orvosi táska kizárólag n 
következő felszerelést tartalmazhatja: 

10 an1p. 2 százalékos so1utio ;111orphi
ni hyclrochlorici, 

177 

10 amp. 20 százalékos solutio coffeini 
111átriobenzoici, 

9 amp. Icoral, 
1 drb 2 ccm-es Paratns fecskendő, ;3 

<lrb tlivel, 
50 g. sol. jodi spfrituosa, üvegdugós 

i.i.veg·ben, ]1orga111rbcf1dog to1tban 
5 drb sebkÖtöző csomag (mentő ti-

1ms), 
2 csomag 25 g-os zsirtalanitott fehér 

steril préselt gyapot, 
1 drb egyenes tompavégü olló, 
20 g alkalikus kenőcs óntubusban, 
2 clrb. szen1pálcika, tok.ban, 
50 g klorogénium tipusu anyagból 

készült puder, lég·mentesen zárható üveg
.ben szórásra alkahnasan cso1nagolva. 

l , 
minden méretben 

3Ugalmas és gyarskötés kivitelben is. 
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GYOGYSZERÉSZEK l\IUNKABÉRIIIEGAL
LAPITÚ BIZOTTSAGA 

lt Gyóg·~-szerész l\lunkahér-n1egállapító Bi ... 
zottság elnöke. 

A Magyarországi Gyó[J!JSZerész Euyesiilet 
t. E/.nöksé[J<inek 

Budapest, 

A 150-19:39. B. l'II. számu rendelet 
9. §-ána.k ötödik Gs a ·11. §. első bekezdése 
érteh118ben értesite111 r. t. Eluökséget, 
hog~; a gyógyszertárrtl\:han és ezekkel 
összüfüggő üzen1ekben foglaiko::tatott 
gyógyszerész-alkabnazottak: 1egkiselJb 
n1unkabérét i11egállapitú bizottság· 19:39. 
május 9-én a jelen levelemhez mellékelt 
határozatot hozta. 

Felké.ren1 a t. Elnökséget, szivesk.ed.iél~ 
"". emlitett rendelet 11. §-ának (1) !Jekez
de.se f~rtehnében a hatúrozatot az érdekel_ 
tekkel halmléktalannl közölni. 

Jelen köz!ésem az érdekeltek tújékoz
tatására szolgúl. a. l1i:::ottscí[J hutá1·0,::uf((„ 
nalc /wlálybalépi!sc, illetőleg Jórálwgyáscc 

tc/dnteiébc11. a. nauyméltóságn beliiuymi
niszter w· határoz. 

Bud,1pest, 1939. május E. 
Tiszelettel 

D '" 1' ámoss u sk. 
egyetemi ny. r. tanár 

a bizottság elnöke. 

Határozat a g;yóg;yszerészMn1u11katársak dí„ 
jazásáról. 

... 6.:.. be1üg·yn1~nisztel' ur 175-19~H). B. 
lVI. szá111u i1atározatávnl 1-::inevezett gyógy
·szerészi n1unkab6rn1cgn11apitó hizottsúg· 
1939. május 9-én ta1tott ülésében az 
alábbi 

HATÁROZATOT 
]1ozta. 

A g:y6gyszerészi n1unkabérn1egúllapi
tó /)izotts-ág; a 111. l;:ir. bclügyn1iniszl.er u1· 

150-1939. B. l\I. számu rendeletének l. és 
8. - 1~1. §-ai éi·teln1ébcn az ország eg237. 
területén a rendelet hatálya alá tartozó 
11yilvános és házig-yógys::ertá1·ak:ba11, vala~ 
n1int az et:ekkel összefüggő üze1110ld)c11 
foglalkoztatott okleYeles gyúgrszerész al
li:aln1azottaknak fizetendő legl(isebb ·n1un
kabére1(re ·vonatkozóan az alábbi l1atáro
zatot hozta: 

1. A jelen határozat a1kaln1az:.'i.sa szen1-
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pontjából az ország három terlileti cso
portra oszlik. 

A területi csoportok a következők: 
A. terlileti csoport: Budapest, a tör

vényhatósági jogu városok, továbbá Bu
dafok, Kispest Pestszentei·zsébet, Pest 
szentlőrinc, Rákospalota és Ujpest. 

B. tei·ületi csopo1t: a többi megyei vá
ros. 

C terlileti csopo1t: az ország nagy
és kisközségei. 

Az A. és B. csoportba taitozó helysé
gek belterliletétől távol fekvő települése
l\:e11 és tanyák:o11 levő g:rógyszertárak: al
kaln1azottaira a C. csoportra 111egá11api
tott legkisebb fizetés irányadó. 

2. A fizetendő legkisebb fizetések a 
]\övetkezők: 

Az oklevél megszerzése 

A. B. C. 
c2oport 

legkisebb havi 
fiz.3tés P-ben. 

után az első évben 180 170 161} 
1 évnél több gyakorlattal 200 1 c;5 17ú. 
záradékolt oklevéllel bíró 

(approbációs vizsgát 
tett) g}rógy·szerész al-
kalmazoth;lrnak 240 220 200 

18 í\ 

Az 8lső bekezdésben megállapított 
legkisebb fizetés a rendes nappali munka
idő és a 150--1939. B. '.lf. számu rendelet
l1ez cRatolt táblázat óraszán1aina1c keretén. 
belül teljesíthető u. n. subinspekció dija
zásal\:ént illeti n1eg az alkaln1azott gyógy-
szerészt. Az éjjeli szolgálatot külön kell
dijazni. 

A n1agasabb fizetéscsoportba va1ó. 
tartozásra igénJ:t nyujtó szolgálati időbe· 
azt a g·yakorlatot is be kell szán1itani, 
an1elyet az alkaln1azott 1nús n1unkaadónflli 
megfelelő munkakörben betöltött. 

3. A helyettesítésre alkalmazott ldse-· 
gitő 1eg·k:isebb fizetése a 2) pontban 111€0·_ 

határozott legkisebb fizetás arányos i~
sze. A legkisebb fizetást a 2) pontban meg
határozott fizetés elleneben követelhető 
n1tu1kanapoki illetőleg n1unkaórák €s a· 
helyettes valóságos foglalkoztatása ará
nyába11 l\:e1l n1egállapitani. -~Z egy n1un-· 
kanapra eső legkisebb dijazás városokba11 
a 2) pontban meghatározott legkisebb fi-· 
zetés egyhnszonketted (1/22), községek
ben eg-ylrnszonnegyecl ( 1/24) része. i'ileg
kezclett n1unkanap a készpénzjavada1n1a
zás te1\:intetében egész 11apnak: szán1it. 

-~ clijazást, an1enn;riben a helyettes a. 
rnunkahel)iő! 50 km-nél távolabb lakik,. 
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,&Z eiuttliús időpontjától a visszaérkezó3 
időpontjáig ke11 sz8.i11ita11i. 

A helyettesnek a munkahelyre utaz
tával és visszautaztával feln1erülö utikölt
.ségét 1neg kell fizetni. 

A gyógyszertár gyógyszerés7 alkal
n1azotta.inak szabadsága idejére Jálú I1e
lyettesités céljából foglalkoztatott g·yóg,-
.szerész, a.n1ennyiben ezt a gy(;g~yszertú l' 
11eLvzete szükst?o·cssé teszi - a het. n1inden 
na1;ján foglalk~ztath::-ttó. 

4. A szokásosnál rövidebb időre al
kaln1az0tt gyógyszerészek (az ug:ynev(;:'.;etG 
i-úllandc'1 kíseg: től\:", 11 részkont licióbn1 t~· 
t'oglnlküztatotlak) legkisebb havi fizet{•:;··~ 
a 2) pontban meghatározott fizetés ells
nélicn kö\·ctelhclő n1unkanapc1k. illetőleg 
n1unkruSrúk és az ezen pont a1ú t~1rtozó 
gyóg:yszerészalkal1nazott \·alésúgos foglnl~ 
l\:oztatúsa arúnyába11 n 2) pontban n1eg~ 
határozott legkisebb fizetés nrúny„1ag·os 
részének liJ százalékkal nöYe1t összege. 

Az ezen pont a!ú tartozó gyógyszerész 
nlkaln1azottak i·ende~; n::1-p1n"lJi n1~1nkaidcje 
11ei11 lehet több ,~árosokbnn 11cti .:15 és napi 
9 óránál, l\:özségekben h.eti 56 és napi 10 
úrúnúl, a gyógyszert[u: ügyeletes szolgála_ 
Jának heteiben a nappali 111unkaidő - az 

ebédidő érintetlenlil hagyása mellett - 11 
órára emelkedhetik. 

... '\ félnapi alka1n1aztatásnak: egyhn-· 
zan1ban éspedig vagy clélelött, vagy dél~ 
u\.án folyamán kell történnie, e rendelke
zés sze1111po1itj'1búl déleiőttnck a napnak 
legfoljebb fél 2 órárig terjedő, délutánnak 
n napnak legkorábban fél 2 órakor kez-· 
dödö szakát lehet tekinteni. 

Az ezen pont alá tartozó gyógysze-· 
rész alkaln1azottna1\: foglall\:oztatási;l. n1i11-
clen napjára legalább 5 órára eső dijnzás-· 
ra van igl~nye n1ég aki~or is, hn foglalkoz
tatása ezt az iclőtartan1ot nen1 éri el. 

Ha ~z alk2.1n1azott foglnlkoztntásn· 
eléri a 150-·-19:39. B. iVI. szárnu rendelet 
2. szaka$zár.ak n1ú.soc11k bekPzclésl~hen 
n1eghntú1·ozoit rendes nappali n1unknidö
nel-: hár01nnegycd részét, leg.llább a 2) 
pontban n1egAllapitott legkisehb fizeté.st
kell n1egf!.dni. 

5. „'\z üg,vc1etc3 szolgúlntot :.1 n10g·[lJ_ 
lapitott legkisebb fizetés8ken felüi külön 
dijazni kell. 

~'-iz ügyeietes szulgúlat legkisebb cli
jazúsa a köYetkezö: 

... '\. területi csoport :J P. 
B. területi csoport 2 P. 
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C. területi csoport, ha a községben 
iöbb gyógyszertár van: 1.50 P, ha egy 
,gyógyszertár van, 1 P. 

Ha a gJrógysze1tár álla11dó üg:reletes 
,szolgálritra van kötelezve, az ügyeletes 
.szolgálat legkisebb c11ja városok.l)an 1.50 
pengő, községekben 1 pengő. 

A vasá1 napi ügyeletes szolgálat éjje
lén teljesitett éjjeli szolgálat esetén az 
.előző bekezdésben megállapított dijakhoz 
.1 pengő pótlék járul. 

}la a g·yógyszertár este 9 órán tul is 
·nyitva van. az előző bekezdésekben meg"
állapitott clijon kivül 11 óráig óránként 
·1egalább 1 P-t, 11 óra után legalább 2 r-t 
kell fizetni. _4,. n1egkezdctt óra egész órá
nak szán1i t. 

6. A 150-1939. B. M. Ezámu rencle
Jet 3. szakaszúnal\: rnúsodik bekczdésébe11 
n1eghatározott1 a gyóg·yszertá1· ügyelet2s 
. szolgálata esetén vas:írnap telj esithető 
.1~ülönn1unka legkisebb c1ija félnapra: 

A csop. B csop. 
pengő. 

.oJd. gyógyszerész esetében ~1.50 4.-· 
:Záradékolt oklevéllel biró (appro-

bációs vizsgát tett) gróg-,ysze~ 
rész esetébe11 5.50 5.-·-

185· 

7. A természetbeni szolgáítatásokat· 
a következők szerint lehet figyele>11be 
ven11i: 

Teljes ellátás 
csali: lak:á& és 

reggeli 
csali: lakás 

Budapest, 

.J,§~& é 
N.0 C o:::: ~ 
:n 2~·--<"l > 
tí~~-c:r;~ ·~a ~,~-g g 
l'tl<;jd~e .~ 

1jl <.1 ~1 o~ :::::.:::: 
-o 

i:::i.!<:~.:::> <:" 
80.- 70.-

24.-· 22.-
18.- 17.-

1939. n1ájus 9-én. 
Vámossy Zoltán sk. 
eg1ret. ny. r. tanár. 
a bizottság· elnöli:e, 

Gniff Gyula sk. 

. 
63::: 
t': .8 
C,:::: 
„o 
~.11 
""~„ ::a,s 

"'" 60.-

18.-
14.-

Az Okleveles Gyógyszerészek 
Országos Egyesülete üg:rv. 

ig·azgatója, r.. bizottság· jeg3rzője . 

BABY KRÉH 
BABY SZAPPAN 
BABY MINTÖP~ R 
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GYOGYSZERESZEK ORSZAGOS JÚLETI 
ALAPJA 

.Jelentés a Gyógyszerészek Orszá1;1;os Jóléü 
Alapjának l~l38. évi 1nüködéséröl. 

A gyógyszerészek Országos Jóléti 
.Alapja (aláiJbiakban: Alap) ez évbe11 érte 
el neg·yedik, i1letőleg har1nadik teljes évi 
:fenná11úsát. Az Alap Yezeté.sénél az Intézö 
Bizottsággal k~11·öltve a letn1ag·vvbb ffQJl. 

d?s~ággal júrtttn'.-;: el, hogy~ az -Alap l~Íva
tn2at, nen1cs céIJúnak lnegfclelően, tölt
he.s;e be. 

Ez(•:i't go1Ldos::-.i1 figyeltünk: eg·yrés;;,t. 
arra, hC:J{.Y az .A.J<1pot 1ncg:il1et.ő jüru1é1~ok 
pc.ntnsan Jo1>".innr:k bi..::; n1ásrészt az nc1,1111-
n1sztrúciót ugy y{geztük. hoµ.·,y telje::; és 
il iá11>·tn1~1 n n1u n ka Lcljcs!t1nény - n101l~~tt. .:t 
leg:11;1.µ·y(:l1h t:t1.;~11'ékossúgot. is elérhcssiik, 

EL)hc-~1 ~l.Z l·rben úlkültiizküdtünk 
széJ:.húzunkl;n, n1e;'l a rég:i cl.hc!vczkcd·::~ 
sünk ei1~gt(;l0n11ck bizonyult.. · 

"i'.\Z _'-\lnp pénzlig~ri helyzetére a kö\\:!t
kczoket hozzu1.;: tudon1úsl'a: 
, .:\.z összes sze111 1;Jyi kL:ulás :1z 19:38. 
evben 20.297 P 95 fillért tett ki. ami az 
~lap b~\-étc•leinck G.:2:3 szúzri.lékú{ kt:~p0zi. 
l-Ia tck111tetl.ie vesszük, hog·y 1.;:ültégvetési-
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leg 6.88 száznlÉk irányoztatott elő, nyil
vánv.:lló, hogy szen1élyi 1dadá;:.ok:ra 0.65 
százalékkal kevesebbet förditottunk. ÉP· 
pen igy a dologi kiadásokra előirányzott 
2 százalék heiyett 1.54 százalékot, tehát 
0.46 százalék megtakaritást éliünk el. 
lg-y vég·eredl11én;rbe11 az A1a1) rendes acl~ 
n1inisztrációs k:öltsége a bevételnek: csupán 
7.77 százalékát teszi ki az elöiránvzott 
8.88 százalékkal szemben. , 

Az 1938. évre 300.000 P várható be
vételt irányoztunk elő, ezzel szemben ft 

tényleges bevételünk 325.'183 P 'H fillér, 
vagyis 25.383 · P 4,1 fillórrel volt kedve 
'iÖbb az 2löirúnyzatnól. 

Az előirún:vzott kiaclús0kkal szen1ben 
967 P 82 fillér meg·tak9.ritást ét'tlink el. 
lg:,' vég:erecl11111611rhen a tényleges l.;:ezelé.s ~· 
költségvetúsi előiT~n:vzattal" szen1ben 
26.451 P 26 fillé1Tel kedvezőbben alakult. 

~A. kö1ts2gvetésileg e1öirúnyzott rendes 
kiadúso}\:on felül a belügyn1iJ1iszter ur· hi~ 
vatali 11elyiségeink.nek saját székházunltba 
Y-a1 úthelyezésével kape~olatban feln1erü
lő kiadások feclczésére 5.000 P póthitelt 
engedélyezett. _!\. hivatali he1yisGg·ek átala_ 
kitásával járó 1tőn1üves, szobafestő. nlázo
ló, asztalos, parl\.:ettjavitás, kúlyhús 6s 
villanyszerelési munkálatokra 4.1G7 P 77 
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fillért fol'dltottunk; 1872 P 20 fillér érték. 
ben pedig leltári tárgyakat, ugymint Jm
·Lorokat, csillárnlrnt és szőnyegeket szerez
tünk be, runely utóbbi tétel az Alap vag-yo
·nának állagát nem érintette. E póth itel 
fe1használúsáról szóló részletes elszán10-
lásu11k:at a belügyn1iniszter ur tudo111ásul 
vette. Ez az elszá1nolás te1~n1észetesen n 
·zárszán1adásba is be van illesztve. 

Nyugdijtmtalékolásra az előirányzott 
·215.360 P-vel szemben 294.500 P-t, vagyis 
79.U9 P-Yel többet utaltunk át. Nyugdij. 
t.artnlékolásra az 1935., 1936., 1937. és 
1938. éYekben előirányzott 1'.l0.000 P, 
lG0.000 P„ 1G2.000 P és 215.360 P, össze
,sen 6~17.3GO l.J-vel sze111~ben, az 19:38. év 
·Vi'~g·éig összesen 908.GGB P 51 fi11ért, 
vm;-:.·1s 250.809 P 51 fillérrel többet fordi
Lottunk. 

A nyug·dijtartalék és az alap együttPs 
·vagyon állaga a következő: az \T . ... '1..lkot
n1á11y u. 16. száni alatti tehern1entes bér
ház beruházá~i ért.éke 587.250 P, a Sze
n1élynök u . .J. sz. a1atti tehern1ent(:S telr.!·h: 
bernházási él'téke 98.257 P 12 fillé1', i.m. 
~;ai leltári tárg·yak. értéke 11.132 P 22 fil
lér, Li,szta a1cti·v p{•nztári J;;:észlet a cs..:kk
szá111lákon és a J;;:ézipénztárbnn 225.~1:30 
P GO fii!. összesen 932.0G9 P 9,1 fillér. 
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Az V. Alkotmány u. 16. számu ház
nak az 1938. évben befolyt hérj övedelme 
49.037 pengő 37 fillér volt. Ezzel szemben 
a lu\zkezelési költségek 5.445 P 85 fillél', 
a karbantartási költségek 4.336 P 'Jl fil
lér. adók: 8.525 P, összesen a li:iadások 
18.307 P 26 fillért tettek ki, tehát a ház
bérjövedelemböl 30.730 P 11 fillér tiszta 
felesleg n1araclt, an1eI:r öszeg az 587.250 p 
·beruházás 5.23 százalékos ka111atozásának 
Jelel meg. 

Az Alap pénzkezelése az állami pénz
'l;;:ezelési és szán1viteli szabályok leg·pontn
sabb betartásával tö1tént. 

Az Alapnál \·égzett n1unka nao·vsá
gáról az alábbi adatok adnak kellő f~lvi

]ágosi tást. 

minden méretben 

.rugalmas és gyorsköiés kivilelben is. 
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január 

febntát· 

BlÚl'CiUS 

8.11ri1is 

1uújus 

junius 

julins 

;ru;..:uf:ztus 

1-ZPpte111ber 

11kt:óber 

llll\"C!llbet 

1h~cen1her 

összesen 

Beerkczett: 

11.:t. Ugyd, szántn. 

2.751 11.085 8.357 136 102 6 

2.350 6.094 G.02;! 82 52 6 

2.471 5.718 7.102 91 68 s. 
2,4'!4 0.173 G.G02 G4 73 11 

2.546 5,799 G.414 53 64 17 

2.209 5,36<1 5.203 72 72 10· 

2.507 9.899 3,,150 116 59 15 

2.430 G.157 G.367 141 47 7 

2.188 5,39G 3.'i34 1G2 5D 6 

~.~lG S.5S~l ·1.19U f/3 G3 5 

2A33 5.45·1 G.373 lG-1 67 5 

2.083 ll,GS7 -1.281 180 lZ•l 13 

28,928 90.915 GS,lll 1.8li8 850 lOH 

összesen bcérkc:::.cl:t J .90.376 dcu·alJ. 

A seg·élyezésre vonatkozólag a követ
kezőket jelentem: 
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Több hónapra kiterjedő segélyt adtunk: 
1938 esetben összegben 

január hóban 119 3.940 P 
február hóban 118 3.905 P 
március hóban 116 3.7,10 P 
.április hóban 108 3.560 P 
május hóban 114 3.393 P 
jnnius hóban 115 3.575 P 
ju!i us hóban 113 3.580 P 
.augusztus hóban 116 3.550 P 
szeptember hóban 115 3.645 P 
október hóban 112 3.725 P 
november hóban 123 3.910 P 
.decen1ber hóba11 12.-J. :3.930 P 

öss;::cscn 1 . .J9J 

Eaus,:ci'i segélyt ndtunk: 
1938 esetben összegben 

januúr hóban 16 -161.-JIJ P 
Jebrnár hóban 15 277.81 P 
március hóban 17 200.80 P 
úprilis hóban 22 -118.-!ll P 
111ájus húhan 15 :257.GO 1) 
junins hóban H %7.80 P 
Julius hóban 14 :350.811 P 
augusztus hóban 9 :2G:2.fl0 P 
szoptembe1· hóban 11 2FíAO P 
október hóbm1 10 356.- P 
november hóban 7 288.- P 
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december hóban 13 505.- p 
összesen 163 4.051.71 p 

187 egyénnek karácsonyi 
segély 4.440.- p 

segély-ruhasegélyekre (családi 
ként) 2.000.- p 

összesen 54,944„71 P 
Az Intéző Bizottság a segélykérések 

elbírálásánál a leg·nagyobb körültekb1tés
sel és felebaráti szeretettel jár el. A segé
lyek folyósitása a legpontosabban és az In
téző Bizottság határozata utá11 azo11na1 
megtö1tént. E tekintetben panasz nem 
merült fel. 

Az alaphoz beérkezett összes ügyda
rabokat és utalványokat ez év végéig tel
jesen feldolgoztuk. 

Évi jelentésünkből megállapítható, 
hogy az Alap célkitüzéseit a 1eg·nag-yoh1J'. 
odaadással igyekeztünl( előbbre vi1111i, 
fli111iből alapos ren1ényt nye1·ünk: arraY" 
hog·:r az _;\lap J11eg· fogja oldani n1inc1azo
kat a szociális felacla\okat, amelyeket tő
le az egósz g~rógyszerésztirsadalon1 oly· 
őszinte biznlon1111al vár. 

Budapest, 19:30. éd február hó 15-én, 
Di'. Atzd s. k. 

n1inisztel'i tanácsosi 
az Intéző Bizottság elnöke. 

r 
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GYOGYSZERÉSZGYAIWRNOii:I KIJELÖLŐ 
BIZÓTTsAG . 

A. Gyóg;yszerészg·yakornoki l(ijelölő BÍzott. 
ság· hirdetn1énye, 

lVIindazoknak, li:ik. 1vlagyarországo11 a 
gyógyszerészi pályára óhajtana.k lépni, 
felvétellilrnt a Gyógyszerészgyakornoki 
Kijelölő Bizottságtól (Budapest, V., Bát
hory-utca 12. II. e1wlet 11.} kell kér
niök. A k:é~·\~ények folyó é\•i augusztus 11ó 
21. és szeptember hó 10. között nyujtan
dók be (vagy küldendők el). 

A felvétel · iránti folyamodványt a 
következő eredeti okiratokkal kell felsze
relni: 1. születési bizonyihány, 2. közép
iskolai érettségi bzou;y-itvány, 3. hatósági 
(vagy hatóságilag láttan1ozot.t) orvosi 
b-izonyitvcí.ny a folyan1oclónak a pál;rá.ra 
alkalmas voltúról és ujraoltási bizonyít
vány, -1. erkölcsi bizonyitvany folyamodó 
nemzethüség·éröl és erkölcsi megbizható
ság·áról, 5. ha a foly~i.n1odó 11acliárva, a11na1\: 
hatósági ig·azo1ása1 6. ha a folyan1oc1ó atJ·. 
ja harctéri szolgábtot te]jesitett, a Ká· 
t•oly csapat.kereszt eln:rerésénel( igazoJásn, 
ri. J\:özhatósági bizon:yitvány f0Iya:n1oc1ó 
.szüleinek fogfalkozásáról és vagyoni hely-

,,, 
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zetéről, S. szülői (vagy gyámi) beleegye
zés. 

A folyamodók. nemzethüs:égét és er
kölcsi megbízhatóságát •igazoló erkölcsi 
bizony1itványt azok számára, akik: vala
mely hazai középiskolából közvetlenül 
.ól1ajtanak: a gyóg~tszerészi pályára lépni, 
.-a11nak a k:özépisk:olának: az igazgatója ál
litja ki, amely iskolának a folyamodó az 
•érettség·i vizsga letételékor hatáskörébe 
tartozott. A magyarországi egyetemekről, 
vagy főiskolákról kö„vetlen átlépő egyé
·nek nemzethüségét az illető egyetem. 
vagy főiskola által kiállított távozási bi
:zony1itvány tanusitja. Azo};:na1c, a1ti1c i1en1 

•esnek az előző két rendelkezés alá, nem
·zethüségét és erkölcsi megbízhatóságát 
úllandó lakhelyük iiletékes politikai ható
ságától l városokban a rendőrkapitány
ságtól, ltözség·ek:be11 :1Z elöljáróságtól) n 
legujabb kelettel kiállitott erkölcsi bizo
nyítvánnyal kell igazolniok. 

A fo!yamodvánnya! egyidejüleg 15 P 
fizetendő be a Bizottságnalt a n1. lcir. posta. 
takarékpénztárnál levő cseldcszá111lá.ia javá
ra. A bfizeté~i lapot a fentrmegadolt cimen 
kell kérni. 'liclékiek ily ir,~1:yu kérCséhez 
egy meg·cimzett és Jelbélyeg·zett borítékot 
11:ötE:1ése1\: csatolni. 

Ht~á1iyasan., 'Uagy n.e1n erccleti ok
nuínnyal felszerelt kór·uények az elúirli· 
lásnál nen1. jö111iek szá.Jnba.. 

A benyujtott kérvényekre vonatkozó
bizottsági döntést az érdekeltekkel a Bi
zoltság elnöke irásban (postán elküldve) 
közli, illetve az engedély-t nyertek részére 
törzslapot állit ki. 

A megadott engedély érvényét veszti, 
ha a kiállitás napjától számított 6 hóna
pon belül az illető azt igénybe nem veszi. 
illetve g,rakornoki n1üköc1ését vala.n1ely 
ene felj ogositott gyóg)'ftzertárban ez idő 
n1att n1eg i1en1 kezdi. 

Budapest, 1939. julius 8. 
Dl'. Szily Kálmcén s. k. 

111. kir. vallás_ és közc•ktatásüg-yi á1la1n1-
titk"ár, a G~rógy.szerészg1rakornolti ICije

lölő Bizottság- elnöke. 

minden méretben 

rugalmas és gyorsköiés kivitelben is. 
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V!ZSGALOBIZOTTSÁGOK 
HIRDETJ\IÉNYEI 

5.331/1938.-39. szám. 

Beiktatások és beíratások a hudapesf.i egye
te111e.11. 

A budapesti ]~irályi mag·yar Páz-
111ány Péter tudoinányegyeten1re való beik
tatások és beiratások az 1939-40. tanév 
első félévére 1939. szeptember 7-én kez
dődnek és bezáróle.g szeptember 15-ig 
tartana](. 

I. Azok, akik a királyi .n1agyar Páz
·nráuy Péter rruc10111ányegyeten1re való 
fclvételiiket kérik, kellően felszerelt fo
lyan1oclványukat folyó évi aug·usztu.s hó 
1-töl augusztus 25-ig annak a karnali:: dé
lcáni hivatahíhoz nyujtsák be, amelyik 
karnak kebelébe felvétetni óhajtanak. 
(l-Iittudon1áuyi, ,Jog- és ál1an1tudon1ányi 
J{a1·, Pázrnitny PCter-tér 1---:3. Orvostudo
múnyi Kar, üllői-ut 26; Bölcsészettudo
lnányi I~ar dékúni l1iYataJa~ lVIuzeun1-kör
ut G-8.). lvfcl/é/dcnclők Cl köi·ctkczii crn
def.i ok1;uí11.11ok: a) születési bizon~citvány, 
6) középiskolai érettségi IJizonyitvúny, 
e) középiskolai tanulmányi értesítő, cl) 
erkölcsi bizonyitvúny folyamodó nemzet-
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i-1üs.§géről és erli::ölcsi n1egbizhatóság·áról, 
.e) ha a folya.n1odó hadiárva, ennek köz~ 
hatósági igazolása, .„ f) ha - a folyamodó 
atyj2. harctéri szclgálatot teljesített, a 
Ká1·0I~l-C3apatkereszt e1nyerésének ignzo. 
Jása, [J) közhatósági bizonyit\·ány folya
modó szüleinek foglalkozúsáró1, vabryon1 
helyzeté1·ő! és arról, hogy a szülők mióta 
laknak jelenlegi lr,kóhelyükön, hol laktak 
azelőtt, s amennyiben több helyen laktak 
volna, n1i volt a foglalkoz{i.suk · régebbi 
lakóhel"ükön? 

I-Ia n fnlYótelt kérő e'.2·y~nek eg~cuttal 
tandijn1Pntesség·ért. Yab=:y tandijkedvez. 
anényért folyan1oclnak, kérvényüket ez
iránt felvételi folyamoclvánrukkal együtt 
nyujtsák be. 

Azok, akik a7, eg?ete111 oruosf-1ulonuL 
't1.yi karára kÉ1·ik felvételüket. 1nngukat 
-rtz Euyr te n1 i l\.. ii.::cr1r'·s:::séyla;1 i Inl ézct ben 
(VIII„ Eszterház)·-utca 0.) re n;Tosi: pcÍ· 
lyúra raló alkal111assár,111l1.-'. s:::en1j1ontjálJó~ 
egészségileg n1eg-vizsgáltntni tartoznak. 

E1·rc a:;; cués:::sérn.·i,:saáln{!'((. (/,;'. (;i'dC
keZ.te k a 11rnts:.;t11s _15-tJil kc,:dFC ·;ná ;· cl őre, 
nzaz felYéte1ük 1n·eg-tö1ténte elölt is je
lentkezhetnek. /c11késiil1ú azonhnn s,:cp· 
tcu1.{;c;· 10-i(l 111iildr;11f,-l"1J Jclc11!/;c:;:cnf.k, 
rnert fclrétcliikct a;;: oruostucloniúnyi kcit~ 
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rn ,,ég/egesi!ek csak az esdbe11 lckinthec 
.J,ik, ha az en11itett vizsgálaton a,z 01"uo_si 
vcilyám egészségileg alkcilmasnk11a1c talal
lattak. 

Torlódások eikerülése célj áböl kh•cí
ncctos, hogy a helybcU folyconoclók az elő
eöltbe11 emlitett egészségvizsgálatnalt ·nz.á.í 
ungusztus hó mcísodik felében a./ávessé.l,; 
magukat. 

Azok, akik az egyetemre felvétettek, 
köztük azok is, kik egyuttal tandijmen
Lességet vag·y tandijk:edvezn1é11yt kaptal;:„ 
szepte111ber 9-ig· értesülni fog11al;;:: a ]tari 
határozatról és szeptember 15-ig beirat
koz11i ta.1·tozna1;;:. 

II. A folytatólagosan fratkozó, lccke
pé11zt füető hallgatók 1939. szeptember 
l-től 7-ig iratli:oznak be. _;\ szültséges. 
nyon1tatványokat a quaestura l\.itöltés vé
gett n1egl::U1di 111indazoknalc, ak:ilt - 1 P 
SO fillérnek postaub!ványon való befize
tésével -· ezt kérik. 

A foíldijat és /1eircitási ('mellék) clifn
kffi: minden beiratkozó hallgató a qucws
lura,i pénztá.·rnál. fizeti be. 

Azok, a11:i1·;: folytatólagosan iratkoz
nak be s cgyutta/. tandijmcntességet vagy 
tandijkedvezményt is kérnek, kérvényü

. ket eziránt szintén folyó évi augusztus 1-
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töl 25 :ig tartoznak benyujtani az illeté
kes Kar· déké.ni hivatalához s akár kap
tak tandijmcntessé:get, vagy tandijl\:ed· 
vezményt, akár nem: 1939. szeptember 
15-ig bezárólag kötelesek beiratkozni. 

Az előadások 193.9. szeptem.ber 18-á,ii 
keulődnelc. Az ünnepélyes Yeni Sanete.t 
BZeptembcr 20-cín tw·tjuk meg. 

III. Hazai egyetemről és főiskoláról, 
vagy külföldi egyetemröl és főiskoláról 
erre az errv~ten1re átlé1)ni k·irvánól;: az elö-e-
zőkben felsorolt okiratokon kívül távozási 
bizonyit,uányt, to-\rábbá leckel;:önyvet i.s 
lcötelesek felmutatni. Idegen főiskolai 
leckekönyvek átiorását a féléYelejei egyez.. 
tetéssel egyidejüleg kell elYégezni. 

An1ennJriben az érettségi, vagy távozá
si bizonyi tvány keltétől a fel vétel idö
pontj áig hosszabb idö telt volna el, az il
letékes politikai hatóság erkölcsi bizo11yit0 

vúnyát is csatolni kell. Ub':{ancsak 11ivn.
talos ei'kölcsi bizonyítványt kell felmutat-
11i azok:nak, a.1dk: egyeten1i tanuln1ányulcat 
megszakitották. (Ezeknek az erkölcsi bi
zortyi·bványoknalc a feladata arról tanus
kodni, hogy az illető a távolletel idejében 
k:ifogástahni. erkölcsi n1ag·aviseletü volt.) 

IV. Egyházmegyei szolgálatban lévő 
iildozópapok egyházi hatóságuk engedélye 
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Hélkül eg;)reten1i tanföly·an1ot .nen1 lf,togat": 
hatnak. l{ö~tisztvise1ök, tanárok. tanitó~i:~.' 
E1agá11hivatali alk:dn1azottak · pedig fei-: 
sőbb hatóságuk bizonyítványával tartoz
nak: 'ig·azolni, 11ogy az egyeten1re va1ó be
iratl;;:ozás1·a, az általuk ·választott előadá
sok: látogatására engedélJrii.k: van, 11ogy a„ 
választott egyetemi előadások hallgatása. 
hivataLi elfoglaltságukkal össze nem üt
közik s végül, hogy a szorgalmi idő tar-. 
bma alatt az egyetem székhelyén való·. 
tartózkodhatás céljából tartós szabadsá
got kaptalc 

V. Az anyakönyvi igazolványt (Nos 
Rectort) a hallgató tölti ki, de a lcelctet' 
·ül'escn kell hagyn.L Ezt a bei1;;:tatás alkal
nu\val a dékáni hivatal pótolja. A colló
gium-bejegyzéseket a leckekönyvben (lec-· 
ke.igazolványban) és a szárn1azási lapon· 
tisztán és gonddal kell végezni; törlés, át. 
i1:ás, i'a.kcu·ás, átragasztús tilos . .l\. quaes
tura csak oly hal!gató beiratkozási jelent
kezését fogadja el, ki ezt a két olm1ányt 
g·ondda1 és tisztán, egy-;násscll teljesen· 
weuegyc,oően állította ki. 

A collégium-bejegyzéseket: a quaes
tura a. quacsturai /,cimtlcoz(is alkalmával" 
lczárJa. Ezért a haligatónak: saját érdek:é
hen áll, hogy a hallgatni szándékolt col-
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-~.ég·iun1okat cc.. c1uacst,ura.i betratkozáf3t 
·megelőzőleg pontosan és· véglegesen álla
·.pitsa ··n1eg. 

· (~olleg·itunokat utólag ·felvenni, vagy 
·tö1·ölni csak ta11árii illet-uc rckt:o;·i~ irásl1cl.i 
•engcc/.é/lufl leli ct. Collegium-hozzái rá sok 
,és törlések: az indexben csak a quaéstura 
·által vé.r;ezhetők. A hallgatóknak a lecke
könyvbe col/éginmo/wt u.tólciu0sa11 önha-
ialm.u./np be.ie11yc.rni tilos. · 

\TI. Aki'nek valan1ilyen ell1árithatat~ 
· .lan akadály rnfatt a szeptember l. és 15. 
közti rendes beiratási időben a beikta
tást lehetetlen elvégezni, alaposan merr
okolt ús elhá.rithatallan akadá/yozlutásrít 
,"igazoló hiteles oknubrnyaZ. felszerelt: és az 
E11yetcm. Rector i\Ia[/nificusáho.o intézeti; 
folyamodványbcm a,; -utólcigos bcirntásra, 
Wcdve beiktatásra en[/edélyt kell kérnie, 
Az engedélyezhető határidő az első félév-
1Jen október hó 1-én tu/. nem. terjed. · 

\ill. ~!\. beiktaiás ugyanabban :i.z 
idó1)e11 csak egy tanuln1ányi h:arra 61·vé-
11yes; de a beiktatott hallgatónak joµ;á
~)an áJI a Páz111clny Péter Tudon1ányegye
te111en hirdetett más karbeli előadásokat 
is hallgatnia. Ez a jogositvány a nöhail
~r;·atókrr. nen1 vonatkozik; nőhallgatók 

· •csalr nz orvostudo111ányi és bölcsé.szettu„ 
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<lományi Karokon hallgathatnak előadá-
sokat. Más egyetemek vagy főis-
lcohík collégiwncui ci leclcelcönyvbe és 
ci szá:rnia.zás-i ivbe neni vehetők; 
Ez az intéz1\:eclés a hatályba11 lévő 
tanulmiinyi renden alapszik. Mindamel
lett 111ódot ak:arunJt nyujtan·t arra, 11ogy 
tudományegyetemi hallgatóink, amennyi
ben tudományos swk/dpzettségülc a.;f. 
szükségessé teszi, 2. Józs~f Nádor iVlüsza„ 
lti és Gazc1as.1g;tudo1ná11yi Egyeten1 elö~ 
adiisait is látogathassák. Ezél't gondoslw
dás történt oly külön i[Jazoi'uányolcról, 
1nelyekbcn a József Nádai' Müszaki élt 
Gazdaságtudományi Egyetem előadáBu.i 
vehetők fel. Ezeket az előadásokat min
denesetre ak1\:únt kell ·n1eg·választnni, 11ogy 
a tudo1nányeg·yetun1i előndáso1(ka1 időben 
ne ütközzenek. :\Iindazoknak: a tudon1ány~ 
egyetemi hallgatóknak, akik a József Ná
dor l\Iüszaki és Gazc1asúgtudon1án:.ri 
Eg·yeten1 eg;,·e;:; elöaclásai-;:a beiratl\:ozní 
J:ivánnak:, a tuchJn1ányegyeten1i quaestu
l"l1.ban beszerzendő és a .József Nádor l\fü_ 
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
col1egitn11ol\: bejegJrzésére rendelt „iga· 
zolvány"-ukkaL nem különben ?. József 
Nádor l\íüszal\'.i és Gazclaságtudon1ányi 
Egyetemen beszerzendő és kitöltött nyíl-

"rántartasi lapp<:tl, a József Nádor Müsza. 
li:i és Gazdaságtuclon1ányi Egycten1i be
iratl\:ozáskor n1indenekclött a nevezett 
egyeten1 llletékr::s oszt::11yúnnk dékánjánál 
kell jelentkezniök s a fél év végén ezt az 
iga.zolvány11kat hitelesités céljából ug-yan
·ott kell benyujta11iok. 

VIII. Az egyetem kötelékéből való ki
lépés esetén a leckepénz visszafizetése a 
rendes beil·atkozt\si idő .alatt beirntkozók
Ta lléz;,re szepten1ber 22-ig·1 az 11tólagosan 
beiratkozókra ni?zve pedig csal\: a quaes
tul'ai beil.'gtkozási időt követő egy héten 
helül kérelmezhető. Leckepénz visswfize
tésre ldskoru eg-yeten1i hallgató}\: c3::l1\: a·~ 
·esetben tnrthatnak igényt, ha a l\:ilépés 
bejelentésekol' szülői, illetve gyámi bele
·egyező nyilatkozatot is felmutatnak. E 
11yi!atkozatot hiteles alakban kell kiálJit. 
tatni. (Közjegyzői. illetve hatósági hitele
sítés.) 

Aki a nyert engedélyt a határidf;n 
belül bármely okból fel nem használja, 
u.iabb engedélyre nem tarthat számot. A 
r0eto1•i Yég-zés végérvB-nyes; fellebbezés~ 
llelt, vagy felfolyan1oclú.s.nak 11incse11 he· 
lye. 

IX. Minthogy a !J!fÓ[J!/SzcréJzcti (kii· 
tött) tanfolyam az egyetemi tanév I. fél-
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Cvével veszi kezdetét, e tanfolyan1 első 
éve csak az egyeten1t tanév I. felében 
kezdhető meg. Az I. éves gyógyszerészet
tanhallgatók mindkét tanfolév elején il 

bölcsészettudományi Kar dékánjánál tar
toznak jelentkezni. 

X. Különösen lelkére kötöm a hall
gatóságnak a col1egiun1ok szorga1n1as !á~ 
torratását és állcu1dócul (ti: egyet:e·ni. szele-. 
helyén való tartózkoclúd, mei"t a tanul
tnián~yi szabályzat G8. §n szerint ni:l. lecka
látogatás elisn1erését kari végzéssel azok-
1iak is n1eg lehet tagadni, akikre rábizo
nyul, hogy ,, rendes szüneteken kívül clé
k/cni cnuedély nélltiif az egy2ten1 székhe
lyétöl, haúár i·fru·'del>/J idiil'e is cllcl·uoztalc'r 
Vab0r n nyert engedély határidején tuI 
0lmarndtak. anélkül, hogy ebbeli k6scdel
n1üket kellöe11 igazolni tudnúk". 

But!P.pest, 1939 . .iulius hó. 

Dr. Facbély Tibor s. k .. 
rnctor. 

BABYl<REM 
BABY SZAPPAN 
BABYHINTÖPOR 
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1978-1938-39. etsz. 
Beira(ások a szegedi cgyetcu1re 

A m. kir. Ferenc .József-Tudomány
egyetemnek mind a négy (jog- és állam
tudon1{1nyi, or·vosluclon1án:ri, bölcsészet-, 
n:relv- és történettudon1án:ri, valar11int 
n1atenlatikai és t~rn1észettudori·11ányi) Ica· 
rá11 a rendes bt:iratkozás az 1939-40. 
tan8v I. félévére 19:59. é\ri szeptenibBr h6 
15-éig bez2,rólv..g ta1t. 

Aki az egJreten1re első ízben iratko
zik be. a felvételéit 2 p.~ngös okmánybe
Jyeggel ellátott folyamodván>i; tartozik 
beiwujtani 1939. éYi augusztus hú 1. és 
31-Ú;;:e lcözött a11na1;;: a karnak a dékánjá
hoz, a111e1y kB.rra beirath.:ozni kiYán. Azok 
pedig, akik - katonai szolgálat 1civéte1ó
vel - bármel>' 1rnís okból egyetemünkön 
tanuln1ányaikat 1rét, vagy több félévre 
terjedően. rneg-swkitották. a folyi;atólag-cs 
felvételért 50 filléres okn1únyb6l~'egg.:~l 
ellátott folyamodványt tartoznak henyu i
lani ugyancsn1i: 1939. évi augusztus 11ú 1. 
és 31-ike 1'özött. 

A fclveteli engedély az eg·ész tanul
n1á11:,.""i időre érvényi~.s. azonha11 csak arrn 
a tuc10111án:vkar1·a szól, n1e1yrc folya1r!.oc16 
felvételét kért~. 



Akil{ nz eg·yeten1 gyógyszerészeti tan~ 
folyamára kérik felvételüket, a tanfolyam 
~~lsö évére a felvételt a i11aten1ati1\:ai és 
ter111észettuc10111ányi kartól, a g·yógysze~ 
rés~eti tanfoljran1 n1ásodik: 8vere pedig 
az orvostudományi kartól kérvényezzék. 

A polgári iskolai tanárjelölt hallga
tók az ~4.llan1i Polgá.ri-isl\::vlai Tanárk:épzi> 
Főiskola és az Allami Apponyi Kollégitlll• 
Jgazgatóság·ának az illetékes ltari dékáh 
hoz intézett hivatalos bejelentése alapjan 
vétetnek fel. 

A felvétel iránti folyamodványt :r 
l:övetkező eredeti okmányokkal b,11 fei 
szerelni 

a) születési anyakönyvi ltivonat; f; 
gyelenH11el az u. n. zsi'cló-töl'vény ( 193~J · 
lV.) 7. !J-ában foglaltakra, azolmak, aki],. 
11ek bizonyitaniok kell, hog1r i1en1 tarto~„. 
11H1t ezen törvény hatálya al{i, ajánlato~; 
sr,üleiknek é::; nag·yszüleiknek születési es 
11ázasságkötési anyakönyvi 1tivonatát is 
.csatolni; 

b) kö~épisko!ai érettsé"'i bizonvit
vány, n1ás hazai föiskolára

0 

beiratkOzni 
kivánók részéről távozási bizon:v·it\rány · 

e) egy évnél 11en1 régibb kel~tü erkö
1

l
csi bizonyitvúny a. folyamodó nemzethü
ségéről és (:l'frölcsi 111egbizhatóságáról; 

~-~~~- ~I 
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d) ha folyamodó hadiárva, enneK 
11:özl1atós{\gi igazolása; 

e) ha "' folyamodó atyja harctéd 
,:zolgálatot teljesített, a Káro]y.csapatke· 
reszt elnyerésénel\: igazolása; 

f) egy evnél nem régibb keletü köz
J1ató;sági hizon;~,ritvány folyan1odó szülei. 
11elc fogialkozúsáróL vagyo11i 11elyzetéröl 
és arról, }1ogy szülei miót2. laknak jelen· 
legi lakóhelyi.ikö;1, hol laktak azelőti., 
amennyiben több helyen laktak, régebbi 
lakhelyükön mi volt a foglalkozásuk. 

Az erkölcsi bizo11yitvá11yt azol\: szú
n1ára, al\:ik valBn1ely hazai középiskolából 
tanuln1ány::lik 111egszakitúsa 11élkül irat
koztak be az egyeten1re, annak a 1:::özép
is1c-olán~1lt az igazgatója á.l1it.ia ki, nn1ely
nelc a fol;ran1ucló tanulója volt; nzoknái 
pedig, akik valan1ely hazai eg~y0ten1ről 
vag·y főiskoláról szintén tnnuln1Unyaik 
Jnegszakitása nélkül jelenlkeznelt felv1~
tclre, az erkölcsi n1egbizhatósúgot és 
ne111zethüséget a n1eg·f0lelö szövegezéssei 
1..:ifillitott távozási bizotrjrji.;vún~r tnnusitjn. 

... i\ gyógyszerészeti tanfolyan1ra va16 
fehétel iránti folyarnoclványhoz az c:lőzö 
pontok alatt felsorolt okmányokon kivlil 
n1-ég· a g·yógyszerász-IDra}\'.ornoki végbizo. 
nyitvány is csatolandó. 

1 
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Aldk a bölcsészet, nyelv- és történet
tuclo111án,yi, valanrint a 11k'lten1atil\aí és 
te1111észettudomi\nyi karra kérik a felvé
telüket, azok folyamoclványukban lehetö. 
leg IJ.evezzék n1eg azt a szakot, an1ely1·e 
beiratkozni J;;:ivánnalL 

il.kik c.:>ak az a11arn~zún1vitc1tan lc
hallg·até.sa céljúból rend ki vüli hallgatói 
n1inőság·be1: való felvételüket -1.;:érik, csalc 
nz a), b), e) és f) alatt felsorolt okmá
nyokat hrtowak csatol111. 

Az eredeti okiratok nélkül beadott 
!i.ervényeket érden1i tárgyalfi.s nélkül visz~ 
tzaubsitják. Postacirn (tudomnnykar 
niegncvezése) : Szeged, Bg-yetenri központi 
épület. 

ii.nnak, aki az eg·yeten1i tant1ln1ú11y<1it 
csak: eg·y· félévre szakította n1eg-. felváteI~ 
&rt ujból folyan1odnia nen1 szükséges, 
csak a közigazg·atási hatóságtól kiál1itott 
bizonyitványt kell bemutatnia. 

A felvételi k01Tényeket a tudomány
karok 1939. fri szeptember hó S-ig· birál
~ák cl és határoznak 'tégé1·vénye.sen a be
i1·atkozási -?ngedély n1egad:5.sa. vagy az el
utasitás felett. Akik a beh·atkozásra en
g·edélyt · nye1tek, azok a ltérvén;rük:re ve
~.etett eng;edélyezési végzés alapján, an-
11ak a kari táblán történt közzétételétől, 

l 
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illetőleg a postai. uton vett hivatalos ér
tesítés kézhe,;vételétől számított S napon 
helül imtkozhatnak be, illetőleg kötele
sek: beiktatásuk: cél]ából a kari dékánnál 
jelentkezni és utána a beiratl\:ozást az 
Bgyete-111i quaesturában elvégez11i. 

Ak:itöl va1an1ely n1ús 11azai egyeten1 
(fő1sh:ola) a felvét2It 111egtngadta, az az 
<clutasitó vég·zés átvételétől számított !l 
n2.p alatt, az átvétel napját is feltüntető 
végzés csatolása 111e11ett 1939. évi sze1J
tember hó 15-ig még folyamodlwtik be· 
1rntltozási engedélyért. 

Az, akinek felvételét a karok n1e;;tta
gacltá1t, e határozat keltétől szán1itott 3 
napon belül folyan1odhatik 1116.s főiskolá
:ra való felvótclért. 

Akik valamely elháritlrntatlan aln· 
dály miatt a fent ·jelzett szabálysze1·ü ha
táridőn helü~ nen1 iratkozhatnak be, aka· 
,-Jályoztatúsukat igazoló hiteles okmánnyai 
felszerelt és 1939. évi szeptEn1ber hó 12-
eig benyujtandó fol~'a111odvány11khan 
1939. évi szeptember hó 30-ig szóló be. 
iratkozási halfl.sztást 1térhetnek az illebS~ 
ltes· karok dékánjaitól. 

Az utólagos beiratkozásra engec\é. 
]yezhető végső határidő 1939. évi szep-
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tember hó 3 0-án tul semmi esetre sem 
t.erj edhet, 

Az ntól2.gos beiratkozási eng·edély 
megadása a folyamodó hallgatót az elő
adások látogatása alól - betegség esetét 
ldvéve - nem mentesíti. 

Az előadások 1939. évi szeptember 
hé 18~fo kezdődnek. 

A félévi tand1j 102.- pengő. A be
iratkozó hallgatók ezenfelül mellékdij Cl· 

mén félévenként 40 pengőt, fenntartási 
pótdíj címén ugyancsak félévenként 24 
pengőt és az cisö izben iratkozók 1ktatá:;;. 
dij feiéDen még további 10 pengőt fizet
nek. 

A fenntartási pótdijat a hallgatók a 
tanclijn1entesség arányába11 fizetik, va
gyis a teljes fizetők a teljes pótdíjat, a 
háromnegyedes fizetők a pótdijnak há
romneg-yed részét, a félfizetők a pótdij
nak felét, az egynegyed fizetők a pótdij-
11'al;: egyencg·yecl részét fizetik, n1ig az 
egész tandijmentesek a pótdíj fizetése 
r.lól is n1entesel;:. 

A rendkivüli hallgatók, valamint az 
Apponyi-kollé<;iumi tanárjelölt hallgatók 
és az egyetemünkre beiratkozó Állami 
Polgári Iskolai Tanárképzö Föisltolai 
hallgatók szintén a résziik:re 111eg·állap,i-
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tott tantlij arányában leszállitott pótdíjat 
fizetnek, melyröl a kari hirdetési táblá
kon nyemek kellö tájékoztatást. 

Tanclijmentességért és tandijkedvez
ményért folyamo:lványt az illetékes kar
J1oz cin1ezve a kari dékáni 11ivatalba, az 
ott beszerezhető tanclijmentességi ürlapon 
1939. évi augusztus hó 31-ig kell benyuj
tani. 

Aki h:ondijmentességért fol1mnodik. 
a dékáni hivatalbm1 kapott igazolvánnyal 
a rendes beiratkoúsi időben (szeptember 
1-15.) köteles a quaesto11i hivatalban 
-111agát előjegyeztetni és a n1entesség tár
g,yában hozott kc.ri hatcírozatnr~k: a hi~
dető táblán tö1-tént közzététcl0tól szám1-
tott S nap alatt beira!rnmi. 

~A.z egyetcn1 hallgatóinak Szegeden a 
következő diákjóléti intézméc1yek állanak 
rendelkezésükre: 

1. Az egyetemi i\Iensa Academica 
Publica, amely mér·sékelt áron (teljes fi., 
zetőknek: 11avi 24 pengő, 1cedveza:11ényt él
vezőknek havi 18, 12, 6 pengő és teljesen 
ingyenesen) szolgáltat lci ebédet és va
csorát. 

2. A Horthy Kollégimn, amelyben 
180 férfi és nőhallgató nyerhet kétágyas 
szobába11 havi 70 pe11gőé1t, állan1segélyes 
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helyeken 2 ágyas szobában havi 56 pen
göért, 3-4 ágyas szobában pedig havi 
48 pengöért élelmezést, lakást, fütést és. 
Yiláp-\tást. (Az elsőizben feivett hallgatók 
5 pengő rongálási dijat tartoznak fizetni.) 

3. Az egyetemi Szent Imre Kollég!. 
um, amely 685 egyetemi hallgatót vesz 
fel méltányos feltételek mellett teljes el
látásra. 

4. Az egyetemi Szed Erzsébet le
ányotthon, amely 45 egyetemi hallgató. 
nőt részesit mérsékelt áron ellátásbm1 és 
nevelésben. 

5. A szegorli református egyház Beth-
1e_n Gábor Internátusa, n,n1Bly eg·yetenll 
ferfi hallgatók részére nyujt havi 10--
12 pengőért lakást, füt8sse1, vilúgitássai 
és ág}'nen1ün1osássa1. 

6. Az egyetemi Luther Otthon, amely 
18 egyetemi férfihallgató részére bizto
sit első éveseknek Ifi pengőért, felsőbb 
évfolyan1osoknalt 13 pengőért lakást, fü~ 
téssel, világ-itással és ág·ynen1Ü n1osássa!. 
Szeg·énysorsuak kedvez;n1én;yt kaphatnak~ 

7. Az eg-yetemi Diákotthon, nmelyben 
70 fl1rfi h<lllgató ( clsősorb::i.n a ;;lsszacsa. 
tolt FelYiclekröl és Kárpátaljáról szárma. 
zó és szeg·énysorsu) havi 9 peng·őért kap 
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Iikást, fütést, világi~ást és ágyne111ümo-· 
sást. 

S. ~l\z eg:.reten1i Diákjóléti és Diák:vé
dő 'Iroda, n1ely a szegénysorsu és jóelön1e. 
netelU ha1Jgatóic erk:ölcsi és an~·agi t:i-
111ogatásával i11tézn1ényescn foglalkozik és 
őket a szükséghez kép~st segélyekben 
(tandij, tankön~rv, éleln1ezési, ruházati. 
győgykezelteté'i stb.) ré3zesiti. Ugyanei 
az iroda 20 filléres leYélbélyeg beküldése 
ellenében készségesen szolgál felvilágosí
tással és kivánatra tájékoztatót küld az 
egyetemmel kapcsolatos minden jóléti in· 
tézményről. 

Szeged, 1939. évi julius hó 8-:in. 
Dr. Ereky Isli>ú11 s. k. 

e. i. Rector. 
A vizsaabizottsá!JO/c 

azonkivül 1939. május hó 30-iki kelet• 
tel a 'bud[!.pesti és· a szegedi ~r.\·óg~·sze. 
részgyakornoki · viz.sgák túrgyában tettek· 
közzé hi1·detn1ényeket. 

l 
minden méretben 

rugalmas és gyorskötés kivitelben is, 
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MAGYAR KIRÁLY GYÓGYNÖVÉNY 
KISÉRLETI ÁLLOMÁS 

;Felhiv:.is a g·yóg-;,·növén-ynag·ykereskedőkhöz 
és g·yóg·ynövényhev;:íltókhoz. 

Az európai gyóg)rnövónyl\'.ereskede
ien1 napjainkba11 erős érdeklöclésG n1utat 
a borsmenta (ilfontha piperat8,) leveln 
iránt, minek következtében e t01'11esztett 
drog kel'tslete hazán,kban is 111e.Q"növeke
tlett, Betelepített területeink ebben az 
.évben elérik kb, az 1:200--1500 lrnL hol
dat (kb. 40 vagón), de valúszinli, hog·y 
jövőre meghaladják a 8000 kat J;c;lch't is. 
IVIentate1111esztésünknek: ez a tu1ságos fej
lesztése a jelenlegi n1rtgft.3 brv{iltási oíl' 
(a száraz P..1·u kg.-ja 2.00-2.50 pengő) 
zuhanását jelenth2ti, söt az is bekövet
kezl1etik, 11ogy a levéláru er;ry részét ex. 
po1ikereskedelmünk nem fogja felvenni. 
Tekintettel a belföldi mentafogyasztás 
je!entekts!enségére, utóbbi esetben gaz
dáink J;;:énytelentk 1eszneJ;;: vágásukat lepá
rolni, meJ"t a mentaolaj - ha nem is 
olyan jól fizetően, mrnt a drog -· minclh: 
·~rtékesithetö. 

J\íenta-ter111c:Sztésünlt gúcpontj ábrin, 
NyireQ:yháza kö1·nyékén (Nagyhalász, 
Rétköz, Ibrány), ahol ugyszólván 111inden 
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gazda mentával is f9glalkozik, mert két
szer-l1áronIBzo1· aI1nyit keres vele, mint 
bármely más te1ménnyel, a közelmultban 
szerzett tupasztalataim szerint a jó bor. 
sosmcntci-töve/c közé idegen mentálc kevc 
ndtek, melyek nagyobb levelüek, kevé3' 
bé fogazottak, világosabb zöldek, és ni:l
csen tiszta m011tol-illatuk, hanem több· 
kevesebb rne!lékszaggal birnak ; ettől '1 
termelőnek óvakodnia kell, mert külön
ben értéktelen árut termeszt. A iYL Ki>.·, 
Gyógynövényki5él'!eti Állomás az 0lmnlt 
hetekben felhivta e veszedelemre a gaz
dák figyelmét és felviiágositó tevékeny
ség·ét n jövőben is }ti fogja fejteni: rl 
gazdúlc által ),J{a:11ada)'• -vagy „Get-nuÍ1·i'' 
n1entáknak ·nc·uczett idegen ·1ncni:ákat 7ct 
kell irtrin1: és hel yiikbe fajtiszta. 1lf cntha 
1Jipcritci valántákat ·va!!y sarjakat kell 
te/epitcni, ·melyek a M. Eir. Gyóyynö. 
·uénylcisérleti Allomás közvctiiés1'rel indo
kolt esetben hitelbe is beszerezhetők le.3;;. 
,nelc. A szociális szcn1pontoknalc figyeM 
len1bevételével a silány clrcg útn1enctilcg 
1~18g kiYihető az ország:ból, de csak a I\T. 
n1inöség·i jelzéssel, n1cly n1iEÖségi fokow 
zat folyó év szeptemberétől kezelve a•!. 
idegen mcntálrnt tartalmazó drog szf,.nu~" 
ra vezettctei.t be. 



·A iii. I(ir. Gyógynövénykisérleti AJ 
lomás tehát felhivja a gyógy:növényk0-
·reskedők és · gyógynövénybeváltók flgyel
„n1ét arra, l1ogy a jövőben tartóz1.;:ocljanak 
az idegen 111entákat tartaln1azó drog ösz~ 
szcvclsárlúsától; bizonytalanság· esetén 
pedig· kérj€k a lVI. Kil'. Gyóg~'növényld
s:érleti Allomás szakértői véleményét. 

A rosszul fosztott, szánészeket is 
.taraln1azó „kocsos·' drog F-olia fi1Ienthae 
pip. jelzéss·2l nem látható el. lrnnem csak 
Herba Menthr.e pip. fölil·iist kaphat. 

Budapest, 1938. nowmbe1· 'L 
Di·. Száhlencler Károly 

,a lVI. Kir. Gyógynövénykisérleti Allomás 
111b. vezetője 

'Budapest, Il„ Herman Ottó nt 15. szám 

A. 1\L HJr. G:róg;ynUvén;\· I\ísérlet.i ~4-IIon1ás 
.eliiad:.isai a székfííviriig gyüjtésóröI, helyes 

kezelésérfil és n1iniisítéséröl. 

A anngyar székfüv1l·ág útlago.s 1111110-
ségeinek javitása céljából a J.VI. Kir. 
. Gyóg".)"növénykisérleti Allomás szükséges
nek tartotta, hog·y a székfü-g)'üjtő vidé-
1;einken a rr~ngya Szövetkezet k0bi::lébe11 
,111üködő székfübeváltók részére oktatú 
.előaclásokat tartson és a beváltókat a he· 

lyes g,yüjtésre, szú1:itiisra, 's n1·i·ncl~~·zoi( 
tuclniYalóJ.~ra, n1e1yek a székfü kezelési'.~-: 
i1ez szükségesek, kik.épezze. Az elöadúJ;,:. a 
n1iilösitésre vonatltozó norn1ákat _is· közöl
~!i fogják, hogJr az eXpo1t-n1ínőségck 111ár a
beváltók előtt is ismeretesek legyenek. 
Az öt különböző helyen tartandó előadást 
51 község, illetve falu beváltói hallgatják. 
Az előadások h~lyét a Hangya Szövetke-
zet állapitja meg. · · 

I. Előaclás: Szeghalom, 1938. novlei]11-
ber 21-én cl. u. cJ--6 órakor. Előf\clr.i:. dr. 
Száhlender Károly, a M. Kir. Gyógynö
vénykisérleti Állomás mb.. vezetője .. Az 
előadást Füzesg~rar~n1at, l{Örösladán:y, 
Vésztő, Okány, Csökn1ő és Da1'vas bevál~ 
tói hallgatják. 

II. Előadós: PiispöklacláHy. 19:3s. no
ven1ber 22-éil délután fél 3-fél 5 órakor. 
Előadó Szathmá1y Géza kertesz. Az elő
adást I{arcag, B1lcsatelep, Szerep, Súrrét. 
udva1·i, Eiharnagybajon1, Eúrá:1d, FölclGs, 
Kaba, Tetétlen és Nácluclvm· beváltói hall
gatják . 

III. Előadás: Bercityó„Jfaln, 19:38. 
noven1ber 23-án délntá11 3-'5 óráig. Elö
acló: Szathméry Géza kertész. Az előadást 
Zsá1ta, Fu1ta, lviezö.sas, Diharlteresztes, 
V6,ncsod, Gáborján, llencicla, l{i:-:li1urja, 



Pocsaj, Konyár, Hajdubagos és Derecske 
beváltói hallgatják. 

IV. Előadás Mezőcsát 1938. november 
25-én cl. e. 9-11 óráig. Előadó: Szath
máry Géza kertész. Az előadást Polgár, 
Tiszapalkonya, Árokt, Gelej, Tiszadorng
ma, Szentistván és Mezőnagymihály be
váltói hallgatják. 

V. Előadás: Kömlő, 1938. november 
26-án, cl. e. 10-12 órakor. Előadó : 
Szathmáry Géza kertész. Az előadást Me
z-Otárkány, Besenyőtelek, Egerlövő, Bor
.Sodivánka, Tamaszentmiklós, Átány, Po· 
roszló, Sarud, Tiszanána, Kishöre és Pély 
beváltói hallgatják. 

BABY KRÉM 
BABY SZAPPAN 

======= ··.······ BABYHINTÖPOR 
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i\IAGYA R 
GYúGYSZER'l'UDOiVÍANYI 'I'ARSASAG 

' 
r ~Ih i vas g-:vógyszerésztová bhképzii tanf olya..-

n1011 való részvételre. 

Az a nagy érdeklődés és kedvező 
eredmény, amely a budapesti és környék
beli gyógJ1.szerészek, valan1int a vidéki 
kmtársaink részére rendezett eddigi 3 
budapesti, nemkülönben a vidéki egyete
meken tal'tott többrendbeli gyógyszerész
továbbk:épző tanfolyan1okat ldsérte, nrra 
i11ditotta a :.\Ingy3.r Gyög·yszerésztudon1á
l\YÍ Társa~·á2· vezetö.ségét. hogy a folyó év 
őszén, - előreláthatólag október hó fo!ya
n1án, - kb. 12 napig tartó ujabb tovább~ 
képzési lehetőséget nyujtson a vidéki és 
a székesfővárosi koIJég·áknak. Tájékozta
túsul a következökst közöljük: 

A lVIag·yar Gyógysze1·észtudon1ányi 
Társaságnak 1 a :i\'Iagyar Országos Gyógy
szerész Testülettel karöltve. kellő számu 
jelentkező estén a folyó év őszén tar
tandó 11eg:rediJ;: budapesti g·yógyszerész· 
továbbképző tanfolyfl.n1án az elfoglaltság 
előreláthatólag nnponh délelőtt 8-1-ig és 
délután 3-6-ig·, esetleg 7-ig lesz. _"i, szon1-
batí na1}0};: délutánján és vasárnapolton az 
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előaclúsok szünetelnek. A tanfolyanunal 
kapcsolatban g·:yárlátogatások is lesznek. 

Amennyiben kellő ércleklöd§s mutat· 
kozik, ugy külö1t légolta.lmi tanfolyamon 
is résztvehetnek a ka1társak. 

A továbuképző tanfolyami részvételi 
dija 60 pengö. 

A tanfo]yan1 elvégzé.séröl a résztve
vők iga:olvúnyt fognak k!1pni. 

. A tanfoly<im. előculói és tárgykörülc.· 

Dr. Andriska Yikto1·: A bakterioló· 
g.ia és in1n1u11itástnn 1cöréból. Egészség~ 
védelen1. 

Dr. -~tnguszti'.n Bélct-: lviag·ygr g",y·ógy. 
növényter1nelés és keresked,~ler,:1. 

Dr. Csipke Zoltán: Recepturai prnb
lémák. 1) 

DJ'. F!'i{;;; Guszl"á·e: Fejezetek a 
g;i·ögyszerh~1.tástan köréból. 

Gróff Gyula: i~. g,vógyszcrész n1un. 
kaadú é~- n1tn1kavállalü jogviszonya. 

Dr. }Jnln1n·i János: Drogfertőzések ;:;~ 
han1isit.úsok. Ehctö L·s n1él.'gező gon1hák. 

Dl'. Issekutz né/ff: Szemelvények a 
pha1·1nakody11a1n1ika küréből. 

D;·. Lipták Pál: Drog-vizsg'iílatok. 
Löchci'cr Tn·rnás: ~4... g;yógrszerési 

.é1clóügyei. 
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Dr. Mozsonyi Sci:ndor: Fejezetek a 
:galenusi g',yÓgJ•szerésZet lröréből. 1) 

Dl'. Némecly Imre: Galenikumok elG 
1Jlitúsána1.;: gyakorlata. 1) 

Dr. Siegler János: A &pecialitáskér
dés. 

Dl'. Schulek Elemér: Gyógyszervizs· 
:gála tok (gyakorlatokkal). Gyógyszertfü-. 
vizsgálat. 

Spel'gely Béla.: Ste1,il gyógyszerek 
lrészitése . 

Dr. S.zebellédy László: Fejezetek az 
:analizis köréből. (Gyakorlatokkal). 

Dr. Széki Til1or: Szerves qualitativ 
n.nalysis. Gyógy.szervizsg·.ilatok. ( Gya.J;~ur· · 
latokkal). 

D>'. Vdé.~ lsuán: Élelmisze1·. és viz. 
'V"izsg:1Iatok. 

Dr. !Yébc;- Dezső: Fejezetek a galenu
si gyúg~"szerészet köróhöl. 1) 

Di-. Zalciy Dezső: Recepturai problé
mák. 1) 

~4... fenti elöaci3sokon kivul n1ég 1-·--~ 
·órát 3zii.11un1c a g·yógyszer8szi g·yakor1at
ban felmerülő külónböző problémák rne". 
be.szélés2re. Ezért n1ár n1ost a1·ra kérjük 
1~artúrso.i111':at, 11Jgy n1indazokat a szak-

1) Különös tekintettel a formulae 
1101'Il1ales vé11y111intáira . 
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kérde3eket, amelyek gyakorlatuk folya
n1á11 feln1erUltelc, vagy a ta11folyan1 n1eg. 
kezdéséig felmeriibek, vessék papírra és 
n ta1üolya1n első napjá11 adjá1c át a tan
folyan1 vezetöségónelc, hogjr az?lcat 0- me~·
, elelő szakembereknek vélemenyezes cet
iából idejében kiarlhassuk és azután közö. 
sen meg-be,$Zélhessiik. Ugy véljük, ezzel az 
akcióval értékes szolgálatot teszünk nem
csa1c eo·yes kartársainknalc, 11ane111 az. 
egész 11~itgynr g·yóg1„szerészetnel\:. 

Felkérjük l:artársainlcat, 11ogy a tan
f0lyamon való l"észvételi szándékukat 
mi~lőbb jelentsék be dr. Mozsonyi Sán
dornak, a tan.folyam vezetőjének (Egyete
n~i Gsóg;rszerészetí Intézet, Budapest, 
VTII„ üllőí-ut 26.), annak külön megem
litéséve1, 11ogy a Iégoltah11·i tanfolyan10~1 
is -· eset1eit csa1c azon - r6szt venne
nek-e? .JelmÍtkezésl határidő: szeptember 
hó 1. 

lVIegjegyezni kívánjuk, hogy mint ed. 
dig, ug-y az őszi tanfolyan1on is bi.zo11~{0S: 
kedvezén:re1\:et n:rujtunk az aera :cászoru-· 
ló kis falusi tulajdonos és az alkalmazott 
kollégái.nknak. l(érjü.k a jelentkezésben 
1negen11iteni; 11a erre igényt tart valalti. 

Minthogy a tanfolram fő célja a Iu
vatalos gyógyszerli.:ön;'lV el;111életi és gya-
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1wrlati részének ismertetése, e-&ért igen 
fontos, hogy a taúfolyamon résztvevők 
jeg;zcteik elkészítésének és tanulmá· 
nyaiknak megkönyitésére is gyógyszer
könyvüket magukkal hozzák és annak 
iejezeteit előre tanulmányozzák. 

A vidéki egyetemeken előreláthatólag 
ugyancsak az ősszel lesz továbbképző tan
folyam. Erről rövidesen külön értesítést 
fogunlt adni a szalclapolcban. Re1nélj ük, 
hogy ezeken a tanfolyamokon a vissza. 
esatolt részeken lévú kollégáink is szép 
szfünmal részt fognak venni. A tanfolya
mokon szoros kapcsolatot nyerheh1ek a 
·1v. kiadásu gyógyszierkönyvvel, valamint 
~11egismel'kedhetnek a gyógyszerészetrc 
vonatkozó fontosabb jogszabályok egy 
2·észével is. 

I<edvezn1ényes elszállásolás iránti lté~ 
relemmel (Gyógyszerész Székház stb.) a 
Magyar Országos Gyóg1rszerész Egyesli1et 
ügyviteli irocliijához tessék fordulni (Bu
dapest, VI., Hegedüs Sándor u. 17.) A 

BAllY KP.ÉlvJ 

BABY SZAPPA~ 
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tanfol~,rt1.m1.'a ·vollat1t:ozó ·bál111i11e111ü egyéb: 
felvilágositással a tanfolyan1 vezetősége 
szolgál (VIII. üllői ut 26.) 

Budapest, 1839. julius hó. 
M cigyci1· Gyógyszerésztucfo1nányi Tá.rsasá.g 

Magycirotszá.gi GyógyszctéSz Egyesület 
R11clapcsti Gyógys.rerész Tr:stúlet 

e ! n ö k sé [f e . 

A Magya„ Gyógyszerés::tndo111ányi 
T1i:l'saság 
azonkivül kisebb jolentőségti értesitéseket 
bocsátott ki: 

1938. október 13-iki kelettel gyógy
szeré;~,rek ,r..,•zán1.áru tnrtandó lc~goltalnu". és: 
to·uábbképző tanfolyam tá.rgyábcun, 

1939. febl'•JiÍr 1'1-iki kelettel értesitést 
gyc,{J!jszerészi toniU1k,;)Jzii tanfoluu.m· 
iiu11é[;cu„ 

1989. február 21-iki kelettel felhívási 
u !JÓ[} u,szc J'és,:;i légoltaln1J, egészségügyi úLJ. 
1nentő tcu1 foluarn t.á.rayáhan, 

1939. febrnár 30-iki kelettel u)abl> 
értesitést a 1116..tc1'.11sbcin kezdődő gyógysze
rész tovúbblcépző tcwfolyumrnl, 

1939. március 21-iki kelettel értesítés; 
r~ légoltahni f:nnfolyan~ iiayében, 

1939. október 3-iki keleltel él'fesitést 
" budnpesti őszi tu1·ábbképzö lffnfolya.m, 
if.gyében, 

2~?;,: 

A i\IAGYAR KIRALYI RENDőRStG 
BUDAPES'l'I IcöI{APITANYSAGA 

1939. n1ií.rci:..1s 7-iki kelettel ·cei\':('iu,~ 
tá;·gya/rísi hil'detm.r!iiyt tett kö.r.sé a mau~r. 
J;if'. rendőrség. b;·szen1ély,::cl'c. rabkórhdzv. 
és lóállo1náuya ·részé1·e az 198.9-~.0. költ
·~·étr11ltósi ét~ben s.;,'filtséges gyóq11szerck 
s.oúllitásá1'Ci. · 

0 
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•GYÓGYSZERÉSZEK TEMETKEZÉSI 
SEGÉLYAKCIÚJA 

Fantos értesítés a Gyógyszerészek Ten1etke
zési Segélyakciójának „A" biztosítási cso. 

portban lévő t. tagjaihoz. 

A csoportbiztositásunk 1938. decem
ber 1-ével a 8-ik biltositási évbe lépett. 

Az 1938. évben 3 halálesetnél ,1400.-
P-t, inig az eln1ult 7 évben az összes halál
esetnél temetkezési akciónk összesen 7 6 
J;,;~er pengő tenletkczési segélyt. f-izet;:;tt /~i. 

Tisztelettel közölj ük, hogy 1938. decem
ber 1-töl 1939. november 30-ig számitancló 
következő b~ztositasi évre az előző 
ev1 hatvan és fél éves korhatárral 
5zemben 61 és fél éves átlagos korhatár 
lett megálbpitva. Ezen átlagos korhatár 
emelkedése folytán temetkezési akciónk 
... Az Anker Altalános Biztositó rt."-nak h 
n1agasabb dijat lténytelen fizetni, n1iértis 
nkciónk is kénytelen tagjaira pótdijat ki
vetni, hogy a felemelt clij aka t megfizet
hesse. 
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Ezeknek az in1ertetése a1apjá11 érte~ 
sit.jük t. tagjainkat, hogy 1938. december 
l-től 
1200 pengős csoportbelieknél havi ,1.50 P, 
2000 pengős csopoitbelieknél ha\'i 7.30 l' 
biztositási dij befizetése kötelező. 

Kérj ük tehát t. Tagj aü!irnt, hogy 
vzok, akik az 1938. december és 1939. ja
nuár havi clijaH{at rnár befizették, 
1200 P-s csoportb,, ta1·tozó tagok havi 20. 
2000 P-s cöoportba tartozó tagok havi 40 
fillér vótdijat még befizetni sziveskeclj<•
nck. Egyébként a fent megelölt befizeté
sek a következő biztositási évre kötele
zők. 

Végül figyelmeztetjük t. Tagjainkat, 
hogy az általános biztosítási szabá11,rnk 
;:.zcrh1t1 an1it nz állrun1i hatóság is jóv&l1a~ 
gyott, - csak 30 napos késedelmes fize
tés állhat fenn. K<ithik tehát tisztelt TC<g
J°ciínkat, liortY hnví befizetéseiket 7Jontoscrn. 
teljesítsék, mert mái· egy hccvi di.i c/.mn· 
lasztásll esetén is ll bi.:tosítási összcare 
,,az Öl'ökösök jogigényt itcni tá-niaszthat~ 
-;zalc.'i 

Bucbpest, 1939. január hú. 

Temetkezési .Akció Inté.:őbizottságri. 
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BUDAPEST SZÉKESFÖV ÁROS 
POLGÁRMESTERE 

195.449/1939-X. 

Pályázati hirdetmény. 

A m. kir. belügyminiszter ur 1939. 
•ov1 julius hó 13-án kelt 177.100/1939.
XIV. sz. leirab alapján a budapesti 
(VIII. Prátcr u. 1.) Nag"boldoo·asszonv. 

- t' . J ö gyogyszer «n- szemelyes üzleti jogositvá-
n:v-ának eln}rerésére az 1876 :XIV. tc. 134. 
'§-ának utolsó bekezdése értehnében pályá
iatot hirdetek. 

A pályrázat 11atá:rideje 1939. évi augusz„ 
tus hó 12-én (szombat) déli 12 óra. 

A pál)•ázati kérvényeket eddig az 
időpontig a székesfőváros ltözicrazrratási 
bizottsá.gánali:: k:özeg·észség·üg·~,ri albiz~ttsá
g·,í,h?z _cin1..;-zve a polgá,rn1esteri ltöz1)onti 
segedluvatalban (IV. Központi Városháza 
fsz. 6. sz.) a hivatalos ói-ák alatt kell 
benyujtani. 

A kérvényben fel kell tüntetni a pá-

2yázati hirdetmény számát, a folyamodó
nak kötelezően ki ·kell jelentenie, hogy a 
:gyógyszertári jog elnyerése esetén a létc
sitendő g:yógysze1~észi nyugdíj- és segély
alapra, a később lciadandó általános jog
.szabályban meghatá1·ozott járulékot meg
fizeti. 

A gyógyszertári jogo.-;itványt elnyert 
gyógyszerész a közléstől számított 15 nap 
.alatt, ltöz;ig·azgatási végrehajtá.s teri1e 
mellett köteles a 188/1927. kgy. sz. sza
bá]J-renclelet 17. §-2. értelmében lGO P, 
.azaz Egy.százhatvan pengőt hatósúgi dij 
·chnén a székesfőváros központi pénztá
rába befizetni. A befizetésről szóló nyug
tát pedig a polgá11rt.esteri X. ügyosztályá
hoz (Közp. V6.rosháza I. em. 75.) kel! be. 
mutatni. 

A 22.370-1883. B. lVL sz. körrende
lethez csatolt szabályrendelet 13. §-a alap
j::í.11 a pály:iz.ó köteles 1térvényében határo
zottan 1tijelenteni, hogy a gyóg·yszertfi1~ 
berendezését és felszerelését hajlandó-e n 
becslés alapján n1egál1npitotL értékben, az 
·átvételkor J11eg·levő árnkés?.letet pedig a 
})eszerzési áron átvennL vagy sen1. Igen1ő 
esetben az átvételi kötelezettséget tartal
·111azó törvé11)rszerü, közj egyzöi1eg hitele· 
sített nyilatkozat is csatolandó. 



230 

A pálvázónak kérvényehez 
kell: 

csatolnia: 

1. gyógyszerészi okleYelét eredetiben" 
vagy közjegyzőileg hitelesitett másolat
ban, 

2. minősitvényét és az eddigi . alkal-
211azásáról szóló összes ·bizo1~yitványokat, 

3. n1agyar állampolgárságát igazoló· 
bizonyítványát, 

4. testi épségét és érzékszervei teljes 
birtokát igazoló tiszti főorvosi bizonyít
ványt, 

5. legujabb keletü. erkölcsi bizonyít
ványát, 

6. születési bizonyítványát. 
A pályázati kérYény1:e 2 pengős o1t

J11ánybélyeget kell ragasztani, a csatolt 
mellékleteket egyenkint 30 filléres ok
mánybélyeggel kell ellátni. 

A hataridőn tul beadott, valamint a 
felsorolt követelményeknek meg nem fe 
lelő pályázati kérvények nem fognak fi .. 
gyelembe vétetni. 

Budapest, 1939. julius 19. 

dr. Bódy s. k. 
11. l)O}g·árn1ester„ 
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AZ UNGVÁRI ORSZÁGOS IGAZOLÖ 
BIZOTTSÁG ELNÖKE 

Hirdetmény. 

Bereg és U goesa 7c. e. e. v&nnegyék, 
Vng v&rmegye és Zemplé?' várme'!ye te
rületén lakó gyógyszereszek, gyogysze
i-észj el ölelt és gyógyszerészgyak.orno1tolt 
igazolása ügyében. 

A m. kir. minisztérium 5.224-1939. 
:i\L E. számu rendeletének (Budapesti 
Közlöny 1939. évi 124. számában) 3. §-a 
értelntében azok:nak a gyógyszerészeknek:, 
gyógyszerészjelöltelmek és gyógyszerész
.gyaltor1101to1tnEt.k, a1vi'lcne1;;: 1938. évi no
ven1ber hó 2. napjú11 legalább háron1 11ú
nap óta a visszacsatolt terlil:ten volt _á~ 
landó lakhelyük, a visszacsatolaso 
l11ecrelöző időben tanusitott 1nagaviseletét 
.az 

0

állam ércleltei, az erkölcsi 111egbizl1a~~
ság és a hivatás tisztessége szen11}ontJa
ból a 2.440-1939. :M. E. számu rendelet
tel megállapított igazoló bizottság utján 
felül kell vizsgálni. 



Az ig·azolás iránti l\:érvényt 1939. óvf 
ri.ug·usztus hó 31. napjáig ku11 az illi~tékes 
orvosi igazoló bizottságnál elöte1·jeszteni .. 

Az a1u1irott ung·vári igazoló bizott
ság·, .. n1ely·ne1\: n1üköclése Bereg es U go cs a 
h:özigazgatásilag eg·yelőre eg·yesitett vár
megyék, Ung vármegye és -Zemplén vár. 
megyék területére terjecl ki, felhívja az 
említett területeken lakó fentjelzett 
g37óg·~{szerészeket, g·yógyszerészj elöltel\:et. 
és gyógyszerészgyakornokokat, hogy ·ma
gaviseletü1\: igazolása céljából l\:érvényü-· 
ket 1989. évi cmg11szti1s hó 81. napjáig a 
bizottsághoz nyujtsák be. A kérvényt az·. 
igazoló bizottság e111ök:éhez cin1ezve, Ung· 
várn1eg17e a1ispá11i 11ivatalánál (lTngvár. 
Horthy lVHklós-tér, Kormányzósági palo-
ta, fölclsz"int H. ajtó) kell benyujtani. 

A kérvén)•hez mellékelni kell a gyógy
szerészi, i11et.-ve a gyógyszerészi szakba 
vág·ó gyal\:orlatra jogositó ol\:iratok:at; 

a jelentkező életének rövid leírását„ 
a főbb mozzanatok közlésével (curriculum. 
,·itae); 

ai111ak 11atóság·i igazolását, l1ogy a 
.iclentkezö 1938 .. évi november 2. napját
megelőző három hónap alatt és azóta hol. 
~s n1eddig· lak:ott; ·végül 

· a jelentkező erkölcsi bizonyítványát. 

A kérvény és mellékletei - 180-1930. 
'B. M. számu »endelet 11. §-a értelmében 
bélyegmentesek. 

Dng·vár, 1939. évi junius hó 20-án. 

Dr. !llsó Lásdó s. k. 
az Ungvári Orvosi Igazoló Bizottság 

elnöke. 

(A ·kassal, érsekujvári és baJélssagyar· 
·111ati igazoló bizottságok: elnökei '11asonló 
,frtelmü hirdetményeket adtak ki.) 

1 Steinerr~ Aladár 
1
. iivegnaavlierns!ie!lés 

.l 
illm~i!l11est, wm. Tinéii ~m~rn ili:ll:i!l 45 

~ Telefon: 140-180. .i 



A LOSONCI JÁRÁS FŰSZOLGABIRÁJA 

8010-1939. szám. 
Értesítés a losonci járás főszo]gabírájától, a 
Ph. H. IV. szerint nem hivatalos gyógysze
reknek és a nem törzskönyvezett gyógyszer
különlegességeknek és egységes összetételii 
gyógyszereknek a forgalo1nból való kivoná.. 

sa tárgyában. 

H at<irozat. 

A fenti tárgyban hozott f. évi julius 
lió 7-én hozott határozatomat ezem1el ha
tálytalanitom. 

lfülokolás: 

. ~gy kellett hatfuroznom, mivel a lo
sonci m. kir. tisztionos jelentése szerint 
Nógráclvám1egye Tisztiorvosi jelentés" 
~z_eri1~t ~ N~gi·;;i.dvár111r.gye TisztiJöorvosa f~ 
ho ln-en Kelt 1305-1939. sz. leirata ér
telm~?en a fenti tárgyn határozatom 
a1apJat J;:épező rendelkezését a 111. k:ir„ 

235 

belügyminiszteriumtól vett telefonrendel-
1rnzésre hatálytalanitotta. 

Egyben értesitem az érdekelt gyógy
.szertára1;;:at, 11ogy a 111. kir. BelUgymi11isz~ 
ter Ur a közeljövőbe!l a fenti tárgyat il
letőleg országos érvényü rendeletet fog 
Jdadni, mely rendelkezés értelmében az 
érdekelt gyógyszertárak a fentebb emli
tett gyógyszereket, kötszereket és specia
litásokat egy bizonyos türelmi időszakra 
terjedő időig továbbra is forgalomba hoz
hatják. 

Losonc, 1939. julius 17. 
Dt. Hetczcgh sk. 

főszolgabiró. 

Extra minőségű l 
lwzmetikail KAGGvédjegyü 1 

: ·-- S T E A R l N 1 

iUUllillLETZ ÉS T~RS!lli tt F. t 
illmiapesl, VI, Lázár-u. 7. Telei. 12iHJ~5. 



236 

l\IAGANALKALl\IAZOTTAK 
BIZTOSITó INTEZETE 

10-4829/1939. 

Magyarországi Gyógyszerész Egyesület, 

Budapest. 

Tárgy: lVIagyarországf GyóITTr
szerész E;,cyesiilet ért~
sitése az Intézet tagjai
nak vidéki g~róg·:yszer 
ellátása tárgyában. 

. lliind gyakrabban fordulnak az In
be_ze~hez vidéki g·yógyszert<irRk tájékozó
dasert~, _ar~n:il.;: n1~-g~s1.11erése céljából, hog.)r 
a~ Int~zet. b1ztos1 tasi körzetén ki\-ül tar
t~zlrnclo b'.ztos11.ott tag·jai részére az In
tezet ter}:ere g;v·úgszert 1nil;:or szolgáltat
I1atnak ki. 

Az Intézet erre \'Cnatkozo']," ,„ l · - ""' a ;:O~ 
vetkezők közléset kéri: e 

Az Intézet a vidéken, illetőleo· a biz
tositási körzetén kivül tartózkodó bizto-
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sitott tagjainak, ha orvosi kezeicsrc 
szükségük van, k'Írspénztári orvosi n1eg
bizást ad. Ilyen orvosi n1egbizás nélk.ül a 
biztositott tag az Intézet terhére sem or
vosi-, sem gyógyszerellátásban nem ré
szesülhet s az igy okozott költséget az 
I11tézet sajátjának. i1em isn1eri el és ér
ték:ét nem téríti n1eg. 

A 111egbizott ;0rvosnak. a gyógyszer
r<mclelésnél az OTI szabályai szerint keli 
eljárni és a vénye11 az orvosszán1 bélyeg·
zőjét kell használni. A tag a gyógysze1· 
árából semmit sem térit meg. A számlát 
a vények melléklésével az Intézetnek kell 
megklilcleni. 

Budapest, 1939. szeptember 26. 

P. H. 
Dr. Hi11dy Zoltán 

igazgató. 

BABY KRÉM 
BABY SZAPPAM 
BABY MINTÖPO R 
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MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ 
EGYESÜLET 

1459-1938. sz. 
Ertesités · S ·1- r·· · ,t ze \es ovarosi Seg'to- 1 
h. 1 . 1 'l '. a ap ere í:tszo ga tatott vén·rek sz„1111! 'z. .., • a asa 

gyúban. 

ter
t<ir„ 

n" „ A ~~ékesf?városi Alkalmazottak Se
o •~oalapJ anak igazgatósága 7091-1938. 
f'.'~I!l alatt iefüé1ie Egyesületünket hogy 
[" 1 gJ,:Jn1ezte~suJ\ a vidék·i gyógysze'i·túrc1,,k 
. tula.:1clonosa1t és felelős i•e~eto"it llo 
S 't''l ~ 'gya · _egi ·O~ B-P terhére csak: olyan vény szá111_ 

Jazhato, an1eiynek szen1élyi ndata1·t· i·a-
, • , ' e: 4 u "'' g-

:sag1 szan1n1al együtt a tao· ]~itölt''tt · 1 , · , , ö .._ o e, az 
0 ;. ~os ~ mrasaval és névbélycgzőjével el. 
latta .~s . >~melynek kiszolgáltatásaJwr a 
tag ala.irasava! a gyógyszer átvételét ig«i
:o!k'1..: ~ . g·yog·~·szer, beváltását 111incÍ a 
.... ~a111l~:zas1a k:erult ·venyen, nlind pedio- . 
~.c.i;~;,u~et.b;n v~sszan:~radó n1ásolaton~ ~~ 
g~ ~o) sze1 Lu· belyegzoJének Jcn-,•oiii·üa'\•a·r 
JS 1o•ar l , 1 lJ , , .~ e e; 

o.;; zo111_1 ;;:e ' n1eg pedig· oly n1ödon 
Jiogy ~1 belyeg·zö a \·én:y olvashatósá(rát 11 ~ 
zavarJa. e ~ 
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A Székesfővárosi Alkalmazottak Se
gitőalapjit.na]\ igazgatósága az értesités 
közzéadását arra hivatkozással kérte, 
hogy ismételten megtörtént, mely szerint 
kartársaink az év április 12-én kelt és a 
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
Hivatalos Közleményeinek ez é"l'i 4-ik 
sromában közzétett, S a fentiekre is Vű-' 
natkozó értesitést nem vették figyelembe, 
aminek következtében az Alapnak nem áll 
módjában az ilyen hiányos vényeket ldfi
zetni. 

Budapest, 1938. 

J{ol'itsá.nszky Ottó 
ügy·v. igazgató . 

1310-1938. sz. 

október 18. 
Dr. Ta:nffer Gríbor 

elnök. 

I{örlevél a ntárkacikkek kiszolgáltatása tár„ 
gyáhan. 

Az elmnlt évek során nem egy alka
lommal hívtuk fel Kartársaink figyelmét 
a substitució etik:ai és anyagi l;;:ock:ázatá
ra, n1égis a utóbbi 11ónapok:ban 11ozzá11l:: 
beérkezett jelentésekből azt lút.iuk, hogy 
eddigi figyelmeztetéseink nem mindenütt 
já1iak kellő eredménnyel. 

Ily körülmények között egyesületünk 
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dnökpége nincs abban a helyzetben, hogy· 
LétSégbe vqú11assa, azo11 gyárak eljárá
sáüak incloh::oltságát, n1e1yeJc a11yagi érde
keik védelmében és fig;velmeztetéseik ered
m:én:vtelensége fol)•t.án ismételten biró
sághoz forduinak jogseg·élyért. A közel
multban vettük a hht, hogy a Buchipesti 
J(Greskedehni és Iparkan1ara választott 
birósága a tisztességtelen versenyről szóló 
1923. V. tc. alapján 430 P perköltségnek 
15 nap alatt végrehajtás terhe mellett 
való megfizetésére kötelezett egy pest
J.::örnyéki kartá1·sat azért, n1ert ... '1..spirin és 
P:vramidon helyett ezek pótszerét szolg·ál
tatta ki. Az ltélet fellebbezhetetlen. 

A felperes gyári vállalatnál közben
jári:unk, a fenti esethez hasonló több elő
készitett per felfüggesztl,se érclelcóben, 
ígéretet tettünk azonban arra vonatk.o
zóan, hog·y egyesi.ilettink elnök.ségének ál
láspontját a substitució k:érdésében kartár
sainklrnl ujból közöljük és a további peres 
esetek olkerülése, illet\·e megelőzése érclc
]\éhen kartársainkat 111eg·fe1e1őkép tájé
koztatjuk. 

..:-\z Egresülctnek, n1int crlrölcsi tes
tületnek a suhstitució k~rclésébe;1 rnús vé .. 
lemén.vo nem lehet, mint hogy n substitn
ciót elitéli, n1ert a birós{tg álláspontja sze-
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1·iilt :.~;a· 111árknn.év. a n1árkaLulajdonos va
·~·yoúi' ··állag·ának: ciY 'része'', jogos n1agán
tulajclon, tehút minden olyan ténykedés, 
n;111i j og·védett anyagi éi·deket sért, elité -
lendő. A biróság állásfogfalása annak fel
isn1erésén alapul, hogy an1ig eg·y n1árl;;:a 
annyira köztudatba k.eriH, l1ogy azt álta

Já11osságban ·];;:érik, ez rendkivülJ . ~n:"ragi 
. e;\ldozatokat követelt n1cg a forgalo1nba
.ho.zó részéről, .melynek bárn1ely oklalrúl jö
vő· veszélyeztetése törvényes jog-védelem· 
re ta1that •igényt. 

A gyakorlat szempontjából tehát 
.-eroredül és kizárólag az az eljárás helyes, 
anll1\:or vala1nely n1árkncil\:l\:et k8rő vevőt 
minden fenntartás nélklil a vevő által 
me<rnevezett lnárkaeikkel szolgáljuk ki. A 
bfo:Óság felfogása szerint n1egengec1hetet
len oly kérdések feltevése is, amelyek al" 
h:aln1aSak a laikus közönség in1egtéveszté
sére abban a vonatlcozúsban, 111inthn a 
kért nHi1·kacikk különböző ára1con, vag-y 
n1inöség·be11 volna kapható. 

.Jogkövetk2z1116n:r· nélkül tehát azt a 
kérdést sem szabad feltenni a például As
})iriut leérő ·vevővel szen1ben, hog·~„ S vag·y 
12 fillérest óhajt-e? Ugyancsak Jogtalan, 
sőt n1ég sulyosabban n1inösül olyérteln1i.l 
Jr-érdés, l1ogy „n1agyar, vagy n1ás g·yárt~ 
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mányu Aspidnt óhajt-e?" A kérdést még 
oly formában sem lehet j ogkövctkezmény 
nélkül feltenni, hogy az illető „Bayer As
.pirint óhajt.e?'', illlelt az ilyen értelmű 
kérdések is amrn.k ·a lehetőségét támaszt. 
ják alá, hogy volna más márkáju Aspirin 
is. 

Fentiek összefoglalásául tehát leszö
gezhetjük, hogy csak egyetlen magataitf\.s 
indokolt és mentesit jogkövetkezmények 
alól, az t. i. amikor a 'talan1ely n1árka· 
cikket kérő vevőt mh1 den fenntartás nélkül 
a kért márktcikkel szolgálunk ki. Aki 
g~rógyszc1t.'1rban vüsáx·oli annak bizonyos
nak kell lenni afelől, hogy valóban a kér
déses n1árkanévvel· igé11yelt készitn1ényt 
lcapja: ennok pedig n1egállapitott ára 
va11, amit 111inclenki betartani ltöteles. 

Azon esetben, ha valan1ely városban, 
vagjr község·ben füszerkereskedések, vagy 
illatszerészek és drogisták Aspirin vagy 
ilyen elnevezés alatt Jnás gyógj•szeranya
g~t árusitanának, felhívju!c az ige11 tisz
telt Kartársakat, hogy az eseteket bizo. 
n:v-itBkol;:: csatolásával, vagy esetleg· n1eg
jelölésével az E!,ryesülettel közöljék, hogy 
az illetők ellen a lVIagyar Pha1111a utján 
r.z eljárás folyamatba tétessék, hogy ezál· 
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tal a helyzet e vonatkozásban rendeztes~ 
sék. 

Az eddig megindított peres eljárások 
rendezésére, valamint a továbbiakban kö
vetendő eljárásra nézve egyidejüleg meg
,; !lapodást létesítettünk a gy[u'l'al. A meg. 
állapodás a következő 

Jegyzőkönyv. 

Felvétetett Budapesten, 1938. októ
ber 14-én. Tárgy: a Magyarországi 
Gyógyszerész EgyesU!et és az I. G. Fa.r
benindustrie A. G. Leverkusen a/RI:e.m 
],özött a subscitució kérdésében létreJott 
megállapodás. . . 

I. Az I. G. Farbenindustne A. G„ il
letve n1agyarország·i vezérké1)visele~e ese
tenlcént lcözli a l\'Iagyarországi Gyogysze
rész Eo-yesülettel az eg1res gyógyszertá
rnkban0bizalmi emberei utján eszközölt 
vásárlásai ered111ényét, a111e11nyiben az 
Aspirh1 és Pyr::tn1ido;1 \~ag~r egyéb 111ás 
rryóo-yszerlcülön.lcgessege1v!;l kTt.pcs0latba11 
~· st~:)stitució ténye á1lapith.at6 ·1~1cg. , 

II. ii l\'.[ag·yaror.szág1 Gyogyszercsz 
Eo·vesület a 11ozz:á beérkező 1cözlések alap-
já~~ n 1i::ö\'etl\:ezől::.ép0n intéz1\:eclik · . 

a) El 3 ö izben meg6.llapitot~ suiJslt~u
ció esetén felhivj'""'.. az illető gyogyszertar
tulajclonos vag;y bt2-rlö fig·yeln1ét eljárúsá-



nak: törvénytclenségére és a 1tövetkezö 
nyilatkozat aláírására szólitja fel: 

„!. G. F!o-benhldustrie A.. G. Leverkusen 
a Rhein. 

A 1VfagJ'arorsz~lgi Gyógysze1·ész 
Egyesület részéről szóvátett ügy dinté
zésekép kijelentfl!11, hogy a jövőben folrn
zottabb gondot fordítok es szigoruan 
ügyelek arra} hogy g·.vóh'J'Szertáran1ban 
az I. G. Farbenindustrie A. G. 1·észéről 
védjegyezett neveken igényelt gyógy
szerkülönlegességek kivétel nélkli! min
denkor a gyár 1tédjegyezett k:észibn1ényei~ 
bő] expediáltassanak. Egyben tudomásul 
veszem, hogy minden további substitu
tios esetért 200.- pengő birság-pénzt 
tartozon1 a :.\[agya1·országi Gyógyszerész 
Eg)"esület jóléti alapja javára befizetni". 

b) A fenti ta1ialmu nyilatkozat be
szolgáltatása utún ujból megállapithat6 
sub~situtio esetén a l\Tagyarországi 
Gyog:yszeré.sz Eg·ye~ülct az illető gyógy -
szertartulaJdonost, illetve bérlőt felhivja, 
hogy az 1sm2tlőd(,s esotér0 kiszabot~ :. P 
200.-· pé11zbirságot a l\Iag·yarországi 
Gy·óg·yszerész Eg·y0sülct jóléti aln.pja ja
vára ha1adékta1r,nu1 fizc5se be. 

e) Azon esetben, ha az I. G. F['.1"
beninc111st1·ie ... 4... G. 111agyarországi vezér-
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kép,iselete részéről a Magyarországi 
Gyógyszerész Egyesülethez tett bejelen" 
1.és keltétől számitoli; 21 napon belül a 
vezérltépviselet az egyesülettől sen1n1frf~
le érte<itést nem kap, illetve sem~ az a) 
alali; jelzett nyilatkozatnak nem jut bir" 
tok:ába, se111 arról nen1 kap értesítést, 
hogy az illető gyógyszerész a b) alatt jel, 
zett pénzbirságot befizette, az I. G. Far
benindustl"ic A. G. jogositva van, jogor" 
voslásért közvetlenül a birósághoz for• 
dulni. 

d) Az I. G. Farbrnindastrie A. G. 
J.;:ötelezi magút, }1ogy azon esete.Ket, n1e.:: 
lyekkel kapcsolatban az a) alatt jelzett 
nyilatkozat idejeko1·án birtokába jut, il
letve hivatalos értesítést ka.p a iJ) alatt 
tárg·yalt pénzbirság betli1zetéséröl, egy
szersmindenkorra elintézettnek tekinti 
és len1ond a birósági jogsegélyről. 

III. Az I. G. Farbenindustl'ia A. G, 
kötelezi n1agát arra, hog:y a je1en n1eg
úllapoclás lét.rejötte előtt mcgúllapitoLt 
Stlbstitutios esete}.;: birói uton vn1ó 01·vos
!iisáról len1onc1. 

I\T . .Jelen n1egállapodás a naptári év 
lejárrttát 1neg0lőzö :1 hónap előtt n1indkét 
:részről ícln1onclhntó. F·c:Jn1011d,ís hiúnyú·· 

-~ 
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ban a 111egállapodás érvénye évről-évre 
imeghosszabbitottnak tekintendő. 

(Aláirások.) 

lVIeggyőződéslink, hogy kevés fárad
sággal rövid időn belli! minden gyÓ"Y
sza-tár vevőközönsége nálunk is épp. u~y 
nli11t n1ás országok:ban, szintén viss;a~ 
vezethető arra az utra, amely sem etik,Ji, 
sen1 g·azdR.s<igi szen1pontböl nen1 kifog'i1.-
:solhat6. · 

Budapest, 1938. 

}(oritsá.nszky Ottó 
ügyv. igazgató. 

1356-1938. sz. 

október 1'1. 

Dr. Tauffc;· Gábo;
elnök. 

:Ertesít.és n n1. kir. Posta Betei;rségi Biztosító 
,Intézet terhére kiszo]g·áltatott vények szám. 

Iázása tárgyában. 

Ertesitjük vala111ennyi vidéki gyógy
sze.rtár ~elelős vezetőjét, hogy folyó évi 
J ulms ho 8-an a m. kir. Póst8. Beteg.ségi 
Biztosító Intézet igazgatóságával uj 
gyógysz•::rc11átási egyrz111ényt kötöttünk, 
.amelynek 15. pontja jm1ius 1-én, többi 
})Ontja pedig· ::t belUgy111iniszter jóváha-

gyásának közlését követő 15 napra lép 
életbe. 

Erről a Hivat~los Közlemények ju
lius-augusztus havi számában hiri: ~d: 
tunk. Tekintettel arra, hogy a ;r1de!n 
gyógyszertárak ·által beküldött s~a,mlak 
nem az akkor közzétett ósszes1tesne!t 
megfelelően, külöm'.á~asz+.vi: , n~11jt.ati:a!.c 
be szüksérresnek latJ uk UJ bol Lozolm il· 

szfintláz:ásr~ vonatk:ozó szabályokat. 
A vidéki b')'ógyszei-tá<ralc az Intézet 

javára a vényszerüen (magisztr~lis_an ~ 
re11delt gyógyszerek: árszabási árabol ,)· 
százalélr azaz öt százalék: pénztári enged
mény+,' adnak. A 20.- P nyers öss~eget 
nleg Dem 11aladó havi gyógyszeyszan11_a. 
után ez az engedmény nem jár. Az Int·2-
zet a szúmlát meg-felelő engedmény le
vonása után a benyujtástól szán11tott 21 
nap alatt köteles kifizetni. A i\fagyaror
szági Gyógyszerész Egyesület által e.gye
löre rendszere8itett „Nostra" compnm8,
ta megadott árait a g;yógyszerésze1r a· 
szánn.lúzásnal betartanri 1röte1esek. Ezelr a· 
ve'nyek a n1an-lsztrális vények csoportjá-

<;_ e;. ' , l' ba 5 százalék enged111ennycl szan1 azan-
dók. 

Az 
ti-ális) 

Ö"S'ZCS (kLHönlerresséQ;i és n1agisz~ 
~· '-' ' ? .... , 

vények egy· szan1J:ti.i.rJap011 sza1n-· 



összesités: 
A) l<~UI~nI~gesség·.i vények 
B) i\fogrnztl'úlis vények 

Ö3SZüSen: 

L~vonva a tagok áital fi
zetett 1:, -ad részt: 

i\f arad: 
L -e: e .D 10 eng2chnénv a rna-

gistrális vények· értéké-
ből 

L0 G,v.0 .. 1.A. .iántlck ... 
-db. n1ag1:·.sztrális vé:1 v 
utún á 8 f. · 

Kifizetendő: 

db p f, 
clb p f, 

db p f. 

p f. 

p :f. 

.. ' p ... f. 

p I. 

p .. f. 
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széto;:,ztani n1ert különben a nt. 1\:ir.- P.ós.
fa ·netcgségi Biztosító Intl~zet 11inC~·~:1 
abbDn a helyzetben, hogy cs::lk a n1ag·isz
trális vényekből vonja le az 5 százalékot 
és így l\:ényte1en lesz az ilyen szabályta
lt11itU · ben:y·ujtoLt szá11:lánál - a régi n1eg. 
úllapoclúsnah: 111egfelelő 4 száz3lék: e11gcd
n1Cnyt levonásba l1ozni az egész szán1la 
1)ruttó össz6ge l1tá11, aI11ely lényeges· ká~ 
rosoclással jár, a szfnnlázó g,yógy.szerész 
terhére. 

