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ELÖSZÓ. 
_A.:z. 1925. évi Gyógyszerészek Zse:bnapt1irába, 

a:nelynek szintén mi voltunlt a szerkesztöi, felv.ettük 
volt a gyógy;:zerészetre vonatltozó, érvényben levö 
fontosabb törvényeltet és rendeleteket, hogy így a 
fontosabb jogszabályaink birtoluí.ba juttassuk. ltar
társainkat. Ezt a gyűjteményt, anv3lyet azóta jogo
sitványt nyert :ltartd.r.sainknak n1ár nen1 állott n1ód
jukban megszerezniölt, jelE.'ll I!:vkönyvünkben kibö
vite:ttük úgy a köveUtezö évek folya.mán, mint az 
1933-ban megjelent gyógyszerészi vonatkozású ren
deletek1tel és így 193·!. évi J!:\rkönyvünk révén 

a legfontosabb gj·óg;yszerészi jog!:\1.ahál:yok 
birtoltába jutnak oh·asóinJ(, 

Tartalmazza ezenkívül az évl;:önyv a köt·2inkbe 
tartozó egyesületek és te:stületelt jegyzékét, u nyil
vános gyógyszert<iralt könnyen áttekin11ető listáját, 
a gyógysz.ertártulajdonosok, lJérlölt és ltezelök betű
rendes névsorat, a lcézi és házi g-yógyszertára1t jegy
zGkét, az 1933-ban engedélyezett űj gyögysze·rtá
ra:kat stb. 

Hasznos kis inunkánl:;:at biza1om1nal ajánlju1t 
lcartá.rsain1t gyakori használatába. 

!{art<irsi üdvözlettel 

Iioritsánsz.1ty Ottó, 
a Gyógyszerészi I<::özlöny 

társszerkesztője 

Iiarlovszlty Geyza, 

a Gyógyszerési !{özlöny 
szerltesztöje 
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1 e, !!!O!ÍC 
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fi K Doroltyu t 
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11 v Farsangv. 
12 H Szerv. 
13 J( Ricd sz. !<. 
].! Sz Humvi1zó~z. 15' 
15 Cs Fuuszlln 
Ifi p Juliünnt1 
17 5, Damil pk. vl. 

18 V lnvocabil 
!!! H l\onrúd 
20 K Aludür 
2! Sz Elconórn ' 
22 Cs Pdcr szdc ·-
2:J 1 P Dnm. Pt·lcr tt 
~ ~ \11\lyü::___!!_ 

25 V Rominisc. 
2ti H !\lorrlil. 
27 K B. Büthory 
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Jegyzet 

Vizelet- és egyéb vizsgiilaloknái 
a M. Gy.E. Vegyvizsgáló Allomása 
mérsekelt díjazás mellett 
végzi a vizsgálatokat. 

Cim : Budapest, VIII., Aggteleki-utca 8. szám. 
Tel.: 32-2-07.============ 
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MÁRCIUS ÁPRILIS Jegyzet 
1 e, Albin 1 v Husvélvas, 
2 p Simplic tt 2 Hl 'Husvélhólfö 
:J Sz Kunig. 3 " J<illúrd "' ·I Sz Lidor" rAt 
4 v Ocull s;:. J. 5 e, Fcrr. sz \'. 
5 11 ŐzsCb li p Codcsi~lin 
li 1( Pcrp Cs F. 7 s •. !-lcrm J. 
7 Sz Aqu Tumtls i··i· 
ö Cs b!!:fl!:S J. 8 v Quasim. 

" p Frnnds!w t·F p 11 Konnid 

"' :-iz .!() vCr!unu "' K Ez..:hicl 

:~ 1 
Sz 1 Lcú PUtH! 

11 v Laetarc e, Gyulu p 
I:! H 1. Ger1<. püsp. !:l I' Hcrmcn. 
1.1 K Sz„bin 1-1 S<. Jusz!in (':j 
l·I Sz MHlild tt 
!5 e, Ncmzcli űn. (~,) 15 v Miseric. 
Ui p GcrCb !ti 11 l:lcncdck 
17 Sz 1'1drik 17 K Aníccl 

!ti s,: Sz. Jó zs. 
l8 v Judica !:l Cs Emm11 
J!I 11 József ::o p Ti\·t:d<1r h\'. 

;i 1 
K 1 .. B. Csúky 21 Sz Anzclm Pk. 3) 
Sz Benedek t·j· ;;.) Cs Gcn. Kutulin 22 v Jubilatc , 

:'.:JI p füjd, sz. iJ 23 11 !J,~lu 
2·! S;: G1",bor 2·! K Gyüq:y 

:.:~ S:·. !1l<irk e\·, 
25 v 'Gy. o. B.A•. 

1 
:w C11 Kili! (;!; \1 

:,:, 11 Mun!i '.:!/ I' Kunb. !'t{ d. 
::i " Dum. Jiinos 28 S;: !\crcsz!cs !';d 
28 S:.-, Kup. Jüno~; 
2U C!; Nuiivc~ül. 29 v Canlale :io I' Ngyi)t·nt. :JO 11 s. !\11lulin :11 :-:,'. N1q;y:;;:ornb. 

L á i o g a s s u k a székházi vendégszobákat 
(Vi., Hegedűs Sándor,ulca 17.). 
Tiszta, kényelmes, mérsékelt 
árak. - Összes szinházakba 
25-30 °/o~os kedvezmény. 
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MÁJUS JUNIUS Jegyzet 
K Fülöp, Juk. p Pumlil ] 

' s, Alhanü.: ' Sz Eruzmus 
3 r, 5, k. fclt. 

' p 1\'loniku, F. 3 v Klotild 
5 5, V, Pius p ·I 11 K. 5, Fcr. ( 

5 K Boniftic 
6 v Rogale ( li 5, Norbert 
7 H B. Gizcllu Cs Róbert 
8 K Mihu]y föun!J:Y. 3 p Medürd 
v Sz 1:1. Gcrtic!Y " Sz Prim„ F('lic. 

10 Cs Aldozócs. 
11 p 1\-lumerl IO v Margit 
12 Sz Pont:rlic 11 H Burnobós 

12 K F. s<:. Jtinos l'S 
13 v Ex. B. R. •§ 13 Sz Püd. sz. Antul 
].! H Bonifác 14 e, N. sz. VDzu! 
15 K Do le Sllllc 15 I' v. Krcs;:. 
16 5, N. sz. Jünos }lj Sz Re1:. sz. Fer. 
17 e, P1.1skúl 
18 p Venunc 17 v Reiner 
l!l Sz Codcszlin 18 11 Elrcm cu 

l\J K Gyürliis -r 
20 v Pünkösd vas. 20 5, Szilvér ] 
21 11 Pünkösdh. ~') 21 Cs G. ll.lujos 
2! 

~\I 
Juliu " 22 p Puu!in 

2:J Dezső tt 2:i Sz Editrud 
2·1 Cs Kereszt s. 
!5 I' \'ll. Gcri: 24 v K. János 
2fi 51. Nfaei " F. .,, 

H Vilmos hv. ,, 
26 K Jünos. Pül "i" 

27 v Szenthár. 2i Sz Lüszló kir. 
/b 11 ;-\goston if;~„ 2ö e, lren11eus 

29: K Pnz;:[ l>lond. "Í' 29 p Péter ós Pál 
30 5, Sz. J. !dL 30 5, Pü! crnk·kcz. 
31 Cs Urnapja 

Vidéki karlársaink ligyelmébe ! Budapestre 
utazása alkalmával jegyeztesse elö a szék.házi 
vendégszobái. - Napi árak: 1-2-3 személyre 
2•50, 4·-, 6·- P világítással, kiszolgálással 
együtt.Összes szinházakba 25·-30"/n kedvezm. 
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2 H 
3 K 
·I ~z 
5 Cs 
ü p 
7 Sz 

8 v 
9 H 

JO K 
l l I Sz 
12 Cs 
13 p 
i'I Sz 

Józus l.v. 
S. B. A. 
l'l'L sz. Ptipu e. 
Ulrik pk. 
Zak. Antu! 
Izaiús pr. 
Ciril Cs 1\'lc!ód 

1 5, 
2 Cs 
3 p 
•I Sz 

V us. sz. PC!cr 
L. sz. Alfonz.{[ 
!s1vún vi. 
Domonk. hv. 

5 V 1:t.B.A. 
6 H Ur szincv. 

1 
7 K Kllicltln lw. t 

Erzsóbo1 5
9
· Sz CiriCk vi. 

Vcromku s<: Cs Vinn. Jón. 
Amu!iu 1 !O P Lőrinc vt. ® 
1 Pms p vl 1 J Sz Zsuzsunnn vi. 
G Junos --l·------1 
Anuklet pk \ l 12 V Klára 
Bonuvcn! pk Q. 1 1 l·I 1 1 K (' 1poy, , L 

15 V Henrik 
J1J K OzsCb vi. tt 
15 Sz ff.„Bold.„A. 
lll Cs Jouldm Ifi H K. H. A. 

t 17 P Jtlcinl hv. 
18 5.l Honn cs.·nó ] 

17 K E!ck hv. 
lb Sz !\umil! hv. 
l!l Cs P. Vince 

Lajos 20 P Jeromos hv. 19 V 
21 _s_,_

1 
__ P_rn_x_·o_d_"_sz_ .. __ 

1
20 

1 

H 
- 21 K 
22 V Mitria M. 22 Sz 

*Sz. lstv. k. 
Ch. sz. Frnnc. 
Timót vt 

2:l H Apollin!lr pli. 23 Cs 
2,! K 8. Kingo, Kr.i" 2·1 P 
'.!5 Sz Julmb 1.1ps. 25 Sz 

Tcn. Fül. 
Bcrt(>Jun up, e'; 
Llljos kir. 

'.!(i C:; Anno ussz. = = ~-----1 
27 P Pon!nlcon vi. 
28 Sz lncc p. 