_t\.bbr1.11 az ecetben, h:;i. üZ orvos egy 
vényürlapon nlag·iszi..rális szert és g:vógy .. 
szerkülönlcgesség-et rendeL ugy ezt a 
vényt a nlagis?.trúlis vények csoportjába 
kell besorozni, a g-yógyszerld.ilönlegessé
get azonban ott fig:íelernbe venni i1en1 
~;;:ell, arról egy n1ii.solnt ltészitendő, an1ely 
utal a magisztrálÍ's vények csoportjába'1 
szereplő eredeti ·vényre. ...L\.nnalt sorszá
mát fel kell tüntetni és a klilönlegcsség 
úra a különle.2:eségi szán1osz1opba szán1i
tandó fel. 

Budapest, 1938. 

J(oritsáns.:ky Ottó 
li~yv. igazgató. 

szepte;nber 23. 

Di'. Twnffe;· GáboY 
elnök. 
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A m. kir. Pósta Betegségi Biztosító Intézettel 
kötött gyógyszerszállitiisi egyezmény -

n;ely~t eI?Y;·észröl. a m. ki.r. Póst.a Beteg. 
&egb1ztos1to Jh1tezcte (az alábbiakban 
Iniezet), i;1ásrészröl a iHagyaror;zági 

· Gyogyszeresz Egyesület (az alábbiakban· 
-~~es_ü!et) az Intézet tag-jaj és ezel~ 
1ge'.'yJogosi;lt. családtagjai gyógyszerel
latasa celJabol a következőképen kötött 

cmeg: 
1. Az Intézet kötelezettséget vállat 

arr2:., ho~y- tag~ai, és ezek ig·ényjogosult 
.c;sa1acltag3a1 reszere az Intézet orvosai 
nlt~I az Intézet vényürlapián rendelt 
gyo.gyszerek~t az alábbi kivételektől el
~c_kintve kizárólag az Egy·esülct kötelC
J.;:r:'be. tartozó 113.:ilvános gyógyszcrtárakt01 

:.szerzi be. 
Olyan 

kötelékébe 
helyeken, 

tartozó 
ahol az Egyesület 

g·yógyszertá1· n,incs, 
gyógyszertárakból iö _a iryóg,vszerck n1ás 

iJeszerezhetök. 
A Cito•' \7 '' cri~ St 1· •· · • · · • , " .::.ó.l' „ a 1n1 · Jerz-esü or-

vo.s1 v~nyek az Eg·yesülct kötelékébe nen1 
tar~ozo gyóg·yszcrtáraklJan is beszerez~ 
hetok. 

2._ Az Egyesület köteles gondoskodni 
.a;·:·ol, hog-y a kötelékébe tartozó gyó!,rysze
re~zek az Intézet t2gjni és ezek igényjo~ 

i~fi' 
.j_ 25! 

o-03ult csa1údtagj,1i részére a gyógyszere~ 
ket az Intezet orvosi l'cndeivénycirc: n. 
n1indenkori n1in·iszteri ret1delet sz0r1nt 
felszán1itható árakon kiszolgáltassák. 

3. :\z lnt0zet orvosi rendelvényein 
rendelt - gyógyszer ·árának 1/a-át (33:33 
százalék) a tr.g n1aga tartozil.;: fizetni a. 
gyógyszer 1.;:is~olgáltatása alh:aln1ával, ?S~ 
át pedio· az Intézet fizeti. 

4. e Osztatla,n porokhoz doboz csal~ 
nedvszivó ·vagy levegőn k:önnyen bo111}0 
szereldrnz (brómsók, lm!. hype1~11":~1gan 
stb.), -· tcvábbá szem- és sebhmto 1;0-
rokhoz adható. Osztott porokhoz portai-. 
ca nen1 szc\r~1itható fel. 

5. Pilula, suppositoria, globul1~s „re11~ 
delésnél, ha az orvos a vén:{en a v1voszer 
n1cnnviség·ét nen1 jelöli ineg-, 11anen1 ehe~ 
1rett ~„qunntun1 satis" jelzést haszn~l, é~ 
11a az alk::-.trészelc szükséges n1enny1se~c1 
me"enrreclik a ni!ula sulya darabonkmt 
0.2Ű g-

0 

lehet, r;, Su1~po.s.itoria l;;:észitéséhez 
darabonként legfe]Jebb 2 g Butyrum C"-· 
cao hasznii.lhato fel és az ár e szerint 
szán1itható. 

6. Ha az orvos a rendelvényen a.. rei;· 
delt szerek sulyát nem eléggé ol:":shato
an irja fel, a k:iadott sulyn1enny·1~eget n 
gyógJrszerész a vény·re feljegyezni tarto~· 



isz 

~ik, m;élkül azonban, hogy az orvos által 
irt szan1okat kij&vitaná, vagy áthuzná. 
. . 7. A gyó.gyszertár_nak minden olyan 

'.'.'nyt!. amelyro! az Jntezeli ol'vosi bélyer1· 
:n !~l.~cnyz1fa --; a „Statin1" vag·y „Cito'' 
J~Ize._:,uek. cs snrga szinü vények kivéte. 
leve] - VlS.sza kell utasitani, mert értékü
ket az fotezet nem fizeti meg. Olyan ki
sebb hely_eken, ahol ;iz Intézetnek kezelő
orvosa nmcs, a nem intézeti orvostól 
szá1·mazó, íntézeti bélyegzővel el nen1 }É, .• 

lot~ rendolvfoyre is kiszolgálfatlrntó " 
gyogJ•szer. 

. . .. 8. Az Intézet a belügy:rniniszterile<> 
Jova!1~ag-~vott gyög·yszerrendelési utinutatÓ 
alc.pJan az Intézet t21'iHSre rendelhet5 
g:y~?~.vszere~.;: jeg·yzékét ezen eg·ycznlény 
h~~alya ::da ~ar~ozó n1inden g·yóg·yszei·
~·~1 I.~ak n1cgkuld1. s a belüg.rn1iniszterilerT 
.lO\:ahagyott 1ct6közi v8.Itozásokról ~ 
g
1 
r~tg:yszert6.rakat az Eg·yesület utján ér· 

.0s1 1. 

. E 111egállapoclás alapja a beliitrv111i
n1s~t~r '1ltl1.l jóvühagyott gyóg,rsz;1:re11-
delesi utn1utatö, n1iért is az ut111\itatóbun 
Jel nem sorolt n·yón·1,szei· - " Stat· „ · C't , . ,,:::. .::., ~· „ ., rn1 
es " 1."0 ' Jelzesü 1·enclelés kivételével __ 
~z. Int;ze\ ter11ére últalriban nen1 szolgál
!nthato ln. 
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Ad s. Ha az orvos a főorvosi enge
délyhez kötött gyógys~et-vényre. az ~~Te 
vonatkozó figyeln1eztetest, vagyis „foor
vosi eno·edély szükséges" vagy „főorvozi 
-engedéllY.el'' szókat e1hagyja, a gyógy· 
szert, ha az egyébként az Intézet itltal 
kiadott gyógyszerjegyzékben mJnt &ng?„ 
dBly·ezett szer szerepel, a gyogyszertal' 
.az Intézet b~rhére kiszolgáltathatja. Oly 
<SYóg-ysze1t azonbnn, n1ely az Intézet ál
tal kiadott gyógyszerjegyzékben nem sze. 
J.'epel az Intézet 0rszágos főorvosának 
Jcülö1~ engedélJre nélkül egyáltalában nen1 
lehet az Intéz8t ter11ére kiszolgáltatni. 

9. Az esetben, ha az orvos eln1ulasz. 
tanú feltüntetni a vényen [l kiszolgálta
tandó kötszer n1ennyisegét és n1éretét, 
un-:v J11i11de11kor az árszabványban felvett 
l;~·Jdsebb mennyiséget (pl. pályánál 5 m 
ho;zu 6 cn1 széleset, vattúnál legfeljebb 
25 g sulyut) szolgáltathatja ki, illetöle:r, 
szán1olhatja cl a gyúg·yszerész. In1preg-
11ált gézeknél, ha a vényen 11incs feltün
tetve a százrtlél-:tartalon1, n1inden1cor a le:;r
_gyengébb n1inőségUt kell ki2dni. Gyógyil
szati segédeszkozök az Intézet terhére 
egyáltalában 11ern szoigáltnthatók kl. 

10. lia az orvo.s va1an1ely gyógyszer
Jrülönlegességböl az eredeti gyári cson1a~ 
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g·oiásban forp:2Jon1ba11 levő 111ennyiségné! 
kevesebbet rendel (pl. Tonogén, Acligan 
stb.), azt nem szabad drágábban számí
tani, n1int an1ennJri a rendelt n1ennyiség. 
hez legltözelebb eső ug.vana11nyi, varor an„ 
nál nagyobb r~1ennyiséfret tarta1n1azó gyá
ri cso1nagolásu kés7.it111ény ára. 

11. Minden gy<igyszerkülönlegessé. 
get, tápszert, ha az orvos a vényen a 
J11ennyiséget, nag:yság·ot és n1értéke't kö
zelebbről meg nem jelölte, csakis közfor
galomban levő leglnsebb eredeti csoma
golásban szabad kiadni es felszún1itanL 
A gyóg·yszertár ug·yariabból a gyógyszer .. 
kiilönlege.sség·ből eg·~,r vrin;yre - külön or~ 
vosi engecl<?ly nélkül -· csak egy clarnbot 
Ezol.n;ültathat ki. Ug·yanabból a gyógyszer
J.:ülönlcgességböl több darab egT vényre· 
főorvosi engedély n1e1Jett is - csak ak
kor szolg·áltatha·Ló ki, ha a darabszá1not 
nz orvos sz6-n1n1al és bs-tUvel kiirta. Hu. 
a darabszá111 betüvel nincs kiirva, az: 
Intézet akkor is csak egy klilönlegesség„ 
úrát tériti n1eg, hn -'.LZ orvos a vénye11 
számma! két vagy több darabot rendel. 

12. -~zt a g3róg-Ji-szer1tü1önleges.séget és. 
tiipsze1i, ideértve a főorvosi ellen.iegyzé. 
ses vényen rendeltet is, an1cl;r „közalar 
pi", vag.Y „pénztári" cson1agolásba11 is 
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:forgalomban van, csak ebben, a . csomag?· 
lásba,n swbad kiadni és felswnntam meg 
;a1dtor ls, ha az orvos az erre vonatlcozo 
rendelkezést a vényen elmulasztotta. 

13. A viegyileg egységes . l.tivat~lo~ 
gyógyszernél az Intéze~ _nem lrJa elo « 

l<észitö gyár megnevezeset, - de, a nem 
1iivatalos egJrséges össze~8~elü gyo_~~sz:~
nél csak a „Gyógyszerkulonleges~egi -~';
szabásball" felvett, árban „ legolcsob~ gy a
i~i J;;:észitmé11y árszabása~ . foga~J ~. óel. 
A Nostra" elnevezés gyan megJelol;s: 
11e1c" 11em teltintl1ető. A i\'IagJ~}1rorszagi 
Gyógyszerész Egyesület . cgy~l?re ren~
~.zcresitett Nostra kompnmabm:ik _me.,.
~1clott árait a gJrÖgyszerésze}( a SZ~l,D11a~ 
zásnál betartani kötelesek. Ezek a. :venycJ,. 

1a"'1'st1··;lis vénye1t csoportJaba11 a 
.fl. Il"o '\ • ' j' j'l-

f 1 ! .. engcdn1énnve1 ;:.zr..1n azanc On .. 111eg e e o . , 
- 1'!. Az Egyesület kötelékébe ~artoz_o 
,cryóo-yszerészelt az általult lt1szolgalts.~ott 
iYó~vszerek.röl szóló vé:1y?l~et az_ Int:z~t 
]tivánsága szeri11ti ös~zealhtaba11 .. es sz~ni·· 
iázási rendszere szerint !1avonltn1t, sz~~11-
]ázz'l.1-. 1-Ia 0gv havi sza.n1la nyc1s os7> 

(. ' \. „ l 1 cl. err eo-•r 
szege a 30 nengöt nen1 1a _a J::t 1n C:·' .;=>·): 
~ze1Te több, de leg-feljeb hai·om _ha'1 v:en, 
;zán11ázhntó. A szán11áka~ szal)~~~rsz:ru.e1~ 
ielbélyegezve az Intézetnel a gs ooryszeiel, 

, 
' 
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kiszolgáltatását kbvetö hónap 5-éig kelt 
bcnyujbni. A szárnia-bélyegillelék a be
nyuj tó g·yógyszerészt terheli. 

15. A gyógyszertárak az Int0zet ja
vára a vényszcrüen (nu:tgisfraliter) ren
delt g-,yúgy·szerelc árszabúsi árából 5 szú
zalék, azaz öt százalék pénztári enged .. 
n1ényt adnak. lt 20 pengő nyers összeg~t 
n1eg· 11en1. haladó havi gyóg·yszei·szán1la 
utá11 e?, az 0ngedn1ény nen1 jár. Az Inté
zet a sz:ímbt a megfelelő- engedmény le
vonása után a sziln1Ia benyujtásútól szá
;,1itott 21 nap .olatt köteles kifizetni. 

16. :\z Intézet a vényeket és szftn1lú
!mt fclülv1zsgá!ja. A meirállapitott szárn
szerü ós Úi'.3zabási külö11bözet, valan1int 
az Intézet terhére ki nem szolgáltalható 
g;yógy·szer úra a g·yógysz.e1i:.ár k:övetkező 
havi sz:ín1lájának kifizetósénél 1.;:0rUl el
szán1olás1·n. ~4.. kifogásolt vényeket nz fii 

tézet az érdekelt kivánságá1·a betekintés
re rendelkezésre bocsát.ia. A különbözc. 
tek 1evon'-i.sa ellen az Intézetnél a levo
nások közlésétől számított 60 napo;1 belül 
lehet felszólalni. E határidőn tul érkező 
felszólnlúsolrnt az Intézet nem veszi fi
g'Yelombe. 

Az Intézet retaksútorai mindenko1· 
r. g:vúg-yszei:::írszabás rcnc1e1ke~éseihez li::ö-

tele:sel\'. alkaln1azkoclni és ugy az Intézet, 
n1ínt n szúlliLó g·y6gyszerész h'.:arara, 
\·ao·y javára n1utfrCkozó különbözetet ki· 
1:1t~iatni. ~1~J11e11nyiben a felszúlalússai élő 
o·\·(·)o·vszerész a kúrára ld111utatott külön
~bz;tet kifogúsolja, a kifogások elbir:í1ú
sát az aláiró felek háron1tagu szak:értő 
bizottság döntésére bizzák. A bizottság 
Lagjai csal\'. Budapeste11 vagy l-i:örnyéloi:én 
lakó gyógyszerészek lehetnek. Egyik tag
ját az Intézet, másik tagját az Egyesület 
és ham1aclik tagját a felszólalással élő 
o·yóo·vszerész h:éri fel. }'}_ bizottság előadó-
e. e. 'l], • 
ja az Intézet retaxátora, aki a ténya a~\; 
ismerteti. A kifogásolt különbözet . elb1-
rálása tekintetében a bizottság döntését 
az aláh·ók n1agukra nézve kötelezőnek: is
n1erik el. 

\T„Jan1ely o-vógvszertár Lulajdonúban 
vagy 'J)ér1et'1.b€7{ b~á11ott vú1tozás eseb2n 
fenti cin1en fe1111erülő követeléseket az 
Intézet az adós gyógy;:;zerésL: jogutódjá
nak szán1lájábó1 az utóbbinak hozzájáru
:ása n{~lkü.1 is. a jogcin1 n1egjelölésével 
levonja. 

17. Az Egyesület kebelébe tartozó 
g·yóg·yszertárak gyógysze1·kiszolgált~tú

sának hatékony ellenőrzésében az Intez2-
tet tá111ogatja .... ~z Eg·yesü1et a n1aga ré~ 

1 
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szér~ől is gondoskodik a szabályol\: és sza
üályzat snigoru n1egtartásáról és a n1eg
szegfaek megakadályozásáról. Az Intézet 
J11i11de11 LI11egállapitott szabálytalanságot 
az Eg-yesület tudomására hoz. 

18. A gyógysze1tárnak a vényre mást, 
n1int az orvos által rendelt g·yógyszert, 
vagy a rendelt mennyiségnél kevesebbet 
vag·y n1ás összetéte1ü gyógyszert kiadni 
tilos. A Yényre n1ás g·yóg·yszer vagy cse
reci1c1c az igén.yjogosult kivúnságára sem 
.;;;.dl1ató i\:i. A gyógyszerészne1t, vagy a 
g;y-ógyszertár alkaln1azottjának alrár az 
111tézet, akár az orvosoJ.;: 111iiködés&t bírál
ni, a rendelt gyógyszc1· g~tógyhatására 
111eg·jegyzést tenni, vagy n rendelt gyógy
s.zer helyett n1ást ajánlani tilos. Tilos vé
g·ül a gyógyszertár tulajdonosúnak, bér. 
lőjének, kezel5jénc1i:, alkalrnazottjána1i: nz 
igéüyjogosult, továbbá az Intézet alkal
n1azottja, Yagy az. Intézettel szerződéses 
"\'iszo11:yba11 Yab':\„ bárn1iféle szolgálatí vi
szonyl.nln álló egyén részére a gyógysze1· 
kiszo1gá1tatással kapcsolatosa11 j11talékot, 
ajándékot, visszatérítést., vagr eg~réb en
gedrnényi:, vagy előnyt adni vagy igérni. 

19. Az Intézet a szabályw.t aLipjfo 
lörténö gyóg·yszerkiszolgáltatást bárn1i1i:Ol' 
e llenö1·iztetheti. E célból a terhére kiszol-
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gáltatott g;yógyszerela:ől szóló s a gyógy
szertár bélyeg·zöjével ellútott vényeket 
igazolt n1eg·bizottja utján a helyszínen, a 
g·yógyszertár üzen1ének n1egzavarása nél· 
kül, ál::vizsg·álhat.ia és az intézeti vényt, 
yagy a n1ár elkészített, de n1é6 k:i nen1 
szolgáltatott gyógyszeit elismervény elle
nében elviheti. 

20. A g-yóg-ysze1·kiszolg-áltatás ellen
Ől'zése céljából a gyóg:yszertúr az Intézet 
igazolt 111egbizottjánal\: a gyúgysze1·t ki
szolgáltatja. Az átvett gyógyszernek: körül
belül a felét ellenn1intaként a g-yógy
szertárban vissza kell hagyni. Ellen
n1inta \'isszahagyása a gyógyszerész 
kívánságára scn1 n1ellőzl1etö. lviinta1cé-nt. 
elvitt gyógyszer tartályát, bm-kdatát a 
gyóg·~-szerl:-ár pecsétjével -· lehetőleg spa
~1yolviasszal - az ellen.1111ntát pGdig az 
lnttzet pecsétjével kell lezárni. Pccs-~t
víasz s pecsét11yon1ó 11í~i,nyáha11 a bur1i:o-
1at r::i.~·asztássn1 is lezárható. De a ragasz .. 
tás he1yét n1ind a gyógyszerésznek, 111incl 
az Intézet rnegb1zottjának, szüksC·g sze
rint több helyen is tintáv«l történő név
D lúirússal át kell irni. A mintavétclriil az 
intézeti n1egbizott jegyzőkönyvet h:észit, 
n111elyet a gyógyszerész alájr és a g·yógy
szertár bélyeg·zöjével ellút .... ;\ nlintavétoli 
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eljárásnak gyógyszerész részéről tört~n.ő 
szándékos n1eghiusitása a gyógyszcrszalh
tásból kizárásra okot szolgáltató cselek
n1én3r. 

21. Ha a gyÓ!:,rysze1tár tulajdonosa 
(bérlője, kezelője vagy alkalmazottja) nz 
0gyezn1ény határozatait és az abba~1 n1eg
ál1a1)itott kötelezettsége1cet- a gyogysze
rek elkészitésél'e, ldszolgáltatúsiira vo · 
nabkozó törvényes rendelkezéseket meg
sértette, az Intézet a gyógyszertárat, il
letve tulajdono.>át (bérlőjét vagy kezelő
Jét) a kihiig·ási, illetőleg n1ás bünügyi el
járástól függetlenül - az érdekelt és az 
Egyesület n1egh:illgatása után a 
g,•ogyszerszállitúsbúl előre meg/wtározott 
·idiJtccrtcunra r. 'Uéglcucscu kizárhatja. „!:\. 
J~1zárás kisebb szabálytalanság és 111Ll· 

Jnsztás csttén háron1 hónapig terjedl1et. 
Sulyo.::abb sz2 bálytnlanság és n1ulasztás. 
vagy a gyógyszerkiszolgáltntúsok kapcsán 
elkövetett búrn1iiyen büncselckn1ény es·~
tén az 1::lkövetö gyógyszerész véo;legesen 
k1z<irhHtú . • !\. g·yóg·yszerszá11itásból kizárás 
csak az Egyesülettel egyeté1tésben állapit
hat.ó 1neg. :\Iegcgyezés l1iú11yában a m. 
kir. belügyminiszter dönt. Az Int6zet 
D.zo11ban jogosult a s-zabálytnlanságot el-
1;::övető gyógyszertárat az Eg·yesület bele-

2©1 

<Bgyezése nélkül is egy hónapra kizárni. 
J(özcgészség elleni, vagy nyere_ségvágyból 
<elkövetett Lüntett, vagv egy hónapot meg-
1ialadó szabadságvesztéssel büntetett vét
:ség ri1iatt jogerősen elitélt :_nrógyszerészt 
véglegesen ki kell z<imi. 
· 22. A kitárt gyógyszertár i11'1tőleg 
tulajdonosa, bérlője, kezelője, vagy al
Jrnlmazottja n kizárás időtartama alatt az 
jgényjogosultaknak gyógyszert az Intézet 
terl1ére a "Cito'' vig~r ·,1Stri.tin11' jelzésü 
·vén:.reken rendelt gyúg-~~szcrek · kiv~telével 
11en1 szolgáltathat ki· · 

23. Ideiglenes kizárás esstében e tila
lom lneg·szegése a végleges kizárást vonja 
n1aga utin. i\. kizúrás a n1ulasztást elkö
Yető gyógyszerészre külön halároznt né-1-
J.:Ul hatúlyban n1ara<l, an1ig n lcizárásra 
n1egállnpitott idő rú\·0nntkozóan (í~'Ógy
szertúrtu]Gjclonos-i, bérlői, vagy k~zelői 
111inöségben tfnyleg le ni::111 telt. 

2-L ... '\. véglege.sen kizii.rt gyógyszertár, 
l1a uj t11lajdonos, bérlő, vagy kezelő veze
tése alú kerül, a g·yógyszerszállitás jogát 
csa1c a 1özúrás időpontjútól sz.án1itott eg·y 
ssztonclő utú!1 nyerheti vissza. Az ideigle
nesen kizárt gyóg·yszertár a hizárási iclö 
lep!::rgése clött. a jogot csa1c 3k1\:or nyel':. 
}1eti "\rissza1 l1a az t1j tulajdonos; bérlő, 
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vagy J\:ezeiő a k:izárt gJ~úgyszcrészn21c 
11c;n1 fel- vagy 1en1cnő úgbeh rokona, vagy· 
nen1 sóo·ora unoh:atcst.vérc, vagy ennéi 

b ' 1 • t' ]\:Özelebbi oldalági ro1cona, nen1 1azas ·ar- . 
ca ,,,.,0''7 J·co·irese, ne111 hitzastársánalt test. ..;(' "1.;;>.J o. 

vére, test-vé1·8nek 11úzastú rsa, i1en1 öTöl.;:be
f ogadó, vagjr nevelőszülője, ncn1 öröli.:be
fogaclott vag~r nevelt g;.rcrn1e1ce, 11e111: 
gyá1nja, gondnol.;:a, gJrán101tja ·vag1~ gond-
110].;:oltja )11Po· pedig a 11ázastárs1 vagy· 
.sÓO'órsá~i vi;zonyban levőre 11ézve tek:i11-
tet 11élk'iil arra, hogy fennáll-e még a Iá 
zasság, an1clye11 ez a viszony alapszllc A 
o·vóo·vszerszállitásból kizúrt gyógyszerész: 
b. b. • •. 

r. szál1itúsba11 a li::izárási idő lepergese1g 
ald.;:or sen1 vehet részt, ha időközben n1ás
g-,yógyszcrtár tulajdonosává, bt·rlöjév?r· 
yag~y l.:eze1őjévé v·álik. 

25. A g·y·ógyszcrész, illetőleg g;rógy:... 
sze1tár kizárása esetében az Egyesület 
g·ondosk:odil;;:. 11ogy~ a b>Jrógyszerszá11it.:1.s· 
zavaiioalanul· töüénjék. Ha ez más nyi! · 
vános gyógyszertár utján 11en1 lel1etségesi. 
'\Z Eo-veslilet az Intézetlel együttesen 'i 

Jclzc'tl·'Ci"s keltétől számitott 3 napon belül. a 
gyóg·yszertár 11en1 111eg:bizf1~:tó.na1\: biza-. 
nyult vezetője helyébe hatosag1 gondnok 
kirendelését kéri. 

26. Ha az Intézet feljelentésére a bi" 
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J.'óság vagJ.r l\:özigazgatási hatóság· a 
gyóg}rszertár tulajdonosa, bérlője, kezelő~ 
je vao-v alkalmazottja ~!len jogerős itéle. 
tet ho';;"ott, a gyógyszertár tulajdonosa, 
bérlője vagy kezelője mind önmagáért, 
lrrirnd alka1n1azottj<iért a szabálytalanság
ell\:övetésével o];;:ozott kár Cs az c:llenőrzési 
eljá.rás n1inrJcn költ~.éig0 t0kintetében az 
I11tézettel sze111ben any[1giln.g felelős. 

27. A jogerő~ büntető ítélettel elma. 
Tasztnlt tulajdonostól, bérlőtől vagy keze
lőtől az cllenőrzési eljá1·ással felmerliit 
költséget, (vcg,·vizsgálati dij stb.) és a 
]\:árt a~ érdekelt gy·ógyszerészne1c \'agy 
jog·utódján;i.k szt~n1láibül. - _előzetes. 1~?:
zájárulás néllcül is - a JOgc1rn n1eg.ie~ole~ 
sével le lehet vonni, ha 8-': érdekelt g·yogy
szei·ész illetőleg jogutódja. a vele közölt 
lcöltség, illetőleg kúr kicgyenlitóse il'únt 
az értesítéstől szrin11tott 3 nap alatt nen1 
intézkedik 

28. Az egyezlYtény ét·vénye a 15. pon
tot illetően 1938. juniu:; hó 1-én, egyéb 
rendel1cez8seibo11 pedig a Ill. k:il'. belügy .. 
n1iniszt0~:i jr'iváhagy:is közlé.sE~t. követő 15. 
napon kezdődik. 

29. Ezt az egyczményt a felek hatá
rozatla11 időtartan1ra 1\:ötik n1eg, de háron1 
J1avi - i11indenko1· a hó végére szóló -·· 



felmonclás~.al a fe!ck bármelyike úlbl bá1:-: 
mikor megszüntethető. 

30. Azonnali lntállyal felbontható az; 
Egyezn1ény, ha az intézeti tagol~ gyógy~ 
szerellátásún~lt kérdös0 törvényi, vagy· 
korn1á11yhatósilgi rendelet utján nz Egyez-· 
mény rendelkezéseitől eltérően szabályoz
tainék. 

31. Ez az Eg:vezn1ény fiz 1927: évi· 
XXI. tc. 2M. §-a szerint illetékmentes. 
ha azonban a pénzügyi lrntós4gok által il
letékkötelesnek nyilvánittatnék, a m. 
kir. pósta betegségi biztositó intézete az 
illctéJ;: fizctécót n1agál'a vállalja. 

32. Jele11 Eg·yeirn1.:~ny az Eg·ye5ületro· 
elnökének rt1úir{lsáva1, az Intézetre pedig 
\'álasztn1án\·á·c1.ttk elfogadilsa, illetőleg a. 
i11. kir. belÚLr:.~n1i11iszter Ur önagyl.11éltós:ti.~ 
ga jóváhag·yása által válih: kötelezővé. 

]{oritsánszky Ottó sk. LöchNcr Tconds sk.. 
ügy-v. ig·az,gató. elnök h. 

Az intézE:t vúl::i.szt111il,n:ra a f. évi au--
gnsztus 30-iki határozatával ezt a. 
1
,Gyóg·y,c;zerszállit6si egyez1nényti' elfu. 

gnclta. 
Budapest 19:38· augusztus 30. 
Terstyáns,oky államtitkár. a postabe

tegbiztositó intézet elnöke. 

M. kir. Bcliigymi'.1isztcr. 
219.069-1938.-XI. szúm. 

Az .intézeti al<epszabály 99. §-a aJn:,. 
ján jóv:.1.hagyon1. 

Budapest, J 9:3s. é,vi oUóber hó 10-éi:. 

'2053 /1938„ 

A miniszter rendeletéből: 
Júsfay sk. 

n1iniszteei tanúesos. 

Értesítés a heteg-ség;hiztosító pénztúrak és 
]{brházak terhére kis.zolg;últ.atott g;:róg:rsze

rek szá1nlázása t.árg·:r~í.han. 

_A,_z an)'·aors::.?.ghoz Yisszntért F'el\'idék 
:g;yógyszertárainak táj é.koztatása e élj á bó1 
}:;:(izöljük, ho.gy a polgári küzignzg·atás dr;}. 
•cember hó 22-én törtent bevezetésév'.l! 
1\apcsolatosan f(lgnak ~z H1eté1~es n1i11isz
té1·iun101c a gyógy:-:z8részi vonatkozásu 
l-i:özignzg<J.túsi é.s egyéb ügyekben rendcl
l\.czrii. 

J\ n1ag·ya i· tri.k.sn bevezet8se tárgyá
hnn 2 bclii.!5YJ11ini.sztériun1l1oz n1ég noven1-
be1·!Jen felterjesztett ernlé'.kiralunk, to· 
vábbit a felvidéki rninsztérium és a yezér. 
lrnr illetd,es tényezőivel való tárg:ralá· 
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~ai:nk, va!:11-:.1int a dei..:en1lJc1· hú 2-án e 
tárgyban megtmtott miniszteriális éite
kezlot utún a n1inisztér-iun1ok vagy a ve
zérk:ar részéről i11tézkedés egyelőre n1ég 
nem történt. F01Yicléki ka1t(trsaink közlii 
többen már nyuj tottak be különböző be
tegbizto~.itó pénztárak terhére kiszolgált 
gyógysze-rekról szó~ó szá1~1lákat. ,E;-ek, egy 
része a :i11agJrar ta1\'.sa szerint, a n1as1k resze· 
a cseh árszabá3 plus 205-é·, vagy más fel
árral számláztabtt. Ezzel kapcsol~.tban 
az egység;e:-:: taksáiás ércl\:ében, továbbá„ 
l1og1r ne kelljen a szán1labenyujt.ii.:;t. 111é?'." 
tovább halasztani s ig·;r a gyóf,ryszcrtáraJc 
i.izegu11e11etébe11 zavar ne álljo11 elő, arra. 
}1ivjuk fel T. l\:artársainl\:at, hogy taI\:sál
ják az alapolc terh.érc l\:iszolgáltatott 
~ruo' o-\•sze1·e1-'\t. " 111an·\'a1· o·vóo-\rszerszabú.:::. .:;:,,; e.. -\.'-' e~ ."'.:>, e~ e>, 

~zerint. lia }::özhen a taksálás ügyében 
111i11iszteriális reHdelkczés történik és ~tz_ 
más értolmli volna, akkor a betegbiztosiló 
i11tézeteknek. n1ódjukban 1,:sz a további 
számlák folyósitásánál -iz esetleges klilön
iiözeteket elszámolni. 

l\Iiheztaitás · céljúból értositjük tehút 
t. kartúrsainkat, hogy a bctcghiztositó in
tézetek, valo.n1int a kózalap (k(;zgyógy
szerellátCi.s, an1ely régebben Országos Be
teg·úpolási ~t1..la1) néven volt :isn1eretes): 
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11gyszintén a közkórházak terl1ére kiszol
~.rált bryóg_y.~<~ereknél a g;yi1gyszer{•szi n1un
];{llatok a belüg'J'l.11inis·6teri i.'endelctnek 
n1e.g;felelÜ011 25 ~(· -h:al 1~sC:ik 1?ntett c1ijj nl 
·szúJ11itandók. Ezenkivül a szú111lúk végösz
~,zcu·f-böl a f0nnf..1ló Cgj-ri?ZlTtCllyC!\: 6~ a 
:Iv;l\:orlat .szerint a l\:bvetkező cng0c1111é
;:yek: nyujt~1ndók: 
1..:. iJzgyóu uszcrcllátúsnál: 

111~11d {l n1ag-i.sztrúhs, ntind a g·ytigyszer
különlegesség·ek \7égösszegéböl ~1 száza
lék Yonanc1ó le. 

~4::.: 01'.'-:'ZÚ!fos Társcu!aloni!Ji::l:ositó filfé::et
!léi (OTI): 
a irtag:is:-:t.rális gyógys1~erei-.: utún 15 1;<-. 
g·yóg·y.szcrkülönlegességck Htún -! 17é. 

Magya;· Allcrn11:asutak Betcgúiztosiló ['n · 
:tézct,'né!: 

111ag·isztrális vények utún 5 százalék. 
gyógyszer1\:i.Hönli.:'g·ességeknél :2Zilza1é1\:en. 
gedn1ény 11h1cs. 

.4 Posta Bcfrubi:ctositó Inté.zet,;ué/: 
n1agisztr6lis v2nyck ut6.n 5 <)é, 
h..-~/5gyszPrkiilö!1l0g·c5.',Sl'.':.!Ck118l szfizaléken
gec1n1É'ny nincs. 

A Blagánallwlma.:ottak Bctegbi::lositcj [''
:!é.-::cléilé!: 

n1agiszti·~Iis vények után ,- ('' 
ü 1r., 
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gyógyszerkülönlegességel\.nél százalélcen
gedmény nincs. 

A. /córházalc számlái/Jól különböző helyeken 
más-más százalékot nyu.jtanalc lcm·tár
sa.·ink. 

Erre egységes n1egál1apodÚB nincs. A 
k:eclvezn1ény11yujtás általában ] 0 száza
lék körlil mozog. 

Felhivjult a fig;ye1n1et arra, hog·y nen1: 
nz egyes recepteknél kell ezeket a száza
lékokat Jevo1111i 1 hanE<nl a szán1h·t n1agiszt. 
rális, illetve a gyógyszerkü1önlegesség~ 
receptE·k végö~szegéből. Ug·yanü; 1111nd :.1. 

inagisztrális, n1ind a gyóg·yszerl\ülQnle~ 
ge.ss8g·0k ld.ilön-külön csoportban szán1li1-
zandók. · 

Budapest, 19:38. dccemi,er 3<J. 
Tel.ics tisztelettel: 

J(orits<i;,s,zky Ottó 
ügyv. igazgató. 

127-1939. sz. 

Dr. Tcwffu GáuOi'· 
elnök. 

Értesítés a Budapesti Helyi Erclekű Vasut.al;: 
Eeteg·sl•gi Ilizinsitó Intézetével 1negltötött 

11,':'•Ógysze rszúll i túsi eg;yeztn én yröl. 

Értesitjük valan1enyi vidéki g·~,rógy~ 
szertár felelős vezetőjét, hogy folyó évi 
január hó 17-én a Budapesti Helyi Érde-

269 

kü Vasutak Betegségi Biztositó Intézeté· 
ne1c igazgatóságával uj gyógyszrszállitási 
egyezn1éliyt k:ötöttünk. 

Ennek következtében a vidéki gyógy
s.zert:'1ralt az 1111..ézet javfira ja11uá1· l-től 
Jdszolgáltatott, vényszerüen (mag·isztráli
san) re11delt g-yógyszere1t árszabási áTá
bó1 5 százalék, azaz öt százalék pénztári 
engecln1ényt adna1L A gyógyszer1tülönle
gességel\: után engedn1ényt a gyógyszerész 
nem nyu.it. A 20.- P nyers összeget meg 
11en1 haladó ha\1i gyógy·szerszán1la után 
eno·ec1n1é11V nen1 jár .... ~z Intézet a siá111lát 
n1e

0

g-felelő ~ eni.?;Eidn1ény levónása utiú niin
den hó :2\J-i:i" köteles kifizetni. 

A lVIagyarorsz:Ugi. ·l"i-:vógyszerész Eg·ye
sület által eg·yelőre rendszeresitett ,.Nostrü., 
1ron1prin1áták n1egaclott árait a &,ryógysze
részek: a szán1lázásnál betartan.i kötelesek. 
Ezelt a vények a 111ag·isztrális vények 
csoportjában a n1egfelelő engecln1énnye1 
szán1lázandúk. 

A Gyógyszerszüllitási eg:,~ezn1ény tel
jes szövegét a belüg·yn1iniszteri jóváha
u·v·ás után a l\'I. Gy. E. Hivatalos I~özlen1é-
e-
nyeiben fogjuk közölni. 

Budapest, 1939. január 18-ún. 

Eo;-ifi;<ÍcilS;zky Ottó 
üg·y·v. igazgató. 

Dr. Tauffer Gábor 
elnök. 
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'G0/1939. sz. 

Fclhívús az „Eg;észségiig·yre vonatkozó Tör„ 
vények és Rendeletek Gyüjten1én:re'J 'TIII. 

kötete ketlvezn1én:res beszerzésére. 

~4..z ,.Egészségügyre Yonatkozó Tö1·
vények és ReULlelelek Gyüjteménye·' cimü 
félhivatalos munka VlII. kötete a minisz
teri rendelkezés szerint ez év n1árcius 11n· 
vában fog rr11:egjele11ni. J.VIiut8.n a n1unka 
beszerzése a gJróg·yszel'tárali.: bere11dez;é
sére és felszerelésére vonatkozó 2G0.520-„ 
19:39. B. ~r. számu reuclelet értelmébe'" 
minden gyóg)'SZertána kötelező, felhh . 
. iul\: a rryóg·yszertúrak tulajdonosait é.:; 
felelős Yezetöit e n1unka bes;,erzésérc. }\. 
l11unka elkészitésúYel a Bclüg,\'111inisztcr 
Ur önagyn1l·ltósága ö.1ta1 n1egbizott clr. 
/~tzél Elen1ér n1in. taná<:sos, egyeten1i 1n. 
taná1· ur gondoskodott arl'ó1, hogy 2 1-::ötc:
lezöen beszerzendő n1unkát annak kiadó
Ja: Az Élet Irodalmi és Nvomclai rt.: ,, 
gyúgyszertárak rÉszére a 1ei1ető legked ~ 
Yez111én:yesebb úron bocsússa rendelkezés-
1·e. „4.. könyv beszerzési ára előreláLhatóla"' 
BG.- P lesz. _:..\z n g~~óg_vszerész azonb::i.1~~ 
aki ::i ked\·ezn:ényesen n10gállapitott :2~1.-
pengös elöfizettési ára 111árcius 11ó l-ig, a 
könyv 111egjelenésének na-pjáig 11:2.212 

/-'<.:>'./:' ' 

. A' 

1 
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szá111u postatakarékpénztári csr:kkszámlán 
befizeti, ezáltal lényeges árkedvezmény
ben s ezáltal i1ag~/ előnyben részesül. 

i\íinden gyóg·yszerésznek tehát saját 
jól felfogott érdeke. hogy e munka ked
vezn1énye;; áron történő beszerzését a ma
ga szán1á1·a n1ieiőbh biztosítsa és a 24.
P-t beküldje. Az illusztris szerző személye 
biztositékot képez arra, hogy a törvény
gyüjten1ény töli:életes n1unka lesz, n1elyet 
nem nelkülözhet egyik gyógyszertár sem. 

Budapest, 1939. január 20. 

J{oritsáJ>szky Ottó D1·. Ta11.ffer Gá/101· 
ügy·v. igazgató. elnök. 

Injectiók árváltozása. 

~t:... :i\I. kir. Országos I\.Uzegészségügyi 
lnLzet az alább megjelölt injectiók árút 
a következőképen változtatta n1cg: 
2.30 Calcitn11 inj. 10 s?:ázalékos „sa:!.doz':. 

2x5 1~cn1. 3.60, 
9.60 Calcium inj. 10 százalékos „Sancloz" 

lO:di kcm. 15.-, 
G.02 Calcium inj. 10 százalékos „Sandoz" 

5x10 kcm. 9AO. 
Budapest, 1939. február hó 1. 

M agyaro1·s,oá{J i Gyóg yszeres:i Eu Y"" iil el. 

1 



ad. 521-1939. sz, 

Felhívás az „Egészségügyre vonatkozó Tör„ 
Tények és Rendeletek Gyüjleménye'; VIII. 

kUtctének kedvezutényes beszerzésére. 

_..q_z „Eg·eszségügyre vonatltozó rrörvé
~!?e1~ és Rendeletek G:rUjten1énye'' cin1ü 
1e!luvatalos munkának VIII.-ik kötete a 
közlei napokban fog megjelenni. Annak 
kedvezn1énye.s beszerzésére n1ég· janu.::'i:· 
20-án felhivást közöltünk és lüvatkoztunk 
a 260.520--193-1. B. l\L számu rendeletre 
- an1ely szerint annak beszerzése 111i11de11 

g·yógyszertúri'a nézve kötelező - s figye1-
n1eztettük a gyligyszertúrak: tulajdonosait 
(felelős vezetőit), hogy azt a 24 pengős 
kedvezn1eny8S úron n1úrcius hó 1-íg ren-
deljék meg. ~ 

Egyesületünk elnökség·e lehelÖ\~é Jd
v0~1„~a t~n.ni, l~.O[}lf azok a tauJai 1 akik la-g~ 
d.1;1/1.,ctes1 kotclezdtségiikilek pontosan 
cleoet tesznek, a. kcdrczn1ényc8 á.Yon rn!J 
l>csze1'.:t'sbe n ,.(;szcsiilhesscnck ab bar. .-1z 

esetben is, ha azt egy összegben kifizetni 
11_en1. áll n1ódjükban. Ezért n1egállapodásC 
Jetes1tet~ a rnunJ\a kiadójáva.1. az „Élet 
Irodah111 és N-.:on1clai rt" irrazo"lLÓ:.:a'rr:t\'"l • •- • o ~e< ._e o"- n 1 

ho~·y /il1.11da.:ok ~l gyóayszc1·tá:rG-k_. a.t1lclyck 
nza.rc11u; hó ;J.t-·1g bezárólag Egyesiilctü:nk 
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csekkszá.mlá.jácl'ci 8 /Nyolc) 11e11göt bc/1.
zct-nek, a. ked:veznu:?:11:yes ;:,;„ pengős á.ron 
";:..'ZereZJleÚsék be ·ni.ég ki-uételcsc·n e rrn1ilkcít. 
A hátralelrns összeg·ct április 26, il.letve 
hlájus 26-ig k:ötelesek egyen1ö részletek
ben befizetni. A csekklapon fel kell tün
tetn.i azt, 11ogy a befizetett 8 pengő a tör
venygyüjtemény VIII. kötetére törtéll'G 
J·észletfizetés. p_,_ részletek a Jv!agy.;.rorszú · 
gi G)rógyszerész Egyesület cin1ére, nlinden 
j)óstahivatalban kapható bianco csel\~da
pon is beküldhetők, melyen az Egyesület 
33.779 szán1u csekkszfln1la szán1t1, feltün
tetendő. 

E VIII-ik kötet szétküldése a lrnrma· 
dik részlet befizetése után történik meg:. 

Budapest, 1939. márciuö 1-1. 

J{ orit:sá ns.,lcy Oltó 
ügyv. igazg-ntó. 

1196--1939. 

Dr. Tanffer Gá/1or 
·elnök. 

Tájékaztatás a l\Iag-J-·ar Szent l(oronához, a. 
bécsi határozattal visszakerült országrész 
:gyógyszerészei részére az igazoltatási eljá„ 

rá.s köriili teendőkről. 

A n1agyar k:irályi n1iniszte1·iun1nal\ 
junius 1-i kelettel mBgjelent 5240-1939. 
}\I. E. szánrn és az ahhoz tartozó 2440-
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1939. M. E. s?.ámu, továbbá a 180-1939. 
M. E. szárnu rendeletek ugy intézkednek, 
l1ogy azoknak: a gyógyszerb:\1·tulajdonosolc" 
alkaln1azott bryógy~ze-reszek, gyógysze. 
i'észjelöltek es gyógyszeresz gyakorno
koknak, akik 1938. évi november hó :2. 
napjá11 1egalább 3 hónap óta a \rissza
csatolt területen laktak, a visszacsatolást 
megelőző időben tanusitott rnagaviseletü-
1ret az állan1 érdekei 1 az erkölcsi n1egbiz
hatóság és a gyógyszerész l1ivatás tisz
tessége szempontjából az illetékes igazoló 
bizottságok utj án haladéktalanul felül 
kell vizsgálni. Ezen igazoltatás iránt a 
kérelmeket f. évi augusztus hó 31. nap
j:íig 1cell elötcrjeszten!i. 

Illetékes helyen nyert felvilágositás 
alapján felhivjuk érdekelt Km·társainkat 
arra, 11ogy ig·azoltatásuk iránti lcére1en1 
benyujtásával Yárjanak: addig az icleig·1 
c1n1ig az igazoló bizottságok elnökei erre 
Yonatkozó .,I·Iirdet1nénye'' n1eg nen1 jele
nik. Ez r. "llirdert1nény'• ta1tnln1azzc.t. 
inajd, hog1r n1ely id-Öpontban, hová c1-
n1ezve };:ell az ig·azoltntás iránti kéreln1e· 
ket henyujtani. Előrelútlrnlóan a Hirdet
n1é11ynek a l1uc1apesti l(özlön:rben való 
n1egjelenés0töl szán1itandó 15 nap a1att 
kell majd a kérvényt az iJletékes bizott-
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ság elnökéhez cin1ezve henyujtani. i~„ I-Iir· 
detn1ény pontosan fel fogja soto1ni azo-
1\at az ókn1án)rokat, an1elyeket a bélyeg
mentcs kél'vényhez csatolni kell. 

Szükség lesz az ig·azoltatásra jelent
kező életének rövid leirását, a főbb moz
zanatok közlésével (cu!'riculum vitae) is 
«.~satolni, továbbá anna1\'. hatósági igazo
lását, hog)' a jelentk.e{.;Ö 1938. évi 11oven1-
1Jer hó 2. nnp.iát i11egelözö 3 11ónap alatt 
.és azóta hol és meddig lakott, illetve 
1988. évi augusztus 11ó 2. 11apja után n1í
kor és hova költözött a visszacsatolt te
rületen. 

Ezek előrebocsátásával figyeln1ébe 
ajánljuk érdekelt I\:a1társ~•inknak, állil> 
sák össze életüJ: rö·,~icl leil'~sát és sze
rezzék be erkölcsi bizonyit;vúnyuknt, va·· 
!amint a fartózkoclúsukra vonatkozó fen
tebb en1litett hatósági ip:azolást. Szüksé .. 
gesnel\: tartjuk, hogy az érd0kelt I\:artúr
sal\: a csehszlovák u~:a1on1 alntti n12..g·a
tartásul.;:na.k és erkölcsi 111egbizhatóságuk:· 
i1ah: ig·azoló iratait n1ielöbb szerezzél.;: be, 
hogy nn1ennyibe11 szükség lenne azok fel
n11utatúsúra, vagy cs9tolására, azok ki.Sz.né} 
legyenek. 

A vizsgéilóbizottságok elnökeinek hi -
vatalos hirdetn1ényét a n1egjelenéskor a 
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szaklapokban közölni fogjuk. Amennyi
ben a hirdetményben oly rövid időt tüz
nének ki az igazoltatás iránti kérelmek: 
benyujtására1 11ogy arról az érclel\:elteli: a 
. szaklapoh:: utján idejekorán nen1 értesül
hetnének, ez esetbe11 az cg:tesületünk. <-1. 

visszacsatolt crs.zúg·~·ész n1inclen érdekelt 
b:i"Jrógyszertárát 1körlevélben értcs1teni 
fogja és már most felkérjük e gyógyszer
tárak tulajdonosait és felelős v.:zető:t, 
}1ogy ai1nak tart::dn1át alkaln1azcttnik1\'.aI 
nlajcl n1egisn1e1tetni szivesedjenek. 

An1ennyiben szükség voh1a további 
részletes tájékoztat~í.s nyujtására, al\:k:o1~ 
azt az elnök.ség· idejekorán n1eg· fogja 
tenni. 

Budapest, 1939. junius hcJ 18. 

1226-1939. szám. 

Dr. Ta11ffc1· Gcíbo1· 
elnök. 

l(oritscé11szky Ottó 
ügyv. igazgató. 

Brtesítés a gyógyszerf.ári n1unka.clíjak ut:i1r 
fizetcndü általános forgal1ni adó túr.r:yában„ 

~:\. visszacsatolt területek o·vóo·yszer·· 
tártulajdonosai és felelős vezetői o. közül 
többen kérdéssel fordultak egyesületünk-
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J1öz, l1ogy az általános forgaln1i adó 
n1ennyiben terheli a· gyógyszertái'akat és 
azokat n1ilye11 alapon tartoznak leróni. 

Szükségesnek látjuk tehút, hobr'~{ az . 
erre vonatkozó általános tudnivalókat ér-
dekelt kartá1·sainkkal isme1tessük. 

,,A gyógyszertiira1t az 1938. 0vi 
158.000. szán:u pénzügyn1iníszterí rc1H.18·' 
letnek alapján általános forgaln1i adi';t 
csupán a •lllunkadijak:ból szár111azó bev·é„ 
telel\: után tartoznak lerórii. 1\ gy~gysze. 
reket. kész gyégyszertern1ékeket, gyógy ... 
szerkülönlegess~geket, kozn1etikai cik·· 
k:eket, kötszei.·eket, doboz-árukat. papi r. 
úrut ugyanis ezen reEdelet n1cg.ielenése 
után a gyóg·y.r;~ertárak Júzisadóv;.1.l terh0i. 
ten szerzik be és ig·7 az ebből szárn1azó 
bevételek forg;:1li11i adó alú r;cn1 esnek. 
~.\ rn. kir. Pc'nzügy111inisztcr lJr 19:3cL 
é\"i január hó 13-án a 178.9:38. VIII. h.
szán1u rendc1et4be11 Uf~·y intézk€dett, l1qgy 
az orvosi rendelet alapján g·yóg·ysZerk2-
sziiéssel kapcsolatos . n1unkálatok ellenór
t0ke után járó általános forgalmi ad<it 
a pénzügyigazgatósRgok eg·yczségi alapo11 
átalányösszegl}en állapitsák n1eg. }IR az 
egyezsf,gkötl's 1neghinsul, n fizetendő áta~ 
lányösszeget kivetéssel kell !11eg'.t!lapita11i. 
Ugyanezen pén?.üg1'111iniszteri rendelet be·· 
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fejező ré:::.zébcn tartalrnazza, i1ogy ,,.u. 
gyóuyszCl'észi nwn/cadijakból eredő bcré
tel a g yúgysze !'Iá 1·i bra ttó fa rga 1 o ;n ''";; 
k/J. 7-10 s.zriudékára. tehető:' 

A fent icii>zett rendelet abpján a 
gyógyszertár bruttó bevételének 7-·10 
százaléka a forgah11i ad0-a1ap és ennek 
3 százaléka a forgah11i adó összege. 

Amennyiben valmnelyik forgalmi 
.aclól1ivatal :1 fenti kulcsnál n1agasabb 
n1apon vetette ki a forgaln1i adó átalúnY
összeg·ét,. akkor - m11ennyibcn a feleh
bezésre sz{lnt határidő n1éi· le nen1 járt 
volnct, - azt ::ijánljuk a t. I\art§.rsa1-::nak, 
hogy a fenti rendeletre hivatkozva, n for
galmi adóhivatal iiltal kivetel;t és sérel· 
n1es adóalapot felebbezzék 111eg;, illet\:r; 
annak: leszúll1tását kéreln1ezzék. 

Budapest, 1939. junius hó 19-011. 

Koritscínszky Ottó 
jigyv. ig·azgató. 

Dr. Tauf f Cl' Gát;o;· 
elnök. 

Sajtóhiba. 

i\. i. évi n;[1jus hó l-től {>r\·6nycs 
.gyógyszerkülönleg·cs=.ög·ek és egys?.g·es 
gyóg·yszerkészitn1énycl.;:: 6. szá1nn árválto
zásában a következő sajtúhibák javitan
,clók: D0xtro::>e inj. 20 szf1zalek0s 10x:2Ci 
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10cm eladási ára 12.40, Natr. cltlorat 
physiolog. inj. lx2 ccm. javitaEdó lxZI) 
ccn1-re. Zeo7íon ung. ne111 3.50, hanen1 
2.50 P. 

976-1939. sz 

Értesítés az arseuobe11sol-készítn1ényekról.· 

A m. kir. belügyminiszter 1934. evi 
október hó 29-én kelt 257.378-1934. B. 
111. számu rendelete értelmében csakis 
olJra11 arse11obensol-l.;::észitn1énvek: tartha
tólt ralttáron és hozhatók Í:orgalon1ba1. 

amelyek állandó ellenőrzés alatt állanak. 
A belföldi gyá1tásu arsenobensol-készit
ményeknek mindegyik ampullá.iát, illetve 
külső dobozát a l\I. I(ir. Országos Egész
ségügyi Intézet, illetőleg az Arsenobensol 
Bizottság· ellenőrző jegyével láljiik el. 

Az utóbbi időben a tiszti orvosi vizs" 
g{1latok során egyes gyúg·yszertárakban 
olyan arsenobensol-készitménveket talál" 
ta1\:, an1e1yekről az ellenőrző cÍn1ke hiány
~ott. Voltak ezenkívül olyan helfölcli ai·" 

senoben.sol~ltészitn1én:yek raktáron. an1e~ 

lyeknek felhasználási ideje már lejárt. 
Felhivjuk: ennélfogva vala.n1c-nnyi 

gyóg·ysze1tár felelős yezetöjét, hogy a· 
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raktáron levő belföldi g~1ártásu ars9no
benáo1 l\:észitn1én:yeiket vizsg'áljál\'. felül és 
miúclazokat, amelyeknek határideje le
járt, Yag·y an1elyek.ről az ellenőrző cin1ke 
hiányzik, ne szo!g«lltassál\: ki, hanen1 az 
előállitó gyárhoz forduljanak és kívánják 
azok.nak kifogástalan és \szabálysze1·ü 
ái·ura való kicserélését. 

Budapest, 1939. május hó 10. 

I\ol'itsá11s.:ky Ottó Löchcri:r Tamús 
ügyv. igazgató a1el11ök. 

127:3-1939. 

Tájékoztató a g·;i.·ógyszertári alkahnazottak 
szolgúlati viszonyairól. 

A 111. ldr. Jniniszt(>r~un1 a ·yisszacsa
tolt felvidéki területen 5-100-19:39. Nl. E. 
szárnu rendeletével hatálJ•baléptett.e a 
n1unka- és n szolgálati jogviszonyra 1.ro
natkozó jogszabúl~'"okat. Ezeknek a jog·
szabályoknak a hatálybalépése szükséges
.~é teszi, hogy a gyógysze1·tárak tulajdo
nosait és felelős vezetőit a szükséges tud
nivalókról tájékoztassuk. 

Az 5400-1939. III. E. számu rendelet 
19J9. junius 2-án jelent meg a Budapesti 
'}\:özlönyben. 
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"A rendelet 1. §-a szerint ezek a jog
szabál,:ck 1989. junius 15-é11 léptek ha
Lályba~ ~~z ezen idöpontot n1egelöző idő
po;1tot meg-előző időben keletkezett szol
gálati jog·viszonyol(ra J11eg a rég·i - 193~. 
november 2-án hatályban volt - swba
lyo]( az irányadók: abban az :setben, ha 
ezel( az a11(a]n1azottra l(eclvezobbelc 

A rendelet megengedi a. határozott 
időtartamra kötött szolgálati sze1·zőclés 
n1eg~züntetését is, ha a n1unkavállaló ~ 
jogviszolly tartan1a alatt .a n1unkaado 
nemzeti érzését sulyosan sertette. A ha
tározott időre szóló szolgálati viszonyt: 
azonban ebben az esetben is csalt rendes 
felmondással lehet megszüntetni. 

A munkaidőre, a legkisebb fizetésre 
Es az évell1\:0nti fizetéses szabadságra vo
natkozó 150-Hl89. B. lVI- szúmu rendelet 
n1Úr előzőleg hatú.lyba lépett. 

Szolg}dati jog·viszony jön létre akkor, 
ha az a1knln1azott testi vagy sze1len1i 
n1unkarejét dijci.zás ellenében va1an1ely 
n1unkaadó részl•re 1e1töti. ~4.. szolgálati 
szerződés illetékmentes, ha a kikötött il
letmény egy hónapra eső összege 500 pen
gőt :n1eg 11en1 halad. Szolgálati szerződést 
irásban és szóbelileg lehet éi·vényesen 
kötni. A gynkorlati életben azonban az 

l 
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irásban kötött szerződések váltak be. A 
szolgálati. szerződé-sck nen1 terjedhetnek 
ki a szolgálati viszony n1inden, elöre nen1 

látható részletére. A szolgálati szerződés
ben nen1 szabályozott k:érclésekben -· 
.an1ennyihen nrról tételes jogszabály nen1 
intézkedik egyrészt szakmai szokás. 
n1á.srészt f\Z ug·yanan11ál a n1unkaaclónál 
előzően fennállott rendszer az irányadó. 

Az alkalmaztatás háromféle lehet, 
próbaiclöl'e1 határozott, vagy határozatlan 
időre szóló. 

_>\. próbaidő tartan1a alatt nz a1kal
~11azás csak ideiglenes je1legü s n1int 
ilyen, b6.rmclyik fél részéről külön meo·. 
okolás nélkül bármikor megszüntethető. 
A próbaid'i tartama a fontosabb hatás
körrel nem biró alkalmazottaknál (ide 
tartoznak l: ne111 oldeve1es g·.rógysze1·t·
szek. is) egy hónapi az okleveles gyógy
szcreszcknél legfe]jebb két hónap lehet. 
.A„z alkaln1azott hátrúnyára ettől az időtől 

.eltérni ne111 ]ehet s ha a próbaidő hosszabb 
ta;tamhan. lett megállapitva, ugy a fenti 
idopont le.10rta után határozatlan ic1őtar
tan1u alkaln1azúsnak száinit, an1elyet csalr 
szabályszerü fel111onc1ással lehet 111egszün
tetni. 

A szolp\lati viszony időtartamát elő-
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re n1eg· lehet határozni. ElJben az esetben 
a szerződés a 112.1)tári.lag előre n1eg·úJla1)i
tott, · vág;,r n1egcí.llupithat6 napon külön 
feln1ondás nélkül n1egs.:tünik. l\'leg lehet 
úllapoclni t2tszé3 3zerinti napra, hétre1 

l1únapra, v'ig·y évre szólü szerződési tar
tamban. Határozott időrn kötött szel"ZŐ
dés az is, an1el:yben a szolgálati viszony 
megszünését valamely előrelátható ese-
111én:yl1ez lröLilr. IIa azo11ban a szolgálati 
viszony iclőtartan1át olJr bizvnytala11 ltife· 
jezéssel jelölték meg .pl. idényre, kisegi· 
lésre, stb.) n:el:1~1ek alapján azt az adott; 
esetben sz8.batosa11 n1egállapitani nen1 le
het, a szolgálati szerződést határozatlan 
időre kötöttnek kell tekinteni." (1910-
1920. l\I. E. 'L §.) A határozott időre kö
tött szolgá1ati szerződés, 11a a i11unltaviH 
szon~' v. kikötött lejárati napon tul is 
fennáll. határozatlan időre szóló n1unka
viszonnyá ·vá1ik, ;-u11it csak rendes feln1on
dással, vag·y nzonnrtli c1bocsátásra jogot 
adó cselc1tn1ény esetén l"ögtöni hatállyal 
lehet 'megszüntetni. 

A határozott időtartamra kötött 
szerződést egyoldalnau joghátrányok i1él
kU1 nem lehet felbontani. Ha tehát a mun
kaadó a kikötött napnál korál}ban bontja 
fel a munkaviszonyt, a hátralévő időre 
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eső fizetés ere3e1g kártérítéssel tartozik. 
EZ az összeg legfeljebb akkor csöldcenhet, 
ha az alkalmazott időközben - nem rosz
szabb feltetRleÍ< mellétt -· állást kapott. A 
határozott időtartamra· kötött szolgálati 
szerződést meg iehet hosszabbítani. A 
több mint háromszori meghosszabbitás
esetében azonban határozatlan időre szóló 
.szrzödéssé válik, a1nelyet n1ár csalt fel
mondáss<il lehet megszüntetni. 

A próbaidőre és határozott időtar
tan1ra tö1tént allGJ.lrnaz:áson ltivül I11inde11 
E·gyéb szÓlgálati viszony általában hatá
rozatlan időtartamunak tekintendő. A fel
mondási időt az 1910-1920. M. E. rende
let szabályozza, an1ely alú tartciznak: az 
alkaln1nzott gyóg:yszerészek, pénztárnok
nök, tehnikai segÉclcrők, gépírónők. is. A 
felmondási idő a fontosab!J hatáskörrel 
ncn1 biró alkaln1aottaknál két óve11 aluli 
szolgálat esetén hat 11ét, ezt 111egha1ad6 
szolgálati idő esetén három hónap. Ebbe 
a csoportba tartozik a nem okleveles 
gyóg:vszerész, a pénztúrnok:nő, gépírónő és 
a technikai segéderő is .... -\ gyógyszert~l.
rakban alkalmazott laboránsok takaritú
nőfr, cson1agolónők és kifutók: f eln1ondási 
ideje 1-1 nap„ 

Az okleveles gyógyszerészek fonta-
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:sabb teendőkkel megbízott alkalmazottak-
11ak tekintendők és így két', éven· aluli szol
~°gálat esétén háron1 havi, ltét. ·évi, vagy ezt 
meghaladó szolgálat esetén .pedig hat havi 
felmontlási idő1'e van igényük: A gyógy
:szertár felelős vezetőjének szolgálati idejé
re való tekintet nélkül hat ha\'i felmon
·dásra van igénye. Szolgálati idő alntt a 
felmondás időpontjáig eltelt szolgálati 
időt kell é1teni, azaz nem kell hozzászá
mítani a felmondás időtartamát akko1· 
sen1, ha ezzel az a1ka1n1azott a }1osszabb 
ielmondási időre jogot adó osztályba ke
~·ülr~e is. A szolgálat folytonosság·át egy 
-evnel nen1 11osszabb n1egszakitás 11en1 
érinti. 

FeLn1ondani csak valan1ely naptári 
hónap utolsó napjúra lehet. A felmondás
nak oly iclőpoEtban kell történnie hoo·y 
a felmondás napjától a felmondási 'idő l~
jártánal\: napjáig a teljes feln1ondási idő 
elteljék. Ennek következtében a felmondó 
levelet legkésőbb a hó utolsó napján kell 
kézbesíteni. 

A felmonclásEak írásban kell megtör
ténnie, 111ert ellenkező esetben csak ah:kor 
hatályos, ha azt az alkalmazott kifeje
zetten tudomásul veszi. A felmondás idő
I}Ontjának azt a napot kell tekinteni, ame-
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lyen a felmondást az alkalmazott tudo
másulvette, írásbeli felmondás esetén pe
dig azt a napot, amelyen a felmondó leve
let az alkalmazottnak kikézbesitették, ki
véve, 11a az a1lcaln1azott szándél\:os 111aga
tartásával hátr'áltatja a felr11ondólevél 
kézbesítését. 

A felmondási idő alatt is jár az al
kah11azottn(]Jl\: a fizetése11 felül az addig 
rendszeresen é•lvezett pótlék, segély, ter
n1észetbe11i szolgáltatás, vagy n1ás n1e1lék:
já1·andóság, illetőleg ezeknek, - ha nem a 
fizetéssel eg5··idöben, hane111 n1ás esedé
kesség szerint folyósított szolgáltatá&ról 
van szó -· arányos része. 

Az alkalmazott a felmondási idő alatt 
i"S h:öteles n1un]~akörét ellátni, de a 1111111-

kaacló - illetményeinek folyósítása mel
lett - felmentheti a szolgálat alól. A fel
n1ondási időre járó fizétés n1ég akkor is 
jár az alkaln1azott11ak, ha a szolgálat alóli 
felmentési idő lejárta előtt ujabb állást 
kapoti;, Az egyébként j ogszerüen követel
hető felmondási időre az alkalmazott még 
a1dcor is igé11yt tarthat, 11a előzetese11 rö
videbb felmondási időben állapodtak meg, 
mert az 1910-·1920. M. E. számu rende
let 23. §-a érvénytelennek mondja ki a 
szolgálati szerződésnek a rendelettől, az 
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alkalmazott hátrányára eltérő felmondási 
időre vonatkozó kikötéseit. 

A n1un]\aadü a szolgálati viszonyt 
.azonnali hatállyal is megszüntetheti, ha 
az ipartörvény 94. §-ában felsorolt esetek 
valamelyike bekövetkezik. A munkavállaló 
is azonnal kiléphet és az összes járandó. 
ságait jogszerüe11 ]\övetelheti, l1a az ipar
törvény 95. §-ában felsorolt esetek vala
melyike bekövetkezett. Az azonnali hatá
lyu elbocsájtás vagy kilépés jogával 
nyomban aldrnr kell élni, amikor az azt 
·előidéző ok a 111unkaacló, illetve a 111u11ka
vállaló tudomására jut. Ha tehát a mun
J\aadó ne111 élt az azonnali elbocsátás jo
·gávaI, 111ert ezt a szándéltát 1.;:ésőbb id
vánta n1egvalósitani. a cse!e1l.1nényt 111eg. 
1,ocsátottnak kell tekinteni s arra később 
"az azonnali hatályu elbocsátást 111ár 11en1 
lehet alapozni. 

A n1un:kaadó szahatosa11 és határo
zottan köteles az elbocsátás okát és a 
szolgálati viszony azonnali ;n1egszUnteté
:sére irúnyuló elhatározását közölni. Ez
zel a közléssel, illetőleg- az azonnali ell,o
·csájtással i1ei11 esik késedelen1be a n1un
)\aadó, ha a tudon1ására jutott azo1111ali 
elbocsátásra okot szolg·últató cselekmé1w 
iig1rében, a n1egnyugi:ató döntés érde1\é--
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ben, vizsgálatot kell folytatnia, me1t 
ilyenkor a szükségesn81t n1utatk:ozó vizs
g·álat befejezése az az időpont, an1i1tor az 
azo1111ali elbocsájtás jogával legkésől:llJ 
élhet. 

I-Ia a n1unl\:aadó kellő ok nélk~ül szün
teti n1eg azon1u1li hatállyal a szolgálati 
viszonyt, az a1kaln1azottnalc a feh11ondási 
időre járó fiz0tésre és az esetleges vég
kielég·itésre van igénye. A n1unkavállaló
na1c ilycnk:or, 111á1· az elbocs[tjtás a1kal
n1ával Jcözöh1ie kell n1unlcandójával, hog·~r 
az elbocsájtást jogosnalc 110111 'is1ne1·i e1. 

A szo1g·álati szerződ<~s szen1élyl1ez 
va11 kötve, ezért a tulajdonos szen1élyé
nek n1eg·változása a szerződés n1egszüné
sét vonja 111agával. Az alkaln1azottnak: 
ilye11kor a feln1ondási időre járó fizetésre 
és az esetleges vég·kielé,:~;itésre van lg'e
nye. Nen1 zárja ki ennek az igén.ynek jo
gosság-.it az sen1, ha az alkahnazott al\:á~· 
azonnal, - n1ég 11ozzá esetleg éppe11 az 
uj tulajdonossal - szolgálati Yiszonyba 
lép. j)fogegyezhetik az alkalmazott az' uj 
tulajdonossal folytatólagos alkaln1azta
tásra is, 1en1ondva ezzel a feln1ondási 
időre járó fizetésről és végkielég·itésről. 
Ebben az esetben az alkalmazü1tás foly
tatólagos, an1i annyit jelent, l1ogy az al-· 
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]\:a1111aztatás ltezdőpontjá11ak - az esetle'r 
később bekövetkező felmondási idő tart:
n1a és a vég·kielég·ités összege tekinteté
iien - az előző tulajdonossal fennállott 
szo1g·á1ati \riszo11~t első napját 1\:ell tek.in
ieni. 

Ha az alkalmazott a tulajdonos sze-
111é1~rénelt n1eg-változtatásáva1 Itapcsolat
b_an ~gén}'1; tart a felmondási időre járó 
frzetesre es az esetleges végkieléo-itésre. 
ezt a rég·i tulajdonossal nyon1ba1i''=' a vá1~ 
tozás bekövetkezésekor közölni tartozik. A 
felmondási időre járó illetménveket uo"V
szi11té11 a véglde1égitést az ~lka1n~az~'tt 
a rég-i tnlajdonostól követelheti. Felelős 
azonba11 enne1t n1eg·fizetéséé1t - 111i11t 
üzleti tartozásért -· az uj tulajdonos is 
az esetben, ha az alkaln1azott ezt a köve
telósét az átvételkor szabúlyszerlien be
jelenti. 

I-Ia a szolgálati vjszonyt a n1unl:aadó 
szünteti 111eg. vag:r ha az al1\:al111azott 
azo1111ali 1\:ilépésre j og·ot adó eset l\:övet
keztében lép ki, ug-y az alkalmazottat 
Yégkielégités illdi meg az esetben ha 
ugyana11nál a n1unkaaclónál öt év' óta 
teljesített szolgálatot. Nem jár véotielé-

. • . e 
g·1tes az esetben, -ha a 111unkaac1ó azon-
nali elbocsájtásra jogot adó okból sziin-
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teti n1eg a szolgálati viszonyt, vag·y ha 
az alkalmazott mondj a fel állását. Vég-
1\:ielégitésre - n1egállapoclás vagy szerző
déses kikötés 11iányába11 - csal<L azolc az 
al11:aln1azottak ta1·thatnaJ\ igényt, ak:ik: az 
1920-·1910. lVI. E. számu rendelet hatá
lya alá tartoznak. E szerint a gyógyszer
tári alkaln1azottaknak -· a laboráns, a 
-talcaritónő. cson1r;,p;olúnö és kifutó kivéte
lével. akik ipari munkasolrnak tekinten
dők - vég·l\ielégitésre van joguk. A \rég·
kielégitós ö3szegc 111inden betölttilt há
ron1 évi szolgálat u~án a szolgálati vi
szonr 111egszü11ései\Vl' fennúlló illetn1ény
uek egy hónapra e~ő rr~sze, legfeljebb 
azonban cg·y évi járnnclósúg·. _q_ felrnon
dás ideje, ug·yszinb·~n a prúbniclő, a vég
kielégitésre ,,-aló jog·osuitsúg n1eg:szerzé
sének szE:rnpo11tjáh6l hozzúadanclú a szol
gálali időhöz. _"\. felmonclúsi ic1őt akkol' 
is figyele1nl)e kell ve!1~1i) lu~ a n1un11:n~1d(1 
allrnlrnazottját ezen idő alatt nem fogbl
koztattn) \·a.~:r ha a n1unkaacl6 azu1111a1i 
hatál!~-al ug·yn1i. de erre jogct 11cn1 szol
gúltaló okbül ])ocsú.itotta el alkalmazott
i út. 

}1. szún1ilús a1apjút képező haYi átla
gos i11cti11énr nlat.t 1len1csak az nlkahna· 
zott i·encles havi fizetése. hanen1 tern1é-
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szetbeni járandóságának: értéke, ren1u1H~
rációj{n1alr, vag·y bárn1ily· núYen nevezen
dő rendszeres javada1n1fn1alt egy hóna1}ra 
Ji::iszánl.itott része is é1'tendő. 

Az alkaln1azott elha1ü1ozása esetén. 
n ·végkielég·ités annak: e1tartásra jogosult 
házastársút, vr~g;:y- lriskoru g-ye•:n1el\:ét is 
megilleti, föltéve, hogy az alkalmazottat 
a végkielég·ités ellrnlálozásának iclőpont
j ában megillette. 

A ·végkielégítési igé11yhez szükséges 
öt évi szolgálat folytonosságát ner:n er1n
ti az egy éYet n1eg nen1 haladó, búr111el~r 
okból beköYetkezett megszakit.ás, továbbá 
az 19:39. é>Yi honvédelmi töl'\·ény értel-
111ében a béli.:ében Yagy háboruban telje~· 
sített katonai szolgálat l;::Civetkeztében bc
úJlott hárn·~el;;:J.:ora 1negsza1citás seni. ha az 
alkal111azott katonai szo1gúlata elŐCt leg
alább eg·y ev1g n1eg·sznkitús nélkül a 
n1unkaac1ó szolg8.latúban állott. Ne111 
szükség·es azonban ez az eg·r é;.-es előz(} 
szolgálat akk:or, ha a lcatonai szolgálat 
csak: feg·yverg:,~akorlat volt. _!\. n1cgszaki~ 
táso1;:: ii:lötartan1át azonban a ·végki1;lég'i
tés összeg;8nel;: inegúl1apitúsánú1 figyelen1-
bevenni nem lehet. 

l\íunlta1réptelenségge1 Jaro betegség: 
eseté11 a beteg'ség e1sö G 11etébe11 a n1un-
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kaadó teljes fizetést köteles az alkalma
zottjának kiadni. Az esetben azonban, 
ha a szolgálati szerződésben kikötötték, 
hogy a munkavállalónak betegsége eseté
Te táppé1iz-igénye l\:övetkeztében a 111un
kaacló fizetését nen1 folyósitja, ugy csu
})á11 a betegség napjáig járó illetményt 
kell folyósitani és a betegség tartamára 
az OTI, vagy a ~IABI köteles táppénzt 
kiutalni. A szolgálati viszonyt a munka
vállaló betegsége esetén is csak szabály
szerli felmondással lehet megszüntetni. A 
beteg alkalmazott azonnali hatályu fel-
111011dással csak akkor bocsátható el, ha a 
1nu1l1;;:a te!jesitésére k:éptelcn11é vúli1;;:} 
;;agy időleges munkaképtelensége hat hét 
után is előreláthatóan l1osszabb ideig 
tart. A vég1;::ie1ég·itésre vonat,kozó 1geny 
azonban ez esetben nen1 szünik 111eg, bár 
a szolgálati viszony oly okból került fel
bontásra, an1ely a n1unkaadót az azonnali 
elbocsájtásra feljogositja. „'\. 111unkalcép
telenség idölegessége és 11e111 tulhosszu 
tartan1a az a1kaln1azott részéről orvosi 
bizo11}'itvúnnyal igazola11c1ó. Az alkaln1a
zott betegsége nen1 al;::adálya a11nak, 11og;.r 
a n111nkaac1ó a szabályszerU feh11011clássa1 
élhessen. I-Ia azonba11 az ail;::aln1azott be
i:egsé.~~rének tartru11a alatt elbocsátva nen1 
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iett, - bármilyen hosszu ideig is tartott 
betegsége, - munkaképességénel\: vissza
:szrzesekor állását ismét elfoglalhatja. 
En11e]\: megtagadása esetén feln1011dási és 
egyéb járandóságainak kifizetését ig·é
nyelheti. A mm1Jrnadó jogosult a betegség 
okából hosszabb időre szolgálatképtelen
séget jelentő alkalmazottjának betegségé
TŐI orvosa utján is meggyőződni. Ha a 
111unJ;::avállaló n1egvizsgáltatását n1egtagad
ja, ez jogot ad az azonnali hatályu elbo
·csájtásra. 

A felmondási idő és a végkielégítés 
tekintetébe11 ugyanazolt a szabályolt érvé-
11yesek a nem teljes szolgálati idó1Jen 
foglalkoztatott u. n. kisegitőkre is, az 
esetben, ha nen1 határozott időre vannak: 
-alkaln1azva. Ezt nen1 hefo1y2sol.ia az a 
körülmény sem, hog·y fizetését esetleg 
11en1 havo11ta, 11ane111 h.etenként, vagy 
11apo11ta ];::apja n1eg, feltéve, hogy foglal
l;::oztatása visszatérő jelleg·ü. l\'Iindezelt a 
szabályok vonatkoznak: a hatósági kezelö
l'e is, bár öt a hatóság rendelte ki és az 
illetményét is a hatóság- állapitotta meg, 
ha anyagi ];::övelelését nen1 a J11egbizó ha
tús.:1.ggal, hanen1 a g·yógyszertár tulajdo-
11osával szen1be11 érvényesit11eti. 

Az alltaln1aztatás az a1kaln1azottnal;:: 
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ak;ir békében, akár h:íborn idején tdjes'
tett tényleges katonai szolgálata miatt 
ne111 szünil\: 111eg, illetöleg· D, 111u111i:aacló 2. 

tényleges katonai szolgálat befejezése 
után két héten belül szolgálatra jelentke
ző n1u11J;;:avállalót visszavenni tartozik. 
feltéve hogy közv2tlenül a katonai szol
gálatra való bevonulása előtt legalább 
eg·y évig a n1nnkaadó szolgálatába11 ál
lott. Fegyvergyakorlat (szolgálati gya
korlat) esetében azonban a bevonulás 
előtti szolgálati idő ta1tamára tekintet 
nélkül vissza kell venni a szolgálatra j e
Jentkezö alkalmazottat. 

Az 1938. év őszén kiadott 7777. j\1. 
E. szán1u re11clelet ug;y intézkedik, ]1og)r n 
családos és nös alkahnazottak l1a IeffénY
sógi állon1iinyban te1jesitenek:

1 

szolg·Klat~t 
- munkaadójuktúl tartási hozzájárulást 
ig·ényelhe~nek .... 4.. hozzájúru1ás egy eltar
tott eseteben a szolgúlati j árandóságnah:: 
50 százaléka, amihez minden további el
tartott után 10-·10 százalék járul hozz:i 
azzal a li:o1·1útozássn1, hog·,\„ ha az alka1111a
í.ntt tisztYise1ö. ug·y a hozzájárulás össze
gi-: ncn1 haladhatja ineg- a havi 100, ha 
pedig a rendelet hatálya alá esö 111ás sze
n16Iy·, a hnvi 70 pengőt. 

A munlrnacló köteles felmondásban 

Jevö alkalmazottjának szolgálati bizonyit
\'án;yt kiállitani, 11.ogy ezáltal n1egkönnyit
'se elhelyezkedését. Ezt az ideiglenes jel
]egU bizonyítványt a l\:ilépéskor végleges 
szolgáiati bizonyítvánnyal l\:e11 kicserélni. 

Budapest, 1939. junius hó 26-án. 

Koritsánszky Ottó 
ügyv. jg·azgató 

1336-1939. szán1. 

Löchei'cl' Tcunás 
alelnök. 

Érf.esíiés az ország·n.s kUzig-azg·aiási rendele„ 
i:ek érvén:rének l\.úrpátalja ieriileiére való 

ki terjesztésóről. 

A n1ag,,~ar kir'11yi 1viinisztériu~11 G:20r) 
-19:39. l\I. E. szán1u rendeirtl: intézkedik 
H :i\Tag:;ar Szent I\:r..11·rH11;.ho1. \-·isszat1·!rt 
k·árpútaljai tel'ül'.:~ küzigazgatús{u1:d.;: ide
ig·Ienes rcndc1:és8röl. Jiinnck a jun. :22-éröl 
kelt k~r:i11ftnrrc:_ndeletnek 18. ~-a szerint 
nz orszagos ér\·enyü kü;-·:igazgatús.! jogsz:.1-
bál,vok hatálya a ká1,pútcdjai teri.i1ctel~l'O 
is kiterjed, s a rendelet. hatálvhalénés~
nek idöpontjút (22. §.) n nL ki.r. bcÍüg·y-
1niniszter úllapitja n1eg. :\. belügyn1inisz
ter junius :JO-ún kelt 1-l.·1D9-·19:J9. B. ?.I. 
szún1n rendelete szú! a hivatkozott kol'
n1ú11r1·endelet hatúlyba1épéséröl s :i. ren-
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delet hatálrbalépéséilek időpontjául a?;. 
1939. évi jnlius 7. napját állapitja meg. 

Illetékes hivatalos helyen szerzett tá
jékoztatás alapján értesitjük a Káqiát
aljával ·visszakerült g-:,rógyszertárak: tulaj~ 
donosait és felelős vezetőit, hogy ezen 
kormány és belügyminiszteri rendelet 
alapján a 260.500-934. B. l'II. számu ren
delettel kiadott Magyar Gyógyszerársza
bás, mi11t országos érvén:rü l\:özigazgatási 
jogszabály is hatálybalép julius 7-ével. 

Budapest, 1939. julius hó 4-én. 
Eoritsó;nszky Ottó 

ügyv. igazg·ató 

1334-1939. SZBJlll. 

Löchere'I' TcMnás· 
alelnök. 

I\örlevél az a.u::,-aország·hoz visszatért terüle„. 
ten lévő v;yÓg-yszertárak tartozásainak é,:s kö--

veteléseinek összeállítása tárgyában. 

Igen tisztelt Kartöxs Ur ! 
Egyesületünk már annakiclojén lépé

seket tet-t mind az illetékes minisztériu
n~okban, 111ind a pénzügyi hatóságoknál a 
v1ssza11:eri.Ut g:yóg·yszertáral;;: tartozásai
nak és követeléseinek rendezése. illetve 
e1szán1olúsa tárgyúban. A túrgya1Űso1;;: so~ 
rá11 szüli.:ségesnelt látszott, 11og·y 1)011tos 
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:adatol<l.;:al tán1asszul.;: alá azt a l\:érésü11-
]tet," 11ogy gyóg:,rszertári tartozáso1t és k:ö
vete1ések: elk:ülönitve Ie~renel.;: esetleg 
rendezhetők. 

Felkérjük: ennélfogva t. I(~i.,rbírs 
·u1·at ar1·a, 11ogy az idecsatolt k:ér
·döivet pontosan és lelkiismeretesen, 
.a pontos adr.Jo1.;: fell1asznúhí.sáYal l\:l
tölteni és Egyesületünkhöz s napon be
lül visszaküldeni sziveskedjék. 

Fennforog természetesen az a lehetö
:ség is, l1ogy az illetékes hatóságok: k:i
·,rá1111i fogják: a bejelentésben foglaltal.;: 
·11l.;:n1á11y·szerU bizonyitását is- N yon1aték-
1rnl f-elhivjuk a figyelemet tehát arra, 
hogy csak olyan követeléseket lehet be
.állita11i, an1elyek: 1nár leszán1lúztattal1: és 
:a szán11át az •illetékes intézn1é11yhez I\:ar
társ ur már el is juttatta. 

Azokat a követeléseket pedig, melye
Jrnt már nem volt móclj ában az illetékes 
sze1"Vekhez eljuttatni, de a Magyar Nem
zeti Bank.hoz szabályszerü időben, n1int 
követelést bejelentette, a kérdőiv megfe
lelő rovatában külön kérjük kimutatni. 

Eg·yesületi.üik: elnöksége, n1int eddig, 
llgy eze11 adatol\: beérkezése után is 111in
dent el fog k:övet11i arra nézvei hog".y 
11a erre törvényes lehetőség nyilik és az 
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úrdek:elt országol\: li:özötti· tárg·~f2.lás erre 
módot ad - a gyógyszerészek követelé
seinek kérdése, tartozásaikkal kapcsolat
ban, különálló elintézést nyerjen. 

Budapest, 1939. juJius hó 8. 

Teljes tisztelettel 
[(oritsá,;iszky Ottó 

ügyv. igazg;ató 

1580--1939 .szám. 

Löéhel'cr Tci·iiHls: 
alelnök. 

Értesités az anynorszúg·hoz visszakerült 
gyóµ;yszert::í.raklian egyes gyakralJan rendelt 
készítn1ények elíiirab.1 és úrszahása tá~·g-yá-

l1an. 

A 1\Iagyar Szent koronához vissza
csatolt területek gyóg-yszertá1tulaj dunosai 
és felelős vezetői ismételten azzal a ];ér· 
désse_l fordultak egyesü1etünkhöz, n1iként. 
szán1itsák ki. ~z olyan k:észit111ények árát,. 
an1elyek a n1~\g;yar g·yóg·yszerár.szabásba11 
nincsenek fel\-6\"e. „A„ trianoni ors1,úgrt~sz~ 
3·.)l is többen. „foi-dultak 0g·yeSülctü11k.hüz 
ls k&rlék, adjuk 1neg cg}'CS kl:szitn1ények
Eek e1öirat~t, n1el't előfqi·dulJ hogy isn1ét
h~s esetéü olyan orvosi renclelvCny01i::et 
inut~1tnak: be a g}'ög·yszertára1dJan, an1e
trok: a: YÍsszaLért országrészből szú1~n1az-
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]lak és·· az azokon rendelt·· g')~úg'ysZerek 
-elöiratút nen1 isn1e1·ik. 

l\linclez nrr·a inditotta egyesületünk-::t, 
11c0·y az ilyen sürülJben használatos ké
szit.n1én\-ek előiratút beszerez.ze és azok 
úr.szabvŰnyozúsára nézve eg·ységcs l1tns~
túst adjon. 

E kószitmények előirata a csehszlo: 
·y:ik gyúgy;.;zertaksa „Praescriptiones:: 
felirata szerint a következő: 

Tiuct. fcrri aronia1ic: 
Ferry oxycl. sacch. 10 százalékos 
Aquae destillat. 
Syr. simpl. 
:Spir. vini r:lílut. 
Acid. citric. 
Tinct. aurant. 
Tint. aromat. 
-rrint. cinnanon1. 
Tinct. vnniliae 
Aether acetic. 

Solve, filtra ! 
,_C:.jjf'U]JIUi Bi'OiJIOÍOi'rilÍi'.: 

Aquac N <:.phae 
Aquae Iaurocerasor. 
Synip. bals. tolul. 
~Syrup papaver. rhoead. 
Bromoformii 

22,00 
570.00 
2.10.00 
165.UO 

O.'.lf) 
3.00 

aa 0.75 
gutt. II. 

00.00 
20.00 

700.00 
200.00 



Tinct. aconiti 
Spír. viní conc. 

Misce! 
Syrup. lactokreosoti 

Calcii phospholetatic. sol. 
Acid. citric. cryst. 
Aquae clestill~t. 
Kreosot. lactic. 

Oly. citri. sin e terpeno: 
Syrup. símpl. fen•. 
Tinct. aconí ti 
Vini n1alag. 

Solve, mísce ! 

aa. 2.oa 
45.0(} 

comp: 
5.00 

10.00 
150.1)0• 
10.00 

gntt. XV. 
810.0\l' 

4.00 
20.0(} 

Tinci. Rals. tolut. 
(pro Syrupis) 

Bals. tolutani 
Spir. Vini. conc. 
Glycerini 
Aquae dest 
l\1agn. carb. 
F. 1. a. tinct. 

Syrupus tolutanus: 
Tinct. Bals. tolutani 
Syr. símpl. 

Misce ! 

100.00 
200.00 

na 400.00 
10.00 

1000.00 

'10.00 
1000.00 

E k(,szit1né11yek ál'át a g·yúgyszeré:-:z: 
n1indaddigi n1ig a 111. kir. belüg,y-n1inisz-
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térium n1áskéht i1en1 intézl\:edik, mag1sz
trálisan számítsa. Az egyöntetű árkiszá
mitás érdekében tájékoztatásul közöljük 
e készítmények 100, 200, 300 grrummjá
nak kiszámitott árát, üveg nélkül. 

Tüzet. ferri aromatic: 
(a magyar árszabás szerint.) 

100 granm1 P 1.59 
200 gramm P 1.9:3 
300 gramm P 2.30 

Syrup; lactocreosili comp: 
(a n1agyar árszabás szerint.) 

100 gramm P 1.75 
200 gran1111 P 2.25 
300 gramm P 2.78 

Syrup nrom.ofonnii: 
(a n1ag3rar árszabás szerint.) 

100 granun P 2.14 
200 gran11n P 3.30 
300 gra11m1 P 4.52 

Tinct. Bccls. tolut: 
(a n1agyar árszabás szerint.) 

100 gramm P lAO 
P 1.o· .. ~ 200 g·1·an1n1 v'"' 

300 gramm P 2.36 
Syr1tpus tohdw1us: 

(a n1ag1rar árszabás szerint.) 
p 1.20 100 

1 
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200 gramm P 1.71 
300 gran1Tll P 2.25 

Budapest, 1939. augusztus hó H-én. 

Eoritsánszky Ottó 
ügy\~. igazgató. 

1G7:3-I9:J9. szán1. 

Löchcrc„ Tan1ás 
alelnök. 

Tájékoztatás a I\lag-;rar Szent I\oronáhcrz 
visszatsatoit országTCszen Ievií o·yón·yszert-=i~ 
rak kiilföldi követeléseinek és f~;·tc;';,~í~ain(;k 

rendezéséről. 

-~ J.\Iagyar Nen1zeti Bank. értesitése 
alapjún az alábbiakban tájékoztatjuk a 
:.\Iagyar Szent I\:oronához Yisszacsatolt 
területen fekvő felvidéki es kárpátaljai 
gyóg·yszertárak tulajdonosait úrutartozá
saik kiegyenlitése és g·yóg:yszerszán1la l1::ö
veteléseik behajtásúnnk lehetö:-:;égeiről: 

.t\. i\Iag-yar I\:irályi I\:orn1án\„ 8.3 a Né
n1et Dirodalon1 védnöksége alatt úlló cseh
morrn terliletek között áru- . és fizetési 
forga10111 lebonyolitúsa tárg,YálJan folyt: 
6vi mú.ius hó 17-én létrejött és junius 1-
én eletbelépett mcgúllapoclússal kapccoolat
ban a l\Ingyar Nen1zcti Banknak n n1eg
bizctt I~énzintózetekhez intéZetL :3.:1:2. szú
J11u kürleveléhen foglaltak az b:ány;:ldók. 
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E J.;:ör1evél tartaln1át az érdek.elt gyógy
szertára}( tulajdonosai a l)énz·intézetel.;:nél 
isn1erhetil.;: 1neg, al101 részükre a közeleb~ 
bi tájékoztatást is 111egadják:. 

A Mag:,rar Ne111zeti Banl\: é1tesitésc 
szerint a visszacsatolt terlileteken levő 
g1rógyszertá1·al.;:11ak: a visszacsatolús előtti 
időpontbm1 keletkezett árnligyletekből ki
:fol:vólao- fennálló tartozásai és követelé
sei. a n Csel1- és lvlo1·vaorszúg: l'\en!z1~ti 
Bankjánál vezetett „San1111elkonto ~~'' el
nevezésü szán1lára V<Lló befizetés utján 
egJ~enlith2tök ki a l182. szán1u körlevél 
előirása.i szerint. Az ugyanezen időpont
ban keletkezett u. n. finánc tcnnészetli 
tartoz.ások és követelések: ezidöszerint -
111egálh:.podás hiányában -· nern uta1ha· 
lók át. A l\Iagyar Nemzeti fümk Yélern2-
nye szerint a betegségi biztos1tó intézc'.~ 
lekke1 szGn1ben fennúl1ó tal'tozáscj.;: (·;:; 
követelések ilyen te1~1nészetüel;: t'.•s ebbe a 
csoportba trntoznak. 

A7. 1939 év első neo·vcclében a Pro· 
te1;;:to1~útu's t"r~rületl'n levő' betegl_iiztositó 
intézetek: terhére kiszolgáltat-olt g:yóg·y
;;zerül.;: ellenértélcét llzori.ban ~1 Jiag·yni: 
1'1'e111zeti Ban1.;: tud0n1ása szerint. a C~seh
l\-Iorvaország Nen1zeti Bllnlcja a núla. YC

zetelt „Sr1ezial11::ontó1
' elnevezésü. szún1la 

1 
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javára történő befizetés utján engedi át
utalni a visszacsatolt termeten bkó ked
vezményezett részére. A Protektorátus 
területére eszközlendö hasonló átutaláso
kat. sza.bályszerU igén:y·Iés benyuj tása 
esetében, a lehetőséghez képest a :\Iag·ya1; 
N cn1zeti B:J!1 k is engeclél~rezni fogj a. 

Szlovákiával a fizetési fol'galo1n 19:39. 
n1úrcius óta szünetel s igy tartozások és 
követelések átutalására - vonatkozó fi
zetési n1egállapoclás hiányában - ezidő
szerint nincs mód. 

Budapest, 1939· szeptember 12. 
Eoritsá,nszky Ottó 

üf,ry-v. igazgató. 

1904-1939. szám. 

Löcherc;· '11CTJnás 
alelnök. 

Figyelnteztet-és a g·yóg:rszerrendel{~snél tn. 
pasztalt helytelen gyakorlat tárgyában. 

A m. kir. iparügyi miniszter 46.908 
--1939. számn rendelete intézkedik a zár 
alá ·vett 11yersanyagok: forgalon1bahoz.a:
taláró] és felhasználásáról. E rendelkezés 
következtében történt ellenőrzés során 
arról szereztek illetékes helyen meggyőző
dést, hog·y szá111os g;yógyszertár tulajdo
nosa, illetve felelős vezetője nem közvet-
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:lenül szolgáltat 1\:i egJres gyógyszert, 11a-
11en1 a · gy'ógy~árunagyk:eres]\'.eclők utj án 
pústán klildeti el magánfelek részére. 

Fell1ivjul\: en11élfogva a gyógyszertá
rak t. tulajdonosait és t. felelős vezetőit, 
11ogY ezt a jogszabályba is ütközö és a 
:g·J~óg-;rszerészi felelősséggel össze nen1 
egyeztethető, a kari érdekeket veszéiyez
tető és a gyógyszerészi llivatás tel\:inté
lyét csökkentő eljárást szüntessék meg, 
annál is inkább, me1t az érvényben levő 
törvén~res renclelk:ezése1t alapján a gyógy
árunagJrltel'eslteclők: n1agá11Ielek részé1·e 
:sen1111iféle gyógyszert nen1 adhatnak: ki, 
n1ég gyóg·yszertár rész(~ről történő 111eg
bizás alapján sen1. 

Budapest, 1939. október hó 2-án. 

Eoritsáns.:ky Ottó 
üg~y·.~. igazgató. 

Lüchc;·c;· 7\1 H!áS 

alelnök. 

,;1 Magyw·o;·szági Gyógys.:crés:: Egye
.siilet az itt közölteken kivül a köYetkező 
]\:isebb jelentős8gü értesitéseket boesábJt
ta l~i: 

1938. november 8-iki kelettel felhi
i1ást ci IY. Magyar GyógyszCl'köny,1úe fel
Q1eenclő gyógyszerek tárgyábwi leri':/ií ;ia
vaslalok -iránt, 
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1938. november 19·iki kelettel mcg
hivót vcilaszt1nányi 'iUésre, 

1938. december 2-iki kelettel az egye-· 
siileti ·igazgatónak ·uá/asztmcinyi ülés · elé 
terjesztett :ilentését, 

1938. december lí-i kelettel a Deb· 
recenben 1939. januárban tartandó to-
1,ábúlcepző tan fo/ycun tárgyában. 

1938. december 23-iki kelettel a Car
bo n1.edicinalis con1pi'l~rnata-nak, ci „Nost
rct" kdszi'.tn1én.yek közé be-i1czetéséröl, 

1939. január 13-iki kelettel az 
acid. acct. salicyl. lOx0.50 
calc. acct. salicyl. lOxQ.,JO 
calc. acet. salicyl. :?Oxo.,;o 

con1p1·in1atáknak és 
chi11i11. s11/f. ,;ox.O.fö porlabdacsok

nttk a „l.\7ost1·(t" kés::itnlények kö:::é heve„ 
zctésé riil_. 

1989. január hó 16-iki kelettel a IY. 
111 ag j/a r Gy6[/ijS,~c rkön !J't.'11 e k f cl uidél"i 
[}.iJÓ()yszcrl:s:::ek ú:'tül kcd1:c:::r11ényc.s árbcul 
·való hcs:::crc;::hetésérül. 

19:39. ·január 28-iki kelettel a b11cla
pest <'s s,:.c[Jcr/1: [J'lfÓ[fl.JS.::crés:-:gyako·í~nof,:t 
fanfolucun 111cgtcu·t-clsn "tái'UUában, 

19>19. febrnúr 8-iki kelettel a gyógy
r::::ci·c.s;.: fiuolthonlJa ·i·a1ó fcrul;tcl t.á:rr;urí
ban, 
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1939- föbn1ár 22-iki kelettel a pw·a
rítrninoUCnsorsulfcln-id 10x0,40 és .'20x0.!;0 
·CO'fll]Jri.n1atGk·na1i°; a „,Nostrtu• kés:cit.·1né-
1iyek közé felvétele tárgyában, 

1939. március 1'1-iki kelettel ·,iicghi·ur!t 
·i·á.fa.sz[:nzányi ülésre, 

1909. március 29-iki kelettel i[Jccoga
tósá(}i Jelentést a ftfctf}'!J(U'ors.:·(1{Ji G'!]ÓUU
B:::ci'ész Egye.'iHlct ·rniiköd(:séről. 

1939. áp1'ilis 2-iki kelettel a Ei'kén. 
isa/Hi-vidéki egycsii/cli kötzct közgyiUi
.sénck fegyzőköuy,vét, 

1939. április 3-iki kelettel mcu/iicöt 
köz gy ül ésrc, 

1939. április 23-ild kelettel jdcntési 
n def1rccc11i kr:i'iileti 'iilPsröl_, 

1939. május 1-i kelettel é;·icsité81 a 
lcö.-::.g y i!l€s cl hc1lrt . .;..":·tásúY6l, 

1939. junius 2-iki kelettel a tcl rucofl 
tJUl.-UiS Úi'Úilak 0.10 [Ji'((,ifl'HtO'il/l·(}Jlf 18 fil
/étrc hel11csbdés1.;l"iil. 

1939: junim 11-iki kelettel tauél'te
kczlctről Érschujucírott, 

19:39. julius 6-1ki kelettel a. nicu.1d:u·in 
labluttu 1080 dai'ubos csornauolc1sa ur<Ulak 
G5.SO pcngiirc hcl11csbitésél'ol, 

1939. augnsztu3 31-iki kelelte1 a r1va-
kor11okok Rozsnyay 11.Játuás tr1,1 1-u.1nul-il!JÍ 
:verscnuc tcíi·yyúl.Jan. 
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MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ 
EGYESÜLET ÉS BUDAPESTI GYÓGYSZE

RÉSZ TESTüLET 

717-1938. szám. 

Felhívás a g;rógj"Szertártulajdouosok11oz a 
renclkíviili fegyverg:yakorlntra bevonult al„ 
kalmazottak szolgálati viszonyának tárgyá· 

ban. 

A m. kir. minisztérium 7777-1938. 
lVI. E. sz. rendelete értelmében a mun
kaadó a rendJtivüli fegyvergyakorlatra 
bevonult alkalmazottnak heti fizet<is ese
tén a bevonulás hetére és a következő 
hétre, havonkint esedék:es jára11dóság 
esetében pedig a bevonulás hónapjára szó
ló teljes járandó>ágát tartozik kiadni. 
Egyébként a n1unkaadó a bevonulás tar
ta:ina alatt csak a tern1észetbeni laltást 
köteles adni. Ha az a1kah11azott a legény
ségi állományban teljesít szolgálatot, el
tartottjai részére, an1ennyiben rászorul
nak, a n1unkaadó havonkh1t ta1~tási 11oz
zájárulást köteles fizetni. Ha egy eltar
tott van, a 11ozzá.júrulás a szo1g·álati Ja
ranllóságúnak: 50 százaléka. J\Iinden to-
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vábbi eltartott után a szolgálati járan
dóság 10-·10 százalékával emelkedik a fi
zete11dö összeg, de nen1 ha1adh ... '1tja meg a 
szolgálati járandóság teljes összegét. Ha 
az alkalmazott tisztviselő, a n1unk:aadó 
összesen legfeljebb havi 100 pengőt, ha 
pedig a rendelet hatálya alá eső más 
személy, legfeljebb 70 pengőt tartozik ki
szolgáltat11i. A tartási. 11ozz.ájárulás 1tész
l}énzben havonként, minden hónap 5-ik 
napjáig fizetendő. 

Az Egyesület és a Testület elnöksége 
felkéri a gyógyszertárak tulajdonosait, 
hogy vagyoni helyzetlikhöz mérten, a be
vo11ult C!'aládos n11111katársaiJt és al1ta1111a-· 
zottaik fizetését az emlitett rendelet in
tézkedéseit meghaladó mértékben folyú
sitsá1c 

I\.érjük ezt abban a n1eggyőzőclésben, 
hogy a gyógyszertártulajdonosi kar is tőle 
te111etöleg J;::i akarja venni részét az egí~Sz 
ország hősies erőfeszítése folytán elöúliott 
renclkivüli terhek vi<el&séből. 

Budapest, 1938. november 7. 

Dl". Te"' ( fcr Gá /Jo r I\ o ri tsc(;,szky Ottó' 
lvI. GY. E. elnök. lVI. GY. E. üv. igazgató. 

németprónDi Wolff Lajos I\ouác.s Ödön 
Bp. Gy. T. clnök..Bp. Gy. T. üv. igazg·ató. 
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Értesítés. 

Értesit.iük a g-yógyszertárak t. felelős 
vezetőit, hogy az Ujság·irók Szanatóriun1 
Egyesülete 1939. évi január l-től kezdrn 
bevezeti az orvosi sorszán1bélyeg·zöt, s et
től az időponttól kezdve csak azokat a vé· 
nyeket tekinti éi-vényesnek, illetve azok 
árát fizeti ki. an1elyek az orvos né\'alá
irásá11 kivül annak: sorsz.á111 bélyegzőjével 
is el vannak látYa .. ..'i_ sorsztln1 bélyegző az 
Eg)•esület cimének kezdőbetüiből és egy 
szár111ból áll. 1:;ielké1·jük a gyúg31szerbirak 
felelős vezetőit. hogy az Eg-yesület terhé-
1·e 19:38. decen1ber 31-ig ldszclgúltntott vé
nyekröl szólú szán11áikat 1eglcés5hb 1930. 
január 10-ig beküldeni sziYeskedjenek. 

Budapest, 1938. december 19. 

DJ'. Tauffer Gcíbor J\.oritsúns:::hy Ottr') 
·M. GY. E. elnök. i\I. e·:{. E. üv. igazgató. 

németprónai Wolff LaJos J{or,ics Ödiin 
Bp. Gy. T. elnök. Bp. Gy. T. üv. igazgató. 

száj. és forokfe.tőtlenitő 

3If 

109-1939. 11-1939. 
Értesítés a társaclaltni és gazclasái~;i élet 
eg;yensúl:v::inak hatál:rosahh biztosít.ás::iról 
szóló tUrvéuy yég-rel1ajtási utasítása tárg-yá-· 

ban. 
A m. kir. minisztéi'ium 4350-19:38. 

i\L E. sz. alatt rendelte el, hog-y minden 
111unkaadó, al\:i üzletében. vagy bárn1i11e· 
n1Ü eb'":réb váilalkozásban érteln1iség-i n1u11-
kakörü a1kaln1azottat foglalk:oztat, k:öteles· 
az 1938. 111árcius hó 1. napján szolgálat
ban állott ilyen alkalmazottait 1938. é;i 
julius hó :31. napjáig a rendel_ethez. melle
kelt XIII. szán1u nunta sze1"int1 ur1apon 
bejelenteni. Ug·yanezen rendelet lZ. §·úban 
a következőket rendeli el: 

„:lfinclen munkaadó köteles az értel
n11st1g1 n1unkakörhen foglalkoztatott. al
kalin·nzottait él'intő szen1ét\~i vúltozásokat 
is a 10. ~-ban J11egszabott n1údon a X\11. 
sziunu n1i11ta szerinl bejelenteni. Ezt a. 
bejelentést első izbcn 19:3D. évi januür hú 
81. napjának lneg·fclclö adat.ok.at feltün
tető tarL:llon1111al az lfl:J9. éri feliruúr hó 
l;J, napjúig. azon tul - a jann.ür, illetőleg 
.iulius hú :31. nnpjának lnegfelclö ~tdato~ 
kat feltüntető ta1talo1nn1al n1inc1en óv 
februó.1' és augusztus hó 15. napjúíg kell 
n1ogtenni. ' 1 
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A bejelenéshez szükséges &~rga szinü 
XVI. számu nyomtatvány Budapesten a 
kerületi előljáróságnál, városokban a 
polgármesternél. községekben az elöljáró
ságon szerezJ1ető be. 

A bejelentések illetélm1entesek. 

Budapesti Gyógyszerész Testület: 
J{ ovács üclön 
ltv. igazgató. 

lVIagyarországi Gyógyszerész Egyeslilet: 

52/1939, 

Horitsánszlcy Ottó 
üv. jg·azgató. 

·ÜTI n11utk:aadói igazolványok becserólúso és 
beszerzése. 

Ertesitimc a gyógyszertárak t. fele
lős vezetőit .. hogy a forgalomból már ki
vont s a g·yógyszertárba.11 esetleg n1ég 
raktáron levő 10 filléres ipari munkaadói 
igazolványokat az OTI legkésőbb február 
hó 15-éig visszaváltja. Uj ipari n1unl1:a
.adói igazolványok közvetlenlil az OTI-tól, 
vagy a Testület titkári hivatalától szerez_ 
hetők be clijtalanul. A díjtalanul beszer

.zett igazolványokat ugyancsal;: clijtalanul 
. kell az igénylők:nek l\:iszolg·áltatni. I\:ét 

.fillért csal~ a postán beszerzett ig-azolvá· 
nyokért lehet felszámítani. 