1- -·1------1 
29 v 

:lO H 
:H K 

Márta 
Judit vt. {[ 
Loyolui !tin. t 

26 v 
27 H 
28 K 
29 Sz 
30 Cs 
31 p 

Zofirin 
i).ul. sz. Józs. 
Agoston pk. 
Ker. Jün. !civ. 
L sz. Róz11 
Rujmund hv.i[ 

Jegyzeil 

Vegyük 1genybe a szekházi vendégszobakat 
(VI., Hegedűs Sándor.utca 17) 
Családias, tiszta, mérsékelt· 
árak! - Összes szinházakba 

=======25-30 °/u.os kedvezmény, 
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SZEPTEMBER OKTÓBER Jegyz. et 
1 5, E!:ycd ' H Rcmig ílk. 

= ' K Orzúuni:y. ü. t 
2 v lstviin k. " Sz Lizifü Teréz 
:J H :\iunsi.vél pk. .J e, As s. F!.'rcnc 

.·I K Vilcrb. Rúzu ; p P!ucid vL 
; S7. JuszL Lőrinc ti S·, Hrunó hv. 
fi e, !dn --
7 p Kussoi véri. 7 v Olv. B.-A. 

• sz: •Kfs s.„A. 8 H Mugy. N.-,\. S:· 
= !I K Dénes pk. vl. 

9 v KI. Péter 10 s, 8or1:. Ferenc 

IO H ToL :vllldós 11 Cs Plucidiu (::_. 

11 K Prol.. Jücint 12 p Miksu pk. v!. 

12 Si. l\forlu neve 13 5, Ede kir. hv. 

1:l „, Notburg. 
l·I p Sz. ker. fclrn. 14 v Kallis:z:t 
15 Sz HélfüJd. Szú;: 15 11 Tcn:z sz. ] 

=· Hl K Gül upiit t 
16 v KornCI •. 17 Sz Hedvig ti. .. 
17 H Sz. Fcr. seb. !8 Cs Lukúcs e. 

18 K Kup. Józsd tt Hl p A!kunL Pdcr 

1 
rn Sz Junuiir pk. :w Sl. Vendel. l\. 1. 
20 C:i Eusz!iík 
21 I' I\lüti! up. 21 v O•solya sz. , 
22 Sz l'llóric vl 22 H Kordulu sz. 

= 2:; K [gnbc ílÜlr. T 
23 v Te Ida :n Sz !~üfc1d Jún. 
2·! H Fog-. k. /\!úri~; 25 e, l\lör 
2:> K Gcllfrl ph. v!.t 26 p Dömii!i"or vt 

:w Sz Cirniún Cs J. '.!7 S;: S;:ubinu v!. 
:n Cs Kozm .. D. 
2ti p Vencel \'!. 28 v l(risz:t. k. 
'.!;! Sz ?>lihüly IOun.· 2\l H Nurcis;: pk. 

= JO 1 K R. "· A. tI 
30 v Jeromos ( :JI 1 

Sz F<1dmr. pk. tt 

Kartársaink figyelmébe! 

TaI.ulmányait Budapesten végzö 

gyermeke családias otthoni talál 
a székházi Diákotthonban. 
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NOVEMBER 
1 

DECEMBER Jegyzet 
1 Cs Mindszent 

_11 Sz Elein· pk. 2 p Hulol!uk ni1pj. 
:1 s, Hubcrl pi;.· 2 v Bibi a na -

" H Xuv. sz. Ferenc 4 v B. Károly ,1 K Horbül11 sz. t 5 H Imre herceg 5 s, Szllbbus;: up. 
ti K LénUrd hv."

6
J i; Cs /\'liklós pi\. 12' 

7 Sz Engclb. p. 7 p Ambrus pk. 
8 e~ Golliricd 8 Sz Szoplöl. fog. 
!I p Tiv<idm vL 

10 Sz Avc!I. Andnis< 9 v F. Pótor -
1 

10 H Mc!kiud. 11 v Milrlon 11 K Dmrniz p. hv. 12 H l>lürlon pk. 12 5, Olli!iu sz. J:l K K. sz. Szun. t 12 'Cs Lucu sz. }) 1-1 s, Jozuiúl v!. }) 14 p Niki.iz pk. y[. 
15 e, N- Albert 15 s, Valcriün 
Ifi p Üdün pk. 
17 57. Cs. 57.. Gcrn. 16 v Etelka - 17 H Ltiztlr 

18 v Pótor, Pál 18 J( Grtlcitin t 
lU H Erzsébet EJ Sz Pcltlgiu 

201 K Vu!. sz. Felixt '" e, Timót. M. '':.:;'; 
~l Sz B.-A. bcm. \') 21 p Tumús up. 
TI C· Ccciliu vl. :!2 s, Zcnó vt. -- -S 
2:i p !' •:h:mcn p, vf. -
2·1 Sz Ker. ~:t .. Jún. 23 v Viktória -- 2·1 ti Adüm és Evu t 

125 v Katalin 25 " 
Nagykarács. 

'.!ti H l\othl sz. Jún. 26 Sz *lstvan 1. Vl. r; !\ E. sz. /\liiriu '"27 Cs 1 Jimos upos1. 
S, 1 l'h'ÚP <>p. cl. 215 p Apró~zcntck :m Cs Szu!urnin l~ :m Sz Tumr1s pk. \I: :m P Andrüs 11p -

30 v 1 Davld 
1 1 :11 H Szilveszter 

Kartársaink figyelmébe! 

Tanulmányait Budapesten végzö 
leánya családias ollhonl talál a 
székházi Leányollhonban. 
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A gyógyszerészetre vonatkozó 
jogszabályok gyűjteménye, 

!. Régebbi alapvető és egyéb fontos 
rendelkezések. 

TöR\'J!:Nl.'Eií 
187l~ : ::-~I\'. Tült\'f.:NYCIIí.J\. 

a közegészségügy rendezésdröl. 
(Kivonat:) 

I. Rlf:SZ. I. FEJEZET. 

.-\ltafúnos hab'"trozatok. 

l1 

1. ~ .. A közcgész3égilgy vezetése az állan1i igaz
galtls köréhez tartozilt. 

2. ~. ll'Iindaz, ami a közcgészségUgy fentartás:I-
1·a szolgál, hatósági felügyelet és intézli:edé::", a l~öz
cgészség elleni kihdgások (7. ~-) pedig rendőri bí
ráskodás tárgyát képezik. 

3. ~. 11„ hatóság a felügyeletet, panasz bevárás:t 
nólkül is, időnkénti szen1kk és vizsgálatok által 
gyakorolja. 

,1. ~. A hatóságok fe!Ugyeleti és intézkedési ha
tásk:örét .s erre nézve a fellebbviteli fokozatokat je~ 
len törvény II. része szabályozza; 

a hatóságok rendőri biráskodására nézve pedig 
a kövctkezö fokozatok állapíttatnali: meg: 
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a gyógyszertá.ral;; megvizsg<llására? A törvény 
végrehajtási utasítása (1908. évi 132.100 B. 1-L 
szán1) erre nem nyuj.t felvilág.:>:._•itást. Ennélfogva 
célszeiiinel;; ltl.tjul;;, ideil;;tatni a törvény 1908. júni
us hó 11-én lefolyt képviselöházi ~tárgyalásá.nak vo
natkozó részét, melyben dr. Thaly László (orvos) 
or:zággyülési képviselönek e szempOntból felmerült 
aggá.lyait gróf Andrássy Gyula ald;;ori belügymi
niszter eloszlatta. _A,. képviselőházi Napló hiteles vo
natkozó része szóE'zerint igy hangzik: „Thaly Lász_ 
ló: T. Iiáz! _A,. törvényjavaSlat 9. ~-ánal;; h- ed'.k 
pontja ellen volna észrevételem, amennyiben ennek 
értelmét nem lehet lrive..'lni. _e,. 7. pont ·t:gyanis a 
l;:özségi és körorvosok kötele;;,.ségeinelt felsoro!ása
lcc·r azt mondja: „Felügyel a gyógyszertárakra". 
Igen ·kérem a t. belügyminiszter urat, legyen };;:e
gyes enge1n felvilágosítani arról, mit nevez ö fel
ügyeietnel;;: és mi a vizsgálat'? 1'1ert az 1876. XIV. 
t.-~. 156. §-ánal;;: m) pontja a járá::orvosokat, 
ugyanazon törvény 162. §-ának b) pontja ·ped'.g a 
törvényhatósági föorvost bízza meg azzal, ·hogy a 
gyógyszert.áraJ;;:at vizsg<ilja. Már n1ost ha felügyel, 
~-zerinten1 felügyelés vizsgálat néU;;:i.H nem lehet. 
Igaz ugyan, hogy lviczöfi t. képviselőtársam azt 
képzP-li, hogy valaki gyakorlat útján is elsajátít
hatja azokat a teendőket, a,mclyeket masol;;: li:eser
ves, szorgaln1as é!i hosszú ideig tartó tanulmányok 
útján sajátítanak el, amelyet úgy hivnali:, hegy 
liszti orvosi vizsga. Ezen tiszti vizsgánalc egyik 
fontos tárgyat képezi, éppen a gyógyszertára!\. szak
szerű vizsgálata, amely empiria útján éppen nem, 
hane111 csalös tanuln1ányok útján sajátítható el. 
1'Iinthogy pedig úgy van l\.ontemplálva ezen tör
véuyjavaslatbaoi, hogy nem tartoZnal;;: tiszti vizsgá
val birni a li.özségi vagy l;;:örorvosok, éppen azért 
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nen1 is li:épesck a győgyszertárak felügyeletére, 
ntert ez a felügyelet csalds alapos vizsgálat útján 
ejthető rneg. En tehát arra ];;:érem a belUgyminisz
ter urat, legyen kegye;::; n1eghatá.rozni, hogy mit je
lent ez a felügyelet, vagy ntit jelent a viz?gálat? 
1Iert hogyha azt jelenti, hogy ezen győgyszertá· 