Budapest, 1939. január 25. 

I\ouács ödö·n 
ügyv. igazgató 

170--1939. 

J.:orits(rns.:ky Ottó 
ügyv. igazgató. 

Értesítés a vállalati pénztárak terhére ren„· 
tielt g~róg;yszerek szán1láinak be1ryujtása 

tárgyában. 

Az Országos Társadalombiztosító Inté
zettől kapott értesítés alapján közöljük a 
g;y-ógyszertáral\: t. felelős ·vezető1v~l, 11ogy 
az alább felsorolt vállalatok terhere ren
delt gyóg\•szereket külön kell szá~11lá~1ü és 
az illetékes vállalatokhoz benyuJtam. A 
vén~,rel\:en jelezve van, hogy n1ely válla~at 
a biztosított tag munkaadója. Eszennt 
keJI tehát a vényeket klilön csoport~s1t~a 
szán1Iázni és l;:öz·vetlenül a _köv„etk~zo val
lalatok betegségi biztosító penztarmhoz be_ 
nyujtani: 

Goldberger S. és fiai (Budapest, V. 
.-\rany János u. 30.) liangya Ipar rt. 
(Budapest, IX. Köztelek u. 30-34.) Hat
Yani Cu1.;:org·,\~jr rt. (Ilatvan) l\:an1n1er 
Test-vérek textilipar rt. (Budapest, X . 
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Gyömrői ut 90-94.) E:ispe-3ti Textl!gyár 
rt. (Budapest, V. Sas u. 16.) ]\fagyar 
Általános Hitelbank (Budapest, V .. József 
Nádor tér 2-'1.) l\fagyai· Olasz Bank rt. 
(Budape,t, V. Nádor u. lG.) i\fagyar Pa
mutipar rt. (lJjpest, Erkel u. 30.) Pe
rutz Testvérek textilgyára (V. Szent Ist
ván tér lö-) Pesti l\fag)''ll' Kereskedelmi 
Bank (Budapest, ·v. Ferenc -fozsef tér 3.) 
·vasmegyei Cukorgyár rt. (Sá1·vár,) Zs~l
uay Vilmos majolika gyár (Pécs,) Bur\a. 
pe~ti gépgyára1i.: \rállalati betegségi bíz!~1-

_eitó pénztárak szövetsége (Budapest, "'· 
Szabóky u. ,10.) 

Buclape:-t, 1989. január :30. 

h.-0/'(Í(•,<.: ödiiil 

ígazg::i.tó. 
J\o;·if.c:úns:::l,'.if 01-ti) 
ügyY, igazg<1l6. 

~ld J09-J.fl:19. :.lJ1. 11--19:}$), 

!~riesítés a iársa:laltni és g'azdasúg-i élet 
e.g·:i.-ensú] y{i nak ha t:iJ;-..·o~ta hh hizf osí bísúrúl 
szóló Hirvény végTchajlúsi utasítása tátlgyú-

lian. 

... 1\ túrst•.da1n1i és gazc1asúg·i élet 
cg~·e11sulyú11~1k hatú1yosabL1 biztositúsú1·ói 
szúl<.J tür\·éuy \-égrchajtúsa ügyében n f. 
évi január hó :21~i lap.szún1bnn közzétett 

értesitési.ink kiegészit0seképon érte:-;itjük, 
.1 o-vóo-ysz~:'i.'túrnk t. felelős Yczctöit, hogy <- e. e. 

az érteln1is{•gi n1unkanél.kUliség ko~:n1ány,_; 
bíztosúnak rendelkezése sz01·int a X\1I. sz. 
n1inta szerinti ür1apon azoknal;,: a gyóg·y
sze1tárnkHak is bevallást kell te11niölr 
február hó 15-:éig, an1elye1i:nG1i.: sen1 rt sze...o 
mélyzetében, sem a személyzet fizetésében 
változás nem volt. Ilyen esetekben az ür
lapokra csak annyit kell feljegyzni: „VáL 
tozás nem történt". 

Budapest 1939. február 6. 

]{ 01.'ÚCS Öclön, 
üv. igazgató. 

832-1939. sz. 

J{oritsáns,:ky Ottó 
üv. igazgató. 

,::\ g-yóg·yszertári se~;écl111u1tkúsok Jeg·kisehh 
111u11kahére. 

Értcsitjük a g;,·ógyszertárak t. fe1e
lös ·vezetőit, h.og:,~ azoJc a n1unkabérc1\:; 
n1e1veket n 1ceres11:edehni segéd1nunkások 
Jeo·J(isebb n1unkabérének az egész ország· 
te'l'·ületére kiterjedő hatállyal megálhpi
ta11i hi\·atott l)izottság lncgállapitott s 
an1cl~\·ekct a i11. 1dr. kcreskedehni- es 
közle1:;:cdésü1ryi 111iniszter GHG2-1939. I-a. 
K. K. M- számu rendeletével megerös·itett 
_ illetékes helyről nyert felvilágosítás 
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szerint - a gyógyszei'táralcban alkcilma
zott segédnvnnká.sokrn (laboráns, techni
ka takaritónő, kifutó) nem ·vonatkoznak. 
Értesitjü_k kartársainkat arról is, hogy 
ezek legkisebb munkabérére vonatozólag 
-külön fog intézkedés történni, amiről a 
·g.yógyszertárak:at a1111altidej én értesiteni 
:fogjuk. 

J{ ovács Ődön 
B. Gy. T. 

üg·yv. igazgatója 

371-1939. 

J{oritsánszky Ottó 
M. Gy. E. 

ügyv. igazgatójfl. 

124-1939. 
Értesítés a Posta Betegségi Biztosító Intézet 

vényeiröl. 

A m. kir. Posta Betegségi Biztositó 
Intézete Igazgatósúg2.nak közlése: szeri11t 
E:g~res gróg~rszertárak a tag· ·vény"füzeté. 
ben visszrun1aradó vény„n1ásolaton nen1 
tüntetik: fel a g·yóg·y·szer árúnak egy·1tac-
111ad része fejében t1zetett összeget, s ig·y 
a tagoknaJi: az általuk: fizetett összeg he· 
13·esség·é1·ő1. ne111 áll n1ódj u1;;:ba n 211eggyö
·7.Ödést szerezni. 

Felhivjuk a gyógyszertárak t. fele
lős vezetőit, hogy a m. kir. Posta Beteg
ségi Biztosító Intézet '\'ényein ugy a 
.gyógy·szer árát, mint annak egy·11arrn."'1d· 

része fej ében a tagtól beszedett összeget 
- külön felhívás nélkül - külön jegyez
zél~ fel a vén~;r n1áso1atára is. 

Budapest, 1939. február hó 17. 

n. Wolff Lajos Dr. Tanffer Gábol' 
elnök. elnök. 

J(ovács Őclön 
i.igyv. igazgató 

498-·1939. sz. 

J(oritsá:nszky Ottó 
ügyv. igazgató. 

144-Hl:3H. 
Értesítés I. a gyógyszertárak üzemi ren'djé. 
nek és iigyeletes szolgálatának, II. az alka!.. 
n1azott gyógyszerészek inttnkaidejének, leg· 
:kisehh fizeté.sének és fizetéses szabadság·á-

nak tárgyában. 

A belüg-yminiszter 160-1939. szám 
alatt kelt rendeletének 3. §-a értelmében 
március 11-töl kezelve 

mindazokon a hclyckc;i, ahol Id.t Vtl.fl!I 
több gyógyszedát t:an: a gyÓ[}ys.oertá
rakat - az ·ügyeletes s.:.olgálfftut teljt?. 
sitők kivételével - vasá:1·nap és Szent 
Isvcí.·n ·na.pjcfoi zárua. kell tart.c~.11.i. E hó 
12-é·n a nc;n. ü.gyelctcs gyógyszert.áruk 
1nár egész 11.ci11o·n át záruci ta·rtandólc. 

Eg-;r11ázi, nen1zeti, tehát a 11aptárba11 
:piros betüvel jelzett más ünnepnapokon 



a gyógyszertárak· rendes szolgálatot t(:).r: 
tanak. A rendelet azonban módot nyujt 
arra, l1og:r a tö1\•ényhatóság első iiszi;vi .... 
selője egy közseg·ben levő összes erdi;ke!
telt é1őterjesztésére a gyóg·ysze1iaralc 
nappali üzen1f Ídejét Ug}"dnannak ·a vá
rosnak, k:özsógnek 111i11den g·yóg·yszertá
rára nézve egyön.tetüen rövidebb időben 
is n1eo·álla1)ithassa. Ezek:en az i.ll111epnapo-o • 
kon tehát az összes g·yógysze1·tarak n1eg-
ál1apo~1ása a]r..pjá11 lehetőség v;_i,n arrar 

hogy cs~1pán az qg·yelctes g")rógysz~ertál'ak:. 
tartsanak szolgálatot, vagy D. grog·ysze1·
tárak. csal-.: délelőtt tartsanak: nyitva. 

:\.z o1ynn J\özségekbeni a.hol két vag·J,,
iöbb n-vóQ·\·szertúr vaa, de váltott üg;ye
letes ~zolg:{!Jat nii1cs1 ott az ügyeletes 
rzolp:álat rendjére nézve a rcnclel.et :1. s~ 
úna1~ :3. és 4. bekezdésében foglaltak fi
grele1r1hevétel1~·\·e1 ~~ür~r~sen n1eg ~\ell_ álla
podni. s a Incgáilapoc1ast az ahspanna.k: 
(törv6nyha.tóság·i 1..rúrosban po1g-cirn1este1:
nck) az alábbiak szerint be keil Jelentem. 
1-Iel;ység (város, község) neve: \'arn1egye: 
.'"\. g·,yógy::;zertárak szá1na: 
1 .. .\ gyógyszertár cirne: 

üg·ye1etes beosztása~ 
~'"\ g·y6gysz21-Cár tu1njc1onos neve: 
j\_ g·yóg·yszertár felelős vezetöje: 
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2. A gyógyszertár cin1e: 
ügyeletes beosztása: 

A gyógyszertártulajclonos neve: 
A gyógyszertár felelős vezetője: 

Vig:,rázat ! A községben (városban) 
levő minden gyóg}'szertárat a fentieknek e;;. 
megfelelően fel kell sorolni. 

Fontos! A gJrógyszertárak ügyeletes 
beosztását tüzetesen meg kell jelölni. Pl. 
1. Az „Ang·y·al" -hoz ciinzett gyúg·yszer
tár: január, február, 111árcius, ápri1is, 
J11a3us, jun1us, ju1ius, augusztus, szep
ten1ber, október, nove111ber, clecen1ber 11/) 
1-étől bezárólag- a hó 15. napjüig tartja 
üg3relete3 szolgálatát. 

2 .. ii. „1\'Iag·yar J(oro11á''-hoz cilnzett. 
g·yógrszertár: jnnuá1·, február. n1árcius, 
április, n1ájus, .iunius, julius, augus?:tus. 
szepten1her, október, 11oven1ber

1 
deec111ber 

hó 1(1-tóJ l)ozúrúlag tartja ügyeletes szol 
gálntüt. 

(Ettől eltérő ügyeletes szolg·álat, il 
letye beosztüs, a helyzrtnek n1egfelelően 
jelentendő be: Pl. január, nuí:.-ciu.s, in{1-
jus szepten1ber, noven1ber egész hónap 

vag·y 10 11apon.h:é11t, vagy hetenként, szö
va1 ug·y, ahogy abban a községben ( YÚ~ 
rosban) a g:\·óg·yszertáral\: az Ug·ye1ctes 
.szolgálatukat tartják) 
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l\íiután a rendelet 9. §-a értelmébe1c 
az alis1)ánnal\: ·valan1ennyi gy·ógysze1tá1~ 
ügyeletes szolgálatának rendjét f. évi 
n1árcius 11ó \1égéig n1eg J;;:ell á1 lapita11ia,. 
mindazoknak a városolmak (községek-

.fi· nek) gyógyszertá1tulajdonosai (felelős 
vezetői), amelyekben kettő vagy több 
gyóg·yszertítr van, az alábbi n1inta szeri11-
ti bejelentést legkésőbb március 20-ig egy 
példányban az alispánhoz és két példány-. 
lJa11 a lVIag·;yarorszagi Gyóg·yszerész Eg·ye
Hilet ügyviteli irodájához tegyék meg. A. 
budapesti gyóg·yszertáral\: ügyeletes szol· 
gcílatánal\: rendjére ·vonatk·ozó bejelentést 
Budapest székesfőváros polgár:n1este1·éhez 
a Budapesti G~róg·yszerész Testület teszi 
n1eg, ennélfog·va ilyen bejelentést a bu
dapesti g·yógyszertárak tulajdonosainak: 
felelős vezetőinek) nem kell tenniök 

1rli11clazokl1cw a he/.yséuckbcn, ahol 
csupán egy gyó{!yszertá1· ·ucui: 

a g31óg·ysze.rtárat vasárnap és Szent 
István napján délelőtt 10 órától lehet 
zárva tartani, a hétfői renües nyitásig. 
A g·yógyszertúr zárvatartúsa esetén ·va1a
n1enny·i szaklapban 111eg·je1e11t jeg·yzékben 
felsorolt gyÓgT- és kötszereket a rendelet 
7. §-ál.Jan 111eg·határozottak szer.int a li::öz-

súg elöljárósága által m0gállapitott he
lyen készletben kell ta1tani. 

Felhívjuk az ilyen gyógyszertárak 
tulajdonosait (felelős vezetőit), hogy 
a1nennyibe11 gyógyszertá;_·ttl{at vasárna1} 
zárva kivánjált tarta11i, 11aladéktala11ul 
lépjenek érintkezésbe a községi elöljáró
sággal a gyógyszeres láda és kulcsának 
elhelyezése végett, annyival is inkább, 
meit ilyen láda összeállitása nélldil a 
gyógysze1tár vasárnap zárva nem tait· 
ható. 

Akár euy, akár több gyóuyszertár 
1'CUl a helységben, 

a gyóg,yszertárak; re11cles nappali üze. 
211i ideje reggel s órától este 7 óráig tart. 
A.mennyib<"n a helyi viszonyok a gyógy · 
sze1tárak korábbi vagy későbbi nyitását, 
illetőleg zárását 11etalá11 szültségessé te11-
nék, vagy a gyóg·yszertárak; tulaj clonosai 
eg-,yl1ázi és nen1zeti ü1u1epek.e11 egész va.g-y 
fél napon át zárva ltivá1111ak tartani, a1c
kor a törvényhatóság· első tisztviselőjéhez 
kell - ennek megengedése érdekében ·
fordulni. Ilyen esetben a helységben levő 
összes gyógysze1-tá1·ak: tulajdonosai (fe· 
lelős vezetői) együttesen tegyenek je
lentést. 

Azok:ban a lcözség-ekben azonban. 
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amelyekben csak egy gyógyszertár van 
és az igy állandóan ügyeletes szolgálatot 
tart, nem kell a gyógyszertár tulajdono
sának (felelős vezetőjének) a rendes nap
pali üzleti idő meghosszabbítását kérel
n1ezn.i, n1e1-t a reggel S óra előtti, va~r:r 
az este 7 óra utáni nyitvata1tüs, éjjeli 
Üg}reletes szolgálatnaJ\: számit. 

A ren:lelet 6. §-a lehetővé teszi n 
gyógysze1·táraknak 12 és 15 óra J\:özött, 
legfeljebb azonban két órán át, ebédszü
net l>é]jából való zárvatai1:á,át. Sürgős 

szükség· esetén azonban ebben az idő
pontban is rendelkezósre kell állnia a 
g-yógyszertárnak. Egy táblá;1 jelezni }.;:ell 
ezt. ~"-\. déli zá1·vatn.rtúsra külö11 engedélyt 
kl~rni nen1 kell, de a kis- és nag:yközs2-
gekbcn le\·ő gyóg·,\·sze1túrak a clL1li zár
\·aLal'tús idejét a föszolgabirónak, a Yáro
si gy()g·yszertárak pedig a polgú1~111.€ster

nek kötelesek bejelenteni. 
F('lh i rJ11k l'ala }}ICJlil ui [JyÓ[J JJS,:,(' rtch· 

i:ulafdonosát 
(felelős vezetőjét), a rendelkezések 

pontos betu1túsúra, annill is ink:ább, n1ert 
a l'enclelet .n1egszc.gése pénzbüntetéssel 
büntetendő kih.ágás. 

II. --~ belügy:n1iiiiszternek a g}rógysze
r(·szalkaln1azottakra yonatli::ozó 1:30-19:39. 

szán1u rende1etének 11atá19a a gróg·yszer
tárakban és a gyógyszertá.rakkal összJ2-
függ€sben levő üzen1ekben foglalJi::oztatott 
záradékolt és nem záradékolt oklevéllel 
biró alkahnazott gyóg·:yszerészekre te1·j.ec1 
ki. Nem vonatkozik tehát a rendelet n 
ne111 oldeveles és a g:\'akornokok, vala-
111int a gyóg·yszertára1tkal össze nen1 függő 
g;ő üzen1ekben a1kaln1azott gyógyszeré
szeJ\:re. Nen1 Yonatkozili: toYábbá a ·gyógy
sze1·tára1\: felelős vBzetőire és azokra az 
alkain1azottal\:.ra, kiknek évi i1letn1én,-e a 
6000 pengőt meghaladja. ~ 

1. ~;\.z alkaln1azott gyúg·yszerészek leg-
111agasabb i11unli::aidej-ét a re11deletl1c-z; 
csatolt táblázat foglalja n1agában. ~~z 
19:37. évi XXI. tc. érteln1ébe11 az üg~;ele
tes szolgálatban töltöLt idő beszámit a 
munkaidőbe. 

~~ táblázat a rendes nappali szolgá
lat idejének: összesitett óraszá111át tünteti 
fel. Enn(,l a mun!rnidőnél többet - ki
véve a 2. po11t alatt túrg·yalt tuln1unkút 
- nen1 szabad az alkaln1azott g'?úgysze
J'észtől követelni, sőt az alkalmazottal tör
tént inegeg·.rezés esetén sen1 szabad az 
alkalmazott gyógyszerészt hosszabb időn 
út foglalkoztatni. 

A táblázat-· iJ11,ásocli1-i: _füg:gőleges ro-
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vatában - külön állapitja meg azt a leg
magasabb munkaidőt, amennyi ideig az 
alkalmazott gyógyszerészt a gyógyszer
tár ügyeletes hetében foglalkoztatni lehet. 
A további négy függőleges rovat azokat 
az óraszámokat tünteti fel, ·amennyinél 
több munkaidő 6 heti átlagban nem eshet 
az all\:aln1azott-gyógyszerészre. 

A táblázat vizszintes rovatai külön
böző óraszámot állapitanak meg, asze
rint, l1og~y a gyógysze11:ár há1i;~r al1\:al.n1a
zott-gyógyszerészt foglalkoztat. 

Minden gyógyszertár-tulajdonos, ('fe
"lelős vezető) állapit3a meg, hogy gyógy
.szertára a foglalkoztatott alkalmazoUak 
.szán1a és az ügyeletes beosztás szeri11t, 
. n1ely!ik: tsoportba ta1~tozi1c E11ne1;;: nleg·
.á.lla1)itása ubí.n a vúrosi g~yógyszertáralr 
tulaj clonosai ( felelÖB vezetői) az· „_A.i..'', ·
a k:özségekber;. levő gyógy-szertára!i: tulaj~ 
·do11osai a "Il" táblázatból lriolvas11atják, 
hogy k:ülön a gyógysze1·tár ügyeletes 
..szolg·álatának hete és külön az Übryeletes és 
nen1 üg~reletes hetek alatt átlag·ban. r11ennyi 
ideig foglal1\:oztat11atják n1unl\:atársai1\:at. 

... ~ táblázat ennek. az elv11e1r a figye· · 
!embevételével van megszerkesztve, hogy 
az ügyeletes héten az allrnlmazott gyógy
:;;zerészre legfeljebb négy ügyeletes szol-

3?" 
-~ 

:gálat eshetik; egy ali .almazott esetén te· 
Juít núnden ügyeletes héten négy éjjel 
1<öteles az alkalmazott gyógyszerész szol
_gálatot teljesiteni, két alkalmazott esetén 
·egyik ügyeletes héten négy, másik ügye
letes héten három, három alkalmazott 
-esetén legfeljebb három éjjeli szolgálat
i-a kötelezhető az ali<almazott gyógysze· 
rész. 

Külön intézkedik a rendelet a nap
pali munkaidő tekintetében. A nappali 
munkaidő városokban legfeljebb heti 45 
·óra, a községekben pedig legfeljebb heti 
.56 óra lehet. A nappali munkaidő a 
gyóg1rszertár rendes nappali üzen1i ideje 
alatt teljesitelt szolgálat. (Lásd: a lG0-
1939. B. M. sz. rendelet :2. §-át.) -" nap . 
·pali 111u11kaidő ·városokban a heti ~15, 1.;:öz
. .ség·el\:ben a 11eti 56 óri1t ak:kor sen1 halad· 
hatja n1eg, ha az alkaln1azott kevesebb 
-éjjeli szolgálatot tel.icsit, mint amennyit 
.-az „A•' és ,;B'• tábhí.zatokban foglalt óra
számok alapján tcljesithet. 

Ez'a n1u11kaidő ugy adócli-k, hogy·váro
;sokba11 a g-J-róg;yszertár rendes nappali 
üzemi ideje napi 11 óra amiből le kell 
vo11ni az a1k:aln1azott g·yógyszerész 1.;:ét 
-órai ebédide.i ét, marad tehát naponta 0 
'óra n1unkaidő. 
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A befejező munkálatok·· €!végzése 
celj ából a munkaidőt 10 perccel meg le-· 
l1et 11osszabbitani, an1ely n1egl1osszabb:.„ 
tásé1t külön dijazás nen1 Jár. 

:Miután városokban két teljes napi 
pihenőidő j]]eti meg az alkalmazott 
gyóg·:rszerészt, ezt a 11api 9 órai mun
kaidőt hetenként 5 napon át vehetjük fi
gyelembe, így aclóclil' a heti 45 órai mun-. 
k;aidő. 

Községekben heti másfél nap sza
badidő illeti 1111:eg az all\:aln1azott gyóg-,y
szerészt, és a g·;yógJrszertár rendes nap
pali üzemi ideje is hosszabb lehet, hn a 
község· g·yógyszerészei alispáni engedély·· 
alapjá11 egyöntctüe11 reggel 8 órúnúl ko· 
rábban nyit11a]\: 6s BSte 'Í Órá11ál k.éSÖh
bell zár11aik. Ebben az esetben is legfel
jebb heti 56 óra lehet az alkalmazott 
gyógyszerész nappali munJrnideje. 

11.Jiut:-in a.z ügyeJete::; 11etek. és az út
la"' tekintetében klilön-külön intézkedik 
a 

0

rendelet és ezenkivül a szabadnapokat 
t'.s az étkezési időt is előirja, a g,vügy
szel'lár tulajdonosának (felelős vezető
jének) ügyelni k:ell arra, l1ogy 

11) allrnlmazottj a az ügyeletes héten 
csak annyi szolgálatot teljesitseui 111i11t 

a re11clelethez csatolt táblá?:atnak a nleg· 
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n1agasabb heti n1unl(ctóra, ha a gJrógy
;;zertár ügyeletet tart" jelvésü rovat alatt 
levő óraszán1; 

ú) átlagban ne teljesítsen több szol
:g;álatot. n1int ahogy azt a g·yc'1gysze1·tár 
üg·ycleles beosztásának n1egfelelő rovat~ 
ban levő óraszán1ol.;:: elői,rjáki 

e) a rendes nappali munkaidő n0 
haladja n1eg városban a heti ~15, község
ben a heti 56 órát; 

d) városokban heti 2 teljes napot, 
községekben heti n1Ílsfé1 nap szahadid:Si: 
ka,pjou az alkahnazott gvógyszerész; 

e) 2 órai ebédidőt és inspe!.;::ció cs::· 
ten fél-·1 órai rncsoraiclöt enged6lyez
zen. 

~A... pihenőnap a rendes n::.ppali üzen1i 
idő befejezésekor k2zclödik és a piheEő
_nap után következő napon a rendes nri.p
pali üzen1iclő kezdetekor fejezödik be, 
községekben pedig az eg·yik pihenőnapot 
uo·1~anin·v kell 1\:Ütdni, a félnap pedig-o. ö. ' 

vao·i' a rendes üzen1i idő Lcfejeztevel kez-
- . . l dődik, és a kü\·et.k0zö nap deli 1 cr,. ;;:or 

fejezöclik be, vagy déli 1 úrakcr ~;;:cz
clőclíl\:, es a J.;::övetkezö reg-g·el a gyugy· 
::::zcrt.{ir rendes üzen1i idejének kczdetr:
kor fejczödik lJe. llü csnk egy nlkaln1azott 
'i.'an, illspekció esetén a váro.si gyógy-
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szertárak:ra előírt k.ét szabadnap közül: 
az egyik:et n1egelőzö és 1\:övetö, a n1ási~ 
kat megelőző éjjel az alkalmazott szabad: 
(három éjjel szoígálatmentes). Ugyan
j,gy szolgálatmentos 3 éjjel a falusi 
gyógysze1iár alkalmazott.ja is. 

Azokban a hetekben, amikor a. 
gyógyszeliár vasániap ügyeletes, "-· 
gyógyszerész_alkalmazottat az ügyeletes' 
vasámapon szolgálatra lehet kötelezni .. 
Az ig-f, a rendes munkaidőn felül telje· 
sített szolgálat pl. 9 óra feleiclejének: 
megfelelő (tehát ebben az esetben 4.5 
óra) pihenőidőt tem1észetben kell a so
ronldvül szolgálatban töltött vasárnapot 
követő hét valamelyik napján egyfolytá
ba11 - 111egsza1\:itás 11-é1k.ül - lciadni. Az: 
üg-yeletes vasárnltpon soronkivlil teljos'.
tett szolgálat másik fele idejét (-1.5 óraJ 
meg kell fizetni. 

A rendeletben megállapított munka-· 
időt csak akkor lehet meghosszabbítani. 
l1a előre i1en1 látható esen1é11;y-el[ a gJrógy-
sze1·tár forgaln1át a szoh:ásost lényegesen. 
n1eghalac1óan növesztilc, vagy 11a a gyóm.r .. 
szerészi személyzetben előre nem látható 
és azonnal nem pótolható kiesés (pl. a 
tulajdonos vag·:r a1l\:aln1azott g-y-ógy-szerész: 
betegsége) következik be. Az ilyen meg-
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ihosszabbitás azonban evenként legfeljebb 
120 óra lehet és nem eshetik 14-nél több 
:naprn. A !meghosszabbitást fel kell je
gyez11i a nyilv,ántartó-könyvbe és 24 órán 
'bellil be kell jelenteni a tisztiorvosnak. 

I-Ia továl)bi n1eghosszabbitásra van 
szükség. <1. tö1·vényhatóság első tisztvi
·selö.iétó1 (alispán, törvényhatósági jogu 
·városokba11 a })O}gárn1ester) engedélyt 
kell ]cérni. A törvényhatóság első tiszt-vi
:selője legfeljebb 30 napra eső meghosz
szabbitásra adhat engedélyt. 

A meghosszabbítás minden esetben 
:tulmunkát jelent. Ezt a tulmunkát ldi
Jön kell clijazni A dijazást óra szerint 
J.i::ell n1egállapitani, n1ég pedig ugy, 11ogy 
.az. allra1J11azott-gyóg1'szerész egy 11avi il· 
-letményét kell elosztani 180-al, az igy 
.adódó összeget n1egszorozni a11nyival, 
ahány óra tulmunkát az alkalmazott te!· 
jesitett, ezt az ös.szeget pedig· 25 száza
lékkal növelni kell; ez a tulmunka dija. 

Ajánlatos a tulmunkát pontosan nyi!. 
·vántartan:i, 11eho~„ a tuh11tn1ka igén~,rbe· 
'Vételére akkor ne legyen mód, amikor 
"leg·ink:ább szüh::ség· lenne rá. 

3. A legkisebb fizetésről a munkabér
:n1egállap:itó l])izottság fog i11tézli:edni1

• _A_ 
:fizetés tekintetében ezidöszerint még 
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Gz<::.baclon egyezkedhetik: a n1uilkaadó cs 
a n1unJ;;:avállaló. 

A fizetés tekintetében három vonat
kozásban va11 n1ár most is rendelkezés 
n1égpedig: ' 

a) a tulmunkát a rendes fizetést 25 
százalékkal meghaladó mértékben kell 
megfizetni; 

b) a fizetésről nyilvántartást kell 
vezet11i, ha a n1unkaadó a társadalombiz
tositási járulékot és a kereseti adót ]e. 
vonja; a 11yilvántnrtást az alkaln1azott
g·yúgy.sze1-é;:,szel esetePként alú 1-::ell irat
nL Ha ezeket nem vonja le, a fizet<5srő1 
ny"il';~~ntartúst nern kell yezetni; 

e) 1-Ia a ;n11unkaadú a társaclalon1biz
tositúsi j;irulékon és adón kivül n1úst is 
levon. 'Pl. előleget, akkor irásbeli elszci
n1olást kell adni. 

~!. Az alkabnazott-gyúg}~szerészt 
~ig~·nnannú! a n1unkaacló11ál eltöltött egy 
0·v1. folytonos szo]gúlat utá11 fL::ctéses s:::a~ 
bad.sá-g illeti n1eg. 

A fizetése~ szabadságot n1i11danna.k: 
az al1.\'.a]n1azott-g~'Ógysze1·észnek ki kell 
adni, aki legkorál)ban ez évi áp1·ilis 110 l
én e~·yévi szo]g·álatot ugyanannúl a n1un
kaaclonál betöltött. i\Ieg kell adni a sza-
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:baclságot akkor. iS, ha n ·szEbadságra 
igénJrt })iztosit:ó ·egy- :&y .feli11ol1dús ese
tén a. felr11onclási idő beszcí.111itás~\val t'?· 
lik ki. 

Ebben az évben legalább egy 6v·.~ 
ng·yannnnál a ·n1unkaadónál szolo:úli:i.tol: 
te1jesitö approbált g~{ógyszerészt 'g 11ét, 
ha n1ég ne111 approbá1t, 2 hét szahadsflg
:l!eti meg. A rendelet ezt a szabadságot 
a vonntkazó törvén)~ érte1n1ében n1unka· 
napokban fejezi ki. mint a kötelező tör· 
Yényes n1unka.szün\:!ti napokat a szabacl
:súgba nen1 lehet beszárnitnni. 

_!\. nen1 approbált b')·ógyszerész és az 
:approllált g·yógy.szerész· l\'.ét, illetőleg há
rcn1 heti szabadsága az ugJrnnannál a 
n1unk~u1clóná1 te1jesitett szo1p:á1at n1inden 
hével egy-eg-y nappal emelkedik. !lyen
forrnán 15, i11ető1eg· 22 nap szabadság i1-
Jc:,ti n1eg azt a g·:róg·yszerés·-::t, a1~i 1940. 
n1árcius 1-(•n legalább egy éve, lG, illető
leg 23 nap azt, aki 1941. n1árcius 1-é11 
legalább két éve, 17. i!1etőleg 2"1 nap azt, 
.aki 19·12. n1árcius 1-e ut~in n1ár lerralább 
húron1 é\·c ug.vnnabhan a patikúbc~1 tel
jesit szolg-álatct. _q_ nen1 approbált g·:.~ógy
·.s:-::cr(:sz szabadság;a tovább ns1nl nöYe1\'.o
-crk, az approbá1té azonban folvtonos 
szolgál:::1t esetén tovább is 11öv~keclik. 
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mindaddig egy-egy nappal, mig a sza
badsága a négy hetet el nem éri, 

A szabadságra járó fizetést a sza
badság megkezdése előtt ki kell fizetni .. 
A szabadságra eső illetmény meg·ál!api-· 
tásánál figyelembe kell venni a termP.
szetben nynjtott élelmezés fa'tékét; az a1 
J;ialmazott tezt az élelmezést szabadsága. 
alatt nen1 köteles igény:be venni, a n1un 
kaadó az élelmezés értékét pénzben köte-
Jes -meg-fizetni. ha az alkalmazott nem 
veszi természetben igénybe, pl. máshol: 
tölti a szabadság-át. 

A szabadságot n1egosztva CSEt.k: akl\:Ol" 
szabad kiadni, ha az alkalmazott ebbe be
leegyezett, vagy 11a a g:yógyszBrtár l1ely·· 
zete ezt elhái:ithatatlanul szükségessé. 
teszi. 

A szabaclsá.got 111egegyezés eseté11 
sem lehet egy hétnél kisebb részletben 
kiadni. A három hétnél nem nagyobb 
szabadságot legfeliebb l\:ét. a l1áron1 }rét
nél nagyobb szal)adságot pedig legfel
je-bb háron1 részre lehet tagolni. 

A szabaclsúg kiadásának idejét a 
n1unkaadó állapítja lneg. de a szabaclsá· 
g-ot az évnek április l-től október hó vc. 
g·éig terjedő szak-ában kell 111egac111i. lVIás: 
iclőben csak akkor lehet, ha a törvény-

hatóság- első tisztviselője ezt m:og-eng-eJi. 
Két egymást követő naptári évben azon
ban ilyen engedélyt nem lehet kapm. 

Az alkal1111azottat a megadott sza
badságról, annak kezdete előtt, leg-alább 
15 nappal éi'tesite1ü kell, tanacsos ezt 
félreé1'tések megelőzése céJjábÓl irásban 
meg-tenni. 

Fellüvjulc a figyelmet arra, ho!5Y ,~-, 
al1tah11azottat szabadsága alatt. eg)~a1tala
ban nem szabad fog-lalko~tatm, vagy ha 
ez n1egtörténik., a szabadsagot n1eg 11en1 
adottnak kell tekinteni. Ebben az esetben 
az alkalmazott a szabadságot még-egyszer 
ig·ényelheti. Szabadság-;i alatt az ,alk~'.-
111azott 111ásl1ol nen: val1all1at n1u:1kat, ~;1-
véve azt a n1unkát, an1it szabad:~:ga elott 
is rendszeresen az esetleges n1as1l;: 111-un
kaadónál ellátott. 

I-Ia a n1unk:aadó a szolgálati viszonyt 
fe1111011dja, a szabadságot a fehnonclás be
fejezte ~1őtL n1cg l;:ell acl11i n1ég ak_kor is, 
11a a feln1ondás az évnel;;: 11c:n1 a sza_hac~
ság n1egadására szolgáló szal\:ában (a.pr1-

lis 1-október 31.) következik is be. 
5. Az eddig- i's vezetel't személyzeti 

nyilvántartót ld kell egészíteni: Fel kell 
iü11tetni az alk:aln1azott g·yogysze1·esz 
személyi adatait (név, születési hely és 



idő, szolgábt!Jalépé~ ideje év, hó és nap). 
A n,·1lvantartasban fel kell tüntetni 

az c:Ik!1In1azott gyógyszerészek 1n1u11kabe
~sztasat1 a pihenő11apot, az étkezési időt 
e.s az ügyeletes szolgúlatot. LegalkaJn1a
sab_h e~t egysze1· és n1inde11korra n1eg·áI
Iap1tan1,_ 1~lc'.: pihenőnri,p: szerda és .\rasái·
nap, ebec!1do: 12-2, vacsoraidő ügyele' 
~es -~·zolg·alat esetén 8-.fel 9-ig, illetve 9. 
i~·: u?·yele~es szolgálat: hétfőn. csütö1tö
Jrnn es penteken. 

Fel kell tüntetni minden esetben a 
n1unkaidő n1cg·hosszabbitást. A 111eo·hosz
szabJdtús kezdő és véiwoútját fel k;Ú je
gyozm, tehát pld. 1939. március l 1~é11 
d. u. 2 órútól 7 óráig. 

... ..\ n:ti1\~ántnrtúsba be kell je::rvezni az 
h!kalrnazotta1\: fizetését. toYábbK' a fize
Leses. szabadságának idötarta1nát. a sza
b_ac~sag· kezdetének és vég·éneh: n1egjelö
Jeseve1. 

. _A sz~mél)-zeli nyilvántat'tó lapokat a 
tent1.ek f1gyele1nbev0telével az Egyesü
let, illetve a Testület elkészitteti. Ezek " 
nyo1ntatvánJ-ok az üg-s-viteli irodákban be
szerezhetók. 

G., A. rendelettől eltérő, az alkalma
í:oit hntranyúra szóló n1eg·úllü.podást 118111 
lehet kötni. Az allrnlmazott tehát nem 
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mondhat le a rendeletben biztosított jo· 
gairó1. Ha bá1·n1i olyant vállalna is, runi 
reá nézve a i•ende1etben fog1alta101ál hát
rá11yosabb, h n1unkaacló egyrészt kihágást 
követ el, n1ásrészt az a1k:alnu'1.zott utólag 
követelésekkel l&phE-t fel. 

7. A rendelet n1egszegése vagy ki
játszasa kihág·ás. 

Nen1 n1gntesiti a gyógJ;'szertúr tnla.i·
donosút a felelősség alól az. ha gyúgy
szerta1·át felelős vezetővel kezelteti és a 
felelős vezető szegi n1eg· a renclell~ezése
ket. A g-,yógyszcrtár tulajdonosának eh~ 
ben az esetben is ügyel!li ke11 arra, hogy 
felelős vezetője a többi alkalmazott ro
vasarn Ee szegje n1eg a rendeletet, n-;,ert 
ha golldatlanul jár eL kihúg-ás n1iatt n1e;r· 
büntetik. 

I(ihágás az is, ha az a1kah11azottat 
elbocsújtjúk, vagy elbocsájtássa1 fe11?ege
lik azérl, mert az allrnlrnazott a rendele· 
ten alapuló jog·ait érvéuyeslti, Yagy n1eg
kisérli é1·vl•nyesiten,i. 

... !:\. fentiekben igyekeztünk rész1etese11 
táiéko?-lt:l.tEi t. I\:artirsainkat a rnost 
n1eg·jelent két tiagyfontosságu JJelügy111i· 
niszteri rendelet intézkecléseiröl. Nyomat<'. 
kosau f cl hruf-uh t:f:!. lan1 Cil'il yi [} yógyszertút 
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tulrijclonosá.t .<felelős vezetőjét), hogy ri 

.,·encleleteket es a tá.jékoztatást belwtóaii 
ta·nul ináu.yozzúk. 

Budapest, 1939. március 7. 
B. Gy. T. 

E 01,cics Ödön 
ügyv. igazgató 

663-1939. szám. 

i\I. Gy. E. 
J(oritsáns,oky Ottó 

ügyv. igazgató. 

1\'lagyarázat az alkaln1azott szen1élyi adatait, 
szolg(ílati beosztását és illetn1ényjeg·yzékét 

tartalmazó nyilvántartási ív kitöltésére 

A 150-1939. és 160-1939. B. lVI. 
szán1u rendeletek köte1ezil\: a o·yóo-J.rszer
tár tulajdonosát, illetve felelős 

0 

ve;etőjét, 
hogy az alkalmazott gyógyszerész szemé
lyi adatait, szolgálati beosztását és illet-
111ényót nyili.rántartásba foglalja. 

. E rendeletek figyelembevételóvel elké
~z1tettük a megfelelő nyilvántaitó lapo
kat, amelyek a 260.520-1934. számu re1L 
delet 16. §-a értelmében eddig vezetett 
Szemólyzet nyilvántaitási napló adatait 
is tartaln1azzák, tehát anna.k további ve
zetését feleslegessé teszik. 

„.\ n;rilvántartó iven fenn, a g}~ógy· 
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:szertár cimét, helyét és felelős vezető ne
vét kell feltüntetni. 

Az alkalmazott személyi adatainak 
kitöltése az eddigi módon történik. 

Az 1938 :IV. tc. alapján a Vitézi 
Rendbe ta1tozó és a tüzharcos gyógysze
részelc 113rilvá11tartására az 5~il;;: rovatot 
vízszintes vonallal ketté kell választani. 
A felső részbe a képesítési olm1ány (ok
levél stb.) megnevezését, számát és keltét 
kell írni, az alsó részébe pedig azt kell 
·feltüntetni, hogy az alkalmazott gyógy
.sze1~ész hadi-rok.k:ant, a Vitézi Rendbe tar~ 
tozili::, vag~{ tüzharcos, az igazoló olonány 
k'eltének, számának stb. beiktatása mel
lett. 

l\'.Ii11den alkaln1azott gyóg·yszerésznel;;: 
(okleveles, nem okleveles és gyakornok) 
személyi adatait ld kell tölteni. 

Az a11;;:a}mazott szolgálati beosztását 
feltüntető rovatokba be kell írni a nap-
1)ali munl;;:aidej ét, pl. t!5 óra, vagy 56 óra. 
Ha az okl. b'":\rógys~arész részszolgálatot 
te]jesit, vagyis a hétnek csupán bizonyos 
11apjain dolgozik a gyógysze1tárban. ald;;:or 
a rovatban a tényleges nappali üzemi idő 
alatt eltöltött heti munlrnórák számát 
kell bejegyezni. 

A pihenőnapokat a 2-ik rovatban kell 
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feltüntetni, ezek természetesen tetszés 
szerint kijelölhetők és szükség esetén 
felcse1·élhetők. Vagyis ha pl. az egyik pi· 
henőnap ·vasá1·napra esik, a n1ásik szer
dára, akkor a rovatba e két napot kell 
bejef,')'ezni. I-Ia azonban szolgálati érde1;;:
böl egyik vag-J.r 1n·ásik szabadnap n1egvá1-
tozil\:, akkor azt ugyanazon rovat k.övet
kező sorába kell bejer:ryezni. Nen1 szük:~ 
séges bejeg}rezn1i azt a ·változást. an1elyi1c 
abban az esetben következik be, ha a 
gyógyszertár ügyeletes szolgálatot teljesit 
8s a gyógyszertár felelős vezetője az a1-
!rnlrnazottat szolgá!attetelre rendeli be. 

Az alkalmazott étkezési ideje két 
éra ebécliclői üg·yeletes szolgálat eselét1 
pedig fél órútól 1 óráig terjedő ·vacsora
:d.ő. Eb!Je a rovatba azt az időpontot kell 
b~1.1litani, an1ely idő e célra az alkaln1B.
zott rendelkezésére áll. Pl. ebédidő 1-3, 
;,·acsoraidö fél 8-8-ig. 

A következő rovatba az ügyeletes 
szolgálati beosztásokat kell bevezetni. pl. 
áprifs 16-tól n1inden neg·yecli'l;;: nap, vagy 
április 16-tól 30-ig minden második nap, 
\·agy pedig hetenként ~1 éjszaka, stb. 

... ;\. szabadságidő kezdetét és végét 
kell a kö\·etkezö rovatba bejeg~~ezni. Ezt 
természetesen nem az év elején kell ki-
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tölteni, hane1n ú szabadságidö n1egkezdé
sel;;:or .... ~1e11nyibe11 az a1kaln1azott sza· 
baclságidejét l;;:ét részletben kapja. ugy 
tern1észetesen a szabadságidö 1nind a 1;;:ét 
részletének kezdetét és végnapját be kell 
jeg·yezni. 

A munkaidő esetleges meghosszabbi
.tásait kell a hátralévő rovatban feltüntet
ni. A rendelet é1telmében egy évben 120 
ó1·át n1eg 11en1 haladó és legfeljebb 14 
·napra te1·jedő n1unkaidön1egl1osszabbitá
sokat- csupán az ilietél;;:es tisztio1·vcs11ai;;: 
kell bejelenteni. Ezeknel;;: a n1eghoszab'.bi
tásolmak napját, kezdő- és vég-pontját fel 
kell tüntetni. Pl. április 12-én rlé.lutún 
2-~!-ig. ~4.._bban az esetben, ha a 1nunk.n
iclő meg-hosszabbitúsa eng:edé!lyel történt. 
ugrannnnnk napjút, kezdö és végpontját, 
vala1nint az engedély szán1át a 11'.:üvetke
ző rnrntokban kell Jeljeg:yezni. Ilyen en
~·edélyeket a 150-·1939. B. l\L számu 
rendelet 5. §-a értelmében a törvényhatú· 
ság első tisztviselője a n1unkandó n1eg
okolt kérelmére adhat. Ez azonban éven· 
ként leg·feljebb 30 napra terjedhet. 

Nem kell fe]jeg-)•ezni a tulórn elszá~ 
n1olásba azon állandó vagy ideiglenes 
m•óo-vszerész alkalmazott tulmunkaiclejét, 
/:;;J.J o. 

akit a g·yógyszertár felelős vezetője a 
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7. pontja alapján a rendeletben megsza
bott időre, mint helyettest a tiszti orvos· 
nál bejelent. 

Az alkalmazott illetményjegyzékéről 
szóló harn1aclik táblázat n1inden rovatá
naJ\: 12 sora van, az év 12 l1ónapj ára vo:.. 
natkozó illetménykifizetés bejegyzésére. 
Az első rovatba: a havi illetmény össze· 
gét kell beirni, a másodikba: az ügyeletes 
szolgálatért kifizetett munkadijat. a har
madikba az esetleges tulóradijakat. A 
negyedik rovatban ezeket összegezni kell. 
Az igy megállapitott összegből le kell 
vonni az OTI, vagy a 1vlABI-já1ulék fe· 
lerészét és az egész kereseti adót, rume
Jyek:nek az összegét az e célra ·szolgáló 
rcvatokban kell külön-külön feljegyezni és 
összesíteni. A következő rovatba kell be· 
jeg·yezni azt az összeget. an1e1y a levoná
sa}( utá11 fennn1arac1 és an1e1y az aikah11a
zott részére kifizetésre kel'lil. Ezt az el· 
szárnolást az alkaln1azott aláirfi.sával iga
zolja, an1i1·e az utolsó rovat szolgál. 

Amennviben az alkalmazott illetmé
nyeinek ös;zegéböl az OTI, lVIABI-járu
lék, vag·y kereseti adón kívül is levonások: 
történnek különböző címeken (igy pl. fo
g·:rasztott g:;rógyszerek ára, vag·,y· előleg 

címén), ugy azokról az alkalmazottnak 
külön irásbeli elszámolást kell adni. 

Felhívjuk a gyógyszertárak felelős: 
vezetőinek figyelmét . an-a, hogy a havi 
illetmény összeg-ének egyeznie kell a
MABI-nál, vagy az OTI·nál bejele;itett 
összegekkel, vala1n~nt az alkaii:iazott1 Jc:)~ 
resetiadó vallon1ással. An1e1111y1ben tel1av 
\'alamelyik gyógyszertár tulajdonosa vagy 
felelös vezetője e járulélrolcat, vagy a. l~e
reseti adót nem vonja le, ugy a ha_v1 11: 
letmények összegét ezzel meg kell n~velm 
és ennek megfelelően megtenm a beJelen
téseket a betegbiztosító intézetekhez, va
lamint az adóhatóság·nak. 

Az alkalmazott szolgálati beosztása,. 
valan1ii1t az illetn1ény jeg3rzéke ch11ü ro
vatok kötelező vezetése a 150-1939. sz. 
rendelet értelmében csupán az okle_veles: 
gyógyszerészekre vonatkozik:: Tan.~cso~· 
azoiiban a nen1 okleveles g·yogysze1 eszet. 
beosztását is n1egállapitani, nTár csak: atj 
üzemi rend érdekében is. A nem okleve
le~ ffyórrvszerészekre és gyakornokokra 

, o o. l 1 · t . 1 1em yonatkozóan azonban a \Or a ·ozaso e J 

·vonatkoznalc , 
1\Iindeu gyógyszerész alkalr:1a~ott re: 

szére évről-évre eg·y-egy uj ny1lvantarto· 
lapot kell kiállítani. 



. „ Ha a gyógysze1i;árban időnként kis2· 
g·:to dol~·o~1k,, u?.r részére eg·y l\:ülön nyil
vanta11o iv all!tandú ki. Ha a kisegitő 
alkalmazott pl. április hónapban és 
augusztus hónapban teljesit szolgálatot, 
akkor az április hónapban kiállított ivet 
aug·usztus hónapban, a szolgálati beosz
tás és az i11etn1ényre ·vonatkozó ujahb 
adatok felvételével folytatni 10het. Ter
mészetes. ha a fenti példából kiindulva 
augusztusban n1ás mülcöclik a o-yóo·vsze1·. 
tárban! akknr annak a szán1ára ölculön la
J>~t kell nyitni. 

. _A n)•ilvántartó Í\'eket meg· kell őriz
ni e.s ezt~rt célszerü azokat összehajtYn, 
egy irattartóba helyezni vao-\· pedin· ·1 
gyógyszertúr szüksl>gle,Léhoz e. 1neo'fele16 
5zán1u nyilvúntarló lapokat könyv~lnJ;:ba 
köLi:etni. 

A nyilvánt~1rtási ivek darabonként 
10 fillérért az Egyesület, illetve a Testü· 
let ügi·1·iteli irndáiban kaplintók. 

Budapest, 1939. március hó :l9. 
l\-OL'Úcs Őrliin 

B. Gy. 'I'. 
Ug·~-v. igazg·atój2 

l\-oi·it-sánszky Oltó 
'J. Gy. E. 

ügyv. igazgatója 

3,n: .. 
763-·1939. 2333-1939. 
Figyelrneztetés nz iigyeletes szolg-álai.oi. jelzö'. 

túhlák kicserélése tiu·g~·áhan. 

Felh.ivj ulc a gyógyszertáJ:a1c felelő.:; 
vezetőinek figyelmét arra, hogy azoknak 
a g".yóg~tszertáraknaic, an1elyek vasárnap 
16-án nen1 tartanak ügyeletes szolg·ála
tot, ug:yanez11ap reggel az ügyeletes szr.1-
gálatot jelző táblájukat a 16-án beálló 
változásnak megfelelően ki kell cserél-
11iök:. Ennek a cserének n1inden a1kalo1n
n1al n1eg kell történnie, an1ikor a gyógy„ 
szertár szon1baton este zár, vasárnap is 
zárva 111arad, de az ügyeletes szo1g~1lati 
beosztás szon1hatról vasá1·napra n1egvúl
toz;ik. 

Budapest. 1939. április 12. 
Karács Ödön 

B. Gy. T. 
EITT-\-. igazgatója 

2Dü-1~)3D. sz6Tn. 

J\.(n·;'tsánszku Olíó 
'.lf. Gy. E. 

ügy·v. igazgat~'1ja 

~'1. AI-4-"\í hhi terhére kiszolg;últatott. vények 
sz{unlázása. 

A l\IAV betegbiztosító intézet kéré
sére értesítjük a. gyógyszertárak felelős 
vezetőit, hogy a tagok által fizetendő 20 
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fa ,10 fillér téritési összeget a vényen ki
jelölt megfelelő helyre rá kell vezetni és 
. .a vényfüzetben bentmaradó másolati la
pon is szá;mszerüleg fel kell tüntetni, de 
:a számlákra a vény bruttó összegét kell 
ir11i. A téritések ös5zegét az intézet vo1i,1a 
la a szá111111a végösszegéből. Az A. és B . 
. csopo1t vényeinek bruti;ó összegét a 
. szánli~ végén össze kell adni. 

Kovács Ödön [{01·itsá11szky Ottö 
B. Gy. T_ ~f. Gy. E. 

·üg;:rv. igazgatója ügyv. igazgatója 

1275-1939. szám. 

)~rtesítés a n1. kir. Posta Betegség·i Biztosító 
Intéz.et terhére renclelhetö újabb gyógyszer„ 

készí t1nényekröl. 

A m. kir. Posta Betegségi Biztositó 
.Intézet igazgatóság·ának 206-·1939. szá
mu értesitése alapján közöljük a gyógy·M 
.sze1tárak t. felelős vezetőivel, hogy a 
_Sympatol inj., liquid„ tabl„ Corpus Lute
um inj. és tabi. gyógyszerkülönlegessé
gkenek az Intézet terhére való általános 
"rendelését, továbbá a Biamin inj.-nak 
. 5zakorvosok által való rendelését és a 
:Zink-Protinsulin gyógyszerkülönleges-
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ségnek orsz. főorvosi engedéllyel való 
rendelését engedélyezte. 

Budapest, 1939- junius hó 26 . 

Kovács Ödön Koritsánszky Ottó 
B. Gy. T. ~!. Gy. E. 

üg·yv. igazgatója ügyv. igazgatója. 

1420-1939 . 432-1939. 

Ertesítés a társadal1ni és gazdaság·i élet ha
tályosabb biztosításáról szóló törvény végre• 

hajtási ntasitása tárgyában. 

A m. ldr. minisztérium 435-·1938. 
M. E. szám alatt rendelte el, hogy min
den munkaadó aki üzletében, üzemében 
\ragy bárn1i11e~1U eg:véb vál1alltozásába11 
értelmisérri munkakörü alkalmazottakat 
foglalkoztat, köteles az 1938. március hó 
1. napján szolgálatban állott ilyen alk_al
mazottait 1938. évi julius hó 31. napJmg' 
a rendelethez mellékelt XIII. számu min
ta szerinti űrlapon bejelenteni. 

U gyenezen rendelet 12- §-ában a kö" 
vetkezőket rendeli el: 

Minden munkaadó köteles az é1-tel-
" 1 n1iséo-i n1un1caa1;;:örben foglallcoztatott a ~ 

J:;1lm;zottait érintő személyi változásokat 
is a 10. §-ban megszabot.t módo1; a XIV . 
számu minta szerint beJelentem. Ezt a 
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tejelentést első izben 1939. évi január hó 
31. napjának megfeleiő adatokat feltün
tető tartalommal az 1939. évi febrnár hó 
15. napjáig, azon tul a január, illetőleg 
julius hó 31. naJ)jánnk n1egf0lelő adato
lrnt feltüntető tartalommal minden év 
febrnár és augusztus hó 15. napjáig kell 
megtenni. 

A bejelentéshez szük.ség·es, sárga 
szinü XI\1. szár11u i1yon1tatván:r Budapes
ten a kerületi előljáróság-nál, városokban 
a polgármestemél, községekben az elöljá
róság-okon szerezhető be au[,rusztns hó el
seje után. 

A beje.lentések ilietékmentesek (•s 
augusztus hó 15. napjáig az Értein1isérri 
Munkanélküliség Korbánybiztosához ( ll~
clapest, V-, Klvtilcl-utca lüc.) kell beter
jeszteni. 

Budapest 1939. julius hó 15. 

I\.ocács Ódiin 
B. Gy. T_ 

üg·y·;~. igaz~·atójri 

1\J)ri[s(Í.ils,:ki! (]flr_) 

:\J.. c;r. E. 
üg_;,:·v. igazgatója 

száj- és torok ferlőllenifö 

42.2-1939. szám. 
A l\'.I.4..\T Beteg;ség·i Biztosító Intézet venyel 

ut:itn fizetendő árn1eg·téritések. 

É1tesitj iil\: a gyógysze1tárak t. fele
lős vezetőit, hogy a l\l[AV Betegségi Biz
tositó Intézet vényei után 1938. é\-i julius 
hóban egy évi próbaidőre elrendelt 20, 
illetve 40 filléres ármegteritések az in
tézet választmányának a m. kil'. belügy
n1i11iszter ur által j óváhagJ1olt 11atároza
ta szerint további intézkedésig- él-vényben 
n1ara.cl11a1\'.. 

Budapets, 1939. julius hó 1'1· 

[{oFács Ödön 
B. Gy. T. 

Ug,v-v. ignzga tój a 

1802-·1939. 

J(ol'itsá11s.dcy Ottó 
:\L Gy. E. 

ügyv, igazgatója 

571--1939. 

Tájékoztató az ú. n. zsic1ótch·-rény vé,g;rehaj„ 
tásával ka11csolatos tudnivalókról. 

A zsidók: 1-:özélctl és gazdasági tér
.foglalásánal-: k.orlátozásáról szóló 19:39. 
IV. tc. és a törvény végrehajtása titrgyá
ban megjelent 7720-1939. :i\L E. számu 
rendeletre vonatkozó tenni és tudnivalók
ról az alúbbiak.brrn tájé.koztatjul-: a gyógy· 



szertárak t. tulajdonosait és felelős vev.e
:tőit. 

A törvény 12. §-ának a hasZ1lothajtó 
jogcsitványokra vonatkozó rendelkezéseit 
a végrehajtási utasítás 32. §-a szabá· 
lyozza, megállapitván, hogy ezek közé a 
jogok közé tartozik a gyógyszertcíri jog 
és az állatbeteg·ségek ellen óvó- és gyó
.g}'itási célokra szolgáló titkos összetételü 
gyógyszerkészitrnények, állatorvoslásra 
szolgáló gyógyszerkülönlegességek forga
lombahozatalára kiadott engedélyek. Ezek
nek a jogositványoknak a bejelentési kö
telezettségeröl a végrehajtási utasítás ér~ 
telmében az illetékes miniszter (belü,,.y 
fölcln1üvelésügy) fog rendelk:ezni. E r~n~ 
.dell;:ezések: n1eg·jelenéséig a gy·ógyszettá
rak tulajdonosainak és felelős vezetőinek 
ten11ivalójul;: nincsen. 

--'?- végrehajtási utasítás 32. §-a nen1 
.soro!Ja fel a hasznothajtő jog·osit-ványok 
között a 111esterséges édesitöszerel;: áru· 
sitására szolgáló engedélyeket, tehát azok 
nem tekinthetők a hatóság szabad mérle
gelésétől függő, hasznothajtó jogositvá
nyok:nalt, Iljrilván n1ert a saccl1ari11 l1ivata
los gJrógJ<-szer. En11élfogva a saclhari11áru
sitási engedélyről a gyógyszertár felelős 
vezetőjének bejelentést tennie nem kell. 
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A végrehajtási utasitás 36, §-a értel
mében a gyógyszernek, vagy betegápolá
si cikknek orvosi vényre (receptre) egyes 
:személyek részére történő kiszolgáltatása 
közszállitásnak nem tekinthető, feltéve, 
hogy a kiszolgáltatás nincs itlleghatáro
zott gyógysze1tárhoz kötve. 

Az é1telmiségi munkakörben foglal
koztatottakra vonatkozó rendelkezésekről 
a végrehajtási utasitás 40, §-a a követ
kezőképen intézkedik: 

~!inden munlrnadó, alü üzletében, 
,üzen1ében, vagy bárminen1ü egJréb vállal
kozásában értelmiségi munkakörü alkal
mazottalrnt foglalkoztat, köteles az 1939 . 
.évi junius 11ó 30. napján szolgálatában 
.állott ilyen alkalmazottait és azoknak il
letményeit (pénzben, természetben, vagy 
,egyébként adott mindennemli jutalékot) 
az 1939. évi októ/Ja hó 15. nccpJá;ig Bu
dapesten a kerületi el ölj áróságoknál, vi
déken polgá1111estemél, községi előljáró
ságok11ál besze1·ezhető V. szán1!U n1inta
.szerinti nyomtatványen bejelenteni. 

A bejelentés szempontjából értelmi
ségi munlrnkörli alkalmazottnak kell te· 
1tinteni n1inde11 olyan alkaln1azottat, al\:i 
.nen1 szolgai~ vagy ne1n testi (fizilrai) 



n1unkát végez, tehát laboránson, · t~l_tari
tónőn és kifutó finn kivül minden gyógyc 
sze1·Lári alkaln1azottat. GyógJrszerészgya_ 
ko1110J;;:ot a gyakor11oki idö alatt, de leg-, 
feljebb két évig a gyakorlat megkezclésé
től szán1itva. g;róg·yszerészsegéclet pedig 
a gyakorlati segédidő alatt, de legfeljebb 
háron1 évig, a gyóg~/szerészn1esteri ol~le
vél megszerzékétől szfomitva nem lehet a 
törvény alkalmazása szempontjából alkal
mazottnak tekinteni. Ezeket tehát a vég
re11ajtási utasítás 4"1. §-ába11 foglaltak 
crtelmében nem kell bejelenteni. Ez a 
rendelkezés nen1 vonatkoziJ;;: azokra a 
g,yóg·yszcrészgyakornokok:ra. vagy g·yógy
.szerészsegéclekre, akik nen1 ilyen n1inő-· 
ségben vannak: é1'teln1iségi n1unkal;;:örbe1~ 
fog·1alkoztatvn. ~4.. két évi, illetőleg 11úron1 
évi iclötartan1 szen1pontj6„hól a túnyleges 
katonai szoJg·áJatnak a gyak:orlati tanul
n1únyi időbe be nen1 szá111itható tartarn11át 
fig·yeln1en kivül kell hagrni .... '1. kiképzési 
rendelet éi"telmében a g-yakol'lati időből 
két esztendő az ok]e,·él 111egszerzése elött 
tölthető ki. Az ezen tulmenő időben az al
kalmazott bejelentése kötelező. 

A végrehajtási utasítás ·15. ~-a éi-tel· 
meben a bejelentL•sel• során elkülönítve 
kell bejelente11i: 
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a) a javadalmazásban nen1 reszesülü 
~lkaln1azottakat, 

b) a gyógyszertár tulajdonosának. 
bérlöjének érteh11iségi n1unkakörben fo!?· 
lalkoztatott házastársát, leszá111iazotta1t 
és fe1n1enőit, valarnint ezek házastársait, 
ha rendszeres illetményt nem kapnak. 

e) a felmondás alatt álló és tényleges 
.szolgálatot nem telj esitö alkalmazottakat. 
illetményük feltüntetésével, 

d) a nen1 érteln1,iségi n1unkali:.ö1·be11 . 
foglalkoztatott olyan alkalmazottakat, 
.akik a középiskola negyedi'k osztályát e!
végezték. vagy· akiknek e11nél n1agasahn 
jskoh1,i végzettség·Uk van. 

Az a). b), e) és d) pontok alatt fel~n
i'Ol t alk<1-ln1azotta]~ra ·vonatkozóan egy a 1-
taláan nem terheli bejelentési kötelezett
sCg az olyan n1unkaadót, aki érte1n1isjgi 
n1unkakörben n1ás alkaln1azottat nen1 
fogla1koztat. 

Az elkülö;iitett csoportokon belül kö
lön·külön egymást követően betürendb.> 
kell sornlni: 

a) a tör,·ény alka1Ina.zá.sa s1:en1ponl
júból ne111zsidúnak tekintendő, 

b) ü törYény alkaln1azása sz0n1ponl
jából zsidónak tekintendő, 

e) a törvény 2. §-ának első és utolsó 
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1 tározott valamely ki
bekezclésébei: meg '.a1 ,' l·et (tüzharcos, ha

"tel elá eso szeme le' 
~~fogoly, hadirokkant, s'.b;) a szB-

A végrehajtási utall~;t.asl·ö~~ies§-Buda-
. t . d n munH:a \·a „ .. o \. , . l' 

i·m mm e_ ·"] t· előljáróságoknal, v1c e-
pesten a lo~~~~~e~t~ri 11ivatalba11~ iil:tve - a. 
ken a po 0 

• • • • beszerezheto VI. 
községi ~lőlJaros:i_got" személyi lapot kiál-

, n1111ta sze1 in ' d . 
szamu .1 _. 10110n 11ei' elentett a a-·t · ·s szen1e -i.1 '" , 1 
11 ·a111 e. a , l··Jratolcat a n1unk:aadona e 
tokat igazolo o '1 ' l·aaclo· köteles a neki t t 1i A J1run \.' ' • 
bemu a l · . t 1• t személyi lapon. 
bemutatott okira 0

1 
'~ ae·s azol· alapjá1~ 

f l~vro n1 ' ~ \. rés.zletesen e · tl·ozo' a11 hoo·y néze-t]- . · rra vo11a \. ' ' 0 ·, 
nyila ,ozm a . . ·11 l 't a tö1·veny al-. , a n1unka·va a o ' 
le szerint ( t „ 1 0-1 11

en
1
zsidónak, 

1 ·sa szempon Ja J • 
1
• 

ka n1aza ~ , . , . t k:intendö szen1ely11e \, 
yao·y zs1donak e tl e11 a111ik.or a 0

'. ·1· j. lvan ese ) . ' . brtJ a-e j\ mc en ° · · l · ohratok ' • , 1 11utatot-t igazo o \.. ' . n1u1~\!1aclc~, ~, o:eI kizáróan nen1 tuclJa ,,. el
alapJm; ],ebeoe all·almazott a törveny 
l „ t m hooy az ' ' " 
e on e ' . „ eo. l , . <lónak: te1\intendo-e vagy 
5zen1po:1„tJab~) ... zs1 :1lkaln1azottat a végre
sem, aJanlat?o. az6.' ~-a'))a11 szabályozott ·t· · t 0 s1hs "- ~ ' ' · 
haJ ·asi . u " . ' .. - , -· ~ be~zerzé.sére utas1-
lrntós~g1 tan~l-~~~í~~~nyt "; bejelentési lap 
tani es ezt a ... . :rzés" rovatába11 fel
(kimutatás) „MegJeg.:

1 
.· lapon bejelenti,. 

tüntetni. ki a szen1e y1 .; 
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hog:v az izraelita hitfeiekezet tagja vagy 
a törvény 1. §-a érteln1ében eg·y&bként 
zsidónak tekintendő, annál ezt a bejelen
tési lap C\1• sz. ·n1inta) "Irieg·jegyzés'' ro
\Catáb:-'ln be keH jeg·yezni. Ezenfelül az 
ilyea személynek cs11pán az illetménvrn 
vonatkozó adatokat kell a bejelentési la
pon feltüntetni. A bejelentés3ket a vég
rehajtási utasitás ,18. §-a értelmében " 
gyóg·yszertár felelős vezetője aiáirni, a 
szen1élyi lapokat pedig n1eg·ö1·izni köteles. 
Az V. számu minta szednti bejelentőlap 
(kimutatás) kérclőpontjainak kitöltése 
aiknln1ávaI figre1ernbe kell venni az ür
lapra n)·orntatott túj ékoztat<5b'1n fog-la]· 
taJ;:at, Jnert azok a végTehajtási utasítás 
1tiegészitö részét képezik. 

i.\_., v8g·rehajtúsi utasit.ás -19. §~a sze
rin a bejelentéseket az ÉM:elmiség-i i\Iun
kanélküliség· üg·.reh1ek I\:orn1<:111ybiztossá~ 
g-ához (Budapest, V„ Klotild-utca lüc) 
kell benyu,itani. Az V. sz["m11 nünta sze-
1·inti bejelentési lapot (kimutatást) ta
nácsos két )lélchín.vban kitölteni és az 
cg·yik példányt n1egörizní. 

Minden mun.kaacló köteles az érlel· 
miség-i munkakörben foglalkoztatott a1-
ka11nazottainaJ\: szen1élyében, n1unkaköré
be11 és illetményeiben beállott változása-



354 

kat az V. sz. minta szerinti bejelentőla
pon (kimutatás) első izbe1Í az 1939. évi 
julius hó 1. napjától 1939. évi decembel' 
hó 31-ig terjedő félévre vonatkozóan az 
1940. évi január hó 31-ik napjáig, azon
tul pedig félévenként a jannár hú 1. 11a11· 
jától junius hó 30-ik napjáig terjedő fél
évre. iunius hó 31. napjáig, a julius hc 
1 napjától december hó 31. napjáig ter
jedő félévre pedig január i1ó 31. napjáig 
bejelenteni. Ha változás az illető félévben 
nem is volt, ezt a megfelelő időben be kell 
jelenteni. A bejelentést (kimutatás) betü
Tendbe foglalva, elkiilönitve kell elkészi
teni, egyfelől a szolgálatból az illető fél
·év alatt kilépettekről, másfelől az ujon-
11a11 alk:aln1azottaltról. I-Ia az alkaln1azott 
ugyanabban a félévben lépett szolgálafön 
1~s hag:,i:a el azt, akkor a k:in1utatásnak 
mind a 13. és mind a 14. rovatát ugyan
azon sorbm1 kell kitölteni. 

A végrehajtási utasítás 51. §-a értel
n1ében, ha az értehniségi n1unkak:örben 
foglalkoztatottak szán1a tize11ötn-él 1-:eve
sebb. de négy·nél több, a zsiclónal;: tel;;:in
tendő munkavállalók számát kettöre, ha 
pedig ötnél kevesebb, egyre kell csökken
teni a ];;:01'111ánybiztos által 111egac1anc16 
11atáridöig. I-Ia a 111u11h:aadó az érteln1isé-
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gi m1m.kakörben ötnél kevesebb személvt 
foglalkoztat, a zsJdónak teldntenclö mu;1_ 
kavállalók illetményei a munkaadónál ér
teln1iség·i n11ntl\:akörben foglalkoztatott 
összes alltaln1azottal\: il1et111ényeine1\: egy 
all\:aln~azottra eső aránylagos részét i1en1 
haladhatják meg. Ez a rendelkezés irány
adó ak:kor is, l1a az értel111i.ségi alkalma
zottak száma 5 vagy több, de 15-nél ke
vesebb. 

Az olyan munkaadónak, aki üzemét,. 
vagy egyéb k6reső foglalkozását az 1939. 
évi junius hó 30. napja után kezdte meg, 
vagJr értehniségi n1unl\:altö1·ben alkah11.a
zottal\:at csalt az 1939. évi junius 11ó :30. 
napját követő időtől kezdve fog'lalkoztat, 
ugyancsak az 1939. évi október hó 15. 
napjáig, illetőleg az Uze111, vagy eg;.~él) 
kereső foglalkozás megkezdésétől számi
tott 15 napon belül kell bejelentést ten
nie, ugy I1og;{ az adatokat az üzen1, vagy 
a 1i:eresö foglalkozás 111eg·ltezdésének idő
pontjára korlátozva kell bejelenteni és 
ezt az időpontot a bejelentésen külön föl 
kell tüntetni. Az olyan munkaadó, aki ke
reső fog1a11tozását az 1939. év-i iu11íus hó 
30-ik napja előtt már folytatta és a nmlt 
évben a bejelentcst nem tette meg, illető
leg· bejelentésre kötelezve eddig még nem 
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volt köteles az V. sz. minta szerinti kü
lön 'iven bejelenteni azokat r,z értelmiségi 
n111111;;:a};;:örü a1kaln1azottait, a1;;:iket az 
1938. március hó 1. napján, illetőleg, ha 
kereső foglalkozását e napon kezdte meg, 
a 111eg·1;;:ezclés napján foglalkoztatott. 

A végTehajtási utasítás -10. § a sze
rint a bejelentőnek a bejelenlésen fel kell 
tU11tetnie a g·yóg·yszertár nevét, n1u11101-

körét. ...t\. gyúg·yszertári n1unkaaclónai;: 
(tulajdonosnak, haszonélvezőnek. bérlö
nelt) a k:1T1utatást - az idevonatkozó ro· 
vatok kivételével -· saját személyét ille
tően is ki kell töiteni. 

}\. J;;:orn1ánybiztos a végrehajtási uta
sítás rendelkezései értelmében az arány 
.szán1 n1cgá1Japitá.sán·ril a n1unkaadó hc1-
zastárs6.t, egyenesúgi ro1;;:011n.it és ezek 
'.1úzast0.r.:;ait, ,-égül a feln1onclús alatt ú11ó, 
de tényleges katonai szolgálatot teljesitő 
al1;;:aln1azottakat figyeln1enkiYUi hag~~ja .. 

_:\ \·C::gr0h::1jtúsi utasitásban n1eg·ha
túrozott 1,e.iele:ll<'sek és bmutatások il
letl•l,;:1nentcsek. ~;.\z ezek.hez szükséges 
an\·akönvvi kivonato},;: és egy„éb okiratok, 
111i°g; az;kat n1ús célra fel ;1en1 használ. 
ják. feltételesen illetékmentesek. 

li'elhiviuk valarnennyi g·:y-óg·yszertúr 
felelős vez0tőjének flgyeln1ét arra, l1ogy 
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:a törvényes rende1k.ezése101ek a legna
·o,„obb o·oncldal :és 1e1kiisn1eretességgel 
.::;,,1 0 1 t' 
teO'venek elcg·et, n1ert ennek eln1u asz ·a-
:sát·· a törvény· szigoruan bünteti. 

Budapest, 1939. szeptember 19. 
:n. Wolff Lajos Löclwrer Tamás 

. elnök alelnök. 
Eouács Ödön Eoritsáns:oky Ottó 

üg-yv. igazgató. ügyv. igazgató. 

1812-1939. 
Ertesítés a zárolt g·;\·ói~::vszerek hcszerzése 

túrg·yáhan. 

1'öbb helvröl hclirkczett kérdésre ér
tesitjük a g)·ógyszertnrak t. felelős ve
zetőit. hcgr a Yonatkozó korn1ányrcnc1'2· 
letek értehnében zá1· alá Yett g,\·úg-ysze
rek nerncsak a g·yúgyszertárnknak szcp
Lembe1· H-én c;zét.küldött körlevélen sze· 
1.'eplő () gj-'óg·yszeri\ru 11agyl;:ereskec1és-
1Jen, hane,111 ininden engec1éll:\-e1 biró 
gyóg·yszerúru nagykereskec1ésbe11, hason· 
ló feltételek mellett beszerezhetők. 

Budapest, 1939. szeptember 19. 
11. Wolff Lajos Löchac;· Tnmás 

elnök. alelnök. 
J(o„ács Ödön Eo1·itsá11.nk11 Ottó. 
iigJr"\7

• igazgató ügyv. ig·itzgató. 
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acl. 1320-1939. sz. ad. ~123-·1939. s:::-.. 

Értesítés a társadaln1i é..s g·azdasági élet ha
tályosabb biztosításáról szóló törvény vég·re

hajtási utasítása tárgyában. 

A f. évi j u!ius hó 22-iki szaldapok
ban a '1350-1939. :M. E. számu rende-· 
letre való hivatkozással arra hivtuk fe} 
t. I~artársainl~at, ho~-y a rendelet 12. §-ának 
rntézkedése ertclmeben augusztus 15-éig 
jelentsék be a sárgaszinü XVI. számu, n,. 
Bud:ipesten a kerlileti el ölj áróságokon,. 
vál'osok:ban, a polg·árn1esteri 11ivatalban,. 
községekben az elöij áróságokon beszerez
hető nyomt:itványolmn az :ilkalmazotta
lrnt illető személyi változásokat. Ez a fel
l1ivásunk tárg1rtala11ná vált ain1n];: l-:övet
keztében, hogy az Értelmiségi iVIunkanél
küliség I(orn1ánybiztosa a zsidótörvBny 
végrehvjtásánal;: r:negfelelöe11 afl;:aln1:asil;t. 
uj nyomtatványokat fog elkészittet11i. 

Az É1telmiségi }[tmkanélkliliség Kor. 
n1ánybiztosságától nyert ujabb tájékozta
tás alapján felhivjuk tehát valamennyi 
gyógysze1tár tulajdonosát, illetve felelős. 
vezetőjét, hogy n, zsidótörvény végrehaj
tási utasitásának n1egjele11éséig· az alkal
mazottakra vonatkozó bejelentést mellőz,. 
zélL 
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A bejelentés időpontjáról és a vele 
kapcsolatos egy&b tudnivalókról annak 
idején éitesiteni fogjuk ujból kartársain
Jcat. 

Budapest, 1939. julius hó 31. 

l\'Iag~,rarországi Gyógyszerész Egyesület: 
· J(oritsánsz/cy Ottó 

ügyv. igazgató. 

Budapesti Gyógyszerész Testület: 
Kovács Odön 
ügy-v. igazgató. 

1644-1939. sz. 198-1939. sz. 

A m. kir. belügyminiszter ur 176.572 
-1939. B. iVI. szám alatt megerősítette a 
]eg"k!~ebb munkabéreket megállapító bi
·zottsag határozatát s így augusztus 1-töl 
az alkaln1azott okl. gyógyszerészek: idön
k.ént _változó összegü dijazást élveznek, 
aszennt, amint éjjeli szolgálatot teljesite-
11eli:, vagy se1n. Ennek követk:eztében a 
~k:ifizetett illetn1ények összege havonlcént 

1 
11 

sz6j- és torokferiőtlenilő 
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·változil\: - igy· a \ráltozott összegnek n1eg·-
felelően n1inden húnapban fizetés-változást: 
bejelentő iveket ]\:ellene a g·yóg·.vszertát
felelős Yezetőjének kiál!itani és beküldeni. 

Ennelc a körührtényes eljárásnak ki
küszöbölésére az 1927 :XXI. tc. 16. §. G. 
bekezdéBe és az 1928 :XL. tc. 3 .. 4., vala
n1i11t az intézet alapszab;;í.lyainak 10. §-a 
értelmében kéltük az OTI és l\IABI igaz
gatóságát, engedélyezze. hogy az ügyeleti 
dijaJc összeg·e egy· évre k:iszán1itva és 12-
vel elosztva az alapfizetéshez hozzászá
mítva, havi eg-yenlő általányban kerü1.ie-
11clc bejelentésre. .A nevezett i11t&zetek. 
igazgatósüga engedélyezte, hog;v- a t,,ryóg~r
szerész 111unlcaaclók változó !ceresetü 
o·vóo·vszerészalkaln1azattnikka1 11a vi fix 
~~v;;~~1al111~1zásu és az ügyelr~ti clij é\·i átla
gán<:lJ\: eg·ytizenkettecl részének: fig-yelen1-
bev-ételével javaclaln1azúst rögzitő 111egál
Japoclásokat kösse11ek. 

}!elhívjuk ennélfogva a gyóg·yszertú-· 
rak t. felelős vezetőit, 11og,\' n ·változó ke
resetü okl. gyóg-yszerészalkalmazottailJrnl 
a fentiek figyelen1bevételével javaclaln1a
zást rögz"itő i11egállapocl::íst 1\:össenelc ..,L\. 
„1\'ieg·álJapodás" l1}'0n1tatványokat a 
ÍIIAIÍI-tóJ kell beszerezni és azok a gyógy_. 
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:-sze1táral\:, ·-an1e_lJ„eknek gyógyszerészalkal
n1azottai az OT!-nül vannak biztosítva, 
ug·~{anezeket at ürlapolcat töltik ki azzal J„ 

változással, hogy a ~!ABI hel,·ett minde
nütt az OTI, illet.ve az 01·szúgos 1\1rsacla
Jombiztosilú Intézetet iktatják he. A 
11:.itöltött ,,l\Iegállapodás„ nyon1tatvá-
11yokat a javadalmazás-változásról szálú, 
''- l\'L.~BI ·nid vörös szn1u, az 0111-nál 
:zöldnyomásu, feh1fr szinü be.ielentőlapok
kal együtt kell kitölteni és az illetékes be
tegbiztosító intézetekhez beküldeni. A 
.,l\Iegúllrtpodás'' nro1ntatvánrokat két péL 
dányban ke]] ki•állitani és kitöltve elltül
deni. Az egyik példányt az In!L•zet zára
dékolja t.:-s \·issznkiilcli. ~q_ „\iáJtozúst jelen· 
tő lap'--olrnt eg,- pélclún)·ban kell kitölte
.ni. 

Az alkaln1azott gyóg·yszerészek l\:e· 
reseti aclójó.t a ténylegesen kifizetett ösz
:szeg11e]\: 111egfelelően kell az .,Il1et111ény
jeg:yzé11:'1 rovat<-1ba bevezet11i Bs 111indea 
hó 24-én a ténylegesen kifizetett illet· 
ménynek megfelelően az adót leróni. Ezek 
:szeril1t tekintet nélkü.l arra, hogy az OTL 
val, J\IABI-val általányösszeg"li megálb
poclást létesitett a n1unlcaadó, vagy sen1. az 
alkal.!nazotti kereseti adót a tényleg kjfi
:zetett összegnek megfelelően kell minden 
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hónapban a benyujtásra kerülő „Illet
ményjegyzék" alapján leróni. 

Budapest, 1939. augusztus hó 21. 

németpróna,i Wolff La.jos 
elnök. 

J{o·vács Ödön 
igazgató 

Löcherer Ta,m6.s 
alelnök 

Koritsánszky Ottf,. 
ligyv. igazgató 

Az Ujságírók Sza.naJóriun1 Egyesületének 
új címe. 

Értesítjük a gyógyszertárak felelős: 
vezetőit, hog1r az U.iságirók Szanatóriu1T1 
Egycsüle~e reg1 hely·iség·eböl Erzsébet 
lcrt. ~19. I. 3. szán1 alatt 1€vö uj helyiségé
be költözött. 

Budapest, 1939. 
J{ovács Ödön 

B. Gy. T. 
üg-;rv. igazgatójn 

1739-1939. sz. 

augusztus 22. 
Koritscínszku Ott6 

lVL Gy. E. 
üg:srv. igazgatója: 

5:20-·1939. sz. 
FO'ntos értesítés a gyóg·yszerek st.h. heszt:r„. 

zéséröl. 

Az érdekvécldmi testületek elnökségG 
az iparügyi_ és pénzüg·y111inisztcrinn1 i11e· 
lékes ügyosztályaiban eljárt abból a cél-
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rból! 11og;{ t_tijékozódjék arról, vajjon a 
.syogyszerta1·ak zavartalan ellátása . 
. gyógyszer, cukor~ szesz, benzin stb. be
.szerzése biztosítottnak tekinthető-e? 

A nyert felvilágositás szerint a na~~
kereskeclök a gy~ógyszereket a zár alá vó
t-el ellenére is a.o cddi[Ji fo[Jyasztásnak 
mc.o felel ö me 1111yisé11bcn kiszolí1álta.t/mt
júk, Cukrot és szeszt a kincstár eleo·endő 
1nenn:y·iség·ben bocsájt a kereskedelen: 
rendelkezésére. Hl\ ezek beszerzése körül 
jtt-ott n1égis nehézsúgek n1utat1~ozna.k, az 
;esak egyeseknek indokolatlan és 1111'e~·en
geclhetetlen készlethalmozására vezethető 
vissza. Denaturált szesz korlátlanul kap
·1iató. A g;yóg·yszertárakn.ak: petróleunu11al 
való .éllátása biztosítva van. Ha a beszer. 
zésben időközben komoly nehézségek me
rülnének fel, akkoi' a forgalon1 szabál,yo~ 
zasara meg·felelő intézkedések ftlO'nak 
történni. Ezen intézkedések sorá~ a 
.:g;lóg1•szertárak ellátására, azok egészség·· 
ügyi .iellegé1,iél fogva, klilönös figyelmet 
fognak fol'C!Jtani. 

Fe1l1ivju1.;: 1•alan1ennyi gyóg·yszertár 
t. felelős vezetőjét, hogy a beszerzéseknél 
az országos érdeke1're való tekintettel a 
jelenlegi rendkivüli körülményekre legye· 



figyelemmel. Készleteket ne halmoz
fel ! 

Az érdekképviseletek elnökség;e a 
körül mutatkozó nehézségek. 

esetleges zavarok elháritására n1in-· 
tőle telhetőt ei fog követni. 

Budapest, 1939. 

n. lF olff Lajos 
elnök 

J( ovács Ödön 
B. Gy. T. 

üg·y·v. igazgatója 

szeptember 6. 

Dr. Ta.uffcr Gábor 
elnök 

]l:oritsánszlcy Ott6 
71!. Gy. E. 

ügyv. igazgatója:. 

.;1 11Jagyarors:::ági G.11árIY8zc1·ész Eayc
sii/ct és a. Bnclapesti'. Gyóyyszen'sz Testii· 
let azonkivül kö:-:üscn a, köretkczö <'rt-csi
tésekct tették kü.::;é kiscúl! jclcntiiségü: 
ii.gyelcbcn: 

1938. nornmber S-i kelettel a MABT 
329 szá.111u, 'l}énybélye,q.::öjénck l;c.·vonclsá
ról, 

1989. fel!rnúr 1().i]d kelettel a IIV1BI 
317. s;:.:á.nu« 'ténybélycg:::őJénck bc>rotul.s-á
ról. 

rn:39. múrcius 8-iki kelettel a 111ABI 
3!,1. számu ·cé11ybélycy.:iijé11c/; /Jcrn11ásc[_ 
ról, 
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1939. március 22-iki kelettel a sze-
Vléluzeti :tyilvántartáshoz sziikséges 
1vyorntatt1á·nyol~ úcszer:::ésc tárgyci.ban-, 

1939. jnnius 26-iki kelettel n M:ln! 
86~~- szc!1nu. 'Vénybélyegzőfénck be-voilás~t
ról, 

1939. julins '1-iki kelettel a MA.nI 
J10. szá.nvu rCnybélyegzöjénck /;e·vonás{
ról. 

fj fi (j 

H~~~~~ 
íS-zái- éíS- fo,i;o.k~eetőteeuit(J. 
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BUDAPESTI GYOGYSZERÉSZ TESTüLET 

_J\ József fíH1erceg· I. Budapesti l\:at.onai 
Hadastyán Beteg·segélyzö Eg·ylet vényei. 

Tuclon1úsulvét0l végett l\:özöijük, hogy 
a .József főherceg Budapesti Katonai }Ia. 
dastvái1 B8teg·ssgélyzö Egylet elnükségé
nek ·é1·tesitése szerint az Egylet tag·jai 
folvó évi október hó 1-étől kezelve a ré
sz.iÍkre rendelt gyúgyszerek értt·k:ének 20 
százalékát g gyógyszer kiszolg·;:í.ltatúsnk:oL· 
tartoznak 1ncgfizetni. !\:érjük a gyógy
szertárak fc:-1o1ős Yezetőit, hog·y ezt n ren
delkezést a Betegbiztosító Intézetek stb. 
ci1111j eg·yzékében felj eg·yezn i sziveskedj e
nek. A cin1jeg1'"zékben eg·yuttal az Eg·ye
sület címe XI. Avar u. 31-re hel_veshiten
clő. 

Budapest, 1938. szeptembe1· 26. 
I\.o-uács Ödön nén1etprónai Tl~olff Ln_ios 

igazgató. P.lnök. 
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114-1939. 

Gyógyszerészi segédidö beszán1ít~ísa. 

A Budapesti Gyógyszerész Testület 
elnökségének előterjesztésére a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 2524'1 
-'-1939.-JV. számu rendeletevel hozz;ájá
mlt ahhoz, hogy a. gyógyszertár vezetésé
re feljogosító (approbátiós) vizsga letéte
léhez megkivánt 3 évi segédi idöböl 2 év 
a Budapesti Gyógyszerész Testület gyógy -
szervizsgáló labora.tódwnában eltölthető, 
!lletőleg beszámítható legyen, mig egy év 
nyilvános gyógyszertárban töltendő el. 

Budapest. 1939. február 15. 
Ecrvács Ödön némctp;·ónai Wolff Lajos 
ügy-v. ig·aigató. elnök:. 

138-939. 

_>\. .I\:Iagya.r . .\ran;rkercszt Beieg·segélyzii 
Eg~· let vényei. 

Éli:esitjük n. Testület t. tag·jait
1 

hogy 
a :il'lag·yar ~l\ranykereszt I3etegsegélyző 
Eg-:rlet a tagjai terhére rendelt g":'\~ógysze1·
szán1lák öss.zeg·enek biztositásáuI 300 
pengő óvadékot helyezett letétbe a Testü
let pénztárába. Az Egylet uj cimc: II. 
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Olaszfasor 1 . .Amennyiben az Egylet · a 
beny·ujtott g·yógyszerszán1lákat 1~1 napon 
belül i1en1 fizeti ki, a szán1:la kifizetése a 
letétbe helyezett összeg keretén belül az 
óvaclékb<il ig·ényelhetö. 

Budapest, 1939. február 27. 
[{ocács ódön 
üv. igazgató. 

nén1etprú!1é1i lV olff LuJo.~ 
elnök. 

.'1 Buclapesti Gyógyszerész Test iil 
azonkivül a követk(;;ZÖ kisebb jelentöségü 
érb~.sitéseket bocsátotta ki: 

1938. szeptember 30-iki kelettel ci 
ilf.-iF Betegségi Biztosdó [11tézcih1ck ·vcr
scnylúru ya lel s i hi rd ct 111é nyét, 

1938. november 22-iki kelettel cl i'. 
1'árko·nyi Gyula. buda.pcsti or11os ·11e·uérc 
hcun is[ tolt réll'lJJJapiros táJ'{f YCÍ /;(( il „ 

1938. december 19-iki kelettel dr. 
Po!.it.zcr Miklóöné, di'. Bart/w. Heclcl.c1. ne· 
·ué1·e hamisiiott orvosi vényúélycg,zii tci1·. 
gyábcrn, 

1939. február 21-iki kelettel a székes· 
fö·i:árosi Segitöalap ·cénye·1.i1ck szá.1nlázá
sáról) 

1939. március 10-iki kelettel értcsi. 
tési: ai'rúl, hogy a Ferencz József-, Her. 
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J,o„fes·, Hunyadci .Tános-, lgmáfülL, Mira 
l(;ese·tii:vtzek legkisebb ü:vege, kötszerek 
.Sil'i'gősség esetében., valce1n:int szesz és ac~ 
thcr a. Székesfővárosi Segitő ;llap terhére 
kiszolgáltatlwtók, 

1939. március 29·iki kelettel pályá
zati hirdetményt a gyógyszervizsgáló 
.szervezetnél két vizsgáló gyógyszerészi ál
lásra, 

1939. április lü·iki kelettel pályázciti 
frircletményt cc ·néhai Zoltá:n Bélcc nevét vi. 
selő alapitvá11y tárgyába.n, 

1939. junius 12-iki kelettel di'. l{Ci'· 
-tész Anda;· budapesti orvos ·11ccé;·e h(u1ii~ 
sitott o;-rnsi ·uénybélycg.:ö tá1·guúbcrn. 

Hyperol 
száj- és torokfertótlenitó 
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A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ TESTU
LET GYúGYSZERVIZSGÁLÚ SZERVEZETE 

A Budapesti Gyógyszerész Testület Gyógy· 
szervizsgáló Szervezete Közpout.i Laborató. 

riumúuak jelentése 1939. október hó l .• én. 
(Kivonat.) 

1. Az elmuit hónapban megalaJdtot
tulc a rúkospalota-ujpesti csop01tot,. 
amelybe tagokul 10 kartársunk lépett be. 
Régebbröl a Pestvicléki-csor~ortba11 n1á1„ 
volt külön 4 tagunk 

Változások: 
") nuttinger Antal a központi labo

ratóriun1 vezetője és végzi a laboratóriun1 
ügyviteli teendőit. 

b) Fenyes Bélu., vizsgáló gyó~ryszerész 
a Gyógyszervizsgáló Szer\rezetből f. évi 
október hó l-én kilepett. 

e) Nagy Eruin gyógyszerész októbe1· 
hó 1-fn. n1ínt \rizsgúló gyógyszerész, belé
pett a Szervezetbe. 

3. ~~ vizsgáló g~·Ugyszerészel;:: ok:tóbe1~ 
hó l-től eddigi beosztásuk meghagyásá-
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yal további 1-1 gyógyszertárban teljesí
tenek szolgálatot és ezáltal elérhetővé 
\'álil;::, l1ogy a vizsgáló g~;rógyszerészek: já
randóságát en1el11essült. Vizsgálóinknal\: 
·ezután is kötelességiilc hetenként egyszer 
a központi laboratórimnban jelentkezni, 
hogy a következő hétre szóló rendelkezé
seket átvegyék és jelentéseiket megte· 
g:fék. 

,1. A Sze1·vezetnek 1939. október hó 
l-é11 131 g·yóg·ysze1tártulajclo11os és 15 
gJróg;yszervizsgá11ó tagja van. ,A. 1:31 
g·.\rógyszert;ir li:özül 115-nek a gJ'Ógyszer
tár laboratóriu111ában folynak a vizsgála
tok:, 111ig 16 gyóg·yszertár g·yógyszcrei a 
központi laboratóriumban ellenől'iztetnek. 

5. _;\ vizsgáló ITT'úgyszerészek által 
,.ne111 n1egfelel6"~nek n1inősitett gyúgysze
re1\: kizárólag· a központi laboratói-iu.111 el
lenőrző \'Íz.sgáJata után reldan1álhat6l\: a 
nagyl\:eresl\:edő11él vagy g31áros·nál, ine1t ::t 
l11ai l\:örüln1é11yek között a g·yógyszerpiac 
alalrnlúsától, illetve a beszerzési lehetiísé
gektől függi l1cg-.r valan1ely gyógyszer el
fogadható-e. vagy nem. Vizsgálóink által 
·Összeg-yüjtött, valan1int a nag·ykeresl\:e
dőktől nyeit adatok alapján a központi 
laboratóritn1111ak n1ódjá.ban van a forga
lo111ban levő legjobb 111inöség·ü árut k:ivá· 
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laszta11i és e11nek a1a.pján n1i11ősitení az 
ellenőrzésre adott gyógyszereket. 

6. Az eddig szerzett tapasztalatok ar
ra l1ivják fel a figyeln1et, 11ogy a li::ötsze
rek n1inöség·ét is tanácsos 111inél gyali::rab
ban ellenőrizni. Kérjük tehát Kaitá1·
sainkat, hogy időnkint a legkisebb csoma
golásu tiszta vattfrbúl, jodofonnos és ste
ril gézböl egy-egy csomagot vzsgálóink
nak átacln·i sziveskedjenek. 

7. Kartársaink több allrnlornmal for
dultak a Testület Elnöksége utján a Szei·
vezethez, hogy a Sol. Castellani elfü.ra
tát, elk:észitési n1ódját és árszabványozá
sát ismertessük. A leggyakoribb recept a 
következő: 

Rp. Sol. Fuchsini basici alcohol. 
satur . .J lccnl.. -.10 
Sol. Acidi carbolici 5 %-os 

30 keni.. -.10 
Misce filtra elein aclcle: -.rn 
Acidi bol'ici grla. 0.30 -.10 
digere per horas cluas. elein aclde--.l<l 
eRsorcini gi'ta. J.- -.10 
í\!isce detnr ín ,-itro nigro e. 1.:20 

epist. vitreo --.80 

2.60 

A vény elkészítéséhez a kereskecle-
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lemben kapható Fnchsin-t használjuk. ez 
U:f,Jj.'anis b<izísos Fuchsin. Ezzel ellent0t
ben kapható savanyu Fnchsin is, an1ely 
J<'uchsin S. jelz(•ssel jön fcrgalon1ha. ~i\ 
Fuchsfoból 0.80 gr-t egy kémlőcsőben 3 
kcm. 96 fokos Alcohollal öntsünk le és i·á
zogassuk gJrakl'abban kb. eg·y órá11 át .~g. 
ebből n1érjü11k le 3 1tcn1t a carbolsav ol~ 
clathoz. Hövicl szünet után kis szürön kell 
filtrálnunk az oldatot., amelyben a 0.:30 
gr. Acidum boricum hidegen könnyen ol
dódik. A recept további elkészitÓse ma
gyal'ázatot nen1 kivrí.n, csalt felhi-vjuk: a 
figye1n1et arra, hogy· a kétszer 2 órás dige. 
rálás feltétlen szükséges, mert az olclatlim: 
bizonyos reakció folyik le. 

8. Ismételten közöl.iük Km·t<\rsnink
kal a központi laboratórit1n1 lt.i telefonszá
mát: 29-6:3-87. Hivatalos ó1·át: 8-lúl dél
után 4-ig tartunk. 

9. i\folt havi ellenőrzésünk alatt az 
egyes 1tészitrn(•nyeknél fehnerült észreyó~ 
teleinket folytatólag közöljük az alábbiak
ban: 

S71rnpus kalii ,r..,·ul/nu11aiucolici. 

Sok kész1tn1ény igen erősen g:uajacol 
szag·u, an1i n n1elC:::gen \·aló oldás köYet
kez1nénye . ..:\z ilyen n1elegen készült syrup' 
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alacso11yabb suLfoguaiacol tartal111u is lesz, 
lévén a guajacol illékony a11yag és ezen 
tulajdonságát a melegités még fokozza. 
Azt tapasztaltuk, hogy a külön
böző készitmények igen különböző szin· 
árnyalatnak. Ezt pedig a klilönböző Tinc
tura Aurantii conferta k:észitin1ények: t1ag-y 
szinklilönbsége okozza. A gyógyszerkönyv 
pedig megköveteli, hogy a Tinct. Aur. 
conf. „sötétvörösbarna sz1nu" legyen. 
Hogy ezt a szindifferenciát ldküszöbölhes· 
.sül\:, kérjUJ\'. I<:artársainkat, n1utassált n1eg 
a tinrturút vizsgálóinknalr, rne1t erre vo
natkozólag eg>- szinnorn1út ki\•ánunJ\'. 
n1egállapitani, ainelynél világosabbat nen1 
fogadhatunk el. Ezáltal a készit1nénye:\ 
.egy·öntetü szine biztositva lesz. 

Ule·iun thcrebcntinae. 

Az utóbbi időben sok olyan olaj ke
rült forgalomba, amelynek állandói eltér· 
nek a g~róbryszer1cönyv lciYánaln1~:ritól és 
Brősen megköze!itik a lengyel te111entin 
olaj állandóit. amely csak technikai célok. 
ra használható. 

J(aliwn bromatnm. 

Egy n1egv·izsgált n1inta 60 százalék. 
.KBr03·t é> csak 32 százalék KBr-t tar-
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talmazott. Ilyen nagymérvü szennyezés 
még nem fordult elő gyalwrlatnnkban. 
Evégből azonnal utasitottunk vizsgálóin
kat, hogy minden KDr mintát a legsür
gősebben ellenőrizzenek, me1t nem sike-· 
rült megtudnunk, hogy a készitmény hon
nan származott. Szükséges elővigyázatos
ságból a KBr·t. hosszabb időn keresztül 
állandó megfigyelés alatt kell tartanunk. 
Kérjük Kartársainkat. hogy minden 
nj abb árut vizsgálóinknak mutassanak 
meg. 

Olcmn lhU:. 

Ahány Oleu111 1i11i-t n1egvizsgáltu11k,. 
annyiféle szinü és tulajdonságu a ]\'.észit
mény. Az utóbbi napok alatt feltünt, hogy 
sok gyóg·yszertárban eg'.észen világos, 
majdnem szinfolcn Oleum-linit találttmk. 
an1elynek szaga erős8n a halolajra en1lé
keztetö, ezért han1isitásra volt !tYanus. A
készitn1én:r eredetére vonat1\'.ozó1ag n1eg
illapitottuk, hogy ez hidegen préselt ké· 
szitn1én~t, 111e.Iyet a Hutter és Lever cég· 
állít elő, de 110111: g·,yógyászati célra. Az olaj 
ellen ].;:ifogás csak ann>~iban le.het, hog·y 
sa\·száma jóval n1agasabb, jodbron1 szá
n1a pedig- alacsonyabb. Je1le111zö to\·ábbá, 
hoITT' a tön1ény salétro111savas próbánál is 
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·eltérést ta1álunk:, n1e1-t a g·yógyszer1.;:ön~v
·Szinreakcióját csal.;: órák: n1ulva kai)juk 
n1eg. ~:1. n1agas savszún1ot és az ezzel 1.;:ap· 
csolatos jod-brorn számot a lniase hatá
sá11alc tulnjdonitjul.;:, an1e1y a .gyóg,ysze1·-· 
könyvbeli Oleum lininól a préselést meg
előző pörkölésnél kilmpcsolódik. Ezt a 
lenolajat ne1~1 fogaclhatjul.;: el gyóg,yszer
kö11y-vi n1inőségneJc 

Pcpsi1111m. 
I-Iosszabb szünet után, n12ly alatt 

n1onclhntjuk 1ninclen J.;:észitn1ény n1egfe
lelt a g·yógyszerkönyv kivánaln1ainak, uj
búl rossz Pepsine1.;: kerültek fol'gnlo1nba. 
A vizsgált 26 Pepsin közül 8-at rossznnh: 
laláltunk. mclvek húrom óra utún sem cl
dották fel a fehérjét. A jövőben minden 
Pepsin mintát a központi Jaboratórium
ba11 k:ivúnu11k 111eQ,'\~izsgúh1i, ahol n1ó
dunkban van azt egy beállított standard
dal összehasonlitani. 

~4qua- cunygdalaruin a.n1nra ru:ni,. 

A 111eg·vizsgált n1inták li:özül sok jó
val alatta n1aradt a 0.10 százaléli:os syan
hydrogen tartalomnak. Zavarosak, fosz
lányosak voltak, an1i n1cí.r n1aga js jele a 
:készítmény romlott voltának. 

Etctract:u ni. sccalis co1·n uti'. flu-id·u in. 

~,:\z extractu111 111inösitésére E1ár ci· 
n1ult aJkalon1n1al is felhivtn1i: I\:a1tár„ 
saink fig·y2Jn1ét. Ez a h:észitn1ény n1ost 
erősen 111egdrágult, ezért az el1enö1·zésé
re is nag,vobb gondot kell fonlitanunk A 
g·~yóg·yszerkön~rv I\:eller próbájára ·vonat
kozólag azt g n1egri.1lapitás11nkat li:r.U lcö~ 
zölni, hegy a nérnet gytig·r.szerkönyv el
járása sok:kal gyorsabb és l..1iztosabb erccl-
111811)."'t ad, n1int a n1agyar gyógyszcr
könyvé. Sok, azelőtt rossznak gondott ké· 
szitn1énJr a nén1et gyógyszerli:ön:fvi n1ód
szerrel jónalc 111inösült és igy soli:szor e! 
kellett tekintenünk a készítmény kifogá
EOlásától. 

17aselin,1un allY1un ef; fla:u1nn. 

l\:tu!t értesitésünkkel ellentétben 
111ost azt lcell je1ente11ünk. l1ogy a 111egne .. 
hczedett viszo11yol1: ellenére a kapott. n1in
túk q legnagyobb részt lneg·fcleltek a 
ff\·óo~vszerlcön•7\' ]1:öveteh11é1i-ueinek. Ubry-1:::.'· ö~ ,t .) 

látszik, a kezdetben forga10111bahozott 
rosszabb árn lcikeriilt a forgglo111ból. 

Aq1w clcsli//ala. 

Az ntóbhi időben ötletszerlien sok 
aqua destillata~t vizsgáltunlc n1eg, nrne~ 
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Jyek közül igen sokat kifogásolnunk kel
lett. Mint mindenben, ebben is lelfoii&me
retes nagykereskedőink vo.ltak azok, akik
nek készitményei között egyszer sem ta
'láltunk kifogásolni valót. A lepárolt vizre 
-tehát fokozatosabban ügyelni kell. 

Budapest, 1939. október 10. 

Kovács Ődön németprónai Wolff Lajos 
jiv. igazgató. elnök. 

a Szervezet vezető főgyógysz.erésze. 
Spergely Béla 
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Megbizho!ó minőségű drógok és gole-

11ikus készítmények - Versenyképes 

árak- Pon!os, előzékeny kiszolg616s. I """"· '" "· "'""' "" u' B. l 

~ Sürgönycim: Phormc- ~ 

1
.. chemia !l u cl a p e s i. I.·'·· Telefonok: 127-375. 

127-376és 127-374, 



Gycligyszerészekel érdeklő fontosabb jogszabályok 
m1dotójo : 

(A Gyógyszerészek Z~ebnaptóra1 illetve a vele ével,ig együtt megjelent 
Gyógy~zerészelc Evl<Önyve melyik l(Öfetében s hol található!, I'°) 

187H:XIV. t<'. 

187S:V. te, 

18íD:XL. re 

JSS:l. éri 22.:J'/O Hi\I. 

1385. évi 1:JGO B.i\L 

1891. é\'i G'i.2~~1 JJi\l. 

__,_\ kii:t.t·_:..:·ész:-:é;;iigy rPJHll'zii:-;énil, I. kiitet, 33. old. 

...-\.. ;..:,rú.~,rszPré:-:z 1 i! oki n 1·! úsi kiit1•!11z1 1 t lsé.~t', 

51. oldal, 

k„ 

J\. Hla_~y;1r l1ii1t!P!iitiir\·éu)·kii11,r\'llCk a kiizL1;.!'é:-:z

:--/gii_:..:·,ri ki!1Úg;Ú:-:rúl :->'l.Ó!ó :-;z.akas;1,:ii, I. kiit. 33. o, 

Sz:1l1ú!,1·n·1lllPli't .t gyÚ;.!',1·szp1·tÚ1«1kr.111. t. k;11Pt, 

JJ. l, oldal. 

Cy\ig-ysz1•rtúrak 1·i111j1•lzésétll'k i-;znl1Úl)'OzÚsa. VII. 
}((i!l'l, 33. oltl:tl. 

Szcu1L·lyjog!Jsin·ú11y iizy1•gyi út i·uhúzúsn, I. k11t. 
120, 11!dal • 

. , ) 1. kiHt't a:;, 1D2G. (.\·i, 11. kiih•t a:;, lll2G. ~\'i stl>. 

i8D3. Óvi 75.ü;ii Bi\'L 

1804, é\'i 111,00fi P,j\I. 

18D·!. éri 111.005 Hi\I. 

1D03. éri !J0.000 11i\I. 

lDO'i:V. L«. 

lDOS:XLI. "" 

l!JlO. í~\·i 8!1.000 Bi\I. 

1!110. ési 14.(ilG Bi\I. 