raknak a n1egvizsgálása olyar1, amely csakis tiszti 
vizsga letétele mellett e::zli:Öz('ilhetö, ali.kor az előb
bi p:::ntra visszamenöleg követe1nem kellene, hogy 
minden egyes li:örorvos és li:ÖZségi orvos egy~ zers
mind a tisztiorvosi vizsga letételére is köte~eztes;,é-k, 
vagy pedig kihagyatn1 J;;:érem ezt a pontot itt, 
mert lehetetlen hozza · nem értö en1bereknek ezt 
a vizsgálatot teljesíteni. _i\.. beli.igyminiszter úr vá
laszától teszen1 függővé, hüg}' vajjon ezen pontnak 
a li:.ihagyá~át kérelmezzem a t. Háztől, vagy sem. -
Gróf .. Andrássy Gy11la beliiyynii11isztcr .... 
Thaly László képvsíelö úr azt kérdezte tölt::m, hogy 
mit érteli:. felügyelet alatt? A .. felügyeletet a gyógy
szertárakra nézve azért vetten1 he a törvénybe, 
mert az orvos az, akf naprői-Dapra isn1eri é.i tUclJa 
azt, hogy a gyógyszertárak megfelelnek-e fC' 
tuknak vUgy nem; betegei révé'1 erre vonatJ\.ozólag 
tapasztalatai vannak. ÉS nlit csinál n1a ilyenkcr az 
orvos? 1'dint egy kém, li.énytelen <irulkoclni és a ha
tó::ágokhoz folyamodni; szerepe tehát olyan, mint 
egy felaclóé vagy vá.cllóé .. i\..zt ta1_to1n tehát, hogy ne
ki jogot li.ell adni a törvényben arr::i., hogy ameny
nyiben ilyen kifogásokra jön rá, akkor azt a ható
ságnál bcjelenthesse. Azt, hogy ö vizsgálja n1eg, 
nem tartom szükségesnek. _i\..z a kérdd::;, hogy a 
gyógyszertárat lö vizsgálja n1eg, a g}"ógyszertá
rali.róJ szóló törvényben lesz mcg.::lciandó, amely 
[-zintén már csaknem készen van és an1elyet az ösz
szel be fogol\. terjeszteni (Helyeslés) ; ott fog t 
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}{érdesnek ez a része rendeztetni. Addig csak azért 
vettem ezt igy be, hogy a körorvoS mégis ügyeljen 
a gyógyszert<irakra és ha azt tapasztalja, hogy hi
bák történnek, hivatalos J":titelessége és joga is le~ 
gyen a hatóságokat esetleg viz~gálatra szólitani fel. 
(Helyeslés.}" 

Gyógyszeré.sz titol;:tartási l\i.itclezettsége: 
Oüntettel{rÖl és vétségel{röl szóló 1878. évi v. 

törvényeik.le 
(Kivonat.) 

328. §. Azon közhivatalnok, ligyvéd, orvos, se
bész, !JYÓ!fYSzerCs.::, ~.zülésznö, ald valamely család 
vagy személy jóhírnevét veszélyeztetö és hivatalá~ 
nál. állásánál vagy foglalkozásánál fogva meg tu
dott vagy reá bízott titltot a1apo · olt nél.ltül másnak 
felfedez: vétséget követ el, s a sértett fél indítvá~ 
Iryára, három hónapig terjedhetö fogházzal és ezer 
forintig terjedhetö f~énzbüntetéssel :büntetendö. 

Ezen intézltedés kiterjed a fenn megje!ölt sze
n1élyek ,:.,:.egécleire is. 

IBOS. évl XLI. törvénycikk 
2. §-a. 

.;L;; 1881. éPi L~Y. t.-c. (a véf}rchajtdsi cljál'<isról) 
51. *-a helyébe. -

„-~ végrehajtás alól ki vannak véve és ennél
fogva még a végrehajtást szenvedönelt h~~eegyezé
sé-vel sem foglalható le: 

„8. a gyógy~zertár berendezése, munkaszerei, 
tartályai és gyógyszerltészlete, amennyiben a v: gre
hajtást szenvedönelt azokra a gyógyszertár üzemé~ 
nek folytatá.sa végett szliltsége van.'' 
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BELÜGYMINISZTERI RENDELETEK. 
.:\ g;rógyszertári S1'.abályrendelet kibocsútása. 
A m. kir. belügynliniszter 1883. VIII-a. 22,3i0. 

szán1ú körendelete. -
(Valamennyi törvéüyhatóságnalt.) 

-~ közegészségügy rendezéséi·öl szóló 18iG. évi 
XIV. t..c. XVI. fejezetének 13i. §-a felhatalmaz arra, 
hogy a gyógyszertárak felállitására, áthelyezésére, 
b:rendezé~ére, felszerelésére s vizsgálatára, úgy.szin
ten a gyogyzerészek működésére és eljárás<ira vo
natkozó részletes szabályoltat rendeleti út:n kiad
hassam. 

~ törvény rendelltezésének n1egfelelöleg ezúttal 
a gyogyszertáralt felállitása, Jtezelése s átruházása 
körüli eljárást részletesen szabályozó rendeletet az 
eddig szerzett tapasztalataim alapjűn állapított: m 
ineg, amelyet a törvényhatóságnak szoros miheztar_ 
tás és a területen levö összes gyógyszerészi szemZly
zetének, úgyszintén a törvényhatóság orvosi közegei
nek, valatnint a közegészségi bizottsd.aok taajainalt 
Crtesitése végett a lcövetkezö n1egjegY'zesek ~11ellett 
Jrüldö111 n1eg, 

.4..~on esetre nézve, anüdön a gyógyszerész el~ 
hUnytaval a szen1élyes gyógy.""erészeti jogositvány 
m1::11si1i:1!S!í1111i111:1!m11111m1:!:1E1 111:1m!11:1m111:re11:!1rs1i:1i11111:E11i!'l!BliJ:1:m:1111m111:11i1!1i:m111:1a 

LEU:KOPLAST 
1n1!.;rrar eyártn1án:r ! 

a !~i:i2gyúb')'SZerellát<ls, ~ · 
a 1\1.·\.BI, 

OTI és 
az összes közkórházak rCszére 

szabadon rendelhető. 

B E l E R S D 0 It F, Bud a p est. 
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haszonélvezetének ideje lejár, vagy ha a haszonél
vezetre jogositott örökös nem n1a.rad és igy a sze-
1nélyes jog n1egürült. tehit a jelen szabályzat 13. 
pontja alkaln1azásának van helye: inegjegyzem, hogy 
a gyógyszertára!;: n1ül;;:ödésének félbeszaldtasa a fo
gyasztól;:özönség érdekében n1ellözenclö lévén, ennek 
cszközlése egyik n1ódjául nz szolgálna, ha az, aki a 
n1egürült személyes üzleti jogot elnyeri, a gyógyszer
tári l;:észletet és felszerelést - ha csak ez ellen va-
1an1ely alapos és elfogadható ok nem forog fenn -
egyezkedés alapján átvenné; erre tehá.t kitellletöleg 
törel;:eclni h:ell és e célból szabatott n1eg az idézett 
13. *-nah: n1ásodik és utol::ó be~kzdésében foglalt 
eljárás. 

Ha a jelen szabályzat 18. ~-a értelmében an:iali: 
kin1utatasa célj<iból, vajjon az új gyógyszertár a 
már n1eglevök fennálIUsát veszélyezteti-e vagy sem, 
a Jneglevö gyógyszertUrak f:::rgaln1i viszonyai s ada
tai kiclerítendök, akkor ennek nem egyolclalúlag az 
illető gyógyszerészeli: ált1!, hanen1 mindenltor hat.5-
sági közbe:rijárás n'lellett kell tth ténnie. 

!-la pedig aziránt, vajjos az új gyógyszertUr r, 
1neglev6k fennállUsát veszélyzeteti-e, a Ji:ideritett 
forgalmi adatok, úgyszintfn a tiszti főorvos, vala
n'lint a törvényhatósági közegészségi bizottság v:5le-
1nényének n'leghallgatása után is a törvényhatóság
nak kételye lenne, úgy részemről sen1 forog fenn ész
revétel az ellen, hogy ily esetekben, ha szüks§gét 
látja, e részben az országos gyógyszerészegyletneli 
az illető jártl.s igazgatóságát véleményezésre felhivja. 

\Tégül a törvényhatósignak klilönös figyelmét 
felhivon1 arra, hogy a törvényhatóságnak feladata 
leend ezentúl a li:özigazgatcisi terület:~n létező gyógy
szertárali:nak összes segédszen16Jyzetét f:lyton nyil
vántartani, e:ra a !;:.ellő felügyeletet gyali:orolni, a 
koroskénti változásokat figyelen1n1el kisérni, oly-

n1ódon, hogy ha e helyről búrn1ikor ezirányb.'.ln fel
világositás szilli:ségeltetnéJi:, ezt nlinclenkor teljes 
n'lérvben nyujtani képes legyen. 

Felhívon1 ehhez képest a törvényhatóságot, hogy 
ezirányban megfelelő n1ódon kellöleg intézl\edjék. 

Budapest, 1883. évi június hó 'lén. 

22.370-1883, B. 1T. számhoz. 
SZAB .. ALYitENDELET A 

RóL. 

Tisza. 

GYúGYSZEitT„\R-..-\1{-

-"'- gyógyszerttirak felállítása, keze!Cse és átru
házása körlil az 1876. évi XIV. t.-c. XVI. fejezete 
alapján a ·következő eljárás lesz !{Övetendö: 

1. §. Ha gyógyszerész egy új gyógyszertár fel~ 
állítására szüli:séges engedélyért f.:lya1nodik, köteles 
azon városrészeket, vagy községeket, n1elyek az 
újonnan felállítandó gyógyszertár forgalnli Jtörét l\C
pezendili:, szabatosan és a szerint, amint azoli: a fa_ 
Jya1nodUs beadásali:or már létező gyógyszertárak for
galmi körC.hez tartoznak, megjelölni, tartozik továb
bá a kórvény indoli:olllsin felül a törvényes minösit
vényt és az egyCni n'legbizhatőságot is kimutatni. E 
célból a fclyan1oclványhoz csatolandó !eszen: 

1-ször: gyógyszerészi olílevele eredetben, vagy 
közjegyzőileg hitelesített másolatban. 