GyÓ,!.!;SS7.t'l'I Arak 1iiegvizsgÍtlÍtsa 

\'izsgálati j(•.:.:,rz6k<inyr I. k{Het 

és gyÓg-y::;zertá1·

l06 ohlal,. 
S:--.allál,r1·1'11tl1•!Pl n gyó;.~)'SZPl'ek, gyÓJ!.\'SZPl'féiék, 

1nérgek (•s 1u(•n•gtar!al1uu anyagokkal Yaló k1•n•s

kPdésrül, I, l•ii!Pl·, 72. oldal. 

Uj gyú;.,;,\'SZl'l'{'k az I. túhlázntlia tarluzbkuak tf'

l>iHteudÖk, II. kiitel, 50. oldal, 

Szaftúl,\·n·ndr•lt>l a gyóg-,rszerkiilii11lt•g1•sségek és tiL 
kus ÜSSZi'lé!PJii ;.!)'ÓgySZPl't>krÖJ, l. kiitl'l1 35. Olt!, 

_,.\. 111é.1·téke.krlil, 1'zek hasznúlatúról és ell;.~nőrzé-

:-:érti!. lX, k:ill'l, 1·16. oldal. 

.:\. g.rú.:.:.r:-:zci·túr 1i„n~1Hlt•1.és1• és u1uHk:tsz1•n•i s!h. 
Yégn•lia.itús alÚI ki Y:tl!nak YéYP. I. kiill't·, 5G. o. 

Sz:!lJÚlyretHll'lt'I a 1ké;.:i g-yó:;.\'SzertÚ!':tkn'i!, r. kii

lPL 1:22. oldal. 

„A kiizf11r.:.:nluu1li:111 hn:-zuúln!lian le\'Ő 1né1·lékPk 
i!s 1nl·rű1•:-:zkiiziik t>ll<'11Örzé:-:t'.~··• IX. k., as. oldal. 

) U;„:ya111 11Tii! szólú n•tHl('l!ü•z(·::;! !ú:-:d P lajstroui 1uús ht>lyéu i;:,;. 
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1012, t~ri 10Gl5ff7 VK.i\1. 

1Dl3. éri 148.378 V1\.1L 

l!Jl"L éri 112.7·15 VK.l\1. 
lDlD. éYi 18.420 NlVI. 

1 !J22. éri ,10.,11-4. Nl\11\I. 

1D2:3. éri G7)130 P~\'I. 

192-L éri 3!1.lfiG NMM. 

1!J24. é\·i 1-!lJHJO Nl\Il\iI, 

1!J25. éri 3828 sz. 

;1.H25. éri Ni\li\L 

1926. 6vi 2!5.533. !CM. 
192G. éYi 80.20G. PTl'L 

1H27:XX.I. tc. 

1927. évi !l4.13G. J{l\'L 

il928:XIX. 'll'~ 

l!J2S:XL. te, 

1928. évi ü7.007. l(l\L 

'.l!l28. é,·i 125.314. 1\:1\I, 

1930. éri 35',487 NMi\l. 

l!J30. éxi •JIJ.701. Ni\IM. 

(~yúgysz(•1·ú.;zg_y a l>o n1t1ld 

I. kiitet, 183. olt1nl. 
!dképzés és segÜtlit1ö, 

G.rú.~.rsz1•rész.!..':,r:tk(1l'Bt1kok és segédek kiilelezö 

J;pjelent·é;-;I', V. küh~t. 215. oldal, 
(~yógyszerészt•k pg_rl'il\lHi ldképzése, I. k, 1!)2, old. 

Gyóg,rszt'rt{trak nyilrúutart.úsa és rá1totJ Ug~·eleti 

szolgálata, III. kiitel', 96. oldal. 
Platina htin·J~·pk és 1P1nezek ht>lyeltesit-c~SP. VII. 
kiHPi-, 35. oJ(}a 1, 

Gyúgyszp1·lári pénztári kiiu,rYek ypzetést'. I. k. 

J74. oldal. 
Ükl<•\·l'lí's gsbg~·szp1·észst'géllPk felt~lőssé.!..';1~. II. J:;:. 

~1D. oldal. 
SzPnlE~l,rjogu gyúg-rszeriáruk liér!JPat1úsa és ke

Zí'l!t'tést\ IV. J;:iltet-, 170. n1f1al. 

i\-I. kir. kti'l,pont i 1nért-éldig,ri intézPt tlöutése. III. 
kület·, na. oldal. 

Dro.r.;ériúk (•;.; lll:1tszp1·tárak 1HegTizs~álús:1 II, l;:, 

V3, oldal, 

I{öiszerrenUelet, lii. kötet, 80. o1dn1. 
G,rógyszeré:-;zi Iepároló késziilél( iizen1!Jentartásn. 
III. kütet, 156. oldal, 

Betegségi és !Jalesetl kütelt:-1.ő !JiztosHús, IV. ldit„ 
42. oldal. 

Gyógyszerészek: Ipai-k:uuarni illeték alóli uientes
sége, IV. kötet, SG. oldal. 

_.\Jlat.egészségtigyi türréuy, V. kütet, 33. oh1al. 
öregség, rokkantság, Uz\'egység, ár\'aság esetére 
sz0ló kötele?.(} hlztositá!;, V. kütet:, 34. oldul. 

_>\. kiizfog.ra;.;ztásra szánt sziln·iz elö:íUHása 6s 
forgalun1bahozntula, V~ kötet, lGO. oldn.l. 
.A :közfoi;yasztiisra szúut szik\'iz 
forgalo1uh11hozatala, VI. kUtet, 55. 

elöállitása é.':l 
oldnl. 

E„ézig,rógyszerlárak szigoru el1enőr7,ése, VI. köt. 
8·!. oldal. 

Ft!rtözö heh·g~égt>k Y!zsgúlatl 11n,ragún11k céljaira 

szo1gúló 1-artúlyok kötelező tart:ísn, VII. kiitet, 
S'!. oldal. 
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1930. Cl"Í .J:J.f>.17. N:\IJ.\I. 

1030. éri 121.021 1\:1\L 

l!l:3o. évi 120.880 JGII. 

1931. éYi 127.400 Pi\I. 

!1\J32. é\·i 400 Ni\Il\I. 

1D:J2. éri 230.:300 Bl\I. 

J!1:t2. {~\·i !:JOO Ni\'Ii\L 

l!l:32. t;,·i 2fíJ .OG!I. Ul\l. 

~.\z OTI-uak u~·ujtandó kedrt'ZUH!ny, VII. ki_iipt·, 

sn. old:tl. 
Nyit11it f{•]s(};-;pq1Pnyős 1nér1P;..:1.•k hitelcsité;-;él'líl, 

\'11. kiiít·t·, 41. oltlal. 
i-\. 1nért·é1i:l'k: é;..; 111l>röt>s'l.l~i'lziik hih.•lí'sité:.o:érül. VII. 

kiitl'i·, 42. oldal. 

i\l1•;-;!1•i-sé.!.!:1•s édPsit(i;-;zpr (sned1arln) ft1\'galu1nha

huza!nla Ós t>lndúsi ún1, VIII. ki.Hct 1 78. oldal. 

E.iizg)'Ú.~,rszen•l l {li Ú!-> ( SZf'gé1iyl1eteg\•k gyóµ;ysz(~r-

l'l l {l! úsa), IX. kiitpt, 70. oldal. 

Gy(lg-,rszi:·1~tú1·~ .io.:..:-f1liyn1111ulúsok 1s1uC>t n1t•gt•11g<'

dést', IX. kii!Pt·. G3. oldnl . 

J(ú1'11úzr1•1Hh•Jct és . :..:-yúg-yszf'rrP111lPié:ü utasitús, 

lX. kiilt•t-, 10:3. oldal. 

A n•1t(!t·!iíi1itézc!(•l;; ré:=-:zérlil való gyóg~·:-:zPrkis.ztil

µ;Úl\atú,..; szn!Júlyozfü..;a IX. kiilet·, 50. olda.l, 

lVIÁV-Ya! ktílillt g~·ógy:-:7.l'l'SzállilÚ:;i eg-yez1ué11y, 

lII, k1Het, 178. oldal, 

{.-•L"'-'' • 

OTI-\·al i>ii!iitl ;.:-,róg-ysz1•rs1:úllitú,..;i Pg-,\'l'h!llény, 

\ 11 U. kiitPl, SG. old:i 1. 
J\O.iizg,\·,Jgys1.t>n•!Jútús (Úlla1J1l>:i1w,..;tár) tPrhére re1)-

1h·l!11'tÜ g,rúgyszerk\llüuh•ges,..;é.:.!ok, 11e1u Jiiyafa!os 

.:.!~·úgyszPrl'k 11. n. Hl{'Sti•rség:P;-; túpsz1•rek é:; s1,é

nH11uk .ií~g,rzékP, IX. kiitet, 50. oldal. 

i\íl·riókl!iit>ft•si!ések ii1;.n~ .üsszefoglalús) IX. kii!'., 
20G. 11ldal. 

O'l_'J tPrhl:n• rt>uílP!i g-~·úg-.rszerek kiszolgúl!a(ú,..;a, 

I:X. J.;iitPl, 211. oltlnl, 

innen l<ezdve az 1934. évi Zsebnaplárban !alálhatálc o következő 
rendeletek: 

lD::n úri 2'.J0.72-1 

1!1:::L tri 22í.G7:-l 

l \l:J:i. l-ri 2.!2.'!00 

!Dl. 

íll\I. 

B71f. 

.-\ hú:d és kézig-,rúgyszt•riúrak l!aló:-úgi \'_i?.sgú-

l;l! a. ·!'.!. oldal. 
. ..-\ 11111ukatfrrs nélkiil 1uiikiitl{) fa1u;-;i gy(J,!.!'.y:->Zi'l'l'.-

:-·zpl;: \·a,_:·u·11avi n111nk:1szii11e!t·. fia oldnl. 

.:\ 11ylln'u1os Ps l!:'1;i,i ::.\·Úgy::;zprlúr:ik !IP!lt ;..:yú~y

:_:;.o;('r0sz all;:a\111azottairól szóló- rPIHi(•Jl~l''l.és. G·L o. 

'" "' ..:. 
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1933. évi 7715 JlM. 

1!>33. é\·i 210.782 Hi\l. 

1H33. lri 200 Bl\T. 

J 983. é\·i 210 B1\L 

1!)33. éri 220.000 Bl\L 

./i..z t~r()sliatúsu gyóí;.vszerekrc vonntkoz.5 l3n1x{: 

lesi P!;)"l'ZIUéuy, 85. oldal. 

A különféle tipusn gyógyszertfrrak rezsikiiltsé

gén~ ro11:dko;i;ú egyt>s\ilPti feHerjeszté.c;, 48. ulcl, 

A2. egy;-;éges ü:.;szetételii gyógyszerek és gyóg.r

szel'k\ilünlPgesség"ek ellPnŐ17ksP, 50. oldal. 

A gyúgyszt>rés;r,i knuiarák 1étt~sitése, 47. ohlnl. 

.A..z t1j J.:y[Jgy.szerárszah{L">, 10·1. oldal. 

Innen !tezdve az 1935. évi Zsebnaptárban található!: a l:öveilcező 
rendeletek: 

1933, é-rl 215.000 Bi\I. 

193'!. évi 3G2 Bl\í. 

103-L ·Srl 2.222 iHE. 

103-1. évi 2G4.000 BiVI. 

1D34. éri 7GG. BlVI. 

1D34. évi 257,G17 Bl\L 

10;3,!_ é\"i 178.H38. Pl\I. 

1 !liJ4. ó,-1 32.HG2 'IV. Pi\L 

r\ IV. kiatlúsu Tvin.r;.rar GyógyszerldinyY é-lPlhe

IéptPté:.;1>, 33. oldal. 

A kÓro;;.; Hlél'eg-élvezPt:re 

jl'g-yzékéuek kiizzét.étt>le, 

nlk1tl1111ts li:Úbitószert•k 

4G. oltlul. 

Reutlelc~t a 11p11izelkiizi ó11iu1n-egyez111éuy iig-yé. 

lw11, Gfl. oldal • 

. n.. l\lagynrol'sr.úgon foq.~nlo111huhoz.hatú P!.o·séges 
iiss7,etélelii ;.::yó;.::yszerPk é:-; kHHiuleg-PssCg:ekrÖI 

szóló utasitús, 57. oldal. 

_>\. J.:úllitószerck gyúrtúsúuak korlát.uzúsa és for

;.::a\o!llllltllozatala, 63. oldal. 

Ll~i ra t a kozn1Ptikni clkkekne.k gyógys1,ertáral;;

han Yaiú (u·usitú:::ú.ról, 6•!. olt1al. 

"\ készlPl r:'tltsúg- Ugyéhen, 85. oldal. 

.-\ g,ró1.~yszcr(Úrak általános fnrgaln1i 

l<'.:..: J'nr~:tlnii:tdt">vúHsúg kiilelt•zettsége, 

adó, illct.Ö-

88. oldal. 

Innen kezdve az 1936. évi Zseb1>aptórban taló:hatálc a kövellrnző 
rendeletek 

1D34. Ó\'i :252.G27 Bi\I. A g-,rú;.::.rszerész gyakorlat. 

1!13-L l'ri 2G0.570 Di\L A ll)'ilYÚllOS ;!)'Ú.t.:")'SZi'l'{Ú!'ak {o·usitúsi kiiréuPk 

~t.:l!JÚlyozúsa. 
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ln„,,,, icezdve az 1937. évi Zsebnoptárban találhatók " lcövetlcező 
rendeietelc : 

1D3G, {\·i 230.BOO· I3TvI. 

1D3G. {~ri 75,GOO .A.Pi\I. 

1D3G. {:\·i 2:1fi.800 Bi\L 
l!l!~G. i'>\'i 2G5,2fi7 1:!1\I. 

193G. {~Yi ~íiS.f1GO DJ,I. 

J D3fl, 1'>. 70,000 I A.2.Fi\I 

1D30. {·d 21.000 Kl\I.. 

l~J3tí. Ó\·J 20.000 Pi\I. 

Egy:-égi's (iszPléiPHi i-~)'Úg:yszcrek és (~yligyszp1·-

kiilü11!Pgi•sségPk Pl!PuÜrzése. 

Gazdauiko! in {trÚll<ik 1nérséli:Jést• é:-; g~·úgyszp1·tú

r:1k uljú11 Yttlú ún1sitúsú11:1k sz:1l1úlyozÚHa. 

I-Ii,·ata\ps g:yÜgyszPt'Pk t{irzskiiuy\·ezé:-:1~. 

.:-\z O'l'I li:1~n·!éheu a hcü•g::->é.t.;i ~egél,\'Pzési jogu. 

sultsúg:nnk 1n1111kaadói ig:nzol\'Ú!lnyal igazolása. 

A. l\I. l\.ir. Or:-:z. I\.llz1•g:észségiig:yi Intézet -ricléld 
{Lllon1úsai 1utiklitlési kiirzeté1wk ujahh :::zahúlyo

zúsa. 
.A lwr l'llí(tllitúsúnak, kPzt>lésé11Pk és fol'g11l1núuak 
~za!JÚly1izús(Lr6J é,-; a horhautisit-{1s tllalluazúsúról 

rzóló 1!):35. V. tiirYénydk:k Yé; . .:TehaJ!ú:-::a. (l\.lvo
nat a n'HdeleHiöl.) 

. ..-\. !,!'.\'Ói!ysz1 1 rkPn•skl'dPlPlH szahúlynzúsn. 

.:\. jii\'(!delt•111_ és Ya;;yu1uul5 l!l3G. éYi kiyel:é~e. 
(I\.inn1at.) 

Innen lcezdve az "1938. évi Zsebnaptárban találhatók a következll 
rendeletek: 

lfl:JG. úri 251.500 
)~I\í. Bl\I. 

1H37. é\'i 24~~.ooo Dl\-I. 

1D:37. éri 237.250 I!l\I. 

1D3G. é\'i 70.000 I.:.:-\. 2. 

l<'.l\I. 

l!l3G. éri GG.70~ 11 i-\. 

1fl37. é\·i 4.1 GylCG. 

1037. éri 811. 

.:-\ 111:1gyar g-y(trtiuányu zsiros olajoknal~ ldizli:ór

l!Ú'l.aklian és úll:nui gyógyinté;.:e!ekhe11 való hasz

uúl:ita. 3,1-. oldal, 

.i\z P.!.!.\'Sl'.g\•s tisszetétel[i gyó~yszerek: és gyógy. 

szorkii!iinlcg\!ssé!,!'t>k ellPnŐr;.:é~P. :!O. oldal. 

.A. ziildkere:-:zr rétlel111e. 48. oldal. 

..t\ \Jur c16állitúsúnak, kPYPré:-;éuPk é:-; forgalniá. 

nnk :-:za!Júlyo'l.Ú~a. 52. ohl,tl 

..t\ kozu1etikai cikli.ek furgal1ni adln·úl!:-Úg-a nl:111-

júul :-;1.ulgú!/i keresli:Ptlelu1i értékek ujnh!J ItlP.:,;~ 

úl!apiiúsa. G5. oldal. 

.:\. .~rl1;:y:-::z1•ré;-;:d p:'tlyúra lépés. 7!). ohlal. 

UtnsilÚR :t .~.róg;;uliYénygyUjtők, 

11a;,;,\'kl'l'l'::d.:edők részéri>, 89. oldal. 

beyúltók é:; 
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Innen kezdve az 1939. évi Zsebnaptárban találhaták a lcövetlcező 
rendeletek : 

1938. éri IV. te. 

1!!37. [~\'i 247.138 xv. 
Bi\I. 

]936. éri 240.!>7-L XI\T, 
BM, 

1037. éri 2-!'i".152 Bl\-I. 

1937. é\·i z,!G.GOO Bl\L 

:j.H37: é\·i 247.GSl. Bi\l. 

1938, t\yi 30. !. BM. 

1938. éri 2'12.9G2. BiVI. 

rn3s. éYi 2,1:3,221, XV. 

Bi\L 

lil38. éYi 23ü~15U xr;v. 
Bi\L 

lfl38. éYl 2-12.110 Hl\L 

1937. éYI 213.537 XI. 
BiYl, 

1938. éri 2·!f.i.54G, I3i\I. 

1D38. é\·i z,15.559 Bi\I. 

llz 1914-1918. éYi Yi1ághúhon1 Uizh:tn.'os énle-

111eiuek elLs1uerésérőI. 

„Az .A_iulH•sill tablettúunk a kiizgyó.!..:".rszerellúrú:-; 

tPrhére re11tlelése t'Úl'gyúhan. 

Cslídhe jutott grógyi:;zert{n· sze1nélyes jogosil\'Ú
u.ra 1u!ajdonosúnak kezelési joga tárgyúhan. 

_;\..z Oriza és Rizu1naltnn ehH~\·pzésn 

szi!.11téuyeknek a küzgyógy:;zerell{ttús 

rc11th!lése lárgyúlJan. 

!{qlSZt•rkC

tcrhére 

_A., dip!ht>ria ellenes védőoltúsok klitelezővó tétc1e 
tárgyában • 

..-.\. Dl'sPptyl tabletta e1neve7.ésii J,;.\'Üg-yszerkC:-;zit-

1néuy 10 tablettás csoruagohí.s:inak a kiizg-yógy ~ 
,-;?,ereljútú:5 ~erl\r!re renl1elés\~ t·úq;yúban, 

13udaiiest székesfővárosban az etsőfoku kÜz

p;_:é:-:zséµ;Ugyi hatáskörnek a Jlolgánnester és a 
kl'riileli clőljfrró közt való n1Pgos;o;lúsúról . 

.:\ DPsPptyl injectional~ a köz)!yógyszerellátús 

11•rl1én~ retHlelése tárgyában. 

/\. \ 1id;•a-olajuak a kU;o;gyógyszerellátfi.5 terhCre 
r1•1ul1~lése tárgyában. 

'J'iszlességlf•h•11 verseny nbbal1:1g-yúsa tárgr:ilHln. 

Sz11llli111útJ;:{•sz.ii;n1é11yek1H'k 

Plti!túsa tú1·g~·áhnn. 

a báhngyakorlntban 

G~·(1_:.;ys;1,ern•11clí_•l~si ut111utató tárgyúhan. 

~\z .,.:\rsulPt ! a" tahlettúuak a küzgyógysz<:rcllú
t[t;.; !Prhén· rertdelé::;e tin·gy[tbau . 

.:\ Vitarsnu PillcYezé:-;[i arsPno!Jensol gyógyszer-

k<~:-.zi! 1uéHy11t>k a kiizgyógyszerellát ús !erhérP 

n.·udelésc túrgyúlJnn. 
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1;J:_u:;. é'."i 2.1:,Ji.1s IJ.i\-I. 

1!138. L•\'i 2.10.800 nnt 

1038. éri 2GG.5GO Bl\I. 

1D:38, éri 10.000 Pi\r. 

1H38. éri 2000 Pl\I. 

lD~lS, óri 7.S. GyI~B. 

~\ Sn11;11nitl tahlPttúunk :t k<h·,_~yúµ:y:-:zl'rt'll:':tf~:' 

lt'r!1érl' n•111li•lé.st: t:úrgyáil:tn. 

~\z enthr•rol'Yosl{tsban 

tPnHé~z1•l'ti yédőolt.Ó-, 

:-;zil n1ényí'k i:enuelése, 

lPnÜrzése túrg-yúban. 

llnsznúlatos haktcrioló~lai 

gyÓgyiLÜ- é.-; kÚrjPlzií-ké

fon:.,:-nlo1nhahu;i;11tala é;-; cl-

l11::..11li1u1ak a k:üzgy0gyszere1lúlús íl•rhén~ n•ncle

ll•:.:1: l{1rgyúhan. 

,A_ jiiYcdek~o1- és Y:igyouadó 1!)38. éri k\r{•tése 

tár,c-.rúban. 

:\ ;-;zp:-;:egyedárusúgról szóló 1H38. XXX. t. e. 
,·(·.'..!:n'llnjtús:t 1Úrgyúban. 

I-firrletinény a g-yúg-,rszerészi vúiyúrn Iép6:-; túrp 
g-,yúlJtJµ, 

Innen kezdva az 1940. évi Zsebnaptárban találhat6k a· i<8vetlcező 
rendeletek . 

1iJ3!J, é\'i 1 T, '"· 
1H0!J, é\·í IV. tc. 

1!l:3s. t'"·ri i\I. }~. 

l\l8H, évi fi2.!0. l\I I•~. 

1!13D. éri 52-!0. i\l. l~. 

l!i::}!J. éri 7720. ?.I .• f<~. 

J D:~D. ,:~,·i 1.s10. nr. r~. 

1H:~~J. éri 8:UO. l\I, l~. 

l!J:38. t.ri B. l\l. 

A. lloHYt:d!'h~llH'iÍJ, 

:-\. z:-.idul,: kii,:l·!p\.i é:: g:aztla:.:ú;..:i 
J.;{>!'lÚt11zú,.::'trÚI . 

t l, r f t 1;..;!;1 l Cts:··.11:1.k 

.:\ \·i,.:,.:r,ae:.:atuli fl'IYidéki (1~rii!Pil'k pénzilgyi kiiz

i_:.:·azg:;1:·~:.:ú1·ú!, slh . 
.:\ \·i,.:,.;r,a(:,;a!ol!. fc!ridL'ki tedih•L1•11 a gyl11;.\·,.;zr•r5:.:zi 

g~·:1k1tr!a1 · !'i:ttdezé:.:r! túr;.:·yúhau. 

_.\_ \·b,.;z:t(',.;al!ilt lelridt':!Ú lt~riih•!rt' a uiagyat· 111a. 

~!uij11;..: !1:11úlyú11:;k kiterje:-::ztl·:.:1• tÚrj!yÚhan. 

_,\_ z,.;idúl;_ kiizéleti és gazdasúgi 1 él'fogla JÚ,.;Únak 

1;(,rl:'1t1Jzú,.;frrúl :::zóló tiir\·é11y régn•lutjtúsa túr-

;:yú!ian. 

_,\_ yi:-::-;zaL~rL kúrp~llaljai teriilt>lí'll a 1.:yúg-yzPrl·:-:zi 

_C!ynk111·!:1t :-:111 n•ndPzé:-:e lú1·;:_vúl1;tll. 

_-\_ l:ipuk ll'l'.ÍPdl'hllÓt1ek kurlÚ!uzú.:-:a túrgyúh:u1. 

.:\z UTI liel1•g;-;1~gi !iiztositú:;i :,;pg~l.\'t'k Ha·.~tt'.•ritl•,.;c 

t ú 1·;:.v ~tlta 11. 
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1939, éYi 150. fl. J\-I, 

193:1. éYi lGO. B. id. 

1939. éri 17G.572. n. i\I. 

1H3H. éri 15!3,115/XI. 
D. M. 

lll3!1, óvi 23G.23U/XlV, 
B. M. 

193H. évi 7,11. B. l\I, 

1938. li!rl Pén;i;iig_rig:1z.~. 

yégzés. 

1D3D. éYí 30.000 r. i\L 

1!)39. é\'i 200. P. l\i:. 

l!J3!J. é\'i 1"18.GOO P. ill. 

1D3D. éYi •Hl.OOO. F. i\I, 

l ~J39, évi 2G.201/I\1. v. 
és I.:Jizokt. l\I. 

1n::o. é\'l I. i\I. 

1H39. évi Gyúgy.<-:z:t'ré:-z 

i\Iunk:i hér111PgÚI Ju 1 ii i·ö 
Biz. 

1939. él°i 10/·182D • .MADI 

A gy úgy sz e r.!:::zi 1 l ka l n1 :izot I' ak 1uunkaideJéneJ;:, 

J{•gki„1•l1ll 1111111k1tl12'rének és fizetéses sznbadság{l.-

uak szahúlyozú:-.úr.Jl, 

A. gy!'1gyszprtúrak iize1ni illej~nek é::; iig,rclete? 

~z1ilg:'llatának szabúlyozúsúról. 

,A_ !!.rl1.~.r~zl'rész:tlkaln1n7.tl!l:1k lt•gkist•lih fi:i;etésé

riil. 

~~ l\.t~riilel'i Bctt~g:hiitosi!O IntCzet gyúgyszel'szú.111. 

Iúinak ldflzt:iésl~ tún;yúhnn. 

_.\. g,\'Ó~_vsz•~t·féle anyagukat úrusit(i kPn'skt'tlÖk 
fokozotl'allh cll1•11Ör~;é:-;éről, 

liallil'okkanL Yil i:;r, és tiizha t'('os !!YÚ;.::ys;r,Prész;:>k 

elönyhl'H részesitéséröl ;jnga(lou1úuyo;r,úskol' és al
kahnazta túsnúl. 

i:\. n·g-,vipari Iorgalnli :HlÓ\·ÚJtsúg túrgyúhan. 

.-\ Jiirt•1_h•le1n- ~s y:ig)·onn<ló kiYetéf:ér61, 

l~úrp{tta1J{u1 a'l. O'I'l1A„ í.•gé<.:;r,~cgugyi kzol::;-úlat-n, 
lnt'S\l'rséges édt•sitösierek egyetl:iru;.;;l\ga, stb. tfrr
gyúhau, 

l\-lP;-:\er:-:égcs édesi!őszerpk úru:-:ii:t:-:i Pll.!.;('1li~l.rt·i-

1H~k f1•!iil\·iz:-:gILiásúról. 

), l J; 1 i 01'\'1 ~:-:1:"~:-i\Ja11 h:t.<-:z11Úlaltis gyúgys;r,e1·ktiHinle. 

s1-11. túrgyÚlJ:iu. ge:-:sl'.:!;l'k, 1úpp11rok, fllliflllniok, 

Gyógyi-:z1•1-,!szgy11kon1okuk 
r.:·.\·•1k(1n1ul'i t:111folya1111111 

\·i:-::-.z~11·salolt Fl'lYidél•eu. 

púiyúrn lépése é;-; a 
rész\·étPle túrg'yúhan, n 

.A. volgúri 1akussúg Iégoltaluii Pgt.;:-:zségtigyi cik
J;.p];;k\'l ullútúsa lÚrgyúban. 

.A. gyógyszerés;i; 111uukutá!'sak dijazúsúról. 

2\.1. Iniézet t-:1gjaiuak YiU.éki gyúg.r1;ze1·1:JJútúsa 

tárg,rúban. 
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@w@~wá~l!ll li'ilállliJJJ'!i{eves&:e@lés és 
1'9Gl!!;ilJé5&e~i :gi:175Jr !'.il. if" 

Budapest, VL, Király m:ca ·u 2. 

T e l e f o n : 124-320. 
Levél e i 1n: Budapest, 4. Pos!afiók 160. 

S ü r g ö n y e i m : „ Drog' örök· Budapest. 

A HÁBORlJ HATÁSA A GYÓGY
SZERÁRUNAG Y >\ERESKEDELEMRE. 

Ida: DR. REX FERENC. 

1988. szepten1l)erében - csaknen1 :25 év 
elmultúrnl - olyan jelensl>ge]; tüntck [cl 
a gvt.:::!,·yszcróru piacon, n1c1ycket nz u. n. 
ko;1~iu~i~turúli,s időkből igen jól isn1erünk. 
A chen1íkúliák és drog-uák pincán a kül
po1itikai esen1éEyek függ·vények:?nt ig"-:.;!1 
erőteljes k<~re~h~t indult n1eg ('S az úruha1-
nn.ozús h.~hetősSgének sen1111i ;::en1 állv~t ut
Ját, a töké\·cl r1:.-nclclkezö gyóg~~szcr~szek 
igen 11agy111éretü vásúrlá;;;oli:at eszközöl
tek. A 11auTkereskeclelem - úru,·l,] kellő
képen el 1{~·611 látva, az utánpótlús tekin
tetében SC111 111Cl'Ü}Yéll fe: rtli::1d:Jyoi._, a 
111egnöYekedett szükségletet, illel-Yc keres_ 
!etet - könnven és znvartnlmrnl ki tudta 
c1~gitc11~. _:\. ·\·ilágpolitikrri krizis e1n:.u1t{~
val n pin'?. is elc'.:endesedett. Igen sokan ok-
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tala11ul töltötték. n1eg ralttárailzat áruval, 
melyet normális forgalom keretében hasz
náltak fel a rendes gjrógyszertál'i szük
séglet a1·ányáb3-n. 

Az óvatos és kellő orientáciúval, en
nekfo1ytá11 előrelátással biró k:o1'111ányha
talom minden eshetőséget figyelembevéve 
rendszeres n1u111rához kezdett az orszá~ 
ha~árnin belül található legfontosabb 
gyogyszerek és gyógyászati cik.keit vc
gJrészeti segédaE:lagol.;: po11tos ny.ilvú~1tar
tására é; már 1939. febr. 1-én elrendelte 
kb. 160 gyóg;)~szer bejelentését és i.t.lőközi 
fo1·galn1ána}( ki111utatását. 

~ vajudó külpolitikai esen1ények fo
lyanTan a gyógyszerá1unagyl;:ere.sltedcle.111 
zaya1ialanul Lonyo1itott. Fő-bcs,::erzt\-..;1'. 
forrása a 11émct-pi"c. Ellentétben a béke 
.éveivel, an1ikor a g)~ógyszeráru 11agyke
Teskedö beszerzési lehetősége korlátlan 
volt, a világháboru utáni éve.1\: lclva111án 
.a 111af:,ryar-nén1et kereskecle1111i ka1;cso1at 
e _vo~1atknzúshan is lényegesen e1111élyült. 
Beke1clőkh8n l\:ülönösl;::épen a c110n1ikáliák 
fö-beszel'zcisi forrásút jelentette N én1etor
szág. _..;\ drognál\: jelentéke11y része szinté11 
a han1burgi drogua-tőzscle i.izlet1\:ötései ré
vén jutott el hazánkba. Nagy szerepet 
nikai és finon1 chen1ikáliált, festé}(-anya-
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játszott azonban különösen a vegebbiliák 
terén Triest, Olaszorszá.g, Fra.J1ciaorszá.g. 
Kisebb jelentőségli forgalmunk volt Orosz
országgal és Angliával. Az 1930-as évek:
től kezdődőleg Németoszág kereskedelmi 
kapcsolatai 1ép11ek: előtérbe az egész vo
nalon. A létrehezott kereskedelmi szer
ződéseka fizetést illetőleg lassanként ki
te1111elték. a kliring-111egállapodúsoknt, an1i 
által -· lm nem is direkt - indirekt uton 
a cserekereskedelem alapjai lettek !erak
\ra. A keresl.;:edelen1 tehát, 111elynek a régi 
rlog·n1ák alapján a szabadság az éltető 
elen1e, 1assa111rént, észrevétlenül irán\~i
Lottú vált és az irányt az időközben n1~g
növekedett kl\rü1g-kör ,.követel"- varrv 
„tartozil.;:''-egyenlep:e szabta n1eg. ~;\ ré'i1 
dogma n1egc1ölt. az iránvitott keres1\:ede
len1 uj 1el1etőséget n1111~J.i:ált l\:i n1agána1: 
és a statisztil\:a adatai alapjá11 leszögez
hetjük. hogy nem remélt eredménveket 
produkált ugy az import, mh1t az e~port 
terén. 

A gyógyáru nag:tkereskedelen1 111ajd-
11en1 teljes 111érté1{bcn Nén1etorszúo- irá
nyába tolódott el, aminek oka külö~öské
pe11 a 111agyar-11én1et ldiri11g n1agJrar ré
r.zének követel-oldalán keresendő. A tech
gol\:, stb., csakne1n teljes 111enyiséghen, a 
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Llroguák és vegetabiliák. legnagyobbrész... 
be11 Nén1etországból. vagy Németországon 
li:eresztiil érték: el a 111ag·yar piacot. 

I{ülönösen érdekes n1ege1nliteni a 
tengere11tuli erecletü droguúk utj át. n1e
lyek Ilu ni /iuru szahaclraktáraiból nén1et 
n1árka ellenében kerültek régebben a i11a

g)~~r gyógyá1·unagyli.:eresk:edőlt rali:táraiba. 
;\{1ota a rnag·ya1·-nén1et kliring· rendszerint 
1-í:övetel egyenleget 111utat J.\Iaff\··11 orS'''~ n-. „ „ . 0· ' "''\e. 

J_avara, te1·111eszetszel'üleg a hazai gyó,g;y-
a1:~1nag·,yl~ereslze?.elen1 a n1árka-egye11leg 
csokkentese célJabó! teljes mértékben Né
n1etországra van utalva. Nén1etorszá.ff n 
fennálló 111egeg~·ezés szerint a szá!Íitott 
ó.rn ellenérté.kcként n1úrkát fog-ad el il
letve 111á1·ka ellenében szállit, Yiszcnt Íen_ 
gerentuli drogúrukat és yeg:etaliiáliúkat 
dollárért, f011tt•rt és n1ús 11e111es ,-nlutáért. 
-vúsárol. ~~ ,-úsárolt és eladott áru k.özó 
tehát be kellett iktatni cg)' lchetősé!ret. 
a111e1l~~e1 a n·1úrka és a n1agas értékü cl~vi~ 
zúl;;: közötti külön hözetet ki Iel1essen 
e.~ryenliteni. Erre szolgált az u. n. ,.ldkészi
tés~", kötelezettség. Eszerint a tengeren· 
tu11 PS nen1es valutáért vásárolt droo-uft„. 
kat csak az esetben szá11ithatott n1árk~ el
lent,l:en a né1net kereskedő, ha azokat bizo-
11ros 111érték:ig feldo1goztatta, .,1dl\:észitet-
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te". A gyökereket, leYeleket~ k.érgeket, stb. 
~tb., csakis apritott, vágott,. esetleg poritott 
ú1lapot:ban 11ozták io1·galon1ba; sőt eze11 
clrógokat is kisebb, 1-2 lcg-os cson1agok
JJan szállitottáli: lcülső országokba, tern1é
szetesen lényegesen n1agasabb árak n1el
lett. i\Ieg·itélésünk szerint az árn {,rtéké
nek kisebb mfrtékü felhajtása nem szol· 
:g;álta az egészségesen n1üköc1ő verseny·ké
})es kereskede1en1 0rdckeit. A '11lagyar 
g·yób~rszcrárunagykereskeclelen1 szükségle
tét a nén1et piac - ne1n olcsón ug·~·an --. 
{le gyorsan. n1ennyiségileg kielégítően 
tudta c!Jútni. 

1939. augusztusában a külpolitikai 
11clyzet rn111lúsúval nz árubeszerzés is ne
hezehhé ,-~11t a J.t>-lli:i;y(u·una,\.;-~·kere3kcdől( 
részére .... ~ 11áborus feszültség növekedé
sével 111ind tilh!1 r·,s tübh gyóg·~·szcl' ke1·Lilt 
a különböző 1.;:orn1ú11yrendeletek int61Jce
·désr~i alú. n1ig 1D;39. szepten1ber :2-ún 111eg
jelent a zárolási rendelet, 111elv a n1::.1g1:3vö 
1.;:észlctei.; aránros, igazsága~ eloszt{tsát 
Yolt hi\·atYn biztosítani. 

Né111etország az ex.port tekintet0l)2ll 
léptetett életbe ,n1egszigoritúsokat. Jód, 
jódsók

1 
purin alkaloiclúk, hisn1uth, ezüst

sólt. toyábbá a tengerentuli droguák ti
lah11i listúrn kerültek és ezú1ta1 azo1.;:na1c 
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Németországból való beszerzése lehetet
lenné vált. A helyzet naponként változott, 
ujabb és ujabb akadályok n1erültek fel n 
szá11itáso1\:kal l\:apcsolatban és csal\: a n1a
g:,rar gyóbryszeráru nagykereskedele1n ki
tUnő felkészültsége akadályozta n1eg, l1ogy 
a gyógyszerellátás terén nehézsége}\: i1ent 

keletkeztek. 
Lassankónt a piac áttekinthetősége 

javult. A kereskedelem ismét vissza
nyerte tájékozódó lt:épességét. Beszerzési 
forrásainak: változása, uj piacok:! uj össze
köttetések létesitését teszil\: szükségessé. A 
nén1et piac teljesítőképessége a 11•én1et 
eredetü árukból, ha zavartala11nak: nen1 is 
mondható, de kielégitő. Azon g-.vógyszer
árukat, an1elyek a nén1et che0n1;iai ipar ős
ter1néke.i, zavartalanul kapjuh: továbbra 
is. \/iszont azo11 nén1et áruknál, n1e1yek
nek előállitására külföldi, esetleg tenge· 
1·entuli nyersanyagra van szükség, ltisebb
nagyobb hiányokra szán1ita11.un1t k:ell. 

rrengerentuli drog·uák és vegetabiliáh: 
Németországból csakis effektiv valuta, il
letve deviza ellenében szerezhetők be, ad· 
dig, arnig· tranzitó .. át1ncnő-áru k.üldése le
hetséges. 

Olas.:ország 
nincs felkészülve 

e sorol\: .irásako1· 111ég 
a szükséges exportra. 
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Az olasz 1teresltedők áraikat dollárban 
adjált ·n1eg. Jelen. pillanatban ezen áralt 
.el 11en1 fogacll1atólc Tény azo11ban. 11ogy 
szállitási eszközök használatánál - külö11ö
se11 tengeren történő szállitásnál - olasz 
kéz igénybevétele nélkülözhetetlen. 

J ele11leg a gyóg·yszerárunagyltereslte
·delen1 nel1éz problén1ák n1egoldásán fára
dozik. A megszokott, különös gondot és 
szaltérte1:111et nen1 kivúnó áraltöz·vetités 
l1el:{ett, a. solt 11el1ézséggel járó, ü:re11 nagy 
szakérteln1et ltivánó. ügyességet, nagyvo· 
naluságot - és ami a fő - hatalmas tö
li:ét igénylő árubcszer;::és problén1ájánnk 
ltielégitö n1ego1dásán tevél\:eny1teclik, n1in
clen valószh1üség szerint teljes sikerrel, 
an1ire azoEban a jövő fog pontvs feleletet 
adni. 

l\ nag·jr1tereskeclelen~ a zárolással 
1tapcso1atos igen te1dntélyes adn1in1lsztrá
ciós terhek vállalásával dicséretet érdemlő 
teljesitn1éliyrő1 tett tanuságot. 'liszont a 
].;:o~·n1;án~rhatóság a rendeletek Yégrehaj
tásánál feh11eri.ilő szú111os Cs néha szint~ 
n1ego1dhatatlanna1.;: látszó 11cl18zségek el-
11áritásá11ál so11a ne111 tapaszta1t nlegér-
tést, előzéltenységet és gy·orsaságot tann
sitott. Nem tulozunk annak kijelentésé' 
vel, l1ogy a ltorn1ányhatóság. ].;:aröltve 
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dolgozik a kereskeclelen1n1el az ország: 
gyógyszerszükség·latének: zavarthlatl f'llá
tása érdekében. 

Terrnészetese11 nehézségek és en11el\: 
fo1yo111únyaké11t pa;ia~zok, vélt s8reln1ek 
fehnerültek, de azok g·yors kivizsgálúsa. 
re11clszeri11t ::izt eredményezte. hogy nem 
a betegek gyógyszerrel Yaló ellátásának: 
eln1arn(lúsa. hanen1 inli:áblJ a tern1észct
&zeriileg n1eg·nö\·ek2dett forgalo111 k:övet
íl'.eztében kí nen1 használható üzleti lehetö
sl1gck n1eg·szü11ése, illetve eln1aradása ·volt 
r~ panaszo1.;: kutforrás~1. r\ fontosabl) 
g·yógyszerek g~~ors zúrol[1sa az áruha11110-
zúst lehetetlenné tette és nz igazságos és 
n1éltún;yos áruelosztás érdekéhen -· a je
lenlegi Yiszonyok közölt az egyéni ér
clc:keknek hútlérbe kell szoruluiol:. 

_-\z ár<1kat illctöen jelenleg nincs átte
kintt,s. :i.\Iindcn ok incg·van arra, hogy egy 
bizonycs {i_rclrágulással szán101j1u1k. En
nek liteine és n1(~rtéke azonban n1essze el
n1arad az 1920-as é\·ekben tapasztalt 111é
rctektől. Fizetési eszközünlL a pengő alap
ja szii<i.nl. ez kizárja a spekuláció iehető
ségét. i\z eg·ész \"Ílágon uralkodó f'e1k:é
szUltség tern1észete:sen a szükséglet és en
nek ki.ivetkeztébon a keres1et 111egnöveke
dését vonjr, 1naga után. Nern kell na.gy 
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prófécia hozzá, ha azt nH:~ndjuk: . l;og"J' 
ezek után szá.niithatunk a. ·vi!á~ptuct r~.í'ak 
cnicll;cdés1;1'C. E,;;cll árcllolod~;sr:k .i·lr1bb· 
utóbb a belföldi árak cnic.[kcdcsct lS _1no· 

guk 'l!t(in fouJá.k i·o·1hii. ~;\z_ {u.·cn1~lkecles~.k 
szintjének óvatos l·s szükseg:szeru l;1o_zg(;;
sa ug·y szabályozandó. l~o~y az a vasa~·l?
közönsóg tr;lj esiiöképesseg:ehez legyen _11 2;-

1lvitvn 8o·\-r6szt, in(tsrés:.:t rug-nln1assug~1-

v~~l elejét· vegye akár a nagyk~reskc_d:Ien1, 
akár a gyógyszerészek e1szegenyeclc;.se;1ek. 

Elis,11erjük, könnyü ezt ig)· teoretikus 
alapon irúsban leszö2·ezr:i. de nehez _a gya· 
korlatlJan keresztülyi11n1. ~-\ korn1a_n?l1u
Ln10111, a nng-ykerc.3.tec1clen1 l,s a ).[yal'1pal' 
en·\·ütt1nükörl(.se ren1(1nyt nyujt arra, hog-_y 

;::,. • 1 • • j '.' - , , '(!'( l 
·:_ 11e:li(1. nr1.1I il/:rnn k1cie~::i1.o l1!t1Cl 1:-n JllC\'O' J -

'c'i-'' "J'oi -1
1: 1,:). t·tl·1lni. A r.t\'Óí!,"\'SZ\'!l"i~sz n1Likö-

~.:::. „ •(°;' ' ' ~ '., .„ . 
clr:~sének biztositúsn, n1cl~· vóg·söf<;kon l."i!.Z· 
L.o3itéka <.tz orszúg :.:a\·;_u tnlan g:,·r':~·;.-szer
cllát.úsúuak. elörcláthatólag nag·yohl> ak~:.· 
c1ú!yba 11c·n1 fr•g ülkijzni. 

----
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A GYÓGYSZERES GYÓGYITÁS 
HALADÁSA AZ 1939. ÉVBEl-I!. 

Jrta: DR. HED. HAA) MIKLÓS orvos-gyógyszerész 

A gyóg·yszeres gyógyitás terén az el
n1ult esztendő ne111 111utathat fel nao·yon 
nagy jelentöség·d c3e111ényeket; a '}~:Jr
.sz~tkalkotú felfedezések ideje - ug:y lát
.szik eln1ult, legalúbb egyidőre. I-Ialac1ás 
azonban van é-s a sok kicsi lt·pés effvUtt 

• • Cw 

.mar llE'm JCl~ntéktelen. A sok kicsi hala-
.dás ]\:özül kiválasztottan1 azokat an1el:vek 
leginkúbb a küzérdeklödés közÍ)ontjá.ÍJan 
.állnak és ezeket ig")"ekszcm néhúny ~zóv·1 1 
n1egvilágitani. · ' 

1\Iár 1938-ba~1, an1ikor núlun1\: n1ég a 
benzolsulfo11rn:11cl vegyületek első javitú
s~1, illetve modositásai álltak az ércleklő
.cles hon1l~)kterebcn és egyn1ás után jelen
tek n1eg közlcn1ények az Ulironna1 'és nz 
El_:ktyllel ka11csolatban 1 az angol-szász or
szn~goklJnn 111ár cg-:r uj vegyületcsoport 
:fele fordult az érdeklődés, amelyek azon-
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ba11 szinté11 a bonzolsulfonan1i·d vegyi..Hc
te1\'.l\:e1 függ11e1;: össze .... !l,.z előzetes 1\:isérle
iek azt mutattúk. hog")" a benzolsulfona
mid-csoport a pyridingyürüvel összel;fót
ve u.L az eddigieknél hatásosabb vew.1ü-· 
letdcet szolgáltat, nem ugyan a strepto
coccusok, h·anen1 egyes diplococcusok, fő-· 
leg a pucun1ococcus és a gonococcus ellen.· 
Valan1ennyi ilyen vegyület 111egcgyezi1;: 
a,bban, hogy ezt a két gyürüt tartaln1az-
:-:a, de kisebb eltérései\: vanna1;: közöttült-
'" clőálliló g")"árak szerint. A közlemé
nyek. an1c1yel;: últnlában nag·yon jó erec1-
n1é11yekről szán1olnak. be, a sze1·kezet pon
tosabb ismel"lctése nélkül sulfarnidopyri.
úinről beszi>!nek; ugy látszik tehút, hogy 
a kisebb e1t0réso1;: ncn1 befolyúso1júk a: 
hatúst lényeg2s211. ...~z credrnények rövi
den abban foglalhatók össze, hogy a su1-
fan11clopyrjc1 inek streptococcus ellen épen 
annyira hatásosak. n1int a benzolsulfona
rnidok; a diplococcusok itltal okozott (u. 
n. krupos vag·y rostonyás) tüc1ög~~u1laclás 
eseteiben spccíJikusan hat11ak; a go11orr
hoeút és szöYöcl111ényeit biztosan gyógyit
j ák; júrvúnyos n.g·yl1ártyagyullaclásban is 
Crtel;: e1 ·n1eglepő credn1enyeket. 

.A .. nélkül, hogy tagadni akarnú1n~ 11ogy 
ez a vegyületcsoport ujabb haladást je-· 
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lent az e1nlitett betegségek kezelésében.. 
meo· kell emlitencm a következőket. 1. A 
kés'6bbi ]\:öz10111ények ltevesehb jó erecl-
111én,-rő1 szún1olnak be, n1ii1t az elsők, an1i 
arra' 111utat, l1og·y bizonyos lelkesed~s is 
szerepet jútszott az c1ső köz1en1ényel:hen. 
2. Diplococcusok okozta tüdőgyulladás. 
ba11 azóta is ha1n'.1Jt n1eg betegek: a ha
lá1ozús 1eszú11t ug)'an, de nen1 Yag-r ctlig 
nag:yobb n1ért.ékbe11, n1int an1ilyen 11alú
lozáscsökkeni:é~t a széru1nkcze1és is fel
n1utat. 0. _-\. go11orrhoea kezcl6s2hen e16rt 
eredn1é11,·ck scn1 n1utatnnk feltünö kli-· 
lö11!.1sé·.rel a su1fon;:n11idokka1 szernhcn. 4. 
i\I l·rge~l·sek ezekkel a Ycgrülctck~:.:t:l i.t.: 
előfordultak. 

Sulfan1iclop~·rIClint vegyi nc,·én a Ricb 
te1·-gyúr hoz1Jtt Jorgalon11Ja. Ebbe a cBo 
p()ru,a t~1rtozik a l~onin (\\íander) is . .;.\ 
rtito.sept ( l·~ic:hter) henzolg;\"Ül'üjl>l1ell egy 
succinylg:i-lö1-: is vnn, azonJ-:iYül eg·y az0-
kiit.l1s. Ezt a Yegyületet ;J készitö elsösor
han gonoe:occuselle11es specifikun111ak 
Lnrtja. 

Nt1n1 eg·észen ezeken az utakon júr 
a (:hí noin. .....'i.z últala pnenn1oc.·.cusok (:~ 
gu11ocoecusok ellen forg·alon1lla kerUlli 
specifikum. '"" Ultraseptrl. p·arnidoben · 
zolsulfamido-methylthyazol. Az eddigi ki-
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serletekben rncllékhatás111entcsnek bizo
nvult, de a tijlJbi yeg·yület is n1ellékha
t:A$n1entes volt kezdetben. Ugy iátszik, a 
n1ellekhatások ezeknél a vcg·yülete)~t1él 
nern jelentkeznek korán. Ez érthetö l'ész· 
ben n1ert a n1e1ll!khatúsok kifejlődésé
hez' (a vérképző szervek b~t.egségei) {tlt::~
lában hosszabb idő szUkseges. Lehetse
ges azonban az ís, hogy a 111ellékhntúsok 
akkor jelentkeznek, ~,1111kor a szer hos~
szahb használata után az adagc1áshan ln
zonyos n1erészség nyíl\·ánul 111eg .. 

Az agyhártyalob eseteil.Jen elért. eri;c1-
111i:'nvekct 1\.01! a legnagyobb ó\·atossng:
!:!:al Í'ogadni. Ez a különben sulyos beteg
~;-·n- tt·t·ncti vao·\· szérun1kcze1\'.:sre i.s az •-·e ::o, 

c::i\:..tek eQ·v r8sz\'.,iJL:n t2lje.:;en n1cgg·;:úg·yul, 
lútszólaÚ-· sulyos lefolyús utún. Sok szú1 
L:~et k(:lle1H: ~111nak n1egit.L,lésére. liog:r 
\";_dólin11 hatú:::us g->·lfg·>·szer-c ezck1Jen :_1.z 
csetck-ben a sulfa1niclop>·ric1in. 

Ezzel kapcsolntLian érclcn1es 1110~„::<:.:-niié
kezni ujból a lüdQgyul!ndús sz:~run1kezc
:Ésl•rcJl. J.\find tü!d-.cn és tül)\Jen nyilat-. 
li:oz11ak kedvezően a s;r,éru111kezeJl•3 ercd
•nén\·eiről. -~ halülozúsi statiszlikúnak 
~1H'.g,]avulúsa egy-egy intözelben u~r.':an 
11 12111 sokat ieL::nt, n1t:rt.1 111int töhb al1-:a~ 
1Gn1n1al cn1Ütcttcn1, a hnlitlozúsi szúzalL,:-:: 

l 
1 



.410 

sok n1ás tényezőtől is függ, nemcsak. a 
kezelési módoktól , ig-y elsősorban az 

.esetek sulyossága, an1i évente, hónapo11-
ta. sőt hetente is változhat é.'1 n1ás az 

. eg:rik: és n1ás a 111ásik vidéken, nag·y sta
tis~tikai változást hozhat h~tre függeLle
nül a kez·cléstől; '' véletlennek is nagy 
szerepe lehet. De az n1ár füg·getlen a ,,..é
letlentöl ós a kez&lésenkivlili tényezőktől, 
l1a éveken át különböző szerzők külön
böző intózetekben következetesen jó ered· 
n1ényeket érnek: el, sőt azt látjuk. hog~r 

. azok, nkik eleinte keclvezötlenül nyilat
koztak, utóbb 1naguk is kezdenek szé
run1kezelúsre úttérni, noha hangoztatják, 
hogy kétt:s 111egg·yözöcléssel. ~~z i1yen ke
zelési cljárúst ép ug-y beváltnak ke11 tnr
Lani, n1int ahogy bevúltnak lehetett tar
tani néhány C\·i tapaszt:1lnt utá~1 a dip· 
lheriaszérun1ot is. ...~ pneun1011ia szé1·un1-
kezelésÉnek azonban vannak 11ehézségei. 
Ezek 1·észben k:önnyen leg]rőzhetők. rész -
ben nen1. I\_önnyen legyőL:hető nehézség: 
az, hogy a 1rúrokoz6 pneu1n1ococcusnak 
különböző typusai ellen különböző speci
fikus S?:l~run1ok szi.ikségesek; ug·yanis n 
typust a. beteg· köpetéböl 2-3 óra alatt 
n1eg lehet hatúrozni és al\:k:or n1ál' adhat() 
.a 111egfelelő szérL1n1. Nehezen legyőzhető 
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ellenben az, hogy a n1ost érvényben levő: 
szérnmrendelet küiföldi szérum behozatalát 
nag·\'011 111egneheziti, 111ár pedig egy kisr 
nen~ nagyaránJru exporttal rendelk.ező 
orsz.ág nen1 engedheti n1eg n1agá11alr, . 
hogy még pneumonfa elleni szérumot is 
o-yártson }.u11ikor a 11un1án szérun1olr 
~yártása' - talán az egy tetanus kivéte
lével - ma már ugyszólván ráfizetéssel 
jár. Szerencsére a sulfamiclopyridinkeze 
lés talán feleslegessé teszi a szérumot é& 
igy enneh:: a betegségnek: ltezelésében sem 
fogu11k: e1ntaradni . 

Még egy nagyobb jelentőségü felfede
zést kell megernliteni. A jelentősége ta
l{n1 inlrább gazdasági, 111int therápiás. 
de az utóbbi sem jelentéktelen. 

Az utóbbi években sikerült a hormon
kezelés egyik leg-fontosabb tényezőjét, a 
petefészek tüszőhormonJát, kristályosan. 
tisztán előállitan.i. Bár innen látszólag 
csak egy lépés vezet a synthetikus elő· 
állitásig', ez a lépés nehéznek bizonyult 
és a synthetikus előállitás nem sikerült. 
Ekkor kerültek közlésre angol szerzők 
kutatásai, ak:i1\:nek sikerült egy aránylag· 
egyszerü és k.önnyen elöállitható szerves 
vegyülettel állaton és embel'en a tüsző
hormoi;éhoz minden tekintetben azonos 
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hatást előidézni. „~ veg·yü1etet rövic1e11 
cl;aethvslilboestrolnak nevezték el (a 
n;j\· el~ő fele a vegyi sze1·kezctére n1utat, 
az oestrol szú pedig arra, hogy a tü.sző
hcrn1onnal, az oestronnal azonos anyagról 
van szú). ...iiz anyag hatása n1indenütt 
n1e1rnvil\·ánul :ihol a petefészekhorn1oné: 
helt:í_s.ára bel~üvetkc7-ik a n18h!Jelhártya 
lnirigyeinek felszaporoclúsa, fokozott 
nvú.ktern1elése. a n1éhizo111zat. c1·ősöc1ése, 
a· n1enstruatio. ?dint a tüszöhorn1on, ez 
is gátolja a hypophysis elülső lebén~rének 
prolan (gonaclct1·op horn1on) tcr1nelését. 
E'.Cnve azot~h;:tn :J. te1Tn~szetes ho1·n1on
nal Szenib!;n a synthetikus előúllitás ál
l<ll nyujtott könnyü hozzúférhetősl>g:. az 
olcsó!JJi tern1elé.si &s eziltal olesóhb el· 
adú.::;i úr; batú.-: sz0rnpo11tjából elön:ve, 
hog)· per(.1t·nlisa11 szeclYe is ldfogústala11 
hatúsu, n1cl't n g·.\·on101·-b6lcsatorn:1 
ernésztő n1Uködc.\se nen1 s2n1111isiti n1eg: 
lcr:hnikai alka1n1azlLatöságn s:1:l'n1pontjá
l:úl elÖn}r, hog~„ yizben is olclúdik; \-égül 
a i'Úllö\·ekcd0st előidéző hatást -· a111ely 
!;izonyos úllaUdst':r12tekben a tüszöhor
n1;~·n11al sikerült - ezzel az anyagga1 nen1 
lehetett k.in1utatni. ~'"\z anyag vegri szer
kezeténél fGQ'\Tt sen1 tartozik az u. n. 
i'(:kl·~{pzö anyagok közé. 
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Ezt az anyagot hasznúljáli:: n1a n1ár 
minden olyan esetben, amelyben tiiszií
l1orn1on alkaln1azúsa indikált. Az ered-
111ények: époly jóh:, n1int a tüszöho1·111on-
11al: a kJi,n1akteriun1 legkinzúbb iclegc3 
panaszait, a ncrni sze1·vek k:örüli viszke
tést stb. épugy megszünteti. mint a tü
-szöho1·n1on. Nálunk kCt gyári készit111ény 
111áris isni.eretes, a Syntestrh1 (Richter) 
és SyntoYar ( Chinoin). 

~Iég nen1 E<n1lékezten1 n1eg ezen a he· 
lyen a phenylan1ii1propansu1fatról. Ez a 
veo-vt··ilet szellemi stimuláló hatása rnhltt. e.. ' 
ug·yanc3ak a tengercntulról jött hozzánl:. 
Akteclron né\·en került először forgalom
ba ( Ch.inoin), de röYiclesen követte a Sti
mulaton (Egge1·) és a Centedrin (Rich
Ler). l\Iúr az első közlen1ények heszún1ol
lak kellemetlen rnellékhatúsoki·ól; feltü
nő Yolt azonkivül az is. hogy eg·yet.len 
1~özlen1ény sen1 szolg-últatott ig·azi hizo
nyitékot <J.i'i·a. hogy Yai('>hnn a szellc111i 
n1üköclés értéke.s fukozóclúsu következik 
be a drog hatúsúra .... '"\ lcirúsok, runel~"e
ket olvastan1 1 élénken en1lt:keztet.nek nr· 
ra. an1it az experiinenlá.lis phar1nal:0Jo. 
gin n1011d az alkohol kis adagjainak ha
túsáról. A hatás bizonyos élénkség! 1en 
11:.i;rilvánul n1cg, élénkebb asszoc.iáció1\: kö-
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vetkeznek be, de - mint az afüohollai 
kapcsolatba11 a pontosabb vizsgálatok: l;;:i
mutatták - a kritikai mitl,öclés nem tart 
ezzel lépést, sőt gyengül; a látszólagos 
8lénk.ség is csupá11 bizonyc.s gátlások. fel
szabadulásánal\: h:övetkezi11énye. Isn1étlen1~ 
ez csak benyon1ás volt, de azután 111agá11~ 
közlések megerősitették ezt a benyomáso
n1at. Tudon1ányos n1unl;;:ák: n1egirása 100z
ben azok, akik a drog hatása a"iatt dol
goztak, rendkivüli munkakedvet érnztek,. 
álmosság és fáradság érzete nél1tül igen: 
nagy teljesitményeket értek el - meny
nyiségben. A végzett munkáról másnap 
kiderült, hogy nem használható, mert 
sem kritikai, sem stilisztkai szempontbó~ 
110111 áll azon a nivón, an1e1ycn a többir 
droghatáso11 k:i\'ül végzett részei ug·ynn
annak_ a n1unkúnak: 

Ezek szerint a szer a1ka1nv1s arra)" 
hogy társaság·ban a fáradt en1bert fel
élénkitse, de nem használható a szelle
n1i kl~pességek: fok:ozúsára; nerncsak ab
szolut fokozására nen1. de <-ll'1·a sen1, 
hogy a n1eglévő k:l~pességck teljes ki{ej
tésél1ez hozzásegits011. Ezért feltétlenül 
ell1ibúzott a szer hasznúlata \~izsgák stb. 
előtt. Ehhez járul, hog·y érzékeny egyé
neknél zavartság lép fel néha n1ár k.is. 
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adagol\: utá11 is, sőt e sorok: írása k:özben 
olv:asok eg·J~ halálos n1érgezésröl ''' : a diák, 
akinek: l\:er1ngése nen1 volt egésze11 rend
ben1 v.izsgai stimulálásra. használta na· 
1)0'1co11 át a rendes ;;tdagokba11; az egyik 
vizsga közben összeesett és azo11nal n1eg
halt. _Feltehető volt a boncolás és vegyi 
vizsgalat adatai alapján, l1ogy az utolsó 
adag valamivel nagyobb volt a rendes
nél. Ezzel a hatással valamennyire számol 
.az Egger-féle k:észitn1Cny_, n1crt coffeh1t 
és strychnint is tartaln1az, részben a k:i
\ránt hatás elösegitésére, részben a nen1 
l\:i:vánt n1eJJékl1atás ellensulyozására. Elő
vigyázat mindenképen indokolt. Komoly 
sze~·ző1\: 1n1a n1ár tu1l1agyna1\: tartják az 5 
111g.-os adagot és a felét ajánljúk, annak 
-:Uenére, 11ogy egyes egyénel\: tolerenciája 
1gen nag·y és 200 111g. után is volt 111ár 
gy_ors, ~\:Ö11n:s~ü gyóg·yulással járó enyh0 
111ergezes. i\'I111thog:ir azonban n1ég 5 1110-. 

után is észleltek 24 órni teljes öntudaf
z~vart, a .. nil. !locere'' elv alapján jogos a 
]~'IS ad~1gol\:, aJa11lata. Lehetőleg· ne ajánl
JUJ;: tarsasagbeli sti,n1ulá11snal\: ezt az 
e%ryes ideg~bajol\: 8\:ezelésében (pa1·kinso
n1sn1u.s, 111as, de1)resszióval járó betegsé
gek) igazán értékes gyógyszert. 

") I. A. lVI. A. 1939. II. 
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lVIeg kell röviden eI11lékezni a 1\:-vita~ 
n1inról is. Noha a kísérletek Yelc i11ég: 
javában folynr<k: és nen1 jt1tottak 111essze.. 
~t.nuvi n1ár bií~onyosnak: látszik, hogy ez 
a vita1nin nagv szerepet játszik a sárga
E.ágban szenveZlő betegek: vérzékenységé
he~1. an1i viszont az ilyen betegek: opera
tiv 1\:ockáznt{1t nagyba11 n1egnö·/eli. Az 
eddigi kJsérletek feljogositant\.k a re~ 
111ényre. 11ogy talán eg·y-két év n1ulva a 
le<rsul\Tosabb sárp,·asúgban szenvedő bete
ffC~t is' nYu(rodtan._ elvérzés \r:.:iszSlye nélk.ül o • e , . 

l-2hct ope1·úl11i. 

E sorok tcrjedeh11e nen1 engedi n1eg·~ 
.hGf:.YJr kisebb je1entöségü felfedezésekről 
is bcszún1oljak. lTgyancsak. 11en1 en1lithe
len1 1neg azokat a nen1-e1Yi jelcutöség:ü 
haladásokat. an1.elyeket a 111<.\\::yar g>'Óg-,y
::;;~erg\.rúrtús. n1ntalhat fel {:s an1elyek 
rúnk ., nl·zve eiég n~:gy gazclasúgi jz;lentö
slgtiek. l\Jinclent. összeg-ezYe. n:.cg· lehet 
úlfapitanii hog>- hala(lás rninc1cn tóren 
Ynn „ kulatús Járndhatatlunu! n:ükücli.1\. 
t'.·s 1;e~\ 111tllik el egy nn.pja sen1. hogy az 
en1\ieriség sorsc1t legalább eg;.~ Jliikron~'"'Í
val ne vinné előre. Ite111éll'i1l. hog)- ez
utún is igy lesz és a tudo111úny inuzs::íi 
ncn1 fugnak 12lhal1gatni a fegy\·ere·k za
jában. 

HA 'l'ÓSÁGOK, IEG YIESÜLHIEI{, 
1flES1fÜLE'l'EK 

l\I. kir. Belügy1niniszteriu111. 
Telefon 160-020. 
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lVIiniszter: dr. vitéz Keresztes-Fischer 
Ferenc. 

Államtitkárnfo: dr. .Johan Béla. dr. 
1~on1csányi I\.álrnán, dr. Csatáry Béla, clr . 
I(ádár László Levente. 

~~ n1inisztóriun1 gyógyszerészi vonat
kozásu osztúl:rai: 
_ Xllf. osztály (últalánoS egészségügyi.) 

~1,.e7:~to: c~r. _C~ru~ch I\:úrcl:; lnin. osztály
ionok e. es J. Helyettese: dr. Pöltzel .Tenö 
n1~ni~zteri ta;1ú:sos e. és j. Dr. 'lárady 
lVIiklos m. osztalytanácsos dr. i\ledo·va
szay· Jenő n1i11. o. tan. és' j. Szo1gá1;{té
telre beosztva: dr. l\:ovách C~vöro·v közeo-. 
főfelügyelő, clr. Le11úrcl 11nre .áll. 

0

~ze1nkó~-
11áz főorvos. 

XI\1. osztúJ,- (eo·észstinüo·\·i io··17n"lt·'tsi) 
\Tezetö: dr. Szern~rjcy-i(o~·{ics c:Ó·é~~s' ~n1i~ 

11111111111111111 
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n:szteri tanácsos. Helyettese: dr. Atzél 
Elemér minszteri tanácsos e. és j. Dr. 
Nemes Tibor min. o. tan. e. és j„ dr. Ke
nyeres György min. o. tan. e. és j„. d1:. 
Kenyeres György min. o. tan. e. es J. 
dr. Páris László min. titkár. Szolgálatté
telre beosztva: dr. Sziklai Sándor m. kir. 
tisztiorvos, dr. Czcloth Gyula m. kir. tisz · 
tiorvos. dr. Czunya György m. kir. tiszti
-0rvos. 

XV. osztály ( eg~szségvédeln1i és jár~ 
ványügyi). Vezető: dr. Tomcsik .József 
n1in .tanácsos e., d1·. Sleg·ler Jenos i11in. 

titkár, dr. Nyáry Béla András min. s. tit-
1\:ál'. Szolgálattételre beosztva: dr. C'raá1 
A.ndrás közeg. föfelügyelő, clr. Petrillu 
Aladár l\:özeg. felügyelő, cl1·. Petrányi 
G~yőző 11.:özeg. felügyelő, Sin101t r\.rnold 
:gyóg·yszerész. Szék.ely Jenő gyógyszerl•sz. 

XVI. osztály (betegellátási). Vezető: 
dr. Kolosváry SándGr min. osztályfőnök. 
Helyettesse: dr. Dávid i\Iihály miniszteri 
tanácsos. Dr. I{.ov:i.csis Gyula n1in. Gsz
tálytm1ácsus, dr. Lukács Imre min. o. 
tanácsos j. Llr. Yitéz Takácsy Lajos 111111. 
titkár. Próbaszolg-úlatra bc1·endclY0: dr. 
Szarka Ödön n1i11. s. titkár. 

XVII. o;;ztú1y (g·yern1ckvéc1eln1i). \le
zető: dr. I-Icpp-Bajáu Ernő n1i11iszteri 
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tanácsos. Helyettesse: dr. Földváry Béla 
n1iniszterí o. tanácsos, dr. Nyon1árli:ay 
Kázmér min. o. tan. e. és j„ dr. Szentklá· 
ray Enri·l nli1i. titl~ár. Próbaszolgálatra 
berendelve: dr. Bruck Fereilc tanügyi 
fog·almuzó. dr. Boiárszky Béla min. s. 
titkár. Szolgálattételre beosztvu. dr. Bie
lek Tibo1· közeg. föfelüg')"elő, vitéz Rozs
noky Antal áll. óvónó1<épző int. tanár. 

V. osztály (igazgutási rendészeti). Ká
bítószerek központi ellenőrző szei-ve, IV .. 
Veres Pálné-u. 24. III. 24. Tel. 181-822. 
Vezető: Folyovich .József min. tunácsos. 
-· a) igazgatási rendészeti) alosztály. 
Vezető: clr. Szőllősy Alfréd min. taná
csos e. és j .1 Szilág·yi Béla n1in. o. tan. e. 
és j „ Szabó Lujos min. titkár, dr. Ka
czián Ervin 111i11. titkár1 dr. B8ncur .Jó
zsef min. s. titkúr. Szolgálattéte)l·e be· 
osztva: dr. Jakó Ferenc r. kapitúny, dl'. 
Dárday József r. kapitány. b) (ki:vúndol'
lási és utlevélügyi) alosztály. Vezető: dr. 
Nagy G-éza nliniszteri osztálytanácsos. 
dr. l{a11dó l\íelocco Ferenc n1hl. fogahna
zó. Szolgálattételre beosztva: dr. Szak
máry Pál ny. r. főtanácsos, dr. Vilmányi 
Dezső r. fogaln1azó. (Lakásüg·yi vt>g·re~ 
hujtások lebonyolításával megbizott mh1. 
biztosság). Vezető: dr. Németh Ödön kir. 
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t0rv. tanúcseinök IlI. fiz. e.s. jel. Dr. :Ju
l1ász Péter kir. járásbiró, dr. Zi1al1y Sán
dor kii", j6rásbiró. dr. Becsey Gyula kir. 
járásbiró. 

1\I. k.ir. Földn1ivelésiigyi iniuiszterin1n. 

Szán1vevőség 
Veress Árpád 
Lenkey László 
tiszt. 

Gazdasági szakosztálya: 
n1in. szán1v. ta11ácsos és 
gyógyszerész. ,lll!in. szán1-

l\I. kir. Igazságiigyn1iniszteriun1, 

SzánYvevöség XI. osztálya: Gyúgysze
resz hivatalnokok: Remetcy Flilepp Tibor 
és dr. Put11oky István. 

I\I. kir. vallás- és kfizokfatúsiigyi 
1niniszteriun1. 

Szá.n1vevöség I\1. osztá13~. Gere Géza 
gyógyszerész, szá1ntanácsos. 

Országos I~üzeg·észségiigyi Tauúcs. 

A Tanács hivataios helyisége: Buda-
1:.„st, I., \T{tr, Uri-utca :!9. I. en1. 67. 

Telefon: 1-600-20. il'Iellékúllomás: 
380. 
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Hivatalos órúk: hétköznapokon cl. e. 
:9-2-ig. 

Elnök: Schóltz Kornél dr. m. kir. tit
kos tanácsos, nyug. állan1titká1'. 

Másodelnök: Bakay Lajos ch'. egyete
J11i ny. r. tanár 

Titkár: ~íargitay-Becht Dénes dr. 

I\i11e1•ezett tnuok: 
Áng·yán :Jáno.:; clr. egyete1n11i n~r. r. ta

nár, Pécs, narla-Szabú .József dr„ az OTI 
főorvos-igazgatója, Belák Siü1dor dr. 
eg·yeten1i ny. r. tanár, Benedeltl Lúszló 
dr. egyeten1i n:/. r. t;;u1úr, Bók;:i_:\~ Zo1tún 
dr. egyete111i ny. r. taná1· Debrecen, Bo-
1·os .József dr. e§tyeten1i n~". r. tanár. B<)
sány·i ~'1.ndor dr. egyeten1i 111. tanál', szé
kesfővárosi közkórházi főorvos, Bnrrrer 
I\:úrc1:v dr. egyete111i n~« r. tanár, Csil1Jry 
_i.\11clrús dr. ,., n1iniszter orsz. képviselő, 
Csordás Elen1ér dr. n1. ·k.ir. eü. főtaná
csos, Budnpest székesl'ővúros tiszti főor
v~sa, Darányi (;yula dr. egyeten1·i nyil
vanos r. tauú r, Fen.vvess.y Uéla cl1·. egyc
ten1i ny. r. tanú1· Pécs, 1;-irigvessv :i ózsef 
dr. egyet2r11i n>·· r. - tan{i°r, · (~ortva.r 
G~yörg·y dr. egyeten1i 111. tanúr OTI al
'igazgató, a 1'úrsnclalon1egészségüg·~~i In
tézet és Muzeum ig·„ Grósz Emil dr. ud-
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vari tanácsos, ny. egyeten1i tanár, Gusz-
111ann József dr. 111. kir. egészsegugyi. 
főtanácsos, egyeten1i e. rk. tanár. ltöz
kórházi főorvos, Hainiss Elemér dr. egye
temi ny. r. tami.r, Herzog Ferenc dr. 
egyetemi ny. r. tanár, Hints Elek dr .. 
e. n1. tanár, főorvos, Hun1\:ár Béla dr., a 
székesfőváros vegy- és élelmíszervizS
gáló intézetének igazgatója, Hültl Hümér 
dr. 111. kii·. eü. főtanácsos, egyeten1i e. rlc.. 
tanár, az országgylilés felsőházúnal\: tag
ja, Hüttl Tivadar dr. ny. r. tanár. Deb· 
recen, ll!yés Géza clr. egyetemi ny. r. ta
nár, Kelen Béla dr. egyetemi ny. r. ta-
11ár, l(eller Lajos, az Ország·os Stefánia. 
Szövetség· igazgatój~'t. b2.ró I\.orát\'.ti Sá11-
dor dr. i1y. eg,Jrcten1i tanár, az ország
g~ti.ilés felsöh[tzánal;;: tagja, ICopits Jenő 
clr. 111. kir. eü. főtanácsos, eg·ycten1i e. 
rk. tanii.1·, I\.otsis Iván cl r. é}}itész, inü
egyet. i1y. r. tanftr, LlHárt Zoltán de .. , 
egyeten1i ny. r. tanftr, Lőrincz Ferenc 
dr. eg·yete.1ni ny. rk. tanár, Szeged, Tvian
ninger Rezső dr. eg~/et. ny. r. tanár~ 
1\'1a1111inger \Tiln1os dr. n1. k:ir. eü. főta
nácsos, egyet0111i e. rk. taná1· lviáthé Dé
nes dr. eg·yeten1i ny. r. tandr, lVIészáros 
Gábor dr. eg·yeten1i n1ag;úntanár, 1-::özkúr
házi igazg·atú-főorvos, J{assa, 1\Iihálkovics 
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Elemér dr. 111. kir. eü. főtanácsos köt
l1:órl1ázi igaigató-föorvos, I\1:i1kó Vi1n1os 
dr. eg·yeten1i e. rk. t!·~nár, ).Iozson3ri Sán
·rlor dr. n1i11isztel'i tanácsos, e&ryeten1i e. 
rJc taná"t'. az Egyeten1i Gyógyszerészeti 
Intézet óB Eg·yeten1i Gyóg·yszertár igaz
gatója, Nékán1 Lajos dr. nyug. ny. r. tanár, 
Neuber Ed~ dr. eg·ycte1ni ny. r. tanál\ 
P_ank?tay-Nieclermayer Gellért dr„ a m. 
kir. allan11 g·ye1111ekn1e11hely igazgató-fő
·Orvosa, Szon1bathely, Parassin József dr. 
trn~ 11:ir. eü. főtanácsos, a székesfőv. köz
P?nti. tüdőbeteggondozó int. igazgatója, 
lnl!\:el Pap Lajos clr. egyPt. 111. tanár, ~1 
sz:ekcsfővárosi g·,\~úgyfürdok ignzgatú-fő· 
orvosa, Pető E;:nő dr. n1. Jdr. eü. féítaná
r..so_s, közk('1rházi igazgató-főorvos, Szcn1-
bathely. Petress .József dr. az OTl alel-
nöke. I)etz Alndá1· dr. 111.' kir. eü. föta-
11ácsos, igazgató-főorvos G \"61' S._, l '!Jó 
Art.hur cli·. nl. ,kir. e_ü. /öta1~úc~')s. „ ~~·yo. 
te;.1_i e rk. tnnar, szckesfövúrosi l1.üzkór
haz1 föor\·o~;, Sc:hu1E.k Ele.n1él' dr. e""{8-

ten_1i 111. ta_nú~·, az OI\:l o::;zt.ú1s-\·czetŐ.ie, 
Soos ~~.lad<li-' dr. egyetc1ni e. l"k:. tanár. 
~ l~udapesti tullon1<í.11yeg-y::te:n di<:tcLcU;.;:~1j 
111tezeté1:l.J..-: ígazg~1t:\ia, Sznllcr l\Iikl6s 
cl~'. n1: kii·. tiszti_féíoi:vos, Szol!lok, Szi!inyei 
.Tozsef dr. 111. kir. eü. fö~nnácso:::; 1 J;:ijzkÓ1" 
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ULZ! föowos, Tóthfalussy Imre dr. egye
tE'l11i n1. tanár, az orrr főorvosa, Ván1ossy 
Zoltán dr. egyet. ny. r. tanúr, Weber 
Dezső gyógyszerész, \T'1l olff I\.áro1y dr„ 
<~gyetcn1i ni. ta1uí.r, a szék:esföv. 1\'.öz,k:ór
házaina1\: l\'.özp. ignzgatója, Zsak:ó István· 
dr n1. ki!'. eü. főtanácsos, a Budapest 
1;pótn1ezei állan1i elme- és ideggyóg·yinté~ 
J.et igazgatója. Hivatalból tagok: Grosch: 
Károly miniszteri osztályfőnök, a m. kir. 
belügyminiszter képviselője, dr. Kacsóh. 
J~álint n1iniszteri oszLályta11ács0s, a 111„ 
kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszte1· képviselője, dr. Tltunyoglw-Szlics 
IZft1111á11 igazságügyn1iinszteri tanácsos. 
n .n1agyar ki1·á1yi ignzsá.gügy111i!1,~szte.1: 
1:Gpviselője, I\:t1lcsár Győző rnin. tanácsos. 
n n1. h:ir. iparügyi n1iniszter k:ép\·iselője„ 
d1·. J\Iolnúr Andor n1ili. tanácsos. a n1 .. 
kir. vallás- és közoktatúsüg·:ri n11n:sztcr 
k:;pvisclöje, dr. Frank Richárd v0zér
törzsorvos, a 111. 1\.ir. honvédorvo.3i tiszti
kar főnöke és a 111. kir. honvédeln1.i n1i

j1iszt€riun1 12. (katonaegl,szségügyi) osz
tályá11ak vezetője, a 111. 1;;:ir. 11onvl~rleh111· 
rniniszter k'{'.°;p\~iselője. _;\. n1. kii'. Orszá
gos l(özegl,szs8gügyi Intézet igazgatlija: 
ezidöszerint dr. 'ron1csik József e. 111i
niszteri tanúcsos, e. egy·. 11:.)r. r. tanúr. ~A.,.,z 
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OrYosi l{r:,n1ara elnöke: ezidöszerint Ve· 
rebély 1~ibo1· dr. egyeten1i ny. r. tanár. 
A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal 
elnöke: e.ziclőszerint Konkoly Thege G;tu
la dr. n11n1szter1 osztályfőnök:, egyr:;ten1i 
.111. tanár. 

Igazsúgiigyi Orvosi rranúcs. 
Elnök:_ dr. V crebély Tibor egyetemi 

ny. r. tanar. Alelnök: Oláh Gttsztáv ch". 
ny. h. államtitkár .. Jeg~·zö: dr. Kiss öclön 
ny. föo1·vos. :ragok: dr. T1akay Lajos egy. 
11y. r. tanar. dr. Bézy István· rk. 
ta:ná1·, dr. Bókay Zoltán egyet. ta
:1Rr,. cl_l'. Benedek László tud. eg·yet. ny. 
1'. tanar, dr. Zakc'i Istvún e1n1en-vóO"vinté· 
zeti igazgat(>, dr. Orsós Fc:·~~n~· ttvi. 
Bg·yet. ny. l'. tanár. dr. Bo1·os József tud. 
eg·,veL ny. r. tanúr. dr. I1"'rigyessy József 
-:::.g·y. n?r· l'. tanár, dl'. I\:elen Béla eg:y. ny. 
r. tanai; dl'., I\:enyeres Balázs egy. tanár, 
c~.1·. IlJ,'tes Geza ~~gy·. tanál', dr. lierczog 
l' ercnc egy. tannr. dr. I\_iss Öclön cln1e
:~;yóg.\'"int~zeti főorvos. dr. I\:repnska Góza 
c~·y. tanar, dr. NL,kán1 Lajcs udva1·i ta
nacsos, nyug. eg~r. tanár. dr. Preisz 1-Iuo·ó 
:gy: ta1h~r. \"'it('Z Szccsőd.v In1rc egyet. ~l. 
tan::;1·, tatr~aljai \'iein Zoltán eg:vet. rk. 
tuna1·, dr. \T6.n1ossy Zoltán 11':. ccry 
tanúr, dr. ~rutschenLacher TiYa(iar -e~·~·: 
tanár. 
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I\1. ];.:ir. Országos Közegészségügyi Intézet„ 
Bud((pest, IX ... Gyáli-11t '!,. Tel. H5-J,J,5. 

Igazgató: dr. To1ncsik .József egyeten1i 
tan[u·, n1i11. tanácsos. Parazitológiai osz
tlily: Osztály-ve?ető: az intézet igazgató
ja. A helyette.0.i teendők ellátásával meg
bízva: dr. l\iak:ara György orvos. Bakt€
rológ·iai osztály: OsztálJ•vezetö: dr. 
Rausch Károly ndjunktus. Serológiai osz
tály: Osztályvezető: dr. Oláh Gábnr ad
junktus. Chemiai osztály: Osztályvezető: 
dr. Scl1ulek: Elen1ér eg·y. n1. tanár, ad
junktusok: clr. Zboray Bertalan gyógy
Bzcrész, dr. Flodcrer Istvá11 g·yógysz. é& 
'laslag Gábo1·, dr. l\1en~yh.8rt Pál, Szegő 
Ferenc. dr. Gervay \,Tienna. Chen1ikuso1t: 
dr. Rózsa Pál, dr. BohHzsár In1re gyógy
.szerCszt·1q. B;i·clóg;iai a1osztúly: Vezető: 

dl'. Stasiak Aran.ka adjunktus. Vizügyi 
osztály: Osztályvezető: Jendrassik Ala
dár adjunktus . l\Iérnöki iroda: Veze
tő: \T nss E! c·1I1.2r f ön1éí'11Cik:. .J úr\·ánvü o-3ri 
osztály: Osztályvezető: dr. Petrilla - .Ab
tlúr eo-észsérrürrvi felüo·,~elo'· ·' (rv,·,rr·~,z~:.-o ö o. O, • ..c:l, O.J b~Y"' f"' 

rész iroda vczctöje: dr. Znhorúns~k v Er
vin gyóg·ysze1·6sz. Gyóg~yszerészek :w clr: 

Szily JózsefHé, dr. Halmy .Jolán Varga 
Erzsébet, Sata Laura. dr. Fo'.lor' Gábor-
11é szül. dr. \Targa Éva, }[idvéghy Gyula~ 
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·ürszág·os Túrsadalon1biztositó IntezeL 

Telefon: 1'16--400. 

Elnök: vitéz Huszár Aladár dr. 
Alelnökök: Horváth István dr. és Pet-

1-ess. Józef dr. Vczérig·a.zgató: Leng·yel 
Ervin dr. \ 7ezérigazgatö helyettes: Sza
lay l([ün1án dr. Föorvos-jgo.zgató: nar1a
Szabó Józ.sef dr„ helyettese: Csépay Ká· 
:roly clr. 01·vos~igazgató. 

Gyúgyszcrészcti osdálu: 
Osztály-vezető: Roósz .János ·1,1io"1zo-~1tó · ' J . . ' - . ' ·o' '1':>" ' 

11c :Y?t-tes?: .. sark~c11 Nagy Sándor gyógy-
·szercsz lelugyeló. 

Beosztottal': 
üzv. Konkoly-Thege Zoltánné, sz. Kol

ler~ts Ilona, I\:irch11e1· (~yula, sza1cdij nok
g)~ogcysze1·észelc. 

El~adó: cőri Fintor Jenő szakdijnok. 
gyog:-v·szeré-szgyakoí·nok. 
,...!t ftY?g~yszerészeti osztály keretében: 

;:ozponti gyógyszeranyag és kötsze1·rak~ 
-t,ar. 
Főnök: Sal'lrncli Nagy Sándor ccyóo·v·-

.szeré-sz J'elUg·yelő. <::> :;::,. 

, Rakt~1rkezelők: Siska Lúszló o-vón--·s7e~ 
res~ felügyelő, J.\ién1cth Istv[~~ II. -~o. 
g·yog,yszer<.:-sz felügyelő. 
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Ra1(tári ellenőrök: 
g·yóg~vszerész felügyelő, 
zsár biztos. seg·édtiszt. 

Izményi István 
Besenyő Bolclí-

Laboratóriu111i VC'.zeLö: Ernő-

gyúgyszerész felügyelő. 

Kö::pouti Házigyógyszcrtár: 
\T ezetö: Szeder Endre gyűgysz·.:résT. 

felügyelő. 

Beosztottak: 
Dr. Szlávik István i11t0zeti gyóg·ysze

rész, Fodor István segédg·yóg·yszerész, 
Papp I~lúra gyógysz. gy~t}\:Oi'nnk, Benl~ö 
fo_ndrils g·yúgys:1,. bizt. g·yakornok, GyéJr· 
ffy Endréné, lllíhály Kúlmánnó, Chrenó
szy Nagy Aladár. Stetz LiYin, l\'Ic:1or \Ti
dor és 1-::arúcson Erzsl•l)ct g·yó~:r~·szer1~sz
szakdij nokok. 

Csl~ il[f C /' u~utca i 11 lÍ.:iu yó !} lf .'J,'ZC ;-{ár: 
(~yógysz&rtárvezetö: Rossn1r!.l1n l"erenc: 

gJ·ógyszerész f2lüg·yelő. 

Beosztottak : 
~4-cly Ferenc s. g·yóg·yszerész, Papp l({t .. 

. i cl,\- gyóg:ysl'.:. gyak., SzaJl;:n.y :\Iá1·ia é~ 
Lúszlú Anua gyúgyszer8.sz szukdij nokok. 

]{ ÜZJJOi1 i i 1\ órliú,;; háziy yágys;:c l'l'ú.ra.: 
Gyógyszertúnezető: Schmidt .Tózsef 

II. o. gyógyszerész fclüg·yelö. 

Beosztott: Csc.ntos Ivlátyás szakdijno];: 
gyógyszerész. 

Pcstujhclyi dr. Fass .ló.zsef mnulcá.skórház 
há::iyyú[f uszerái·a: 

Gyógyszertárvezető: Botka Elemér 
gyüg·yszerész felüg:ye1ő. 

Sz{n11vcvő.s.ég vezetője: dr. Barta.les 
Bélo. szv. ig·azgató. 

A szú1ll'1,ve-vőség k.eretében: 
Gyóg)·szerlig-yi alosztáiy: 

Osztályvezető: Józsa _,:\.ndor szánYv. II~ 
e. fötrinácsos. 

Beosztotta},: 
_ Jóó D(~]ia dr. s. gyóg:ysze1·é;;z, Ostián 
I...enke gy6µ:ysz. y;y:.).kornok, Szász I\:úrol,\·. 
I(aszaniczky Gyula, I\.oncz Jstyán szak
dijnol~ g·yóg:rsz01.·€-.szel;:, l\laupha Piroska 

.i\.Iagúnalkaln1azoltak Biztositú Intézete. 

(Ezelőtt Fe1·encz József Kereskedelmi 
I\.órhái Detegsegélyzö F"énztúra), \TII . 
Péterffy sr,ndcr-utf::t 1:2. 1'1_;1. 1-·~:iS5-:3U. 

Elnök: di'. Zscmbcry Istrcín ny. főispán. 
Alelnök: 1'-<íliay U /iul ny. főispán. 
Igazgató: }fi11dy Zoltán. dr. 
Igazgat.ú helyettes: Harniat"hu I\úroly dr. 



Intézeti főorvos: Keleti József dr. 
Főorvos helyettes: Petőcz Aldos dr. 
Gyógyszerügyi elöadó: [(öröS?nezei Lajos 
gyógysz. főfelügyelő. 

Az intézet házigyógyszertárában : 

Osztályvezető: Urszinyi Ká;roly gyógy
szerész felügyelő. Helyettese: Várady 
B. László gyógysz. főfelügyelő. Beosz
tottak: Turányi Géza, Simon Zoltán, l\'.lé
száros Tibor gyógysz. felügyelők, Hadfy 
8arolta főgyóITTrszerész, Zsiros 1~ibor, 

Papp Ernő gyógysz0részek, Bartha Ti
·vaclar, dr. Berk:i József, Laborczy Vil-
1110.s, ~~ln1ássy Ernő, 'leress Jin1os, Hegyi 
l\{iklós scg·écl gyógszerészek, Bartha rri
':adarné, Zádory Gyula, Gáldy Béla, 
Krassy Miklós, Lénárd Tibor Hadad v 
Ferenc, Dt'úvay .János, I;~erenc~y Istvá1~, 
l\{olnár Elen>.ér, l(inál .József gyógysz. 
g·yakornokok. Nag·y Pál. Papp I-1ászló, 
. Jancsovits .Józs0f, Incze ... ~ntal, J(ovúcs 
Pálné, Götter Ágostton, Br. Kray Erzsé
bet, Sinl\a Ilona, Fúbiú!l l\ielinda g·yóg)'
szerész szakdijnoknk. 

Szán1vevCségi g',vógyszerész csoportnál; 

_4..lin{l.ssv ... .:.\..ndr{tsne o-vóo·y":1erész I-Iitt-
l'ich ÉYn. scgérl gyó~~~ze;.C;~~. ,, 
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Budapest Székesf()város lCórluízi Központi 
Gy<ígyáru Raktára és Közkórházi 

Gyógyszertárai. 

Igazgatóság és központi raktár: VII.. 
Nagycliófa-utca H. Telefon: 13-19-69. 

(Az idebrtozó 
Szent István, Uj 
László és Szent 
gyógyszertárai.) 

házigyúgyszertára1\'. a 
Szent János, Szent 

Rókus Kórházak házi-

Igazgató: Dr. Horváth Jenő gyógysze
rész, helyettese: Szabó Miklós főgyógy
szerész. laboratórium-vezető: dr. Peres 
Ernő, beosztott gyógysze1·észek: Balogh 
l~usztáv, Ladányi Endre és Zsarnay La
jos. :\.. k)jn~rvelést végzi : Bertalan Annn 
kezelő tiszt. 

Vényárszahványozó osztálJr vezetője: 
Zordon Gyula. Beosztott gyógyszerészek: 
I\:enderessy Lajqs és Dávid Endre Nán
dor . 

A ]\'.öz1\'.órházi házi g·yógyszertára1.:: ve
zető g-yógyszerészei: Szent Rókus I(öz
kórház: I-Ialász György; Szent Isbván 
Közkód1áz: Keresztény Béla; Szent 
László ICözk:órház: Nen1es1i::éry Lajos; 
Uj Szent János Közkórház: Fejes István. 

· Alkaln1azott gyógyszerészek: Bakos 
Sándor, Barthco Endre. Berta!anffy 
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Valér, Dieter Frigyes, dr. Farkas Sán
dor, dr. Huszár Zoltán, Jeszenszky Vik
tor, Nigrinyi Zoltán, Nagy1rnlug')'ai Ist:
Yán, Nagy Zoltán, Polsch .Já11os, Sóskuti 
András, Taliy István és Várady Tamás. 

Az intézn1ény a székesfővárosi polgá1·
n1esteri X. ltözegészségügy-i osztály alá 
tartüzik. Ta11ácsnok:: dr. ·salaa11011 Géza 
k:orn1á11Jrfötanácsos. 

i\I. kir. Allamvasuta.k Betegségi Biztositii 
Intézete. 

VI., ... l\ndrássy ut 73-7:3. szán1. rrele
fon: 120-·660. Elnök: Dr. Láng .János 
MÁV igazgató. Ügyvezető: dr. Zadróczky 
Jenő. Osztályfőnök-helyettes, dr. Grern
sperger. Lajos. Föor\cos: \". dr. Csia Sán
dor. l{özponti rendelő és n1agán1\:órháY. 
igazgató föorvosa: dr. 1Ienszé1111an11 ... i\.la: 
dár főtanácsos. Házigyóg.vszertár: Pod
maniczk)• u. 111. Telefon 123-505. Gond-
11ok: .Jankó J3arna gyógyszerész. 

Székesfővárosi ./~Jkaln1azoftak: Segitü 
.AJapja. 

Budapest, IV„ Kálvin tér 2-3. Tele
fon: 1~!~!-~118. Ig·azgató: Dulácska .Jenő. 
Aligazgató: dr. Haury István. i\Iegbizott 
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főo1·vos: Kapossy Ferenc. Beosztolt. 
_gyóg·yszerész: IZalkbrenner Hilda. 

Országos l\Iezögazdasági Biztositó 
Intézet. 

Budapest, V„ Akadémia utca 3, 

Az orvosi osztály vezetője: dr. Keleti 
Jstván közp. főorvos. 

Ilatósúgi yegykisérleti állo1núsok: 

.Budapesten: Orsí:{~gc.s 111. ltir. k:én1iai 
intézet és Jqözponti vegykisér1eti állon1ás 
(II„ Keleti Károly-utca 2,1.) - Székcsfő
·városi veg}részeti és .é,le1111iszervizsgáló 
-intézet (IV., Központi városháza). -· iii. 
1tir. állatélettani és takarn1811yozási lti
sérleti állomás (II„ Kit<tibcl Pál utca '1.) 
- l\!L kir. ampelolog'iai intézet (11., Her-
111an11 Ottó ut 15.) - fl·I. kir. gyúg:,rnö
vénykisérleti úllomás (lI„ Hemrnnn Ottó 
ut 15.) 

\Ticléken: I\1. kir. úlln1nli vcgyk.isérleti 
it1101nás I~eszthelyen, IVIag·yaróváron, 
Debrecenben. Ujpesten, - Töi"cén)•ható
saE.l és városi vegyvizsgúló ú1ion1ús~1\'. 
Szegeden. Székesfehér\·árott, Sopronban, 
·Győrött, :\Iiskolcon, I\:.eesken1éten

1 
I\:a1o

csán és Pécsett. 
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G·yóg:rszerészek Országos Jóléti ~.\lapja. 

Buda.pest, V„ Alkotmány-utca 16. 
Telefon: 129-117. 

Elnök: dr, Atzél Elemé1· min. tan., 
egyeten1i n1. ta11á.r. 

Elnök helyettes-titkár: dr. Siegler Já
nos 111in. ti lkár, egyet. n1. tanú.r. 

Gazdasági főnök: Ilobay Gyraszin 
László nyug. szán1vevöségi főigazgató. 
Szán1vevőség-i tanácsos: dr. Rostás Ist-vá11 
szán1v. tan. 

Intézőbizottsági tagok: dr. l\fozsonyi 
Sándor 111i.n. tan., egy. 111. tanár, a Buda
pesti Gyógyszerészeti Intézet és Eg-yete-
111i G~rógyszertár igazg., dr. Schu1~k: Ele-
111ér, az Országos I\.özegészségüg)"1 ln~. 
osztályvezetője. egy. m. tanár, dr. Tauf
fer G.ábor országgyül. l\:épv„ a :i\'lagyar. 
orsz. Gyógysz. Egyesület elnöke, Löche
rer tan1ás, a i\'lagyarország~i· GyúgyBz. 
Egyesület alelnöke, Müller Vilmos'.. a 
lVIagyarországi Gy6gyszerl~sz „ Egyes:1let 
alelnöke d.r. JN agy Bóla g:yog·yszeresz, 
vitéz \Tárady László g3rógyszerész, orsz~ 
gv. képv. Urszinyi I\.ároly g·yógyszerész, 
a~ Okle;,;eles Gyógyszerészek: Országos 
Eg-yesületének elnöke, Gróff. Gyul;:i
gyógyszerész, az OkJe\·e1es Gyogyszere-
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szele Országos Egyesületénel\: igazgatója, 
Berkovics Károly, Lázár Ern.ő és Szent
mihályi Géza gyógyszerészek. 

Gyógyszerészgyakornol~i Kijelölő 
Bizottság 

Elnök: dr. Szily Kálmán, m. kir. val
lás- és é,s közoktatásügyi államtitkár; 
előadó: dr, Molnár Andor min. tanácsos, 
.a m. ldr. vallás. és k:özo1rL:.'1tásügyi n1i-
1liszté11u!nli képviseletében; dr. Grosch 
TCároly·, a in. }\:Íl'. belügyn1in;isztériun1 
képv:i~eletében, dr . .Jakabházy Zsig-1;1ond ny. 
11yilv. r„ dr. Issekutz Bela és dr. Szek1 T1bo1· 
eg~ret. 11~yil"v. rendes tanárok, . végül~· a 
g·yóg·yszerészi karból: dr: Anclr1sl~a '< 1k
tor eg1ret. e. renclk. .tanar, Boz-o G-ezn. 
Dobos Gábor, Koritsánszky Ottó, Temes
váry .József (Szeged) és dr. vVeber De
zső, az Orsz. I\:özegészség·ügyi Tanács 
tagja. 

.i\.. g~·ógyszerészgyakornoki tanf0Iyan1 
tanárai 

Budapesten: 
Gyula egy, m. 
la kisérletligyi 

Vezető: dr. Weszelszk:; 
tanri.r, dr. .A„ugusztin 11é
f'őigazgató, cin1zetes rend· 
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kivi.di tanár, dr. Nagy Béla gyóg·ysze1·ész~ 
Spergely Béla gyóg-;\rszerész, dr. \Vébe1~ 
Dezső gyógyszerész ,az Orsz. I\:özegész
ségügyi 1~anács tagja. Réthelyi .József 
gyógyszerész, dr. 1vlo~sonyi Sándor n1in. 
ta11., eg·y. 111_ tanár. dr. Atzél Elén1é1· 
i11in. tanúc8úS, eg·,v. 111. tanár, ok.1. gyógy
szerészek, dr. Rusz\vurn1 Rezső, a buda
pesti Onk. l\Ientőegyesület igazg. főor
vosa, Schulek Elen1ér dr. e. m. taná1·. 

Szegeden: Vezető: dr. Dávid Lajos e. 
e. rk. t~1J1á1·, g·yóg:v·szerész. Tanárok:: di·~ 
Leinzinger J\Iária gyógyszerész. cl1·. I\:ő
szeghy Dénes egy. 111. tanár, dr. rrrojá11 
En1il eg3r. ;nl. taná1'. dr. Novák Istvá11 
g~tóg·yszertári föveg·yC:::sz. 

Gyüg·y.szerészcknek előadó eg·ycte111i 
tanárok: 

l. Buda.pesti kir. JJ1l1[J'IJCIT Púz;nánu Pétc;· 
Tud o n1ányc[; uctc 111 e n: v 

Bölcsészettudományi kar: dr. Széki 
'fi!Jor ny. r. tanár (l;:·én1ia), dr. Gról1 
G.n1Ja ny. r. ü1nár (kómfa). dr. Rybát· 
Tshán ny. r. tanár (fizika). dr. ]\Iaul"itz 
Béla n:r. r. tanár (Ús\·ánytan), dr. Entz; 
Géz és dr. Dudich Endre ny. r. tanárok 
(állattan), dr. Paál Arpád ny. i·. tanár 
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(növénytan). dr. Tuzson .János ny. r. 
tanúr (növén~ytan). Ernyey Júzsef nezn
zeti n1uzeun1í igazgató. n1int n10g-bizott 
(gy6gy:szerész történele.111), clr. A.uguszti n 
Béla eg·y. 111. taiHlr, kisl•rletügyi főigaz
gató, ( gyóg·ynöYények). dl'. Sc.hu lek. E1e
n1ér egy. 111. tanál' (gyógyszervizsgálat), 
dr. Szebelledy László eg-y. ny. rk. tnn~.r 
(analitika). 

Orvostudományi kar: dr. Lipták Pál, 
egy. ny. rk:. tanár (g:,„ógyszerisn1e), d1·. 
Darányi Gyula eg·y. ny·. r. tanár ös n1i11t 
n1egbizott, dr. Andriska \'1kto1· egy. rk. 
tan5r (közegl·szség-tan), clr. l\Iozsonyí 
Sándor n1in. tanác:sos. egyeten1i 111. ta
núi· (gyakorlati gyóg~'szerszet) ~ c1r. Csip
ke Zultún 0gy. 111. tnnúr (g·;\·{~)g·;'l'Szert~
~:zet). dl'. Fritz c;usztúY egyet. 111. tanár 
( gyóg-yszo rahtústan). 

II . . ~i „'),:euedi kir. n1auya.1· F<'f'cnc .f(Í;:Sl'f 
T;1don1Ch1yeuyet-c;11eil: · 

l\Iaten1atikai l·s ter111ész0ttuclon1ány·i 
kar: dr. I{iss _4-rnáü n~r. r. tanár (ké-
1nia), dr. C~vö1·ffv lstvú11 n\·. r. tanár 
(11üYén~·tan), .dr. <.::;'e!ei .f{)zsef 1;y, r. tanúr 
(ásványtan). clr. Szentpéter,· Zsigmond 
n.y. r. tanár (állattan), dr. Fröhlich .Jó
zsef ny. l'. t.anúr (fizika). 

OrYostudon1ún;yi kar: dr. I_,örincz Fe" 
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renc ny. r. tanár (közegészségtan), dr. 
Jancsó l\1iklós e. ny. rk. ta11ár (g,yógy
.szerisme). dl'. Kőszeghy Dénes egy. m. 
tanár, mint megbizott (kémia). dr. Dá
vid Lajos e. eg·y. rk:. tanár (gyógyszeré
.szet). 

iG~yógyszcrészhallgatók eg:yete111i yizsgáló. 
bizottságai: 

[. éves gyógyszerészhallgatók vi.osgáló 
bizottsága: 

Budpesten elnök a mindenkori bölcsé
·szetkari dékán. 1Tagjai: ch.·. Groh Gyula, 
dr. Paál Aqiácl, dr. Rybár István és dl'. 

Tuzson .János egyet. ny. r. tanárok és dt·. 
Szebellédy László ny. rk. tanár. 

• :\. szegedi gyógyszerész-gyakornokokat 
vizsgáló \Jizottsúg tagjai: Elnök: dr. 
Geley József e. 11y. r. ianúr, dr. I\.is.::3 _:.\r
pád e. l'y. r. tanúr (kémia), dr. Tukats 

.Sándor e. 111. t., főispán, (g:r·ógyszerisn1eret
növénytan), 1.~e111esváry József o-rúrrv
szertártulaj do nos ( gy,1 korlati g-;\rcfi·ys;·e
részet). Borl.>~ly :József g:lúg·yszertúrtu
lnjdonos ( töi'1•ények, rendeletek, beresk. 
ismeretek). 

_TI. éucs gyógys.:c;·(:s.:lwl/!Jalók clös.:igor· 
lati bi.:otlsliga: 

Budapesten: kormánybiztosok: dr. Ko-

439' 

losváry Sándor min. osztályfőnök, dr. 
~Iolnár Andor min. tanácsos, Bayer An
tal gyóg:rszcrBsz, korn1a11yfötanácsos. El
nök: az orvoskari tlékán. rfagjai: dr. Lip
tál\: Pál egy, ny. rk. t~u1ár, dr. Széki Ti
bor ef,ry·. ny. r. taná1· és dr. Darányi 
Gyula egyet. ny·. r. tanár. 

Szegede11: korn1ánybiztos Ten1esv{try 
.József g·yógy·szerész, elnöh:: az orvoskar 
n1indenkori dékúnja, vizsgáztatók: dr. 
.Jancsó Miklós e. ny. rk. tanár és Kő
szeg·hy Dénes egy. n1. tanár, n1int n1eg
bizott. 

Zárószigorlati bizottság: 

Budapesten: konnán\-biztosok: dr. Ko
losvá1·y Súndor 111in · osztúlvfönök dr . 
i\Iolníir Andor nlin .. bmács;;s és Bayer 
i1.J1tal gyógyszerész, kcrn1ún.vföla11úcsos. 
Elnök: az 01·voskari dékán: tagjai: dr.· 
Széki Tibor, dr. Issekutz Béin és dr. Da
rányi Gyula eg·.v. ny. r. tanárok. 

Szegeden kormánybiztos: dr. Veress 
Elen1ér eg·yet. ny. r. tanár, elnök: az 01·
voskar 111indenkori dékánja, \·izsgúztatók: 
dr. Jancsó l\iik.lós e. ny. rk. tanár, c11» 
Lőrincz Ferenc (-'ffv0t, nv. rk. tanár és·· 
dr. l(őszeghy DénCS eg)~et. n1. taná1·r· 
mint megbízott. 
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.4ppl'obcíciós vizsga /1izottscíg: 

Budapesten: elnök a mindenkori orvos
ka1·i dékán. Kormánybiztosok: dr. E:olos
váry Sándor min. osztályfőnök. dr. l\Iol
nár Ando1· niin. tanácsos és Bayer _;.\n
tal g·yógyszerész. korn1ányfőtanácsos. 
Vizsgáztatók: dr. Mozsonyi Sándor min .. 
tanácsos, eg·yet. 111. tanúr, dr. \\í éber De
zső gyógyszerész, az Ország·os I\:.özegész· 
ségüg·yi 1'anács tagja. 

Szegeden: elnök az o:cvoskar n1inden~ 
kori dékánja. korn1á11ybiztos: clr. .J un e.só 
Iviiklós egy. ny. rk. tanúr. viz~g·áztatók: 
Dúvid Lapos egyet. rk. tanár {>S Borbély 
Júzsef gyógyszerCsz. 

Budapest. VI., Hegedüs Sándor·u. 17. 
l\Iegalakult: 187:2-ben, útsze1·,·eztetett: 

1921-ben. telefon: llü-266. 
Taglétszá.111: Yalru11.en1n·i csonkan1affyar-

.orszúg·i gyógyszertár. ' 
0 

Elnök: dr. rrauffer C~ábor országgyül. 
képviselő. 

1"ú1·selnök: 1'c1nesváry .T ózsef. 
Alelnökök: Löcherer Tamús és vitéz 

clr. \ 1áracly Lászlú országgyülési képvi
.:Selö, 111. kir. l\:or1:1óny.főtnnácsos .. 
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Pénztáros: dr. 13ayer .:\.ntal. 
Ellenőrök: Czukor László és dr. Tel

kessy Ödön. 
Titkár: Preyer Dezső . 
Főkönyvelő: Simonides Géza. 

Választmáuy: 
Választmá11yi rendes tagok: Buclapest

i·ől: Csányi Imre, dr. I-Irabéczy Oszk;á1-, 
Janitsáry László, l(alá11 Gyula, vitéz I(o
váts Aladár, vitéz dr. ~Iatolcsy Károly. 
a Budapesti Gyógyszerész Testlilet alel
nöke, dr. Molnár Alfréd. ifj. örvényi Bé
la, Rét.helyi .József. németprónai Wolff 
Lajos, a 13udapesti Gyógyszeré3z 1"'estü
iet elnöke. 

Pöttagok: dr. Fácányi István, dr. 
Szknlla Lúszló. 

l-álas,::t~n1ú--n11i rendes tar;ok -vidéki'iil: 
Dr. Aulier László (l\Iohács), dr. Balogi 

J.\Iihál;v (l{.ápolnúsn,yék). dr. Bisitzky 
András (Cell<lömölk) Beretzkv Péter 
(Mezőberény). llokor' Ferenc ·(Kapos
,·ár). Boros .;\.ladúr (Gyö~1g·yös), Buda
novits Tibor (Ujpest), Csete Ambrus 
(Cegléd), Drnrszky Béla (Szolnok). Gei
,f.'.Cl' I\:úhnún (Pécs), .Túnvúry Endre 
(.fászberénr), Királvi l\Iikl!Js (Komá
rom). Koczka Pál (Szolnok). ch-. )fok-



ray László (Baja), dr. Mészáros Zoltán 
Oiiskolc), Mohilla Rezső (Győr). Racló 
l\ü'&lús (Bék!óscsaba). Szendrei Sándor 
,Báránd). Thury Andor Kiskunfélegy
háza). 

Hivatalból választn1::1nyi rendes tagok: 
a kerületek elnökei, az ügyvezető igaz-. 
gató, a pénztáros, 3z ellenőrök és n tan
ügyi bizottsúg: elnöke. 

Póttagok vidékről: Né!llleth .József 
(Guta), dr, Wajdits György (Bonyhád). 

Szán1vizsg·áló bizottság tagjai: I{á1n1án 
Béla, Wirkcr .János, B. Orosz Ferenc, 
Biró László és Bo1·c1ús Dezső. Póttag: 

.dr Takúcsi Nagy Lórúnd. 
TanUg·yi bizottság·: elnök: dr. \\1 t~ber 

Dezső. 

I. Budapesti Gyögyszel'é.sz Testiilet. 

Alapítási év: 1809. - Tel.: 1-:;2z-:2:j. 
Elnök: németprúnai Wolff Lajos. Alcl
niikök: Csúnl'Í In1re és \'iLé'z dr. Malol
c~r I\:úroly; ~ügyvezető ig~1zgató: dr. 1\:o
vúcs ()dö11; pénztáros: .Ta1ritsáry l.1ászlú; 
könvYtáros: dr. Ten1esvár1~ Istvún. 

s~·án1vizsgúl6 Jiizettsúg: . rencles trig·ok: 
Emánuel Géza dr. Héray Andor, Korúni 
Zoltán. dr. Fabrit-iusné b[tró Syntin.L; 
Ilona. 

Szán1vizsgáló bizottsági póttagok: Ra
danovits lVIihály, Szentlőrinci Béla. 

Fegyelmi bizottsági rendes tagok: Fe
kete Zoltán, dr. Hrabéczy Oszkár, Ja· 
nitsáry László, Kerpel Pál, Iviajorossy 
Béla, dr. l\1:a1111 Géza, Nen1ényi Nándor, 
Örkény Hugó, Pandula József, Szilvássy 
Gy. László, Szüts Emő. 

Fegyelmi bizottsági póttagok: Detegh 
Károly, Kálmán Béla, ifj. örvényi Béla. 

Választmányi rendes tagok: dr. Barad
lai János, dr. Bayer .Antal, Dobos Gábor, 
Éllő István, Fekete Zoltán, dr. Hrabéczy 
Oszkár, Juhász Márton, Kalán Gyula, 
vitéz Kováts Aladár dr. Molnár .Alfréd, 
cs. Orosz Ferenc, ifj. örvényi Béla, Rét· 
helyi József. dr. Schulek Elemér, dr. Wé
ber Dezső, dr. Fácányi István. 

Választmányi póttagok: Hófer Antal, 
dr. Illés Ede, cl.r. Korányi Miklós, Szkalla 
László. vitéz Torday Ferenc. 

H, Buclapest-yicléki kerület. 

Elnök: Szentgáli Dániel (Gödöllő), 
társelnökJ: Molnár Antal (Pestszentim

re), elnökhelyettes: Buclanovits Tibor 
(Ujpest), alelnök: Thieny Tibor (Cse
pel). titkár: Preyer Dezső. 
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V<ibsztmúnyi tagok: dr. Bernolák Já· 
i:os (Pestszentlőrinc), Borzsovar István 
(Csepel). Csonka Béla ( I\.istarcsa) Gu
lyás Benján1in (l{ispest), I\:abay' .f únos 
(Rákosszentmihály). Kaczián Sarolta 
(Pestujhcl)•). Kaufman Ernő (Vereseg)•
háza), · h:cresztély .Júncs (Albertfalni), 
I\.erschbaun1nuly1·:1· I\.ároly (Esztergon1), · 
K?ros István (Rákospalota), Körmendy 
Snndor (Budakeszi). Lengyel Endre (Rá
koshegy), dr. Lévolt István (Pestszenter
zsébet), Itehn1é.l1111 Rúk.us ( rb1.lnssagyar-
111at), . Szig·vá1t .János (\'úc). Szücsné 
Szücs .J ulia ( j\föty:ísfölrl), Tóth .József 
(Budaörs), d1·. \,Tagaszky I-.;::ázn1(•r 1Itú
koscsaba). \\'irker JánoS (Ráko~;k21~esz
tur), dr. Zala.v D0zsö (Kispest). Vá
la,;ztn1ányi póttngok: D\·oi·úk ~4..lf.'récl 
(Fót). Balthaz:ír István (Felsiig-iid), Ka.i
dac:sy !JáJ (Eudatétény, rra1nás i\IiháJ\
(Sol)·múl'), lmreh Jenö (lJjlw.1t)·ún). · 

.~t kc i' ii/ e t ((([rí ki).:· ö«:»s é !/ {ti e k l is::; l i J,1::1 ra : 
elnök: \\'irker .János. helyettes e1nlik: Bu~ 
danovits 'fil~ül', ~l'agok: F'úy _lg·núc és (;u, 
lyá3 Benjún1i11. I?üttagok: clr. Lévclt Ist
vún, BorzscYa\· l.st\·~\11. A feiüo-rel(í lii·
zottság tagjai': elnök: a~ pénzüg~:i hatú
súg- n1egbizottja. ~ragok: ?rlüller 'lih110:::, 
l(<~ufn1an · Ernő. Szentgúli Dúnie:l, Szig-
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várt János. Póttagol\:: Csonka Béla és l~ó
ros István. 

III. Pestvármeg;ye déli keriilcle. 

Elnök: dr. Zalai Károly. Elnökhelyet
tes: Thury Andor. Alelnök: Székely Sán
.dor. Főtitkár és pénztárnok: Csele Amb· 
rus. Titkár: Dobos György. Központi vá
lasztn1úuyi tag: Thury Andor. Póttag: 
Csete Ambnts. 

Vá!asztmii.nv: Amhrózy Tibor, Bachó 
.Sándor, Borbély Endre, Butting·er Árpád. 
Csorba .János, I\:atona l\Iargit. Lauthner 
Lajos. Lovassy Dezső, sz. Tóth .József. 

1Tegye1n1i bizottság: Buttinger _<i1·pád, 
Fórdős Lajos, Mester László. vité-z Sz,1hi1 
László, Tal'jányi Júnos. 

Elnök: Csitáry G. Olivér (Székesfcht-r· 
-vár) .. A.Jelnök: dr. Takácsi Na::;v Lórúnd 
(Székesfehón•ár). Tároelnök: V-,1.ida G,-u
la (Adony). Titkúr: E. Lukú Is Béla (Szé
kesfehérvúrvá1·). Pénztáros: Geffo1·t De
zső ( SzéJ;esfel!énár). 

Választmány: dr. Balogi Mihály, Czer. 
mák Lipót, Gömbös Zoltán, Grimm Ru
dolf, ,Jeges Béla, FarJcas .Já11os, 13eőczy 
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Gábor, Földes Lajos„ Hajnóczy György, 
!vlagyary Kossa Sándor, Pásztory Sándor_ 

V. Győr-vidéki kerület. 

Elnök: Stinner Imre (Győr). Elnökhe
lyettes: Rostatter János (Győr), Alel
nök: Szebellédy Ferenc (Tét), Titkár: 
Nlohilla Rezső (Győr). 

Választmány: Barna Antal, Győrffj' 
. József, Markovits Pál, Pallovits Alajos, 
Tomirn Iván. 

Fegyelmi bizottsági tagok: Stinner Im
re, Királyi Miklós, Rostatte1· .János. Pót
tag·ok: Dalibor László, ]\Hiller Elek. 

1/I. Sopronvárn1egyei ]terület. 

Elnök: l\íarinczer .fanő m. kir. kor
mánytanácsos (Csorna). Elnökhelyettes: 
Flóclerer Jenő (Csepreg). ügyvezető el
nök: Nikolics lviilivoj (Sopron). Tisztelet
beli elnök: Jelm Vilmos (Sopron) és. 
Szerdahelyi János (Sopron). Titkár: .Jéhn 
Antal (Sopron). 

Választmány: Binder Ottó, Gallus .Jenő, 
Grohmam1 Vilmos, Réhman Béla m. kii·. 
k:orn1ánytanácsos. 

Fegyelmi bizottság: Gallus .Jenő, Kreutz 
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Valdemár, Nindl János. Póttagok: Binder 
Ottó és Huszák Lajos. 

VU. Vas- Zalavármegyei kerület. 

Elnök: dr. Kaszter öclön (Zalaeger-
. szeg), társelnök és pénztáros: dr. Bisitzky 

András (Celldömölk). alelnök: Eőry Vil
mos (Sárvár), titkár: Hodászy Iván 
(Szombathely), választmányi tagok: dr . 
Simon Ernő <Szombathely), Küttel Dezső 
(Kőszeg). Torkos Dénes, Csébi Lajos, 
dr. Nlerkly Belus József, Szigetváry Zol
tán, dr, I_vanits Károly (Keszthely), 
Lendvay LaJos (Kőszeg). 

1/III. Son1ogyv1írn1egyei keriilet. 

örökös diszelnök: dr. Atzél Elemér mi-
11iszteri tanácsos. Elnök:: Piatsek Gvnla 
( E:aposvá_r). Alelnök: Sáitory Lajos (Ba .. 
latonboglar). Titkár és pénztárns: Bokor 
Ferenc (Kaposvár). 
. \~álasztn1ány: Fábry Ödön, Licber Bt!
la es Losonczy Vince. 

IX. Baran·yavürn1egyei kerület. 

Elnök: Török János (Pécs). Heh·cttcs 
celnök: Nékám Aurél (Pécsvárad) .. Alcl· 
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nök: dr. Auber László (~fohács). Titkár: 
Weig·l Dezső (Pécs). Pénztárnok: dr . .Jó
nás G·éza (Pécs) .. A. választn1ány tagjai: 
Geiger Kálmfü1, Mertha Lajos, Friedrich 
Sándor, dr. Vondra, Antal, Eőry István. 
bzv. Hübner Józsefné és .dr. lVIuróné-Cson
ka \Tiln1a. A feg1~eln1i ·bizottság tag·jai ~ 
lVfajtán Kajetán. Friedrich Sándor és dr. 
.Jónás Géza. Póttagok: Dr. Auber Lászlú 
és Eőry István. 

X. Tolnavárn1egyei keriilet. 

Elnöh:: Po.ngráczi!Lajos orsz. ké1Jv. (Báta
szék). Társelnök: dr. lVIakray Lászhi (B8,ja} 
Alelnök: dr. Wajdits György (Bonyhád). 
Tiszteletbeli elnök: Szeghy Sándor (Szek
szárd). Titkár-jeg·yző: B. Fodor Sándor 
(Decs). 

l/álasztn1ány: Forkly Géza. dr. Geirin
ger .Tános, dr. I-Ierczog Elen1ér, I\:orit
sánszky Dénes, Praefort Ferenc, dr. Pál
völg·yinl> Szily l\'1ariannai ifj. Szeghy Sán
c101-. Szenclrovits Vilmos, Várady Lajos. 

l;'eg·yeln1i bizottság: c11-. IIerczng Ele-
111ér1 dr. l\Iakray László, dr. "\vajclits 
(;yörg·y. Púttagok: dr. Gei1·inger János, 
Szenclrovits Vilmos. 

Törvénysz(1k·i gyúg-ysze-rés:&i szakértő:· 
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Bajai 11á1·0111szög: dr. Geiringer János. 
Tolna vá11negye területére: dr. vVajclits 
György. 

XI. Szeged-vidéki kcriilet. 

Tiszteletbeli elnökök: Várady Lajos 
(Szentes), Frank Antal és Bereczk Péter 
(Hódmezővásárhely). El;;ök: TemesYáry 
József (Szeged), társelnök: Borbély .fozsef 
(Szeged), elnök-helyettes: vitéz Várady 
László dr. orsz. képviselő, korn1án•rföt::;.~ 
nácsos (Sz8ntes). meg-bízott fötltkár: 
Ap1·ó .Jenő (Szeged), pénztáros: Török 
í\Iá1·ton (Szeged), titkár: Takáts. István 
(Szeged). 

'lálaszt1nányi taguk: „~pró Jen(), Lnr
csa,v I{ároly. C~erle .Jenő. .Tust.h Frig·yes, 
I-IaYa.s .Jót.:sef'. Yitéz ·~~Úl'ad~" Lúszló di·. 
orsz. g}•. kl'PY. ~z.·211tc3i, Philipp Ist\"Út1 
hócln1ezövúsúrl1elyi és Szőllősi .Tenö orsz. 
gy. képYiselö, n1akói g·~-ögyszcrészek. 

l~II. Sz0Inokyúrn1eg·yei keriilet. 

Tiszteletbeli elnbk: irl. Szele Béla \Szol
nok). Einök: i.L'.i. Szele Bl,la (';S1.0lnt,k, ei-

··1 ' . tt . . '. ~10\ll01ye··es: .Ja11\·úrv Endre (.-f-i··-be-
rény),. titkár: U. I\:o;;{l is Zolt{i n ( SzoÍ~·~~;k). 
pénztárnok: \Tégh Lúsz1ú (Szolnok) 
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Választmány: Scholtz Gábor, ltécsey 
Zoltán, Lassányi Jenő, Rokszin Szilviusz. 
Ferenc Imce, Wéber Géza, Rácz Illés, 
'>Vincze J\'Iiklós. 

XIII. Debrecen-vidéki kerület. 

Elnök: Tolvay Imre (Debrecen). El· 
nökhelyettes: Osgyáni .József (Nyiregyhá
za). Titkár: Káposztássy Géza (Debre
cen). Pénztáros: dr. Szabó .T enő (Debre
cen). 

Vá1asztn1ányi tagok: Ben1cö Sándor, 
Beke Bal'na, ])uday Ferenc, dr. Birto1r L. 
Sándor. Hörömpő Imre, Szendrey Sándor. 
.Jankó Gyula. Fiiller .János. Török 
Gyula, Illés Zsófia, Szopkú Dezsö. T-Ie
rii1gl1 Er11Ö. Liptai _4Jbert, \Vollr11cu1n -~r

vád. 
Pénztári el1enörök: Lass.án~'i József és 

Papp Gyula. 
Feg·rcln1i bizottság: Jóllap Aladár, To1-

rny Imre, Németh L'1szló. 
Póttagok: .Tnnkó Gyula, Lassányi .Tó

zsef. 

X!\~. Békésesaha·vidélci kerület. 

1~iszLeletbeli elni.ik: 
Elnök: Doleseh József 

Dr. Südy Ernő, 
(Békéscsaba), tit-
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kár: Szeberényi Andor (Békéscsnba), 
pénztámok: Varga Antal (Békéscsnba), 
Y~1aszt111ányi tagolr: Réthy I\:árol~y, Bene
cllcty József, Géczy Dezső Petly Zoltán. 
Póttagok: l\'Iáday Aladár, 'l\'Iolnár Mfüál~· 
és dr. Szemző Imre. 

XV. Hcvesmeg~·ei kerület. 

Elnök: Sperlágh Zoltán (Hatvan). AJ· 
elnök: Beniczky ~Jiklós (Eger). Titkár: 
Preszler Armin (Egei·). Pénztáros: Sza
bó Béb (Eger). 

\lálnsztn1ány: Boros ... J\.1adár, Epstein 
Géza. I{eszlei· Gy·ula, Saáry Gábor Pán
czél Árpád„ Ij'ajcsek .fózsef, irgah11~sre11di 
fög·y·óg··ysze1·ész. 

Feg·ycln1i bizcttság: Spe1·1ág·h Zoltán. 
Epstein Géza, Beniczky i\Iiklós. Póttag-ok: 
C,serján In1re. Gaál c;eza. 

XVI. Ji!iskolc-Yidéki keriilet. 

Elnök: l\'Iolnár I\.áhnún. rrit1\:úr: dr. 
J\Jészáros Zoltii.n. Pénztúro.s: Reichard 
.T e_nő. Kerületi tiszteletbeli ligyi;sz: Dr. 
Pota: István üg·yvéd. Jegyző: Tvicnnei· ödön. 

_ :1aI~tsztn1úny: I\:ellner öclön, ICovúcs 
l\..ahn.an, Ivlatasovszky Ciusztáv, I\.arclos 
Zsign1ond, ~q_sztalvs Gyula, l(urucz Tiva-
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dar, Ván1os In1re. Póttag: Stépán István 
(Hejőcsaba), Lollok László (Rudal»'t
nya). 

Feg·yeln1i bizottság: l\'Iolnár I<.á1111án, 
Wéhly István, Ehlert Andor. Póttag: 
Czeglédy István. 

Oklevrles Gyógyszerészek Országos 
Egyesiilete. 

Alapittatott, mint Gyógyszeré~zsegédek 
Országos Szövetsége 1906-ban. 

Ujjáalalrnlt: 1923-ban. Tel.: 3,10-su. 
VIII.. Népszinház u. 27. 

Elnök: Urszin)·i Kúroly. Alelnökök: 
Stra11b ~:.\.ntal karitativ elnök, dr. 1Taln1ai 
János, Pintsek :Jáncs (Debrecen)„ üg·yve
zető igazgató: c;rúff Gyula. Igazgatósági 
tagok: Laborczi \TilJnos, ('.zeg10dy Béla. 
}~öldén~'i ~'1.1ajos. Pé11ztúros: ürög·dy .Jó
zsef. Ellenőr: B<uthó Elemér. Fő.ieg·:vző: 
:.\Iiklús Zoltún. .1cgyz,S: rratorjin Dezső. 
Szerkesztő: Grófi (~yula. lláznag·y; I\.un
tan1ási Gyt11a. Debreceni fiók elnök: Piat
sek ./ ános. Tik\ r: Both Gyula. 

Székelye:. Budapest. Alapittatott 1893-
bi!il '; ujj l\Szénezfotett 1903,forn.· 
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Elnök: Bayer Antal konnányfőtanCc
esos, alelnökök: Löcl1erer Tan1ás és lior· 
váth .Jenő. Pénztáros: dr. Bayer Antal. 
Ellenőr: Beretzky Béla. 

Budapesti G~·ógyszerész Testiilet. Nyugclij~ 
és Segélyző Eg·ylete. 

Alapitási év 1885. - Székelye a tulaj
donát J\:épező i\.gg·tele"k:i ucca 8. szán1u 
11ázban. Elnöksége &s tisztikara a Buda
})esti Gyógyszerész Testületével azonos. 

1\Iagyaror~zá~i flyógyszerész Egyesiilet és 
az Okl. (]yógyszerészek Orsz. Egyesiile
tének keheléhen alakult (iiyógyszerl·szek 

TPnietkPzési Segélyakciója. 
Budapest. Vl., Hegedüs Sándor ucca 17. 

Telefon: 115-:2Gfi. 

Intéző] 1izot.tság: l(orits[u1szky Ottó. l(<L 
vács ()dön, Láng- Oszkúr. Löchercr Tarnús, 
l\Iészá1·os Dez3ö, Gróff c;~-ula ős I~ótl1 
l\fanó. 

l\Jagya:r f:lyúgyszer(•Szt u do111ú n;:i 
'l,ürsaság . 

... :.\.lakult: 19:2:2-be,1. a tagok sz.ún1a hat
százan felül. 

Tiszteletbeli elnökök: dr. i.\Iúgóc.sy-Dietz 
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Súndor nyug. Ey. e. r. tan. 1 d1» Deér Endre 
kcrn1ányfőanács.0s, gyógysze1·0sz, az Orsz~ 
l\.özeg. Tanács tagja ('[). E1nö1;;:: -dr. Ja
kabl1ázv Zsig·n10nd nyug. ny. eg·yet. r. 
tanúi· 

0

ale1nökök: dr. Szél\:i Tibor eg·yet_ 
nv r: tanár és clr. :i\Io.zso1ryi Sándor 1111i1i. 

tc~1~. egyet. 111. tanár. az Eg·yetein:i Gyógy
szerészeti Inb·}zct és Eg~~etemi Gyógyszer
tár ig·azgntója. fötitká1·: ch~. Lipták: 
Pál egyet. ny. rk. tanár1 titkár: dr. Hal-
111fd János egyet. tanársegéd ; j eg:yző: dr .. 
Ho1váth Jenő, a székesfővárosi közkór
házi gyógyszertárak: ignzgatója; pénztá~ 
ros: dl'. \\T éber Dezső gyóg·yszerész, az 
Országos I\.özegészsóg. Tanács tagja, elle~ 
nőr: ck Zalay Dezső gyógyszerész, köny-v
tú1·os: dr. Csip1;;:e Zoltitn egyet. n1. tanár. 
A vezető-testület tagjai: dr, A.ndriska 
\'iktor g·vúg~„szerész, ker. tisztio1·\~os, 
e()"yet. e. rk. tanár. dr. ~.\.uguszti n Béla 
e~;-et. nyug. e. rk. tanár, ldsórletüg~'i fő-
l. 0"1zo·ató B0ver Antal ffvóo-r.szer6sz, kor-e-' e' , ~,, · "' e... S'• , • 
111únyfötanácscs, Ernyey .Jozseí 111uze1u111 

l'öigazgató. dr. Groh Gyula e~ret. ny. r. 
tanár Gvöt·ffy Gábor g·yógyszeri.ig:yi igaz
gató, ·dr.~ Isse.\:ut.~~ Béla cg.yct. n:?. r. tan~lr: 
I-:oritsúnszkv Ottó 1 a lviag:yarorszag·1 
(;yög·yszert·Sz Eg·yesület ügy·v. igazgatója. 
dr, Mikó Gyula eg-yet, e, rk, tanár (Deb- · 
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recen), dr, Schulek Elemét' egyet., m, ta
nár, az Orsz, Közeg, Intézet Kémiai osz
tá1:rána1\: Yezetőj e, dr. Sicg·ler .Jiá11os n1i-
11iszteri titk.ár, egyet. i11. tanár, dr. Sze
bellédy László egyet, ny, rk, tanár, 

A Társasci.g· titkári l1i·vatalának: az Ér· 
tesitő szerkesztőségének és kiadÓhivata
lának cime: BudapeBt, VIIL, üllő ut 26, 
Telefou: 140-2,19, 

Bu<laI>esti Gyógyszerész Kaszinó. 

Alapi tó örökös diszelnök: clr, Gaál End
re. Elnök: Boz{~J Gt·~za .. '.üg·yvezető-nle1nök: 
Schub0rt Arnold, Alelnökök: dl" Yil:'z 
llfatolcsy Kúroly ós clr, :lrann Géza, Pé!lZ
táros: t-Iófer Arpád. E1Ienö1·: Nen1én.vi 
I\' úndor. liúz1u~.v;yok: Fek·ete Zoltán, Sa
lan1011 .Tcnt., d" 1~en1esvúry István. 'lá-
1asztn1ú11y1 tagnk: Csányi ln1re. I)ohcs 
C~áh01-, \·;ti·-z I\:o;,·úls ~J.i.larlár. dl'. llaas 
j\Ii1dós . .Janitsü1·y Lász16. ?IIajnrnssy T~é1a, 
dr. i\Io!núl' .:\1 f1·c~d. Róth ?,Ia1v:i, Orosz F2· 
renc, Örk&11;1~ I!ug;ó, I~iesí~ _.\.1·,nlin, Szil

. vúss:,,r C~y. László„ Rin1ay Béln. Stein,;~· 
Oszl\:úr. Biró Jst\·án. Szún1 \'izsg:áló 1 iizott
súg: \Tnjnn :16zs0f, I\:el'pel Púl, ifj. ö1·
vé11yi J~éin. T\:cnde. Er\·in. Szárnvizsgáló 
JJizoltsCigi pútlag1_)k: Pikler (~5~ürg.r és Fe-
.kete ~4.ndeir. 
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A budapesti kir. m. Pázmány Pélcr tudo · 
n1áuyeg~·cte1n gyOgyszerészhallga tó inak 

önkévzii és seg~l)·ző-egyletc. 

I1Iuzeum-körnt 6-8. II. udvar, I. emelet. 
Alakult: 1863. évben. 

Tisztikar. Elnök: Nikolics Károly alel
nök: \Véber Gábor. főtitkár: Balogh 
Egon, főjeg·yző: Dalibor l\'Iária, aljeg·yző: 
Pentz ).{ária. fökönyvt~í.ros: Bárá11y I\:.or
nél, könyvtáros: Kovács Pál, főpénztáros: 
Betegh Pál, ellenőr BeclDárik Kúroly, 
háznagy és bálelnök: j\'liskolczi László. 
bir. biz. elnök: Fabricius Imre. Vá1'1szt
n1ányi tagok: I\:.ovács Csaba, Eör~~ '/era, 
'fon1csún.vi „;.\ladúri Isse1\:utz Livia, Siposs 
G>·örg·y. Udvardy Anc1or. Biráló bizottsá
pj lüg·ok: ·Fürst.1101· B(~la. Sri.sl1J1 Jenő, 
Obrac1ovszk>· Elvira, Geörch Ferenc KJem
Jinla f\Iártn és Nagy In1re. 

-:'i.. ni. kir. }'ere1H· .Tózse!' tudon1únyt>f!;ye
lt1n g;yú~;\ ~zerószhallgatúi .. Rúkórzi·' 

hajtúrsi egye~nlete. 

i·\1akuit: Szegeden, l~t~l. éYben. Sz{,1\:
h~ly: Sze6·ec1, (~izelln-tér :3 .• 'furul ('.lub. 

Örök:ös n1agister: 
n.v. r. tanúr . .\.Iagister: 
e. 111. tanár, főispán. 

dr. Széki 1'H.Jor e. 
dr. 1~ukats Súndoi' 
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N e1nzctküzi G · o- s · S „ t :yol':'>y.:zercsz~, zove ség. 

ügyviteli iroda: Leyden, Leeu1yerik 
Staat. 

Tiszteletbeli elnökök: Prof. dr. L. van 
Itahe, Leyden és dr .. r. .J. Hcffrnann Há
;,p. Elnök ck I-Iöst l\fadsen (Ko])pen
hag·a). 

E~nöks,égi bgok: alelnökök: E. Saville 
Peck (Cambridge), Koritsánszky Ottó 
(IJ.11clape·st) ',A .. Schmierer (Berlil;), Prof. 
J~1; I. üs. (Gromngen), Prof. A. Chalmeta 
~ 111adr1cl}_. .Főtitkár:, T. Totjewijcl (Ley
c1ei.i, l!tl_,?.-1 __ O: van Schoor (Antwerpen). 
<r ~-~ • • _s~~P~.~tse~:nek _van tuclon1á1t;yos, 
~.~ 00) ~~:~.k01.1Y" 1 • g_ycgyszerk.ülönlegessé
·~1' saJ Loug·y1. stb. bizottsága. 
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Gyógyszerészi Hetilap. 
i\Ieginclult: 1862-ben néhai Schécly Sán

dor szerkesztésében. Jelenleg tehát 77-ik 
óvfolyimtát éli. Szerkesztette 1897-től 
1924-ig dr. Varságh Zolt'1.n. Szerkeszti: 
Réthelyi .József. A Budapesti Gyógysze-
1·ész Testület hivatalos lapja, Kiadja a 
Gyógyszerészi Hetilap kiadólüvatala, Bu
tlapcst. VIII., Itökk Szilárd ucca 31. Tel.: 
131-,100. Felelős szerkesztő és kiadó: dr.. 
Gaál Endre. Szerkesztőség: Budapest, 
VIII., Rökk Szilárd-u. 31. Előfizetési ám 
ezidöszePi"nt eg:y negyedévre 7.50 psngö~ 

Gyógyszerészi I(.özl{iny. 

Megindult 1885-ben, néhai Csu1·gay 
l{áln1án sze1·J.;:esztésében, az 19"10. évbe11 
tehát 56-ik évfoly,i,mát éli. SzerkesztettG 
1936-ig Karlovszk~- Geyza; kiadótulajdo
és a kiadásért felelős özv. Karlovszky 
Geyzáné. Szerkeszti : Kori lsánszky Ott-0, 
~4. ?\fag·yaro1~zRgi Gyóg·,rszerész Egyesü-
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l<;t hivatalcs lapja. Ircda: Budapest VIII. 
\

1 

as ucca 12. 1'elefor1 · J ~9-„J>J.-, E,l "J" 
• ··-- ............ :.i u--1-,.e-tési ú1·a e.:.,ry neg)cecléYre 8 p · ·~ 

G:yúg~;Szf..>részek f.J<:tp,ia. 

Az al1G:t1Jnazott Gyógy·sze1·észek Orszá
~fos Eg,yesi.iletc'.riek hirntalos lapja. lVIeg-
1ndult 1906„ban, 19'10-ben tehát 35-ik év
folyaimába lép. i\Iegjelenik havonta két
szer. Felelős szerkesztő: Gróff Gyula. Ki
a~lJa: az Oklevelts G.vóg",v.Szerószek EITTre
sulete. Sze1·kesztöség·i és kiadóhivatali Í~·a
da: Budapest. VIII., Népszinház ucca 27. 
'.,l'elefon :„ 3-10-314. A lapot m: eg,l"eslilet 
c~gJai .drJtalanul kapják. Egyeslileti tacc-
sag1 cl1J havonta 2.40 pengő. " 

itiagynr Gyc'igyszerészf:uclon1únvi 
Túrs.asúg Ertesiiöje. ~ 

~ _lVIegindult 1925,ben. Dr. lVIágocsy„Dietz 
oandor, dr. Jakabhitzy Zsign1oncl. dr. 
Széki Tibor és dr. Schulek Elemér köz
r<:rnliködé?ével. szerkeszb: dr. Lipták 
Pa!. i\Ieg,Jelcnrk kéthaYonként. Előfizeté
si clija: eg)r évre 16 pengő. Sze1·kesztő-
ség és kiadóhivatal: Bu<ianest. VIII 
Üllői ut 2G. Telefon: l,J0-·249. · " 
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= ::!:: (Lezárva: 1939. november 21-én.) [,ll '7] 

•!'> \." ':-' - N 0 

!:.. tríano11i l\ifag3raro1\szág 
. ;:. ::; A területén ~~ -

<D- 1939-ben engedélyezett .uj nyilYános i::.o i::.o i::.o i::.o < J 

" " " "' ·gyógyszertárak. szán1a a tulo!daliak SZ0-§:r.J 0.. 0.. 0.. '" N 

"' "' "' 0 ;;::: 
(jl V> rint ~i., azonban eo-"' firJk lett anyásitva. 

::;""Cl. 
't'.l tl tl <D o,) -· "- "' C1> "' ::i 0' . ~ rn· 
~ ~ ::. "' 

lT' A nyil-vánc:s gyógJ-szertára1\ szán1a az 01'-< 
N =< ::; 

0 °' ~ " Q 
szág felvidékről visszacsa-

:=-" területén, - a -;;- .:,:. "' 0-~ et:J O:l et:J ~ 
ö 2'! ;::! "' CJ). Q, toltakat is fig·yelembe véve - ezekkel 

~ ~ 

(jl ~ .,.. co e 0 
1556-ra emelkedett. Buclapesten nyilvá-ro ::; a 

~ =< ;.-
nos g·J'óg;{szertárak szá!n1a. háron1n1a1 Löbh. (,{) 

3 (/) 
3': mint az előző ésben, tehát 188. 0 N CD "C a "' '° "' co rn m~ :! "' 

0 -< „ 
l1l 

---·-~ -- :;g ii) 
'-' ~1 

::; 
s e é l y 0 Cih z m 

"'-~ l>· "' "' 0.. "IJ -J AJ o-
" C1> " ~· 
N fi;: < :A )> Cl 

"' ~ C1> 0 
::r' -< < ._, 

;:;::: Q 
0 [Tl "" 0 a.. " "' ~ El. IJJ 

"' ::> 0 O>· tii• '< 3 " 5í "' l:ll "' g, N <>· ~ 

~ 5" <D ::; 

"' '< 
[Tl 0 
~ N 
:S. 0 

~ 

" ~ 
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Gyor~ és ponto~ 
~W'Eliil\~ lilJ± li1~ 
!!i:SAr~ fül:'fEJ~ 

i megbizható áruk 

versenyképes árak 

mellett készséggel 

árnunk a magyarora 

szági gyógyszerlá

rak rendefüezésére 

THDllMIYER ÉS SEITZ Rli 
mr ÍJ li y !ÍR Ull 11 li y !! EllES HEil ÉS 
~S llYÓliYSZEllVEliYÉSZDI 
rn !lilil!H Ílili!JM 

Eill!JJ[i)fiMJ'!)f§§'ii'o 11@, ~~J!Nj'Yfi l!JJ<l:t\:till :ilJo 
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MAGYARORSZÁG EGYNÉL TÖBB 
GYÓGYSZERTÁRRAL BIRÓ KÖZSÉGEI 
„A gyógyszertáralí szá1uü.nak feltiintetéséyel. 

Dúcsal111á~ 

BP1·egs::,á~1. 

Bl'rettyóujfnlu 
Békásn1pgyet· 
Bt:·kés 
Bé.késcs:tha 
Bie~li:P 

B(1n:rhád 

BtHlafok 
Éudapest 
Cegléd 

2 
2 

2 
" ' 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
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G,roiua 2 U J{iskunfélegyháza 1; 
1\'liskolc 13 D Rúkosszentrnihúl,r ;{ Gyöngyös 5 1\.iskunhalus 5 l\Iohác::; ;! RilnaszoIJilJat 3 Győr 12 I\.i~kunn1ajsa 2 1\lonur 2 Rozsnyó 2 Gyula 5 l\.ispest 8 lllór 2 Snjó.szeut1>éter 2 fl:ijdu!1ii.szür111ény 5 l\.i::-:relek 2 
l\Iu1lli:Ú.e:-; " 3n1;;ótarjún 3 l:lujclu<IL'rog 2 J{i:-:uj:-;zállús 3 1\ngyatád 2 .Sarl~ad 2 Hajduhndház 2 h:isyúrda 

"Í N agykauizsu ű Sashalon1 2 Hajduuán{1s 3 J{oniátli 2 Na~.rkálló 2 Súrhogánl 2 Hnjdu:-;zoboszló 3 l{ou1áro111 „ 

N:1;;ykáta 2 3Ú.L'OS!J<LÜ\]~ 3 IIatyau 3 Kootlorus 2 n Nag)·köriis G Súrvár 2 ;;, Heves 2 I\..iirnieud ~ NútlutJvar 2 Sútoralj;tujhely 4 Hótl1t1t:zörásárheJy 14 I\.örüsiuezö 2 N~·irhátor 2 Siklós " I11olyság 2 I\.6:-:z('g 2 Nyiregyháza 9 Siófok 2 Izsák 2 I\.1n1hP,:.ryes 3 Oro:-;Jiáza 5 St1Jtvaflkert 2 Jú11.Jsli:L11:1a 2 l\.11111nadaras 2 ózu 2 Sovrou 8 Jú,.;r,a11áti ., 
1\..tlllSZí~IllI!lÚl'ton 2 Paks 2 8i11·c1k::-:ár 2 J it:-zártJk~1.úl!ás 2 J\.1111::,zentruiklós 2 J1úpa 4 Szall:i{ls;:áJJú:-; 2 J úszherénJ· G L:ijr1:-:111izse 2 Párkány 2 S;i;n1Tas r; Já;.;zlaclúuy 2 Léra 3 Pászt0 " SzPgctl ., . 

-·' 1Z:tl()c::-;a 2 Lo:-:one ,_! 
Pest::-:zenterzséhet 12 Sz1~gl1ao111 2 .Kaposrá:· G i\lagyarórir 2 PPsiszt-ntlörinc 5 Szt•.!f:n.ír 2 I\:a11nvár 2 l\Inkó 8 Pestujht>ly 2 Sz1•k::-:zánl 3 I{a:·rzag 5 l\-Ia reali 2 Pécs 14 Szente;.; 8 J{n:S:;11 Jl i\:lútészalka :2 Pilisriirii:-;vúr 2 S%er<>nes 2 I\:et':'ke1uét 12 .i\Iezö!Jerény 3 Polgár 2 Székesff•J1ér\·á1· 8 J:{e{'ZPl 2 l\Tezöcsát 2; 
Putnok 2 Sziµ-et rár 2 J\.p,;z[Ji-:iy 3 l\Ie-L.Ök(.ircsd 3 Pü$pi;klndú11y 2 Sziksi<1 2 l{irúlyhelEit-o:: 2 Aiezötur 5 Rúckcve 2 Szíihrúiwz 2 1\.i:-:kÖri1;.; 2 l\Iél,rl~ut 2 
Rákost'.'-<tlJa 2 Sznlwik s I\.í:-:k11ntll1nizs11ia 3 1\-Iindszcnt 2 

1 Rákospalota 7 Szno1liai.hely 7 i, 
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Tapolca 2 Ujfehértó 
rata 2 Ujpest 
Tápiószele 2 UngTár 
TiszaföldYÚr 2 Vác 
Tiszafiired 2 Vecsés 
Tokaj 2 Veszprétu 
Tolna 2 V-&ztő 

Tótl>:ouilós 2 Zalaegerszeg 
Törökszentruiklós •! ZalaszPntgrót 
Turkeve 2n 

2 
11 

7 
<1 

3 
4 
2 
n 
0 

2 

MAGYARORSZÁG NYILVÁNOS 
GYÓGYSZERT ÁRAI 
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(A.z adatok sorrendje ez: 1. _'1,. helyiség. 2. i'i.. 
n1eg.re. 3. _.1_ lakos:-:ág szárua az 1930. évi nép
sz{uulálás szerint .. :!_ 1\. gyógsszertár cirue és ha 
reáljo;'ll YHf!Y fiók, ennek feltUntetcisP. 5. 1\.. 
:gyógyszertár alapitásának éve. 6. _<\ tulajdonos 
és az esetleges bérlő Tagy kezelő neve, 7. Záró
jelben a;i; es1::ilt•ge:-; észn•Yéi.L•lek.) 

_<\ba (Fejér) l. -!067, Ör<1n1;yal, 1893, Schefler 
.'1.ntal (fiókJ;:aJ Si-..rkPre~zturon). 

_<\brn1jszántó (_.\.hauj) l. 4773, Fehér kit;,ró (r.), 
1812. I\.i::;Jdirei l\fei~>t'l.':i Ir,!n k, lVIeiseh:; l\Iildós
né. Telefon: 1-1. 

_'1_1.Jauj.::zánt0, l\Iadonua, 1923. özv. Szalily :i\li
húlyné k. l(erekes Etelka, Tel.: 31. 

_4..banj~zina (~-\.1iauj-Torna) 1. 1519, l\Iegváltó, 
191•!. Go~ztonyi l\Iól'. 

~'1.búdszalól;: (SzolnoJ,:) 1, 7463, 1Hag~·:1r I\.nrona, 
1873, I\.ertész Ernő István, 

_4..bony .Pe.:;r) 1. 16057, Szent István király, 1910, 
Perényi Gyula, b. Budaházy Sándol', Tel.: 34. 

Abony, Ren1ény (r,), 1824. Dr. Euli.H!r Eleruér, 
'!'el.: 25. 
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• .\.Uon.v, ?o.!t.1t;YÚltó, 1930. C:;;eini('7.ky Frigyp,:; Tl~l.; 
36 . 

• -\c:-:a (Pe::;r) 1, 1280, l'lll•gTálró, 1887. Ju::;1,J~6 
Gyula . 

• .\.dál's (lit·i·t•:-:) l. 4100, i\h~gTÚ!tú, 1!.135. v. Cu11-

110J1 • .\_nial (VU111u::.:;,;yürJ~ J'iól~ja), t:. S%abó. 
Ist rúu. 

• .\.doo.r (FüJé1·) -!2GO. ;.\legrúltú, 181H. 'lajd:1 
Gyula, Tel.: 18. 

_-\jka .Ve.'izprém) 1, 283-1. I{euiéu.r, 1883. Trexler 
J(•11ö, h. DcYct:::>PJ'i Súudor, 

A.jnáeskö (Gö111ijr) 1. 1107, :i\It>gráltó, 1913. Os
g,rún~- Dezső. 

• .\.kna:-:zlatiua, S:d,ijártó Gézn, 

• .\.la,:: (P(':'ii) 1 3015 l(iut:.'ien1, l~lll, i.iz1·. Gei·
IH~t'l. Ouón.'.:.;. k •. I\.,lÚ::>z 1\'.áhoán, 

.:\J;11i (F1·jér) l. 315~l, öraugyal, 1915„ Ge1'gt~ly 

Jenö. 
_.\.Jl1i•t·tfalYa (P('.st) l. 3331, l\ll',qráltó, 1018, I\:e

rc::.:ztély Jáno::;. Tel,: ~56-019 . 
• .\.l11t~1·ü (Pest) 1. 4.2:J3, .!.\Ie;;vúltó, 1930. SuJy. 

UHJSSY J{u10:;; . 

• .\.lcsut (F(~jél'} 1, 1781, József núdul', 1882. Gor
ka .~rp~1d, 

_.\l;;yö (C::;tJ11g1·úd}, 1. 3859, Isteni gondYiselés, 
1925 I\lúze::; Eleuiér . 

• .\.lpúr . (Pc.st) l. 4808, örangyal, 1892. özv. Prnh1 
I\.úlniúuné, b. Cselkö Jó;-:::;efné. 

_.\.Jsódahns (Pest) 1. 258·1, Rt•nH~ny, 1830. F0nagy 

Súntlul', iJ1„ik.; h, C~unrl S:;,:t!i0 Lús:;,Jó. T.: 47, 
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• .\.Jsó1uihúlyi (Ze1tl!i10o) 1. 1181, Üra11gyal, 1897. 
C:..éri ,El1.;!,:, il, 1\Jeiu Sáudot'. 

.-\1:-:ónétnP<li (Pesr) 1, 5037, !\Ia;;yai· kir{dy, l!!lG. 
l'errinr;:er József, 

Abóvt~rt'ci;:c, I.:'ttHJ:'SY I\.úroly. 

Szeuti,·ú1iyi Je11ó . 
2:20:2, Sze111 Lúszló, Ul:2-L 

.r\púlfal\·;t (C:-.al!Úd), l. 5381, Is11•1ii .~01Hl\·i::;e!;_'..::;, 
1s;;5_ L::k:.í.t:s Lá:szló, k. Zügön _,\rvád. (Fi/)k· 
li:;11 l\I:tf.:'.\':t rl'~:uiúdon. 

,·\.pc (l{eYes), 1, 2;}16, Isteni goud\·i::;t~lé:;;, 18:)G, 
í..:.P.'-:::lc·t· Gyula. (F1óJ,kal Johbú;,;yln.) 

.·\.J1;1si:té(" (l\•;-;!), 1. 2!137, l\.o:-:suth Lnjo::;, l!JOG . 
I·Ií:té11yi Dl:11e~; b, F'al'n;;ó l\lúria . 

.-\.szC.d {Pc~t), l. -!lD·!, :c\Iagyar kit·Úly (r.) 18:-::1, 
r;urg<T Zoltúu. Tel.: 17 . 

_-\szrJd (Pest), l~tt•ui goulh·isl'lf~. 1H22. Púl'l 
Béla, Tel.: 23. 

.-\e:-: (l\.0111Úrfl111). !. ű:20t Sz(~lllll'lL'k, JS'i'.2. Gn-

la111\l(I:.: I\:iil!HÚll, (Fit'ii.:k:il Giillyii11.) 

.-\dÚnd (S{J1rn1gy), l. lf!32, öraHgyal, 1t'82. :\In
tolcsy l:-;tyún. 

_.;Jiuus(] (I3ihal'), 1, 2:323, I\.i~yó, 1\lüfl. DulJ::;:1 

Súullor. 

B:dJÓl':;a (Sunwgy), 1, '..!855, l\I1.•f;\'Últ1í, 1&7-1. p. 

Drusc:hkoYieh Géza, 
Badac:so1\l(flll:!j (Zala), 1. 2G5G, 

l·Iuszúr I\.áruly. 
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_Baja (Bács), 1. 25935, Szentháro1usCtg, 18·18, 
G.rar1uati Eruil; Uze1utárs l(ósa Iu1re; k, E.ó~a 
Iiure. 'fel.: 1-86. 

·Baja, Üdvözitö (r.) 1788. Lovas:-:y ÖdUn ürök. 
b. \Véber Dénes. Tel.: 1-36. 

Baja, Szentlélek, 1870. l\Iakxuy Lszló tlr, Tel.: 
1-23. 

.Baja, !(ereszt, 1885, Gciringer Jnos dr, T\·1.: 
5-50. 

Baja, Szent Isi·vún, 190•!. GUrhe G) ula 

:Bnjna (EsztergPtn), l. 2188, I.stt.•ni gor:dYi:::H:lés. 
188'!. ÖZY. l\:ori~tl;;5 Gézáné, k. Bii iPra Zoltún. 

Bakonyszonibatliely (Veszpré1u), I. 1791, l\In. 
donna, 1916, Szeiberling Ferenc. 

B:1k:talóránthá;.;a (Szabolcs), l. 2,149 l\It'"'"·úllr'J 
(r.), 1838, ;J„v. Jóna Lá~zlóné; 1;;.' Gaál Béln, 

Bala~sugrnrmat (Nógrád). l. 11551 Szt•ntléle!;, 
(r.), 17-12.. Biichler .Teuő. TPl.: Di. 

Ba1a::5agyutni:tt, ?ilagyar kurona (r.), 1819. 
Rebniaun Ró ln; s, Tel.: ,!,!. 

Balas::5agyarn1at, Szent ~~ntal, 1931. I\.öhalui.r 
Elek. 

·Balatonu1B1Údi (\1eiizprérn), 1. 1835, Balaton, 
1914., Vitollnei· Livót. Tel.: 4. 

·Balat_onboglá1· (Soruog.r), 1. 21~10, Dultlogsúg-o.:; 

sziiz l\Iúria, 1891, S[LrtPl'.Y Ln,i1J::;, (Fiókkal Ba
ltttonlellén). 

:B:ttlatonfőkajár ( Veszpré1u), 1. 2018, Turul. 
l~J02, L-ehrer _.\Jfréd (Fiókkal L->::pséllyben). 

Öalatonf.iHdvár (Son1ogy), 1. 327, Isteni ;;ondvi
selés, (f.), 1909. ifj. Tanúcs Gyula örül~. (Kő-· 
röshPgy i<lénygyÓgyszertára.) 

Balaionfiirell-fiirrló (Zala) 1. 3149, 
(r.), 1797. öz\-, Orbán Ignácné éz; 
Béla: ];;, J. E:ovács Béla. 

Oro:-:;:lán, 
J, l\.ovács 

Balatonfiired-falu, 3149 1\IL'"Yáitó 1023. TaJ~ács· 
János. ' "' ' 

Balatonken2se (Veszpré1n), I. 2456., Csillag,. 
1918, Sz. Tóth l(álniánné Nén;ye_y Viln1a; k .. 
Sz. Tóth J(álnián. 

Balatonkiliti (Sou1ogy), l 3180, Gun(lYiselé~, 
1926. Sulyánszl~.r Jenő dr. (Fiól>l>al Bala!un
ujhelyen): 0. Bolits Jenő. 

Balat(lnlelle (Soruogy), l. 21~17, Boldog:-<Ú,~ns· 

Sztiz :i\Iária; 1929, I\.o\'Úcs Béla, (Bal:itun-
hn;:dúr fi,)J;:ja volt 1939. é\'ig.1 

Bnlalonn1ária (S0n1ngy), 1. 850 (f.). SPi;it6· 
i\Iál'ia, 1928, Boleninnn-Ehn Lajris t. Pa:-;J;:11j 
_.\.nraI. (l(éthcly fiókja), 

Balatonszár.s:r.ó ·(Sornog;y), 1. 14:'!9, A„n:!i·aJ l!l30. 
Fáhr.r Ödönné szUI, Csutak E1_1it. -·(B;Llatvn
sze1nes l'iókja), 

Bulntonszeines (Sorno;;y), l. 1011, .An;.ryal. 1922 .. 
Fábr.r Ö(Hinné szül, l~. Csuiak Edil; Hr. Fállr.r 
Ödön, (Fiókkal Ealatonszár::;zóu). 

Balatonszcntgyürgy (Sornogy), l, 1-1:'~·!. örangynJ. 
1897. Saár.r Jenő. Tel.: 11, 
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Balatunujhely 

1933 dt', 
fiól<ja). 

( So111ogy), 1. 
Sujii.u;-;zlty 

3180, 
Jenö 

Gontlvi.s:Plé:-:, 
(Bnlatonli:ili1i 

Balatouzaruárdi (Son1ugy) 1 1. 1395, l\In;;.rar l,11. 
rona; 1927. vitéz Bún ~.\rpád, 

Balkány (SzalJolcs), l. 6826, Fehér kig.rb, lSG:!, 
Ball;;úuyi I\.álniún. 

BalnHLY.lljváros (f!ajdn), 1. 1·1,Sfl4, Szeni"liúro1n. 

súg, 1855. Pálffy Gyula ürül;:, Tei.: H. 

Balniazujvúros ör:u1g-yal, 1897. Szé1.:si Dez~ö. 
Tel.: 18. 

Barahús (Bere~). l, 1551, Beihlt'n, l\l2í. 1\.o\·Úc:-; 
Lajos. 

Bnnu·:-; (Ft•.iér) 1, 2875. It('!Hl-n:r, lfl28. l\IiP\"Útz 
Irnre, 

Ba 1·11nyaszeutlÖriuc (E:u·nnya), l, 27G2, SzPn1 
I:-;!YÚI!, 1877. C.-:onli:a Lajo:-; iiriit.; k. rlr, ?lturó 

Lá.„zlóné szlil. Cs(Jnka \iiJn1a. Tel.: 24, 

Barcika (Bor:-;u(l), Szent S~.iv, l!l35. l\Iars/1 E(h•, 
Tel.: 3. 

Bare:-; (So111ogy) 1 1. 7585, Igaz::-á;;, lSG'l. lZPhut 
Púli k, IZiss Lajns. TPl.: •lG. 

Barc . ..;, 1\IegráHó, 1893. Szónyi Fet·enc 'l\~1.: ~7. 

Battonya (C:-;anÚll), 1. 12.71.8, l\Iagyar király 

(r.) 1832. IZanúnann Gyula. Ti.•1,: ·12. 
Battonya, örangyal, 1901. Sark:trli l\Iúria. 

Battonya, Szerelet, lfl26, 1Zrau11ner Fl~n~ne. 'Tel.: 
.21. 
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Búc:"a!niú~ (BÚl':-:). l, 13.0-!;), S:~P1Hil>lel;: (r.), 

1835. PraPfol'! Józ::::t~[ iiriik.; k, Pntt>furt 
Ferenc. Tel.: fJO. 

Búc.s:ahnú~. Szent I:;t \·án, lUl.J. Hónay Dezső, 
Tel. 54, 

Báe.o:.;lJuku!l (Bács), l, ,14-!G, Szent Ei·zsélw!, 18~)1, 
I~csy Zsolt, 

Báuhirla (I\.01uárntn), l. 9424, Tur11l, 1D27. Zn~ 
chár E.úroly. 

Báránd (Bihar), l. 4110, ÖI";lB.:'..'yal, 1803, SzP!Hl~ 
rei Sándor. 

Báta (T()Jna), l. 3GS9, Szent l\Ii11úly • .\r!;::in.:'..'yal, 
1930. \Villy I\.úrnly, 

Bái'a:o;zék (Tol!ia), 1. 733G, Sz('llll!Ún1u1:-:úg. 183G. 
0. P1•u.::rúcz L:tj11:-; or:-;z, J;:(.p,·i.-:Plii. 

Búrork1·.-:zi (E:::zier;;oru). 1. 3-172, ürao.:..::,,·aJ, 1~;\f:)~ 

Pá!yúzai. alatr. k. if',i. .-\liouyi Endre. 

U:'ttya (Pt•.-:1), l, 3G::O. Szt·nt Lú:-;zJ.\ l\<:.':-i.. Sz:'t."z 

S:'ind"r. (Ezí'lú!r: Faj:-;z fiúl;:Ja \"1i1L) 

eú1yu (Dt.~rP;,:) l, 1837. I."teni ;;owh·i:-;1•16 . ..;, j;1.t:3. 

l"rir·tlHianll Béla. Tel.: H. 
Ü!'le<l (S11pn1ll), I. 2DGJ, ?llc.:..::n\Jtú, l.S:1::. R·:'ruau 

Déla Gyula. ni, kir. ];:()n11únyí'ii1:tuc'o!.':-'11 . ..;, 

BPt'cr,ol (N&;:rÚd), 1. 21UfJ, ..-\n;:yal. lS!li. \'a:-;:-: 
Jenö. 
Dt>t'e!-!rÚkr•~. ·vú1uo:-:,\- TiYndnr. 

B('rP;.,;:-;zú:-;z (Bt-rí'g), l. 1!l.(J(l7, l\Ied\·p tr.) 1:-:;_1:3, 
?1Ió1· Sándor. 

Bt>n';;:-;~.úsz, \ 1Úrosi, lDlS. 81.ói;\~ly l:-;t \"ÚH. Tt•I.: 

1-30. 
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Bereg:;1.ii:::z, .A..ngyal, 1877. Róthniann Tgnúe, lia
tó:-:ági gondnok Tőrök Tihor, 

Ben\::r~zász, Glória, 1909, \.Vei.:;z I111re. Tt>l,: 1--17, 
Bereldi(i:Sziinnény (Bihar), l. 3188, J(orc•n:i; 

1886, UzY. Peczold l(ároJ~·né :szil!. ft~l:-.:Ü\'atud 
'lattay Gizella, k, Pec:ztihl I\_ároly dr, 

Bert>1ue1Hl (Baranya), I. 2463, I\Ia,:..:-yar knrona, 
1896. T0th J(úl!nún. 

BPrettyóuJfnlti (Bihar), l. 10,89~), g1·.Jr Szlic:lH'-

nyi I:"tn."tn, 183ü Puky_ l\Iikló:.:; ilzP111tó1·:; 
Liptni .·\.lbert. Tel.: 54. 

Bí~l°Ptlyónjfalu ,l\Ingyar korona, 1807. iizY, Tra
jánoyieh • .\nt:ilnS, k. Vinuai Púl, T1•l.: ~O. 

flPl'liirla CVc:-.:zpréin), l. lf!,13, A„ngyal 1882. Ba
ranyay Z::;ig1nond, 

BPrzpJH't· (So1u11gy), 1. .:1127, Sziiz l.\Iú1·i:1, 180D, 
I\:ól'ziún ])Pzi<r'i. 

Bt•:-.:í'n~·ött·l<·k (l"Icrc>;-;), l. 37SG, Se,:..;ltil ?IIúria. 
1~)2g, Saúi·y Gúhor, 

Dt•:-:l'lly:'-zii;..: (.Sz11Jnok), 1. 55Gn. I:::!P!li ~oHd\·i:-;"10.", 
1003. "\Vl'i:-:zpuhat:l!t:r Púl. 

Di-ká:--;H1P~,\-f'1' (Pc;-;t), l. S-1·17, Szi_·ilt .-\11t;1l. J;i;~.;, 

C:-:ú:-;zúr • .\..11t:ll. TPl.: 1G8-571, 

B(~!;Ú.'l!l\;:_:yr;i· (C:::illa;:lle;.;y), Si:Cn\ Júz.-.:1·1'. 1~\l:Í. 

if.i. Tas Zoiiú11, Tel.: Bfl'.3-5'iB. 
Bl-I-:l:;-; (I:t·li:(~:-:) 1. :28}J07, :\rnll.\T:-:illn_~. is;,;~1. 

iiz\', Splizf·l' l\IiklÓ;;.;n{,; k, Goldl•\'l".:,;"t.'!' Lnjr•.-.:, 

Déké:-:. I_;\·lit!r h:it1yn (r.), 1821. llf'!il('~; B•.•11\·-
!lítty J0z:::v( Tel.; 57. 
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Békés, I:-;ü•ni gondrisplf;-;, lSiO, Ra;.;euly Jáuo.:::, 
Tel.: 63. 

Békés, Sa:-;, !DOS. SzBJ\ely Fen.•nc iiriil(,; k. Pus
kás Lajo:-;. Tel.: 45. 

Déké:-;, Diarla1, 1935. Kovács István. 
Béké.-::csaha (Békés). 1. 49.37•!, l\IPt:ráltó, 1885, 

SU(ly Ernő clr. Tel.: 2-10, 

Eéké:>csaba, Sas (r.), nlapitási érc isuieretleu; 
1825-bt>n inúr fennállott, l~éthy Béla ül'i.ik.; Jc. 
Réthy I{ároly. Tel.: 1--08. 

Béké~csaha, Szr:nt István, 1868. l\h•tJ\·(·gy E&ln. 
Béké~csnha _i\.ranykereszt, 1805. nt.\-. Löri11(·zy, 
Lászlóné k. Paulinyi József. Tel.: 2-42. 
Béké~c::::1ba. Szent A.utal, In23. DolP,.;eh Józst.~f„ 

Tel.: 4-31. 
Bé.ké:-:esaba, II Rákóczi F'ercr(l', l~HlG. Radó 

l\.Iiklós; h. R;H1ó LúszIÚ, Tel.: 2-Dl. 
Déké~e;.;ahu. Luther l\Járton, l!,!02, l\lbtiúl F'ri

;:ye:-; iiriik.; k. IZé~múrky ElPk. 'I'<>l,: -1-10. 
Déké~c;-;a!Ja, l\Ta;!yar kui·ona, :u11.1. ),J•onyi 

Lú~t.lö, Tel.: 3-90. 
lh~ké;.;e:-al.ia, J:-o:t(•ni gullliYbelé;-;, JP36, \ 1nr!-!"a . .\n

tal. Tel.: 71. 
Uúké::-csnha, Rt'lltén;;, 1037. Sz<.-b(•r.Soyi ~\.rnlor. 
I;éké:-;:-:,\111snn (B0k1}~) l, '138D, l\h';,:-vúltó, l~l2ti,, 

\ 7idorszky J:::;tYÚn, 

Gké::;..,;zeutaudrús (Béké::;), 1, G123, ~Iegvúltó, 
1S7il, \ 1ida Ödlin. 

Bérbaltavúr (\1a~) 1. 761, I:Heni gon(l\'i:'<~Ié~, 
1D21, Sclüilú•r }„laclúr ürök, k. \Ta.hla l\.ároly. 
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Bia (Fe:-;r), 1, 3724, i\Iagyae l\.urona, 1SH2. Gon
da ..-\nuin. Tel.: 19, 

Bic;:;kí' (F1•jér), 1. 7GDG, Öl'angyal, 1850. Giillw·r 
A„urél. 

Dic:-;k1._'. i.\I1._•_:..;YÚ!tú, l!J;).1_ }(oYiu::-: Lúszlú, 

Biluirkt•rpsztt•s (Dil1al'), l. 4271. SzPHt f::;1.y(1n 

király, 1858. Dúuhhli Jeuű. 

_Bi1lnn1agyh~Jjou1 (Bihar), 1, 4G50. SzPntháru1u· 
.::;ú~, 18·18, J.:arÚH:-<l'ilt>si 1~ácz Gyür;:y dr, 

Billat·tunla (Dihar) l, 1585, ~.\rany::;z~lt'Vas, ·1893. 
I\.ilrlliy Pál. (Fiókkal Nagyrú\JGn.) 

Dilinru.;;ra (Bil!ai·), 1. 2112, I::;i'eni g·undvi.-::elés, 
1SD'!. Dary .'-\., Zoltún. 

Bill;:e, I\.un J::;i.YÚB. 

Ii(w.'Úrl:qnijili (:-,;,'1_é:'rÚil), l, :!1:~5. J.\l\~;;;Túltú, Leu~ 

!!Y•'I Dl•!:i; l.l, ?.Iczl'i Júz:::et, 

Ll>daj!-:: (l<\~jéi·J, 1. 21JH, Szüz .~\lúria, LSH2. 
T:trif1~1· Súnll•ir, Tel.: 7. 

Dil<ln>;:kt'l'P:::iztnr (Zt:rnIJlt;ll). l, 22i~). :\Ic.::::v(:ltú, 

LUl.8. Szatlirnúry I\'.úluiún ijr\i!;:,; b, Dal::iz:' 

/unúlia. 
Dodn1g:'z1•nlallcl,\· (Zt•IJllllén), J. 2!Jll, Sz\:llt l::;t„ 

vún. lü28. Gúll 1''en~ne. 

D(•ilra:-:zi1:1:' (~·\J,auj) l. fl80, Ön1n!."yal, Ut2~·l, 

Lul;:{H·;-o; 1111n" 

D(ldzC>:ujl:tk (Z\•1i:11li'.:n), I. .1150, jil';,.;YCdiú, 1300. 
E.h·in Sú1:d(•r. 

UP;..;Út::' (ll!11·;,;(Jd), l. '.22i8. Szent ~.\lll:tl, 1\JOD._ 
Tniply ~·\laju;:;, 
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Bokod (I\'.0111ú1·011i), I. 1.G-!2, „Angyal, lSiS. V1·e~
hoffer l\lil\\Ó:::;. 

BolilYa (Bor.sotl), 1. 1616, l\Ie;;ráltó, 188G. 
Schreiher l\Iihúly. 

Bonyliúd (Tolna) 1, G8Gl, ~.\r:111,v ;-;a:-;, (r.), 1820. 

Sterba Eu1ilné és Pécsi Takarélq1énztúr Rr. 
Péc;:;, k. Sterba Ernilné, Tel.: ~)3, 

Bonyhúd, Jézus sziYe, 1!!23, dr. "\Vn.it1its György. 
Tel.: 83 . 

Borota (Bács) l. 3751, l\legvúltó, 1931. V/aud
rák J0z::;ef. 

BorsÓ(luúd:1~d (Borsod), 
özY. Grózer Lajosné; 

Bi.lgiite (Vns), l. 726, 
Fischer József; k. 
fiókja). 

l. 2777, Öraogynl, 1907, 
k, Gl'ózl'r Dt•z:;Ö dr. 

3leg·,·úJtG (L) 1928_ Dr. 
Sykó _.\.ntiu1· (Jú11ushC,zc1 

BUhi.inye (Soillugy), 
iues Timúry Dalogh 

Bölcske (Tolnn), 1. 

l. 33:3'/. ör:i11gyal, lS'J-!. llt'· 

Júno,.;, Tel.: 5. 
'11US, S?:eu1 lélek, 1890 Po 

lJU\il:-. lst,Ún 
Bőuyré1al;q1 (GyÜr), l. 2~J.10, Segítő l\lúria, UJliJ. 

Lukaftd\"i Nagy L~l.i 

Bós (Poz:-;ony) l, 3101, I\It).:,;'\"'Últ0, 1StiG. Tauliin. 
:;;t:r Uéla. 

Börsárkúuy (Suvron), 1 :2173, S;~en1húnn.1~:úg, 

1~1:2\1. T. Z(J1nl1ot·.r D~la; li, Kaú!i N:t~y Li'.1r[:nt. 
Bu<·~u~zeutlúszló (Zala), l. 510, SzL•uL Lú:-;zlú 

l!J35. Stnuogyi Lajos. T\~l.: 3. 
Budafok (l'.\-::st), 1, 10.691, l~igyó, 1!108. ·varsúHyi 

Béla. Tel.: 2G0-9,15. 
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Budafok, Szentlélek (r.), 1816. Tan1:.í.ssy Flóris„ 
Tel.: 269-64'!. 

Budafol.:-I\.elenYölgy, örangyal, lf!23, Kádas Ti
bor. 

Budakalász (Pest), 1, 2833, Viktória, 1932. dr. Zá_ 
hon.ri Géza I\.ároly, Tel.: 162-036. 

Budalteszi (Pest) 1. 6099, A.ngyal 1884. K. 
Körrnendy Sándor. Tel.: 2. 

Bu<la-örs (Pest) 1. 9006, Szent István, 1871. Glasz 
József. FelPlÖs ve;r,etö: CRervény Zoltún. 
Tel.: 268-959 és azután 3-at. 

BUDAPEST (lal<ós: 1,060.720). 
I. kerület: 

bi1;.,7)inuéuyi-ut 3,!h„ 1928. 
S11Prlágh _.\.latlárné fiainiss 

15,1-567. 

Isten sz•:1ne. Dr. 
Berta. 'C1~lefon: 

c~aba ucca 7. C::;aila vezér. 1935. 
Józseiné, tit. Ferencz~· .:\qní.tl, k. 
László. T~l.: 152-7•10. 

ü;r,\·. Táncos 
l\.Öllahny 

Giiu1hii>' Gyula-ni lh. l\Iagynrorszúg Védnsszo
n.ra, 1883. I-Iérny _..\.nclor dr. és Dévai Szőllősy 

I::;tvún üriik. Tel.: 153-8-!3, 
Giirubiis Gyula-ut 34., _..\.ll~otás, 1906, dr, Illés 

Ede, Te.: 1G7-136. 
Gyüri-llt 8. Ilvniény, lfll~I. Sz. Sztit::; Ernő. Tel.: 

152-11,!. 
f·It•g,rnlj:d-ut 2:.L l\Iüria l'llagtlPlnn, lil33. balúsfai 

Oro:-;z F'etvuc. TPI.: 257-i:J20. 
lli<lt>.:.:'i~tlli-ul 2„ Sz6[J lloua, 1922. "\Véiirlis Gyula, 

Tel.: 16-1-253. 
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Istenlu~gy, Eüt\·ös ut 4„ J\Iátyás Jdrály, 1885. 
Scluuidt Dezsőné, szül. '\Viesner l\Iárta, Tel.: 

165-207. 

Krisztina tér 9. Segitő l\Iárin (r.), 1815. Rada
uovits TestYérek, k. Radanovits 1\Tihúly. Tel.: 
150-926. 

Néruetvtllgyi ut 56., Szent _4,gnes, 1928. néiu-:t
prónai Wolff Lajos, Tel.: 154-876. 

.Szebeny -~nlal tér, Szent Ilona, 1926. Paczel~ 
Jenő. Tel.: 152-081. 

"Tárnok ucc1L 22-24., Városi (r.), 1688. Ellő 

Istvún és neje. Tel.: 160-256. 
II. lwrület: 

:L1
0 ueea 27'„ Ft~kei·" IHPriYe ( r.), 1688. J cncs 

Víhnos üriik., b, Vel'C!SS _.\l'pád. Tel.: 151-889. 

Fő ncca 54., Ráuiai cászár (r.) 1 1703. Bc.::nyö 
Pál é::; dr. Dúvili 1/ikt.()!'IlÓ; k, I3P;.;uyő Pál, 

Tel.: 351-783, 
l\Iargil' k<in11 27„ Szent l::;trán (r.) 17DG. E.:er1n~l 

Pú!, E.t>1·111'l Púiné, :-z. ;-;t.t>rg-ónyi G-2is~ 11.euéc 
és Bulkúuyi Lú:-;zló, Tel.: 151-GlD. 

1\Iaq::it kiinn 5-!„ Staibzlika, 1~122. Széll Ilu11a, 
i.it:. S.c.:hulek Béla clr, Tt!l.: 152-502. 

Ola;-;z fa:-;01· -!.3„ v·árosruajor, 1U28, C:::illa.:.; Pú!. 

Tel.: 355-972, 
Pa:'>:u:é!.i ur 100„ Pasarét, 1H3'7, SJ.t~le A..laju.-;, 

Tel.: 16G--G25. 
.Széll I\.úl!nún tér 11,, Gróf' Széchenyi Islvúu, 

1901. Lukác.:s Ferenc. Tel.: 152-523. 
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Széna tér 1„ Szent János, 1893. üzY. Janits:íry 
Isixánné; k. Poi:-; :i\Iar;.;it, Tel.: 151-608. 

Zánla ucca 3,!., Szent -~lnjos, 1933. Dr, Rogátsy 
Guidó. Tel.: 154-252. 

Z~ig1nond ucca lG, Púlf(y, 1911. Csúnyi Inn·e~ 

Tel.: 351-580. 
Zl'ig1n(>!ld ucca 17., Grán{~u.linia (r.), 1806. Iri:ul

rnasrenci; li:. lt:u.:sel~ Lajos, Tel.: 151-1,!7. 
III. kPriil<•t: 

1Jcc.s1 ut ,)?!,, ,)zr·nt Lukúe::>, 1929. vitéz l\.ov:ít:; 
-~ladú1', Tel.: 1G2-G87. 

Flórián tér H„ Sz.enr I1~lórián, 1895. l\Ianr1el Pát„ 
T»l.: 162-980. 

Lajus ll('La 23.. _-\sany oroszlán, l':'·'iií, S::.ent
!Ürinc:zi Déla. Tvi.: 15,l~-U::l9, 

Ln.io;-; H('Ca 117., • .\11~yal. 1SS2. Dir(1 !::;tvún, 'fl•1,:. 

1G3-03G. 
:\fnr;.:it;-;zi;.:P1. Szvnl ?lfar.:!it (l.). 1S7G, ZlH)ray 

Gyula i)rlik. ( • .\ III. k•~r. ?IIH!!\ ar koron:t 
7yó;;y;-;z1~rtár itléuyiiókJa). Tel.: 1'.25-001. 1>
J ózsa Lajos, 

f!nl:!Úr t8r 7„ llíag~·:11· I\.urona (r.), 
Zl111ray Gyula űrök.; J;:, Schniőr 1-Iu!:di, 

fiókkal a ?1Ian;it:-:zl,!!:_;1en). 

T~·l.: 8G2--J22. 

1767. 
(I\1611~·-

s.~1:lllCtH.lrei ut l!J„ AquillCi\lll, 192:2. J(oYácR 
ÜdiJnné l\Iészáros ~Iel:n1ie r!t'. Tel.: 1G:2-Hl7. 

SzP11tu1H1rei l.ll 28„ SzPin ErnlrP, 1n11. 1\:iller 
Zsigiuont1 ii6ik.; k, Gúspár A.i-i1úd, Tt:l,: 

3G2-4:7'1. 
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Vörösvári ut 150„ I~risztus !(irály 1934,, Doba;::; 
Gábor. Tel.: 1G2-6,!4. 

Vörös1ári ut GO., Szent kereszt, 1909, Luug J.J.~ 
zsef. Tel.: 162-228, 

IV, lrnrillet: 

Ferenciek tere 9., Kigyó (r.), 
.'\Jfréd dr, és .IIalápy Oszkár, 
fréd dr, Tel.: 188-447. 

1787. l\Iolnár 
k. l\Iulnúr ~'\1-

1\:.(lSSuth Lajos ucca 22„ :i\luzeuni, 1010. Lét1erer 
EtTin. Tel.: 180-294. 

Pá:..;1nány Péter tér 5. Púzruány 1D23, Hegyes 
Géza, iizen1tiirs l\luzsa Gyula Hl, kir. tHlYarl 
tan. lel:::öhú:..;i t:ig, Tel.: 184-716. 

Prohászka Ottol;:ár uc<.:a 2., Oroszlán (r.), 1794.. 
Szőke ÖdUn; !~. Szentpétery Pál, Tel.: 183-268. 

S11.:r1·ita tér 5., Beh·áro~i. 1922, Nagy Béláné: tll'. 
~ziil. Berkó l\Iúria. Tt.:l.: 182-972. 

\'úci ucca 1., Nagy Kristóf (r.), 1791. Dl'. Nú,;rcl 
JstYÚn é;:; RiPSí: Armin. Tel.: 181.-0-11. 

\Táci ueca 3-i, Városi (r.), 1688. Vnjna József. 
Tel.: 187--265, 

Vúci uccit 57,, ~.\esculnp, 1911. Sásdi (Söffer) 
Iu1re. Tel.: 185-316, 

\c{unház kürut l•L, Fehér koreszt, 1885, Német 
... 'í.nt1iu. Tel.: 38-1-500. 
V. li:erUlet: 

"'- ~~k:tdén1ia ucca 1., 1\kacléulia, 1D37, dr, Jakab· 
házy Zsign1ond, '!'el.: 111-056. 
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Bálvány uccu 9„ Bazilikn. 1fJ23. _.\u1brus Sándor. 
Tel.: 113-847, 

Báthory ucca 15., Báthory, 1912. Váu1os Gyuln. 
'fel,: 122-026. 

Dorottya ucca 13., Szerecsen, 1886. Flanun Ist
ván. '!'el.: 182-722, 

Ji'allc i\liksa ucca 16., Országház, 1929. J{ocsi~ 

Irnre. Tel.: 116-848, 
Légrády l{ároly u 37., Herce;; Batthyány Lá::;zl0, 

1933. Baradlai János dr. Tel.: 291-660. 
Szent István kürut 7.

1 
Uránia, 1907. GrubPr :\.1·

pad. Tel.: 117-369. 

:Szent István kürut 20., Vigszinház, lfl37. Szabó 
Vince. Tel.: 123-959, 

Szent István kürut 28„ Fehér Sa:s, 1890. E.erpel 
··vnrnos Drök. Tel.: 122-317. 

-Szent István Park 2G. József fŐherczí'.::.:: 1937. 
\Volff Dez:sö u1. kir. koriu, tan, Tl:l.: 208--'100: 

Nátlor ncca 2·!.., -~rany kerl'szt, 1888. F1:keio 
Zoltún. Tel.: 120--387. 

I>annónia ucca 20., Palla:-: „A.lliL•l\c1 1~12:~. I~endc 

ErYill. Tel.: 116-895, 
l)uzsunyi ut :la., Zita, 1913. :i\Iarbel'g-er Gyula Öt'., 

b„ Fh:cli\•r PúL Tel.: 122-800. 
Gróf Tisza Istvún ueca 7., Li110tvúro:"l (!',), 1301. 

Púl't():' Lú:-;z!ó. 'l't\l.; 1Sl-a3:..!. 
Gróf Tisza Istv[,n ucca :2-1., }I:iJ;,\·:1r tl:·úly (r.}, 

1807. I~onllos .:\ladúr, Tel.: 18(J-7(.1~3. 

Vúci l!t 3,1., Fenlinúud, 1912. Rótl~ l\ían5. 
'lel,: 2Dl-62G, 
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Váci ut 54„ Glóbus, 1926, dr. FUlep A.go$ton. 
Tel.: 292-100. 

'Váci ut 70„ Szent Lajos, 1885, HéderYáry I-Iugó. 
dr, örök.; k Filep Béla, Tel.: 2DO-G29. 

Vil!nos császár ut 66, Klotild, 1878. Gabos Lajos. 
dr. Tel.; 124-121. ---· ~...__ 

Visegrádi ucca 19, Nap, 1905. Ho1·\·átll ~.\.utal. 

Tel.: 292-529. 

Wekerle Sándor ucctt 21., SzUz 1\lári:t (r.), 1860. 
Zoltán Béla örök„ k, dr. Zoltán György, (Jó
zsef föherce,; udvari szállitó.ia). Tel.: 123_9,15·. 

VI. J>:erület: 

.A.ndráss.r ut 1, Nádor (r.), 1834. 1-Lopacsi .Sún
dor. Tel.: 110-232. 

_<\.ndrássy ut 2G, Overa, lSSS. Lútn Elen1ér, b. 
I~átai Gyula Tel.: 32G-1JG, 

_-\.udrássr ut 55, Szeut Dl'rlalan, lS!}D, Lad[:nyi 
. .\.nclor, Tel.: 121-233, 

_-\.ndrús:;y tit S4, l\lagyar kereszr, 1882. Baye1· 
A„ntnl dr,, ilze1ntár::;: hl. Dayt~l' _-\.rnal kunuúny _ 
fötanúcsus. Tel.: 122-585. 

-"\ndrássy ut 99, Gróf .-\.rHlrás:-;y Gyula, 1H08. 
"\Vittn1ann Eleu1ér. Tel.: 121-521, 

_;\róna ut 124 . .fiattyu, 1891. R.Jz,.:ayi'IJ,:yi L, ::\Iar
gic, k, S11ergely Béla dr. Tel.: 2HO-V03, 

DL>Úk Fercne Lér 6„ Deúk Fl~1·enc, 1~105, Szlits Pú!. 
Tel.: 121-017. 
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l~i;·[dy ueea 12 Szentlélek, ezt>lütt: Tilrük Júzs~~f
féle rt. g,róg;:szertára (r.), 1716. k. Hárnil" 
Lajos T0l.: 119-0021 

!{irály ucca 38, Caritas, lf.110. Isriún Jenő. 

Tel.: 111-457, 
I\Jrály 

Pál 
ucca 88. Isteni gondYiselés, 1872. J.\Ia;ios 
Tel.: 127-636, 

Lehel ucc:l -le, l{árpút:ilJa, 1939. dl'. Zuhorún::;z_ 
ky Ervin Te!,: 292-950, 

Lövölde tér 5„ Fasor1 lDlG. I-In.idu Józs.e( 
Tel.: 127-060. 

Nag,r1nezö1 ucca 38., 

Dr. Schulek Béhtj !J, 
Tel.: 110-304. 

Erzséhet Jdrfrlyné, 1908. 
Bnbusil>: l?erenc. 

Pol111Hlnic;;,ky ucea 69. Purlinauh:zk;;, 1922. Ifad-
7.f:y Enlln•; üzerntúrs: G·elei C~yula. Tél.: 
119-654. 

Sz11n(ly uc:.:a 23, ViiriiliHiar1hy l\lihÚly, 1\JOn. 

BauPr György_ Te1.: 11G-81D. 

SzPnriy ucea 52, 'furul l!HJl, J\:úroly _.\t'nlin ;;1·iik.: 
h, ErtlŐ:-; Istv{u1. Tel.: 122-982, 

Tt>i·éz kii111t 3., Oktog(1!1 (r.), 17SG, Gaúl Endre 
dr, Y, úllarui'itkúe; h. ~Iei:::Pls A„n<lot', (A.z I. 
kerlilt>t -~ttiln 1;:;in1tról lwlyzetetDU. ifl(' 1923-
lian). TPl.: 118-722. 

'l't·:·éz kiinn 22., St'.!!il'Ö I\Iúrin. 1SB7 Ft•nyYPs 
:'.Iik~a. Tel.: 122--1:)„1, 

'fp;-é::, kiir11r 07„ SzPnt Gyiil'I!,\', 18SG. I\:.iirnyei 

Pál. Tv!.: 128-G-!-1. 
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Teréz J,:ül'ut 56„ Budape::ot, 192H, Dr, Erdey Gruz 
Tihorné, szül. Berg l\Iagdnlna. Ti:l.: 125-885, 

Vúci ut 49., LehPl, 1929 ICoráni Zoltán. 
Tel.: 291-990. 

Vúci ut 87„ Phiinix, 1912, Jnnii~áry L:.í::;zló, 
Tel.: 291-328, 

Váci ui: 123., Dnn11hius, 1910, Ilh.Ss _.\.r11al, 
Tel.: 201-537. 

Viln108 cs{1sz{tr ut 29., Viltnos csú:-;zúr, 1911. 
Székely Sánclor. 'l'Pl.: 125-474. 

Vilnios császár ut GG, Nyugnti, 1919. I\.álruún 
Eéln, TP!.: 113-956. 

\TiirU:-:;1nart.r ucca 3G„ _.\.rany kalósz, 1928. l(n
riL::ánsz!~y Ottó, k. E:Prit~iinsiky Viktor, TPl.: 
121-560. 

Darr1~:-; tél' l·l„ J\.p]Pti, J!J2~. BP1Pznay I\:.úrn1y 

TPl,: J 33-·-'1·1-J, 

1k·th1,·B lltTn S., FPl'Pl\1~ Józ:-;p(, l!JOD, Szé!~e1y 

Tn1rt>, T:21.: 131.--Hl2. 

Da1njanieh uecn 1., :\Ingy:i r,q·:-;zú'.: yé,J:i~:;;zoHya. 

lSSS, Juliús::-; i\Iúrtnn, TPl.: 132-GGG. 

Darnjanich ucca 39„ D:uujanich, 1\11.l. l\Iésziily 
l\Iútyú.-:. 'l\'l.: 2:20-G30. 

Doh n<::<'a 2-L, J,:ai;iuezy, l~J2G. SiklÚ~i 1-leurlk. 
Tt'l.: 14-1-37ü. 

DolJ ncea SO„ Fortuna, lf!02, Dodn{n· Jenő. 
Tel.: 131-33-!. 
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Dohúny ucca 88, • .\.pnlló, 1897, Grtitnvall.l Gyula_ 
Tel.: 133-051. 

Erzsébet körut G„ Corvin, 1922. Fenyves Zl)ltárr 
iir(il;:.; k. Lielnnann Dez~ö. Tel.: 137-226, 

Erz:;ébet körut 23, Viktória, 1885, tlr, \:Villtuan11 

Ottó. Tel.: 1,12-178, 

Erzsébet kiinit fi6., Hunnia, 1890. I(:tlán Gyula„ 
ib:crntúrs: dr, Balló Lajos. Tel.: 13•1-84-t. 

Garny tér 19, Garay, 101: botfai Htivüs László 
Tel.: 132-339. 

1-Icruád ucca 7„ Szent .i\Iik10s 1922, Bölun I;;nác_ 
Tel.: 138-190. 

István ut 17., Flóra. 1809, Blu1u Gyula; üze1n
társ Csató Sándor h. Gábori Vihnos, Tel.: 
131-406. 

I\.ároly J-:ir{lly ut 5., Diana 1895, Erényi Lú:szló. 
Tel.: 141-555. 

I\.irály ucca 53„ Szent Terézia, (r.). 1837. DzY. 
Paludi Jt•nöné, Biró Lúszló és Spiegt~l .i\liJ~lós. 

b. l\Iark1Jvieh Jenő, Tel.: 1-10-664. 
I\.!auzút tér 13., l(lanzúl, lü1:2. BPntha Jenó. 

Tel.: 142-669. 
l\Lld{u.:h Inn·1~ tér 1. EI:tr;;ita, 1939. Fejér ,E1uil. 
I\Iu1·únyi neea :3·1., I31'1n, 1:!3,L l\In;Ja,\' E.úlinúu; 

llzeuitúr:-;: Dal!l'l' l\Iúryú~. Tel.: 138-114, 
Rákóczi ut 10 .. :.:\lPg\'Ú\tó, (r.), 1828. i.iz\'. Peres. 
Ernőné; h. Puppet' Júz~ef 'l\~1.: 14:2-023. 

IZúkóezi Ht 32., ) ... sany szar\·a:-;, 1\123, !lnlúsz: 
Béla; felének hi.'..r!ője: Rú:::ó l\likló:::. Tel.: 
130-445. 
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Rákóczi nt 88, !(ereszt, 1882. Haas 1\lildó.s ur. 
Tel.: 131-556, 

Rákóczi-ut, 1939. Szilá.;;:ri János. 

Rotteubill('r uccn Gn, l\finervn, 1914. Böhnt i\Iilt
Jós, Tel.: 133~!57, 

~rllükiily ut 21., ~.\.rvúd fejedeleni, 1907. Szabó 
I\.ároly, Tel.: 131-.:17,1. 

"fhöl~iHy ut 28,, Szent Hel'Inina, 1886, Funk Jó
zsef. Tel.: 131-417. 

'\'{esselényi ucca 30, '\Ve~sPlényi, 1901 lizv. l\:Iodra 
Lászlóné; b. Ro:::tás Elen1ér. Tel.: 1•12-576. 

"'\Vcsselényi ucca 60., Glória, 1910. 1Ielle1· László. 

Tel.: 131-686. 

VIII. kerület. 

Daro::.:s-té1· G., Gróf~ _:\.pvnoyi ~·\JIH:rt, 1928. Bér 

Sindor. TP1.: 144-869. 
Ban1s:-> ucca ._1,1,. Szt'Hl :--ziY, (r), 17Gl. t1zY. S111~r

gcly I1uréilf ·:s fi:i: vitéz Gi\rgö Tilior d1»; k. 
S11t~rg<'ly Bélú116. Ti,1.: 13n-t10G. (..:-\ bn1lai 

várl1/Jl lu:lyez;tetett id!; 1!!05-11e11.) 
Ba1·0;:.:s ucea 111., Baro:-:\ 192'.2. C:-::itó Sú11(1or; l~. 

Gábu!'i Gyür.~Y. Tel.: 131-027. 
Baross ucc:t 129„ E:.:ílvária. 189".1. Prei:-:ich 1-:;~

roly; iizcnliúrs: I\.onrát1 Güz:a <lr. Tel.: 131-02,1. 
József J;;iirui' 10, Zriuyi, 1D3'.3. I\:aliuár I:;;tvún, 

b. österrcielH.'l' _.\n11nr. Tel.: 13~J--i3S. 

.. József kiil'Ut '10., JÖz~~~fYárn.--i, 1D23, i\loldt Déla 
és Bátori Fer~nc dr. Tel.: 139-SD:>., 
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József kiin1t 64., _.\11ostol, 1893. Czukor LI1szló~ 

Tel.: 133-98,!. 

Jó7,sef kürut 80., Nagyboh1ogasszony, 1928, Cst•1·
nus Lukács Lnjos, Tel.: 11!3.: 143--403. 

E.arvfenstein ucca 21,, Nagy I\Iag-yanir::;zágr 

1928. _.\...Itinann _A„latlúr ii. t. Tor1na Dániel. 
Tel.: 135-871. 

l\Iária Terézia tér 10., Szent Jó;--,sef, 1854, Szknl

la László. Tel.: 132-561. 

I\látyás tét· 3., Szent 1\:.eresztél.r, 18S2, Filó Já
nos dr. Tel: 132--172. 

!1Iuzeun1 körut 2. Városháza 1922. Réthelyi Jó
zsef, Uzerutúrs Salarnon Jenő. Tel.: 13•1-957~ 

?duzeuni l;;örut 18., l\.orona, (r), 1790. Yiléz J\Iu
tulcsy l\.úrol;y cl1·. és neje; k, vitéz l\-Iatolcsi 
Károly tlr. Tel.: 139-825. 

NCuiet ucca 32. Szent: Péte1· 189,!, Plkle1· Gyi.irgy 

Tel.: 330-932. 
Núv~zinhúz uccu 22., Szent l\Iargit, 1893, dr. Ko

rányi l\Iildós. rreL: 349-618. 
NéIJSzinhá7. ucca 37., Üdvözitti, 1922, N~igcle 

Géza. Tel.: 135--371. 
Prútcr ucr:a 45., Szt•nte:;a1ác1, 1905. \Vé\Jer Dez:;Ö 

dr.; iizenü{a·::;: l\.asztuer Sándor. Tel.: 

130-280. 
Rákóczi ut 23„ II. Rákóczi Fen?!I(', 1H05. Ele:~ 

?ilíháJy. Tel.: 1•12-126. 
Rákóe:zi ut 39, Csillag, 1873, I\.nt'P:'7.tény Gyu

láné, szül. Csilléry TietlYig, Tel.: 13·1-,127. 
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Rúkór.:zi ut Gl. Sz<'nt H.úkus, 1D10. Drill! -~nrlt'Úö. 
Tel.: 1-1ü-G34. 

Rouiauelli ucea 1~. Illé~ próféta, 1887. J-loií.'l' 
-~Blal, Tel.: 13,1--522. 

RUkk Szil{lnl ucea 28„ 81.ent László, 188,1, Stei
ner O:;zk{Lr. T(•J.: 130-1-!3. 

Szentli:ii·úlyi ucea 22., Szanut0rium, 1922, Szend
rei Béla iirlik.; iJ. C~ill;1;: lnin\ T\•l.: 133-0GO. 

1.\,leki tér 3„ 'l'eleki, 1918. Dr. Illaurer l\.ornél 1 

Tel.: 137-316. 

IX. kerlil(•t: 
,......-----
Ferenc k<inn 2., Sanitas, 1911. E1~1ú11ncl Géza, 

'fel.: 187--'1"!3. 
Fen~nc kiirut 22. Pútluai Sz1~ut _.\uLal, 1879. F1~

kete _.\.111101', Tel.: 18G--5GO. 

Ferenc tér 1„ .Jó:;zir, l\'J33. (jzy, l1l'. Eihal'h I\.or
uélné. b. Goinho:::; Zulu:í.11, Tel.: 1!3H-131. 

·Gl'Úf liallt'r 11ern ·!·L, lialler, ln~2. Gra«f Ti!Jor, 

Uze1ntúr::;: Schu!Jp1·t _.\rnold, Tel.: 1:32-G71. 
Lónyny urea 5., Duna, lillf!. E:a:'~ai • .\rlut·, k, 

C::;illag Gyiirg~-, Tt>l.: 188-3,!S. 
?.Iester ucea 38„ :i\Ialionua, lSSH. I\J.:u1plerné p(:. 
ter l\Iargit, Tel.: 130-810, 
Rúclai ueca 18., Jópú~zlur, 1880. Debr ödlin, 

Tel.: lSG-OOG. 
Sot'ok:;úri ut 70„ Szent .-\.nna 1SD2, Paudula Jó. 

zseL Tt•l.: 131-i)30. 
Dllői ut 2:1. 

uiú:;, Tt:l,: 
..\n~ynl, (r.), 1847, 

lSG-23·1. 
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Üllői ut 59„ Szent Ferenc, 1872. Cziner Zolt:.'iu 
Tel.: 130-669. 

Üllői ut 87„ Stefánin, 1911_ Nernényi Núntlol'. 
Tel.: 133-832. 

Üllői ut 105, Sas, 1888 }{un -"-ladúr. T.: 140-lXG. 
üllői ut 121., Gizella, 1922. l:Ir:iüéczy Ü.:;;zkúr tlr, 

Tel.: 142-276. 
X l~eriilet: 

"-"""Tsíiliid ucca 44., 11útyús kit·áiy, 1896. :tllály 
László, Tel.: 149-813. 

Gergely uccn. 40., Szent l{atalin, 1909. Vincze 
István. Tel.: 148-886, 

Gytirnrői ut 49„ Reu1éuy, 193S. z. Császár Fe
renc, Tel.: 148-072. 

I-Iungária kiJzévkürut 1.G., Szent Erzsébet, 1930. 
Rin1ay Béla; iizeuitárs: vitéz Bán _4..q1ád. 
Tel.: 142--<.!14,. 

Jú!-;z!Jerényi ut 7., Isteui guJHl\·iseltS; 1870. Fú
czányi Ist\·án dr. Tel.: 1:18--391. 

I\:ápolua ucca 1„ .'-\.rany sas, 1888, 1Iann Gézn 
dr,; i.izerntúrs: Szánt.J Irnre k, Üt', :i\Iaun Géza. 
Tel.: 11!ü-1n2. 

l\Ia.l'.:'lócli ut G5., I·Iygit>nin, 192G. (lr, Gürüg J0nÖ
uC Buday l\lúria, Tel.: 348--167. 

Orez.r llt 47„ Orczy, 1911, iJJ. örvényi Béla; 
tizeintúrs: ör,·ényi Béla dr, T(~l.: 134-505. 

P111i;!rúcz-ut 17„ Szt>nt l\Iihúly, 1933. T<1Óth I\li
hály. Tel.: 1•18-26G. 

Ü11Öi-llt 124., Jézns sziYi\ 192G. dl', Tciucsrúry 
Istvún. Tel.: 149-003. 
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XL li:cl'lileí.: 
. ----------

Bud:úoli:i-ut 47-19., Szl'Bt A.nhll, l~J29 . .su!'-
boszlói Bel'etzky Béla; iizeu1túr:-;: tlr. Touihor 
Jenö. Tel.: 259-739, 

Fehér\'Úl'i-ut 'Jlb I-Iáro1u J·ir·\ly 1936, Bulú::; 
Árpád. 'fel,:„ 2~9-494. ' ~ . ' 

Fehérvári-tll 82 Liziöi Szeiir TPréz. lD~S. 
Ruft Teréz .Tel.: 269-443. 

Iíorth_y l\liklós-l~örtér 8„ Szent Iiurc, 1910, Sze
gő István; tizerntárs: Szt>gö László, T.: 258-í02, 

liorlliy .i\:Iiklós-ut 21„ Szent Gí:llért, 1888. l\Ia
gynry I\:o~sa Gn~ztá;·. Tt~L: 2G8-684. 

fiorth,r i\íiklÓ:'-Ut 51., SzPnt I\.lán1, 1H32. Tt•Yely 
Dél a. 

LPuke tér 4„ _-\.ra11y::.:as, l~l2D. Enléyi De;:;.;Űr"ú. 
Tel.: 25D-7-!fl. 

I\.Plenfiihl, 1-Iut·thy :i\liklÓ;-;-ui 128., Szert>lt:t·, 1922, 
Fahl'itiu»né, húró Sy11tiui:-; Ilnna. T.: 45G-052. 

Szent Gtdlért-tér 1., SzPnt I\.en·~zr, 1$117, Tf'-r
najgó József dr. iiriik. 1,;(:zi:Iö: if.i. Ternaj~ó 
József. Tel.: 25D-2!.l2. 

Szent Irure herceg uija SG., Irgal1tia~ ~zpn:i«l, 
193í .• l\.bay Nerue::5 Gyula dr., h. dr, Vúrady 
Lajos. Tel,: 25í-236. 

XIII. li:criilct: 

.Béke-tér 11,, Béli:e, 1935, Tatúr Józ~er. 'l'el.: 
291-113. 

Róhert I\:úroly-kiirut 60„ Ft>llér galauih, 1901, 
Straus;r, _.\nuin. Tel.: 201-931, 
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Uóh~rt l.\:.úroly-klir11t 104„ Szabad:~di;;, 1907~ 
Larnberg I. E.úroly, JJ. LukÚ<.:s Déue:-;, Telefun: 

291-016. 
Szl'nt Lá!'zló-ut 74n., Pl'tőfi 1823. Pctii.':::: Bt!lu. 

dr, Tel.: 291-7•15, 

XIV. Ji:crület: 

A<\..réBa-ut 29., ~.\réna, 1901. Polat:;il~ Józs·.·f. 

'frl.: 138-115. 
Bo~nyák ucca 1., őrangyal, 1802. I-Iar:5Únyi l\.ú

roly. Tel.: 29G-422. 
Erz:-él1·~l királ,vué-11t 19., Jün:H1énysé;, 1935. 

C:,;t>n·11y<•y Gé1.n. TPI.: 497-559. 
Erz:-:éhet kirúl;rné-ut 30., I-!u1uauitás, 1922. C:zu. 

kor Gyula, iize111tái-~: l\laurer I\.ornél tlr 

Tel.: •197-550, 
Erz;,;éhet kirúl,\·ué-nt lOOll .. S:zPnt \Tpronika, 1932. 

v. Torday Ferenc. Tel.: 207-625. 
J?iirész ucca 17„ Szent • .\.utal, 1932. Bi:t<'gh l\.á

roly. T(.'i.: 296--2-10, 
Kerepesi-ut 2i!„ Pan11onia, 1900. Szilyúsy Gy. 

Lúszló, TPl.: 296-34\l. 
1\.Pn:iip;-;i-ut 128., Szl'Bt Ventlel, 1888, I~arla 

E1z~éh!·t. 1\·L: 2H7-/15. 
Nürnberg ucca S., ~.\.ttila, 1934. I~rc!Jsz Géza. 

'Tel.: 2Dü-051. 
ThVli:üly-ut 87., I-Iung:lria, 189fl. dr. Ka~ztriner 

l'él<'l'. TPl.: 2HG-5GS, 
'l'llük\ily-ut 178., Thököly, 1926, :i\Injororosy B&la. 

Tel.: •196-971. 
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Bu1lntétl>ny (Pest) 1. 25JG, Szent SziY. nerues 
I.::ajda(·::y Pál, Tel.: •169-750. 

Bugyi (PP~t) I. 3ü79. Szent István király, J.~J!Jl, 
Li:-:;d;:ay IstY{u, i'!'l;k .. h, Dos::;á11~·i Jenő. 

Buj (Szabolcs) l. 3453, IvlegYÚJ[Ó, 188~). Szabó 

Dez::;ő. 

Busryahózn, Cz11pp11n .!1 nt:il. 
Bi\!\:-:1J•ntn1ihÚJy (SzahPlc:-;) I. SG.'3~.I. l\la~yaL' ki

rály, 1873. Hiiri>u1vő Iinre, Tel.: !Ii. 

Bük (Sovron) I. 2552, :I\IegTÚltó, lif2ő. Néu1etb 
Jú110:-::. 

Bükii;-;ü (Baranya) 1. 800, 81.Pnt T1>rézl;:e, 1D35. 

l\Iert ha _4.goston, 

Ceec (Ft·.i~r) i. 40!1G, 1\IP.:!\·úJtó. 1snn. 1\.úldor 
"Viltno;-;, 

Cegléd ( P<'::.t) 1. 37 .413, Re1néur, lSSG Zalay 

I\.úridy dr. 'l\·J.: 55. 

Cegléd. Szent.léll'k, (r.) 1807, Járiusi G~za iirül;:.; 

b, Bachó Sándor. Tel.: D3. 

Ce;;léíl llleg-vúltú, 1S9G. Dnlios Gyi"1r.:.cr liri'1k.; J;:, 

Prehoi'fer Jenő. Tel.: 3. 
Ceglécl, I~teni gontlyi::;elé~, 1910. Cseu.• ~.\u1Urus. 

Tel.: Gl. 

CP.:;létl, Rúk.'iczi, 1014. l\Iester Lús:-:ló. TPl('fon: 

29. 
Ceglédbercel (Pest) J, 3963, Nep, Szent János, 

1918. üzv. Borsódi Latinovit:".i Gézáné; k, Bor

sódi LaUnoYíts Ödön. 
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CelldümöLJ;: (Vas) 1. 61901 Boldogságos Szüz Tuiá
ria, 1815. Bisit?J>:y _-\ndrás dr, Tel.: 22, 

Celldömölk, Isteni gondviselés, 1929, Bunyevác% 
Sáu<lor. 

Cibald1áza (Szolnok), 1. 5859, Szenthároinsúg, 
1894. i\Ioluár Liiszló. 

Cigánd (Zernplén) 1, 4725. 1\Iegráltó, 1924. lCar
sa.r László. 

Cinkota (Pest) 1, 5506, JVIátyás ldrály, 1890. 
Patakfalv.r Sándor, Tel.; 6. 

Csahrendel;: (ZnJa) 1, 3406, Szent László, 1399, 
Posgay -~ndori b. Pálffy Lász10, (1899. évtöl 
19Ql_ig SU1neg fiókja volt), 

Csanádapáca (C~anU..l)) 1. 4GD8, :i\Jagyar korona, 
1884. Bononli Géza. 'fel.: 10. 

Csanádpalota (C:':inn:iil) 1. 5883, I:Ittyu, 1880, 
Schneider József. Tel.: 14, 

Csánytelet: (Csungrátl) l, 4670, I\It•gyÚltó, lS~O. 
Doniján Géza, 

Csap (Ung) 1. 3572, Isteni gondviselés, 1871. 
Bernát Sándor. 

Csákberény tFejér) 1. 1645, Szent l\Iárti.n1, 192\1. 
Harr János, 

CsákYár (Fej.3r) l. 4435, Isteni gondvise10.:-:; (r.). 
1821. Jirovetz L.'..\szló. 

Csány (lieYes) 1. 4505, 1\Iagyar korona, 189-1. 
Horyáth Ödiln (Fiókkal Hort-on). 

C:::á\·oJy (Bite:-;) l. 3104, l\Icgvált.5, 1900, 1Iallósy 
Endre, b. Bernhrrrdt Ernö. 
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C;-en::;tT (S1,alr11á1·) 1. •!941 Oroszlán, (r.), 1825. 
di6-dváraljni 11iksa Gyulat b. l{ahler Frig;yt>sné:, 

Tel.: 10. 
Csengőd (Pe:-;t) I. 3083, Páduai 81.ent _.\ntal, 

1926. Szahad;y Viktor. 
Csepel (Pest) 1. 22.901, őrangyal, 1806. Rosen

berg Henrit .Tel.: 147-859. 
Csepel, _'-\.ngyal, 1914 

Li;;eti Ferf'nc. Tel.: 
üzv. Hercz Gáborné. k. 

147-963. 
CsPpel, . SzPnt _.\.nta I, 

Tel.: 147-467, 
1927. Borzsuvay IstYÚil. 

Cse11el, Szent :Erz:séhet, 1930. 
Tel.: 347-912. 

Thlerry Tibor 

C6epreg (Sopron) 1. 4135, Szenthárouiság, 1842 
Fló<lerer Jenö. 

Csc;,,ztreg (Zala) 1. 1211, Segitö Sziiz l\Iária, 
1913, Donászy .A.ladár. 

Cs1~té11.r cv·csi,préni) 1. 131-!. 1-lygienia, 1913. 
1uillei Pálfi;y Erz::;ébet; 1~. uüllei Púlffy Lú~zlú 

(Fiókkal Surou). 
Csépa (Szolnok) l. 3570, űrangy:tl, 1880. Na:.;y 

Ferenc. Tel.: 5. 

Csiz (Güniiir) 1, 706 (f.) Sere:;s De:z:;ö (Hiuia 
szécsi idl:ny fiókja.) 

Csolnok (E~ztergoni) 1, 3500, Szent _'-\.nna, 1935. 
Dohay Púl. 

Csongrád (Cso11grÚd) l. 20046, Or;:;zúg ciiuer, 

1828. Barna Henril;:. Tel.: 66. 

e . 1 S t Ro·1·11- 18°G G1;n1iir.\- .Tún(_ls 1,on~rar , zen: ~ ::-, ;:1 • 

Tel.: 76, 



Csungrád, Ilíegvált6,. 1882. Czájlik Lász15. Tf~I.: 
78, 

Csongrád, Szent István, 1922, · Bezzegh T::;ty{:·. 
Tel.: 46. 

Csongrád, Szentlélek, l!l28, Nu.!!y Elemér. 

'Csorna (Sopron) 1. 8498, E.ösas (r,), 1817, 
riuczer Jenő konuúuytanácsos. Tel.: 50, 

Csorna, l\Iegráltó, 1910. G~rgely Islván. 
-Tel.: 5,1, 

l\Ia-

'Csorvás (BéJ~és) · l, 6869, 
1883. Forgács I\:ároly; b, 

Isteni gonllvise:lé.~. 
Szász Lajos. 

Csügle (Ve.sz11rén1) l. 126,1, I~teni gundviselé~. 
1888, Bretter Dezső, 

Cslikniö (Bihar) l. 3851, Ola.iá;,;, 189'1. Péc.,njfa
lusi Péehy József őröl~.; k, P. Péchy 1'au1Ú:-;, 

Csiin1Öl' (Pe::;t) l, 3727,. ?llt'fo.'\'<Íltó, 1009. Lörinl'y 

Lajos. Tel.: Bve:::;t 2~.l7-0SS, azuiáu Csüu1ür 
10 

C.snr:;ó (So1nugy) l, ,1869 l\ü:gTúltó, 1847. G!'Uudl 
K.ál!nán, Tel.: 66, 

C:->urg0, Sr.abadság, 1919. Bu1Puian Elln ?dihúly 
, öriik. k. Józsa Lajos l\IiJu:í1y. 