2-szor: eddigi foglalkozásáról a '/. alatti nlinta 
szerint li:észitett kin1utatás, az összes b!zonyitványolí 
kronologikus sorrendben és ha valatnely gyógyszer
túrban mint kezelö inüködött volna, vagy valan1ely 
gyógyszertárt bérben tartott volna, ebbeli működi.se 
klilön lesz kin1utatandó; ha jedig valan1ely iclöszali:ra 
nézve bizonyitvánnyal ellátva nem volna, az ezen idö 
alatti hcllétét és foglalkozását a „Jegyzet"-rovatban 
J~ell felcn1líteni. 
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3-szor: az illetöségi hatóságtól egy erkölcsi bizo
nyitvány. 

2. §. Egy folya1nodványban nem lehet vagylago
san több helyre jogosítványt leérni, ha pedig külön 
beadványol~ban leér ugyanegy folyamodó li:ülönbözö 
helyre jogosítványt, amint ezek l~özül bármelyik kér
vénye teljesíthetö volt, a többi beadványa iránt· folya
matba tett tű.rgyalás beszüntettetik. 

3. *· Ha valamely ltözségben egy gyógyszertár 
felállításáért a község folyamodik és valamely gyógy_ 
sz2rész is adott volna be folyamcdványt ugyanott 
egy jogosítványért, ahhoz képest, amint az ügynelc 
kezdeményezésére a mozgalom egyilc vagy másik 
irányb3.n elöbb indult meg, a beliigytniniszter eset
ről-esetre határoz a felett, hogy a 13,!. *· a.) vagy bJ 
pontja szerint lesz-e a további eljárásnak helye. 

Ha több folyamodó van, figyelembe csalt azon 
li:érvények vétetnek, melyelc oly idöben lettek be
nyujtva, amikor a tárgyalás kedvező vagy kedvezőt
len kimenetelére biztos ·követlceztetést vonni még 
nem lehetett; ezek l~özlil pedig, ha két vagy több 
folyamodó a gyógyszertár helyes kezelésére nézve, 
1ninösitvény és szerzett gyakorlat tek1utetében egyen_ 
10 bizonyitéli:okkal bír: a kért gyógyszertár engedé
lyezése esetén, a jogosítványt nlindig az első folya
modó nyeri el; ellenli:ező esetben azonban, az a jobb 
nlinösítvénnyel bíró, bár lu~söbbi folyamoclónak is 
adható. 

·i. *· Ha az a) p:int szerint adományoztatik, lcis
és nagy községekben, valamint rendezett tanácsú vá
rosoltban a lcözség n1egha11gatandt; lévén, hasonló 
ininösítvény mellett a község véleménye csaJt az 
esetben n1el1özendö, ha az ellen al.j.pos Jdfogás te
hető. 

Szabad ldrályi és törvényhatósági joggal felru
házott városokban a közigazgatási bizottság a jogo-
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sitványt a város n1eghn.llgatása nélkül adományozza; 
~eghal_Ig~tja azonban a törvényhatóság egészségügyi 
b1zottsagat az esetben, ha ezt a várcsnak a ltözigaz
gatási bizottságban Jevö tagjai kívánják. 

5. ~. Fiókgyógyszertárért a gyógyszerész csal< 
oly helyre folyamodhatil;;, mely a gyógyszertára for
galmi köréhez tartozilc 

~a azonban valaki ezen helyre egy önálló gyógy_ 
szertar engedélyezéséért folyamodik és kellőleg ki
derittetík, hogy ezen fiókgyógyszertárhoz tartozó 
terület elvonása á.ltal az anyagyógyszertár fennállá
sa veszélyeztetve nem lesz és hogy ennelt folytán a 
ltért önálló gyógyszertár engedélyezhető, a fiók
gyógyszertár megszűnik az:.::n a napon, melyen az 
új gyógyszertár a közforgalomnak meguyittatott. 

6. ~- A jogot nyert gyógyszerész a gyógyszertárt 
egy év leforgása latt tartozik fel<i.llít.ani, mert J;;ülön
ben jogositványa elévültnek tel\intetilL 

7. §. Uj gyógyszertár helyének meghatározása 
ha eziránt az engedély.ezés~·el egyidejűleg innét ltü~ 
lön rendelkezés nen1 történt, egészségügyi intézke
dést ltépez, n1elyre nézve a törvény 15·1. és 157. 
§ §-aiban megjelölt ltözegel;; járnalt el, li:ülönös figye
Je:nn1el azonban az újonnan felállítandó gyógyszer
tárnalr az engedély végett beadott folya111odványban 
megjelölt forgalmi körére. 

8. *. Ott, ahol ugyanegy h~lyen több g:yógyszer
tár van, a gyógyszertű.r saját forgalmi l~öréböl jog
érvényes hatósági engedély nélkül önhatalmúlag 
máshova át nem helyezhető. 

Ez esetben is a föntebbi eljá.rás lesz követendő. 
1'Iindlrét esetben a hely kijelölésénél szem elöl 

nem tévesztendő az, hogy a gyógyszertár li:özegész
ségügyi intézn1ény és azért ott, ahol egy varosban 
vagy községben több gyógyszertár van, ezek nem 
egymis 1n~~Jett, hanem elszórva helyczendöJ;; el, hogy 
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n gyógyszertár fennállhatásá~ak figyelembevétele 
inellett egyszersmind a város vagy község minden ré
széröl legyen egyik vagy másilt gyógyszertár ltöny
nyen elérhetö. 

9. ~. l'i. gyógyszertárnak egy községl:::ől a má.sik
ba való áthelyezése azonban itte1~i elhatározásnalr 
tartatik fenn. 

10. ~. _t\. gyógyszertártulajdonos, ha reü.ljogűna'lt 
birtoltá.ban van is, csali: .egy gyógyszertárt kezelhet 
és azért személyes üzleti jogositványt egy gyógy
szerész csalt egyet bírhat. 

11. ~. 1'Iég fel nem állított új gyógyszertárnak 
szc·n1élyes joga át nem ruházható. 

12. ~- A gyógyszertá.rak személyes üzleti jogá

nalt 8.truházása csak a törvény 131. ~-ában n12gj2-
lölt feltételek alatt van megengedve és csalt az it
teni engedC1y ltinyerése után válilt jogérvényessé. 

A.z atruházásárt az átadónak és az átvevönek 
együtt kell folyan1odniok, az utóbbinalt pedig a tör
vényes minösítvényt és a megbízhatóságot ltell lu. 
nn1tatnia. 

13. § . • Ai... 132. §. eseteiben a gyógyszerészi jogo
!?itvány át nem ruh;izható; ha pedig a törvényes 
haszonélvezetre jogosított öröltös nem marad, a 
személyes üzleti jogosítvány engedély.ezés2 szintén 
a 13·1. ~. utolsó beke.zdésébc:n n1egjelölt :nodorban 
történik. 

.Ai...ki ily megi!resedett jogosítvány elnyerése2rt 
folyan1odilt, valamint az is, alti oly helyen ldván ön
álló gyógyszertárt felállítani, ahol esetleg beszünte
tcndö fiókgyógyszertár van, tartozllt kérvényében 
határoz:::ttan kijelenteni, vajjon a meglevő gyógy
szertár, illetőleg fiókgyógyszertd.r készletét és fel
szerelését hajlandó-e a becsaron átvenni vagy sem; 
igenlö esetben egy törvényszerű és kötelezö okmány 

s csatolandó. 
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!1- jelen t~rvény életbelépte előtt elhúnyt gyógy_ 
s~ereszel;:re nezve az eddig fenná.llott 3zabályok: ér
venyesek. 

. 1•!: ~. _t.,., gyógyszertári üzleti jog, miutan a jo
gos~tv<:nnyal r71ruh~zottnak személyéhez van .J;:ötve, 
a torveny s~ennt vegrehajtás tárgya nem lehet. 

Ha _f?ed1g. valamely gyógyszerész ellen a csöd 
1endeltetik, m1nU1ogy a személyes üzleti joo- a ,csöd

tön1eg lüegész~tö ~·észét nem l;:épezheti, a c;ődleltát·
ba fel nem vetetik és a csödtömea- által nem Jte
zel.~etik, a~. á~~·11házásból netalá.n er~dö vagyoni elö
nyok a csodtomeget illetik és ebből keletkező ma
g~n~ogi viszo!lyok megítélése a csődbíróság hatás;_ 
korebe tart:Jz1k. 

_15. ~. ~iók gyógyszertár elkülönítve el nem ad
hato, sem at n:_m ru_házható, hanem, ha valaki olyan 
helyen, ahol f1olcgyogyszertár van, önálló cryógy

s~ertárt <:kar ~elállítani, ez csak: azon alap;'n tÖr
tenhet, ~int minden más új gyógyszertár fe1d.llítása. 

16. ~. Ha egy gyógyszerész akar <ltruházás alt<lr 
új .engedélyezés ~tján o~y helyen nyer jogosit~'ányt, 
ahol egy vagy tobb gyogyszertár mát van és ezen 
el~yert jo-?'osítv~nyt elfogadható alap::s ok nélkül 
nla:ra ruha~~a 3;ltal, ezen átrubázá.stól szán1ítandó 
10 ev alatt UJ gyogyszertár felállitásü.ra jogosítványt 

nem nye~·het; 1_1a pedig_ oly helyen nyer jogosítvanyt, 
a1:01 eddig gyogy~zertar nem volt és ezen jogosit
va?y~ elfo?~.dhi:to alapos olr nélkül a n1egnyitástól 
szanutando ot ev alatt másra átruhá.zza az átruhá
zástó! szá~it~d~ öt év alatt nem nyerh~t új gyógy
r;::-er~ar felalhtasara jogosítványt és ha ezen idő 01e
J<7rtava1 folyamodik új jogosítványért, ki kell n1utat
n1a azt is, hogy ez idő alatt mivel foglalkoz:::tt. 