Csuz (l(o1uúro!B) I. 2·129, Szenthi't1"01nság (r.). 
180G., idb, JezoYiis I(ál!náu, 

. Dii:rod (Bács) l. 3284, Bleliczky J(á!'(Jly, k. l\Jó_ 
czár Gábor. (Hercegs;;,ántó fiókja). 

DPhl'ecen (I{njdu) 1, 117.275, . .\.rany angyal (r.). 

1680. Bánó .·\.ndor, Tel.: 17-77, 
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Debrecen, Nap (r.-), 1802, _Tolvay Irqre. '1\:1.: 
27-73. 
Debrecen, I\:o.Y;.;tüh IAijos, (r.), 1813. Lux . .\.r. 

nohl, Tel.: 29-56. 
DPbrecen, I\.igyó (!'.), 1812 :l\Iihalo\·its .Teuö 

öröl~.i k, l\Iihalorits Jenő dr. Tel.: 30-95. 

Debrecen, l\Ia,gyar korona (r.) 1813. if.i. l(úpo.sz
iássy Géza, Tel.: 16-0G, 

Debrecen, i\IegYúltó, 1843. i)z\·. 1\Iajor l\Iihúlyné. 
Tel.: 14-69. 

Delll·PcPn, C:-;il11q;, 1901, Bel;:e 

Debrecen, -~ran.r egy::;zar\0U 

Nagy Ferenc, Tel.: 3•!-90. 

Barna, TPI.: 

(r.), 17-72. 

2!'L32, 

Grós;: 

Debrecen, Re1t16uy:;fg. 1868. Gnuéuy Sá1Hi1Jr dt·. 
ürük, Tel.: 3·1-21, 

Dehreet•n, !:-;te111 gorHl\·i.::;elés, lfJO.!, Sz~k1:ly _.\dur _ 
ján, 'l'el,: 29-81. 

Dehreee11, 2\I:ityús JdrúJy, 1D22, Pnp Gyula. Ttd.: 
13-83. 

De!Jreet•n, Csokonai, 1909. Batúry I.::i!xÚn tlr. 
öriik, Tel.: 10-15. 

Debrecen, II. Ilúkóczi Fen.:nc, 1907. _-\.ranyl 
_.\rpútl i.iriJk. Tel.: 23-·13. 

Dehl'ecen, Nád01r, 1ill3. Nérueth Lú::v:Ió. 
Tel.: 25-58 . 

Debrecen, Sas, 1913. l\Iunde1 József űrök. 
Tel.: 11-39. 

Debrecen, Boeska,r, 1913. Las:::;Únyi József, 
Tel.: 29-1'!. 
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Debrecen, 1Inral~ÜZ~\ 1914. Pr1~iser Ernö. 
Tel.: 13-30. 

Debrecen, Tisza, 1923. Jónnp .4..ladár, 
Tel.: 24-52. 

Debrecen, ~.\.rany János, 1923. Boz0ky G:yör:;y. 

Tel.: 11-78. 
Debrec7Jn., 1927, Szentháron1ság., 

l\'liklósné, b. Pinczési Lás„ló. 

özv. Bernút l1 

Tel.: 17-0'.J. 

Debrecen, A.rpá<l f<>jedcleni, 1932, l\Ill~e~ Bél:!; 
b. Sallay Lúszló. 

Debret:en, Hungária, 1932. Sz. Szabó Jenö, 

Decs (Tolna) 1. 4809. 1\Iagyar I\.orona, 1919. Il. 
Fo1lor Sándor, 

Detnec:oer (Szaholt;s) 1. 3729, Gondviselés, 1912. 
Tererny 1Ienrhért, Tel.: 22, 

Derecske (Bihar) l. 9985, Re1uény, 1836. Ben.l~Ó 

Sánd1ir. 
Deree:-:ke, ()r:ingyal, 1913. neuies Pataky Sántlor. 

(Fiókkal I\:.onyúrun.) 
Deszt (Torontál) 1. 2761, Páduai Szent _4.ntal. 

1931. Szeghy Tibor, 
DeYecser (Vcszprétu) l. 4305, 

(r.L 1834. Eniogh 1\lihúJy. 

szőllösUn). Tel.: 11, 

Sze11tl1árou1súg 
Fiótkal Sr_1rul.S-

Dég (Vt'sz11ré1u) Gróf Festetic::;, J. 11155. (f.) 
1923. I\.nvúcs Józ~í'f. (Szila:-halhás fiÓl~a). 

DéYavúnya (SzolJiol\:) 1, 14.655, őrangyal, 1867. 
özv. So1nrncr Bertalanné. 

Dévarúnra. Isteni gundvi:-.;elés, 1896. 1(.olbny 

Rudolf, 

D15sgyör (Borsod) 1. 
1872. Éles Géza. 
18, 

20.854, 
(Fiól\kal 

1\Iegváltó 
Hánioron). 
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( r,), 

Tel.: 

Diósgyőr (Perecesbán.ratelep), l\í~gxAHó, 1909. 
l\Ienner Richárd. 

Diósgyőr (Vasgyár), ~.\ngyal, 1s97: l\Ienner Ödön 
Diósgyőr (Vasgyár, Szent László ,1913. Váruos 

Imre. 
Diósjenő (Nógrád és Hont) 1. 2324. Szent László 

1934. Öváry Ele1nér. (Rétság fiókja.) 
Doboz (BéJ\és) 1. 6469, Isteni gondviselés, 1900. 

Iíoldy l\lagcla. 
Dollia (l\Iáran1aros) Ilko\:ics József. 

Do111hegyháza (Csanád) I. ,1953, _<\.ngyal, 1896. 
1\1aier György örök.; k. l\:.r:u1itz I1nre 

Dou1bó, l\fa11ksinszky _<\.ntal . 

Donibóyár (Tolna) 1. sÓS-1, l\Ia"=\yar I\orona, 
1870 .Balthazúr 'l'ilH•I', Tel.: 22. 

Donibóvát• Örangyal
1 

1923, Csouior J(.áirnán. 
Tel.: 61. 

DoruhráU (Szabolcs) l. 6062, Józu~ sziYP, 1882. 
Nagy Jenő. 

Do1uoszló (fleves) l. 2620, Sz1~nt: _<\.utal 1!123. 
l\Io!núr Ji:•nőné, sz. Schultz Frida. 

Doro!-!" (Eszt{'J'!!·01n) 1, 58G3. SzPnt l\Iar;..;ir 1893. 
Perl József. (1913-ig Bajna fiókja \:olt'..) 

Döhriik(lz (Tolna) l. ·1202, öran;..;yal, 1908. 
Bródy Ernő, b. Csnzy Józst>f. 

Dörnsöll (Pest) 1. 5018, l\Jagyar kot·oua, 1874. 
Soós Ish·án. 
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Dráxnfol;: (Soinogy) I. 1120 Jézus SziY('. J ~l~l-L 
Brantltner _<\utal, (LaJ;:ol'::itt

1 

fiókja.) . 

Drégclyvalánk: (l-Iout) l. 198-!, Szent Erzsétict, 
1927. Schi.inllerg A.r1uin, 

Dll!!Hhugdúny (I\,:-:l) 1, 30\15). ?.I:1tl(IU1l:t, 1H07~ 

Wallenfe\(l 1Iihúly. 
Dunaföldrúr (Tolna) l. 113•10, Szeuthárou.i:::úg~ 

1857, Szijúrtó Tíbur. Tel.: GG. 
Dunafüldvúr, I~t~:n :n1yja (r.), Zlin:::zh:.r József 

örük.; k. Pilis.::;y B<'la, Tel.: 67, 

Duuahara.-:zti (Pe:::;t) l, 8040, Istl'tli gonllriselés~ 

188G. Hoffinann Géza; iizerutúrs: 1151· Gyula, 
Tel.: 2. 

DunaJ.;:p::;zi (Pe~t) 1, 6053
1 

Szent l'llillÚl)", 1897. 
Bn:icha Júno:;, (190,1-ig Fót fiÚJ.;:ja vult.) 

Dunavataj (Pest) 1. 59G7, :!.\Iegr(lltÚ, 1857. Kcle
C:il:r1,\·i l"er<::w.~. 

Dun:itJentele (Ft>jér) 1. 3D05. Szenlltúrou1sÚci. 

.lSG-1. ~·\.Jbert Rl'ZSŐ ürül.;:, Tel.: 15. 
Duna.sz~~!.:.c::;ő (Baranya) 1. 5529, Szeni:hárornság, 

1883, f.Iolnár _.\., Dániel ürük.j b. Braunbergec

Irure. Tel.: 12, 
Dunaszentgyörg.Y (Tnltn~) 1, 29·14, l\lugyar ko

rona, 1928. Vizslovszky LúszlÓ. 
Dunaszenlnhely (Pozsony) 1. G280, l\Iagyarei111er, 

1790, Gerő ürül.;:. k. Geirin!;Cr Oszkár. 

Dnnai-;zer<lahr:J~·. őrangyal, 1017. '\Vappcnstein 

1Iarcell. 
Dunavecse (Pest) 1. <1783, 1Iegvú1t6, 1834. özv. 

Bal~os Ferencné l~. Vert>S I1ure. 
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Eci'eg (Nógrád) J, 1760, Sztiz l\Iária, 1895, Sz11p __ 
panos Béla, 

Edelény (Bur:::;(!t1) l. .2935, őrangyal, 1873, dr. 
Schult•k Gyula. 

E;:1'g' (Hont) l. 684, ( '?) l\Iallis József. 
Eger (fievcs) 1, 30.42-!, GrúnátalJna (r.). l·i2)3, 

lrgalnia:;l'end; J,, Tü!Jonáry J Ózset'. 
Eger, 1-Cíg:yü, (r.), 1389. I-Iibay Gyi.irg~· Ur. ürük.j 

k, Szahó Béla. Tel.: 1-52. 
Eger, l'II:tgyar király, (r.), 171-!, Pr\'s:r.ler )„ruiin~ 

Tel.: 1-16. 
Eger őrangyal, 1897, Pánczél _.\.1·vád, T.: 2-87, 

Eger, Szent _;\_nna, 1807. ŐZ\', Velc:-;py Istxúuné, 
l•. Skultéth:y Gyula. T(:l.; \l7. 

Eger, Bvnic:k.r, 1922, E1•1.ücky i\liklÚ:i. T.: L--!2. 
Eger, 1938. dr, Gnla1u\io:.; J'únos. 
Egcrc:iehi (IIeYPS) 1, 14·!"1, :\Iagyar ki1·Úly, 1!.11 l, 

Radiu10tzk:y Zultún . 

Egyt>k (I-Iajdu) l. 7008, Ist('Ili ;:;ondrb••10:-:, 1Sü2. 
Tóth Dezső ürül-:, (18\l5-ig Tiszac.:P;;e iiJkjü 
volt). 

Egyltúza;-;t·ú:iof'. (\ta.;;) 1. 873, :!.\Iagynr k1•rnn:1.„ 

1931. Iiérkuniúruuii Ré\·kouiúrouiy Gyula. k; 
1\Ienich Ist rún. 

Elek (_.\.rnd) l. 3,1~1i;, St>;-itö Szli:r. l'llúri:t, 1G5fi •. 
E:.{•:iiény I1urP, Tel.: 21. 

Elt>k, Jézus szire, 19~G. Ela11l!uer Hudoli', Tvl.: 
29. 

E111őd (Bor:-:od) 

l(ornél öri..H~.: k. 
3672, i\IPg\·áJtó, 18\"Hl, 
Birocsák Gyul:1, 
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_;Encs (->\baju) 1, 1617, l\Iagy:u: király, 1D25. 
Tavaszy ll'erenc, (Fióli:kal Forrón,) k, TaYa~zy 

László, 

Endrőd (Békés) 1. 13.928 l\Iegváltó, 187G, _>\lavy 
Andor, Te!,: 16, 

Endrőd, 

. Enying 
Adler 
37. 

Páduai Szent _'\ntal, 1903 Sclnnoll Jenő, 

(\reszprén1) 1. 5082, l\Iegvúltó, 1852 . 
I1ure örölc; k, Ober1nayer Gizella, Tel.: 

·Ercsi (Fejér) 1. 7515, Szentháro111sá;-, l8G7. 
Lugosi Béla, Tel.: 20 . 

. Erc:;i, l\Iadonna, 1935. Haffner l<'erPH<'né, 'l'.: 7. 

.Erdőbénye (Zeruplén) I. 2!lGO (f.), l:;teni gPnd
-riselés, 1930. ~zadai _.\sztalos GJ·i_irgy, ( Ola~z
liszl~a fiókja.) 

·_Enlőe:;okonya (Souiogy) l. 2032, I\·h·gváltó, 190G. 
Tóth J.S:r.se( ürUlt.: h, l(rét<:r Entlre. 

Enlötelelt (!{eye:;) 1. 5021, 1\-Iegy{i.Jtó, (f.) lfl2fi. Dá_ 
. nóc1>y Sándor üröli::.; l.-:ezelö: Bal:lzs Ilona, 

(I(ál fiökja.) 
Eszter.;;0111 (Esztergon1) l, 17,354, Fekete sa::<, 
. (r.), 1727, Sclnvarcz l\Innó. Tel.: SG. 
Esztergoru, l\-Iegváltó, 1861, I\.erschlHtU1n1u;1J·cr· 

I\.ároly, Tel.: 42. 
.Eszte1·go111, Szent István (r.), 1793, iiz-r. Rochlitz 

_'\rturné; le, Rochlitz Eleruér. Tel.: ~)1, 

Eszterháza (Sopron) 1, 880, Púlluai Szt!Ut _:\inal, 
1909, Nindl János. , 

_;Ety<>k (Fejér) 1, -!00,!, Isteni goutlrisele:o;, 7894, 
Vida József örök.: k. ifj, Jankovich lst-ran. 
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Érd (Fejér) 1. 5693, Szentháro1uság, 1882. Tóth 
Ferenc. Tel.: 14, ' 

Ér.s0kuj~·ár (N"yitl'a) 1. 22;157, )„rany oro:;zlán,· 
(r.), 1798, Farl>:<!S Sándor, Tel.: 61, 

Erseli:ujv{u· Szent Rókus, 1878 özv. Saá(l István
né, h, Éischiiz Tivadar. Tel.: 1-65. 

Érsekujrár, 1\.Iindig S,-;:gitő l\.lária, 1917, Jal~u
l.Joyich Dezső, 

Érsel~ujvár, SalYator, 1925. Dittert Béla. Tel.:· 
l-09 

Érsekva~1kert (Nógrátl) J. 3502, i\legYáltó, 1395,. 
Dr, Engelné Grósz _.\.nna; lJ. Borsányi István,. 

Fadd (Tolna) 1. 4711, 
Borsody György ürül-.; 
Tel.: 3, 

Sz(~nthúron1sá;;~ 1835 .. 
k. Netz:t<:iPk Rcz:::;Ö, 

F:ijsz (Pest) 1, 3253, ::i\Iag.rar kt>rona, 1892. 
Nagy B. 

FegyYernek 
Surjány1 

Szilveszter. 
(Szolnok) l. 7213, l\h·;.:-vúlt0, 

J ózsel', 'l'el.: 4. 

Fehérgyarruat 
Yiselés, 1895. 

(Szaünár) l. 5227, I.-.:!Ptli 
Spitz SCi.ndor. Tel.: 5. 

1819. 

I·\~Iiérgyanuar, I\.i;;.ró, 1927, l\.onnány Géza . 
Tel.: 37. 

FPketeardó (Ugoesa) l. 1923, Isleni gourlvi~elés,. 

1875. Gájer Júno:::, 

Feled ( Gön1ör) 1. 1357, I\.oronai 1888, Perje:-::sy 
Sándor, b, Föhlcs Lenl;:e, 

Felsöúbrány (Borsod) 1. 2•100, _.\.ugyal, 1899 .. 
Csengeri Rezső, 
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.Felsőbalog (Göinör) I. 869, Istrár1 király, 18Ll. 
i/olánszl;::y Ferenc. 

Febőgalla (lZ01nárou1) 1. 15.570, I\IPgrálH'i, 
1911, Szénerth .... i\ladár űrök,; k:. Széncrt h 
_4..lndár, 

FeI:sögüd (Pest) 1. 302,!, Segitö Szii,.; I\Iári:i, 
1917, Balthar.ár János. ·rel.: 12. 

Felsöire~ (Toln~1) 1, ,1512 Isteni gotHlri::iclé.-; 
.1884. Valu József. Tel.': 24. ' 

FelsÖbegesd (Sou1ugy) 1. 2301, Szent László, 
1914, .... '-\lbert Gábor; k. Ránni Dez:::6, 

Ft~lső.~.r.Pli (Po::siiny) 1. 3833, Szent I:-<t\·ún, 1!)00. 
özY. PiítC~l'l::: _.\11t:alné, k. Ptac,..:ck Pál. 

Fel:::üzsnli::a (Bor::;oll) l. 3500, 3-Inµ-yarnr:::zúg 
Véda.-.:::;zonya, 1~J05, Barna Lú:-:zlú DPz:-:ii. 'l'. 5. 

1+"\!l'Cü:;·~enU-lil:lÚ:-; (Supron) 1 • .)38:1, I:-:tf'Ili gond~ 

Ybl'lé:.;, 1881. i.::.onyúry Béla. 
Fél (l\•z . ..:uny} l, 1·!:28, Sah·út11l', l~l'.}I\, lTt•h·zlP.' 

Ter&z, 
Féoyeslitke (Sza!JulcsJ l, 2-100 ,l\It>,:;Yúllú, 1928. 

OltvúuJ i Zoltán. 
Fo·l..:tö (Pest) 1. 3209 lsteni gunrlYi:st>lé:-;, 1901. 
·Na;;y I::itYún. 

1 

Fonyód (So;11ngy) 1, 1GG3 1 _.\llgyal, (!'.), 1~)31, 

ifj, Gallé Gé,:a. (Lengyeli.úti iil:!~ja); k. Gallíi 
Kornélia. 

Forr6 (_4-battj l. 1,102, i.\Iagyar kit·úly (1.), lSGS. 
(l\Iegszünt 1038-ban.) 

1'\it (Pe:-;t) 1. 5108, Szent Gr;it·g:y, 1882. DYorúl~ 
.-.4..lfréd, 
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l~'öldeák ( Csa.núd) 
"Viir{i::; Sú1HhH', 

l:'üldl~:~ (flajdn) 
I\.úllay Lajos 
Tel.: 8. 

1. 5555, Szpnt Lú:-:zló, 1888 .. 

1, ;5G5·1, Isteui gond\ belé:-:: 18GG 
L

, . , ' 
aszlo. (Fiokl;:al Tetétlelleu). 

Fülek (Nógrád) l. -1291, FI0rn., 1825. Cséve 
István. 

F1Hü11száIJüs (Pest) I. G4•!9, Isteni gondYiselés, 
1887. Galata László, 

li'üze~ahony {Heves) 1. 6390 1\Iátyús kírúly, 
1080. Gaál IstYÚn, '!'el.: 22 

Füze.s.?.r1u·icat (Bél{és) 1 11.353 Rl'1nény
1 

1909. 
id:il~ay Emil. . ' 

Gacsáj (Szatrnár) 1. 1139, ReuH.~ny, 1872. Sán~ 
cJor ZsigrnonU. 

Galánta (Pozsony) 1, ,1375. Vörös Rát (r.) 1812. 
l\Iassányi Géza és l\Iária. k. l\Ia:-;:-::á11yi Géza. 

Galg:u11ácsa (Pe:::;t) 1. 1880, l\lagyaror:~zú:; \ 1éd
a:;szonya 1923. Poszt! Gyula üriik.,j u. Gá:-:vár
né, BontiloYit::; Olga, Tel.: 7. 

Gainás (So1uogy) 1. 2351, Sziiz l\Iúria (f.), 1f~2-t. 
l{ocsis l{áhnún. (Sortiog,yyúr fiókja) k. 1\.ra::;z_ 
nai József. ' 

Gara (Bács) 1, •112·1, Szcntháro1usúg, 1897. Ett
vel Zoltán. 

G<1rah0nc (Zala) l. 882, Szent Péter. 1\134. I\~t

l'Ovits Ferenc. 
Gnr:idna (--ihauj) 1. GSG, Szent _-\utid 1!109

1 

Tar Dc~zsö. Tel.: 3. 
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.Gáborján (Bihar) J. 1782. Re1uény
1 

1909. 1Iészú~ 

ros István, 

.Gács (Nógrútl) 1. 14-10, 'lüri..is I\.ere.szt, 1884. 
R0th TiYadar. 

.Gádoros (Békés) 1. 452,1, örangynl, 1882. Nagy 
János, (A„ kiizslg ncvt~ ré;.r0i)hen Búnfalra 
rolt. Gyógyszertárúuak fiókj:L Yolt ·Nagy~zé-

núson, a111elyet 1897-bcn anyú::;ituttal~). 

. Gárdony (F{'jér) 1. 2G06, Jó P:lsztor, 1935, 
Thaisz ErzsChet. 

. Gása (S:r,a!Jolcs) 1. 3209, l\Iútyús kir{dy, 1867. 
Réti l\Iihály. 

Gel:-:e (Z:tl:i) 1. 1743, Turul, 1!>18. Pfeiffer Jó_ 

zsef. 
Ge~zt (Eiliar) 1. l-!63, I~teui goudyi:-;Plé:-;, 1012. 

I\.úllay Irurc. 
.Gt'f::Zíely (Zí'!lll•lén) 1. 1883, .c\.rany sz:tr\·a:;, 1380, 

:i\Ingl I\fihúly, 
Goiuha (Pt•:':t) l 232S, :\Ic;;YÚltú, 1021i. l\IúrJ;:u.;; 

1\.ornél, 
G\idiillő (PP:;t) 

1813, S;~cnt.:;úly 

11.0GG, l\Ia.:;yar kflrona, (;!yr.) 
Dúnivl, Tt>l.: 37, 

G;idi.iilő, Pá•l'.lai Sz,:HL _.\ural, 1D20, bilJ;:1:i Pel
r<;e:r,J~y Géza. Tel.: 87. 

Gti!ic (.A.b:1u.i) 1, 32-1-1, Or":o:;zl::"tn, lSGG. Uz\·. l(ti;:. 
1uúry Zvlt:'.nné; k, 1\.uzuiúr;:.· Z!JltÚB. 

G·iinyii ( Gylir) l. 2330, Reruény, ( í'.), 1~131. Ga. 
lau1l1us I\.úlJuún, k. ·vailal ElcJ11ÚL'. (Ac'."i 
fi,JJ;:ja), 
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Guta (I\.on1áro11;) I, 10.822, őrangyal, 1879. Né
n1eU1 Jó.tst~r. 

G;i.·on1a (Békés) I, 12.2'!'!, Isteni gondriselés, (r.) 
1830. l\Iáday A.Jud:í.r. Tel.: '!7. 

G.ronia, ~~llg) al, 1899. 1Iácz Ál~o;; örök. b. l\lácz· 
A kos. Tel.: 52., 

Gyönirö (Pest) 1. G992, Scgitő l\Iária, 1908. özv. 
I!aJús:r. Pálné; I;:. SzéJ;:ely Jenő, Tel.: 2 3 

Gyiituöre (G:1ör) 1, 1290 Szent József, 1923. 
!Joczonádi Szabó Géza . 

G;i.·öngyös (f[eves) l 21,281, ?tlegv:iltó (r.) 1858r 
Guttnianu Sándor, Tel.: 170 . 

GyöngyiJs, őran;;yal, 1S57, Potony János ürök.„ 
l~. Polony Zoltán, Tel.: 85. 

Gyiingyii;-:, Szilz l\lál'ia (gyr.), 1786, Balúzs ~.\r~ 

uliu és Bej1~. Tel.: 1-04, 
Gyiiur;yi.i:\ Szt·nt Bertalan, 1911, Buro:-; _.\Jad{u-, 

Tel.: 1-lG, 

Gyiingyiis, Szeretet, 1U27, C::;i;rj(~u Itlll'P. Tel.: 
29. 

Gyüngyiisuiclll:k (So1uog:,Y) 1, 590, I::;tcrli gontl

rbelé::;, 1891. Pichler J;Jz::;ef. 
Gylink( Tolnn) 1, 3156. l\Iegrúltó, 1837. Banelll 

F. I\.úrely, 
Győr (Györ) 1, 52.000, _.\_ngyal. lSGO, l\.1.':::erii 

József. Tel.: 12-02, 
Győr, _.\.ran;..- sas (r.), 1767. Rn~tü!t<'r Júni1~, 

Tel.: 1-GG, 
Győr, l\Iagyar korona, 18,17. Sal Júnos. 

Tel.: 3-G9. 
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Győr, l\It•f;vAHó, (r.), 1630. l\.enyen;s György, 
Tel.: 4-8ól, 

-G~·ör, Sze11thúroI11:-.;ág, 18ú4. Stinncr Iiurc. 
'l'tol.: 5-09. 

·G~·ör, Vúru.si (r.), 1654, özY. Hú!JJ Jenőné, E.uncz 

Et·zséllt•t, Tel.: 3-.JG. 
·G.YÖl', Segilő .Jiúria, 1911. ?iiohilla Rezső. 

Tel.: 2-43. 
G;yör, 1ste11 szeiue, 1029. l\Iarkuvics Púl. 

Tel.: 8i 
. Györ, Sz1•nt Fereue, 1012. PaloYils _.\lajo:-::. 

Tel.: G-33, 
.G;.·ör, Deák Ferenc, 1926, Tilrök Lúsr.ló, 

Tel.: 9-9·3. 
Győr, J(ig,ró, 1926. l);.:libor Lúszlú. Tel.: 11-32, 
G.rö1·, (Nát!u:'\'Úros), ::51.eut Lús;:\0, 1!132, Steine:· 

Júnos Vi!Iuos. Tet.: '5. 
G.rör.s<jv611yi1á.~a (C-.! Ör)) 1. 1-175. RúkÓ<.!zi (i'.), 

J ~122, }I(~.~·:l Frigyes. (1\:ón;.· fiókja,) 
G,\·(ir:-:zt>ntirún (Győr) l. 5-128, • .\ll!!." al 1.D27. 

i\Itllh•r Elet. 
Gy1·li:.;zPHt111Úriou (Gyűr) 1. 3142, Szent J:::;tYÚ11 

J;:irúly
1 

1854, 1'Hz::;alorszky Isivúu, 
Gy,:i1·rúr (Vas) 1, 1150, I\.ét ho1n·éd, 1835, Czi1-.1 

j,;nö és Cziráné Sclltnidt .-\rankn. 

Gy11la (110kés) I. 25.2·11, Szeui:i1Úro1uság (r.), 
105'1. IJr. 8z1:léuyi .:\.1111a é::; dt". Szt~lényi El· 
Yil':i, k. i1r. Szelényi _i_rpÚ11, · 

Gyula .. 4.raBykereszr, 1888. \Vic1alld D6rws ürül~. 

k, F0llu Olga, Tel.: 1-c(o. 
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Gyula, 1\lPg1últó {r.), 1760. \Vinkler Lnjus. 
Tel.: 1-33, 

·Gyula, Szent József, 1903. Práger Frl~ye.'>. 
Tel.: 1-13. 

·G.rula, Szeretet, 1930, !{éler Jáno~. TPL: 1--4.n. 
•Gyiii-e (Szubolc:'5) 1, 1093, Tutr_:ni gondri~lés, 

1!)28. Gürllgh Péter In1re. 

I-Iajcluböszünnény (1-Iajdu) J, 29.636, 
~as, 1828. LéYni Izsó. üze:ruü'i.rs: 
Lajos, Tel.: 10 • 

.:\l'any 
t11·. Réi hy 

Hajd1.1hii:-~:<lnnény (I-Iajdu) 1. 29.636. _;\rau.1· 
Schuck J.Szsef, 

}{aj([\lhiiszi.inuén~' 1 :i'da:.:Yar korona 1871 Sehr••i-
ber Lajos, T~l.: 51~. ' 

I-Iajduhüszönuén;r, Szentl1árou1sú;;, 1913, P:q11) 
Endre. 

1-Iajclnhüf';zöruu.':ny, I\Jg;ró, 1935. ICutn~sy IZúJn1ún. 
1IaJt1udorog (Hajdu) I. 11.5Q;J, l\IegvúHó, 1855. 

Szabó l\Tihály. Tel.; 22. 

Jiajdudorn,;;, Segitő :i\Iárin, 1022. \VebzlH:rgel' 
F\:!renc, 'I'el.: 24, 

Jlajduhaclhúz (I-Iajdu) 1. 11.000, Rein6n;r, 18-17. 
NoYúk József ürök. 

I-Jajr\11hacll'Úz, Isteni gondviselés, 1935. O. \íal'g!l 
Ir11re. Tel.: 11. 

IIaJduuiinÚ!:i (I-Iajdu) 1. 17.flDO, ;.\!agyal' kqr„iw, 
1S32. Lipscltitz János, üzerutúrs: Lip;:;:cl!it;; 
Lajos. Tel.: 2, 

I-lajdunúnús, !{_1.:;.ró, 1888. Soltész Ottó. T.: zr:. 
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1Iajdunánás, R1!1uéu.r, 1913. Csejtei I~ároly. 

Tel.: 12, 
Haj<lu.sá111sou (Hajdu) 1. 6574, Reu1én.r, 1884. 

Leleszí Kovács Tibor, "' 
l-íajt1uszoboszló (lfajdu) l. 17.202, GoutlYiselés. 

1034, Wullon Lajos. 

1-Iajtlu.szohoszló, J ustitia, 1888. Fiiller János. 
Tel.: 50. 

IIajduszoboszló, I3ocsl~n.r, 1914. Zala Eu1il. 
I·Iajtlu:::z<>YÚt (flajdu) l. 4148. Öruug,ral, 1890. 

• .\ts Nagy Lnj.)s. 

l{ujrnáské1· (Veszprén1) 1, 3066, Ü5teni gondvise
lés, 1923, DYorszl;;y Józse( koru1ánytanúesos. 

llajós (Pest) 1, 5186, Segitö I\lár-ia, 1876. J\Iar
tinovits .4.rpúd. 

llalászi (.?doson) 1, 2030, Szliz l\Iária, 1912. 
Stokinger István. 

1:Iaru1albnsty~tl·.ú:z:t, Czupvon .4..ntal, 
I·Iarl~Út::-: (Gi_ltuör) l. 352,, l\.eu1éuy, 11105. Pru

zsinszky örök. b. Gottesnutnn I-lenuann. 

FlarkáIJy (Baranya) 1. 858. öran.~yal. 1Sn3. Tn
l;:ács Ferencné, Csonka Ida. Tel.: 1·1. 

I·lar~ány (Borsod) 1. 1932, Szent Józ::;Pt:, 1D3G. 
Balázs Erz~ébet. 

llarta (Pe::it) l. 5-11~), l::;tetü g\1nlh·bl:lés, 189-1. 
vitéz ln1n::i1 Gézúué ::;z, I-Ialuli Súra_ Tt~l.: U. 

fiatvan (!-leves) 1. 15.380. l\IegYÚltó, 1S-1G. Stler
lú~h Zohán. Tel.: 58. 

}latvan, _.\n~yal, 1897, Seper Dez:;.() Tc1,: 19. 
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Hatvan, Pútluai 87..ent _•\ntal, 1912. Szé1uann 
~.\goston örök., k, Lipthay Entli·e. 

Hán1or (Borsod) 1, 1200, 1\Iegvált.S (f.) 1933, 
Éles Géza. b. Sziits Sándor (Diósgyőr: l\Ieg-_ 

váltó fiókja). 
Hcgyeshalon1 (JYioson) 1. 3420, Nnp, 1893, Tö

rök i\rpád. Tel.: 6. 
I-Iegyfalu (Vus) l. 998, SzenthCi.roniság, 1898. 

Eger József. 
Hejőcsaba (Borsod) 1, 6356, Csaba yezér, 1915, 

Stépán István. 

I-Ierccgfa1Ya (Fejér) 1. 5849, Isten anyja, 1892. 
Nen1e.sbiikki Janthó TiYadar. 

Hercegszántó (Bács) 1, 3377, Szent _-\utal, 1!112. 
Bh:liczky I.:.6..roly. (Fiókkal Dávodon.) 

Hernúdzsadúny (_.\.bauj) 1. 9G8, Isteni gouLlYi::i'-"
lés, 1894. l\Iikle István. 

Heve::; (I-[eve~) 1, 10,124, 1\Ie;yecitner, 1829. ifju 
Czingell László, (Fiól~kal Pi:ly-en.) 1'c1.: 10. 

I-Icvcs, l\Icgváltó, 1010, Iteiner ?llihúiy dl', 
Tel.: 52. 

HéderYÚr (Győr) 1. 1136, Szent Erzséih•t 1S8·L 
Barna _'\.ntal. 

llé'rizgyürk (Pest) 1. 255G, l\:.igyó, 1D23, Gyürk.\ 
Béla. 

Iléxiz:--:zeni:iudrús (Zala) 1. G7~1. Segitíi ~\lúri:i. 

1D35, Ferenczy Gé;:a. Tel.: 18 
liird (Baranyu) 1. 752, Szt.:ntlél~k, 1030. ·v~H1n:iy 

Zoltán, 
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Hodász (Szatn1ár) 1. 2402, ,Erzsébet, 1\)25. l"Ior

vátb. Lnjos. 
fióU1uezö\-ásárhety (Csongrád) 1, 60.3'1·2, Szent

háromság (r.), 1750. előtt, l{ristó N:i;:y István~ 

Tel.: 100. 
H0dniezövásárhely, Isteni gontlviselé:\ 1839. 

PlliliDD István. Tel.: 2-91, 
Hód111ezővásárhely, J:l.Iagyar korona, 1852, vitá7~ 

dr. Ros;.tóczy Ernőné. T.: 3-20. 
Hódmezöyásárhely, 1Iegváltó, 1878. Szathniáry 

Elemér, Tel.: 1-29, 
1-lódrnezövásárhely, örnngy;Ll, 1880. Tngány} 

. 4.rtltur. Tel: 2-41. 
}lóduiezövásárhel:r, lllagyar király, 18íl3. :'1-lis11ál 

Rudolf, Tel.: 24. 
llótl1.uezövá:::árhely, Ren1ény, 189,!, Gallina Béla~ 

'l'Pl,: D4. 
r1,-)(\u1v;:ü\·ú::;úrl1<•1y, I~en·szt, 1~107. I\.onkoly De

z::-:6, Tel.: 81. 
Hóduwzii\"Ú~ú1·!H_'IY •• .\rany c:-;illa;;, 1007, :i\[üllül' 

1\Iór iiröl~. Tel.: 23. 
· 11rid1t1czővásárhely, Zrinyi, 1919. if.l. Sk(1u1ná1. 

Jt•nő, iizeuitúr::; icl, Skou1nál Jt•nli. T1~1.: 1-Sn. 

fiód1ut•t.Ö\·úsárhel.r, A.rany sa,.;, 1ü:2fJ. Gutfr;:und 
)1. rpád Tel.: 1-4.S. 

l·Iúduwzi)\·ú~:irhí'ly, Szt>llt Ten21J.;.e, l!l~S. S::.vor

ny I\liklús. 'l'í·l.: 2-H9, 
l·Iódn1l'ZÜ\'Ú:-:Úrlwly, N agy1nag~·aror:szúg, 1929~ 

J:1t1ú.~z I:-;11úi1. Tel.: 5-28. 
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}[n:::ok:c•:·0r1ye (Nógrád) 1. 1656, Turul, 1930. 
l\Iost Rudolf. 

I-Io1uro_:..:tl ( • .\.bauj) 1. 892, Csaba \·ezé!', lDl,1. 
Bódy Dezső. 

I·Iort (licYes) 1, -1685, i\Iagyar korona, 1H30. 
(f.) I-Iorrúth Ötliin (Csúny fiókja). 

I·Io~zup{llyi (Bihar) 1. ,1679, ~A..ngyal, 1875. 
F(l!)i1n1s l\Iarcell. 

Flö;;.r~~z (Tolna) 1. 3660, Szenthároui~{q;, (gy!'.), 
1802. Téry A.nrél. 

Hu::-zt, 1\Iánnaro.s és Traullkatz. 
Huszt, Róth :i\Iór . 
l!u::;zt, Schruidt l~úl1nún. 

ll>rúny (Szabok::::) 1, GGOO, Sas, 1U25, Burzó 
Lajos. 

Igal (St11nogy) 1. 221-1, öraugyal, iS~J-1. Szal10 
Lajos. 

Ihan 1.„hcr.211y (Souiogy) 1. 1839, Ist1•I1i gulld-

vi.-.Plé:-:. 1893 ÖZY. I-InritIH:!.::. Lú:-:::zlúué, h. dr. 
Józan József. 

Il~erYúr (\Tas) 1, 2234, Patrona liun;;nriaP, l~l'..:!7. 
l\It~di·ec:zli:y Ná11d(!r, h. Nagy Zolt:~n 

Ilosra, Phanhofier Fülöp, 

Ipolynyék: (}Iont) 1, 185G, l\Iegvú\u), l(JQ.1, 
Sn1eringai Lnjos, 

Ipolyság (II11nt·) I. 

1772. Engell1ardt 
Tel.; 62. 

Ipnly:.:ág, llf\.•g\·ált.), 
39. 

5804, :i\Iagyar d:1;r~1· (i·.), 

Dezső, k. Eogelhu rdt Lús:dó. 

1935. I\.ucs01·a Lá.-:z1Ó. Tel.: 
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Irsa (Pest) l. 7802. l\In;;.rar l~irály, lSSi. Tábor 
G.rula ürük., b. 1\Ie~ter Súndor, 

JS:t!-<ZP.t;' (PP:-:r) l. 5641, .-\.ugyal, 1890, ÖZY~ 

Pesthy l\Iiháyné sziil, Thinagl Szet«1fin, b .. 
I\:árpáti Súutlur és Giz1·1la, 

Iszka:.:zPutgyiirgy (Ft~jér) l. 1715, A.ngyal 1923. 

Czollner László. 
Iz:.:ák (Pí•:-;r) 1, 7417, J.\IPgYÚltó, 1834, Balogh 

Sántlor. Tel.:11. 
lzsú.k (Pest) P{nluni Szent A.utal, 1923. Szekeres. 

Sándor. Tel.: 27, 
Jákói1alu1a (Szolnoi~) l. -1700. örang~·al, 1886„ 

Sághy Gyula örül~„ b, Fara!;Ó l{ornél. 

Jánk (Szn1111Úr) 1, 1180, J.\lPgYÚHÓ, l~J23. urai 

Uray Lá.szló. 
Já11oshaln1a (Bács) l. l·LS20, Szent . ..\nHa 1 1928~ 

Zúrnbó L{L-:;zló. 

Jánoshalnia, Szent:Ii:lek, (r), 187-1, Sill~·t• Géza. 

Jánosháza (\ins) 1, ,!22-!, l\IP.::ráltó, 1843, Fisd\(~t· 
József dr. Tel.: 5 (FiótJ;:al BiigiHÓn). 

Jánoshida (SzPlnok) 1, 4581, Turul, 1935. dr„ 

SPpsii:;zPnili:irúl,\·i Siikl\1isd Józ:::ef. 

.Tú::-zalsószl'ntµ-yi~rg-y (Szolnok) l. 51~lG, Szenthú

roH1súg. 1888. ?iiedziiJrutLszky lguút"né, szlil. 

Szauer E.011sta1H:in, 

Júszapúii (Szolrwk) 1. 12,390, 2\Ieg:vúll.ó, 1832~ 

Rácz Ilk·:; Tel.: -19. 
Jászapáti, Szcntilán.1u1súg, 1004, l\liin~ter Iuire. 
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.JászúroJ.:szállá:; (Szolnok) 1. 13.HSO, SPgit.Ö Sziiz 
Tuiúria_ 1851, Vasráry Béla öt•tik, b, Fict.el;: 

Alajo::.;_ Tt>l.: 25 

.JászúroJ;::-:zúllús. S.zenthéro1nsú.~. 1no2 Baue1· 

.lánor-:. Tel.: 21. 
.Jászberény (Szulnoli:) L 30.101, Öran:!ya1, 1883. 

Jú1n·{n·y Entlre. Tt>l.: H3. 

Jús1.li~ré11~-, Szeuth6ronisá;; (1-.), 1701, I~r[1ne1.Jy 
Ervin és túr:-:ai, h. l~l':Í.nezly E1·\·in. T1•1.: 38, 

.Jászhcrény, :i\IegTÚHÓ, lll22. Szenl!~yiir;!Yi Júnos 

örUk., h. 8{:.rküz?· :i\Iihúly. Tel.: llfi. 

Já;:.;1.ht>rény, Szeu!:lé1Pl( (1·.). 1820. il.L C;:;efnly:iy 

Rcz::;Ö. Tel.: 95, 

.JúszhPré.n~-. 
L:i.h•:-: iiriik .. k_ T1>n1yo:-: L:ijo:-:. 'l't•l.: 75. 

J[u.:zhPrl~11y, Sz•.·nr I:-:t\·iúi, 1!'128. Sz•_'l'll ,Józ~Pf. 
Júszdúz:-:a (Szlillluk) l. "1G21, r'Úth1ai Szt~nr .:\.n

U!l, l\l()3_ 1\.1•n_·~1•k Déla. 
Jús:;.i'!·l:-:(_i:-:t.(•n!_:.:.Yiir;:y (Sz„Jnuk) l, 27:28, Hr·ld(I;;-

-,;.· as5z(luy. 1n2n. Tóth lluna. 
J úsz!í.'.·rty~za nr ( Szulnu!;:) 1_ 77\17, I\c1uéuys6:.;, 

187G, lierezegh 11un~ . 
.J{~~zkara.ic•nö (I\::-:1) l, ílGG. SzPHll1Ún•1;1:-:ú~, 

tS:S:2, Zol!1liur,\· G_\·(",r~.)". li r'Lttzer Súwlor. 

Jú:ezkb~r (~z!dl!()k) !. J(JíO, Jla."'Y•ll" kun.1n<t, 

l.SJ i. l·~i~llay l\_Úl~uúu. 
Jú:-:zl:id{u1.\· ( Sz„!!ilil;:; 1, lU,ü~)i', E.i:_:-yú, 1;~1l7. 

E.h•in .J1:11i.í, k, Szlk:e Dez:::ó. 
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Jú:-;:t.Ia<lún.i:. öiangyal, 1923. 

üzerutárs: Rados J\Iárton, 
De I\Ioder Détll's. 

JászóujYár (-4-bauj) 1, 1403, Szenthúroruság, 
1887. Strzinek l\Iilosiáv, 

-Tászszentnntlrás (Szolnok) 1. 5151, Szüz l\Iáriu, 
191"1-, Szil:ígyi Géza. 

Jász.szent1ász16 (Pest) 1. 3286, 1'-Iag:yarország 
véda.s.szonya, 1923. I:::asziba Kálnián, k. A ... nih
rózy Tibor, (Fióld~al Szanl~on.) 

Johbág~·i (Nógrád és Hont) l. 1577 (f.), Isteni 
·gondYiseléS, 1933. I\.essler G.rula (_-\.pc fióJ;:ja). 

Jóka (Pozsony) l. 27.JG, l\Iegráltó, 1920. 
Országh _'1.ntal. ·Tel.: 3 

Jolsva (GU111iir) 1. 3,193, _-\.1·auy sas, 1750. Ju

rec:r.k,r örin::. és Gaúl Eéla k Gaál Béla 

J6zsa (I-lajdu) 1. 388-±. R1:iuénység-, 1035. I\:orúcs 
Barnahá.s. 

1\::illa (I-Iajclu) J. 707G, G(1JldYi.selé.s, 1875, I\Jein 
Ernil, 

l(adarkut (StJJ110.:;y) l. 2GG4, Öl':ingyal, 1875. 
Po1)0Yit:-: Zoltii.n. 

E.:!lor:-:a (P1•::;í) 1. 11.880, Öranr.;yal, 1«~9,J. Li.;etl 
Eiuó 

K:lloc.sn, l\Iag-yar kornnn (r.), 1792. I(<i;.:~azd:t-
:::ági Dnnk ri· .. k. LuYasy Dt>zső. Tel.: 28. 

1\::: t1()."\·úr 1 S„irn'!.'Y } J. 32,7 JG. A.rany ono.-:;:l:'tn. 

( t), 177-1, r:o1hu('!i;iy !Z~\lrnún i.ir(jk.; k. Budi
uinch Iinrr~. Tel.: 2-28. 

I~aI)11,;:y~~r, . .:\.1·any ket·e.s;:t, 189G. Lil1ht'r Dél:i. 
Tel.: 1-93. 

517 

.Kavosnlr, J.\la.:;.yur l(orona (r.), 1838. :i\Iittel-
1uaHJ1 Jenő. Tt'l.: 26. 

Kavosrár, Igazság, 1919. Pint:::ek Gyula, 
'fel.: 3-55, 

1(:11111."\'Úr, E.i,:,:yó. JC1úí, DokuL' .Fl~l'ene. 1'el. :1-9,!. 

l(avosv{tr, .i\Ieg\·áitó, 1926. Lo.::;uuezy Vint:e, 
Tel.: 5-21. 

J\.n1111yúr (Sopron) 1. 9536, Re1néu.r, 1838. Fat·
ta:-; Ft~reuc. Tel.: 5G. 

1(a1nn·ár, GondYiselés, 1929. Jeszenszky Valér 
Tel.: •13. 

l(aranc::::;-:úg t~«5.;;rácl) 1. 1255. R.einény, 1929. 
Dr. Solcz G.n1la P(\I, 

1\.arú1~:.;u1H! (ll•'\·es) 1, 3777, Szeutlélck, 1900. 
Gyet \"<l.\" A„ntkir. 

J(:,r:'td (!':u1:t11_:.:·y) J. 3753, Szt:Btlélvk, 1S2n, l(ör
llll'w1y IO:úlu1ún. 

1\:are1,n.;; (Szolnuk) l. 2-1.2-!8, Szét:J11:n}·i, 1~11-L 
:Juk;.; G:'d10!', TPl,: fl7, 

l0:1trczag1 1\Ia.::yar k!•l'(11w, 182(j_ I'opr1\·ic::; Déw.'S, 
Tel.: !:IG. 

IO:arc:z.a;:, ör:Hig-yal. lDOl. I.kitii:-:; Sú;nuuJ. T.: Cll, 

l(an:::-:a:;, Oru::::zl:'u1, 1883. St1·rn Laj11:-:, T('l.: :3L 

J(arczag1 I\:úl\·i1t. 1D30. _·\ll'~Ca11d<.T l(úlniún. 
1\·J.: 1-03, 

l\:t.'-,"a (T.-\.hauj) !, 70.117, I~tt'!l S:·:f'!He, lti:2G. 
Hóth i\Iór. 

1\::;~::::a. J.(on11u1, 1700, Gliick .Súnrlor [:,; Rndú Dél:t. 

'? 1 
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l\.assa, _-\.rany Ol'llSZlÚn (l'l'Iégay é.-; Geffprt ru "<• 

(!'.), 1785. i.\Iégn;r A„rpúd, Déri Jú110:' l::; ~\Iau
rer A.udol', k. 1'.Iég-ay Arvá(l. Tí•l.: 33-03. 

l\._:1:-::-:a, Sz1•11thúro11i:..:Ú!;, 186-1 l\.aufuiulln Zol!Úll. 

T<·l.: 26-36. 
}i.:a:..::..:a, l\legYÚlt.Ó, 1879. Ti~i-iik Entlr:::. Tel.: 2:3~23, 

I\:u:-::a, Púduai SzP!lt A.ni:d, 1898 Garai J~uá. 
'fel.: 37-22. 

1\.a:-::".a, Rúkóczi, 1913. l\.Pszler ErYin. T.: 21-02. 

l\.a:..::-:a, T:::ten _-\.uyja, 1922, IZrnn József és Lusztig
Jenő, k, Lusztig Jenő, Te1.: 3•1--52. 

I\.a::::..:a Glbria 1028 Fl'iechu:un1 Súndor és \Virk-
1n:u:n _-\rpá{J, Te!~; 23-76. 

l\:a:..::..:a, Liziői ki:- Szent Tt•1··~1,ke. 1D2D. P(l\a\st:k 

Pál. 
E.a:-::..:a, SzPl!t 3!ÚL'tPn, 1D3S, }In,idu Eniií. Tt•l.: 

34-66, 
E.a1y1núr (Dúc:..:) l. -1818, Sziiz :\Iúria J8!J\ 

Öz\·, Sl'l1uch I\.úrnlyné. h, Fúbiún Gúza. . 

I\:úl (llere:.:) 1. 438\J, ?\IC.:!\·Ú\!\•. 1908 J;;'c 11 (,<..::,,y 

Súnrlo1· (iri!k, (Fiókkal ;En!li1vlken~ i,, }Jú 11 i'icz;.· 
Súntlorné. Tel.; 16. 

Kó.ld (\ra~) 1 • .l.1)3G. SzPHi Lú:-:;zlú 1n2s \'<·u·ko-
11yi (\V:1gH<:r) TíYadar. . , 

I\:úlniúnc::-:a (S1)nwµy) l, 150-1, :;\Ia;:yar l;:i11·1•11a, 

1855. l\:Plényi )Ilh:°dy. (lSDG-ban Szu1Pkt':t 1•n
;:edélyeziék. ide 1Dl3-han helyeztél;: út L 

1Zúloz (F1•jér) l. ·1G·77. l\Ia.::yar J;:on.1n:i, . .l.Síi'.3. 
Jeges Zoltán, 
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Kálló (N0;;l'ád) 1, 2325, Isteni gonc[\·Jsclé::-:, J.DOJ, 
Lenz J ózser. b, ui. Gaál Gézn. 

l\:[qoolna (llt>\'(•,..;) I. 1838. Öran;:y:tl, 1883 :Na;;y 
József, · 

l\.úp1_i!nú::-:n~·ék (Fejér) 1. 25G2, \li)riisu1arty, 1887. 
Dal11gi l\Iil!úly r1r. (1887-ig- l\Iarinnvú,<:;ál' 
fiókja Yoh,) Tel.: 21-17. 

1\.ec.:skeniét (Pest) l, 7D.-!G7, l\JPg\·áJtó, l~l0-1. 
Csorba János. Tel.: 1-57. 

l\:ecsken1ét, Sz;entlélek, 1847. özv. I\.atona Zsig
rnondné, k. I\:atuua ?iiargir. Tt>l.: 3--45 

J\.ecsken1éi:, Szent IstYÚn kirúly, 1922. P:u~li Pé
ter. Tel.: 3-23, 

lZPt'."'kninét. i\Iát.YÚ::-: kii-:.í.l.Y ( ) 1'91 D F l'. ' e;.,.. • l', ':11·-

kas Déla, Tel.: 1-,1D. 

1\:t«:::-:kein(i· l\:i~\·ó 1!107 Zi1w1Y Pú.1, 
J\_,.,,Jü'l!H:il' j;!t•;li :.,:11;!!}\~"'1'1~.~ 1887. 

SÚ!Hlul', TPl.: 3-27, , , ' 

l\.1't:'k\•1t1r~r, I~úkúczl, 1~11:3, ..-\.ndré Lú:-i 1,\ó 
Tl'l.: 1-53. 

l\..\'('.:.:.k;·111ét Szt~nthú.rornsúg (i-.), 
r .... t\ an Ut'uk,, k, l\Ianon Jú111h 
(.:\lavilúsi éYe isIJwretlcn de 
fcuná1lott.) . 

I\.1_•c.:;:;ke1uét, Szent Erzs0lJet. lf/11 
Tc~l.: 4-25. . . 

17-10. Tóth 
'l\·1.: :3-G7. 

1u{a· l'i-10.ti(~ll 

Búi.: . ..; BCin. 

I\:\·c::-:kt•1n;,'.!1, i\Ia.~yan1k Na6ya:-::szon\·a J.027 rit~t. 
Szab,) Lús:Jó. T1~1.: 3-75 · ' · 

1\.t'<·:.:li:t•ni0t. S;:(•nt L{!,:zlú, ·l~J27 F'iinlü::; Lnju~. 
T'el.: 3-88. . 
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J\.ec~ken1ét (Lnkytelek), Szent I1nre, 1930. Si!~nri: 

!(oTÚCS l\Iihály. 
l(eet'l (Pest) I. 10,384, SzPntháronisá.:r, 1890_ 

J nszt Oszkár, 

I\.eet'l. Szent Rókus, 1930, Rádóczy Gyula, 
Tel.: 36, 

!((•lpbia (Bács) l. 3566, 1\le;„·áJtó, 1932. Bodók}
Ida. 

l(en1ecse (Szabolcs) 1, 4317, l(igyó (r.), 18,11r 
l\Iikecz Zoltán. Tel.: 10. 

l(en1ence (Hont) l, 1827, Szentcsalád, 1931. Dob_ 
ler László. 

l\.e1n1eres (Szolnok) 1. 633,1, Remény, 1879. Ve~ 
réczy Géza öröl~,. b, Wenk Béla. 

1\.enézlő (Szabolcs és Ung) 1, 1888 Isieni gond-· 
Tiselés, 1933. Súrvúri Pataky Ist,Yán. 

I..:.erekegyhú.za (Pest) l. 5262, Szent I:;t.\·Ún, 1894 .. 
Iluii.kay Ilon;L, Tt>l.: 12. 

l\.eszthely (Zala) 1. 10.G-!4, I\.ét oroszlán (r.)„ 
1745. Cséliy Lajos. 1'í~l.: 29. 

l\.cszihel:r, örangyal, 1897. IYanii::; I\.úroly dr. 
Tel.: 21. 

E.t•szthely, Szent ~.\.utal, 1927, Szn1o(liss Józ::;pf" 
dl', Tel.: 79. 

E.P\~erl!il','- (Csanúd) I, 5098. Isteni gonrlYi!:;elés,. 

1880. Bnuer Károly örök, 

I\.ótkö (Nó;;rútl) Ilkovic.s Jenő. 

I\.C.inénd (Eszh:rgon1) 1. 2026, Lvunll'.:Ü Sziiz1 

1914. BecJ;;: Ernő. 
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1\.étpg-yhúza (Bék>fs) ·1939, Ji,\t.'lli gowlviselés, 
1888, E.on1"='Y I\.úrnly. 

l\:étlit!l." (Soino;:ry) l, 3821, Seg-il.ö :;\Iúria. lf!13. 
Dul::u1an Itl!n Lnj(I:-:, (Fiókkal Dnlaturl!u:'ti·iún.) 

l\.irályllú.za, I-Itcr:-:koril':-; Sántlor. 

I\.irúly!Jelrnec (Zt.>rnplén) l. 327-1, l\IPgY:d1ú. 1832, 
.Str:n1:-;z Dezső, 

KirúlylH•liuee. :\Ja:,:Ynl' koeonn lHl•t S11·a11:,;4 
Iíugó, k. 'fon1csá;1;·i Ernö. T~l.: 27, 

1\.ishér (I\.n1uúron1) ]. 4134, SzPnl Iuire, 1882. 
özv. dr. I\·jn ~4..rpúdué (iriik, TPI,: 31. 

J\.i~ko1uúr111n (7,nJa) l, 1833, ~.\.u::yal, 1883, 
Pt>rH:;;, Júuns. 1\.·1.: 16. · 

l\J,.;kiirl' (I·[p\'!':C:) l, 3680 (i.), Rt>uién~·. 1()33. 
Do;.;dún l\.úl11:ún. (Th:zahura fiÓli:j:1,) 

I\.L-.:kö1·iJ.-.: (P!•:-:t: J, 13.1,1-!, Pt•tüfi SCt1Hl••!', J!l1-!. 
Finy JPnÖ iiriik. Tel,: 62, 

1\..i:;kődi.:-:. I:<:tPni g-onrl\'[:-.:Plé:-:, 1838, D(>lP.-.:(']1 Gyul:i 
Tel.: 87, 

1\:bkunr1nruzs1na (C:-:(1JlµTÚri) J. 18,HGO, S;:pni"J1Ú
r1Hnsú;;, 19íl7, Fo1·gúd1 Júuos iil'i.•k., k, dr. Be
dőné, I-laja~ StPfú1tia. 

1\:iskund()rozsr11~1. Szent Istrán, 1861, Szirrnai 
I\.ornél örök, 

I\:iskurHJ(,;-oz;.;n1:1, J\:i:-;lP!!lJ1li1ri1 tanya, :\I:1dor1n:t, 

1D2G, ÖzY. Bor(I~:-; I\.ároly11é, h. Fodor :\Iúrtou. 
né. 'I\~1.: 1'1. 

1\:i:-.:kuuféh:gyháza (PP:-;t) l. 3t"i.20(i. Sl';.;itü l\IC~ria, 
1875, Gellér J{nH1:-.:. Tel.: 1-45. 
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K.islainfélegyháza, Szentháron1s<Í.g (r.), 1818. I'n
koniáncli Endre. Tel.: 92, 

Kiskunfél0gyhúr.a, Szent I:-:tx(tn, 1894. Sz. Tbi-11 
Józ:-;ef, Tel.: 25. 

K.iskunféle,:.:yhú·;,a, J6zu:-: ~zi\'P, 1H3-1-. T ·:liy J.J~ 

z~er. Tel.: 80, 
[(isli:unféh.•gyh:.\za, P~ld11ai Szl'nt ~.\.llt:il. lf!O·t 

Thury ~'1.ndor. Tl'l.: 1-:24. 
1Coskunfélt>:;y1lúzn, l\le;;\"Últú, lfll4. Tar.iúnyí. 

Júuos. 'l'!'.l : 80. 
K.iskunhalas (P(•;-;t:) 1. 28.829, I\.igyó, 1\1.:3. i\l:i

kay I\.úroly. TPI,: G3. 

K.iskuuhal::t-:, Istt•ni goudybelé:-: (r.), 1s1·;, Dúcs-
top(llyai Takar~kpén:dúr 0:-: l\litv;-; Fe<'l'nl'. 
iiri)li:., l1, T·.iiuory Eh~u1ér, 1\.:1.: ·1. 

KJ:::kunha1:1;-;, ?lln;;~·ar kJ1rona. 1888. TI.(\c-: ,JúrH1.<::. 

Tel.: '!. 
E„b!;:1111h:lla.-.:, SzPnl: J,.,1~ún Lii{.1;.. J.\){Jl CzHnl:t 

l~Pz:::ü, TPL: 6·1. 
I~bln1uhnla:-:, IL I~úk6czi Ft'rPlll'. 1\113. Szek,:·i·

Jöz:-:l•f. 1\·J.: 5-1. 
l(isl~unlad1úza (Pt::::l) 50(18. Szen1Iél<'k 185(L 

1\,i](~ssy Istvú11. Ti:l.. 7. 
Kbknn1naj:-:a {I\„-;t) l, lí.900. ;\lP.:!\·últ:i, 185'.2. 

C:-:. Gyüri'fy i\Iit~.''-1s O..•tiit. Ti'l.: 22. 
1Ci:-:kuu;11a.J;~a. Szr!nlhÚn,•!n•i~\:!, 1:i11. C:-:(!..11r[uJy 

Júnu:-:. h. :i\Id('f:'Z ?l'Iiksn.. 
K.i:-:lúug (Fe,161·) l. 3108, Szent :i\Ia1·giL lil25. 

Jeges B81a, (Soponya fi(·:~j:i.) SdinPiilt•r :\Iik-
1ósn0 s~:lil. B:nnuholzer E!<'Oll(ll'a, 

1\.binnr.la (Di!1a1·) l, 2G-!G, 
Gyula. 

l\..b!H':-'t (P<':-:t) 1. 64.542, 
Ö7.\·. B1·l't'lYÍis Taniú:-::né 
Tt>I.: 1-!G-391, ' 
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S-.:i;ut Lú:-:zl'\ 1885. 
lz. Po.!!Úny Lúszló. 

1\:.i:-:JH•st .Ft•llél'kPn::-::zt, 1002. Biihrn Gyula. Tel.: 
1-!G-SGO. 

l\.b!Jt':'l, Turul, l~ll~. Lú:-:zlt'.i Tihllr. TPl.: 3-1G-D9-1. 

1\:hipP.-;r. DPCtk Ft>rCnC', 1922. Birt' T /L:-:;t,lÓ, t. Biró 
Vll!!l(•S. 'l\~1.: 1,19-292. 

E.bp:•:-:t. ?.Ia,:!ya1· korona. lfl15, !Ta.i 1 l11 Ö!liin 11r. 

1'Pl.: 147-070. 
1\:.b{H>...:t, R•:nH~ny, l!J:2G, Darnhús T\:iih11án iirUt. 

T1·l.: 3.\~l-:2íi5, 

l(b[w:-:t, Nn!!yn1agya1·orszúg, 192';", G111'·!10: Béni. 
T('l.: l-17-078. 

1-Cbt>f':-:i, JCi.:!yó, 1032. !11" Sií•io Gyijt·:.:y111: :-:ziil. 

Tiir<ik I\:ahtlin. Tel.: 1-!9-284. 
I\:istarc:-:a (Pc:-:t:) 1 33"G Patronri tinn!!n•:iae, 

1~123, C:-:{;nka Bé1:1. ~ ' 
S.i::;teh•k (C:-:11ngr[ul) l, 10.547, Szt>nilélek. JR78. 

l\I~1jor A.gii~ti!ll. 

1(iste1ck. Szent Terézke, 1930, I(iss ,Lajo::: clr. 

1\:.i=-terenye (NÓ;!TÚd\ l. 4144, l\Iagyal' korona. 

1882. Sn1ptuna A.htdúr, k. ICohlinann Ilona. 
T('l.: 7. 

1Cb11j:-:zúl!:'t:-: (Szolnok) 1, 1-!.532, Gúl_va, 18:27. 
l\It>rval Gl::i;a, '1\:l.: 31. 
ICi:-:uj:-:zÚ\lÚ:'\ i\Ia::.;yar knnfna, 1885. ?IIPc:-: Balogh 

Sándor. 1\:1.: 22, 
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I\.i:.;ujszállás, örang-yal. 1H17. Ziihly ])ez~ö. T.: 9. 
I\.is,·árda (Szal1olc::;) 1. 14.133, -~l'an~· on1.:-zlún. 
(r.). 1818. SzilÚg)·i Lajt1s. Tt>l: 33. 
l{isYánla, C:·dllag. JSC3. Fri1'tl Súndor. Tel.: 34.
l{bYúi·da, J{i;ryC), l~lOS. Fnrka..- ,}(·116. 'l't·!.: .1-03. 
l{bYÚrda, Szl'Ht Lá::;zló, 1!!23, St'.i\ez; ]!-'t\"Útl, 

TPl.: ,l,J. 
l{i~;;o111\l1Jr (Tornntúl) l. 5008, I..-u·ni go1:ih·i:-:elés, 

1818. I-I(lfhaHl'l' A.ndor. 
K.óc~ (1\:.n1núroiu) 1. 2fl71. Sa::::, 192H, Dak Józ::;ef. 

E.oc..-ér (PP:-<t) 1. 4267, Szent I~tvún király, 1895~ 
Boios . .\ladár, 

Kóka (PP:-:t) l. 48GS, 1\Il'.~váltó, 1882. Györkiis 
Púl iiriik. k. Bal~:-;ay Lú::;zló. 

I\.01uúdi (Bihar) l. OG~JS. R::iuény, lSSZ. Solcz 
Gyu!a, Tt'l.: 20. 

l\:.<on1údi, Turul, 1D2D. 1,íinnay Isf\·ún, Tt•l: 14. 

E.01uáro1n (l\:oniúroiu) 1. 21.158 Fehér I\:\)l'l'~Zt. 

1885, E.iridyi ?lliki/J:-:. Tt•l.: so: . 
l((l!náro1n, Szerc(::;eu (r.), 1170. Suó:-; Ödi'1H~ 

Tel.: 70. 
IC01uáro1n. SalYat(lr, 1780. Neu\Y('lt Pál. 
l\.oiu{Lroiu. I~h·tli _:..:r1wlyi:-;pJé.-;, (r.) 1797. I\:u,·ádi. 

Tiltain01'. Ti•l.: 1-88. 
I\.01uáron1, l\-I1~;.::Y:Utó, 1927, Zo1nhory G.Sr,a, h. 

Schiinhcrg1!r 'l\Iór. 
E.ouijút (Nyitrn) 1, ·1075, Szt•ut .Erzsébet. 1898, 

\Vinkler I:::tYún. · 
l\.ornló (Baranya) l. 2187. SP:;itö l\Iária, l!lű(L 

özv. HHhner Józsefné. 
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h:outloros (Bék.és) 1. 7178· Reinény, 1892. Bari:;:; 
~.\rpád örök., k. Gi\llPl Nántlor. 

E:.ondoros, l\-ler;Yúlt.S, 1934. Réthy Feren·.\ T.: S. 

l(óny (Györ) l. 2332, Rákóczi, 1909. I-Ié;:cl l<'i·i

r;~·r•sj k. Oláh László, (Fiók: Győr:'iJ,·én;.-J1áza) 

l\.óny{tr (Biha1·) l_ 309,!, Öran~.ral (f., lfl30, l!P-
11H·:-: P:tt:tky Sún\l(I\' (Dt~n·c:-<kP n:il>.i;t). k. 

·vajda !Zárol~. 

I\.ótaj (Szahole:-:) l. 3914, E..ig-yó_ lf!:33, NPuw::1 

Sarolta. 
I\.iilc:-:P (Szat1uú.1·) 1, 1230, Szent _.\noa, 1S94. 

Ladúnyi Lajn:-

IZiilt':-<tl (TPln:1) l. 1987 Isl<~11i !!lHHIYbl'lé-:: 1879. 
I\.orit:-áu~zky n;:nP:-:. 'Tel.: 11~ . ' 

}\:i,iHilÖ (!{('\'!':-;) 1. 3350, (t'.), l::'lt'lli .!!nWh"i~,·10:-:. 

1932. S1:akút:-; Zo!tún; k, F1•n•11czy I:-<tvún, (Ti
:-;zanúna fiÓJ;:jn). 

l\:íinn,:wl (\T:1:-<) 1. 76·1D. Oro:-:zlúu (r._), iso:3, 
SonH!'\.PIHI Gyi:r;:y, TPl,: 12. 

I\.iir111cnrl. ?lfP;,;vúliú, 18fl5. I\:iittP\ Dt't::-:ii, T<>l.: :3. 

IZiirnyt' (h~o1nú1·0111) 1 2285, ?IÜ';!\'Úl1;1, 1!~23. 

Szalló A.utal. Tel.: 4. 
I\.örii~iH'g"Y ( S()Hln~y) l, 1872. SzPllt lélPk 18\)S, 

ÖzY. Tanúcs Gyniúné, k. Gúi:-: L:1j11:-:. '(l1Jény
fiÓ,Kkal Dalatunfii!drúrou.) 

1Zör1i:-;ladúny (Békés) l. 8150, IZigyó, 1872. yitéi~ 

Gnskó Béla. Tel. :8. 
IZörib1oczÖ i.\Iúr11u1ni~5 TI.tulolf. 

l\.öri1::.B1c1.ö, S(1n·ogy0Yi L. 
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i\.örö::;tnrcsa (BéJ;:és) l, 5678, Szentlélek, lSSS. 
Dr, Budai Istvánné, b, Tóth Eleruér. 

h:.öszeg ("\/as) 1. S537, l\Iagyar király (r.), 167J. 
Lendvay Lajos. Tel.: 57. 

E.ö.:Szcg-, Szen..:c;,;cn, (r.), 1600, if.i. IZiittel Dt~z:'<:;. 

Tel.: 22. 
H„öteg;yún (Bihar) 1, 2679, i\Ingyar koro11a, lSBL 

!üss Ferenc, 

1'.i„őu;Jel;: (Szoluol;:) i. 3510, Szent Istvún, 188!'. 
I\.orpus Lajos, 

E.öYág0üts (Zala) 1, 2389, IZővágó, 1926. l{Pllú., 
László öröli::. Tel.: 1. 

K.övesl>.ál (Zal'.t) l. 946, i\Ingyar l;:orona, 1391. 
l'Jagy E. Jer:ő, ·Tel.: 6. 

l\.ii\·e::;li:ut C'las) I. 750, I:;;teni guB(l\·belé::;, 1834. 
Bartha Béla. 

h„ö~·e::;Jiget, F{)rtuua gyó;ytár. 

J(1-a!'i1.nokYajda ( • .\1Jauj) 1. 727, A.ngyal, 1sn7. 
S::ilúgyi '.loltún örük.: l•. Tell;:t•:;.;;y Lú::;;.i;ló. 

J(unágota (C:-;auád) 1. 6964. Sz(•t>t I:-:tsún 18~)1 . - . . ' ' 
1il. }r.:Je;::, Lajos örük.-: k, 1'~ejes ,Jó;;;ser, (Fió:,_ 
k<1l N:1gykau1:1rásnu.) 

I\.uubaja (Dúcs) i 00;5G 
Yitéz llu::.zkny Lú.::;zJóné' 
So1nogyi Súnthir. 

Szent R0kn::;, 192G. 
Pr<n~fort Eunna; h 

E.unllegye:;; (Szolnok) l, 10.890, J\íag~·:u: koroua. 
lb27. Szontl\· L::í.szló 

l\.unllt'!-'.\·e.-.:, }~_lg.ró. 19ŰO. ÖZY. dr. Nugy Frigye::;
IH:; Tel.: 36. . 

l~nnhegycs, ~.\ranykalász, 1929, .Józ:-a Súudor. 
Tel.: 4,1, 

E.un1naliara.~ (Szolnok) I. 78G2, FPlJr 1-:i;;yó. 
1850, FUlth'S Béla. 

l\.ll/l!li:td:ira~, I:-tt>tli .:.::utH1vi;,;eJé;-;, lfl2l. P:tJlP Elek. 

Kun;-;z»ntniárt(1n (Szlilnok) 1. ll,33l Sz('H!l!Ú-
Péue1· JpnÖ 'l'el.: 112. 

E.llll::iZl'llt!uártun, l\Ie;;vált0, 1S82. \'luce :.\IikJ(1:-:. 
Tel.: 27. 

I\.uu::;zt.::nttniklós (Pt~::;t) l. 300:1, Núdor (r.), 1858. 
l\[ajor -~g(l::;ton és Forgúc:-; IZ„ li. FPr::iu::-: L. 
Tel.: 31. . 

K.n11:;;.-.entulikló::.;, ?ilagyar konina, l!l2!l. B1•n1út:1 
Púl. 

i\:11r1akp;:-;zi (E.01núrut!l) 1, 1:2-7-1 81':„dt(i Szil:: 

l\Iúrin. 191-1. Frietl l:-;trán tlr .. 

E„utao; U:iol!:(l.~_'Y) l . .l02'1, E.:.:é.sz:->~f!. Ul'.27. Szaho'1 
ZnlLÚn, Tel.: 7. 

Laj11.-.1i:iz:-e (P<•::-t) 1. 1.l.~)U7, Szt>nt I:-:t,·ú11 kirúly, 
lSSH. Batlín;;t~r A1·11á(i. Tel.: 7. 

LaJtii-;H!lzse, Szeul lllargir, 1927. Néi11Pll1 Póier. 
Tel.: 22. 

Lakóc:::a (Sonlo!:y) l. 1212, Púl\uai Sz\•U! „.\Jttal, 
1033. Brantnrr „.\nial; k, Bra11tr1Pr 01i('. (Fi-
0kkal Dr:í.yaf<)k(.1n,) 

Lábod (Son1ogy) 1. 203-!, Isteni gontJ\·i;:-;e:llo,; (f.), 

1930. F':tller „.\dún1né. (Na.:ryaiád fiókja). 
L-engypl ('I'olna) 1. SG3. St>!!itő Sziiz l\Iárin. l\':~4. 

I·Inrsúnví Z(lltún. 
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Lengyeltóti (Sotuogy) 1. 2693, _-\.ngyal, 1857. 
ifj_ Gúllé G-é:t.a. (li'iókkal Fonyórlon(. 

Lenti (Zala) 1. 221:.l, :.\Ia!!yan1r:;zú;; \'éda~:-:r;unya, 
19:2,1, Gonda }\:Úi'oly. 

LI.•osén.v (Veszvréu1) l. 2226, Turul 
Lehl'er _..\.lfréd; b. Pogác:-;ás Illé:-: 
fÖkajár flól~ja.) 

(1,), 1928. 
(Balat11n .. 

üetenye (Zala) 1, 3233, Szentlélek·, 1870, l\.vrá('.:-; 
László. 

Lébény (i\losonJ 1, 3349, 1'1egYált.5, 1880. I\.oruk
nay László, 

Léla (Bars) l. 12.576, Fekete sas (r.), 16G·L 
Eoleruaun örók,; l~. Sti:iln:-.sy A.latlúr. TPJ..: 
1-37. 

LéYa, TIIa;;yar kor0na, 1823. l\.ncsera In1re. Tel.: 
1-09, 

Lé\·a, Salrntor, 1026, Sz(•kan Lúszló é;.; \Vein
hergt•t' László. 'fel.: 83. 

Litke (NÓ;:;t'á-.2), l\IP:,rváltó), l~l3íi, Tornyo:; 
_.\Jar.1:.Ít'. 

Lo:-;oncz (Nó;..:rúd l. 15.45!), Fekelt> o;a:-:, (r.). 
1760, Diatnant Lúszlű, Hnn:; Geyza; l~. Dia~ 
1nant Lás·dó. 

Losoncz, l\I:u,ryar kirúfy, 1843, Ö;i;v, Dénc:-; "!\lik~ 
::;~nié, k. l{ei:-:ln:iann Pál, 

Lo:-:oncz, l\fí'),!TÚltó, 1919. \Toda Guszt:Í.\' llt', 'l't>L: 
28. 

Lo,-:oncz (?) 1030, 1-Iaa~ Geyza. 

Lova~hl'rér 1 y (Fejér) 1, 31-!0. Szcnl I~h·ún (r.). 
1830. Rusz11yák Lajos. 
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Lovú::=zriatona (\Te.szprén1) 1, 2243
1 

öranµyal. 
1835. Bogclándy J eoö. 

Lőrinci (Nó.::.rrátl) 1. 4987, Szent A.nna, 1896, 
l-lollós Lú.::-:.:Jóné s;;iil. Gott::.:chliog E.on1éli:1, 

Lfivő (Snprou_l 1. 1572, Segitő ltiária, lS'iH. llllr
vúth I\.áinián. 

l\Iaci:iras (Búc:-;) 1. 5928. S7.enl Erz::.:éhnt. 1003. 
Szú:-z l\IiháJ~-, 

I\'la;;lód (Pe:~t) l, 510•!, l\Iagyar knrnna, 191íJ, 
St1•iuer 11\:reuc. 

111a~::ya1·iJániH~~!ye:; (Csanád) I. 3982, öran;.ryal, 
J 888. Eoro:~tyáu Lajüs, 

J\I:if(yan•::;au{ttl (C:-:anÚ<l) l. 2672 I::;reni ;.rondyi:-:P-

Iés. 1!133, (f.), Lukúc~ Lú:::zlÓ, (.:\pÚ!f:1J\·:1 

fiól~Ja.) 

J\Ia;,r.ral'{Ji(J::;zp;: (Poz::-ony) l, 3557, Szun1l1Ún111i-

ság, 1901. Fcild('i'> .Ernö. 

}Jai,:_\·ar~P11c:-: (\í,1.-..:) l. 1,1-71. i\le!:vÚltó, lSHG, J.:l:-:~ 
gt• . ..:.zúui Szahó • .\rp{Hl. TPl.: 12. 

J\Ia;:yaru1Pc:-:!;:1,' (Uaranya) 1. 533. PPtÖri Súndol'. 
1})0-1, \Yt'inhel'gPr • .\nuin. Tt'l.: '!. 

i\Ta;.rya t'Ó\'Úr ( i\[o:-:on) l, 8584. Sl•gii ö i\Iúria ( r,). 
lGDO, Rüll Irnre. 

1\I:u:yar(n·úr1 l\It>g\'Últú, 1922, To1uka Iván. T<>I.: 
58. 

l\Ia;.cynr:-:zi··;;y'~!l (E:-:zt\'l'.W:111n) J., 21D9, Szi•n1 Jú· 
nos. 1903. E.:avrlni Júno.s. 
l\Iajs (B:1rnuya) l. 1885, Scgirö Sziiz :Jiúrin. 

1929. l~i:-:;z('J~· In;rc, 
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l\Iaklár (I-TeYes) 1, 2585, Szent A.11nna, 192ff~ 

Ro:::s111aun ICároly_ 

l\Iakó (C.-;nn{ul) l, 35.82,!, IstPui gorH1vbelé.;, (r.) 
1·1so. lstók Irén és J:;:t·ók l\Iar;.dt; k, 1.-.tók: 
Irén. Tr>l,: 82, 

I\Iakó Öi·au;:..:-,ral, 1873. 1Iajnal i\IH;JSs Tel.: 2-80. 
i\Iakó. H.cn1Ón.r (r.) 1846. Szöllö:-:i JpnÖ. ·r.: 2-01. 
l\Iakó' ( Ujvúros), Szent Lás,.;ló, 1882, E:J;;s Jeuö 
ürük. Tel.: 1-50. 
l\IakO, i\Ie;:;váHó, 1D02. E111Uer J 6zsef. b. Nérneth 

Sái,dor. 

l\Iakó, Szeut István, 1907. 
l\Iakó, Fí.!renc Ferdiuúnd, 
,jlakt., l~o:::;stith, l~J:2G. 

Tel.: 1-85. 

l\Iathéser Jenő, T. 52~ 

1014. Rácz; Jenő. 
vitéz },:.irály TIIihály_ 

l\In iTa !i ( S11l!H•;:!Y) l, 6,173, Szenthár1.Jl!1ság- ( r,). 
11~10, Néni\•th Józ:::;efnó szlil, Ráth ~.\Bn;L k. 
t1ic;-;li:-:z('lll!Hár1oui l\Iajo1· István. Te!,: ,lG. 

l\Iarealt, f{erué1:y, 1D23. ÖzY. ?tlüllieh Rullolfn·~r 

J;:, Stré1i;;u J{utlolf, Tel.: 69, 

J\IarronYúsúr (Fejér) 1, 315·1, Szent István. 183CL 
Grilnn1 Ruclol.r. Tel.: 1-17. 

i\Iúd (Ze1nvlt'n) 1. 3524, ICi_;;yó (r.), 1820, Forkl;.
Gézáné; h. Fl•IszPghy Gyula, 

;uá;oeó (Baranya) l. 3833, 1fográltú, 1853. Z. 
Znúr,\· E!(•1nérj h, • .\dh•r IYún. T<:l,: 20. 

l\Iii.lcza (Zernplén) Bijttis Sán1uPI. 
l\Iúnllok. (SzaUolcs) 1, ,11-!G, l\Ie;,;YÚltó, 1861, 

Ujhelyi Súudor, 
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.l\Iúria11óc:-; (Szallnlcs) I, 2204, Sznz 2\Iúria. 1803. 
Dobribán .<i.ntnl, 

1\Iátészalka (Szatn1ár) I. 9125, Oroszlúu (i-,), 
1825. .4..ln1er Béla, Tel.: 12. 

1\Iáté::>zalka, C::;illng, 1908. !Cáluiún Erni.i. '1'.: 14. 
l\látyúsföld (Pest) 1, 2943, CorYin, 1917, Szik~
né, Sznc . ..; Julia. Tel.: 58. 
1\Iec.-:l•kalja (Ea1·:111y:i) 1 2021 Szt\11thúJ"o1nsúg, 

1936. Nagy Elei;:. . ' 

TIIPc~ek:-;;;a\111J<:;,; (Banuiya) l. 4Gíl, Szent Bor-
Uála, 1885. l\Iárkus Gyula, 

1\Jt•dg,\"e::;bollzú.s ( „A.r:t(l) l. 2521, _'-\..ng-yH 1 ( f.), 

1928 \VicnPr Leó; k. Jezsó _4._rtln11· C.\Ied-
g;resegyháza fiókja.) 

1.\Iedgyest'g-ylt{tza (.:\.racl) 1, ,1908, .-1.ngynl, lflül. 
VViener Leó, (Fióli:!;;al lliedgyeslJullzús()n_). \J, 
Vigh Ferenc. Tel.: 23, 

1\Icrnye (Soinogy), 1, 1509, Öran;.ryal, lSSD, Giild 
Nándor. 

l\Iezöüerény (Békés) 1, 14;110, IstPni gn1Hh'bi·Jé:-:. 

(r.), 1830, Thaller Gyula, k. \Vf:llger Lást.JÓ. 
Tl'l.: 30. 

1\Iezőherény, 01·0.::;zlún, 1S9D, Beretzky Péter. 
Tf'l,: 2.t. 

l\Iezöhcrén\· l\Ie<ry:iltó 1993 Szaiió _.\rp:cdné, 
s;,iil. IZ~1;1Iót;Y ZsuzsŰuna~ . 

1.\Iezöc::;ú.t (Borsod), 1, G09-1, ::\Iagyar ki rúly, 
1829, Lúzú1· János. 

1\Iezöcsát, I::;tcni gontlriselés, 1923. Orosz ,lá11os, 
b, Löbl Tibor, 
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:&IezÖc:;;okouya (Suuiugy) l. t3G3, C.-;()l\:l:-;z:;1·y:1s„ 

l:J3,!, l\~rczt• l::;t\"C~u. 

l\Tezöli:ú~zony (Ber~g) l, 2665, Reniény, 1883. 
Ziu11uenuann Jenő, 

l\fE·zől\1..:n•:-;zlt:::i (Bor;:;utl) 1. ,!27~l, l\la;;yal' korona,. 
lSGS, Sista l\Iiklós örül.:. 

I\IPzöko1!láro1n (\Te~zvré'!ll) 1, 1759, Örangyal, 
1904. Freiszl.Jerg l\:ároly, 'fel,: 11, 

l\Ie;;.öJ.;:oYÚe.-:;ltúza (C::;anád) 1. 0323. :\ít>gTÚltÓ~ 

1882 Gúbor Junö. 

l\lezölü)Yesll (Borsod) 1. 20.806, Örang~ :11, 1893. 
Pesti J 07.sc•f, Tel.: 26, 

l\IezÖkGr;::,d, üclYiizitö, 1831. I\.urúcs I\.áltnún. 

'l\·l.: 57. 
I\leziikü\'1•sd, SzL•nt Lú:;;zló, 1!)18. ::.\Iorr:iy József 

i.irük. Tel.: 37 
l\Icí:Ötur (Szolnoi~J l, 27.G-17, Reu:0ny, 1886. 
\~úrday ::.\IikIÓ::;, Tel.; 50. 

l\Iezútur, ?.Iag,rar l.;:orunu, 1872. Elek Jeuö. 
'rei.: 72. 

l\Iezötui·, :\Inci.rnr kirúiy, 1809. D, Jaul;:oYich Dé
rw=-; h. JankoYiclt Zoltún, TPl.: 1-30, 

:i.\Iezőtll!', :\Icgyáltó (r.), 1818. Rokszin Szilviusí~ 
é:; lhiger Ul11nann Zoltán és nt>}.~ J;:, Ruli::-:;r.in 
SzilYiusz. Tel.; 44, 

l\It~zötul', I::;tt•ni gondviselés, 1933, N,ritr:iy Tibor~ 
Tel.: 100. 

l\Iélykut (Dács) l. 80-!3, Szent A.H!Ht, 1886, 
Pr11t.1fort I\.ornél dr, 

533-

l\Iél.rkut. J::;teui gondviselés, 1925, 
lCároly, 

3\Iihályi (Sovron) l. 1'152, A„n'.!ynl. 18DG. özv. 
l\.l'euz l\.árolyné; k. l:Crí:uz \ralden1úr. 

l\IU;:PlH~1·cs (liajt111) 1. 25Gl, Re1uénysé.:;, 1\)2(), 

I\.ornhoffer József örök. 

l\Iiudszciit (C5:ngrÚd) l. 9946, Szent l::;tvún, 13(j.1_ 

I\.atona lstYÚn, 
l\Iiudszt>nt, Öl'angyal, 1914. fiubacsPk E.úl1;1Ún. 
l\Iisli:e (Pe::<t) 1. 22Gl, Szent S.dl\·e.:;ztt'l', l~t:J3. 

Lörinc:r. Júnos, Tel.: G. 

I\Iisli:olc (Borsod) 1, 61.559, _.\1·any oni:-;zlún, (r.) 

1811, I\.iráldi J:ino:-; dr. 'l'ol.: 20-1·1. 

l\Ii:=,:kule, l\.igy0 (1'), 1803. Dr. Stan1l\('!'.~er S:'t
lHlH.:lué s,,;. Barueh L01Jy é:-; lizr, dx. Su11:(1.~yi 

BClúné. Tt>l.: 98. 
l\Ii:::;k(i!e, l.':'!!'íli goutl\ bPlé:-;, 18\14, 2\IC::sz:.'~1·0:-; ;~111. 

lún dr. Tt·l.: -!--79, 
Illi:-;kolc, Z\ta~yar kor0na (r.), 181~1. nt•ieh;1nl 

Jeuö. Tel.: 1-18, 
l\Ii:skolc, -~rany:-;a:-; (r.), 17GO. !\.elln:::r Öiliin. 

Tel.: 75. 
l\Ii:-ili:oll', _.\J'any .';;Z:d'YHS. (r,). 1760. n:\('f, Gyuln. 

é:-; I3irú St~nclnr; k. Rácz Gy11la, 'l't~l.: 2-Gn. 
T\Ibknle Erz:-<éla•r, 1H03, \Véhly I:-<!\·Úo. T.: 3-07. 
Z\lb!;:11lt·: Púduai Szent ~\.utal. 183.J:, dt·, BC>l!Úl·: 

Józ:-:;el', Tel.: 2-3-!. 
?lli>•k1Jlt: (1\IartiBt!'l<'p), _.\p11:-<t(1l. 1!128. Cz<·;..clL·dy 

Istrúu, Tel.: 2--45. 
T\liskulc, }legvúltó, 1918, Szily Gyula. T.:l-·22. 
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J\Iiskolc, örangyal, 1909. Deutsch Zoltún. 
•rei.: 3-57. 

J\Jistole, Szerit István, 1922. iH:lHCs l\Iolnár IZ.úl
n1ún. TeL: 9-05, 

,1\Iisk(llC, Szent ...-\.1u1a, 1931, I-Iolli.inller J ÓzsPf. 
Tel.: 28-48. 

i\Ioüács (Baranya) 1, 17.3G9, lI. Lajos király. 
1848, <.li-. A„ulH.'1' László. Tel.:69. 

f.Iuhács, SzeuthároH1súg, (r.), 1795. Schnlill E.i 
roly; b. l\Iayer l\.árol:r. Tel.: 25. 

i\Iohút:s, ~-1.D;;,val, 1901. Scln\·ei::;gut Fúl. Tel.: 'i·L 
fiioiliu::;, Sz·~ut l;-erc11c 1929, \iilJa Lú:-;zlú. 

T-::1.: 1-22. 
:l\Ioho1·a (N0;;rú<J) 1. 1198, l\Ie;;rúltó, 192:3. Ba. 

láz:-; Dezső. 

i\lonor (l'e:-;!J l. 13,SSG, Rákúczi, 1\)07. SchuL 
u1ann BÓL1ug tlr, öri.H~. Tel.: :2.S. 

l\IoB\•l', S1.euti1Úrn1n:-:á.:;, 10:Jü. I\.útay S. István. 
Tel.: 5G. 

llío.suu (:\Iusuu) l. 6303, i\I11;;yar l~oruna, 18-±7. 
Teutsi.:h Ottókúr, Tel.: 61 . 

. i.\Io5on:5zentjúnos (;,\Iosun) 1, •!027, 
6iig. 1877 G.rőrffy J ózsel i.irök .. 
Géza. 

Szenthárori1-
k. I\.ldlIH;I' 

·l\Iosonszolr1ok (i\Ioson) 1. 303G, Szeni'l~lt't, 1n2:1. 
Losonczy Ferenc, 

1\Iozsgó (SuilHi;;J·) l. 1-105, Szl~nt i\Iar;,rir, lf!0-1, 

Pető Ödön. 
)\Iór (Fejér) 1, 10.032, Öraugyal, 187G. Duch11n 

• A.lfl'éd. 

1\101', l\Iál'ia s!';;its·Sr;e (gyr.), 17,!1. GüuilJiis 
Lú::;zló örlik.j k. Gö1ubüs Zultán, 

l\Iunkiú:."j (Dereg) l. 2G.103, 1\.uruna, 1'772, Sún
du1· Lajos, 

l\Innkiu.:s, l\Iegvúltó, (r.), 1810. Ft:rc11cl'.y Jú110::; 

cll'. é.-; Túrsa. Tel.: 21-nn. 
l\Iunli:úc:-:, Zrinyi Iluna, 1907, l\.eh~ti Ede. 
Alunk.:'ú.::::;, l:::;tcui guutlvi~clés, 181G, SzCH1tó Gfr·:'a. 

Tel.: 21--!8, 
i\IuuJ~i!.CS, Szent ?iliklós, 1925. Tóth l:::it\'C:n. 

Tel.: 22-56. 

.Jiunkúc=-, A„t:;;culap, 1930 Il:ipa!,•Prt Súrnlor. 

Tel.: 20-11. 
l:IIuul.;:lcs, l\liuerYa, 1933. Eiuczig :.\Iik\Ú::;, 

Tel.: 20-38. 

Bt•utzik Gizella. 
Nag.ratitd (Suruo;;y) 1. -1537, Szent I:-:t\'ÚH (r .. J, 

1827. Faller _.\.dú11u1é, k. Faller _-\d;,~J!l, 

(Fikl::al I.ithut!lin). T<>l.: 38. 
?\:igyat(!.d, Turul, 1906, \ía:::dénycy Elei11úr. 

Tcl,: l'-1, 
1\agybajo1u (So11Hi;;y) l, 5-11:2, ;,\lagy:tr kirúly, 

(r.). 18-17. \iasdéuyt'Y • .\..ladúr. 'l\~l.: 7. 
I'Tagyl;arac."ika (B:'ics) 1. 3920, SzcnL lHlrf', lí125, 

Ful°ldy Géza. 

Nar;ybú11ht>gyes (Csa11Cc(l) L C21"i, E.ig-> ó, 1U20. 
özv. FaLer ~.\..l!Jertné; l.i, N°.)·Jtray !:::;t\'Úll. 

N'agybútuny (l!eves) l, 273:~, I~teui ;;urnlviSPlé:.:, . 

1029, Puvu\·it::; I::;tYán. Tel.: 10 
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Nagyberezna, Both Istrán. 

Nagyberki (Su111ogy) 1. 1073, örungyal, 192:3. 
Skopúl Sándor, 

Nngybocskó (l\lúra1uaros) VaclaveJ;: I'erenc. 

Nagycenk (Sopron) l. 2126, l\Iagyar korona 
1827, Nagy GyÖl'y Elern(:i. ' 

Nagycsákáuy (Vas) 1. 1G03, SzL•ntl<'!lek, 1Dl2. 
Olert E1uil örök.: k. i\Iester Súndc,1 

·Nagydobos (Szatu1ár) 1, 2251 i\le;;r{iltó 1885. ' . . 
.uledgyesy Gyür,!;y; b. FHzekas _.\.udor. 

Nn;,;,\ dohrony (Bt~n·µ') 1, 8533, Salvaior, 1031. 
FUley _<\ladin·. 

Nag-,\·(]nrng (Tolna) l, 3592, lstrúu kirÚly, 1'3SH. 
Szcndrorics \ 1ilrnos. Tel.: lG, 

N·1°·Ye<"'Ptl (Sz·tt ' ·J J 01~98 ' • ""· ···. " 1t1.u . ...,..., , i1Iugya1· l;:oron:1 
1°01 C· ·1·· · „ ·· ' 

;J '-. ·s. oll.1 Bertalan uruk.; k, l.\Iarscllalk6 
Leó. 

Na;;yhal'.i:::z (SzalJule;-;) l. ü6G5, Turul, 

Na~y-DaH1n.-.:zai Do1;d1a • .\.Jaj1•."; J1 
lD'.22. 

György, 

Nagyida (A.bauj) Torna) 1. 2125, önuigyal, lSSG 
Stein Jeuö, k. Sólyo1u Barnabús. 

Nagyigniúnü (IZo:uúro1n) l. 2403, Öran.:ryal, 1887. 
Gárclos Zsigruond. 

Nagykaniarús (.-\rad) 1. 4385 Sz\·nt I:-otyún, 
1H37, Feje:-; F('n'JH:, (JZunúgota' fi{ili:.ia) 'l\•J.: -L 

Nagykanizsa (ZJ1la) 1. 30.8G9 FeJ,:pt1> "'t'-' ( 1·) 
' y ~' • ' • ' 

1730. Práger Béla örük,; b. Deu1\)ler L:í:::zló. 
Tel.: 2-29. 
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Nagykanizsa. I;.:azs:l:,r, (r.), 183G, :.\Il·1·kl~- DL•lu::; 
József dr. Tel.: 1-81. 

Na;;ykanizsa, 8alYÚtor, 1882, Dr, EogUún • .\la
dúr. Tel.: 1-SG 

Nagykanizsa, Pútluai Szent .~ntal, 1807, Szeke
res Vil1110.s. Tl'l.: 1-07. 

Na;;yl~anb:sa, örang,ral, 1913, Déri József. 
Tel.: 3-57. 

Nag)·kanizsa, SzUz l\1ária, 1923. Lukács \TiJruos. 

Tel.: 6--0G. 
Nagykapos (Ung") 1. 2555, Szeutháro111ság. 1839„ 

Frieduiann József. Tel.; 20. 

NagyJ;:álló (Szaholc:-<) 1. 9247, Istí'ni gondvi~Plés 

(r.), 1813. Glill&ny Súnclor dr. iiriik, Tel.: 24. 

Nn;ykálló ,Rernény, 1923. Dáni):; Béa dr. T.: 35, 

Nagykálna (Bar:.;) 1. 1097, örangyal. 1903. p,,. 
tay 1.-:trún, 

Na.:::;vkáta, (Pe.-:i) l. 11,005. Szt•1t1\l•lt•k. 187-! " 
Bak:-;a.\· Dé la Tel: 2J 

Na.::!,\'kÚtH, Z\IP.!!\'ÚJtó. 1030. I\:iit"ii.-:sy I.-:1riu1 iiriik. 
1937. Ft>.iv:-: FPivnc. (IZu1iúgota (iÚJ;ja.) T.: .1, 

Nagykónyi (Tolna) 1. 2177, S1.eut I::;t\·úu, 1D2G. 
Schönfeld Lajos. 

Na;,;yknvúe:-í (Pe.-:t) 2587, B11\d(lg"a.-::;z(l\\y, 

1929. (f.) S<:holtz E11dn>, (Pcsthií1Pgl,:ut1 fi{1t.) 

Nagyk·öriis (Pt·:-:t) 1, 2SG!"fl. J\Ia;:yar k11rPna. lSSD. 

ICeri:ész Ele1uér, Tel.: 7G. 
Nag;rkörös, :i\Ieg\·ártó (r.), 1805, o,,y IZli:iu 

Gyuláné; k. Nagy Iu1re. Tel.: 1-11. 
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Na;.cykiirii:-;, hJ:!.rÓ. 186<!- Eurh~Jy Endre. T.: ~t-1. 
NagykÖrihi, .·\llgy;:J, JD05. z~á1111lPk,Y Júnu:'. 
N:t;:,rköriis, 'l'urnl 1923. Jász IstY{tn. Tel.: 55. 
Na.::} 1.uro-..., HPuién,r, lDlG, -~dy Béla. Tel.: 1-20. 

Na;;ytürU (Szolnok) 1. 365-1
1 

Szeut :i\Iargit, 1D3-L 
~larg-,rassy Gyula. 

Na;:;,rléta (Bihar) 1. 694A. PúUu:li Szent _-\.inal, 
1D29. Siinun,ri J5zsef, 

Ni1;;ylóz::; {Sovrun) 1. 1·1•12, 'l'urnl, 1930. Sánt:l 
Júnos. 

1'1"a;;y1u:i;;,rar (Pu;.:::;un.r) 1. 1G38, Szeut Is1\·úu
1 

18í2. !\:erényi LaJus. 

Nagyuiarus (!"!unt) l, ,1699 Isb.:ui g\nv.h·i:st'\0::;, 
(r.), lS:JG. :i\I1!(i\:Cczk.r j\Ítklós. 

N<t;.:.Yll:ú.;;or.:s 1,C.:;u11gTÚdJ l. "ifJSU, S1:gitG :\Iúria, 
18!!8. 2\h·t.::-> Balo;;li Lajos. 

N;igymúnyuk (Tul!w) 1. lUGS, l\Ie;;»ú!tú, lDOS. 
S:~l'pt.·;;::.:y Sá:illur. Tel.: 7. 

Na~,Yllll'g"_\"t·r (Kui:J:ruiuJ l, ,!.J.82, ::\1l'::rÚ!lÓ .lSGS, 
S. _.\.rigyal _-\.utal, Tel.: l'l ~ ' 

Nn.:,::·11r1• . ...:z[ (?\ú.~::TÚrl) 1. 2:37U. Gund.-ise10:-: t;i8-.L 
J\JiiH:-;tt•r S~'c111h1l', . - -, 

Na.:..;"JTÚ!Jé (Billar) 1, 333.J, (l.) Jó t'e,'tnC1 1y :UJ;·:~. 
}~i.irtlly Pú!; k. l\.ü1·tl1y p[:iué. (GU;::rt1_-r(i; 1 
fí.J.li:Ja.) 

Nn.~}':-<Ú!'(>:-i (E:-:z!('l'!.;11u1) )Í('."''f'l' SinH•ll, 

l'J<1!.,'.·y:-:all:) (Dni·:-:) l, 2SJ3. l~<'i11..luy, JSSl. nr„1i~ 
pa Er11ö. Tel.: 12, 

1\~a~y:-<urúo,\· (Nyitrn) l. 6388, üro::::Jún, 1SG:2. 
l"lai:s Józ:::üf, 
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Nagy::;zékPly (Tulua) 1, 1D9S, Rc1110ny, 19~3. 

Buros Lú;:;zló. 
Na;;y::'zé;iú::; (D~kés) 1. 6666, ::\lagyar li:irúly, 

1884. -~da111kovh:.::; • .:i..dú111. Tel.; 12. 

:.\a.:...ry:-:zÖllÖ:-<, Fejér és Barna. 
:-;:t;.;y::;;·.ölJös, Nemes József, 
Nagytétény (Pest) l. 71GO, Szeutlélek, ll::iíD, 

Fáy Ignác. Tel.: 20. 

l:\a;i,YYÚZSUll,Y (\Te;;zpréw) 1. 2058, S~·!;ilÖ :\JÚt'ia1 
1S5G, Beücz;r GúlJor. 

Nn::;z\·atl (E:o1uúro1u) 
llal111u:s Livút, 1\•l.: 

l. 5128, • .\.ngynl, 

3. 
1935. 

!~{u..la;;Ll (Vus) 1. 1773, Isleu:;zelll, lU:j:). ::\l:trton 
Szilárd, Tel.: -1-. 

::-;úda:sdladúuy (lj'ejéJ'J l. lGUO, ..:\11ninói 3:t.l'llt 

Ta1nú.::;. 1913, \Viuuucr Vihuos üri.ik.; ll. D<t!Úz::; 
Eniö. (Fiókkal Súrszeutlllihúlyoli.) 

~\.Údurh·ar (I·Iujdu) l, 11.50U, Fz:kt•te ~a:-:, (r,), 

ló-12, Sz. l''ejé!' Józ.::;el ü1·ük.; l;:, Sz, Ft·j0r 
Jliz:::el'. 

:\údud\·:.u·. I:steui goodyi:::elé:;, 192'1, En101yi ~Iú~ 
ria 11:éu. 

:\Úg\Jcs (Suuiogy) 1. 1158, Józus ::;zi\"t.>. lf!Ol. Oz..-. 

DeHH:ler GyuLiué; k, Sza!Jú Lúszló. (l<itikl;:al 
Ti.irlikkr111p::"tnyh;1n.) 

>~eineslllkk (Bor-:;uL1) l. 1143, Gr0l Sz~c:ill'llyi 
Is1vún, l!J03, l(Jeiu Ferenc. 

2': l.'l!ll~sdCd ( So1uogy) 1. 17G8, Szt.:t\:lt~t, 1~!30. 
Juhúsz Istvún. 



Nt>HH':-Óe:.:a (l\.:01nÚrH!ll) 1. 23fl7. ( '? )· 1805, 
Thalh:r Pú!, 

Ne!!h;:::.rid (S'.Hl<t•J"Y) l. 1759, i\It>gy{:Jtó, 1870. 
i'lí1•rkl,y Dvlu::; György Lajus, 

Né1nctbuly (Dar:inya) l, 3059, Sze11thúron1::;ú;.;, 
18:38, Eiiry l;:;tyÚu, Tel.: 22. 

Néz:-:a (Nóg-rúLi) 1. 1072, Szenl A.ntal, 1933. 
Rornhúuyi Gyula. 

Nó.::rútlYPt<ú«· (N(,_:.rrúd) l, 2313, Rt•111ény, 1893. 
I\.:1ulae JPnÓ dr. ~iriili:,; J;:, Né1n1.1 th Júuu:;, 

·NuYa (Zala) l, 1724, örangyal, 1886. ÖzY. Pe1·
say Gyulún&. 

N_i.úrúd (Vt•:-;;~pré1u l. 1·131, ~'1..ranykalú::;z, l\.l:33. 
C:-;a iár .-\ntlor. 

Nyún~f:yldt·.~a (Pe;:;L) l. 4173, li:ungúria, 1D31. 
Dus~i E1uő. 

N,\·;,r;,:·,·sujf:du (E:::ztcrgoni) 1, 253G, Szeut Lnj(J~. 

l~l0-1. I-Iuber Fereac. 

Nyin1c::Úd (:::izaliolcs) 1. 3851, l\lt>gYÚlLÓ, lSS-L 
?,;agy 1\.ár;1Jy, 

·NyiradoJHY (Sznhoh::-;) l, G233. Sz1.•11th{~ruil!:::Ú,~, 

lfJ25. I\.:úln:i:I I::lvúIJ üriik .Tel.: S. 
2'ryit·á1Jrúuy (Szaliolc;;;) 1. G300, ~h·gYÚ!t;~, 1!:!:2-!. 

ifj, Duhozy Endn:. (lil:JO-l1:t1i :uiyá::ittalutt; 
tuldig Nyiracsúd iiókja Y(!lt.) 

2.\ylr1Jút11r (S/:al111lc.-;) l. 10.77u, ~laµ·yar kiróly, 
(r.), 1830. \iadúsz ElPk és Núdas IinrP. T,: 3'.l„ 

N.\·irbút(J!', Szent F\:rcll\.', 1U0:2. Boh\iz~úr lutri'. 
Tel.: 53. 
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NyirlJogút (Szabolcs) 1. 3,171, Turul, 1023. \Vali
gurszli:y -~tnl. 

Nyirbogdány (Szabolcs) 1. 2388, l::;teni gontlYi

selés, 1909. Fried1nann Sáru1or iiriik.; k. RúJ;:o,.: 
Sirnon. 

Nyircgyháza (Szabolcs) 1. 51.308, } .• rauy sas, 
(r.), 161!8. Szopkó Dezsö örök.j k. ifj. Szopkó 
De1..sö dr. Te!,: 4-27. 

Nyiregyháza, I(orányi, 1867. Osgyáni József. 
Tel.: 3-62. 

Nyi1'egyháza, 1\fagyar korona. (r.) 1834. Lányi 
Dezső örö!c. és Székely Rezső örök.; k. Lányi 
_'-\ndrás. Tel.: 2-89, 

N>·ire;;yl1úr.a, _'\ranykereszt, 
Tel.: 4-31. 

Nyiregyhúza, II. Ró.kóczi 
F0rcnc. Tel.: 2-20. 

N~·iregyhúz:i, _.\.ngyaI 1007, 
Tel.: 5-22, 

Nyiregyháza, \taskereszt, 

G>·örgy. Tel.; 5-·20. 

18fJ3. Török Gyul:i. 

Ferenc, 1901, Fejé„ 

Gonda l\-liliúly, 

191'!. 

Nyíregyháza, 
Z:,;ófia. Tel.; 

Nyircg-yhúza. 

Istetli gondviselé:,;, 1827, 1111!3 
5-·G3. 

Be.:;;::;enyei, 1931, I-1aissinger l\:ú. 
rol.r örök, 

:Nyirli:arúsz {Sznhol!.!S:) 1, 2471, l\I\\.:..n·úJi-0, 180:".i. 

j}Ioys Júnns; b, Párlus László. (l~i22-ig Ny1r~ 
Uakta fió!cja ;·olt.) 

}..Yyirlt1gos (Szabolcs) 1, 3350, Isteni gond.Yisclé::;, 
1921. J aeger IC J ózse.f. 
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.l\;rirm:.1.da \SzalJ0lcs) 1. 3790, l\Iagyal' korona, 
1930, Lc11g~:el .4..ntal. 

Nyir1nihúlylli (Szabc1lcs) 1, 1901, Fortuna, 1925. 
VI!.lla:r-S1po:; Berta. 

Nsi"rt:iss (SzaUolc.:.:) 1. 2770, Iterué-ny, 102!!, 
Leövey Zolrúo, 

. Qgyalla (l\:.:J1.11úrotn) 1. 3250, Szenihároru~ág. 

1885, Púll~a J"enő. 
öhnj (Bars) l. 1334, 1938. felállitás alatt·. 'fel.: 

l-83, 
Okány (Bihar) 1. 51Gl, Szent l::;tván király, 

189.1 Datóczy .'1.ntal. 
Olaszl~~zka (Zen1plén) 1, 2924, l\Ia::::;1·a1 l·11rc·,:i 

18!>5. ::;zad;d .. ~.\:-:zl:\]o:;; GEirgy, (Fiúl'-1.;:a] En1ii-
tJényén). 

Ül';..:o\·ú11y (Pe::;t) 1, :-.JG-13. l:;;\eui i;:(J!ldYi:"o't~lé:-:, 

l!J~i'i. 1-[ct'zlvr Einil, 

Orushúzn (Blk~:.; 1. :2-Lü:2G, l''c!ié1· kigy\1, JS7G. 
Tt·lkl•::i."Y li{L!iot' dt·. Tel.: 21, 

Oro:;;llúza. Istt'!Ü ;,:-oHdYbelés. lSLI-!. E.l'rl(;:;z J,'.1_ 
zs(•:. TP!.: 78. 

Oros!túza, :'11t>g\"Úll'Ö, lS~G. Zal:1y Laj11:.;. Tt•l.: 1·~. 

Ori1:-:J1úza. E:o.~:.:uth Lujos, 1Dü7, :\Iolnúr :\llhúly. 

Tel.: 1-83. 
Oro::;htlza. 1Zem0ny, 1~t21 Snr!.:adi T1u1\;. ·;:1~!.: 

l-~19. 

Oru;:;zka (Dar::>) 1, 9G1, l\Iaü„ru\a, J.!1:2:1. lTt·~·dl'ieli 
I\:úrn\~·. 

Oroszvúr (:\Ioson) 1G78. 
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OrnszYér; (BerP.:r) 1. 2822, IZi.!!yÖ, 1892, .-i„l'liút1. 
TllH11·. 

Ostffyasszonyfa (Vas) 1, 1900. ReiuC!ly, 1~112. 

ifJ, i\-I0zes l\lihúlrné. 

Ozora (Tulua) 1, c1295, Szent lstyún, 1880. Púhy 
Dezső . 

öc:::a (Pt>:.:t) 1. GOlG, l\.0ro11:1, 1837, I\.enéz Fe

renc. Tel.: l•!, 
ökécskc (Pest) 1. 3901, J\Iagyar 1;.oru11a, 

l(ö1nlÖdi l\Iolnúr 1\Iildós. 

1015, 

Onód (Bor,;:,od) 1. 2387, 
Zoltán. 

ózd (Bnrs6d) l. 
Rnjzill!!t'r Tn1re 
bnn). Tel.: 35. 

7322, 
di-, 

~~1·a11y Ol'\l::>zláu. 1871 
(Fiókkal S:ijÓYÚrk(>llY· 

óz1l Ya:'!!,\'Úl'tt>h•11. Púduai Szent .~utal, 1Dü3. 
ÖzY. A.dá1n Lajosné. 

öe.-.iid (Béké.-.) 7972, I\Iagynr kirúly, 1874. 
Petry Zoltún. \Tel.: 2. 

ÖkiinuP.zö V:i::;~ove~ik • .\ndrás. 

6riszentTJétcr (V.:s) 1. 1407, A.ng~·al, lSSG. Tor
kn~ Délle:-;. 

örI~ény (Pest) l, 6841, őrang~·aJ, lSD•!. Sz. Bá. 
liur J<•HÖ iiriik.; h. Erényi I:-;tYÚn. Tel.: 11. 

Pac.:::a (Znla) 1. 2-!G8, SzenthúroHi:>Ú:; ,1850. Didl
lt .. ·r Gyul:t. Tel.: 18. 

P:Lks (Tolna) l. 11833, 
Szily Géza <11'.; k. 
Szily l\Iarianne. Tel.: 

Szenihi~ro111s:tg 

tlr. Púlyölgyi 
G. 

(r.) 1777. 
Ferencnfr 



1 
1 
1 

1 
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Pnks, őrangyal, 1907, \Targha LC~:.:: 11\ Tt~l.: 5 .. 
Parád (}IeYt~:-5) 1. :2•!27, Szent . .l..J.ital, 1853, 1'.Sth· 

Pál. (Fiúl;:knl Rec:skf'n). 
Pádn (Zenipléu) 1. 21G9, !::;leni g(Hlt\Yi:-;elé.::;, lS!JO, 

Szilágyi Béla. 
Pálháza ( • .\bnu.i) 1, GG9, l\.is Szcnl T,·r~'.1.,, 1932. 

Dolhai Petnrray Zoltún, Tel.: 9, 
Pápa (VeszpréniJ l. 21.35G, Grúnáutluia (r.)~. 

1577. Irgaln1asrendj l~. Nyerges G,ruln. 
Pápa, Öra11;.;yal, 1885. Piat::;ek Gyula iiriiK. 
Pápa, ,,Városi gyógySzertúr a :i.\It>g\·á11óhoz'' (r,),. 

1757, l\.arloYitz A.dulf kot·uiún;y!Öl:tnÚ;.:::;us. 

Tel.: 1-00, 
Pápa, Szent _.-\nn~t, 1907. i\Iichna J\liltály, 
FápakoYÚcsi (\Te:-:zvréui) l. 1700, Szeret1:t, 1023. 

l\Iész<'Ln•s 11111".:, 
Fúpate.:;1,ér (\ipszprén1( 1. 1938. :\Ieg-\·úJ1(1. 192H. 

\Val\n(~l' Rt>zsö (!riik.; k. Szckulvsz .Józ~i'L 

P{Lrkány (E:-:ztPrguni) 1. ·1-179. Sze11t húro1n:'.>Úg'. 

1850. Nagy I:::n·{n1 Tel.: :18. 
Púrkúny, Sal\·ator, lfl33. Rúdy Lnjo:-:. l'.,l.: no. 
Púsztó (!-leves) 1. 61-12 l\Iaµya1· I\.(1rou:i, (gyr.)~ 

1810. PetreczJ;:y Tibor, Tel.: 56. 
Pásztó, SzPnt _-\.nt.al. 1H2G. l\.rl:d1r _.\_Jadúi·. 
Páty (Pest) l. 2620 1 :i.\It~gvúltD, 1023. I\.ú!Iuúu 

IZároly. 
Pel~ÖC7' (Gii!u{ir) l. 3032, I:;tcni Gond\-bi•lés 188-1„ 

l~Yllncr Lú:-;zló. 
Perhele (l\:.ornúron1) l. 3850 :\l:igyar IZurona,. 

180·1. I\.a!susz Ottó. 

·.··.· .. " .. · .. -r .... · '" j 
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Perecse-ny Schön\Yiszner _q_ 

Pered (Poz:::0ny) l 1090 • ·· ···· · · ·. · ' orangyal 190n. ÖzY. 
Thorn1n I\:árolyné k. Braun Endn~ 

Pt>rkúta (Ft>jér) 1 4G86 '!e<T .. ;1 . ·1 ·- . 
B

, . · • " ""'"'" to, SSi} Bud:u 
ahnt. · 

Pt·~thidcgkut (Pest) l. 6030 :i\I:iria Re11ieu~, 1.917. 
ifJ, Scholtz Endre. Tel.:' 1G7-SO-!, Fiókkal 
NagykoYácsiban 

Pt~stszentcrzsé.bet ' (Pest) 1 G7.907, Szunt Erzsé-
ht!t, 1894. Reiner l\Iiksa: Tel.: 3,17-fl,!l 

P<':C.:!:c.:zenh•1·zséllct A..rnnYs'I. lS"S R 11 . · , 1. , - • • ·, :-, '1 • ~oe 1 11.;i; ~1 ar. 
t(•Il; U. Senijén László, Tel.: 3,17_G-iiJ. 

PP:-:1:-:~t>rt!Pl"ZSéhct, l\Iagyar !\:.orona, 1U02. \VelH.!Z!;1 

LaJo:;, Tel.: 247-G09 
Pt'."!:-:zt•111Prz~é!ff'i·, "Viktú~·i:1 l,<11e. <11 . 

YÚ11 TPl.: 347-G03 . 
~ L~ rult Ist-

I\'."!:-:z<·ittt•t·z:-:éliet _.\;i:;,\"al. l"l''. S ' ,w " - • zuld L:"i.:;zl5. 
• Tt.~l.: 3·17~9i:iG. 

I (~::'lSZ\'llPl'Z:-:e.l1Ct l\.i<cyó l(l•)') D·' „ 1 ... I 
.• •• , :=.. , ;,; ... u, e1 Lil ar111y ni re 

., nrol;:,: h, ~(tl;ru:;:-:y Zult(:u, 'I'id.: 347-nu::i. 
1 t't:-zenterzs<.:h~t. SúrkÚll\' 1<J·F; S·'•i·J··í 11 -.. .. . • • ... v. „ -. ••• ,\ Lá;;zlú 

urok,; h. Fiiliip Pé!t•l", 'l\~l.: 1-17-.lO!l 
P;•:-:t:-:z(•ntr•rzs~liet Tie11·/·11\· 1q•')(1 r> ·ti. 1" • ,__ . . , ..... ua1 ia 1\·a-

dar i'1riik.; h. Lúzúr JózseC Tel.: 0·17--SlO. 
P1•:-:tsz(:ntPl'zséhct .-\po:-:tul 19gl') 'i'!'•t·i" . G .. , , - • - .... ll "' ,l} USZ-

1.'<L Y. h. Takúc::; Eniö. 
I\·:-:t:-:z1'11H:1·zsébet, Turul, 1033, GalauilHi . ..; Bél::t. 

Ti:I.: 1•!.7-882. 
Pe::;tszP11!(•!·1.:-:ÓIH:t. Húkúezi, 1!)33. Erketly F•;rt•t<e 

iiriik, Tel.: 1'!7-f!35. 
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P1..•sü;ze1ite1·zséllt·t Nagyüolllugasszouy, 1938. i.lr. 
vitéz _.\111.ltisl~a ötlön. Tel.: 147-GSG, 

Pest:::zentinire (Pest) 1. 8199 Diau:i 1903 "l\Iol-
nár .-\ntal, Tel.: 7. ..., ' , - . 

Pcst::;zeutlőrinc (Pest) 1. 30,611. :\Iag~·a1·\)rszág 
Yéüasszonya, 1897. dr, h, Bernolák János. Tel.: 
146-654, azután hiYrü 3'1-et. 

Pestszentlőrinc, (Pest) FlÓl'a 1914, A.rt:nílássy 
In1réné, fel. vezető • .i..rentlás::'y Lászl6, TP!.: 
Tárcsázandó: 1'!6-654. azráu hivni Tel.: '10. 

Pt'stszeutlőric Szeut _.\nuu 19"9 lla1·cz Laju:;, 
TPL: 79. • • ... . 

Pest~;i;eni1Öri11c, lllat1onua, 192D, Véher En1Ö, 

üzeu1túrs: Vébern& Búrlln;r Elza. Tel.: 80. 

'Pestszentlőrinc, IstPili .:.:01HlYi~1·lés, 1!)~3. Lns>:iU 

Náut1or. 
Pt~stujhely (Pest) l. 11.3.10. Se:.;-itő ?líária, 1909. 
DordÚ::; Dí.'Z:'iÖ. Tel.: '1DU-G:i7. 
Pestujhcly, _i\poIJó ... 1810. ICaczi:'in S:t!(1lt. 1 

Tel.: 297-.JG2, 
Pécel (Pest) L 70Gl. l\IL•_:.:Túltö 1842. Gii!l Púl. 

010!1:.: k. Pavlik FP1enc 

Pée:; (IJal'anya) 1. GS.Gíi8 . ..:\.raJ1y;:;a~.:, (r.) líSS. 
\Vébet· E'.úla1úu és Gl~i;.rct· I\.Últ!1Ún; ll. Gt.'i:..;el' 
l\.úl!uún. Tel.: 17-~5. 
Pfc:->, Gnl11(cLal1ua, (r.), líDG. Ir;;alrna::>rcnd. k. 

I\.iss Endre. Tel.: 22-8~ 
F."es, ::\Ia;;yar I\.orona, 18í{~. ü1.v. Csi11c:-;{ck Dó

!áné, k. \ 1a1kó Gúhur: Tel.: 2::1-70. 
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I'écs, Ren1é:uy, 1895, Szigethy Frigyes. Tel.: 
23-70, 

Pécs, Szeut István, 1922. A.bruűbáuyui ödün 
Tel.: 30-0G. . 

PC('::l, Szerecsen; (r.), 1GD7, Sipőcz Isty{u1 iirük.; 
k, dr. Jónás Gézn. Tel.: 20-23. 

Pét·:i, Sziiz l\Iária, 1887. Rcgécf.y Nagy Bélúué 
::;ziil. Gi.ibel :i.\Iargit, k, Giibel I\.úroly Tel.: 

25-79. 
Pécs. őrangyal, 1901. ICerc.sztély János, iiriil;:,; 

Tel.: 23-94. 
Péi::->, Szent Györ1:i"1·, 1908. Berény Ferenc tlr. 

Tel.: 27-71. 
Pécs. Petőfi Súnclor, 1923. Fritlrich Súu<lur. 

Te!,: 13-1.J. 
fécs. Isteni ;..;ondvL:;cJés, 1U2S. i\Iertha Lajos. 

Tel.: 13-53. 
Pée:; Szeut József 1[132, \Vclgl TJl.'zsi.'1. T(;L: 

23-74. 
Pé1·:-;, Szc•ut :\Itjr, 

TPl,: 27-58. 
10:32, Dr, \ 7oudra .·\.utal 

Pée:-;, l\.is Szent Teréz, 1823 TróUt.!r .:\í:'t1·ta. 

fel.: 18-3'!. 
P6es-rúrad (Barallya) 1, 2160 Szenthúro;_usú.:;, 

1832. Nékú1n )„urél, Tel.: 26. 
1'6ly (I-r0-res) 1. 2871 1 J\.Iegyecinier, lfl2í, (f. ), 

ifj, CziH;;1:1l Lúszló {l-lcYl'S CiúJ.:ja). 
1)6tt!r-rú:-;úra (J:IeYt~,-; l. 2-1G4, ::\Ia;;ynr l\.oroua, 

1851. iiz\·. E:.i.irét· Bélúné. Sztil. Séi·a J(lJ1;u1ll:t. 
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1~u· . .; (P.-::::;t) l. 72.15, :i\Jag.ra1· ki!·úly, 189G, fl.inff_ 
ner Jenő 

Pilisboro:-::jenő (Pc:>t) l, 1675, Szl'Ht Erzsébet', 
1925. Lukinich Dezsö. 

Pilisesaila (Pest) 1. 2690, SzPHi: Lá:'i:;:ló. 1900. 
Párclún:ri Foh:=;;r, Richárdné. Tel.: I~lotildliget 5. 

IJilisrnarót (E:o:.i;ü•rgoni) l, 1768, I::;i!•ni go111:.lxbe~ 

lés, 1912, Búrúny SzilÚr<l. 
PilbYi.il'iisYÚr (Pt>st) 1. 7815. S;i;c>nthúr111n~á::.;, (r.) 

1841. ÖZ\'. l{.rébcsz Lá::;zl.5né, h. l{uYÚc::; Lú:::;zló. 
Tel.: 14. 

PilbriiriisYÚr, St•g-itö Szilz !.\Iú!'ia, 1913. Sáfúry 
Gyula. Tel.: 18. 

Pincehely (Tolna) 3663, GontlYi::;elé.-.:, 1804. 
I\.arrn.:-:sy János dl'. 

Pitraros (C.:-:anúd) 1. 2~Yi8, Ist('lli ::.;ondris(·lé . .;, 
188·1. ifJ, Szaharlu,; Józ:-:;pf. 

P(>c::.::ij (Bilinr) 1. 3-176, Lt>h<•r Yezö1·. lHll. ?.<:-ag-~· 
Eruö. 

P<1l:::úr (S1,a1Jnl<.":-i) l, 10.38H, l.\fP.;:yúJtú lSGH. Dt'. 
F11zeka;0;11é I-Ieu111atln . .:\11na. 

PPl;:úr, ?.fnrlurn111, lfl23, lf('riu;:h Ernií, 
l\ilg-Únli (Ft•Jér) ]. -1393, FehCr _;:aJ:1u1\l, 1875. 

I·Iefih:e Feren<.". Tc'l.: 7. 
P(•tnáz (Pest) 1, 5-133, I:-:1,·ún kiriily, lSSG. I-IP!'-

kovil'li Sú!ldor iii·iik.; k. BaHli:11.úr Ft•rcn(', 
Porc.::::.:!1111n (S1,ui'n1:'tr) 1. 2G-14, ~-\l'any F::ilú:-:z, 
1!183, J1'nt•y Púl. 

PornóapÚti (\'a~) l, G72. 1:--:tPni ;:11wh·i:--:\•lt'.>.-.:. l\12/i. 

Siitlit·ö ö<li_in. 
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.Poro:-i1,ló (Hevt•:;) 1, 5187, IstPni g11Bdvi:-:(·l~'", 1877. 

Runyn,y E.úrol;r ürül-:.: k, S.ú11i'ha J'iillu.-:, (Fi&k_ 
kal Sarudon). 1\~1.: 10. 

PH!-Ztafillrl\·úr (BC::ké~) !, 34-lG, öi·nu;:ynl, 1D2G. 
Pauloriis Gyula. 

Pu:-:1,t:nuérgt'.'- (C;-;01l.!!TÚll), 1. 21:~2. 192G. Nn.:;y 
Boll!o,;:a:-:s1,011y, liorrú1 ]J J ,)1,:-;t•f, 

Pu:-iz!nsi:thole:-: (Fejér) 1, 2-113. R1•1nény, l!l32. 
l\Iatole.;;.:y Gú!Jor dr, Tel.: 15, 

l)u!nok (Gii1ni.ir). 1. -1G45S. Fl'kl'lt' :-:a:-:, r.) 182-1. 
StPinl!n11:-;r. D6Ja liriik. Tt>l.: 2D: 

Pntnnk, Jéikai. 182G. Scn·.-::--: S;in.Jtn, TL'l.: 5:1. 
Pii:-:1)iiklarlúny (II;1jdt1 l. \. 14.287, l'II1 1!-!'"YÚltú, 1851. 

Bírtók L. SútHlur dr, 'fl'l.: .1.1. 

J'iL..;r1iikla<lány, Rr-in.Snys0.::. 1noG, Lórincz Júno:-;, 

Tel.: G2. 
rn:-:11ii!;:h·\p (C.-.:an(,d) l. '.277:..!. ürnllf;y:ll. lil25, 

Sierwzky Gyuln, 

I'il...;1,iiJ;:11ú(lu:-:d J~nntll,\-«!) l, :.!ül:.!, Szl'ilthúi·uu1:-;ú;; 

188·!. Szarl~a József. 

R~t.::ÚJy (Gii1niir) l. t)S:3, I'..<>tH~riy, lGSG. iizY. 

Duitka Iinrén0, h. lI:nH:e D<"LYid. 
Raiiéi, }I1 1 rezt.~;; Zoltán, 

Rajka (i\I11.'-:(1n )l, :..!!1:32. I:-:1Pll .'-:7.('lll+'. 1827, dr. 

Lajl1ek. Jl~nü, Ii. S(ll!t11;.:·yi L:ijo:-i. Tc:l.: 2-1. 

Ra!i:aruai (Sz;d111Jc.-.:_) 1. 53:..!'i, I.-.:it>ni ,:..:•1i!ilvb1·J{;~~. 
187G, Folk1narn1 FerC"ne. Tel.: 15. 

Rút•alrnú:-; (Ft'.iér) l, 3\"123, ::II1•;.:\·úJi/). J..~~:is. D:'c_ 
Yidné, S;:lí(:< Iluna. lt, C;:;ü.--;z Zr•ltD.iHH~. TPl.: :.'.G, 
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Rl!C'kt•Ye (Pest) 1. 6565, Szen1hár1111tsú;:; (1'.)„ 

1787 ::vliruJirei N·~Hlí'th Sándor iiriik, Tt>l.: ~8. 

I\:''.('kC\:e.' . I\Ie;:;Yúltó, 1923. Takáe:; I:::i v5.n é;:; Szé
kely Elen1ér. k. Sz:ékely Eleu1ér. Tel.: 27. 

Húkúczifalnt (Szoh\\)l~) l, 5222, 1legYÚltó, 1910. 

I\J1Yúc~ l\.Úln1ú11 iirük. 
f{ákn:-;csaba \Pest) 1. 8189, Csaba vezé!', 1!J08, 

\."a::aszky I\.ázn1ér dr. 
Rúko~csaba, 1935. I-Iungúria, Budaház:y Sú11do1·. 
l~ákoshegy (Pt>:-;t) !, ·1198. l\Ie.:;vúltó, 1929. LetL~ 

.::-1·pl Endre, Tel. 41. 
I~{~·l;osker.:::::;.;t:ur (Pest) l 7550, őrangyal, 1892, 

\Virker Jáuos Tel.: 12, 
Húl:usliget (Pest) 1, 3112, Ne1nzrti zász10, 1009, 

l\fac1ersnach Endre dr. Tel.: 11, 
Tiúk1J!-'lHi1;1ta (Pe::;l) l. ,12.9·191 l\h:;:;vúltó. ltHll. 

Dr. I\:en•:-z1.e:::: l\Iiklósnó, I~ropp Iluna, 
T•·I.: 29-1-754. 

f\/d;o:-:paluta, ,TúzSl'f kit'. ltt·rc.:1-;;, 1900. F'l'i\••i 

Sáudol'. Tel.: 295-323, 
Rúkospalot:t, Zriuyi Ilona. 1011. l\Iiiller \T1J11w'" 

1'1,nnányinnácsos. Tel.: 295-812. 
Púkris1lalota, Sz<>nt· ::-;::íY, lD~:J. Dnlú:-: Z:-:i.~111n1Hl 

ii1·iik, Tel.: 4D5-12-!. 
1-c:·,1,;u:;1inlota, l\-Iudouiin, i\IiklÜ:-,; _;\Ja dár, 'fel.: 

2D5-200. 
Hú.1'(1:-pah1ta, I\Jf>.tyü:-: király, 1D33. Radit1H:ü:ky 

:\ntnl ,Tel.: 2~)5-,176. 

Il:\k11:-;p;1lota, Sz<'!lt Erz:-:éhet, 1933. I~órós I:-:;trún. 
Tel.: 295-572, 
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Ráko::-:szentnithály (Pest) 1, 1'!260, S;.:ent l\Iarg;t, 
1899, LiVIle Ödön örük, Tel.: Gfl. 

Rákoss1.ent1nihály, Szent István, 1922. l{abay 
János ürül(, rrel,: 8. 

Rúko:-:::;zentn!ihály, l{ig-;r&, 1932. Lukúc:-;y Zol

túnué . .:-:ziil. Rt>itt·r Róza. 1'Pl.: 19. 

Recsk: (Heres) I. 2636, (f.), SzPnt _i\ntal, 1925, 
Tóth Pál, k. Sr.\ics Béla. (Parád fiókja), 
Tel.: 10. 

Regöly ('l'olna) 1, 2321, Szt'nt- l\Iargit, l!-J2D. 
Rausz Ist\·ún . 

Répce:::;zeincrt~ (So11ro11) 1. 873, Páduai Szent 
A„ntnl, 1886. I\:otsis Joiún, 

Rétsú;r (Nó;r!'Úd) 1. 10-!9, l\ft0_!.!T:"°11tó, 1877, Ö\·Úry 
Elernér, (Fibkl~'.l] Dió;:;jpuÖu,) 

Riese (Zeniplén) l. 2G'ifl. S:-:eul. L:1:-:zlú, 18~~7. Sz. 
Szá:->1. Tiha1nér. (Fiókli:;tl Z•, nipl<.!na;.:-Úrc1Pn, IJ, 
I\_i;:;:-; Istrún. 

lli1un:-;zéc . ..: (Gi'fmiir) 1, 162G. Ürall~,\'~d 1377. 

SPn•:-:;:-; DPY-Ö. tid0nyfiÚkk:ll C=-i:-: flinliin.) 

llilll:l:-'ZO!llhHt (Giiiuiir) 1. so.1.1. E_~,\':-iZ<lt'\"ll (!'.), 

1SG7. Szúui:5 c . ..:aJúil k. Sz:."u1tú EH!il. 
Hinia:-;zo111l1ai·. Ül'!L"t.Jún (l'.), 1805, Ih~u1:::1.:h iiriik. 

k, Deut:-:;ch Istvún. 'fpJ.: -1'.3, 
RiitHtszoH1llnt-, l\Icg\·C:Ji·ú (Sal>·ai<•r) 1~1::;.1. 2'rn;-:

dnv;iezi Pid. 'I'el.: G:2. 

R11rnllúny (Nú.:.rrúd) l. 2:0f1G, ü1·:1n!!y~l1, 18!1:::. 
Diirzsiinyi J. ,J~i110:-:, li. Bnr:-:1 Iinn>. 

Rozsnyó (Giirniir) l. GllGS Sz;_.uthÚJ'!l!!l.-:iÚg 1709 .. 
Furlui: _.\..la(!Úr Tt.>l,; 47, 
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Roz:-n;;ó .• ;\l'any Szarvns (r.), 17fl9, PastPiner 
iiriik.; \Tajnpr Lajns. 

TI.udabúnya (I3or;-:;(lll) l. 2176. l\IPg"YÚltó, 1!:117. 
Lollük Lúszló, 

Rt11J1 (''las) 1. 1430, Szenthúron1sú;:. 1Sfl2, Bukor 
Jenő. T<-:1.: 11, 

S11jókaza (Borsod} I. 2825, A . .rany c::;illag, 1837 .. 
I~oszka Laj(~S. 

Sujószentpéler (Borsod) 5842. Szer\'CSPn, 

(;;yr,). 1810. Bn;.;s:u1yi A„nna, k. Eo::;sányi Jenö. 
Tel.: '10. 

S11jósz(•111pét<.~r, Fehér kerpszt, 1924. Róna Pál. 

Tel.: 39. 
SajÓ;-;'l.iigt•d (Bor::;od) l. 1042, SzPnt Lúszló, 1!130. 

1Ie11111ann .E11i1na, 

Sajávúrkony (Eur.-:ocl) l. 5-!1!.l, SzPnl :\li!~Jó.-: (f.), 

l~J30. RaJzi1tgt~1· I1nrc dl'. Ózd fiúkja). Tel.: 2. 

Sal.:.d1t:11·júu (Nú_:.!TÚd} l. lC.ílSO, 7\fn.:;,Ynr I\:11rolla, 
1SD3. Sziit·.-: R611Prt·. Tul.: 1-22. 

Sal~Ó!nrjún. Öntn.:„:ynl, 1870. \rp:-;zpJ11\·:-;zky Erz:-;é_ 
ht~t. T1•l.: 1-08, 

Snlg"(J!a!'jÚn, Rt.'Inény, 1!'103. Szauer .·\ndor, T1•!.: G. 

Sai·kad (Bihar) 1. l.2.2!}~J, "'Védan.~.\':il. 1858, \ViP_ 
la1Hl Gyula, 

Sark:ul. II. Rúli:Ú('zi Ferenc. 1907. Púr10;:-; .-\n(}(1r. 

S:1n1rl {f-I»v<>::-<) l. 3~'.l-1, Isreni Go11d,·i....:t·lé_,;.:, (f.), 

1!!32. Runyay l\:_út·oJy i.irük. (I\1r11;-;zlr'1 flúkj:i). 

S:1sllal11H1 (I-\~~i') 1. 11.792, Sas. 1013. Gn1hPt' 
József Júnos. 
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:Sashalnn1, Dintl;d, 1H2~1. vltéz Hortuliú;..;yi Júz:-;cf, 
Tel.: 20, 

Súll!ltn·falvn (C:-;ong"rÚd) I. 5G75, ?IIPgTÚltú, 18!10, 
B'al'!;:a;:-; JDz:-;\'f, 

:Súri111g"árd (F1·,it~1·) GG13, Tiuódi S·<'l1(«"iyl·11, 

lSGG, Súi·kii;:y l\Iiltúly. TPl,: 22. 

Siu·!Jo_:.;úrd, Szr'ut: i\Iar,:!lr, 1929 I\.oYiH_.~ Gy11la; lJ. 

!-li'ih Pál. Tel.: 3. 

Súrkl'n::-;ziu1· (Fejér) I. 28-!0, Szent Tuti\; 1D31. 

SdiPf\t>r • .\ntal dr. k, SótJúnyi (~yula. ( • .\ha 
fiól~jn). 

Súro~~d (F('jér) 1. 270-!, !\:_ereszt, 18!17, B!l:-;;:-;{inyi 

G11:.:zláY. 

SÚ!'Oí'fa (Poz:-;ony) I. 480. Sze11lhÚrnl!l;-;Ú:: lDOH, 
Lii;.;ner I\:an1ill. 

'Súl't1:.:patak (Zr:11q1lén) l. 11.257. .J.11.:!yal. (r.). 

1G3-!, I\.ó;-;a Súndor Tt·l.: 50. 

Sán1:.:.pat;tk. II. Rúkóezi Fcrt.'lll' ,18().!_ GPldhla\t 
Fl~l'Pnc. Ti~l,: 30, 

:Sár(1~patnk, r~tl'lli ,:..'.llJHlYbclC.:;, lfl3ii. Dl'l'lalan 
l\Iárton dl'. Tt>l.: 88, 

Sú1Té!tJ1lYa1·i (Bihar) l. -!75D, I.-5tt'Ili gornh·L...:('Jl:..-. 
1901 lfalú;-;z Irnn', 

:SÚ!':'Zi'n!n1i\1Úly (F\•jé1·) 1. ]ii!J2, Űr::t1:!y;1J. lfi:28. 

(f.) \Vinl!tli'I' \iiJioo:-: ii!'iik:„ k. B!lt;Ú!' ,Tulia. 
(Nátl~1:.:.l:11lú11,\· fiúkj:i). 

:S{u·,·ár (\i:i:-;J l. !'l33-! ?IIcg\·úJtó. (r.), l/\1/, Eöi·y 
\'ihnos korHiÚn~·fő!nnúe;-;o:-;. Tt>l.: 21, 



5ö4 

Sárvár, SZl'Ut A.rllal, 1911, nusznyúk Lajos-. 
Tel.: 74. 

Súsd (Baranya) 1. 13GO, Sí:Cnt- Gyiii·µ::: lova: . .:-.. 
1884. Daró.nyi l\Iiltúly, T\•l.: :23. 

Sáta (Borsoll) 1. 1,11a, l\I(•;_;\·ú][,·). 1!107. T!111rún:;z_ 

ky I~úroly. 

Sátoralj:iujh1•ly (Zi·inp!én) 1, 18.481. f:'t,·ni ~outl

YisPlés, 1888. E.úr!úr -~tHlt11· Tt>I.: 18. 

SúlítraljaHjht•ly, l\Iag-yar E.orona, (r.), liflí). 
1\.artlos Zsign1onllué1 k. E:ardus Z~ig10:0Btl. 

Tl•L: ,10. 

SáioraljaujlH_•ly, Ü{h·iizitií. 1SG5. l.\lór Lajo;-;. 

Tel.: GO. 
S:'!.toralj:tlljlH•ly. Sz1·nr . .\ntal, 1911. Ehlert }„ndor. 

Tel.: 1-03, 
SPllyl' (Bnt·:iura) l. :21ű-1, .-\rany :-:a:;, 1S·l3, Buli_ 

rc.~h Eiuil. T\•l.: l(i. 

SPrc.;:{:!yt•:-: (F\•jl·r) 1. 51)7\l, )„nµ-ynl. lSG:l, E.rl

nitzkv Pú!. 
Sikló:-: 

0

(Dar:n1yn) l. ()(100, S;:P11!1l'.h·!.:, (r.). 1805. 
GriH11n lh1d1!Jiné. h. Szi11vliúr Endre Tt>l,: 3. 

Sikló:::, I\.i.~yó, 1873. Szalló ,'8rnii. 1\•1.: 40. 

Sikló::;, l\IPgYúlt/1, 1'.12:3, Gnjdn Fúl. T1·1.: 7, 

GitJta:-:Úi-" (Snpi·on) 1. 000, Szt•ut PétPr, 1D22, :;/.\". 

~·\.ll·xarodi•r I:-:t-·únné, k. ?IIPilr<•(·z];:;; :Núndor. 

Si111n11t(•l'H;>a (Tulua) l. 38·13, S;;en!léll:k (1'.), 

1818. Pillich Ft'rcue, 
Siófuk (\TL':';Zprén1) l 3SH0. Sz\'tlt Lf]ek, 13(Jfl. 

I\..ou-:d1,\· Fen:ne. T('l.: 11. 
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Sióful.;:-fiinl(it(•]ep, (f ), Szl'!l!léh·~;:, l~J'.3:2, l\.<.•1.;ehy 
Ft'!"('IIC. 

Solt: (P1·:-:1J l. 7.1:Jo, SzPnth6ro111:::ú:;. lf1ii'.J, L~Yay 
J óz~PJ'. 

SoJn·adl.;:P!'! (Pc•,..;i) 1, 8572. :\IP~\·i·.ltú, l~i;fi, nq_ 
:~ókq Béla iiriiJ.;:., k, Po:-:.~ny TiliPr, 

S<il!\"adkPl'I', :i\Iag,n1r E.or(llla, 1!130 Sz«l.:•i s:n1. 
dor. 

S\llynii~I' (P.:;:-:i} 1, 3G25, Szl•ni t.Iar;;it, l~Jon. Ta-
1uá.s l\Iihúl.'". 

Sonilt):-:zü!JD:-: (\7c:-:zI1rén1) l. 1.400, (!'.), l~l:Zíi. Da
Jo;:h l\Iillály k. Lu:-:011cz DPz:-:li. (De\'t'l:::ieL' 

fiókja). T«L: 3. 

SoHH>;.!',\',i<°Ld (Sornogy) l. 130.J, R(·n;ény, IU:27. 

\iz\·. Glli::: Otiúnéi i.;:. ll(l!lyÚn D111'11áJa. 

S\>l!ll!!,!'~·:-:zil (So111u,::y) 1, 21ns. sz~·Jll T:-:ty:'L!I, 1.SG-1. 
iizy. l:P~:'i'll,Y>'i Di:z:::{iril·. 

S1•!ll(•;;y\·úr (S1.1uu1!,!y) 1. 2275. Sz<'ll!l!Ún!lu~Úg, 

lSfl-1, I\.1w:-:i:-: l\.úl111ún, k. 0:-:wald L.ú:::zJ(;, tGa
!llÚ~(\ll fibkk:il). Tt•l.: 8. 

S1•n1P1·ja ( Poz;-;ony) 

I\..las Rn(l(ll!'. 
' Sop(1!\,Ya (P._:Ji1r) J. 2,122. Szt'ni: ~In l',!!il'· 1\llJ7. 

Jf'_!::f'S Béla. (Fiúkkal ICi;-;lán'.:;on,) 

SPpruu (Sntin•Il) 1, 37.500, _.\.n;.:yal, (r.). JllSO, 

D1Jh:-:a :.\Iihúl,\-, Tel.: 5-G7, 

.Supron, „Arany ot·nszlún. (r,), 1GOO. Nikolic8 
l\Iili \'Oj. Tel.: 2-50, 
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Sopron ,l\Ia;:y:tr kirúly, (r.), 1767. BiIHler l\.(t_ 
rnly, iiriik., BirnlPr Onó. Tel.: 27. 

Soprou. l\lf:;:rúltó, (r.), 1787, SzPrdnlH'lyi JúnH:-;_ 
1\•l.: 2-27. 

Sopron, -~rany kereszt. 1893. Jéllll A.ntnl. 
'l'<· 1.: 2-84. 

Sopron, Irgalir1assúg, 1909. Gnllu:-: Jp11Ö; h. Ht>ll' 
_~\ ranka. Tel.: 3-30. 

Sopron, SzPnt Erz~0het, 1912. tizr. L!•lo\·it:; Jó
z::-:efné, Tel.: 1-03· 

Snpro11, RúkÓl'zi Fen•nc, 1934. Groiluiann Vihnos~ 
Tel.: 77. 

s~1r11k:-;úr (Pc:-:t) L J..!,387, St>;:itő l\Iúria, (gyr.), 

181-!, Lik'hPn•r Gyula, li:, Lúng 0:-::zkúr. 'I't>l.: 

1'1í-38fl· :i:~tÚfl hiY:n11l(l 58, 
S11n1J;::-;Úr. Púdt1ai SzPnl _.\utal, 1\103. Fiii·st Elt>

niél' h S1r1dulni DPZ:'(; dl'. TPI,: 10. 
Sósku~ (Fejér) 1, 2565, Szeut Rózália. 1881. Dr, 

Sik{ls I\.úroly11L„ :'ztH. }Ialini \'alérin, 'l\~1.: 2fi. 
Sl.ijtiir (Z;il:l) J, 28;)2, Sas, lll:2D. Szalanin' 11li!i:

lós. 
3;·,,·l-ri.,·Jtúzn (C:.:<in~rád) !. flSG-! 1 Sziiz; :\lúri:1, 1928. 

Laknto:.: _.\.nt:\!. 

S11r (\i(':.:Z[1!'(:·1n) l. 18-!2, (f.), liygh·a, 1930. 1ullh:i 
Púl ff~· ,Erzs(~J1"! ( Cst>t 0ny fiókja). 

Siikil:-:;ll (Pt>:.:t·) i. 3036, :\ngyal, 1886, F'orkly 
Zsi;.puoH(l iirilk. Tel.: 5. 

SU111eg- (Zaln) 1. 5-lHl, I\IP.:r,·últú (r.). líCTO. 
Sznrká~sy Lúszl0, l~. Fúuc:.:ik Lajos, Tt>l.: •11. 
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Szah;itbzállús (I'Psl") 1. 8338, Isteni gund\·i::ielés, 
1847, I\Iezei Gyul:i. 

SzahiHl::-:zúllás, Rernény, 1023, Dr. Dii111iiti;r I.-..:l
ván. 

SzahaclszPntkirály (Baranya) l. D7G, Szil;:, ?llúria, 
1923. I~irál.r József. 

Sza.hil (Szolnok) 2300. l\Ie;;vú!tó. l~l2~i. D"bú 
;Jí'llÖ. 

Szakt·:.: (Tolna) 1. 2860, \Tii1·ii;.: kt•n.>:::zi·, 1883. 
SPl!JIJ!ilPi i'II:iczkó Duna. T1·l.: G. 

Szakiuúi· (P„:.:t) 

Géza. 
3565, l\lndonua, 1\127. Jakab 

Sz:tlk::-:zt>Htll1[~rt11u (P1•:.:1J l, :JD2!3. Heu1ény. lillG. 
lith·ánli DÚ\'Únly Gyula. 

Szank (Pt•:.:t) 1. -127G, .i\Ieg-Yált(i {!'.), l!l2íJ, E„:i
sziha E.ú!1uún. l1. T;111ú'l' SúwJur. {J'á~z::;1.<.•nt

lú.:.:zlú nt1J;:ja). 

Szany (Snpn1n) 1. :J400. Szt'llt • .\.nn:'l, lSSG. ii::t·. 
i\Jakr:1y Jöz~:i•fnC, k. Löriiwzy Lnj(i:..>. 

Szar\·;i.-..: (Gé!;:és,i l, 2G.GG1, He1tién~-, lSíg. ür(llH~l'. 
Szilát·tl. 

Szar\·a:.:, :i\I{·;;vúltú, lHOG. ifj. Géczy D<·z~lí. Tl'l,: 55. 
SzarYa:.: (S:t,al'va:.:). (r.). 179"1. Szvtnző Iiill'!: di·. 

Td.: 8. 
Szai·\·a::;, :i.Inrg-it, lS\l\J. J\.i';.deYh:h ;,1,~.ri:i. 

Szart·as, 11:tgya\'(•k Niigya.sszonya. 1D23, Farka8 

..\.utal Jü.11ns ürüt. Tel.: 19. 
Szatni{u·iikhritó (87.ainiár) 1, 2068, . .\1·any::.:a~, 

1917. Vargha Pál, 
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Szászv{n· (Earao.ra) 1. 1697, Szenth:íron1súg, 
1883. Solt Jenö öröl~. Tel.: 10. 

Szeged (C:'ongriid) 1. 145.000 Isll'ni ~n1H1vi~elé;,; 
(r,), 1812. Barcsa:r I\.árol.r. Tel.: 12-io.. ,, 

Szeged, I\.igyó, 187•!., Gerle Jenö. Tel.: 13-S!i. 
SzPged. l\Iegy{Jtó, ( r.). 171~. TL;ines\·Úry J ~lz:-;l'f. 

Tel.: 13-91. 

Szl'ged. Szent György, 1869. Frank! .József. 
Tel.: 11--18. 

Szeged,, Szenth{trv1n;:,ág, ( 1·.), 183-1. Leinziu.~< 

Gyula örök. k. dr. Leiuzínger l\Iária. TL~L: 

13-52. 
SzPged. Szt•nt Sziv. 1923, Nyila:-::.:y • .\;;o~lPll, 1J 

Duha Tivadar. Tel.: 25-49. 

SzP~'t>d, I\I:q;yarok YÚda~.szuB,ra, lfl23. Ju:-:t Fri. 
gyp;.;, Tt>l.: 17-77. 

Szeg<'rl. Szr·11t lsh·ún. 1870 Sal'"Ó P6le1· b II'ttY 
tyas.r .'1..nd•Jl'. Tel.: 12-fiG. "' ' . ' ~. 

Szeged. Szent Rókus, 1863. Surján~·i J(Jz:-: 1 ~[. 
Tel.: 10-IJ2. 

SzPgefl, SPgitii :i\Iária (r.), lSGO. Liih1 Iinre dr. 

Tel.: 18-19. 
Szegell, E:;.i.lYÚria, 1888. Pósa Balázs. T('l,: 12.2;; 
SzL'gccl, Dugonics, 1D05, Frnnk5 _l\.udor. Tel.: 17-83 
Szl'gP(l, En:::;ébr:i kirúlyné, 1907. Ti.irük l\fÚrin~1. 

Te•!.: 13-IJ.! 

8zc;,;\.•tl, 1\!Hgyar l\.oruna. 1908. ZaJ;:úr Súndur. 
öri..ik„ k. i\Iáthé i\Iihály. Tel.: 1G-fl5. 

559 

Szvg1:ll (_.\.l;.,;Óki.izpont), Pútlu:ii Szent _.\.ntal 1909. 
I\l~::;záro::; Iuiréné. k. :i\Iészáros liure. ' 

Szegl"l, ( Uj) őrangyal, 1\)10. l\IvltlYÚr Lajos, 
k. L<:SkÓ \Til!HOS. Tt>l.: 18--46. 

Sz1'>,;é·tl, Reniény, l\J12. Burl!.:Iy Jó;.:.sef. 

TPl.: 22-GS. 
SzP;.;t>il, c~ilttg, lül4. 1'íagy G~·iin;,r. iirtik., b. 

T:1kát:-o IstYÚn. Tel.: 21-25. 

Szt>~t'd, ,Sz(•11t Lús:dó, 1D23. A„pr0 Jeuü. Tel.: 

19-9G. 
Szí'J!<'(l· (Rii.-;z,ke}, Púduui Szent A.nial, 1D23. Za

kúr ZoHún, k. Zatúr Zoltúnné, 
Szl~:..::1•ll S1nnn~yitPlP11), Turul, l:J26. S<•hueczy 

l~C·la, Tt>l.: :~-!-2i\ 

SzL•g<.>d (VárL1sianyn}, Jézus sziYt;, 1\'l3-1. Dr. Sí:Ó
káe:s I~t vúu. 

SzPgl'd { F.-;bötanya), :!.\Ia11t1J11Ht, 1~12f\. ::\Iaro~tül 

(1-Iut'J'uianu; 1::-tvún. 

Szeg,,<!, Szt:nt Ferenc, 1H3:2. Dr. l\.i1e:-;l;.,; Endréné. 
'l\·l.: 3:2-til, 

Szeg(•d, Sz(•!!t I\.en·::;zt, lf/32. Bt1l<:st! Ba n1a\1ús. 

TeL: 23-78. 
Szeghaloiu (Bi:k&.::;) l. 10.293, Sz1.:Hthúron1súg, 

18-!3. Polg-Úl' l(úndy, T0l.: 21. 
Sze;,;haloru, 1\:igyó, 1~104, Gregt>r..;cnn0. l\.úray Gi

zella. 
Sz•JgYá1· (C:.;on;;rád) 1, 7979, l\IegYÚltó, 1S9'i. 

l\.ránczly Fererie b. 1\.hin~r ~.\.ntal. 

Szt:gYÚl', Púdu:d S:z1.•ut ~-\.ntul, lfl'.23, Júkói Júno:::. 
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Szel~szárd (Tolna) . 1'!,279. I. Béla király, 1863. 
ifj. Szeghy Sándor, Tel.: 80. 

Szekszárd, Fekt•tc sas (F,\T,). 173G, Ui!·i<.:Jt JC1z::;pf_ 

Tel.: 84, 
S:--.ck:-:zúnl, Szt>nl Bernút, 1034,, Zalai Jánn:-:. 

Tel.: 38. 
S?,cnc (Poz~:on.r) l. 5609, Szent Ilona, 1835. Prop_ 

per Béla. 
Szendrő (Borsoil) 1, 30DG, Is1e11i gondvisPlés, 

1836, Folkiuann László. Tel.: lG. 

Szentendre (Pe;,;t) 1, 7200, Szeutllán.i1J1ság (t·.). 

1767. C;dln1lka Júnos öriik„ k. C1.ibnlka Gyula. 
Tel.: 1-22. 

S1.u11tes (Csongrád) 1, 32.861, ~4.„ng,ral, 1888. 
E:zentt•:-:sy l:;n·ún. Tel.: 46. 

;)zpntes, I-IajBal (gyr.), 1815, Justh _..\.\fréd é:-: 
Túr:-:ai, h. I\:t>n•kc:-: J:-:1rán. TPI,: 1-0-!., 

Szt•JltP:-:, :.\Ia.:,~)·ar kir~·ll.r, 1870. I-IaYa:; Júz.-;l'f, 

Tel.: 47. 
SzPnte:-:, SzPHt )„nna, 1001, 13Pliez11y Pa \'lik Ft'

renc. TPL: 1-15. 
Szente:-:, i\Ipgy{l\tó, 18,12, Ihúsz Nándor, Tel.: 75. 
Szente:-:, Szenthárou1::;úg, lfl03. Ee~t>íli C:-;apó 

Zoltán. 
SzcntP:-:, FPhér J;:p1·i> . ..:zi', 1923. Titéz Vánuly Lú5zlti 

dl', knr1uán~·(öu1nácso~, or;:;zú.:;g-yUlé:-;i kévYi-

st~lö, th. fő:-:zolgabiró.: b. h„o~~uth Lú:-:zló. 

Szt•utt'='. _..\.rau.r kalú:-;z, 1930, Olúh Lá:-:zló, 
Tel.: 1-15 
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-Szentetornya (Békés) 1, 5732, Jézus szive, 1931. 
Fodor Ft>renc. 

Szentgál C\Teszpl'éJu) 1. 428,!, _.\ra11y ,.._„;at·ra:-:;· 
lSGG. I\:áln:iy Zútl(l1· iiriik, 

Szer!lg(ltthárd (\'a:::) 1, 3258, Szent IstYÚu, 1826. 
Frií'drich Ö1liin. Tel.: 17. 

Szentistyán (Borso{l) l. 4232, lllu~yarország VécL 
asszon.rn, 1926. Fábry • .\..udol'. 

Szentu1ártonkúta (Pesi') l. 3033, Isteni gondvise
lés, 1915. Tereczky Pál, 

Szepet'k (Zala) 1, 1117, Jézus sziYe, 1931. 
Novotny A.ndor. 

Szepsi (_~hauj) 1, 2172. _.\.rany oro:-:zlún, 1818. 
Strausz Dezső. 

Szerellnye· Tebr:h -·\.dolf. 
Szerl'IH.::-: (Z1•tn1,Jén) 1, G70G, I:::teni ~11Hd\·i:-:t>le:-:, 
17,!1. :i\Ia la Yor:-:zky G<1s;:( á \ 

Szert-ucs, Szenl ~.\.utal, 1il03, l\:olo::; Danialiús. 
Tel.: 5. 

Szév:-:é1i.r (NógrÚd) 1. 3D-13, 3zeHthároiu.~ag lr.J. 
lí41, Bolg«Ír l\Iiklós, T(•l.: 6. 

Széke.-;fl~hérYÚI' (Fejér) l, -!.1,0000, F1í'k1•11..• :-:as, 

(r.), 1743. Etrekarc.-;ai Lukáts B<:.;la. TPl.: 25, 

Széke:-:ft>liérYC1r. I::;n•ni !!onllvist>Jé;-;, 18D2. Dr. T:t· 
!~úesi Nagy Lóránd. Tel.: 3-02. 

Székc.sft'llér\·úr, l\lag,r:tr korona, (r.), 1'7$-l:, it".i. 
Geffert:h Dezső. Tel.: 38, . 

Széki'sfehét·\·{u", Szc11lhún1u1:.;Ú.~ (r.), lSOG, S:ty 

Ru(lolf ürük.i k. I\:alruár Zoltán. Tel.: 35, 
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SzékPsfel1érYá1·, 

tory Sándor. 

Szent l!StYán, 1834. iCi. Pú~·~

Tel.: 1-:-71. 

Szókesfel1érrár, 
Sándor, TC'l : 

öran~ynl, 1SG9, i\Iagya 1·y_KJ•::>Stt 

40. 

Széke:<ú!héryúr, Szent SeliesiyéJl. 1822. Bit-rhaut't' 
János örök., h. P·ithb ?dihúly. Tt•l.: 85. 

Székesfehérvár, Szent Józst•f, 1922. C~itáry G. 
Olivér. Tel.: 1-GO, 

Szigets,,;entu1úrton (Pe;:;l) l. 10:31 Szt>ni J únos.. 
1D23. Balázs Sún~lc1r. Tel.: 3 ' 

Szig(·iszentnliklÓ:;; (Pest) l. 4808, Szent ?.Ii!;Jós, 
1808. I\:ün1Ucs;r IZ.áln1án. Tel.: S 

Szigetvá1· (Sotnogy) 1. 59GO, Zrin;·i, 1883 .. JolJ~;t 
IZ.ázuiér. 

Szi;;<'tYÚr, i\Ia:;yar korona (r.), 1808, ;_;:;,v. nellWS 

Salatnon Jeuöné, k. nenws Salatuon Béln dr. 

Tel.: G3. 
Szil!aloiu (Bor;:;oü) l 3128, Sz1:11t Iture, 1~130. 

nagyeuyel1i Egry l\.úlniúu. 
Szik:'zÓ (1\.UatJj-Torna) l. 5303, 

(g~T.), 18:2:2. Ri1uay Béla, li:. 

Tel.: 54. 

Szt't1thúru11i::á.~,. 

\/ékon~y I~tvúu 

Szik:;zó, l\IcgYÚltÓ, 1922. I\:urucz Tivatlar. 'l'.: G'~, 

Szil(Su11r(ln) 1. 2988, Szent ::\Iargit, 1~107. 

Schurina Ciril. 
Szila~balhús (Vi.:szIJrétu) 1. ·!020, Öran:;y:Ll, tS&·1, 

E:o,·Cu.:.:-: Ignác örök. 'l'el.: 9. (Fi0kkal Dóg;cn.) 
Szilrúsvúr:id (Doi·soll) 1. 14GH, ~\In.:!yar l~orona, 

1872, A.run Sándor 
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'Szirál,: (Nógrád) l. 1700 Reu16nv 1R'H~ R·~ta.r 
János öri..ik.; b. ~.\czél 'nrargit,.' ....... · 

.Szob (Hont) l. 3-!GS, l\Iegyáltó, 180·1. :;:,I(l!nút· 
I\Iiklós. Tel.: 13. 

Szobrúncz, c~ere Józ::;l·fné. 
Szobráncz, Szn1rác~ányi József, 

Szolnok (Szolnok) l. 38.7G4, Isieui gunth·i::;elé~. 

(r.), 1790. Szubó Lajos, J,:, Iíerczeg Fen;ul'. 
Tel.: 1-11 

Szolnok, l\IegTáltó, 1871. Lassányi J1.•11ö. TPl.: 36. 

Szolnok, Fehér kereszt. 1882. Kré1uer SzilánL 
Tel.: 1-82. 

Szolnok, A.n.;,;,ral, 1903, Vt:gh Lúszlú. 'l\·1.: i.:)G. 

Szolnok, i:II;-gynr J;:oruiia. 1806. ifi SzPl·..: D1'.·l:t. 

Tel.: 2-15. 
Szolnok, 1\.i;;yú, 1:-110. I\:oczka Púl. TPL: 1 -1_:5. 

Szolnok, Szent I:;tY:'"ui kirúl.r, 19:2:2. C, i·:(n<·.c; 

Zultán. Tel.: 1-il•1, 

Szolnuk, Da1njanich .1~128 Elek E:.t>iHÓl!y Zoli :'"tn. 

TPL: 7·-52 
Szol~·Ya, Sik G.rula 

Szn1n:tj(1Jll (SP1110;.;y) L lSGS, SzPlll v~·l!!li~l. lii~f •. 
Répay J_,ajo.--; J :'.~nri.--, 

SzoH1bathL•ly (\'as) l, :3!).158, Isten :-;t:<>!nl: (_ r ) , 

17~)3. Siuton Eruö dr. Tel.: 2U. 

Szou1!Jat.h1.~ly, S:t.t-'ntlélek (r.), 175:3. l)\'(•r;.;z!;:y 
Béla dr, es D\·urszli:y Etl'll;:a; J:. l)vur:-:z!;:y 

Béla c1r. Tel.: 2-72, 
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Szon11Jathely1 Örallgyal, 18!.Jl, liauuy I~t \'Ú!!, 

üze1utúrs: üzv. Siitht.!Ö Lajosné. T('l,: 3-G9. 

.Szo1u!JathL·l.r, _.\..n;;yal, 1901. 1-Iudúszy lYún 

Tel.: 3-90. 

Szoui11atlu•ly, I\.igyó, 1907. \Vieucr Jf·nö llr. 
Tel.: 2-74 

Sz1nu!Jat ht•ly, l\lt•gvúltó, ll.l23. S:d:.::i:t \·Úry '.lultán_ 
Tel,; 6-29. 

Szo1t1ilatltely, Pútluai Szent -~11tal, 1D81. J)onijúu 
Béla, 

Szón.}· (l\.01uúro1n) 1. 4003, .i.\lt-gY{l!tó, lfl27, Pu
ta.!\.r J(oruél. Tel.: 7 

.::.;;r.őrl•g ('l'oruntÚl) L 4,J68, Ö1tiu;;yal, 18SO. Bajor 
J ÓZSL'f. 

T~th (Suiuog.r) l. 3G81, Igazság, 18-1D. iJzr, 
Szt>uteh Ist\·ú11118, k, l\Iencz0l Etlilh. Tel.: 10. 

Tahitút(a!u (I\:.~!.) 1. 2353~ Szeut: .-\wJ1·{1:-;. 1887. 
k, De1neter J úuos , 

Tak~ooy (PL•stJ l. 5370, Segitö ~lúria, lf!27, 
130res J~iuos Tel.: 7. 

Tak!altarli:úny (Zt;u11J!én) 1, 28U5, ~Iagya1· J;:u-
rt•lla, 18\lB. Ge(]eou _-\.ndu1'. Tel.: H, 

'falltÚ:-:i (Tolna) l. 5668, Szeut Józ::;el', 1836. 
l\.iliúu Béla. TPl.: 31, 

Ta1Hilea 

Szalay 
(Zala )l. 7572, Oru::.zlún, 1830. 

Gyula. 'l'el.: 87. 

Ta1)ulca, Jézus szh-·t·, 1922. Yitéz SzigPthy József. 

Tel.: 4G, 
Taracköz, R0szuuk.r Józ::;ef, 
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Tarcal (Zeu1plé11) 1, 4063, Núdor, 1840, Orn:-;t.cin 
Izidor. 

Tanlu:-;kPdrl (Nyiira) l. G2DS, SalY:tlor, 1008, 
Preko11a öriik.; h, Bnc-..ún~ 1 lst \ ún 

Tarjún (I\:umúrorn) l. 2065, Szenilélek, 1sn.i. 
l\Iajor Elel;:, 

Ta1·nan1(·ra (I·fe\·e:::) 1. 2700, őrangyal, 1802. 
l>c1·.:.t:{'r lg11úc. 

Tarvn (Bereg) l. 4001, _4.r:1ny oru:-:t:lán, 18G7. 
Eniö~ GPrÖ. 

Ta~::; {Pt•;;:t) 1. 3G37, I:::teni gort\h'b\~lé:-;, 18()3, 
Bleie1· Rl·z:-:(.í, 1'el.: 5 . 

T:ita (1\_u1nún11n; L 6·!1.J. ,.-\.ngynl, 18!"11. Ft-!'!'lltZ.Y 
I\Iargit. 'fel.: 70, 

T<itn, \:úi·o,.;i gyóµ-y~zertúr, 177"1. 3lií'l!\ Geza. 

!1, S<'ldil'!~ _-\u1<1. Tel.: 13. 

Túllya (Zeintil,;':o) 1. ,1000, PatrPna I·Iun.:..;arl:ie 

(r.), 1787. 'l'ulYéth Rt:z~ö. 

Túvé (C:.:(ll\,:!rÚd) L ,1,130, Púduai Sz<•n1 .-\ntal, 

1D23. F~:hé1 Dezsö. 

'I'ú11ihbit:~ke (Pe~t) 1. ,1226, :;.\I.:gTÚI!<\ ( r.), 1827, 
BúJi P.nay SüunH_•Jné, h. TiiriJk E.{~\1uún. 

Tú11iógyi'11·gye (Pe:-;1) l. Gl,1-7, Szen1 3Ia;.:dulna, 
lS!lS. Dó~a Béín. 

Tápió:.:Hly (Pe::;t) 1. 2504, Segit.ö :\Jária, l!JO-!. 
Pehr Ernö, 

'J'{q)ió.szpe;.;Ö (Pe;-;t:) 1, 3U02, Szt·ni :\Jiklós, lü29. 
.Bilu::;ü;ák János. 
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Tápiószele (Pest) l, 9817, SzenUC.lek, 18·19. D:~1:

tóffy Jenő. Tel.: 20. 
·Tápiószele, Ister:i g0ndviselés, 1927. Geduly Eh·k. 

Tel.: 24. 
Tápiósz2nt1u(trton f1?est) 1. 53G7, i\IPgYÚltó, 102:3, 

ifj. IC. 1\Iolnúr :i\Iiklós. 

·Teucielic (To1nr1) 1. 3í80, ön1ni;;.ntl, 1H:23. ~Pt

kovszky József örök. 

Tetétlen (I-Iajdu) 1. 2232, Isteni gonlh·J::;1:li'.:;-;; \i.), 
1925. E„állay Lajos László, J;:. Szinyeyné, l.Cis.o; 
Ilona. (Füld12::; fh)kja,) 

'I\~Yel (Tolna) 1. 2-123. ÖeaH;;~·:iJ, l!iU:?.. \t(·,;h 

Ist YÚn ürük. k. Steiner l\li!~lós. 

·Téc:;Ü, Bala::;s:l It \"Ún. 
Té.:;Iú:-: (1-[a,itlu) 1, 2794·, ;Erz:-;éliPt, 1D:25. ;·,zv. }l!•l-

11ár Lú:;zlóné li. \Vollniann "-\.r1,úd ,. 
·Tét tGyö1·) 1. •Hi17, A.n.~.yal, 1.Sb7, SzPlH·ll:·i1y 

Ferenc, Tel.: 2·1. 
Tinnye tPe::;t) 1. 13DG, llIPgrúlió, 18~-L l~1·H1P!('Y-

11é, Je:::ze11szky Sarolia; k. Csavó 1-Ieitn Józ::,ef_ 

né. Tel.: 3. 
·Ti::za\JÖ {Szolnok) 1. 2250, Ren1ény, lH15. k. 

J.\Iulnár Bertalan örök, k, Ur. Firou B81áu6, 
Tiszabura (Szolnok) 1. 2G5S, !lerHén_r, 1\)2~.). Du.;;

clán l\:.ál!uán. Tel.: 6, (Fiókkal I\:.i:-:körén.) 
Tbz:tl1iid (Szuliolcs) 1. 2G55, Csilla<:!, 1H2G EJ:_ 

<lár Lúszló. . - . 

·TLszacs·~ge (l-Iajt1u) 1. 5521, Isteni guuiJ\·iselés. 
1876. Radó Imre, 
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Tiszaclo!J (Szal!ulcs) 1. 3915, S·-~;;lt~B;;. 188-1. 1-:_0 _ 

váts Lúszló. 
Tisz-afiHd,·úr (Szolnok) l. 11"1Gl, ~-\.t':-:culap, 1872. 

J\_Úl'pÚti _;\dolt'. Te!,; 3G. 

Tiszaföldvár, Tulei:;ráltó, 1912. C:-;ul;:a Ir-~u. T.: 5. 

Tiszafiired (f-Iev1~s) 1. 10.103, llln!;yar l\!1rona, 

1893. Ev:-:;tein Géza, T('l,: 34, 
Tiszafiirt>d, Re111éuysC.::g, 1821, Rúcz Súndor, 

Ti.sz:ikeszi (Borsocl) 1. 2\)GG, 1930. Vei·es Pál. 

Tiszakiirt (Szolnok 1. 4885, Szent l\.ataliu, lSDS. 
Bech Etuil. 

Tiszalök (Szabolcs) 1. 5302, Szan·a:..: (r.), lS-17. 
Rab Józ:::el és neje, Púkh IZ0za. 

Tiszalucz (Zeruvlén) L 3·170, E.ereszt, 18\)l. \'e

res Púl. 
Ti.szanúna (lle\·e::;) 1. 4D8G, Isteni gPndYi:-:1.:lés: 

1888. Szak:'üs Zultú11, (Fi1\kkal l\:_i.•rnl(íu.) 

Ti.-:;zai.irs (l·Ie\·es) 1. 2·!1·1. Szerit !111n:, lH:J l. 1tú

bel I1uro. 
Tbzar<:,•ff (Szulrn1J;:) 1. 5282, C:-:illa;;, lt.S:J. Szabó 

József. 
Tbza~iily (Szoli\(lk) 1, 315-1, Púduai Sz(·nt ..:-\.ntal. 

lt-107. l\Iiiller Lú~zló. 

'Ii::;za!:tzentin1re (Szolnc•k) 1. 3581. Is!PJÜ ~(ludvi

:..:clt:~, 1893. Pav Lú~zló. Tel.: s. 
Tiszaujlak (Ug-01·:-;n) 1, 33321 ?iiu;;yur k•Jr111HL1 

(r.), 17HO. IJ('rtlivei RuykÓ Júu(ls. 

TiszaYÚrkun.r (Szoliwt:) 1. 2230, R>'l!1t'.:n.\·sé;;, 
1894. E'.is~ _-\tilla. 
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Toknj (Zcrnpéu) 1. 5844, ~,\.rany kut'.oua (r.), 
1795. Folkn1aBn L5.szló. Tel.: 31. 

Toli:aj, l\IegTÚllú (gyr.) 1 1700. Rolfuchs EY. J[1_ 

nos örök., k, Rotfuchs László. Tel.: l·!. 

Tokod (Eszrergoui) 1. 4846, Bánya, 191-1. lI:t11n 

István, 
TolcsYü (Ze:nir.Iéo) 1. 30,12, l\Iegrúltó (r.), 18-10. 

Frits Zoltán, 

'l'oh1a (Tolna) 1, 9400, 
1830. l:Ierczog Eleu1ér 

Szcntllúro1n~úg-, (~Yl'.), 

cl1-, Tel.: 51. 

Tolna, ::);:iiz l\lút·ia, 1935. Yitéz fior\·Ú,1Ji Sá11(lor. 

Tel.: 21. 

'Iu11J11a (Búc:;) l. G-183, Szent !'.i:d\", 1!l:2G. Lán•ncz 
Lá:-:zl.S. 

Topuuúr (Sonwg,\·) 1, 23flS. I-Iároin J;:irúl.1" 1H38. 
Gú:;púr Géza i:(IJdiz:;úr. 

To1·n:L (~·\l1:1u,i-Ti>rna) J. lí2'i, Sz\'iitl!Ún•ui:::ú;;, 
18:28. l\Iai·tyasoYszky Gyula. 

Turnaal,ia (Gi'ilniir) l. 3„1GD, Nádor, 18·17. Li::;
sauer E1nil. Tel.: 31. 

Tornócz (Nyitra) l. 32:20. (?) lfl03. Ro1 h:::iein 
Sániuel. 

'Ioruyo:>11últ:a (Szabolt.:.s) 1, 2713. örau!,!"ynl, 1U2-1. 
l\:alúb _4.l~1clár. 

'Tó.szeg (P<>:-:t) l. "1-113, S1~gitö S:diz I\I(cria. 1Dl8. 
1\Iagyar Pál. 

Tótkoruló:-: (Béké:-:) l. 11.143, Sze11tlélek, 18Gl. 
Zluczky Gyürgy. Tel.; 10, 
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Tói kP!!JlÓ:-:, Sz;,,;ul !,.:t \"Ún, lSDG, • ..\d:uukoYiJ,.: 

I\.áruly. 

Tű\·ú1·0::- (E.01núrun1) l. GGSS, ?llt~;,:rú!ti'.i, (r.), 

lí83. Cz:ellner _.\.Jbertué, l!, Ruclllit;: Tibor. 
Tt'l.: 73. 

T!ikiil (l\_>::;t) I. 6500, I:;tt•Jli go1Hlvi:-:elé:-:, li107. 

\tiola Lajos, b. Strnnb A.ntal. 

Tön1iirli:0uy (CsongTÚd) 1, 3707, Szent E.is Tcré;,, 
1!.l30. Patyi E:Júra, 

'I\'1riikhúiint (Pest) l. •!-.:185, Boldo;;:;Ú_'.!n::: S:diz 
l\Iál'ia, 1893. Pásztor I~ároly iiriik. Tt>l.: 5. 

Türül;:ko1ipún.r (S1Jt11og-.r) l. 132·1, SzP1l! ~~\nna, 

1832. (i'.), ÜzY. Duu1eter Gyulú1il·. ()\ú;:;11c:;-; 
fiókja.) 'I\•1.: 2. 

Tiir(ik~zt;BUniklÚs (Szolnok) l. 2E,_Go:;, l\IPgTÚl\Ú, 

(l'.), 1872. R0ö.:l',Y Z(•1t:n1. Tt~l.: :3o. 

Tiiriil::-:zcnt Hlil.:;Jú:-;, S·1.•:lll húroni:sÚ.:f, l!J 11, F\:rt•lli_'Z 

Iinre. 'I'Pl,: 17, 

Tii1·iik:-:zPI1U1dklús, T-\•llft· kl'l'e::;zr, 1.SSS. Gull:.;L 

ll!IL'(.~. 'l\~l.: 38. 

Tiír<il;:.sz1.•11tt1tikl0:>, l'-i~_\·Ó, l!J:ZG, :3zabú l.~t\"[cn 

ürük, Tel.; üt{. 

T<irlel (Jle.-.1) l. ·15:SP. :\Ia;,:-ya1· k<1rulla .J.:iu:z. 
Lautner Laju~. 

Tura (Pest) 1. íi7/J., Szeui: T(:rC::.zin, 18Sli. ii;:L 

Proko11\n·bch Bn1nóné, k, Sykú ~.\n;l(lr, Tvl. :20. 
Turke,·e (Szoh11•k) l. 1~5.!3:2n, ;.\i~1µ·ytt1· k"ror1a, 

184H. Enil.Jcr Dé la il1·iik„ i;:, Ft~kel1• J...:t \"Úu, 
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·Turken:, :i\Ii•g:váltó. 1895 
k. :i\Iútéf(y .Endt:e. Tel

1

.: 

üzY. ~.\tlanictz Leó;ié. 
42. 

·Tiirj(' (Zala) 1. 2605, S:.Plll ?-:ürliPrt. 1D22. Pú
Jyúzat alatt. 

Udn1nl (l\.ü1uúro1n) l, 5245, ~.\rany li:ur„na, 1893. 
Istenes Ferenc, 

U;:ud ( \í1~:-.zpr~n1) 1. 2065, Isteui g-n1Hh·bt>lé:-:. 

1898. \Valluer Hezső ürlil;:.; k. Yitéz N.r. Du(lay 
Jenő. (Fiük Púpatt•szér.) 

Ujdoin!)é)\·úl' ('.i'olna) 1. 7000, Se;;itö 1\lút·ia, 19~0. 
Zlin:-;zky Endre, 1\·1.: 1-02. 

Ujfl'héi·t0 (Szal.ioll':-:) 1, lB,571, l\Iagyn1· korona, 
(r.), 183G G1·/1s;.; Dezső (:·.-i IH~je, s;.;. JuugTPisz 
RPué; k„ Gró:::z De;:,..;ő. Tt·l.: 30, 

UJfPhél'tÓ ,Ki.~yú, 191·1 l\lulnár Gyula. 'l\•L: 18. 
Üj]t,1rt:•ú11 (Pi;st) 1, 5139. Istt•ui _::nudyi:-:P\L:-:, 

1D:2G. l!t:J"!•h Jt_'llÜ, Tel.; I-:.attws lG. 

lljJ;;(:c:-:kP (Pt-::;i) l. ~lf!GD, }Ie~;·:oitú, 187~. Ö;;:q•ay 
László. (Eg_rbcépUlt óké<.:;-;li:é\'1•!,) 

Ujl.:::i;;yi1s (Déké::::J L 5GSD, Szil;.; .3I:'tria, i.sss. ~.\.11_ 
ull • .\J.::o;;:. 

U.irw~t (P('."i°J 1. G7.-100, :\Iagy:u· korH!'<L, lS\1.1, 
Elt:k Púl dr, iiriik. Tr~I.: '.2D4-GOD. 

lijp(~st, . .\.ng-yal, 1S7G. i\Iezey Elt:k. Ticl.: 29-!-017. 
UjpPs!'. S;.;toni: J:-;t:vún, 1351. Sí:ah0 DCla. (11'. iiriil;:. 

L. l\Itihlrati .Tenli, TL>l.: 2~1-!-IJ;j:J. 

U.i1H::-.t, I~i·reszt, lG\17, lEidi:t•l ?II. I~úri,Iy. 

Tel.: 2H4-2G5. 
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Ujp('::;L ?IIt·.~n·úJtO. 1900. Szl'kcn•,; I:-::1 yún. 
Tel.: 295--157 

UjpP:-:r. ]to:;:.:urll lDOG Pt•tnPhÚ:i:v Irnr6ué s1,iil.· 
Illéssy I\Jára.' Tel.: . 29•1-12-1. . ' 

U.itH•st, -Oro>'zlún, 1912 Balló GusztÚ\·. 

TeL: 294-G-!O, 
U.ipest, I\.igyó, 1913. :N0nH.:th László, 

Tel.: 29,J-119. 
1...'j1H·:-;t, S:.:en:c::>en. 192'i. (Pályázat alaiT.) 

Tel.: 294-3Gl. 
G.iv~::;t, i\Unyús ktt·úl.r. 1929. BudanoYies TilJOl'. 

Tel.: 2:l-1-71G. 
Ujpe::;t. Szent Szh·. 1933. 1uYag .f!l'l'h<lllSL'IÜ Ger

lu1u-..pr Sándor. 'Tel.: 29-1-lGG 

lTJpl'!.re {Dai·:tnya) 1. 1:298, I:,;t\'!l .:\nya, iiiz:s. 
ijz,·. Cziu.seily _.\rpúdné; l>. Sl'l1ulh Jún(I.-.:. 
Tel.: 5. 

l:,i;;zú:.:z (I\•:-itJ l, G-l(Jü, 7\l:i;;y:11·or:-:;::\,~ v..:.11a.-::-:zo
nya, 1883. Dt.;1w Ernő; Ii. Ua;.;yinka Ernln•. 

Ckk (/;:da) l. 75b. Szt~nl Isiv:n1, 1~~2!J. Szi1:1;:yi 
Lr.Ju.s. 

L:1ig\·ú1· (l.711;..·) 1. :2G)i75, • .\.rauy or11.-:z!ún (r.), 

17GG. I1Iarllsi A.d„lf. TPl.: 3-12. 

Cu.::·;á1 :\lt·g1·úliú ll'.), li'SB. Jak(llH•\·it:-:; Ernú. 
1n1(2l és ue.ic. Tel.: 1--GS. 

l·n!,!·vúr, ?lfH;,:yn1· kuruna, 1870. L~~:-:;.;!b DL:!:i. 

'I!:I.: 0---15. 

t 11_:;\·úr, Szl:!r1t A.nlal, lüO-L T11r11csÚl!yi Üdi;ll. 

T_in.;;'l'Úr, örangynl, 1~122. Elek Enlln:. T.: 2-1-L 
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Ungn.'i.1·, E:c1n:ó, 1927, LendYai A.ladár, h. Ro-
seuLerg Púl. ·Tel.: 1-75. 

Ungy{u·, Ut·únia, 1938. fialász Sán(Jor. Tl'.l.; 5-71„ 

Urainjfalu (\ras) l, S~Jfl, l\IPgTáltú, 1!12,!. 1\.it-;S 

.4..nta 1. Tt>t: 3. 

Uszód (l)c:-..:i) J, 200G 1 l\lt•gyúJt/1, 1893. lláhn 

Dc:zt-::ő. 1\>l,: 2. 

S · ll 18'.<G. Szúntó Üllő (Pt>:-;t) l. G750, , zt•nr 1Hla. 
l\.úroly. 

\'aj::-zló (ll:trau~a) :. lliü-L l\la6yar kuroJ!a, 1882. 
Sc.r Lú;:;z10. Tel.: 10. 

Valkó (Pcs!) l. 2G77, l\lt~g\·ÚJtó. 1~129. Dalugil 
Jenő. 

\ia::;kut (Dúes) J, -Hl07, Szt't1t!d1rq1ns:·c;;, 13G3. 
borsai Olúll _;,rpi~d. Tl.'1,: 3, 

·vasrú1· (\1a:-:) l. -1502, Sz\'i!lhÚr(•lltSÚ.!;, 1SG3 
1\.-::c~erii J.Ui>lús. 1\:l,: 35. 

\'úc (f:'c:-..:iJ J, 20.UGO, Grúuú1al1un, (1·„J, l7Gti. 
ír'.,!':duia~i·end; k. 11i..,;zli:('l' Dt,•z:-;ű \,-;i!•~1·. T. l-Sl. 

Vúi"'. St:(>!Jtl~lvk (r.J, 181-1. Szigvúrt Júnus. 
Tel.: 1-•17. 

Vút', :);'.<'lll :\.uial, lU0'.1, Giilllt.'!' llngó ;_·,J'iili:„; !;:, 

di·. Gullner Ban!abú:::. T('J.; 1-27. 

\T{tc. l\„űk:i11u ,lDl,)„ ;i.iarlu.:-5 (iyu!u. Tel.: 1-00. 

Vúd1:1r!yún (1'1·.--1) l. 118n, S;:1>nt T:-..:1Yún, lf1 (l~. 
.S1:ha11b J:-;tvún; lJ, Teleki Eh:inér. 'l\·l.: "1. 

\'ú;:;!': 1 rl;::t:•d (N~,·Hl':i.) l. 53b0, l\It'gvúHú, 181!3. 
\Vebzlt111:;:-;; SúB<.!ul'. 
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\~úg.::,ell.n.: (.Nyitr~1) 1. 4373, l\I1'g-\·ú1tli, 1873. n,~d 
Aladár, Te!,; 11. 

\TúJ (F\\jér) L 2S9S, _J\.ng-yal, 1872. Jano\·ich 
Istváu. 

\'idlnj (Szaunát') 1. 30-!2, :i\IP.!,;'\'Últ1'i, 1!!13. Fito:~ 
Ferenc örök.; h:, l\'.otlrik I\.úroly dr. rreI.: 2-I. 

\T{u!losg,yürlc (Here,-;) 1. 2278, i\Ie,:..;Yáltó, 1\)1:1. 

Czu111Jon -'illtnl. tFiókkal _'\.csúdon.) 

Vá1nosnlikola (Hont) 1. 2162, iliagyar kurun:i, 
1870. i\Iárkus Dezső. Tel.: 21. 

Vúniosvércs (I{njd11) L 4783, ...:\rauyken•szt, JSSS. 
Breuer l\Iikló~. 

Városlőd (V'esz1n·én1) l. 1S:l6, S?.eut A.utal, l~ll-1. 
I\.e1nény Lú~zló. 

\liu·i (Det\~f.!"J I„ 25í9 ,.·\sauy sas, 18,10„ Fri.-.:cl! 
Sándor. 

·vúrr)<lloi:a (\'e.szprén1) 1. 54-!.J., Szenillúru111:-:úg, 
(g,rr.), 1813. Farkas Júno:-;, Tel.: 15. 

'~1úsúrliP1y.ICutas (Csongrúd) Turul, 1932 Gid(l. 
falYy G.rüri;.r. Tel.: 9. 

'lúsúros1ia1ué11y (Bereg) l. 3088, ItPu1é1i.r. ( r.), 

1037. Bu;-:inl;:ay .4.nna; IJ. 1-'„ Budny FPrel!cné. 
Tel.: ,14. 

Vú::.:únn (Pozsony) 1. 173G, Sz(:uthúrun!s:'.c,:, lflü7. 
otrokoc:-i SiH1u11 Dezsö. 

\
7
<'(«-.:é:-: (Pest) ], 13,00ti, :.\lt'i„:Túlti'J. 1 q!L!. p{:pni 
Su1nogyi Jú1w:::, Tel,: 2.J. . 

~lfcc::.6:-;, Öra1igynl, 19~7. Ekúl't GúlJor. Tel.: 88. 
i[ec:-;(,-.:, 193G, D(lldoga::;.-.:zuu.r. l\iúuya Józ:-;pf. 
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Verebély (Bars) I. 3347, l\h.'f;VÚltó, 1817. ICósa 
Andor Uröt. h. I\.ósa I\.úroly, 

·veresegyhúza .Pest) l. 4-!-!8, 111Pg-vúlt(i, 1813. 
ICaufn1ann Ernő. 

\ierpe1ét (l·Ieves) 1, ,1127, l\.igyó, 18GS. Rhédey 
Eutln· öröl.:: .. k. j\Ielcher Lajos. 

Veszpré1u (\.ies:-:prén1) 1, 17.7H2, .:-\.ra1iy oroszlán, 
(r.)

1 
1801!. Czenuúk Lípót ürölc.; h. !\.erholt 

Dúniel, Tel.: 83. 

Veszpr&.1n, Ft·k(:r"~ sas, (1'), 17!!4. 1\.oe:-:ulia E1uil 
ürül;:,; J,::. l\.nrabélyí1S EndrP. Tel.: 106. 

\il•szprétu, l'.látinai ;:)zi_•nt _.\.utal, 1U07. Fi\lües 

Lajti::. iirül1..; D. 1\.eset·ü Józse( Te!.: 75. 

Vt•SZ!Jl'étn, öraog-y:tl, lDlü. llajulwzy Gyi'1r~y. 

Tel.: 1-13. 
\"e:'.-;;r.préiuYarsúuy (\'e.-;zvr6ui) L l:'.:-15, ö1·:u1;r~·al, 

l88rl. l\Iú1·kus l\lÚl'(Oll, 

V.Suiéntl (Darany:i) 1. 2380, Isteni gt1udvb1·lé:-:, 
189G. llautzin;;..-:r Józ::;el'. 

\.té11 (V:ts) J, 3052, i\legTÚltö, 1\l27. .-igút'(li 
János. 

\'"értt>:;ae:-;a (Fejér) 1, 2700, S%1·ut Erz:-;~!wt, JfHJG 
Özv I\:.azay Endréné; k .. R. I;.:aza,\· .:\d~I. ' 

\i6:-;ztő (Békés) l. 10.287, ?llagyat· J.;orPlla, 1SG8, 
Petr.r J.Jzsef örlik,; k. H1iliu.~ka ,Judit, 

Vésztő, I\:.ossuth Lajos, lD:J,1. ""\íély Jú::::-:\_•L Tel.: 7. 

Villány (I3ar:tnya) l. 2230, I~ti„'H .:\.uyja, 1873. 
\'úgó 1.":!t\·:·~11 i"ft'i.1k,; k, V:'!;.::() l;yul;1. Tvl.: 35. 

1 
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Visegrád (Pí'~t') 1. 1720, R1!ntény, 18813. Farka,.: 
Lajoo. Td.: 18. 

Vizsoly ( • .\.hnuj) l. 1300, Szent _L\.ntal, 1927. iizv. 
Péterfy Istváuné, 

Zng,rvaválfalYa (Nógrád) 1. 4500, SPgitö l\Iúria, 
1931. I\Ienieh J únos. 

Zng,rvarékás (Pest) 1. 5414, Szeutlél1~k. 1SH4. 
Nagy Kálu1án. 

Zalaapáti (Zala) 1. 2196, Segitö i\Iát·ia, 1912. 
E renner Ferenc. 
Zalabér (Zala) l. 1307, i\Iagyarorszú.:: y{•d-

nsszon.r:i, 1026. Czuczy Győzö; k. Czuczy Pé-
ter dr. (Zala::;zentgrót fiókja.) • 

Zalaegerszeg- (Zala) 1. 13.072, Szeu1Jdln1111:;,;„ 

(r.), 1814, I\Iúndi Jenö dr. Tel.: 27 . --·-=-• 

ZalaP;.;erszeg, Szcntlllck ,(r.), 17GS.· dr. I\:a~z!vi· 
Ödiju, 'l'el.: 32. 

Zalaegerszeg Szent ~-\.utal, lf10G. Sperlú;:;h Lúrúud 
Tel.: 53. 

ZalalliYÖ (Zala) 1. 3375. Szenilélvk. lSSG. Enl{'
lyi Sándo1·. 

.Zal:tszántó (Zala) 1 » ll'. S ' . _,._ v, zent :1.u1al, 1!1:3.1_ 
}Iollós;r I")úl. 

Zalaszení;,;1·ót (Zala) 1. 2-158, ?IIa;:yar kur11n:i. (i·) 

1823. CztH:zy Gyözö. lFiúl-:kn! Zalnl1C:n·n.) 
Tel.: 5. 

.Znlaszentgr.Jt, Szent kcres:t.t l~tJl. uugyulúsonyi 
Paál Géza. Tel.: 39. ' 
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Záhony (Szabolcs) 1. 1207. ReuiCny, 1D27. K.úI
ruán _<\_nna 

Zákány (So1nogy) l, 2245, Szent Terét: 1923. 
Erclélyi Istvánné, szül. \'eress l\Iária. 

Zenlplénngárd (Zeu1plén) 1. 1958, Szl'Ht Lás:zló„ 
(f.), 1923. Szász Tih:unár dr. (Rlc~e fiókja). 

Atn1ent>ti1eg s;dinctel.) 
Zirc (Veszprétn) L 2740, Szent BPt'núc, 1849. 

Raál~ Gyula; b. l\:_11rae~11ezky lstYÚil é-:-: uPje 

Szolnoky 1\In1git_ 

Zon1ln1 (Tolna) l. 1874, Ist!:ni go1Hlviscll-:-:, 18G3., 
FülUes Jenő, Tel.: G. 

Zsáka (Bihar) 1. 3412, Örangyal, 1890. JankO
Gyula, 

Zsá1nhék (Pest) 1. •!-!37, l\Ia;;yar kurPJln, (r.). 
1825. Glasz József. 

Z:-:iunlJok (Pest) l, 2715, Öra11;;yal, J.\11 í. Lú~z\6 

J. I~úli11i111 

Z:-:eHz (Dar:-;) l, 311G, Szent I~tYÚn király. 1558. 
Bohuniczky SúrnJur, 

' 

UJ'MUTATÁS A GYÓGYSZERTÁRI 
HELYSÉGNEVEK KIKERESÉSÉRE. 

A.gúrd 1. Ze1nplénngánl, 
Albertirsa 1. Irsa 
-~Itnádi 1. Balatonnl111údi. 
_-\.lsóábrány l. Felsöáb1·úny, 
A.riáca L CsaliÚll:ipúca. 
_-\.páti 1. Jú~zapúti. 

Baltavár 1. Bérbaltavár. 
I3arauyasznbolcs l. :i\Iecsel;;sr.a110:. ...... 
Bácsniadaras J. I\Iru1nrns. 
Bácsvaskut 1, Va;o.;kut, 
Btlnfalra 1. Gúdo!'us. 
I3únht\i;ycs 1. Nn,:.ryliánhPgyPs, 
Biharudvari l. Sárrétudvari, 
Boglár 1. Balatonboglár. 
Cinl;:ota 1, Sashaloiu ulait: is. 
C:-;okonya 1, Erdőcsokonyn, 

Dorozsrna l. l~iskundorozstua 

Felsőság 1, Sin1nság, 
E1-.r.sébetfalvn 1. Pestszeuterzsébet. 
Farkasd 1, Vágíarkasd, 
Félegyháza 1. l{Iskunfélegyházn. 
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Hudbáz 1, Hajllnhadház. 
.Hajdunádudvar 1. Nádudvar. 
Hajdnvá1uospércs 1. Vámospércs. 
Halas 1. ICiskunhalas. 
Hódn1ezövá.':lárhely-ICuta.s 1. Vásirhely~Kutas. 

Júszkerekegyluíza 1. l{erekegyháza. 
Kalász I, Budakalász 
ÍCarász 1. Nyirkará.5~. 
ICeienföld 1. Budafok. 
l(enese 1. Balatonl;:enese. 
Lacháza 1. ICiskunlacháza. 
Lakitelek 1. ICecsketnét. 
l\'lndaras 1, l{unn1adaras. 
l\Jagyarszou1bathely l, Bal;:onyszon1bathely. 
l\Iegyaszó áthelyezve Taktahark:ányra. 
l\Iezőtarpa 1, Tarpa. 
Nagybajo1n l. Bibarnagybajon1, 
Nng,\·Iúug 1, Soponya, 
Nánú:-1 1. Hajclunánás. 
Nógrúdkálló 1. J(ú.115 

Nyirl>nkl<t 1, Baktalórántháza. 
ódouihoyáe 1. Dornllovár, 
Pannonhalnut 1, G,\·örszent111úrton. 
Putaj l. Duna11ataj. 
PP-..terz$ébet 1. Pf's:tc.:7.P!lt"l'7."<ébet 
Ré:,ás l. Z:q:.:)·,·nrc~J,;ás. 

Sú1usuu 1. J·Iujdn:-:ú1w:iull. 

Sá1·isáp-A.Hnaliúnya úthPlyezYe Tokodra. 
SornoJ;ykéthels 1. l\.Cthel.r. 

So1)ronu1ihályi J. 1VIihá1yi. 
Soroksárpéteri l. I'estszentitnre . 
Szeli:CSŐ l. Dnonszel~cső. 

Szen1es I. Bnlatonsze1nes. 
Szentgrót 1. Zalaszentgrót, 
Sz<•ntitnre 1, Tisza~zentirnre. 

Szl'ntjános 1. l\Ioson:-:zt>ntjános. 
Szentlőrinc 1. Barany:1szent1Örlnc. 
Szl•nüuárton 1. Győrszcnl!nárton. 

Szobos;.:ló 1. Hajdnszobosz1.5. 
Szovát l. Hajduszovát. 
T:t tatóvúros l. Tóvúros. 
Télé.ny l. Nagytétény. 
Tiszaalpár 1. ~<\Jpár. 

Ti~za1H.1lgúr 1. Polgár. 
lidrari 1. Sárrétudrari. 
U .;;ra I. Biharugra. 
\ 1arsány 1, Veszpré1nvarsány. 
"Várkony 1. Tiszny{~l"l~ony. 

·veröc.:e !. NógrúJverlít.:e. 
Viir(is\·ár 1. Pili::;y(ir{i::;Yür 

Za1nárdi 1. Balatonza111úrdi, 
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MAGYARORSZÁG 
HÁZI GYÓGYSZERTÁRAI 

(~~ szGyegb0u leYÖ :-zú;nok a 1uindenkori cnge_ 

délyokirat száaiút és keltét jelzik.) 

Buda11esten: 

I, ker. I{irályi Yárpalota., 10.G4<1,1-lll22 Fö-

n1é1tóságu I\.orniúnyzó:-:;á;;, k""· Sárkúny ~I:k!Ós, 
I. kel', I~éli:gqJyó uiea 120,l!)ú-1D12. Schwart

zer szanatóriun1 rt„ kez. dr. I\:bs I:-:isán. 

I ker. N•SnietYiilgyi ui: 20. G0.SSG-l~l17. i\-I !i:ir 
TUtlöhe:tP;,i gyú;;yi11tézt>t, • • 

II. li:('l'. UJ SzPrir Júnn:-: J;ilzkúrliú7. 32,.1.JG-lSOO. 
Budn11e:-:r Széke:-;r"ÖYÚt'lJ:' k~·z. F('je:-: I:::tvún, 

II. ker. Fó ui·ca 43. lOG.000-·18!18, Szent Erzsé-
bet a11úcan~lld k<Írhú:-:a, kez, dr. '\/!adát· 
l\Tárto11. 

\'l. J;:1'1" P(ld111a1iit;.;ky utca J 11 .. 12Ü,17„1-1~'27. 
a l\Iá\· Bete.~é;;i l3izt11.-:iti'1 TinézPi0nt>k l'l'l\

de!ÖjP é::; u111gúnkúr!iú;:a 1~,,111.:li'!i(·P IC<'z\·!ú: 
Jankó J3arnn. 
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VII. ker. Bethlen tér 1. 45.120-1921. 1\Iagánal
l~alu1nzottak Biztositó Intézett~ (azelőtt Fe
renc József kereskelleln1i ·tórluí.z) !~ez. Urszi
nyi I(ároJ~-. 

VII. Uz!'11li:i utca 29., 90.609-1927. I. sz. A.z Or
szágos Társndulotnbiztosit5 Iniézet UZS(Jki utcai 
l~órháza r.f:szére. kez. Schrnidt Józ~ef, 

"'FII. ker. Csengery utca 25., 120.233-1D3S, I. 
_A..z Orszúgus Társadalo1uhizto:-;itó In1-éze1: Csen

gery utcni rendelője részére; Ji:('Z. Ro:ssuiann 
Ferenc. 

VIII .ker. Gynlni Pál utca 2, Szent Hókus ·kór-
ház, 21.57D-1823. B1ula1w:.:r :-:zl·ke:.:föváros, 
kezelő: I-Ialúsz György. 

'\TI!I. kPr. Üllői ut 26., -10.D71-1907. Kir. lli:t

gyar Páztnány Péter Egyele1ui Gyógy:SzPré:-:zet.i 

IntézP!(· é:-: E.:!.\'('lt-111i Gyú::y:.:zcnú1·n, i~az;;ató: 
Dr. 71111%:--onyi SúndPr inin. tan. I-Iulyuth':': dr. 
C:'i]lkt' Zc.>ltún löve;;yé:-;z 

VIII kt·1·. Fiu11~v1 nl lU„ 1.333-l!JlO. 01·:-:;:ú:;u~ 

'rúrsih1aluu1hiziosltó Intézet k.iiz1H1nti l'L'lldPIÖ 
intézete, kezelö: Szeder Endn•. 

IX. ker. Gyáli ut l,, Szent Istrún J;:;Jzkúrliú;:.. 
1SS5. BudaJ1P;-;r :'zék..:~fÖrÚri!.". kPz. EYn~:-;ztély 
D~la. 

JX. kt:r. Gyú!i ut G-7„ Sz11nt Lú:-:zlú kiiz,lí:úrhúz, 
1&\1-1, Dudnpt'."L Szé!.;.e:-:fú\·úro;-;, kPZf.'lÜ: Nenlt':-5· 

kéry LaJo:·~. 
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X. kPr. i\ía;.;101li nt 3,1. E.:iizpouti Házi GyÓg'y
.szertár, kez, Re.n1eu•y Flilí'pp Tihor. 

Vidéken: 

Báholna, 31.569-1900, .i\I. kir. álla111i lll~nt:;-;inté

zet, kezelő: dr. Stockinger Jáno:-; jÚr, ti~zti: 

n1énes int. Ol'Yos. 

Balf, 63.5i.Jl-1898. Fünlötársaság, l;;:ezeli: dr~ 

"\Vo,:;ini':':d:;y Ljtván. 

Drennberg, 75.334---1895. Brennbergi bún:rat:írsn
lat, kez.: tlr. C;-;uretter József, 

Debrect-n, 73.3·17-1923. Tisza István tud, eg,re
teru orvosi l;;:ara, l;;:ez.: dr . .i\Iikó Gyula. 

l\.isbér, 12,05G-·1Ul3, Bl\I. I\I, kir áll, 1\Iénesin
tézet ,kez.: dr. JtHIP.Y Géza föorvo:::. 

EJs11est, \Vekerle-111uukústc•lcv, 15.011-1911. I\I~ 

kir. Pén1,iigy1uini.Sí~térillHl, kez.: dr, Znlay De-

.i\látraháza (Szaua1óri11111) 42.727-1D32., kez.:: 
f-::zeuilér ICiiroly. 

i'llPzÖheg,res, 136,864-1900. l\L ldr. állanii Er
z::.0het Hiéne,:,;iBlézct, ke%.: But:falu:-;i Béla, 

J\lbkolt:, 193.221-10:21, Bor::;odvút·nieg,rei Erzsé
h~r kii·-:kórház, kez.: dr. HesufszJ;:y ,Enlil, 

P{•c:-, 0$,-l-HJ-1927. I. tir. Ei·zsébt~l T1Hlo1uúny
egyeleu1 urTusi kara, kez.: dr, Bari Zsig111u1Hl. 

1'esn1jJ1.1d.r, 10,5:2'i-lfl21. Űl':'t.. l\1unkásbi%t.ositó 
Pénztúr IC0rháza, \;:ez.: .Bulka Eh."UH!r. 
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Pilisv1.ir1.isvár, 34.194-1921, Bt11lapest-vidéki kÖ-
széulJánya rt. társpénztára, ke%elő: l\Ioiser 
i\Iiltlós. 

Pnszi-a-.acs, 25.737-lSS(l. l(ohurg- F\iliip hg. ura~ 
clalina ,kez.: dr. Bodó Dénes. 

}Jlisviil~i vuszta, (i\Iohácshoz tartozil;:.) 151.123-
1909. Piispilkpusztni ura<lalo1n, J;:e-;,.: dr. Ha
beruiau.n Jenő. 

S01n·on- J(öhicla, 253,180-1934. ..\lla1ni fegyin
tézet, kez.: tlr. Szilvássy Kálnu'tn . 

.Szegecl.„ 35.757-1924. 1VI. kir. FerPnc József tud. 
e;..,>J.'etem orYosi írara, kez.: dr Dúvid Lajos 
egy m tar,ÚL', 

Tatabánya, 15.5,1·1-1899. TataYid{ki llánya1nil

Yel;; társpénztúrn, k2z.: HnrYútlt Zoltán, 

Ö:'~ZP:-:Pll: 32 . 



A MAGYAR KIR. HONVÉD- ÉS 
KÖZRENDÉSZETI KÓRHÁZAK 

GYÓGYSZERTÁRAI ÉS A HONVÉD 
GYÓGYSZERÉSZEK NÉVJEGYZÉKE 

i\I. kir. litiriYédt>l1t1i nlinisztériun1. 12. oszt. (ka
tonai egészségii;;y): Szn.1;:e1öadó és :-::zeuiély

ii;;yi l'Pferen:-:: Dr. Fehér Lú:-zló gyó;;yf:izertig-yí 
i;;az;;:itó, 

l\I. kir. lé;.::iPrők lJarane:-:nok:-;Úga. SzaJ;:1•lőatl0~ 

Vaszkó Lajos ;;y. fÖt.bztx. 

Gyóp;y,.:z1·ro:-:z1ú!y é,.; J;:i'11:-:zcro:-:ztúly v~·z•~tö: 

l\Iátéfy JPll(Í i.:.raz.:.rat{1. Bí'(l!-'Zt11ttnk: Ré\·liiró· 
I111re fötiszt\·i:;p]Ö dr. FliPg .Tóz::;pf pró!Ja:::z .. 

gy. E. n. anyago::;zíály vez<'tÖ: JnhÚ::;z Lajo:-:; 

!'tv„ Né1nP1h Jt>nŐ é:-: Ta111Ú:-;!;:a Lörinc próba

::;zolg. gyó;,;y:-:zt•ré:-;z, l\ltbzaki hiva1al Yt'zetö: 

(]!', Pt>!'l Béla f!Y. lwo., dr. vit, C:-:ahay J(tl\(lS 

f!\". An·étPli é:-: hpvizs.:.r, o:-:zt. v~:zPtÖ: Diód\·úr
allyai l\liksa Gyula dr, ftY. 

I·Iorn·éd kiizegész::;égli;;~·i intézel", 

nliai és hygien. oszt, Yt>Zt>!Ö: 

Géza ftY, 

Budn11t•st. E.:é

dr. Sztareczl;:y 
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1. sz. hnH\", ltt>lyör.-:. kÓrh, gyúgys?.Cl'l'Úra, Bpe:;t, 

\íezeLÖ: alllalvi G>·ői·ffy Gúboe i~azgn!Ó. Be
osztott: Tihanyi IstYÚU ftY. 

2. sz. IH11n-. helyÖr:', J;:,Órhúz i;yógy:-;z(:1·túra, I\:o-

1náro1n. Vezető: Barázso\-ich Pál ftx, DP(lszto!t: 
B11gl'iin N1n·úk Zoltán lJl'Óha:'z. ;,!",\'Ó;.;yszpi·ész. 

3, sz. honY, hPlyőrs. kórh, _!!yÓgysz(•riúra Szur11-

JJathely. Vezető: andgréf Júuos flr Bí'(lsztotl: 

Tauay IstYÚn dr in·óhas;i;, gy0gy::;zerósz. 
·1. ::;z. h<in1. !telytirs. J,:Órh. gyógysz. PCcs. Vez,: "\'L 

rúJ.1·(1-" Józst•[ ftY. Bt>o;:;ztott: IYún Ferenc LY. 

5, :::z. J1„n1·. lwlyőrs. ;~órh. gyóg~·::;z, Szt':red Vezető: 

Szabó .-i1Hlrás ftY. Bt'oszünt: Ball>gh IZúz1nér 
[lrÓI t<t."Z. .!!,rÓ;.::y:::1,r·rt:::z, 

ű. :-:z. hnH\", llclyür:-:. kÓrh. gyógy::;z. DPhürcvn. v(~.: 

Yitéz l3:ilillt _4.rpúi! rn·. Be!l:-:zton: Füllel' Jú
nu:-: 11rúl 1a:-:z, ;.::yó;.::y:-·;-'.Pt"S:-:z. 

7. :'Z. iHll!Y. ln•ly(ir:-:,kú1·J1, .!!YÓ_!.!"y:-;z, !.\li:-:k(lll'„ "'lt:Zt!tÖ: 

l\Iútyu:-: B.dirn f! v. I3t>(t:-'í'.t (Itt: N ag-y G~za i \·. 

3. :-:z. h111n·. hclyőr:-:, J;:órh. ,::yó;.::y:-:z. l\.:1:-::-:a. \T1•zPtii: 

vitér. SzPn•d:ty Pú! ftv. B(•(• . ..;ztott: \T{u·a(lY-

Szaku1úry Z(llt~1n ftY. 

9. sz. hnrn·. ]ip]yfir:-:. kórh. ;.::y..'.1;.;y:-:zt'rtúrn D11. \r<'zPti): 

Virú;.::h Súwlu1· j"[\·, Be(l:-:zt1nt: (}!', l\.e1Hh~rP.~ 

Jún(I;.; (tY •• dr. R(•lllhÚnyi U~la prÓ\1a:-:z, µ:yóg,r

:-:zPré:-:z. 

10. i'Z. hH!l\". h(•j\'('.ir:-:. kórl1, !-!) {1;.:~>Z. Bp. \Tt<zPtii: 

l\IezPy Jenö lgazató. DP(l . .,,ztutt: GaJilú1~." ?Ili· 
hál,\· fn·„ dr. Tlllll'Y Géza ft Y 
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10. sz. honv. helyörs. kórh, fi0kgyógyszertúrre. 
Bvest. Vt>zetö: l\1at:111csevics Gyürr;y ftY, Be
osztott l\.iss Zigrnond ftv. 

Székesfehér\·Úd holl\', kórház gyÓ;!,\·:::zPrtára. 'le
;:etö: Fral;:uól Öc\iin ft'r. 

Győri h11nY15ll l;:Órltúz ;.ryó;.ty!'zcrtára. Vezl•tö:. 
l\.iirt...-élyesi 1...-án ftY, 

l(ap<>:-:vári honn5tl k0rhút. 1„:só,:.ryszl'l'tára. l/ezetö;. 
lt•Yag F<~n·nth•_•il~G1·upppn\1í•r;: Béla ftv. 

Nagykanizsai hunrl!d kórhúz g~·óg-y~zertúra. Ve

ZPlÜ: Povo\'its Fen~nc ftv. 
K.l'<.'~kP111éli horn·ét1 kórház gyógyszertára, V('ze

tö: Tiiuúr Iüáryús flv. 
Sz1ll!H1ki ilonréd J;:ÓrhÚ'l. .~.vógy:-:zertára, 'lezPIŐ: 

LnudhPIT Gyiiq!"y ft\·, 

J.\'Iunkác:::i ht1n\·éd kSrhúz gyú;:y:-:zPr!Úra, ·vl'zPiŐ: 

1-Ialá:-:z I:-:n·án rtv. 
Budak1>;..:zi Józ:-:ef n;herc1.•g ;.;zanatóriu1u gyú;,ry-

szertúra. \íezetö: Eösze Fen•nc tv. 

l!onvédel!ni 1uinis1;térit1!ll száinveyö:-:ég 11. (:-:zak
szú1uvt•v6:-:é_!!). Szakelöadók: (:-:zúrnvevÖk): llu

Jltoródy Béla ;.ryógy:-;z.. :-:zú111ve\·{_i:-:6,::i t is:~l \·., 

c11-, Schauh Lú:-:zl0 gyó::y:-:z. :-:zú1nv. ti:-:z1vi:-:PlÚ. 

Öi;SZ.P:::en: 10 l!t•lyör.-:é;:i kórhúzi, 7 honvéd (c:-:•l

vat) kÓrJlÚZÍ, 1 ;-;;:nnaiÓrillllli. 1 ki'1z!Htllli (10-

es ftók) katuuai gyógy::;z(•t·túr. 1 eli. a11,\·ag

szerrár, 1 .!;,\-'Óg~·::.zerbeviz;..:µ-áló (analitikai) és 
1 hygél!ini-kénliai laboratóriuni. ,14 J.;:atonaI 

gyÓg)·szerész. 
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:Honvéd gyógyszerészek névjegyzéke és 
szolgólatl beosztósimak helye 1940. évre. 

I. G,\"Ógy:-:z<>rliµ-yi föi.::azg~itü C'il. ra1i;o:-:zL 1·zrc

<l":-Í, .i•-•leuleg lH..<tiiltetlPll. 

1I. Gy,)_!:,\s;:c1·ti.!..::y1 i.:ra1.;;atók; (VI. ranr:•1:-:zt. al
"Zn'd<':-:), ~\lútéf) J'euö. allfalvi G:olirffy Gábor. 
dr. f\•ilér Lú:-.zló. l\IPzt>y Jenő. 

l l 1. Gyú;.:y:-:zPtli.:..:-yi :i li_!!az~at Ó: 

ii rt i; t ~·.r l , .iP lf'J 1 \t·~ ht'l ii! 1 Pl lí~n. 

(VII. ra11_~0:-:zt. 

IV. Gyfigy:-:zt•rH:::yi fÖtbzivi:-;PlÜk: (VIII. n1t1;.;!>:'ZL 

:-:zúza1l11:-:). J.\Iatanc:-:(1\'ii:-; Gyiir;:y, L:111(\;:rú!' Jú
no:-:. Sznl1\i .-\.11drú:.:. \íirú;:h Súwlor, Ré•rldró 
1111n-, Yit~z SzPrC'd:t)· p;,1. {1-lát,\·u:-: D:\linr. vi!é;: 
Dúli11t .-\q1úd. dr, l\Iik:.-:a G\ 111.1 VL 

tályo:-; Józ.-:t•f, flr. Perl B•~la, Tihnn,\·i I:--:t\·Ún, 

J.lpp11\·i!:-; Fí'n'JW. Juhú:-:z Lnjt1.-:, dr. S1.1ari•t·zky 

Géza, G:ijdÚl·:-; :\Ii!iúly, lova,~· FP\in•H!liPil

C~n1pp1·11lH'l':! Br:Jn. l\_iin n~!y••:-:i Ti·{H1 L:1rnll\('!T 

Gyiir;;.r, ·vii:-:zkú L:1jo . .;. Eb:-: Z:-:i::111t>nd \Túr.1-

dy_Szak1núry Z11Jtú11. liaJÚ:-;z 1:-:tvún. di-. \·it0z 

C::::ahay ,Jú1111 ..... , .i}:ilúz:-:u\·it.:11 Pá!. dr. 1\:f·rnh·!"e . .; 
,J{uio;-.;. Fra!;;H/ii Ö(hiii. Tiiu;li· :;_\Iú1;, ú:-:. dr Thn-

1".\' c.;eza. 