Ha pedig egy személyes üzleti jocr birtokában 
levö g)'.óJ?y~zeré_sz !tér. új jogosítvá.nyt ~nélkül, hogy 
az edd1g1 3ogos1tvanyat :-uásra átruházta volna, ha 
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a kért új jogosítVány megadható lenne, a régi jogo
sítványa megszűnik és az így üresedésbe jött jogo
sítvány p<ilyázás útján töltet!k be, a 134. S. utolsó 
p~ntjában megjeJölt n1odorban. 

17. ~- Ha egy bizonyos he!yr.e, t. i. varosba, vagy 
községbe egy gyógyszertd.ri jogos!tvány engedélyez§sa 
kéretett és a m.egejtett tárgyalások rendén kiderit
tetett, hogy ott egy új gyógyszertar felállítása által 
az ily úton megszaporodott gyógyszertáraJt fennál
lása veszélyeztetnél;;: és ezen l;;:örülmény itt megál
lapíttatott, hasonló újabbi kérvények egy év lefor
g<isa előtt egyáltalá.ban nem és az ezt l;;:övetö öt év 
alatt is csal;: az esetben vétetne.li: tárgyalásba, ha 
J;;:ellöen lün1utattatiJ;;:, hogy a kérdéses helyen a vi
szonyok azóta új közleltedési vonalak megnyitása, 
gyárak vagy mlis ipar_ és keresltedelmi váll~latok 
létesítése által, vagy mii.s körülmények folytan oly 
tnód::n változtak, hogy ezek folytan a meglevö gyógy
szertárak forgalmában az eddiginél 1enyegesen ked
vezöbb eredmény éretik el. 

18. §. 1finthogy a 13·1. §. szerint új gyógyszertár 
felcillitűsára lté1 t engedóly csak altli:or tagadható 
meg, ha tekintettel a népesség szá.mára az ott n1ár 
fennálló gyógyszertáraltra s a helyi viszonyokra, 
kellöleg ltin1utattatili:, hogy az új gyógyszertár el
annyira felesleges, n1iszerint az ily úton megszapo
rodott gyógyszertárak fennállását veszélyeztetné, a 
gyógyszerészneli: saját érdeltében fekszilt rendes üz
leti ltönyveket vezetni. 

19. §. Reáljogú gyógyszertár eladása esetröl
esetre, ,be nem várva az évi vizsgálatoltat, a hatóság 
által azonnal bejelentendő, úgyszintén bejelentendőlt 
a bérlők személyében történt változások is. 

20. §. _'-\z, hogy a 132. §. esetében a gyógyszertá
rali: haszonélvezete kit illet és a gycrmeltek nagy
ltorúsága mili:or következi!;;: br n törvCnyhatósig té-
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széröl nyilvántartandó és ha a haszonélvezeti jog 
1negszünik, ez ide azonnal bejelentendö. 

21. §. Ha a gyógyszerész a jogosítványát gya
·J;;:orolni többé hajlandó nem. volna, vagy ezt bármi 
oltnd.l fogva nem tehetné, a törvényhatóság tartozik 
a gyógyszerészek akadálytalan megszerezhetése te
ldntetében addig, n1ig a fennforgó akadályoli: meg
szilnnek:, vagy esetleg a jogositvány hatályon kivül 
helyezése iránt határozat hozható és ezen jogosít
vány esetleg másnali: adományozható lesz, a 
gyógyszertár szali:adatlanul müli:ödése iránt intéz
li:edni, an1int az a törvény 125. 8-<inak utolsó be
ltc'zdésében helytelen vagy szabályellenes kezelés 
esetére van elrendelve. 

Fib'J·eln1eztctés a folyatnoclóJ;: s1.án1ára. 

-riolyaŐJodó e·&~1~n1ány;:iid~u1röl betükkel 
inegjelölendök és a rovatokban csak a betükre tör
ténjen hivatli:ozás, ily n1ódon: az _'-\) alatti mellék
let szerint. 

~'-\ „foglalkozás" rovatában az ol;:Jevél elnyerés 
előtti és utáni idő, tételenként kronológikus rendben 
elötiintetendö, a kin1utatás hiányúnak okai pedig a 
jegyzet rovatában említendők fel. 

AESCULAP a legtökélete
sebb magyar gyártmányu 
fogkefe. 
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A m. kir. belügyminiszter 1891. VI.-11. 67,231. sz, 
leirata. 

(Budapest főváros l;:özönségéneli:.) 
ö Csász. és _<\..postoli ldr. Felségének Ischlben 

1891. évi augusztus 29-én kelt legfelsőbb elhatáro
zása alapján Zboray Bélának, a magyarországi 
gyógyszerész egylet elnökénel;;, mint 323 egyleti tag 
megbizottjának, u személyesjogú gyógyszertárak el
adhatásának, öröl;;:ölhetésének és ·hagyományozhata
sának legl;:egyelmesebb elrendelése iránti felségfo-
1yamodványára követli:ezöket jelentem ki: 

Akl{Ol', amidön 1876-ban a közegészségügy ren
dezéséröl szó!ó XIV. törvényciltlmel{ vonatkozó ré
szében a gyógyszerészeti ügy is újabb rendezést 
nyert, a l{ormány és a törvényhozás célzata az volt, 
hogy a gyógyszerészek szerzett jogai a törvény ál
tal elösmertessenel:;: és az azokra vor.atl:;:ozó biztosi
téli:Ok a. törvénybe beiktattassanak; min el:;: folytán 
az idézett törvényben ldmondatott, hogy az eddigi 
reáljogú gyógyszertárak n1int ilyeneJ:;: fentartat
nak és hogy azok, valamint eddig, űgy ezentúl is 
szabadon eladbatól:;:, öröl:;:ölhetök vagy hagyomá.nyoz
hatók, szóval n1ag<lnjogi szerződések és a fennálló 
szabályoknal{ megfelelöleg átruházás tárgyát l:;:é
pezbetik. 

Egyszersmind lrijelentetett, hogy reálgyógyszcr
tári jog többé adományoztatni egyáltal<lban nem 
fog. 1fiutá.n tovibbci az idézett törvény a gyógyszer
tiraltat az iparüz1etek sorából kivonta és lrözegész
ségi intézeteknelt minősítette: a törvényben l{ímon
datott, hogy ezentúl gyógyszertárak csali:is személy
he;r. li:ötötten fognak adományoztatni és hogy azoli: 
eladható!:;:, örökölhetöl:;: és hagyornányozbatóli: ne le-
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-gyenelr;_ azonban a belügyminisztérium engedélyével 
a szemelyes üzleti jog a gyógyszerész által átruház
ható. Nehogy peclig magánjogi érdekelr sérelmet 
szenvedjenelr, lclilönösen pedig, nehogy a gyógyszeré
szelr özvegyei és arvái férjeik, illetve atyjulr elha
lálozása folytán nyomoruságra jussanak, illetve sa
ját hibájukon kivül ltárosodást szenvedjenelc a tör
vényben gondoslrodva lett arról, hogy a gyógyzerész 
e1!1űnytáva1 _a személyes gyogyszerészeti jogcsit~ 
vany haszonelvezete az özvegyre szálljon; amennyi
ben pedig az özvegy gyermelrei lrislrorúsáo-a alatt 
újból f~rjhez menne, vagy elhalna: a jog~sitvány 
haszonelvezete ezekre szálljon át. 

S_öt, minthogy oly esetelr is merültek fel, hogy 
a gyogyszerész hirtelen elhalálozása folytán az át· 
ruházüsban al;;:adályoztatott: méltányossá""i szem
p~ntból még azon esetben is n1egengedett a; átruhá
zas, ha a gyógyszerésznek csakis a halál közbejöt
te által megakadályozott átruházási szándél;;:a és az, 
~logy enn.ek keresztülvitelére nézve már lépéseket 
rs tett, l11telesen beigazoltatott. 

Ezen túl n1cnni nlár csak azon ol;;:ból sem lehet 
I_11ert a ?Yógyszertári jogositvány megadásánál ; 
rolya1nodonnJ;;: sz.::mé!yes képzettsége s erköli-:!Si ma
gatartása, teh:it tisztán egyéni tulajdonságok a 
n1~rvad_ók_ és fökellél;;:ek; ezek pedig a dolgok ter
n1eszetcncl fogva örökölhetöh:, hag:y(:n1,ünyozható1;;: 
és eladhatók nen1 lehetnek, n1ert, ha tov:lbbá ez 
rne~engedt~tnék, úgy u személyes- és reáljogú 
gyogyszertarak J;;:özötti különbség teljesen me""szün
néli:, nli sem a közegészségügy, sem a köziga~gatás 
örcleke nem lehet. 

De a személyesjogú gyógyszertárak:ra vonatko
z?lag az_ eladh::tas, örökölhetés és hagyományozha
tasnak k1mondasa föleg nlég azért is ld van zdrva, 
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mivel az engeclményesek a gyógyszertári jogot ki
zárólag csal\. saját szen1élyilkhöz kötötten nyert2k. 

Mindezel\.nél fogva folyamodónaJr. abbeli lr.érel
me, hogy az 1876. évi XIV. törvénycikknek a sze
mélyes gyógyszerészeti üzletjogra vonatli:czó része 
azon irányban módosittassél;;:, hogy az ily gyógyszer
tára!;;: eladhatása, öröl;;:ölhetése és hagyon1Unyozha
tása 1dmondassék, teljesíthető nem volt. 