\í Gy(; ;:y:-zi·rl>.-<%t'! i 

(Öhu•J11a;:y). lYÚH 

-Géza. 

!bzt \'i.-:0lúJ.::. 

Fl't-.'llí'. Bci,.;z1· Ft.'l'í'!W· Na:;y 
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VI. Gy0gyszerészeti segédtisztrise1Ök. 
oszt, hadnagy), jelenleg betöltetlt~n. 

(X. rang-

1Iegjeg.vzé~. F'Pnti né•·;.;or csak a rentlínk07.ai:ok_ 
ra Tonatkozik, nH:it a rendfoli:ozatvn beliili rang
.sorrend ujahb 1neg{lliapitá8 alrltt áll. 

A nyugál1uu1ányu honvéd gyógys1A.~1·é:::zek név--
fiOJ'Úhan a taYalyihcrn képest változás ne1n tör-
tént, 

A TRIANONI MAGYARORSZÁG 
GYÓGYSZERTÁRI STATISZll{ÁJA 

589 

~"1.7. aláhhin.kllnn iisf.izeállitoUnk a i rianoni hé-
kekiitéssel n1egcsonkitott 
statí~ztíkáját, a 1Pgrégibl1 

hazánk i:yógyszerári 
időktől kPZdYP 1930. 

Yégéig, .A tanulságos statisztika eJ:.;ü roYatúban 
az évszániok Yannak feltlintetve, el:-:öuek bezáró
lag- az 1880. év végéiJ:, utána v<>dig 1 i7. é\"t•nli:ént, 

az 1801. é\· elt'.iétöl az 1810. év ,·é;;éig-. nHt.it! 
az 1811. ét· elejétől nz 1820. é\· vé;;éii; és i~y tD· 
Yálih. _-\. 111ásudik rovat a 111ai l\Iagyaror:-:zúg te-
1·illeién a;; évtized vé;;én volt lako:;::;úg s:-,án1át 
tiinteti fel . .:\ hartnadil~ rovat a;; illPiÖ é\·tized
hen az Ul(l::;Ó éy Yé;;éig alnpitott gyó,~y:o:;;t.:rárak: 
szú.Inát tartaln1azza; a Bl'/;yedik a;; évtizp1l yégén 
fennállott üsszl?s gyógyszertára!~ szá11iát; az 
titödik a gyógyszertárai~ százalékos: ;.;znporodá
:-:át az éYtized :dalt. a hntoclik nz ('i!Y gyóg:.·
$Zertá.rra eső lak•Jsság számát. 

-"- nyilYános gyógyszertárak szánia 1939. no
r~mber 5-éni heleszii.rnitrn a felvidékről vissza~ 
csatoltakat is, 1558, 
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Év:izámok 1 sz:imn folyamán cngc- . . . !,) 1:~ . Az egy gyógy. 
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végén 1 tá 1 á forak !;znma 1 sz:l.1alék!Jan 1 " .ni' sz.ma 

1 1 1 
a legrégibb 

idóktől 
-1800-ig nincs t1dat '/ 80 7 '/ 

1801 -1810 19 99 23 8 ? 
1811-1820 27 126 27.3 '/ 
1821 -1831! 40 165 31 8 7 
1831-1840 . 50 206 24.l 7 
1841 -1850 36 242 17.5 7 
1851-1860 

S,Oli.775 
29 271 11.9 7 

1861-1870 52 323 19,I 15.516 
1871-1880 5,329 716 72 395 22.3 13A93 

~ 1881-1890 6,0ll9.2 l8 136 531 34.4 11,317 
1891-1900 7,850.132 159 690 29 g 9.928 

1 
19'11-19!0 7,606.971 153 843 22.2 9923 
1911-1920 7,980.153 127 970 15.1 8.227 

0 j 1921-1930 8,683J40 310 1280 31 9 6 784 
°' "' 
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STATISZTIKAI ADATOit 

l\Iagyururszúg területe 92.833 nég,rzetki1Ó1n8-
ter; a lal;:osságának szán1a az 1930, é,·i nép
i:;zárnlálás szerint 8,688.319. (Nai:.rr11:1.!!"_r;1ror:-:zá;: 

területe 282.317 négyzetJ~ilÓinéter vllt; lnl~o::;~tinak 
!-:iZlll<l 1910-ben 18.221.387.) J:... nyilvános gyó;.ry. 
szertárak szú.Illa, a fe1viclé1~röl vbs7.acsatolta1;:
ka1 1558. Ezek l~üziil gyökih.;ilt>tr l'l'Úljo_:...~1 13. 
reáljo.gu 1G5, S7.e1uélyjo!,.~l 1185 é~ fiók 4-!. B11-
riavest :-;zékP~f~)\·{u·(is i;yó;;y~z<>nárairntk ::;:Ú11n1 

188 (1918. végén NngyHia;;yarnt·~záµ-on a nyil-
VÚIH1.s J;,\"ÓJ!Y~Z('\'l(trnk ~zÚtJIH 201-1 volt.) 

.4.. házi ;;y0_i:ysz<:>ri<irak :-:zú1na 32. 

.4.. kézi gyógyszertúraké 112, 

.4..z 1939. évi Zsellnaptúr ::-ziin•gi r(·:.:z0t (tiir 

vények· n'nrh~lt'!í'k, ;-;1h.). 11µ-y;-;;.;intén ci11ij„g-yzé. 

l~ét 1939. noreruli(•l' 5-én z{11·iuk lt•. 

-- --~----· -----~·· 

ii. CIMJEG YZÉKBEN ELÖFORDIJLÓ 
GYÓGYSZERÉSZEK BETÜRENDES 

NÉVSORA. 

Dr. _'-\hay Nen1es Gyula, B11est, XI. 
_i.\..bonyi László, Béké::-;c::>alia 
_J\brudbúnyay Ödön, Pfc::; 
_i.\..chátz TiiJur, Oroszvég 
_i.\..czél l\Iargit, Szirák 

-Ozv. _.\.cla1uetz L~~ónt:,. Turkere 
_<\.da.ruko\·ics -~dú1n, Na;.:-,rszénús 
_i\darukuYils ICúrul.r, Tótku1uló;; 

_<\.dler In1re öri)k., Enyiug 
_<\.dler fYÚn, l\Iú~Cics 

I-I. _..\.tlurjún ?.Iúri:1, Erc;;i 
_i.\..dy Béla, N:tgyki)rös 

_i\gárdy János, \.'ép 

Alapy _.\.ndor, Endrőd 
_4Jbert Gúl1ur1 FehiösP~e;-;d 

_>\.lbert Rt.•zsö, örük., Dunapentele 
A.ltruann _..\.Jallár Budapest, VIII. 

513 
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özv. _<\l('xancler Istvúnné, Silna~úg: 
_'1.lexnnder I\.á1n1án, l{u rca::r 

i\.llner Béln~ i\Iátész'1]J;:a 
A„n1hrózy Tilinr, Júszszentlász1ó 
_.\1nbrus Sándor, Budapest, V. 
S. _.\.ngynl _.\.ntnl, Nagyn1egyer 
.:\.utal _&..kos, Ujk{);yós 

lilldré László, }(ecskeniét 
dr. vitéz A„ndrisl>:a ödön, PestszentcrzsélJet 
~A.pró Jenő, Szeged 
*.\.ranyi „4..rpá<l. örök„ Debrecen 
szadai „<\.sztalos György, Ola~zliJ;:a és EnlöJJénye 
_1\uber László dr„ l\Iohács 
i.Jzv. A.d{un Lajosné, Ózd_ -vasg-yártelep 

~i\rendássy László, Pestszí:ntlőrinc 

„\.ron Súntlo1'1 Szil\·ÚsYárad 
Ats Nagy Lajos, Hajduszovát 

Babochay l{álnu.\n örök., 1Cavos\·úr 
Babusik Ferenc, Budavest, VI. 
Bach.S Sándor, Cegléd 
Bagyinka Eudre, Ujszász 
Bajor J óz:-:Pf, Szőn:•g 

Bak József, I\.ócs 
i.izY. Bako::; Ferencné, Duruivecse
Sz. Baksay Béla, N agyk:ita 
Baksay László, l(óka 
Balassa István, Técső 

Balás Arp:ut, Budapest, XI. 
Balús Zstguioncl ürüt„ Uákosrialotn 

Balúzs _.\uiália, Bodrogkeresztur 
Bnlázs A.1".l.uin ~s U('je, Gy~ingyüs 

Balázs Dezső, l\Iohorn 
Balázs Ernő, Náclaslacl:íny 
Bal:J.zs E<7.Sébet, flarsány 
Balázs lloua, Erdötelel~ 
Balúzs Sándor, SzigetYár 
Balázs Sándor, Szigets;:entniárton 
Balkányi I\.áln1án. BalkÚny 

Balkányi László, Buda11est. II. 
Ba110 Gusztáv, Ujpt:st 
Balló Lajos dr., Butla1H~:;t. VII 
neu1es Tiniáry Balog Jáiws, BUhtinye 

Bttlogh Jí'HŐ, 'lall~Ú 
Bahigh :'lli!d:Jy, Dt•Y!'(':'t'l" é . ...: S<1111\Ú:-:1.(i\lös 
Balogh Súnclor. 1:1.súk 
Balu;;i J\lih{lly dr„ l(úpuinl:.snyék 
Balllinzúr Tibor, Do1uhóvár 
13allhazúr János, Feh56~.;ücl 

I::;ani:lli F. I\:ánll.Y, Gyünk 
l~arahás l\:úlu1án öri.ik., J\:b11est 
Baratllay Júno:-: dr., Bud:qie.-;r, \í, 
Baranyay Zsiguiond, Bt:l'lli!1:l. 

rarcsay I\:ároly, SzP;,;eU 
Bari.s.s _.\rl)Úd üri_ik,, l\:onduros 
.Barua }..Iajos, Nagys:t.Dllö;; 
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Barna .A..uta1, llédervár 
Barna IIenrik, Csongrád 
Barna László De?.sÖ, Felsőzsolca 

Barsy 11nre, Ronihány 
Bartha Béla, l{üvetkut 
Bartha Béla, l{öYeskut 
Bartha Tivadar örök .. Pestszenterzsébet 
Bart0ífy Jenő, Tápiószele 
Bntáry Istvún di.-. örük„ Debrecen 
Bauer .G.rürgy, Budapest, VI. 
Bauer J áuos, J á:-zárokszállás 
Bauer l(roly üriik„ ICevernws 
Baut~r lliát.} ús, D1ula1ie::r, VII. 
Bayer _.\nial dr,, Bu<lapPst, V1. 
Bayer _.1._ntal ic\b, Budavt·si-, VI. 

Biv:::> Béla, ICee:-;kp111ét 
Bácstnvoly;1i Tnknrékpénztár, l{iskunhalas
Báji Patay Sánn1elné, ICo:-... sinszl~y Ottilia, 

Túpi0hicsl~e 

Sz. Bálint J enö örök., Örkény 
Darzó Lajos, Ihrány 
Bary _,\, Zoltún, Biharugra 
vitéz B[n1 A.rpátl, Dnlatonzaii1árdi és Buc1avest, X.. 
Bánhidy J(:nö, Biharkeresztes 
Bánó _,;.ndor, Dchrrcen 
Bánócz;r Sándor ö1·Uk., I\.ál és Erdőtelt·l~ 

Búnóczy Sándorné, l{ál 
Bárány Szilúrd, Pi1isn1arót 

dr. Búturi Ft>renc, Budnpe::;t-. VIII. 
Eech Eniil Tiszakiirt . 
BPck Ernö, I\.4rn~nd 
dr. Bellöné, llaja:; Stefánia, I-:.i:-;kuiu\or(lzsrna. 
Beke Barna, Debrecen 
Bel~e Gyula, l\.isniarja 
Beleznay I\.úroly, Budavc-st, 'VII. 
Beliczay Pavlik Ferenc, Szentes 
Dr. Bellúk József, l\.Iiskolc 
Bene Ernő, Ujszász 

Benetlikti J .Szsef, Békés 
Beniczky J\ilklós, Eger 
Benkő Sándor, Derecske 
Bentzik Gizella, TIIurakcrC>::;ztur 
Eeőczy Gábor, N ngyyá:;-.sony 
Berény Ferenc dl\ Pécs 
Berényi Irnre dr., Sövényháza 

torboszlói Beretzkv Béla Budanest XI. 
Berelzky Péter, irezöbe;·ény -

1 

ÖZY. Beretrús Tan1ús11é, 1\.is:pest 
Bernát Sándor1 Csap 

i.)z1·. Bernáth l\1iklósné Debrecen 
Bernáth Ernő, CsáYoly~ 
Bernáth Pál. I\.unszentiniklós 
h. Bernolák Júnos dr., PPstszenllörlnc 
Bertalan l\Iárton, Súro:::patnk 

Bertalanffy In1re ürül;:., Pc-stszeuterzs6bet 
Besnyő Pál, Budupest, II. 
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.özv Bessenyey Dezsőné, So1n06:Y:':izil 
Betegh Károly, Buc1ave:-;t, XIV. 
Be?.zegh Istrán, Csongrád 
Bér Sándor, Budapest, VIII. 
Béres János, Taksony 
belvánli Bévárrly G,yula, Szalk:'zPntu1{trtnn 
Bichler G,,·ula, Pacs~t 

Bieliczky I(úrol,r, Hercegi:izántó és Dávrnl 
özv. Bierbauer J únosné, Sz6kesfehé1·\·á1· 
Eiiustsák János, Túpiószecsö 
Binclcr l{.úroly Grök„ Sopron 
Biró IstYún, BudapPst·, III. és V~II, 
.Diró Lúszló, I\.it'pPst 

Biró Súnd1,1r, l\lbkolc 
Bi:-;c!1itz Ti\·ada1-, Ér:--ekujyÚr 

Dbd!?.-ky • .\..1Hl\'{I:-: di· .• C1•\Jdii111i.][.: 

Birtók L. Súntlor llr., J1ii.:-:11iikl:idú11y 

BittPra Zol!Ún, BHjna 

BleieL' Rt'z:-:ii, Ta.:-:s 
BI11r11 Gyllla. Dudn1wsi, \ 1JJ. 
Bodnár Jenő, Bu1lapest, ·v1r. 
Bodoky Ida, l\.Iebia 

Eódy Dezső, l-Ionirogr1 
Na;;y-Dall1H:-:zni B(1~l'lia AJ:ij1':-:, :Naµ:y!i:ilú:-:z 

Bogdún • .\latlút· dr., N<iµ:yknidz~:i 
Bo;;dún E:úluián, Ti.-:z:1hllrti L'~ I\.i::;kifr:_• 

E•J;;Uúruly Jenö, Lo\·úszpalona 

Buchunic:r.ky Sáüllor, Z:;eliz 

Bo}>or Ferenc, l(avosYár 
Bokc•r Jeuö, Rt11u 
Bokrossy Zolt<Ín, Pt>siszenterz!'16lwt 
Boldizsár In1re, Nyirbátor 
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Eolernann Ehn Lajos, l\.éthely és Balnton1l!Úl'ia 
Bole1nann Ehn l\Iihály, örök., Csurgó 
Boleruann örök., Léva 
Bolgár illik16s, Szécsény 
Bolits Jenő, Balatonkiliti 
Bollorui Géza, Csonúdapica 
Bonthn Jenő, Budapest, VII. 
G. Bontilovits Olga, Galgarnácsn 
Borbély Endre, Nagykőrös 
Borbély József, Szeged 

Bordás Dez::;Ö, Pestujhely 
Boros .'1.ladár, G~·lingyös 

üzv. Boross I\.C.rnlyné, E.ikundorozRnii1 
Boros Lúsz;ló, Nagy:'.:izékely 
Born:-:tyún L:tjol', l\Iaµ:yarb{uihc,gyc:1 
Bor .... ányi I:-:tvún, í:::r.-:t>k\':1dkert 
B<>rSlJtly György Uriik., Fadd 
B(>l'Z~O\"ll_\" 1:-"t\':.'tn. c~Ppvl 

Bu.ssányi _.\.nna, Saj.Sszent11éter 
BCtssú11yi Gus;>:táv, Sáro::;d 

Do.-:::-:úny1 JPnÖ. :C11,:.:yi 

Both Istvún, Nagyberezn:i 
i>zY, Bottl;;a Intrénú, Ra;;úly 
Botos _;\J.al1ár1 l(oc~ér 



600 

Botos Lá6?Jó, Nagyszékely 
Bozól~y Béla örök. SoHvadkert 
Bozóky György, D~brccen 
Böluu Gyuln, IGspest 
Böhru Ignác, Budapest, VII 
Börzsönyi J. Júntis, Ro1uliúny 
Bötüs Sánn1el, !{arcag 
Bötüs Sáruuel, 1IúJcza 
Brantner ~'1..ntal, Lukocsa és Dráyufok 
Braun Sándc.rn~, Pásztó 
Breicha János, Dnnake:'izi 
Brenner Ferenc, ZalaaváU 
Bretter Dez::;ő, C::;ü:,;le 

BrPuer l\'liklÓ:-\ '/úino:-percs 
Breuer Szilánl, Sza rYus 
Bródy Ernő, Döbrököz 
Brüll ~'1..nd1·á!.-i, Budave:;t, VIII. 
Bubrt•;;h E1uil, Svllye 
Dut.:hÚiiyi J:-;tritiJ. T~,nl<·~ki'(\\I 

Dr. Budai Isn·áuné, Körüstar<:.sa 
Buday Bálint Perkáta 

' Butl:tliázy Súutlor, }\hun~· 

Budahú:r.y Sántlor, Ráku::;i:::;al.Ja 
BudanoYits Tibor, Ujvest 

P. Buday Ferencué, \ 1ú:::iáro::.:natuéuy 

Dult:::;u Darua!Jú::;, Szegt!tl 

Buuyevúcz Sáudor, CelldüuliJU: 
.Durger Zoltán, _<\.s?.0d 

Buttinger _.c\rpád, Lajosniizso 
Buzinkay _.\..nna, Vásárosnaiuény 
BUchler Jenő, Balassagyariuat 

E. C:'.;apó Zolt{1n, Szentes 
Csatár _-\.ndor, Nyárád 

Csató Sándor, Budapest, VII., VIII. 
Csábrád.r János, I\.iskurnuajsa 
Csányi Iu1re, Burla11Pst, II. 
C::;ászár _-\.ntal, Ilék<isrnegyer 
Z. Csúszár Ferenc, Bud11pest, X. 
C:o;l'jtPi I\.ároly. HaJ1lunánás 
ifj. Csefalvy P...e?.sÖ, Jászberény 
Cselkó Józsefné, _i\Jpár 
Cseruiczky Frigyes, _!.\..lJony 
C~engeri Rezsó, Felsőábrány 

C:-;erenycy Gézn, Budapest, VI. 

C:::;erc Józsefné, Szubránl·z 
CsPrján I1ure, G;röngyüs 
C:-;Prny11:.: Lukúc:-; LaJ(1.·-, Bndape.st, ·vrrr. 
C:::;eryény Zoltán. Budaörs 
C:::;ete _-\.rnbrus, Cegléd 
Cséby Lajos, l{eszthely 
Cséve Istvún, FUiek 

C=-éri .Elek, .A..l~ónlihályi 

Csillag Irnre, Budapest, VIII. 
Csillag Pál, BuclapPst, II. 

üzY. Csincsák B&lánt!, Pécs 
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Csitár.r G. Olivér, Székesfehérvá1· 
-Cson1or I{áln1án, Dornbóvár 
Csonka Béla, I.:istarcsa 
,Csonka Lajos örök., Baranyaszentlörlnc 
Csonti Szab0 László, Alsódabas 
,Csorba J áuos, ICccsken1ét 
.Csősz Zoltánné, Rúckere 
Csuka Irén, Tiszaföldvár 
Czáj1U;: László, Csongrád 
Czeglédy Istrúu, l\Iiskolc (l\Iartintelep) 
Czehner _..\.lbertu~. Tóváros 
Czei-ruá.I;; Lipót örök., \·esz1n·éul 

'Czibulka János örük., Szentendre 
Czinuer Zoltún, Budapest, IX. 
ifj. Czing,.~l Lúszló, Heyes és Pély 
.ö;n-. C:dngelly .4..11iádnéo, Ujpetre 
Czira Jenő, Györrár 

-Czollner László, Iszk11szentgytirgy 
Czuczy Győző, Zalaszentgrót és Zalabér 
Czuko1· Gyula, Budavest, XIV. 
-Czukor László Budapest, VIII. 

CzU{lpon _.\utnl, Dust,ndiúza é:-:; I-Iantlalh11:-:iyahü:~a 
r. Czuvvun _q_ntal, ·vánio.:::;;yi.irgy ·~s _q_tlúc:s 
Czurda R1:zső, ICistunhalas 

Dalilj(jr László1 Győr 

Darányi l\Iihály, S<.i.stl 
Darócz.y .Antal, Ol;:úny, 

Dúriclné, SzUts Ilona, Rúcalnuís 
Dános Béla tll'. 1 N:igykálló 

Dávid István, G~·nla 

Dávid Viktor clr.-ué, Butlapest, II. 
Deé1· Ödiln, Budapest, X. 
Derueier János, Tahitótfalu 
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iizv. Derueter G0·u1áné, Nágócs és Törökkoppány· 
Den1eter László, Nagykanizsa 

De 1\'Iode:r Dénes, Jászladány 
Deutsch öröJ;::., Rin1aszon1bat, 
Deutsch Zoltún, l\Iiskolc 
üzv. Dénes f1Iik8Úné, Losoncz 

Dé"rai Szöllösy l!:itván örült„ Budapest, I. 
DeYecseri Sándor A.jl~a 

Déri -~Iadár, Vágsellye 

Déri J.Szsef, Nagykanizsa 
Dianiant Lú:-:zló. Ln:-onc 
Dittert Béla, Érsekujvár 

l)nhay Pál, Csolnolr 
Dobler László, !{eu1ence 

Dohos Gábor, Budapest, III. 
Dohos György örül;;., Cegléd 
Dobó Jenő, Szajol 
ifj. Dobozy Eudr\~, Nyirábrány 
Dobribán _>\utal, l\Iária11ócs 

Dobsa l\Iihúly, Sopt'ull 

Dobsa Sándor, -4.lrnsotl 
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Dolesch Gyula, l{iskőrüs 

Doleseh József, Békéscsaba 
Dornján Béla, Szon1hathely 
Domján Géza, Csánytelek 
Donászy _.\J::u.lár, Csesztreg 
Dósa Béla, Táviógyih·gye 
Dörnötör István dr,. Szabad~zállás 

Drasl;:ovich Gézu, Babócsa 
Droppa .Ernő, Na;.:y:;a1ló 
Duchon _-\.lfréd, l\lór 
Dusa El'nÖ, Nyán•µ-yhúza 
Dvorák ~.\.lfréd, Fót 
Drorszky Béla dr., Szon1bathely 
Dvorszky Et('lka, Szonihathcly 
D\·orszky J ózsl'f, Haj1uásJ;:ér 

Eger Józst:f, Hegyfalu 
nagyenye(H Egry E.:'tl!uún, Szihnlo1n 
i.izv. Eiliach I\:onv~Iné, Budapest, IX. 
Einezi;: l\1iklÓ.".', i\Iunkác~ 

Ekúrt Gúbo1-, \leesés 
Elek .Endre-1 Ungvár 
Elek Jenő, l\Iet.Ötur 
Ekárt GálH•l'. \tee:-;é:-; 

Elek TCcrnény Zoltán, Szolnok 
Eltd;: l\fihúl.r, Bndti11c.::;t, VIII. 
Elek Púl dr. örök,, Ujpest 
Eruúu11el Gézn, Eud:ivest, IX. 

Dr .En1ber Bogdánné, ~-\.llony 
Dr. Eruber Elemér, Abony 
Ember József, !vfakó 
Engel dr.-né, Grósz ~<\.nua, Érsekvatlkert 
Engelhardt Dezső, Ipolyság 
Erdey Gruz Tiborné dr., Bu<lapcst, VI. 
Eör.r Istyán, Nérnetboly 
.Eör.r Viln1os, Sárvár 
Epstein Gézn, Ti~zafUred 

Erdélyi Dezsőné, EtHla11P:'lf, XI, 
Erdélyi Istvánné Zákány 
Erdélyi l\íária Jrén, Nádudyar 

Erdélyi Sándor, Zalalövő 
Erdős István, Budapest. \rI. 
Erdős Gerő, Tnrpa 
Erényi Istrún. Öl'ké-ny 
Erényi Lúsz1:1, Dudoq•1•.-.1. \'II. 

Erl;;:eü.r Ferenc örök., Pestszenterzsébet 
Ett\Ycl Zoltán, Gara 
:f.:csy Zsolt, Búc.sbokod 

l~hlert _.\.ndor, S.3.toraljaujhely 
Éllő Istrún é:-: ne.k» Euc1apest, I. 
Éles Géza. Diósgyőr (Hámor) 
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DzY. Fahel' _.\.llH'l·tné Nagybánh~'.'-'Yf:.<; 

Fahritiu.<;né. h:\1·S Syní·iui~ Ilona, B111lavr::-:i·, :s.:r. 
Faller _.\c!úu1 Nag~·atúd 

Faller ..:\d6.n1n6, Nagyatád és L:lboU 
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özv. Fnludi Jenőné, Budapesti VII. 
Faragó l(ornél, Jákóhal!n:i 
Farkas A.utal Jú110:; lirök., SzarYas: 
Farlrus Béla dr., i{ecskeiuéL 
Farl~as Ferenc, l{apuvár 
Farkas István, Szél>:esfehérvár 
l~ark:is János, v-á1·1·alota 
Farkas Jenő, Sándorfalva 
Farkas L'.du:>, Visl·grád 
Farka:-> Sándor, Ersekujvár 
l<'azekas _.\_rulor, N ar.ryduhos 

Dt'. Fazcka.sné, I-Ieuinnnn _'-\.nna, Polg;á1· 
Fáhiáu Géza, l(aty1nár 
Fábry _'-\.ndor, Szentistván 
Fáhry Ödön, Balnton~zenies 

Fá\Jry ödiinnJ: ,sziil. C::;utal~ Edit, Balat011::-zc•nH~& 

és BalatonszúrsztJ 
Fúczányi I::-:tvún dr„ Budapest, X. 
Fáy Ignác, Nagytétény 
F'D.ller Júrw~, I-lajduszlibuszló 

Fehér Dezső, Tápé 
id, Fejes Lajos öröt:„ I\.unágota és Nngylcaiuarás. 

f\•jé1· E1nil, Bp, VII. 
Ft•jér, Nng~·37.Ullős 
Ft>jér Ferenc1 Nyircgyháza 
Sz. FL•jér Józ~L·f ürl\k., NútltlllYa1· 

f'ekcte _.\.ndor, Budapest, IX. 
Fel;:ete Zoltún, Budnpest, V, 

Felsz.eghy Gyula l\Iád 
Fenyves 1\liksn, Budnpset, VI. 
Fenyves Zoltán öröl;:,1 Budapest, VII. 
Ferencz Géza, Hévizsz8ntantlr.ls 
Ferencz Imre, Töröksz€ntniiklós 

Ferenczy -~rpád, Bndapt.>st, I. 
Ferenczy János dr., Tllunl;:ács • 
Ferenczy l\Iargit, Tala 
li'iczek _l\Jajos, Jászárokszállás 
Filep Béla, Bu11npest

1 
VI. 

Filó János dr,, Budapest, VIII. 
Finy Jenő öröJ;:.

1 
l\.i8kÖrös 

Fischer József dr., J únosháza és Bögi.ite 
Fischer Pál, Budapest, V, 
:Fitos Ferenc öröl;:„ Vúllaj 
Flauuu IstYán, Buűapt'st. V. 
Flóderer Jenő, Csepreg 
Fodor _i:\_ladár, Rozsnyó 
Fodor Ferenc, Szentetornya 

Fodor l\Iártonné, l(iskuru.lurozsuia 
R. Fodor Súnűor, Decs 
Folkrnann Ferenc, Rakauiaz 
Folk1nann Lúszl0. Szendrő 

Fl1llinus 1\Iarcel, lio::;:-:;zuváisi 

Fónagy Súndor üriik„ )J~ódalJns 

I•\irgúch J úuos ürü!~„ E.isku11tlorozsn1a 

For;;ácB I~ároly, Csorvás és ICunszcntuiildós 
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Forgács László, ICunszentuül>.J.ós 
Forkly Géza, Nagybaracska 
l<'orkly Gézáné· 1Iád 
ForkJy Zsign1ond örök., Sükösd 
Fortuna gyógytá1·, ICövesliget 
li'öldes Ernő, 1\Iagyanli.Sszeg 
l1'öldes Jenő, Zo1uba 

Földes Béla, I\.urnuadaras 
Földes Lajos örül;;:,, Veszprém 
Földes Lenke, Feletl 
Fürdős Lajos, l\.ecske1uét 
Frankl Józ!:5ef, Szet;ed 
ifj, Franl~ó _i\..ncl0r, SzPged 
l,'reiszUerger l(ároJ~·. !\Iezökon1úru1u· 
F1·ied Istvún dr., l(uriakeszi 
Fried Sánt1or, l\.isvá1·da 
I!'ried Sándor. Rúkosrrn Iota 
11'rieclu1ann 
Friedu1ann 

Friedui:tnn 

Béla, Bát.ru 
József, Nat.\".; l~npos 
Súndor, I~1ssa 

Friedn1ann Sándor örük., Nyirl.Jugdá11y· 
F'riedrich Ödön, Szentgotthárd 

Friedrich Sándor, Pécs 
Frisch Sándor. Vári 
F'rits Zoltán, Tolcsva 
Funl;: József, Budapest, VII, 

F'lilcy .<\.ladár, Nagydobrony 
l''\iliiI) _,\goston l1l'„ Budapest, V. 

Fülöp Lajos. Oroszr[n· 
Fürst Elen1ér1 Soroksár 

Gaál Béla, J olsya 
Gaál Endre dr„ Budapest, \TI. 
l\I. Gaál Géza, I\:áll6 
Gaál Istyán, FUz02snlJuny 

Gábor Jenő, 1\Iezőknrácshúza 

Gábori Vilruos, Butl:tpest, VII 
Gai..ios Lajos dr •. Buda11est, V. 
Gnjda Pál, Siklós 

Gajer János, Feketeardó 
Galanibns Béla. Pe~t~zPntt'rz:-:óhct 

Dr. Galan11Jos János, Eger 
Gain1nhu:; I\:áln1á11, . ..\.e~ é~ GiinyU 
Galata Lúszló. Fiili.ipszállá$ 
if.i, Gallé Géza, L<'11µ-yel101i é:-: Fonyód 

G":tllina Délu,1 I-Iódutezörú::;úrhely 
Gallus Jenő, Sopron 
Gáll Ferenc, Bodrog::;zerdal!ely 
Garai Jenő, I\:nssa 
ritéz Ga~kó Béln, I\:örii~\ad{uiy 

Gárdos Zsign1ond, N agyiguiánd 
Gáspár Géza Boldizsár, Toponár 
Gáspár Pálné, Ga.lgan1ácsa 
Gedeon i\ndor, Taktaharkány 
Geduly Elek, Tápiószele 
ifj. Gefferth Dezső, Székesf<:llér>-ár 
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Geiringer János <lr., Baja 
í&elger I\.álnián, Pécs 
Gelei Gyula, Budapest, VI. 
Gellér János., li.iskuufálegyháza 
öz\-, Gerbert Ottóné, A..lag 
Gergely István Csorna 
Gergely Jenő, .4..lap 
GergeI~~ffy György

1 
Nyiregyházn 

loyag gerhauseni Gerhauser Sándor, Ujpest 

Gerő öröJ;:., Dunaszerd:thely 
ifj_ Géczy Dezső, SzarYas 
GiUófalv.r György, Vásárhel.r-l{utas. 
Glasz József Záu1bcilc, Budaörs 
iizv. Glos O~tóne, So1nugyjúd 
Glück. Sándor, l(a::sa 
Goldhlatt Ferenc, Sáros11atalc 
·Gonda _.\nnin, Bia 
{fo1Hla I\.ároly, L-.:nli 
Gonda l\lihál~T. N.riregyh[tza 

Gn!'ka A.rp(irl, A..lciiUt 

Gosztonyi l\Iór, _4..baujszúntó 
Gotte.:-;uiann IIcrrnnnn, liarkács 
Glihl Núndor, l\Ieniye 

Giidény SCtndor dr. i..irUk., Deb1·eccn é.s Nagykálló 

Giillner _-\nrél, BicsJ;:e 
Gülln"r I-Iugó iir _iJ;:„ v~~i:: 

Giiltl 1-'úl ii1·iik., I-'úc1·l 
Günihii:-: Lú::;zló öriik., l\-Iór 

Görnbüs Zoltán1 l\I.Jr 
Gütnöry János, Csout,trúd 

Görbe Gyuln, Bnja 
Görgö Tibor dr, Yitf,-;, Buclape::;i-, 'VIII. 

Gürög Jenöné tlr.-né, Budapest, X 
Gürögh Péter tnire-, G,ytirc 
Graef Tibor, Budapest, IX. 
Gri1u1u Ru•J(llf, l\[:irto11Yá::;ár 

Griru1n Rudolfné, Siklós 
Grohruann Vilruo~ Sopron 
Grósz Dezső és neje Üjfehértó 
Grósz Nagy Ferenc, Debrecen 

üzY. Grózer Lnjosné, Bor:.;udná<Ja:'id 
CfrulH.~r ~4..t1Jád Budape::;t, 'l. 
Gruber József János Sashaloin 

Grlindl lCálnián, Csurgó 
Griin1Yald Gyula, Budapest "VII. 
Gulyás Béni, ICLsvest 
Gunst Iu1re1 Törük:szentnükló:; 

Gutfrcund _.\rpád, 1-Iúdrut"~ÜYÚ:.;árhely 

Guttu1ann Sándor, Gyüngyö:; 
Gyar1nati E1uil, Baja 

G:retray ~.\.ndor, Karácsond 
Györfy József örök., i\-Iosonszentjános 

Cs. G;rőrfy i\-Iátyás öri)k, 1 ICiskuruuajsa 
G:rürl~ös Pál örök„ !(óta 
Györkey Béla, Hévizgyürl;: 
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Iiaas Ge;rz.a, Lo.souc 
Huns Jó;1,sef, Nngysuráuy 
Haas l'diklós tlt',, Budapest, VII. 
Hatlzsy End1·e, Bud:ipest VI. 
Haffner Ferencné, Ercsi 
Haissinger IZ.ároly őröl;::., N;riregyl1áza 
özv. Hajász Pálué, Gyönirö 
Iiajdu ,Ernö, 1\.assa 
Ifnjtlu József, Budapest1 VI. 
Hajdu Ödön dl'.1 IGsvest: 

Eínjnal .i\Iiklós, lllakó 
Hajnóczy G~;örgy, Veszpré1n 
I-Ial{q)y Oszkúr, Budapest, IV. 
lialú::iz Béla, Budapest, ·vrI. 
l·Ialúsz Iu1re1 Sá1-rétudv;1ri 
1-Ialász Súudor, U u~Yár 
l·Ialru Iván, 'fokod 

I-Ial111u:-: Li11ót, Nas:r,vad 
l·Ialló::;sy Endre, CsÚ\'oly 
lI:untner Rudolf, Ell~lc . 
llaHilJL·k Lú::;;:lóné Ül.\'• Iharosherény 
J.Ianny Ist\·án, Szo1ubathcly 
l·Iarcz Lajo:;, P(•:->tszentlörinc 
l-larnil;:: Lajos, I3tHla}1l'St, vr. 
l·I:tt'l' J{u1os, C::;úkbt:r011y 

1-b rsúuyi EúrPIY. Bu<lap<'"· :\IV. 
1-Innel' D{n·td, Ragúly 
Hautzinger Józ:::et, \réiuéutl 

}!aYas József, Szentes 
Háhn Dezsö. Uszod 
Hückel ?II. !\.ároly, Ujpest 
Heczler En1il, Orgoyán.r 
Hefler Fen~nc, Polgárdi 
l:Icgcl F1·igyes, I\.óny és GyőrsüYényházn 

Hegyes Géza· Budapest1 IV. 
Heil:i Pál, Sárbogárd . 
Heidrich !{ároly. Oruszka 
Hell _.\.ranka, Sopron 
Relczler Teréz, Fél 
Heller Lás:dó, Bud:qiest, \tII. 
Heringh Ernő. Polgúr 
Herko\·ich Sándor ürük., Poiuúz 

Herskuvics Sándor, !\.it·úlyhúza 
.i_izy. IIerz Gáborné, C:::evel 
Hercz Sáutlur dr.- ;\Ih:;kulc 
l:Ien;zpg Iuirc, Jászf~ny:::zaru 

I-Ierczt>g Zoltán, Hahó 
1-Ierczug Eli:ruér dt'., Tolna 
.I-Iet0nyi Dérws, -~lHistag 

Ifeuniaun Euuna, Sajú:.:ziig\~tl 

I-Iédei-rúry I-Iugó dt', lirUJ~.· Budapest, V 

1-Iéray -~Hd<.t!" dr, D1;dn11c'sl, I. 
IIilJay Gyijl'g-y dr, ürük„ Eger 
I-Iinffner Jenő, PUls 
1-Iotlászy !Yún, Szou1Lathcly 
1Iof11a1H:r _.\wJor, I~J:-;zurubul' 
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öz\-. I-IU!Jncr Józsefné, I\.oruló 
Hiivös László, Budapest, VII. 

fiofer _'-\..nütl, Buclapest. VIII. 
1-Ioffnianu Géza. Dnnnhnraszti 
Holcly J\lagda, Dobo1~ 

I-Iolllinder József, i\'Iiskolc 
1Ioll0 Lajos, Szilasbalhás 
I-Iollós László örök„ ICővágóörs 
I-Iollós Lászlóné. Lőrinczi 

1-Iollósy Pál, Zalnszánt..S 
Hortobágyi József vitóz, Sashalom 
llorváth _.\.utal, Budapest, V. 
liurY{üh J óz:;l~f, Pusztaxnérges 
1-IorYáth l{úlniún, LUvő 

liorváth Lajos. Hodász 
1-Il)rváth Öclön Csány és Hort 

1-IorYáth Sándor, Tolna 
Jléirijnipő Iuire, BUdszent111ihály 
1-Iralléczy Oszkár, Budapest, IX:. 
1-[nher Ferenc, Nyergesujt'alu 
1-Iullacsek I(ál1nán. l\Iindszent 
1-Iuszár l{ároly, Badacsonytoniaj 

Iliász Nándor, Szentes 
Ilkovics J enö, l(ékkö 
Ilkovics J 0zsef. Do Illa 
Illés _-\utal, Butlapest, VI. 
Dr. Illés Ede, Budapest, I. 
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:iIIlés Zsófia, Nyíregyháza 
Illésy E:Jára, férjezett Pctueházy 
-vitéz I1nreh Gézáné, Harta 
In1reh Jenő, Ujhartyán 
Irgal111asrend, Budape::;t, II. 

Trgalruasrend, Eger 

l1nréué. Ujp1~st 

IrgalrnasrenLI.· Páua 
Trgalruasrcnd, Pi§cs 
Irgal!nnsrend, Vác 
Ispán Jenő, Budap8st, VI. 
Istenes Ferenc U dv arcl 
lstól;: Irén, 1\.I:i_kó 
Istól;: 1\furgit. 1Iakó 

·Özv. dr, Iván ~.\rpádné örök., J\Ji-;bér 
I vanits l(átol.r dr„ IC.eszthely 

.Jaeger !{.. József, Nyirlugas 

.J aka!J Géza, Szaku1ár 

.Jakabházy Zsigniond dt'. Budape::it V, 

.JakuboYich Dezsö, Érsel;ujYÚr ' 
Jakuborich Ernánuelné é::; neje, Un§.p-ár 

J tuiit::;áry l rún ürök„ Budavest, II. 
Ja11iü;áry Lá:-;zló ,Buda1iesr, VI. 
Jankó Gyula, Zsáka 
D. JauküYiclt Dénes, l\Iezötur 
JenkoYieh ZoHún, l\Iezótur 
Janovích István, Vál 
neruesbtikki Janthó Tivadar, I-!erce:;ralva 
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Jankó János, SzegYár 
Jánosi Géia örül;:.,· Cegléd 
Jánváry Endrt·, Jászberény 

Jás?. István Nagykőrös 

Jeges Béla,' E:Jsláug . 
Jeges Zoltán, }{álóz 

Jenes Vilu1os örök., But.lariest, II. 
Jeney Pál, Porcsaluin 
Jcs;:enszk,y Valér, l\:apuvár 

Jczo\·lts I\:álu1án, Csuz 
J éhn ~>\ntnl, Sopron 

Jirovelz László, Csál;:rár 
J uüst I.\.ázu1ér, Szigetrár 

özv. Jóna Lászl.Sné, Bnl;:talóráutllá.zo. 

J Ón<tp _i\Jatlár, Debrecen 
Jó1.1ú~ A.r:i1i!;:a, SzórP~ 

.Józan József dr., Iharosberény 

.T óz::;a Lajos, Budapest, III. 
Józsa Sándor, l\:unhegyes 
. fuh<isz lstviln, }!Ötltnezövásárhcly 
Juhász Istrán! Nen1esdéd 

Juhász 1\lárton, Btul:qw:it, VII. 
;Jurcczky ürül;:„ Jolsva 
Just Frigyes, 81,egeU 

.Ju::-.r h _4.Jfrécl és Társai, Szentes 
,Juszkó Gyula, A.c:sa 
Juszt Oszkár, J(ecel 

1\.aúli Nagy Lórúntl, Dö::;úrkúny 
l(al>ay J únos örül~„ Ráko::;szentrnihály 

I\.aczián Sarolta, PestuJl.1ely 
I\.ada Erzsébet, Budapest, X, 
E.ahler Frigyesné, Cs<'n~r.r 

nernes l(ajtlacsy Pál, Budatérény 

1\.aláü ~-\ladár, Tornyo.-:pálcn 
1:Calán Gyula, Butlapp:-t, ·v11. 
l~.ahnár i\Iiks~1 Isb·ún, Budavest, VIII. 
I\.andell György, Nagyhalász 

K.uprina~· Júw1!', :i\Ia;:ya1·~ziig,n5u 
l(anlus Zsigu1ondné. Sátoraljaujllely 
I\.arlo\·H;i; ~-\(J-1lf, Pápa 

l\.arsa.r Lú:;zió, Cigánd 
I\.arra::;:-:y Júnos dr., Pincehely 
h„as:-::a.r A.rtliur, Buda11et, IX. 
I\.as;dha I\.áJ1nán. Júsz~zeullúszl6 é::; Szan!~ 
l(aszier Ödön dl'.· Zalac;;et·::;zeg 
l\.nsziner Sándor, Dudapesi:, VIII. 
l(usztriue1· Péter dr., DtHlaue::;t, XIV . 
-Oz\', I\.nzay Endrén0, \T~rte::;acs:t 

Katona Istyún, l\Iin<l::;:~eni: 

ijzy. !Catoun Zsig,1iorHlné. I\:ecsken1ét 

E.attfr0ta1111 ;Eru<J, Vcn'~<'!!.\-\,((I.:! 

IC:tuf1n:u111 G.rula, Battonya 

1\.aufnianu Zoltán, 1..;:as::;a 
J..;:{n1as Tihor, Budafok-1\.elPBYÜlgy 
1\.údúr ~-\ndul', SátnraljauJhely 
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Kádár László, Tiszubüd 
Káldor Vilrnos. Cece 
Kállay In1re, Ge:;,zt 
Kállay ICáltnán. Jász.1;Jsér 
Kállay Lajos Lá~zló, Földes és Telétleni 

Kálrnán _<\.una, Záhony 
l{álnián Béla, Budapest, VI. 
Káln1án Ernő, fl'lárészalka 
Kálruán l(ároly, Púty 
ICálnny István ürük .. Nyir:idony 
Kálnay Zádor ÖL'iik„ Szentgál 

ifj_ Ii.áJlOsztáss.r Géza, Debrecen 
Károly A.rrnin öriik .. Budapest, VI. 
E„ár11áti _<\.dolf, Tis?;aföldvár 

!{árpátli.r Gizella, I;.:a;.::i.t•;; 
lCárpáti Sándor, Isu~zeg 

E„átay Gizella, S2eghalo111 

lCátay IstvÚIL· ?donor 
ICeglevich l\iária, Szar\·as 

l{elecsén:yi Fercn-::, Dunapataj 
1\.eruény I1ure, Elek 
1'{e1Hény László, \ 1úro!'lÖd 

!{1~leti .Ede, l\Innkács 
lCelényi i\Iihály, I\.áln1áncsa 
l{l~llner László. Pel~őcz 

K.elluer Ödiin, l\Iisk(ilc 
I\.eu1plerné, PétBr l\lar,:rir, Budapesi·, lX:_ 

I\.ende Ervin, Budapest, V, 

1'.:eoéz Fen.•ne, ór::.;a 

l\J~u.reres György, G.vör 

E„t~t'IJolt Dániel, Vt>szpré1n 
Kerekes Ist \·ún Szentes 
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l\.eresztély Júnus, _>\J]\1'1TfalYa 

E.t~IT::-:zté11~· G,\'tl!Úné. D11<l1111Psl'. v·11r. 
!\en·~zl'6ny Júnns iirfik .. Péc:; 
I\._prén,,·i Lajr1::-:, Nn!!,,·ui:iµ-y:-ir 
E_Prpel Pál, Budapest,. II, 
I\.t~rpl'l Vihnos örök .• Bucla11rsr, V. 
I\Pr:-;d1l1HU1n1nayer I\.átüIY. E::-:ztergun1 
l(Prré::-:z EIP1uér, NngykÖrii:; 

1\erlé.-;z Ernő IstY{u1, -~hÚlJ....;zalók 
E.r~rté:-:z J ózst>f, Oro:-;hi'lza 
l\.t•serli József. Győr 

E.Pserii Józ:-;eJ', Veszpré1ll 
1\.t'serii l\Iikl.Js, VnsYár 
J(pssl(•1· Gyuln, • .\vc f..·::; Jo\1hú;:yi 
ICeszler Ervin }('1S"'t 

lCéler János. G~·u;t: .,. 
I\.ilián Béla, Tarnási 

l\iller Zsig-n101Hl Ernö iiriik .. Du(l;lfH;::>t, [!I 
I\.hin-r :\utal. Sz1';.!TÚr 

I\i1·úJy Józ:-:ef. SznlJ1ul::-:z0n11i:irúly 

I\.irúly ~lfihály vitéz. l\Iakó 
f:.iráiy\ .:\í11i:J{1:-:. I\ut!1Ún•1n 
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!Ciráldi János dr., 1Iisko1c 
Kiss -~tal, U raiujfalu 
Kiss _'1.ttila, TiszaTárkony 
lUss .Endre. Pécs 
!{iss Ferenc, Kötegyán 
l{iss IstTán, Ricse 
ICiss Jenő öri.i-li:„ l\Jakó 
Dr. !(Jss Laj1fs, l{istelek 
!{ellner Ödön, 1li~kulc 

Keaiplerné Péter 1Iar;;it, Budapest, fX. 
Kende Er\·in, Budapest, V. 
Kenét~ Ferenc, ócsa 
H..euyeres György, Győr 
l{erholt Dániel, Vcszprérn 
E.erel,:es IstYán, Szenb•s 

Di·. !{eresztes 1\Iiklósné, l(ropp Ilona, Rákos-
palota, 

l\.eresztély János, _-\.J\Jertfal'ra 
I\.en:s?,tény Gyuláné, Buclapt~st. i/111, 

J(eresztény J{11Jt1s örük„ Pécs 
!{erényi Lajos. Nagyn1:1gyar 
!{iss Lajos, ICisteleJ,: 
I<.i:-;zely In1rp. l\Iajs 
EJas Rudolf, Sotnorja 
l(h'in Ernil, l\.nha 
l{lein FerPllC· Nc•nwshikk 

üzy, I\.lt-in Gyulá1H\ Nn:;_ykőrüs 

l~lein Jenö, Jászlallúny 

l~lein Súndor, Bollzú:-iujiak: 
}{leir1 Sándor, A.J::;ón1ihályi 
}{óczián Dezső. BerZ('nce 

!Cocsis I1ure, EudaIJest, V. 
Dr. ICocsis Endréné, Szegetl 

Kocsis !Cál1nán, Garuás és So111o;;yyá1· 
I{ocsuha Emil Urök„ Veszprérn 
I\..o<ll'ik K.áro!y dr .. Vállaj 
!Cohut Pfll, Barcs 
l{olhay Rudolf, Dé\·aványa 
l{olos Barnabás, Szerencs 
R. IC01uáron1y Gyula, Eg,yháznsrátlóc 
l{on1lósy l{ároly, Jl.Iélykut 
E„onkol.r Dezső, Hódn1ezöyúsúrhely 

l{onrád Géza dr„ Budnvest, VIII. 
Konyáry Béla, Fertőszentn1iJ;:lós 
l{opacsi Sándor, Budapest. VI. 
l{oráni Zoltán, Budapest, VI. 
ICorányi .i\IiklÓl"3 dr., Bu!hll!í'St, 'V1IL 

}{orc:_:ok Béla· JúszílÓz::;a 
üzY. ICoreU~.5 Gézáné, Bajna 
J(oritsánszky Dénes, ICülestl 
ICoritsánszky Ottó, Bu(lapest, VI. 
l{orrnány Géza, Fehérgynrrnat 
!Corruos A.ladár, Budapesr, V, 
E.ornhoffer József örök:., l\IU>:epércs 
Koroknay László, Lébény 
Koros Istv{tn, Rákospnlotn 
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l\.orossy l(ároly, E.:étegyháza 
J(orpo::; Lajo~, l(ótPlPk 

l(ósa ~<\nclol' öri-ik., \Ti::t'ellély 
l{ósa Irnre, Bnja 
I{ósa I{ároly, Verebély 

ICossnth Lá~:dó, S;::enles 
ICoszka Lnjos, Sajókaza 
l{osZ<lm. Pál, Szolnol;: 
Kotsis Jolán, Répceszemere 
l{otschy Ferenc. Si0fok és Siófol\:fiirlIÖ 

l{ovacsószy István és neje, Szolnold l\Iar~dt, Zír('z 
I{ovách Tihamér, Komároni 
vitéz l{ováts ~.:\.Iadár, Budapest, III. 
J(nvács Bani:thús~ Józsa 

J. I\.ovác::; Béln. Balatont'til'ed 
l\.ovács 
!{ovúcs 
1\:ovács 
I\.nvúcs 

Gyula, Sárbo;,;árd 
Igná; Urill~., :~z~lashalh.ús 
Istvan, Bekes, 
Józ~er. Dé;-

lCnYá<.'s I\:úiuiún i.iriik., Rákóezií'alra 
I\.ová<.'s l{úlniún, l\Iezőköve~d 

l\.oyács L:ijn:-:. Barabás 
I\.ovúcs Lás;;;lÓ, Bie~kt~ 

I~nvúcs Lúszló, L-enti 
I\·_(l\·úcs Lászli). L(•ten.n• 

1\.o\·úcs Lúf'zló, PilisviiribYÚt' 
l\„oYÚc:-; öcliinné, Buda11e:-:i:. III. 
L. I\.o\·úe::; Tibor, Hnjd11sá1n:;on 

U. l(ovúcs Zoltán, Szolnol\: 
özv. l\.ozniáry Zoltánné. Göncr. 
l{ó::,a Sándor, Sárospatal;: 
K.öhal1uy Elek, Balassagyarniat 
K.őhalluy Lúszló, Budapest, I. 
l\.ön1ik:-::.r I\.áhnán. Szigetszenuuiklós 

ICőrii;.;~y István üriilr„ Nagykáta 
l\J>nnPIHl.V l{álni{Ln. IC.arúd 
IC. IGirtnendy Sándor, Budal~eszi 

1izv. ICHYér Béláné, Pétervúsára. 
E.üzgazdasági Banli: Rt., ICalocsa. 
l(rannner Ferenc. Battonya 
I\.ranczly Ervin és Társai, Jászberény 

lCranczly Ferenc, SzegYár 
I\.reh;.;,.; G1~r.a, BuclnilP:-il, XIV. 

özv. l\.reuz I\.árolyné, l\Iihályi 
özv. ICréllcs,.; Lúszlóné. Pilis\·örÜ!:iYÚ1· 
lCrénit:r Szilárd, Szolnok 
ICrétet· Endre, Erdöc:.;(11.on.ra 
K.riniczky Pál, Seregélyes 
l(risár ~i\Iadár, Pú:-;zt,} 

I\.ristó Nag'y IstYán, I·Iódu.1ez:ŐYÚ:;Úrhely 
l\.rnó József, ICnssa 
l\.ucsera Irnre, LéYa 
I\.ucsera Lú::;z!Ó, IvolysÚ!,!' 
I\.uciar Jenő clr. örök., NógrádYlH'ŐCt'!" 
[(un ~4..ladár, Budapest, IX. 
ICun IstTán örülr., Bllke 
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Kur:1s8y I\.áirnán, Hnjdubii:Szlin~ény 
Kurucz Tivaclnr, Szikszó 
Kürthy Pál, Bihartorlia é;:; Nagyr!tbé 
ifj. 1\.iittel Dezső, I\.őszeg 
I\.iitteI Dezső, Kür1neutl 

L:iclányi -'i.ntlor. Bnclavest, VI. 
Ladányi Lajos, I\.ölcse 
Lajbek Jenő dr., Rajka 
Lakatos -~tnl, Sövényháza 
Lan1berg J, Károly, Budapest, XIII. 
Lass{rnyi Jenő. Szolnol~ 
Lnssányi József, Debrecen 

Lassu Nándor, Pestszentlőrinc 

iiz\·. B. Lati11nyic5r Gézúué, Ct>;.::lÚlJH•r·:t>l 

Lnntner Lnjos, T.:irtel 
Lú1u Elen1Cr iiri;J;., Bullapt':-:t·. \TI. 
Lán~ Józ:-:cf. Bniloq1P:-:t, !II. 
Láng- 0::-:zl;.Úr, Surok:'iÚI' 

Lányi _:\..t11Jrás örök,, Nyire;;yháza 
Lú.nyi DPZ:'iŐ. N~·in•r,;_\·húza 

Lúvo::::~y I\.Ú!'(>]y, AJ:-:(l\'!'l'('t'kH 

Lúrencz László, TuHiJlil 

László Béla, Ungyár 
László J. I\.áhnán. Z;:;áiubuk 
László Ti!Jo!', I\:.i>:pe::;t 

Lázár Júno::;. :i\Iezöc:-:út 
Lázár József, Pestszt•Jlten:::-:élie! 

Lehrer A.Ifrécl, BalatonfökHjár és Lt>p.séüy 
Leinzinger Gyula ür~ik., Szeged 
,()zv. Lelovits Józsefné, So1ir·on 

Lend\·ay _'\J:t(lúr, UngYÚr 
Lench·ay Laj11.„, E:ii:-:zpg 

Lengyel A.ntal, Nyirni.ucla 

Lengyel Béla, Bocsúrl:tj)lljtÖ 
Lengyel Endre, Rúk>1Sheg-y 

Unz J ózscf, J(úlló 
LéY:il Izsó. IIajdu!Jüszünuény 
Léray József, Solt 
Léderer Ervi1i, BtH1apt>st, I\1• 

LéYolt I:-:t YÚn llr., PP;-;l:-:ZP!HC!'z:-:éhet 

Lefrrey Zoltún. Nyirta'.is 
Lieber Béla. I\.:qlosrúr 

Ligeti Ernő, J(alocsa 
Lippe ö(liiu iiri'1k .• íl.úk1•.„:-:z1·ntlliiltúly 

Liptay _-\.lhert, Bl'l'l!l tyúojfalu 
Lipschiiz Júuo:-:, llajtluuúná::; 
Lipschitz La j11:-:, }!;J.i(hlllÚná:-: 

Lissauer Eniil, T<1rnaaljn 

Liszkay I:o::l\·áu iirlik., Dugyi 

Lollók Lúsztó. Rudabánya 
Losonci~- Ferenc. ::.\Io~onszOlnok 
Los()J1czy \Tinre, E.avosyúr 
LoY:i::;y Dt'zső, I\.aloc:-:a 
LoYH."SSy Ödön /jr1ik,, Baja 
Lőhl I1nre d r„ Szeged. 
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Löbl Tibor. i\Iezöcsát 
Löcherer Gyula, Soroksár 
Löcherer Tamás, Budapest, IX~ 
Lőrinc János, PUspöl~ladány 
Lőrinc Sándor, 1\Iiske 
Lörinczy Lajo;::. Csilu1ör 

Lőrinczy László Öl'i.il~ .• BékCscsabu 
Lugosi Béla, Ercsi 
Lukács Déni>s, Buclape~t, XIII. 
Lukács Ferenc, Butlapest, II„ 
Lukács Irure, Bodvnszilas 
E. Lukáts Béla, Székesfelu.!rYár 
Lul~ács László, A„pátf:llYa és l\Ingyarcsauác:E 

Lukács Vilnios, N:tgykanizsa 
Lukács Zciltánné. Rákosszentinihály 
Lukinicl1 Dezső, Pilisborosjenő 

Lnsztig Jenő, ICassa 
Lux ~.\rnolcl· Debrecen 
Liigner I\'..ntnilI, Sárosfa 

S. Iüa 1~zkó Ilona, Szmkcs 
l\Iaclerspach ,EndrP. dr., Rúknsliget 
l\Iagay I\.álnián, Bucla11e;-;t, V1I 
l\Iagt l\Iihá1y. Gesztely 
1\Iagyar Pál, Tószeg 

1\Iagyary I\.ossa Gn:-:;zláY, Bud:qw:-;i. XI. 
l\Iagyul'y I'.Cossa Sándor, Szél\:esfehéryá1~ 

1\Iajer György örök., Don1Uegyháza 

1\Iajor Agoston. ICistelek és I\unszflntniildós 
1\lajor Elek, Tarján 
l\Iajor IstYán, 1\Inrcali 
özY. i\Jajor i\IU1ályné, Debrecen 
1\Iajorossy Béla, Budapest, VII. 
1\Tajos PáL Budap(~Ht, VI. 
1\Inkay Euiil, FUzesgyannat 
i\Iakay ICárolr, Kisl~uuhalas 

:uzY. 1\'Inikray Józ.sefné, Szany 
l\Iakray László clr., Baja 
1\Ialis József, Egeg 
.1\'Iály László· Budnpest, X. 
l\'Iandel József iiröl\:„ Debrecen 
1\Iantlel Pál. Butlap2.':it, III. 
1\Ianu Géza. dr„ Euda11r~t. ~'\:. 
1\IarbergPr Gyula ür1H~„ Bur1:q1;)st, V. 

l\Iarinc1.er Jeuö. Csnrn,1 
1\IarkuYics Pú!, Győr 
1\Iarl~oYits Jenő, B1Hl:tpest, VII. 
1\Inrosi }\.doll', · UngYúr 

l\Iarustöi (:tloff111an11) I:>i'vún. 8;,:e;;i:ecl 

l\Iar~6 EdP. Barcil=n 
i\Iai·ti110Yics )„r11{ul, Hajós 

i\Inrtnn Szilúrcl, Núdnsrl 
1\Ia1·los (;yula, Vúc · 
1\Ia:-:-;únyi G:::z:1 0:-; !\I:~i·ia. C~alú1íta 

í\Int:tYOYSzky GusztáY· SzenHJCS 
i\Iatlleser Jenő, III:.il~o 
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l\'Intolcsy Gábor dr,
1 

Pusztaszabolcs 
l\Iatolcsy István, ~4...Uán~l 

\'itéz dr, ].!atolcsy l(úroly és neje, Budapest, VIII. 
1\IattyasoY:;r~ky Gyula, Torna 

rviaul~sinszl;:y 4<\.ntal, Dou1bó 

1faurer Kornél, Budapest VIII. és XIV~ 
l\Iayer Károly, 1\Iohács 
l\Iácz A.kos öröI;:„ Gyo1na 
1\Iácz Ákos, Gyon1a 
l\.Iáday AJadár, Gyon1a 
!lfándi Jenő dr., Zalaegers?..eg 
i\Iánya József, Vecsés 
l\Iárkus Dezső. Váruosn1ikoln 

1\fárkus Gyula,, l\IecsekszaUolcs 
1\Iárkus ICornéI, Goniba 
i\Iárku::; 1Iárton, Veszpréruvars<iny 
I\.Iátray Gnszt{n-, Pestszenterzsébet 
f\Jecs Balogh Lajos, N agyn1ágócs 
l\Iecs Balogh Sándor, I\..isujszállás 

l\fedgyessy G.rörg,Y, Nagydobos 
Ilfeclrec:t;ky Nándor, Siniaság és n~er\·á1~ 
1\Iedyecz:ky l\likiós örök„ Nagy maros 
l\Iedreg.r Béla, Békéscsaba 
I\Ie(l;db1·ódszky Ignáené, Jászalsószentg:y·örgy„ 
I\1eise1s ~'ilidor, Budapest. VI. 
ldskórösi l\Ieisels Irén, ~::\.baujszántó 
I\Ielcher Lajos, Verpelét 
i\Ienich János, Zagyvapúlfalva 

üzv. l\Ienner Ödtlnné. Diá!,:gyÖ!' 
ftIPnnPr Richárd, Di0sg-yőr 

l\Ierkly-~t-lus György Laj11s, Neuwsyi!J 
l\fprkl.r-Bclus JÓ;r,sp( dr„ N:q!ykanizsa 

l\Iertha . .\goston, Biikl.:ösd 
i\Icrtha Lajos, Pécs 
l\íervai Géza, l\.isujszállás 
l\Iesser Siiuon. Nagysáros 
1\fester László, Cegléd 
l\lester Sándor, .i\.lbertiirsa 
l\.Iezei Elek, Ujpest 
!\.Iezei Gyula, Szabadszállás 

l\Iezei J ózscf, Bocsárlapujtö 
:i\Iégay .'-\.rtnr, I\.ass:t 
l\Iészáros Irure, PápRkovácst · 
l\Iés;r,áros Irnréné, Szeged 
l\Iészáros István, Gáborján 
I\Iészúros Zoltán. dr. l\Iisl~olc 

l\Iészöly l\Iátyás, BtHl1q1Pst, VII. 

ifJ. l\Iézes l'llihályué, Ostffynsszunyfa. 
I\lichl Géza, Tata 
l\Iichna 1\lihúly, Páva 
l\IihaloYits Jenő üri.ik., DelH't!cen 
1\likecz Zoltán, E:eini:cse 
11ikt-s Béla. DPhn•vt•n 

l\Iike::; Ferenc ürtik.. l\.i~kunhalas 

l\Iikle l::::tYán, llt>l'llÚ(}z~a<lÚny 

l\Ilklós ~.\l:u.lál', Rúkospalola 
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l\Iiksa G.rula, Diótl-Vát'alljai, Cseng«1· 
.l\.Iiovácz Imre. Baracs 
l\.Iispál F.rigyes Öl'ök., BéJ~éscsaba 
l\.Iispál Rudolf, }JÓtl!uezÖ\·ásá1·hel.r 
3\'Iittelwann Jenő, Kaposrár 
OzY. l\lodra Lú~zll!ui:, .l:.ludavesr, VIL 
l\Ioesz l\.liksa, l\:iskunrunjsa 
1\Iohllla Rez::;ö, G.rör 

J'.lloldt Béln, Butlapest, VIII. 
1\'Ioldván Lajos, Szeged 
1Iolnár -'\.lfrét1 clr. Butlavest IV. 
l\Iolnár _4,.ntnJ, Pestszentiiure 
l\Iolnár .4... Dániel üi-iik., DnnaszeJ;:e::;ü 
JZ.. l\Iolnár Bertalitn örilk_. Th.;za!Jő 
I\lolnár G.rula, Ujfehértó 

l\lolnár Jenőné, Sciiultz Frida, Dou1os;-.J,J 
nen1es l\lolnár I\.áln1án- l'diskolc 

.ÖZY. l\Iolnár Lú.szlón&, Téglás 

I\lolnár L:frszló, Cibakháza 
l\lolnár l\IiháI.r, Orosháza 
1(. 1\Iolnár l\Iikló::;. Ókécsk~ 

.Lfj l\:.. 1\.Ioluái· i'llikl0s, Távió:-;ze11t.1HÚrtou 
l\lolnár i'lliklós, Szob 

.4... l\Ioryay Józ::;ef öi-i.i!;:_. l\lezi5küy(~.Srl 
l\Iór G,ruln, Dunahal'a:::zri 
i\lór Laju:::, Sátoraljaujllely 
l\lór Sándor, Beregt;;zÚsz 
.i.\Io.st Rudolf, Iiou1olncre11;ye 

l\Ioys Jáno.", Nyi1·karú:::z 
1\Iózes EJeniér .• ;\.lgyő 
1for.sa Gyula, Budapest, IV. 
l\Iühh·ud Jenő, Ujpest 
1\Iüller Elek, G.vörszt~ntivún 
1'..JUller Lászl.S, Tiszasüly 

I\Iiiller 1Iór örök_, HódniezÖ\·oi.sárheI.v 
1\Iüller Vihnos, Ráko:o:pa lota 
özv. 1\Ilinich Rudolfné. l\:Iarcali 
1\Iiinster Iwre, Jászapáti 
l\Itinster Sándor, Nagyoroszi 
~Iiilh•r ElPk. Györ;.;zcuti\·ün 
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Na;;~; Bélúné dr •. szül. Berkó l\Iúriu, Br)est, IV .. 
lukafalvi Nagy Béla, Bönyrétalap 

Nagy B. Szilveszter, Fajsz 
Nagy Elek, l\Iccsekalja 
Nagy Eleniér, Csongl':.Í.d 

Nag;r E. Jenö, ICöveskúl 
Nagy Ernő, Pllc~aj 
Nagy FPrenc, Cs61)a 
ÖzY. Nagy Frigyesné dl'„ lCunhegycs 

Nagy György örtik., Sizegetl 

Nag-y-Györy E!t>1nér. Nagyi.:1:11k 
Nagy Iiure, Bud<l!ll.'..::;t, ·vI, 
Nagy Iture, Nngykőrös 
Nagy Istv{u1, Fokttl 
Nagy István, Púrkány 



Nagy János. Gádoros 
Nagy J enö:. Dombrád 
Nugy József, I\.ápolua 
Nagy I~áhuán, Zagyvarékás 
Nagy E:.ároly, Nyiracsád 
Nagy Zoltán. Ikeryár 
Nádas 11111\•, Nyirhátor 

Nágel István dr., Budapest, IV. 
Nligele Géza, Budapest,_ VIII. 
Nernes Józ:-;pf, Nai;,\'f:'i:iiljös 
Nenics Sarolta, I\.ótnj 
1\'e1néoyi Núndor, D1ul;qif'z't. I:X:, 

Netkor:-:;zky József örök„ Teii.;;t:lic 
NenweJt Pál, I\.0111áron1 
Nékútu _-\.urél, PJc:sYáracl 

Néu1et ),_rlJJin. D~Hlapcst., I\T. 

Néuieth !Jl'z;.;ü, Snjó~zeuq1éter 
1'.férueth Júuu:;, BUkk 

Néiueth Józ::;ct', Guta 

Néineth Józ:;efué. l\Iarcali 
Nénieth László. Ujvest 

.;,\"YÜuiörei Nérueth Súudoi· iiriJk„ Ráckt~Ye 
N éuieth Péter, Lajosulizse 
N é1uerh Lú:;zló, Deln·ccl'Il 
N&111eth Sáudor, .!\lakó 
.Nikulic~ l\Iilivuj. S• . .ttJl'Vn 

.Nintll J únos, Eszterháza 

_Nizsalurszky Istrúu, G.rőr.szentuiártou 

Novák J.Szsef örök .. flnjduhntll1Ll~> 
:N~oYotny A„ndol', Szevetk 

Nozdroviczi Pál, Rí1n;i:-:zoi11hat 

Nyerges Gyula, Pápa 
N yilassr .Ágoston, SZeged 
Nyit-ray Isb·án, Nag,rbánhegyl's 
N.ritray TiLor, l\Iezőtur 

Oláh László. Szentes 
llorsai Oláh J„r11ád. V.,.nskut 

Olert Ernil örök„ Nagycsákány 
özv. Orbán Ignácné, Balalonfüreü fürdő 
Oltványi Zoltán, Fényeslitke 
Ornstein J7J<lor. T:i i·cnJ 

B, Orosz Fel'enc, Budapest, I. 
Ű!'(lSZ János, l\Iezőcsát 
Or::;zágh A.utal, Jóka 

Ot-:gyáni Dezső, _'ijnúcskő 
0:-:;.:y[nii Józ:.:Pf. N.\·ii·e;:yhúza 

O„:nvald László, Son1og,rYúr 

óráry E!(~111ér, Rei:-:ú;.r 0~ Dió:.:Jen& 
Ó\·áry Zoltúu, Óllotl. 

ör,·ényi Béla dr., Biulape~t. :X. 
lf.i. örré·uyi Bé!n tlr., B11<la1H 1~t. X. 
ö.„npay l/t::;zJó, Ujli:é(::.:lo;<• . 

österreicher _4-ndor. Budapest, V!IT, 

Paál Géza, na;;yal~.i"onsi, Zalaszentgrót 
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.Paczel\: J enö, Budar)est, I, 
Palorics _4.._JaJos, Győr 

Pandula J0zsef, Budapest, IXe 
.Pap Elel\:. ICisln1111uadaras 
Pa11 Endre, l:{njtluböszörn1ény 
Pap Gyula, Debrecen 
Pap Lfuizló, Tiszaszentirnre 

Pasteiner örUk.. Ruzsnyó 
.Patay IstYán, NagyI~álló 
Patakfalyy Sándor, Cinkota 
.Sáryári Pataky lstráu. ICenézlö 
Pataky l{ornél, Szőny 

neuies Pataky Sán(lor, Derec:;ke es l{onyúr 

Patyi l{lára, 'fihuürkény 
Pauli Péter, ICecsketaét 
Paulovics G>·nia, Pusztaföldvár 
Páhy Dezső, Ozora 
Pákh Róza, Tiszalök 
rnillPi Pálffy En:,,éliPt. C:-.:r>tény é::; Sur 

Pútíf;r Gyula öröl• .. Baltnazujváros 
Pálffy László, Csnln·Ptl\lek: 

Púlka Jenő, Ógyalla 

l)r. Pálrölgyi Ferenc„ Paks 
Púrw;.;él _.\rpúcl, E6e1· 

Púrd:"tnyi Ful!~z Ricltúrdné, Pi!L"C::'aha 
I'~i.!'\(•.' .•\_1Hlrtl', Sarku<l 

Púsztor I(ároly 1iriik., Törük!Jálint 
Párl!•.' Lás:dú, Buc!npv:::t, 'l. 
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Pártos Lás;dó, Nyirkai-ú~t. 
ifj. Pásztor.\· Sándor, .SzékP-:o.:fl'hérvár 
ÖzY. Peczold J\:úrol~·nC-„ szül. fclsÖYattai Vaitay 

GizeIIa, B.;n~kliilsziinnén~· 
Pehr Ernő, Tápiósiily 
Pencz János, ICiskouiúroru 
Peres Ernő i_iröl~.. Budapest, \ril, 
Percze István, I\Iezőcsokony:! 
Perényi Gyula. Aliony 

Perger Ignác, Tarnaméra 
Perjessy Sándor, Feled 
Perringer József, ~<\..1sóuérnedi 
Pel'l Jó:r.ser~ Dorog 
özv. Persny Gyuláné, Noi;a 
Pesti József, :J.Iezökövesd 

Pe.::-thy l\Iihályné, özY. szül. Thinngl Szerafin-
Isaszeg, 

Pethes Béla rlr., Budapest, XIII. 
Petö Ödün, l\Iozsgó 
B, Petreczky Géza, Gödöllő 
D. I)etreczky Tibor, Pászt.S 

dolhai Petrovay Zoltán, Pálháza 
Petrovics Ferenc· Garabonc 
Petry József öi·iik., Vésztő 
T'etr;,r ZolUin, Öcsöd 
Pécsi Takarékpénztár rt., Pécs 
Péchy József örük„ Csökniö 
Péner Jen(), 1Cunszf':ntinárton 
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Péri Béla, ~.\szód 
.özv. Pén~r(f;">· Istránné. Viz::;oly 
Pfalz l(úiniánné iizv., ~"-l1)Úr 

Pfeiffer J Óz::;ef, Gelse 

Philipv Istrún. H6clruezövárhel.r 
·Píatsek G.rula örök., Pápn 

Piatseli: Gyula, I(aposrár 
Pichler J0zsef, G.röug.rös1uellék 
·puuer György, Buclnpest, VIII. 

Pillich Ferenc, .Sin1ontorn.ra 
Pincés.r Lúszló, Debrecen 

Piszker Dezsö \Tallér, Vác 
Pithó :i\Iihál.}', SzékesfehétTár 

Platzer S.úndor, Jászl~arajenö 
Pogácsás Illés-. Lepsény 
Pokoniándi En<lre. I\.iskun!'élegyhúza 

Po1atsek Púl, I\.a:::sa 
Pnlat~il( J-ózsef, Bn<lapest, '1/II. 
Polµ:úr I\.ároly, Szt>ghaloru 

Potony János ürük„ Gsöngyüs 
Pon;;rúc;; Lajos, Bútasz'5k 
Pn1lnYics DénesJ I\.arcng 
PnpoYits Istrá11, Biilcsli:e 
Pt1porits Istrán, N:i;;ybátony 

ro110Yils Z!.1ltún. I\.aciarkut 

Po1)1H~r J ózsPf, Eutlnpest, VII. 
Pósa Daláz.', Szeget] 

iú 

i\isgay A.nclor, CsnUrendeJ; 
Posgay Tibor, Soltvadkert 
·Post'l Gyula örük., Gali;a1nác;:;a 

Praefort Emrna (viléz Huszkay Lá~zlóné), 
l\unbaja . 

Praefort Ferenc. Bácsallnás 
Praefort JSzsef i:lr0k„ Bácsalrnás 
P1·aefort E„ornél dr„ l;:fClyknt 
'"Prager Béla örök„ Nagykauir.sa 

'Práger l''rigyes, Gyula 
Preiser Ernö, Debrecen 
'Prekopa örök., Tartloskecld 
Preisich I(á1·0Jy. Budapest, VIII. 
Pre.-;zler _4.rniin, Eger 

ÖzY. ProkopoYisch Brunóné. Tura 

Propper Béln, Szene 
Pruzsin:::zky ;;riik., lI~trk('(',' 

Pt:1Csí•k _-\ntal. T:illó:-: 

·i;zy. Ptac:-::ek )...r11-nlné. FPl:-:ii;-;z!•\1 

Pul>.Y l\Jil;:lós, Berettyóujfalu 

Raúk Gyula. Zirc 
Rab József, Tisr.ali_ik 
Rac.sek Lajos, Budapest, II. 
RaclnnoYitS Testvérek, Bucla1H:st, I. 
Rada!l\lYits l\Iihály, DtH.1.1v0st:. r. 
Rudlu1etzky ~J\.ntal, Rákospalota 
R-nditut.•izky Znltún, Egt.:rcschl 
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Radó linre, Tiszacsege , 
Radó Béla· l{assa 
Rados l\Iárton, Jászladány 
Radó l\Iildús, Békéscsaba 
Ragettly János, Békés 
Rnj;dnger Inn'l' tlr., Ózd és SajÓ\"Úl'kon."" 

Rakusz Ottó, Perbete 
Rapaport Sándor, 1\Iunkács 
Rausz IstYán. Rei,;illy 
Rábel I111re, Ti:.:znörs 
özv. Rábl Jenőné, l{oncz Erzsébet, G~·őr 

k. Rácz Gyula, l\Iisl;:olc 
Rúcz Gyürgy dr„ Biharnagyba.]01n 

Húc1. Illés, J {Lsz::q1áti 
Rácz Júnos. l(isknuhalas 
Eúc:z Jenő, l\Ial~.S 

Rácz Súnílor, TiszafUred 
ilády J_,ajos, Pá1·I~áuy 

Rádóczy Gyula, I\ece1 
Tiúsó !IIiklós, Butlavest VII. , 

Hebroann Ról~us. Balas.sag-yannat 
I~egéczy Nngy Béláné, Pécs 
H.t>ichard Jenő, l\llskolc 
Reiner l\Iihá1y d1-.1 Heyes 
Reiner l\Iiksa, Pestszcnter?~sébet

Ren1ete.rné, Jeszenszky Sarult;t· Tinnye 
It.éc8e.Y Zoltún, Ti\riik~Zl'!lt ruik\Ós 

Rhéclt•y Endre örök., Verpelét 

~~----

Réman Béla Gyula, Beled 
Répay Lajos János, Szornnjo1u 
Rétay János örök., Szir{LJ;: 
Réthelyi József, Budapest, VIlI, 
Réti l\.Iiháiy, Gáva 
Réthy Béla öröl;:„ Békéscsaba 

Réthy Ferenc, !(ondoros 
Réthy Lajos dr11 Hajduböszörn1ény 
Riesz Arruin· Budapest, IV. 
Rilnay Béla, Budapest, X. és Szil~szó 
özv. Rochlitz ~4..rh1rné, Esztergorn 
Rochlitz l\.Iárton, Peslszenterzs€.bet 
Rochlitz Tibor, TSváros 

Rogátsy Guicló dr„ Bu!.ltipest· !I, 
Rokszin Szilviusz, l\Ii;zőtur 
Ro1u11ányi Gyula, Nézsa 
Rónn Pál, Sajószentpéter 

Rónay Dezső, Bácsalmás 
Rosenberg Henrik, Csepel 
Rosenberg Pál, UngTál' 
Rossmann !(á10Iy, l\Jakl:.!r 

Rostús Eleniér, Bnclnpest, VII. és IX. 
Ro;:;üiltPl' J úno:-:, Györ 

Ro.o;znaky J ózscf, Tarackiiz 

vitéz dr. Rosztóczy Ernőné, I·I.Scluit~;:f)y{~rhcly 
Rotfuchs EY. Júnos i.irüli:„ Toka_i 
Róth I\Ianó, Budapest. V. 
.i1óth :i\Iórl I-fuszt 
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Róth l\I.Sr I\.nssa 
Hóth Tivadar, Gúcs 
[{otl!uiann Ignác, Beregszász 
Rótllstein Sá1nuel, Tornócz 
Rózsavülgyl L. l\largit, Budapest. Vl, 

fferlirH:zei Roykó Júno~, 'Íi:::zaujlak 

Hun: Ten.:r. Bud:qll'::-t, XI. 
Runyay l(á~·oly öröl~„ Poroszló és Saru(} 
Ruttkay llnna, 1\:ereli:egyhÍlza 
Rusznyák Lajos, Sárrár és Lorasl.lerény 
Rüll Iu1re· I\Iagyaróviir 

Saáry JpuÖ. Balaton:-;zt·!lt,'.!yi'1ri:y 

Súfáry G;rul::t, Pilisrürüs\-ál' 
Sal János, Györ 
HPHH'$ Salanion Jenőné üzv., Szigetriú· 
.:::algó Péter. Sze:gcd 

Sallay László, Debrecen 

Saniogyori L., l\.Öri_i:-<1tH'ZÖ 

:::iark:idi I111re, Orosháza 

Sarkadi l\Iária, Battonya 

özv. Saad Istvánné, ÉrsekuJvú.r 
Saáry Gábor, Besenyőtelek: 
Saáry _>\.lf!'éd, l(a1ocsa 

S:iy Rudolf tirük„ Széli:e~fehéc·yár 

Sághy Gyula ürdl~„ Júkóhalu1a 
Súitll!Pl BL•la. On1:-:z\·úr 

Súut1or Lajos, l\Iunkáes 

Sándor Zsig111out1, Ga:.::::~tl.r 
Súuta Júuos, l'htg,rJCzs 

Sárkány L{1szió iirlik., Pe;:;t:::r.t!IJlerz::;ébet 
. E-=:írk(izy l\Il!1Ú!y1 Jú:-:zht·rél!,~' 
Sárközy ::\li!1ály, SúrlH1gúnl 

Sú!'tory Luj11:-;, L:;1!:1!011hu.::lúr 

Sú.scli In1re, Bu·lavest. I\T; 
.Schauh István, \fúeha1·t~·ün 
Scliiiffer _.\.Jadú1-. Bérbaltavúr 

SC'lwflt•1· _..\.ntal tlr., AJJa és Súrkeresztur 
Sdlick _4..urél. Tata 
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St:hiuitll De:..:söné, szül. \Viesner ],Iú1ta Boest i. 
S('!tniidt E:á1n1ún, l{uszt 

3chulidt l\.ároly, i\íohúcs 
S{.'hu1ull Jeuö, Endrőd 

.Scllueick:1· Júz:;e[. Cs:uiücivalt!la 

Scli(llt;:. Endre, Pcsthidt•gt:ul ~::; Nagykovácsi 
.Sdtiiu!Jerg A„!.'1uiu, J)ré~el.rvaláuk 
Sel!:iulwrgec· l\Iór, l\.on1áro1n 

Scliiiufcld Lajos, Nagykónyi 
S<.:lii.iHwiszuer _..\.. I'e1·t'c.::;euy 
3ci:rc!ller J\-lihúly, Boldva 

8c:ltreiber Lajos, I-Iajdubü;-;zör111ény 

Schubert .A.rnold. Buda11est, IX. 
.Schucl~ Jó:..:scf, Hajdubiisziinn€uy 

St:huh I\.úroly özvegye, l\.atyuiiir 

Schulek Béla 01r., Budn1ic:::c, VI. 
Schulek Gyula dr., Edelény 
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Echuliuan BU<log dr. üriil~ .• ?tfouor 
Schurina Cirill. Szil 
Schl\'artz l\Innó, Esztergom 
SclnYeissgut Pál, l\Iohács 
Selrueczy Béln1 Szegetl 
Sen1jén Lúszló, Pests1.enterzséhet 
Sepper Dezső, Hatvau 
Seress Dezső, Ríuia:-:zécs és Csiz 

Seress Sarolta, Putnok 
Sey Lászl.), Vajszló 
su~ Gyula, Szolyva 
Sikari I(oYúcs i\Iiilály, l(ecskernét 
Siklósi Henrik, Budapest, VII 

Dr. Sikos l(ftrolyné üzY,, Sóskut 
Sillye G-ézn, Jánoshalrna 
otrokocsi Siruon Dez::;Ö, \íúsúrut 
Situon Ernő dr„ SzouilJatlH.>1.Y 

Siuiouyi J óz:::e.f, :N agyléta 

Sipőcz Ist1;án ürül~., Pécs 

Siska i\lili:lós üdJk„ l\Iezük.ercszte;:; 
Sk1)púl Sú1HJr1r, Nagylwrlü 

ifj. S\i'.oun1úl JpnÖ, l-iÚllllH>zővúsúrhi_:ly 

Sn1erlng-ay Laj11s. J11„J~·ny0k 

SiuetnHn _.\J:u!úr iir'ik„ l\.i;.:i('reny» 

;::,iJcz G,\·uln, I(o1núdi 

Si>!ez Gyul:l !'~".! d«., l\_~tr;tl!"·"'·"'úg 

S(•lcz Gúbt1r, !\:arca,; 
~·dez Jenö iiri.ik., Szú;;;zi"::ú· 

1.·.•.i·.······ 
1!1. 

Soltész Ottó, Hnjdunúuás 
Snly1nossy János, ~.\l!ierti 

Sommer Bertalan öri.Jk., DéYaYÚIJYI! 
iizv. dr. So1n0gyi Bclár1é. i\lbkol~ 
11ápai Soiuugyi János, "Vecsés 
Siiruogyi Lajos, Bucsuszentlász15 
Son1ogyi Lajos, !~ajka 

8on1ogyi Sándor, J(un\Jaja 
Sonloi.> György, .Sajószentpéter 

Sonnevend György, ICörmend 
Soós IstYán. Dön1siJd 
Soós Öclt.in, IZ..vn1áron1 
Spergely Iruréué ij;:;v,. Bucla11est, VIII. 

Spc1·Iágh },Jnclún1é, Budape:::;t, I. 
S11e1·Jágll Lóránd, Zalaege1·szeg 
Sperlágh Zoltán. fiatYan 

S11itz Sándor, Fehérgyanuat 
i.izv, Spitzer l\Jil,lósné, Bél~és 

Dr . .Süuuberger Súuiuelné, l\Iiskolc 

Dr. Stein Györgyné, l(ispe:'>t 
Stein Jenő, Nagyicla 
Steiner .b,erenc, J.\Tn;;ló<l 

f--:teiner János Viln1os, Győr-Nádorváros 

Steiner i\Iiklós, Tevel 
Steiner Oszkár, Budapest, VIII. 
Steinhausz Béla örök„ Putnok 
Sterba Eru.tln8, Bonyhád 
Stenczky Gyula, Püspi.lkJ.elle 
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:::!tern Lajos, l\:arcza;; 
StCpán lstvúu, I-lejöcsaba 
Stinner Irnre, Győr 
2tockinger Istváu, Ilalá:;zi 
8todolni Dez~ö clr,, S11rnk:::ál' 
Straub ~-illtu1, Tüköl 
Strausz Át'1llin· Budapest, XIII. 

Straus7. Dez::.:ö. Sz(·p~i é:-; I\.irúlylwln1ec 
Strausz l:Iugó, l(irályhelniecz 
Strzinek l\Iilosláv, Jászóujyúr 

Sujánszl;;y Jeuö clr., Balatonkiliti és Balaton-
ujhcly 

Snrjáuyi József, Fegy\·ernel~ 

Snrjányi J,Jz:-;Pf, SzP~:f'il 

~-ii.lll.\ Ernő dr„ Békésc::'alla 
Siil::ii;;d Józ::;ef dr,, Jánoshida 
iiz\· Siitheö Lajosné. Szou1bathely 
Siit.ltí·lí ödi'ili, Pi>nH'1:1púti 

ifj. Szahados Józs<:l', Pitraru::> 
8zaliady ·Viktor, C::;eri;;Útl 

Sznhú • .\.ntnl, 1{iin1y1~ 

l\:.. 8zabö ) ... r1){ld, i\Iag-ya r;;encs 
Sza!Jó ..-\!'J1ÚJ]Jlé, :;,\lv::Úl•('l'~llY 

Sz;ihó I:t·Jn (11'. :;r:·.r .. , L~,i1;r;,1 

S;.::ibó DPz::ü, Buj 
S;,;abó Eruij, SiJ.:ló:-; 
h, Szabó Géza, Gyi.iini'11·e 
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:szabó It>tráu t.it·ök., 'fiirökszeuiJ..niklós 
:Sz. SzalJó Jenö, Dellrec(~I\ 
.Szabó József, Tiszaroff 
SzalJ6 ICúroJ,r. Eutlavest, \Fill, 
.SzaLó La.íni', lg,; 1 

.Szabó Lajos, Szolnol\. 

Titéz Szahó Lúszló, IZ.ecske1uét 
.SzalJó l\!ihál.r, }Iajdutlorug 
SzalJ0 Vince, Buclavest, V. 
:Szabó Zollán. ICutas 

Szakács Zoltúu. Ti:-:znnúna 0:-: I\'.iiu1lo') 
Szalaruin i\Iiklós, Söjtör 
·viiéz Szalay Gyula, T:ivolca 

ÖzY. Szal:iy J.Iihúlyné, .~Uaujszúutó 
'Sj:apvanos Béla, Ee;:;e;; 
Szarka Jó:-;:::ef, Pilsti<ikuútlasd 
s~:arkú;-:;::;y r.ú::-::dó. Siit1ll'.~ 

Szallu11úrs 1;h:111ér, l-10d111ezŰ\'Ús:'trlwly 

Szatlunúr.r E.úl111án ifriik., Eudn1~kt!rt.:sziul' 
Szauer .-\.ndot', Sal;;ótarJ:tn 
Szúntó Géza, ::'II11nkúc:-: 

dt'. Szúutó ('::-:al:i.tl, Ii.it11a::;zu111!Jat 

Szúntó I1nre ,Bud11v-2»t· X, 
Szúntö I~ún1J,\·. Üll6 

s~:úsz Lnjos, C:~Ut\"Ú:5 

Szú::;z :i.\fihúl.Y, l\.f:ularail 
Szú:::z Sáu(l•ll', llút;:a 
Szú:-:z Tlh:ltl)(~l'. n!('c'I' 
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Szebellédy Fert~nc. Tét 
Szeberényi _.\.ndor, Békéscsaba 
i f.i. Sze~!;hy Sándor, Szel;;szúrd 
Szeghy Tibor, Deszl;: 
Szegö István, Buduvest, XI. 
Szegő Lász15, Budapest. XI. 

Szeiberliug Ferenc, Eakun.rszorubntheJ·~r 

Szet:án László, Léva 
Szekeres István, Ujpest 
Szel~eres Sándor, Izsák 
Szel~eres Vi11nos, N agyl\.anizsa 
Szekér József, IZistunhalns 

Sz(:kér Sándor, SoU\·aUl~ert 

Szele },Jajos, Bnda11est. II. 
i fJ. Szt~le Béln, Szolnol\. 
Dr, Szelényi _.S..rp[ul, Gyula 
1)1'. Szelényi _.\.nna, Gyula 
Dr Szelfn~·i Elvira- Gyula 
Sze1nzö Inire dr. Szarvas 

Szendrei Béla örlik., Budape;:;t, VIII. 
SzPHdrei Sándor, Bárá11d 
SzendroYit:; Vilruos, Nagydorog 

özv. Szenteh Istvánnl:, Tab 
Szenlessy Istvún, Sr.entes 
Szenlgály Dániel. Gödüllö 
Sze111g~;Urgyi János örül;:,, Jászberény 
Szcntiványi Jenő, _t\.pagy 
Szcntlörinczi Béla, Budapest, III. 
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:Sze1lessy Sándor, Nagyruányolt 
SZ.erb József, Jászberény 
.Szerdahelyi János, Sopron 
Szécsi Dezsó, BalUJnzujváros 
Székács István dr .. Szeged 
,Székely _-1.cJorjáu, :Debrecen 
,Székely Elen1ér, J.~áckeve 

.Székely Ferenc ürül~.. Békés 

.Székely Irnrc, Budapest, VII. 
Székely István, Beregszász 
.Székely Rezső öri.it.1 Nyiregyháza 
Székely Sándor, Budapest, \TJ, 

Székely Sándor, E:ee::;ke1uét 
:Széll Iona, Budapest. II. 
Szétnann _4.g(lston örök., HatYan 
.Szénerth _4,.larlúr ör(ik„ Felsőgalla 
Szi~t>lhy Frig-,ves, Pécs 
1-·. Szig<'ll1~- ,Józ:-;Pf, T:q1p]('a 

Szi.~1·tYÚry Z()Jtún, Szonihatht>ly 

Szigvúrtlt Jánu:» \Túc 
Szij{~r(Ú Tiilt1r, DHnnfiildn.\r 
Szijjúrtú G0z:t, ~·\!;11n;-:zl;1!i11:1 

Szilú~yi Béla, Púcin 

S:dlú~yi Júno:-, DtHlnpc:st, \tJI 
SzUú.~yi La.h•S· Ukk 
Szilú.~yi Céza, JÚ;.;z . ..:/'.('Hiandr~l:; 
Szilág·y1 Lii j1r:.:, I\:i:-;1·ún1a 
Szil[•.~yi 7.oli:Ún i"•ri•k., 1-\.ni:.:znoky:ljda 
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Szilc7. IstYán, E.isvárl1a 
Szilrás:::;y GY. Lúszló, ilullapesl, XIV. 
Szily Géza dr_, Paks 
Szily Gyula, l\Iisk1Jlc 

Szinetár Endre, Siklós 
Szinnyeyné, Eiss Ilona, 'l\Jtétleu 

Szinuai I\.orn81 örök„ E.:b;l;:untloro7.su1a 

ifj. Sztnlla Lúszló, Buda vest. VIII. 
Szn1odiss Józs1;f dr., I\.eszthcly 
Szn1recsá11yi József, Szobrúncz 
Szold László, Pc:::tszen1erzséhet 
Szondy László, l~unhegyes 

Szovl~ó Dí)%SÖ iil'ök„ Nyircgyháza 

Szöke ödün, Budnvest. IV'. 
Szöllősy Jenő, i\Iakó 
Szőnyi l''creuc, Barcs 
S;::vorny l\liklÓ;;, llód1uczövású1·hcly 
S;i;ih.:;-; 1-~ólwrl •iri'•L:.. S:i l.::('1t:1 l'jÚI1 

SzUc.;.;né Sziics Julia· l\Iúi·yú:::,:füld 
s;, Szn~s Ernő, Budapest, I. 
sziits l(áluiún, Nyiregylláztt 

Szlics Pál. Budapt•st VI. 

T.,,,.',u:ri ~rthlll" lló<lruczővá:;;<irhely „.,.„ • . • 
T:d;:Úc::> Ernú, Pt•;:;t:-;zenterzsd1et 

Takú<.~ F~·re111.:n6, }[arkúny 
I'akáts I;:,t Yúu, H.úckere 
Takáts Ist vún, SYkged 

, ,„ , „. , ,, " ,, , ,, 

,„,,.,, .. · . -· ~·~-~· ·-~ 

Takúc:;: Jú1in.-..:, B:iJ.1;1,nfiil"\'d 

'fakúc:si Xagy Lorúnd dr„ Széli:Psl'tdu'.~rvúr 
Taniú:.; i\Iihály, Solyuiár 

'T:1111áss.r Flóris, Budafok 

Özv. 'I'aruii.s G,rulúr16, DalatoBfi..ildrú1· é~ 
I\:örüshcgy 

Tapfer Sú1it1'.•r, D1Jtlnjk 

Tarjányi .JÚ11•Js, l(iskunfáie~.rhúz 
Tar D«zsö. Garatlnr.. 
Tapfer Sá11dPr, Szank 

Tas Ztiltún Békús11~e.:;.rer (C:.sillaglH~b".r) 
Tatár J Óz:-:'ef, Dud:11H2:;;t, XIII. 
Tauhin;..:Pr I>:·Jn. BD,; 

'fa v:~;.;zy Ferenc iiri!k.. Encs 
'I'ú!H1!' (;:-,·ul1t üriik„ . .\lbe!'t:lrsa 

„fú\Jy .Tóz~ef, I\.i:;kunféh.•;..;rhúza 

't::ucu:;; Józ::-f!f· Dud:qw:-;!, T 
Teleki j~J..:1Hé1·, ·vúch:irty:.'u\ 

r~olkC's::-;,r Gú!.lor dr., Orushúza 

Tcl1:;:t~ll A.i!olf, Szf:re<1uyi~ 

Te1ue:::;YÚry Józ:-::ef, SzP;:nl 
Te111esvúr,r I.::.tyúu, TJud:11H.~sr, ;e, 
Tercei;ky PúL Szcntniúrtonkúta 
l'ererny ::\Ienyll~rt. l)P111t'<.'."iC!' 

Ti·i·nnjgó J(íz.-::•f dt'. iir;iJ,:„ D11da1•+'."l. "XI. 

l(i, Tvrn;1jgú ,Jl1z:--:~·f, Iiud:qw;-;t, :X.T, 
'f1~i·eJi DéJa. Bu(.L111c.~t. XI. 
1'eut::><.h Ouókúr, ::\lu::;on 
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Télessy István, ICiskUiilacl1ázu 
Tér:·: • ..\.urél, Hő.~yész 
Thaller Gyuln., ll!ezőberény 

Thaller Pál, Neruesóc.sa 
Thanhoffer Fiilüp, IlosYa 
Thierry Tibor. Csepel 
Thorzna l(árolyné, Pered 
Thuránszky ICárolJ', Sáta 

Thury _4.._ndur, Kiskunfélt>gyháza 

Tombor Jenő dr., Budapest, XI. 
'Ion1csányl Ödön, Ungyár 
Ton1J;:a Iván. 1:Iag-yaróvár 
To1Yuy I1nre, Debrecen 
Tolvfth Rezső. Tálya 

Tou1ory Elen1ér, l{.iskunhalas 

Toóth l\Iih{llY. BudapP:-:t, X. 
i'oponáry József, ]iger 
vitéz Torday Ferenc,, Budapest, VII. 

'f orl~os Dénes, Öriszentpéter 
Tol'lna Dániel, Budapest, VIII. 
Tornyos _>\Jadár, Litkt> 
í ornyos Lajos örök., J á>=·!.berény 

S;:, Tóth Béla, Debrecen 
Cs. Tóth Bertalan i..irük .. Nagyecseg: 
Tóth Dezsö örölc, E;;yek 
Tóth Ele1nér, Érd 
Tóth Elerné1\ Köröstarcsa 
Tóth Ilona, Júszfelsőszentg,rörg,r 

"f'óth lstrán ürök,. l\.ecskeniét 
'Xóth IstYún, l\Iunkúc.s 
Sz, Tóth József, l(iskunfélegyháza 
Táth József örtlk., Erdőcsokonya 
Tóth I\.úl!nán, Beren1end 
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Tóth E.úl1nánné- Nén~·py 'lilnia, Dalatollkenese 
1'óth Púl, }'a rád és H.ecsk 
Tö1 ok ~.\.r11át.I, }iegy8shaloru 

'I'ilrök Gyula. N.rire.;yháza 
~l'iJ1·ök I\.úlrnán, Tápióbicske 
"J~öröl;: László, Győr 
J.'örök l\Iiirton. Sze;-ed 

Dz>·. Tr:ijúnovich .t\.utalné, Bert."Uyóujfnlu 
'Traullkat;: N. I-In:-:;:t 

Tn111l.r AlHjns, Bogúcs 
·rrP:der Jenő, A„jka 
·rxóber i\lária, Pécs 

UjlH~l.rt SátH1or. l\Iánduk 
ti. 1.Ilninnn Zoltán é::-; neje, ~\I\!ZÖl1a· 

TJlr1ch Jó;::;0J', Szekszárd 
lJ, Uray Lú::.zló, Jánk 

1lacJavek Ferenc, Na;;yhoc::;J;:ó 
\

1adá:::z Elek:. N"yl1·!J~Hur 

-.-ladnay Zoltún, }Iird 

"\
1agaszk.r I\:úzruér· dr,, TiúJ;:11.:>csal1a 

-v-njtla G.\ ula, _4.IJ0n.r 
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\ln.ina Jó;;s(•f, But1ape:::;t, IV. 
Vajncr Lajos, Rozsnyó 
Valu Józs~·f, Ft~Jsöireg 

Varga _<\.nial, Eékésc:::;ahn 
0. Varga In1re, 1-iaj<luhadhúz 
Val'gha Lászl.S, Paks 

i/argha Pál, Szatutúriiküritó 
Val'gyassy Gyula, Na~.rl~örii 
Varsányi Béla· Budafok 
Vasdén;re.v _:\.ladál', Nagyhajorn 

·va:-:<lén:;e;r Eletaér, Nagyatád 
Vass Jenö, Bercel 

Vassoycsik _.\.11Urús, Ökörnlczö 
Va;.;vúry B01:t iiriik .. Jús:r.úruk::>z:ál!ás 
vattai Vattay Eleniéi-. Günyii 

"Vúgó G;rnla, Villány 

lágó IslYÚn iiriH~ .• ·v111úny 
1·iállay-Sipfr:; Berta. N.i;inuiiiúlyc1i 

Vúrnos Gyula, Uutlape:-:t, V 
\ 1ÚH1os IJJirP. Dió::.:gyÖr-\i:t:'gyú1· 

\r;:uno~y Tiyarlar. IlP!'l';!.;.:zú:-;:1, 

V{•.rady L:1.io-.:. l!11d:q1f•,.:!, ):.] 

\'lt0z lll' \iúi·ady L:'tszJú. Sz1!1l1(•:> 

'/:',rad~· l\Iik!Ó:-;, l\It•zötur 
1/úl'l;:ou:;1 (\V:i;.;11Pr) Tintda1-. Kúld 
ÖZ\'. \;l']c:•(•y I~t \'(u1né, E;;(~!' 

\:eres Pú!, Tiszuluc 

' "f 

\Teréczy G~xa ürül.:., ICendercs 
Veress .-\qiá.d, Budavest, II. 
\íeres I'úl· 'l'iszakeszi 

\ié!Je1· Ernő, Pestszeutlörinc 
'VélJerné, Bárány Elza, Pestszentlőrinc 
Végh Lászl.5, Szolnok 

\iéJy József, Vésztő 

Vida József örök.. Etyek 
Vida László, l\Iohács 

Vida ÖdGu, BéJ.:ésszentnndrús 
VidovszJ~y Istvún, Békéssámson 
\iigh Ferenc, l\'Iedg,,resegyházu 

\íincze .i\Iiklós, ICunszentrn{i.rton 
Vincze Istvún. István, Budapest~ X, 
Vinnay I!'tvún, E.u111Údi 

\
7iola Lnjos, Tököl 

'Vizslorszky Lúszlú, J)uunszentgyürgy 
\'oda Gus?.lÚY dr., Lusu11c 

Volún . ..:;r.l;:y F\•i-t·tH'. I•\·1:-:Úl~n1ug 

\iondra -~rltal dt·--· Pécs 
\'ürüs Súnd11r, Füldeál.: 

\Vajdits György tlr„ Bonyhád 

\Vallt•Hfl•l(! :\Iili:ily, Du11;1l1u;;dú11:r 

\Vallon Lajos, ITajduszü!JoszlÓ 
\\TaJígur.szk;.' ~'1.ntal, Nyirbogát 
\Valluer Hezsö ürük,. Ügotl é:::; Páyatc.szér 
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\Vandrák József, Burota 
\.Vattay ICornél, En1őd 

\Vcghoffer I\'Iiklós, Bukuc1 

\Veigl Dezső,. P~cs 
\Yeiubergcr Arruin, 1\Iagyarn1ec.:;li:e 
\Veinberger Lúszló. L·éYa 

·v\'eiBz I1ure, Beregszász 
~,Vei::;zberger Ferenc. Hnjdudorog 
\Vciszhausz Sáudor1 Vágfarka:->il 

\Veiszenbache1· Púl, Besenyszög 
'.Venczel Lajos, Pestszenterzsélll't 
1.Vcnger László, 1\Iezöberény 

\V·~nk Béln, I\.e.1Hleres 
\V cörös Gyula, Budapest. I. 
\Ve:-:zelorszl;::y Erzsébet, Salgótarjúu 

\Véber Dez::;Ő dr., Dulla11est. VIIl 
"\Véber l\..áltuáu, Pécs 
\Véhly István, 1\'Hskolc 

\'Vieland DliH•:-: iiriik„ Gyula 

·\Vielantl Gynl.t, Sarkad 
\Viencr Jt:nö (ll',· S:.i,t>rnbaUH:ly 

\Viener Leó, l\Iedgyescgyháza és l\Iedg-yt~:-:!1rnlz:'c:; 

\Villniann Ottó dr .. enda]H;.-:;t, \TII. 
\Villy E.úr.:1ly, Dúi.a 

i<z\·. \Vi1nn1Pr \íi\lil":'ll~. ?\:.!d:t~:dl:uL" 111· é:-: 
Súr:'-Zl'Ilt 11iiii;\ly 

\Vinkler T::otYÚn, I\(n11jút 

'\Viukler Lajos, G~·ula 
\Virl;:er J úuos, Rákoskere.=::ztur 

Wirli:n1nnn ~i\rpád, l\:.:ti::~a 

'\Vittn1ann Ele1nér, Budapest, VI. 
\Volff Dezső, Budapest V 
\Volff Lajos németpr.5~ni,. Budapest, 1. 

\Vollner Lipót, Balat(1nalrllÚdi 

Z. Zaáry Eleo1ér, 1lágocs 
Znch{u· ICároly, Bánhida 
Zahoránszky Ervin, Budapest, VI. 
Znkár Sándor üriik., SzPgeü 

Zal;:ár Zoltán, Szeged 
Zala Eruil. Hajduszoboszló 
Zalai János, Szekszárd 
Zalai l{ároly dr,, Ce;;lód 

Zalay Lajos, Oro;:;húza 
Dr. Záhonyi J. ICánily, Budakalász 
Zátnbó László- Jún(1sl1alultl 
Zhnn1en11nnn J enö, I\Iezől;:Úszony 

Zboray Gyula ür1ik., Bnllupe:::t, III. 
Zboray Gyula ürtil;:., 1\Inrgitsziget 
Zimay Pál, Kecsl;:en1ét 

Zlins7.Jty József Uri.ilc., Dt111afölt1rár 
Zlóczky György. Tátkcnnlós 

Zoltán Béla örök,, Budapest, -v. 
T, Zou1bury Béla, Bö:::ár1~Úny 
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Zombory GéznJ Komárorn 
Zombory György, JászkarajP11Ő 

Zöldy Dezső, I<.isujszállCis 
Zsámboky János. Nngykőnls 
Zsügön -4..rpád, Földeák 
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Olvasóinkat kérjük, hogy bevósórló
soiknál o Zsebnaptárra hivatkozni 
sziveskedjenek ; szolgálatot lesznek 

ezzel. nekünk s Önrnaguknolc is. 

[ílől~J~~ 
~~~~l~~ll~~I i~~l~l~~~[I: 

Aé\IPULLAK. FIOLAii, !(1':}ICSöVEK: 

j(rellH'll('Zli.\" Júno.-; n. T, llud:l[l(':'l'. VL, 