Ezelt lr.özlése mellett felhivom a főváros közön
ségét, hogy a felségfolyamodványt és mellékleteit 
Zboray Béla egyleti elnölrnel\. kézbesittetvén, öt a 
fentiekről értesítse. 

Budapesten, 18'91. évi szeptember hó 17-~n. 

Gróf S.::apciry, s. k. 

.:\. g-yógyszcrtárall: n1e:,.,,..·izsgáhisu. 
-- A n1. kir. lJelügyminiszter 75.6·11-1893. sz. kör

rendelete. -
(Valamennyi törvényhatóságnak.) 

A gyógyszertáralt rendes évi megvizsgálás;i. 
t:lrgyában hivatali elödöm a m. é. 68.7·15. sz. a. kelt 
rendeletével megújította a volt helytartóságnak 
1850. évi 36-17„ illetve 1863. évi 66.533. sz. a. kelt 
rendeleteit, miután egyes törvényhatóságok a gyógy
szertárvizsgálati jegyzölr.önyveket vagy pontatlanul 
s nem megfelelő alal;;:ban, vagy egyáltalában nem 
terjesztették fel. 

~'Iinthogy pedig az en1litett utasitások szá.n1os 
újabb intézkedés li:övetkeztében részint elavultak, 
részint pedig lnóclositásra szorulna.J;;:: enélfogva a 
gyógyszertára!\. évi hivatalos megvizsgálása ezentúl 
az országos közegészségi tanács n1eghallgatá.sával 
megállapított azon kérdések figyelembevételével 
lesz megejtendő, amelyeket l;;:önnyebb áttekinthetés 
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Cs feldolgozhatás végett az idemellékelt jegyzöltöny
vi mintában küldölt meg a törvényhatóságoknak. 

Egyúttal felhívom a törvényhatóságot, .hogy in
tézlredjél>: aziránt, miszerint a jövőben a törvény
hatóság tel'tiletén levő gyógyszertárak megvizsgá.lá
sát a tiszti főorvos személyesen s ahol ·csalt lehet, 
még egy tiszti orvos s a községJ vagy körorvtJ2, 
nemkülönben az illetéll.:es elsöfokű li:özegészségilgyi 
hatóság képviselőjének lrözbenjöttével, a csatolt 
111inta tartalmának megfelelöleg tartsa meg. 

Ezen rendes évi gyógyszertári v:zsgá.laton k'vül 
joga val}. a törvényhatóság föorvos:anak a gyógy
Ezertárakat többször is évenldnt megvizsg.itni és 
konkrét panaszok esetén erre 7 nap lefolyása alatt 
köteles. 

A mellékelt minta szerinti jegyzökönyvnek a 
vizsgálatra vonatkozó részét a 22-ik pont alatt a 
gyögyszertárt kezelö, ltinek ez felolvasandó, alá
irni tartozilc 

i1... vizsgálók és a gyógyszerész között feln1eriilt 
nézeteltéréseit eseteiben, a gyógyszerész fellebbezhet 
ide a törvényhatóság útján, fellebbezéséhez azonbs.n 
a viz·;:gálati jegyzökönyv másolata s a ·kifogásolt 
gyógyszerek, a vizsgálók és a gyógyszerész pe.-:::sét
jével lez'á.rva, melléklendölc 

1-fegjegyzem, hogy az évi vizsgálatok az eddig ér
vényben volt szo1tástól eltéröleg, az egész év folya
Hlill!lilll!l:liil!l!ll!fillllilili!:llifiil!l:11mliliiilt!ll!111G!!!i!!f:!l!ll!llill!!lf!ll!l!il!llllE!!!llllii:li!l!IJllJIEllllillEllli:liiil 
Ajánlja a 
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mán lesznek megtarthatók; n vizsgálati jegyz5-
ltönyvek azonban mindenltor együttesen, az illető 
község nevének ltivülröl könnyen észrevehetö jelzése 
mellett, legl1:ésöbb december hónapban terjesztendök 
fel; kivéve azon eseteltet, ha valamely gyógyszertár_ 
ban szabályellenesség találtatik, amidőn az errevo
natkozó jegyzölcönyv soron 1tivü1 ide felterjesz
tendő. 

Ha olyan vegy,i gyógyszer azonossága és tiszta
sagara vonatkozólag lcétely merlilne fel, melynelt 
vizsgálása több időt vesz igé:nybe, vagy nagy:•bb ne
hézségekltel jár, úgy abból a vizsgő:ó-b·zottság a 
vizsgálathoz szükséges mennyiséget a hvJtalos pe
cséttel és a gyógyszerész pecsétjével ellátva, sz·ntén 
ide terjessze fel. 

Különös gondot fordítson a vizsgáló-bizottság 
annalt ellenőrzésére, vajjon a hátramaradt vények 
az árszabálynak megfelelöleg vannak-e számítva. 

Ennek ellenörizhetée végett utasítsa a törvény
hatósé.g a területén levö gyógyszertárakat, hogy a 
nyHvános alapok terhére rendelt vCnyelt a ltiszolgál
tatás után legkésőbb 2·1 órával taxálanclók s csak 
azután elteendö!t. ' 

A defektura, laboratóriunü és méregltönyv a 
vizsgálat alltalmával a vizsgáló-bizottság által, a le
lethez képest felveendő megjegyzés mellett, alá
irandó. 

_!\. fiók-. házi és kézi gyógyszertáralt megvizs
gtllása ugyanily értelemben hajtandó végre. 

_!\. házi és ltézi gyógyszertárak!lál ltUiön5sen lö· 
emelendő, vajjon zár alatt tartatnak-e; tov<ibbá a 
kormányi vagy hatósági engedélynelt ltelte és szá
ma. 

\réglil felhivon1 a törvényhatóságot, hogy a fo
lyó évi vizsgalati jegyzőkönyveket alcár a régi, akár 
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ezen új 1ninta szerint, n1inclen további sürgetés bevá
rása nélkül, a jövö évi ja:'.:luár hó 15-é.ig terjessze fel. 

Budapest, 1893. évi decen1ber hó 5-én. 
Hieron1r11i.i. 

).Ii.:.ICklet a 75.6·!1-1893. B. ].f. szá:nhoz. 
G~:ógyszerhí.r-vizsgálati jegyzőkönyv. 

1. i~„ gyógyszertár ciine. Feld.llításának ideje. 
Jogd.nak természete: a re:iljog mikor, ki által és 
inily szán1 alatt lett engedélyezve: ~n1kor és mily 
szUn1 alatt a mostani tulajdoncsra ruházva? 

2. l'i.. tulajdonos neve. 
3 . .i\ gyógyszertárt vezetönelt minösége; tulaj

doncs, bérlö vagy gonclnok-e, neve, akaddémiai fo
ka; okleveles gyógyszerészmesterré lett, hol és mi
lror? !{itöltötte-e a szabályszerű segédi szolgálati 
időt? 

·1 *t>... gyógyszertcir helye; varosrész, utca, ház
.:::zám. 

5. .:\ gyógyszertár oli:leveles segédeinelt nevei, 
ok.leveleik lrelte, mióta műlrödnek ezen gyógyszer
tárban? 

6. ,,.\z oklevél nélküli segéclek nevei, gyak0rnoki 
vizsg<ljult kelte, mióta n1üködnelr ezen gyógyszer
tárban? 

7, .A gyakornoli:oli: nevei. Szabályszerű volt-e a 
felvételük. 1Ieg van-e a felvételülrre vonatkozó 
}{ÖZjegyzöi szerződés? Jó sikerrel végezték-e a gim
náziuin hat osztily<it? lviióta vannalr itt s n1ecldig 
t:.utoznak gyakornoki minőségben itt n1aradni? Ré
~zesülnek-e kellO ol;:tatásb:i.n? l{épzettségük meg
felel-e az eltöltött időnek. 

8. _t>,,. gyógyszertári helyiség berendezése. _!J.... bú
torzat és az edények nünősége. .:\ feliratok olvas
hatósága. _t>,,.· gyógyszerészeti műhely minősége és 
felszerelése. _t>,,. mérlegel\: -pontossága. 
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D. 1Ieg vannak-e a n1agyar gyógyszerkönyvben 
előírt gyógyszere];:, kén1szerel;: és eszközök? _t>,,.z:k 
n1ennyisége és minősége. 

10. _t>,,. vegyi gyógyszerek a gyógyszerkönyvben 
felsorolt azonossűgi, tisztasági és töménységi kómlé
.seli:et Jdfogástalanul szolgáltatják-e? _t>,,. fajsúly, ol
cl:isi viszonyok ós a forrpont megfelelnek-e a köve. 
tcln1ényelrnek( Vegyileg melyek lettek megvizsgál
va? 1Iely vegyi készitn1ények vitettek el gyasus vol
tt:knál fogva, utólagos n1egvizsgálás végett? 

11. A.z úgynevezett gyógyszeres készit1n!.'.nyek 
- praeparata - természet_ és vegytani sajátságai 
olyanok.-e, aminőket a gyógyszerkönyv ir elő? El
tartásuk szabd.lyszerű-e? 1'Iaga a gyógyszerész lté
::zitette-e azokat, s ha nem, honnan szerezte be? 

12. Tart-e titkos szereket? _i\z esetleg találtalr 
névszerint megemlitenclök. 

13. _t>,,. hivatalos Cs nem hivatalos sebészi köt
szcreli: eltartása és csomagolása 1nagfelelő-e az 
ar:tiszcpsis követeln1ényének? 1'Ieg vannak-e védve 
a portól és esetleg n1Us fertözéstöl? 

1·!. ~t.,- nem hivatalos szerek n1egfelelnck-e a 
gyógyszerkönyvben foglalt Ultal<inos szabályoli:nak '! 

15. ~t>... legnagyobb adagok vényezCse meg van-e 
jelölve az illetö edényen? 

16. El vannak-e különitve úgy a gyógyszertár
b:in, mint a raktárban li:ézi elad:isra engedélyezett 
sz~reg a +-tcl jelzettektől? .::\. gyógyszerkönyvben 
-+- -1--tel jelzett szerek kellőleg elzárt külön helyen 
tartatnalr-e? _t>,,. + -j- -tel jelzett szerelc kezelésére 
vannak-e külön üveg_, porcellánkészletek és törlök 
~·enclelkezésre? 

17. _t>,,. gyógyszertári raktá.r, pince és padlás ál
lapota, az ott levö szerek mennyisége, minösége és 
gond::zása. Ezen helyeken el vannali:-e különítve a 
-t--tel jelölt gyógyszerek a többiektől? 



18. Az évenl<ént felfrissítendö növényi gyógy
szerel< tényleg be lettek-e űjból szerezve? 

19. 1-.ieg vannak_e a sziil<séges szakkönyvek, a 
hivatalos gyógyszerl<önyv és árszabvány, a gyógy
szerészetre vonatkozó törvényelt és rendeletek gyűj
teménye? 

20. Betartatil<-e pontosan az 
nyilvános alapok terhére rendelt 
vannak-e? 

árszabvány? A 
vényel< taxálva 

21. l\. n1éregkönyv rendben van-e? l\. méregvé
nyek vannak-e másolva a méregkönyvben? 

22. Rendben vezettetik-e a hiányolt elöjegyz5se, 
a defektura és a Iaboratoriumkönyv? 

23. _A,. vizsgálat eredménye, lttilönös tclcintettel 
a gyögyszertér kezelésére és személyzetére. 

2,1. _A,. talált szabályellenességek esetén tett in
tózl<edéselt. 

I{elt, . . 
( l\. gyógyszertűrt 'kezelő aláirása.) 

(A vizsgálóbizottság aláírása.) 

J~ELüGi."i\lINISZTEJiI ItENDELETEI\:. 

• -\ g.):ógy&zcrelt, gyóg;rszerfélé.It, n1érgek és mércg
tarta!mú anyagoltli:al való J;;eresli:eclés. 

.;\. n1. kir. beltig~rn1iniszter 189·1. IV.b. 111.005. sz<i
mú körrendelete. 

(Valamennyi törvényhatóságnak) 

_A,. forgalomba hozott· gyógyszerek, gyógyszer
félék, mérgek és méregtartalmú anyagok számá
nak, különö;oen a vegyészeti ipar haladásával lt
póst tartó folytonos szaporodcisánál, nemkülönben 
azoknak házi, fptri és egészségtigyi cél:kra való 
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felhasználásá.:ban beáUott változásánál fogva sztik
::.1égesnek láttam a gyógyszerelt, gyógyszerfélé1t, 
mérgel;; és méregtartalmű anyagoltltal való l;;ereslte
dés tárgyában, a ltereskedelem- és lgazságUgyi mi
niszter urakkal egyetértve, űj szabályrendeletet al
ltotni. 

1'Iidön annak ..... pé~'dányát a Cimnelt ide
zirtan leküldöm, felhívom, hogy ezekböl egy-egy 
példányt tiszti föorvosának, _Q. járási, köz~égi és 
ltörorvosoltnal;;, a vegygyárosoknal_t, gyógyszerárú
l;;ereskedöknek és gyógyszerté.ralt, tulajdonosainal~ 
s kezelőinek kézbet:-ítsen, tové.bbá int~zl;;edjék, hogy 
ugyane szabályrendelet a törvényhatósig területén 
haladél;; nélkül közhírré tétessék és életbelépése 
napjától fogva szigorúan figyelembe vétessélt. 

Budapest, 1895. évi január hó 14-én. 
Hicro11yn1i. 

189,1-111.00;:i. B. 1'!. számhoz. 

SZABAT.YHENDELET 

n. gyógyszerek, gyógysz.crf'Clélc, nu~rgek és n1éreg
tartaln1ú nnyngoldtal való li:ereskc.Ués tárgyában . 

1. ;i. A gyógyszerek, gyógyszerfélél;;, mérgek C · 
méregtartalmú anyagok a jelen rendelethez kap
csolt I., II., III„ IV„ és V. számold<al jelzett táblá
zatokba soroztatnak. 

2. §, -~z I. táblázatban foglalt és kizárólagosan 
gyógycélokra használt szereltet u közön~ég szamá1:u 
csaltis gyógyszerta.1:i jog élvezet&ben és gyakorlata
ban levő gyógyszerészek tarthatják és árusithatjál;; 
el. Vegyo-yárosolt és gyógyszerárúkereskedök azon
ban vegygyarali:nak, gyógyszerárűlizlt;;teltnek és 



nyilv!inos gyógyszertára1tna1;.: e szereket, mint !lrű~ 
cikltclcet bárn1ily n1ennyiségben elárusithatjcik. 

3. *· J\. II. táblűzatban foglalt gyógyszerfélé-ltet, 
n1elyek ipari es házi célolcra is szilltségeselt, a 
gyógyszerészeken kívül csakis drc:guist<ik tarthat
ják, cle az utóbbiak a táblázatban kijelölt sűly-
1nennyiségen alul, vagy annál kisebb részekre o:.zt
va, a közönség számára ki nen1 szolgáltathatjaJ;:. 
_J\n1elyelcnél a sűlymennyiség ltitüntetve nincs, azok 
bárn1ely n1ennyiségben elűrusitnatok. 

·1. *· _A., III. tábl<izatban foglalt, gyógyszerként 
is használt szereket, an1elyek ipari, gazdá:zati és 
inás céloln'a is használtatnak, a ·J;.:ereslreclőlt is el
árusithatjált. 

5. *· _t:.,., IV. táblázatban foglalt erő::.ebb hatású 
gyógyszeranyagolt, a.n1elyelt n1ús céloltra is használ
tatnak, a megállapított súlyn1ennyiségben és ezen 
fellil, de a n1egengeclelt legkisebb sűlyn1ennyi:5ég
nél ltisebb részelú·e nezn osztva, azon gyógyszerek 
pedig, n1elyeknél Súlyrnennyiség n1eg:íllapitva nin
csen, bármily súlymennyíségben, - a fenil 
;.;zabályo.lc n1egtartása ·niellett li:ereskedök által is 
elúrusithatók. 

6. §. _i.\.z V. táblázatban foglalt szigo1úan vett 

TÖRÖK-LABOR 
(~'\:·oa1·.iiltUN.-\..Gi:'IillR.ESI{ED:ES l~S VEG1'f:SZETI 

GYAR RfoSZVfoNYTARSASAG 
BUDAPEST, VI., IURALY-UTCA 12. SZAl\1. 

GYARTELEP: III. BECSI-UT 6141. 
'l'ELEFONOii: ~243-20. 

Levélcíin: Budapest -1„ Postn.fiólc 160. 
Sürgönycin1: DROGTöRöI{ BUD..t\PEST. 

mérgeket droguistak vagy oly bejegyzett cégü ke
reslredölr tarthatják, li:ik n1érgek elacl:isára a bel
ügyminisztertől engedélyt nyertek és azokat csali: 
hatós<rgi engedéTYre szolgáltathatják !ti. 

7. *· Az V. tábl<izatban foglalt szereket a ke
reskedők egyéb irutól clklilönített helyen, zár alatt 
tartani és örizni tartcznak és csa:k hatósági enge
dély és a vevönelc átvételi elis1ncrvénye n1ellett ad
hatják el. 

Iv!indcn eladásnál az eladás napja, a vevőnek 
neve és foglallcozása, val~inünt az eladott znéreg mi
nőségénelt és mennyiségénel;.: megnevezése, végill a 
hatósági engedély szii.n1a és kelte szabályszerű lte
reslcede1mi könyv-be bejegyzendő. 

8. *· _i.\. selJkötözö szerek gyártását és elárusi
túsitt illetöleg az 1889. június 17-iki 32.692. :: zámű 
belügyminiszteri ltörrenclelet; a keserüvizeltet illétö
Jeg az 1890. évi n1ájus 13-iki 25.533. szán1ű l;::erc,·
l;::edele-n1ügyi miniszteri lrörrendclet; az ásványos vi
zeket illetőleg az 1873. augusztus 25-iki 2·1.199 szá
mú belügyminiszteri rendelet, az 1876. évi XI'l. t.-:::::. 
108. *·a, az 1893. február 18-iki 2923. szán1ú bel
ügyminiszteri rendelet es az 1893. június 8-ilti '1·1AO·l 
~z. belUgyn1iniszteri körrendelet s a fertötlenitö 
anyagokat illetőleg az 1885. április 29-il(i 20A76. 
számú belügyn1iniszteri ltörrcnclclet határozatai ér~ 
vényesek. 

l!llCll!lll!l!l!IC!lllllllllJ!Ul!l!l!l!llJJUJIJlll!lll!IClllllJlllJIJC!lllll!l!lllCIJIJIJlllll!Cllllllll!lllCl!l!lll!IJ! 
Chininurn tannic. insipid. Rozsnyai 

30% chinintartalom1nal ! 

ROZSNYAI chinin cukorka és 
chinin csokoládé 

készítményekben a chini.n kesetii íze teljesen fedve 
Gyern1el;::gyói;,>J-'ÚSzaf.bnn nélkiilözhetetlen. 
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9. §, óvó és gyógyító céloltra szolgáló titkos 
.szereltet, továbbá elkesz1tett o!5t:izerett gyógyEzere
ket, még ha az egészségre ártalmatlan szerekböl 
állanak is, gyógyszerként árulni és eladni tilos. 

10. §. i\.z e szabályrendeletben foglalt bármely 
rendelkezCs megszegése, amennyiben súlyosabb 
bilntetendö cseleltményt nem d.llapit n1eg, lrihágás, 
inely 15 napig terjedhetö elzárással é? 100 frtig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő. 

J<.:: kihá.gásolt eseteiben az eljárö.st a belügymi
nisztériun1 által 1880. évi 38.5·19. szán1 alatt kibo
csá.tott rendelet szabályozza. Amennyiben pedig 
oly ltihágás .ltöveLtctnék el, an1ely a 1879. évi XL. 
t.-c. rendeJ:kezéseibe ütltözilc, az eljá.rás teltinteté
ben ugyanezen törvénycikk rendelltezé::ei is irány
adók. 

A fentebbi büntetésen felül az illetötöl a bel
ügyminiszter által adott engedély meg is v::inható. 

11. ~. E szabályrelldelel 1895. évi február 1-ón 
lép hatályba, amikor is az 1875. évi 26.033. sz. bel
ügyminiszteri rendelet liatályát veszti . 

:rl"J'"A'"?.r.r.r..r..r.rJJ"J".rJJ".rJ ............................................................................ .-= 

CHARTA SINAPISATA „LABOR" 
felülmúl minden ltülföldi J{észitményt. 

L A B 0 P Y R 1 N tabi. LAB'"'R" 
" u fájdalom- és lázcsillapítószer. e 

BURROW PASTILLA " 
LABOR" 

(antisepticus borogatószer) Buro\v-oldat 
gyors elkészítéséhez . . 

I. TABLAZAT. 

Tartalmazza azokat a szereket, melyeket kizá
rólag gyógycélokra ha.sználnak, és amelyel{ a ltö
zönség számára csakis gyógyszertári jog élvezeté
ben és gyakorlatában levö gyógyszerészek által 
árusithatólt el. Vegygyárosok és gyógyszerűrúke
resltedök azonban vegygyáraltnal,, gyógys:..\3rárú
üzleteltnek és nyilvános gy6gy5zertáraln1ali: e sze
reket, .mint árúciklteket bá11mily inennyiségben el-
adhatják. · 

Acetum aromaticum 
Acetum colchici. 
.A.cetum scillae. 
Acidurn hydrocyan. 
Acidun1 lacticun1 et eius 

sali a. 
_.\.cidum sulfo-carbol. 
Aconitinum, eius deri-

vata et salia. 
Adonidinum. 
/1„h.IíÜiÚium acetico-tar-

tar. 
Alumnolum. 
_.\.mn1:iniun1 acet. so1. 
Amylenlun hydratum. 
Amylium nitrosum. 
An3.igenum. 
Antifebrinum. 
_<\ntipyrinuun. 
Apomorphinum. 
Arbutinum. 
_.\ristolurn. 
_.c\tropinum et eius salia. 
Aqua carbolata. 

Aqu8. chlori. 
_.\.quae medicamentosae 

omnes, exceptis in se
rie II. et III. nomina
tis. 

Balsarll. vitae Hoffm. 
Betolum, 
Bismuthu1n cyanicum. 
Bismuthum salycil. 
Bis1nuthum valerian. 
Brucinum. 
Bulbus colchici. 
Calcium oxysulfurat. 
Calcium sulfuratum, 
Cannabis in.d!.cae. 

praeparata omnia. 
Capsulae n1edlcan1ento-

sae omnes. 
Capita papaveris. 
Carraghenum s::issl:'1n. 
Cerata omnia . 
Chinidin11m et eiu::; salia. 
Chininum et eius salia. 
Chloralan1idu111. 

·• 
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Cinchcnint::m ct eius sa-
!ia. 

Cocainun1 et eius saua. 
Codeinum et eius salia. 
Coffeinum et eius prae-

parata. 

Duboisinitm et eius salia. 
Elaeosa.cchara omnia. 
Elaterium nigrum. 
Elecliua11ia medicinalia. 
Elixiria medicinalia. 
Emplastra omnia, ex-

ColclÍicinum. cepto Emplastro 
Anglica~o. r:ollodiun1 cantharidat. 

Collodium flexile. 
Collyrium adstri::ig. Int. 
Coniinum et eius salia. 
ronserva rosarun1. 
Cornutinum et eius sa-

Emulsiones medicat. 

lia. 
Cortices scissi et ruditer 

tusi omnes, exceptis 
in Classe !.II. designa

omnes. 
Ergotinum 
Euphorinum. 
Europhenum. 
Exalginum. 
Extracta c.rnnia, 

cepto Extr. 
campenll, Extr. 
nis et malti. 

ex-
ligni 
car-

tis. 
Cubebinum. Ferri praeparata ornnia 
Cuprurn aluminaturn. exceptis in Serie II. et 
Curare. III. designatis. 
Decocta, infusa, rnix- Flores omnes, ·exceptis 

tLJrae et so\utir:nes in serie III. designa-
111edici::iales onmes, in tis. 
usun1 e:\.ternurn aut Folia scissa omnia. 
internum. Folia sennae. 

Dermatolum. Forn1anilid. 
Digltalinum et eius de- Frondes sabinae. 

rivata. Fructus colocynth. 
Diuretinum. Fructus tamarind. 
~~~~-7,--~~~~~~~~-..:.;;-~-···'f;~f~~ 

HYPEROL 
száj• és loroklertötlenitö 

Globuli eamphorati. 
Guajacolum et eit:s prae

parata. 
Herbae sc:ss3e omnes. 
Hydrargyri praeparata 

01nnia ex.~eptis in se
rie V. nominatis. 

Hydrastininum et eius 
salia. 

Hydrastininurn et eius 
salia. 

Hydromel infanti.:m. 
I-Iy.::scian1inun1 et eiu::; 

derivata. 
Ichthyolun1. 
Inglnvinun1. 
Jalappinum. 
Jodoformium et eius 

praeparata. 
Jodolurn. 
Jodum trichloratu·m. 
!{alittm aceticum. 
!{al. carbon. sol. 

!{al. citricun1. 
I<aI. nitri.':!. fUS. 
!{al. sulfuratun1, 
!{aJ. tartaricum. 
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!{al. tartaricun1 bora
xatun1. 

!{ama la 
Kot1sso · et · e1us praepa· 

rata. 
Lactucarium. 
Licl1en island sciss. 
Lic!1en island elix. 
'Ligna n1,ed:.~an1ent. 

scissa omnia. except\s 
in serie II. et III. dt· 
signatis. 

Limonada 111agnes:ae. 
Linimenta omnia. 
Liquor acidus Halleri. 
Liquor n1ercural.is cle-

color. 
Liquor n1orcurialis ni

ger. 
Lithium et eius salia. 

~·;:~.:~~~~~~~~·~~"-;~:; 

MAGINIESUA IUJSTA „!Labor" 
(antacidtunJ 

a ::11 Hg. II!-nali: minden teli'.intetben rnegf.~1el. 
Szamtalan ehsmerőlevél a szakn1a teli'.intélycitöl. 

VASELINUM ADUSTUM SAPONATUM „IL ab o r" 
( Sapustin) 

abszolut !!legbízható és olcsó készítmény a rc.::eptura 
számára. 
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Lupulinum. 
~Iagnesia carb. pulv. 
1'.íagn. oitrica. 
:Niagn. hydroxyd. 
]l!agn. lactica. 
Magn. nxydata. 
1'Iagn. phosphor. 
Xviagn. salicyl. 
Manna calabrina. 
:Nianna canellata. 
11annitum. 
Massa pilul. Anethi. 
!viassa pilttl. Ruffi. 
!'.fel rosatum. 
].·Ientholum et eius prae-

parata. 
1-<Iorphii praeparata om

nia. 
Tuiorrhuolum. 
Narceinum. 

Natrium citric. 
Natr. salicyl. 
Oleum anirn. aether. 
01. cajeputi. 
01. camphoratum. 
01. cera~. 

01. chamom. aeth. 
ül. crotonis. 
01. cubebarum. 
01. filicis maris. 
01. hyosciami coct. 
01. hyoscjami press. 
01. sinapis. 
Opium et eius alcaloidn 

omnia. 
Orexinum et eius salia. 
Oxymel aeruginis. 
Oxymel scillae. 
Oxymel simplex. 
Pastilli trochisci et ro-

Narcotinum. tulae omnes medicatae 

llllllll!l!ltlllllllllllllCl1111!1!1!1!1111!1!1ll!lllClllllll!l!l1Cllllllllll!IU!l!l!l111lm11!UUUl!llU!ll!lllllll!IIl 

IM" a m IF IE' K IE' a 1eg1ö1té1c1esebb gyermek 
~ u u;;;,, I[;. lúpszer es betegláplélék 

SerravaUo chinavasboir 
évtizedek óta bevált r o b o r á n s. 

Vezérlcépviselet és förakttlr: 

TÖRÖK-LABOR 
Gyógyiirunagykereskedés és Vegyészeti Gyár. Rt. 
Budapest, VI„ !{irály-utca 12. Telefonok: :!<24-3-20. 

exce~tis ex aquis mi- 53 
nerahbus Parat; . 
serie nr . .s et 1n 

P · des1gnatis 
araldehydum · 

Pelletierinum. · 
Pepsinu-m 
Phenacet~utn. 
Physostigminum 

Rubidiurn et 
s eius saua. 
a~charinum. 

Saltcina. 

salia. ct eius 

Saiipyrinum 
Salolum. · 
Salophenum. 
Santoninum t 

lia. e eius sa-
Sapo · 1 Sa Ja appinus. P~érotoxJ11um. 

Pil?carpinum et 
ha. eius sa~ S 

po medicinalis 
apa picis · 

Sapo suJfu~·is 
ScopoJaminu~ 

P!luiae omnes. 
P1perazinum. et 

1ia. eius sa- saJia. et elus 
Piperinutn 
Plumbum ·acet 
;ll~mbum joctaiu~~s. soI. 

nbum tannicu 
Poctophyllinum m. 
PuJ pa Cassiae -

Secale cornutum 
Sen1en col ch. - . 
Se zc1. 

n1en hyos . . 
Sem ClaJni. 
S en sabadillae 
S emen strarnonii . 

Pulpa tamarind 
Pulvere.:: alcohoÚsati 

omnes de' 
n1ixt· ' in PUlveres 

. I seu ,compo ·t· 
exceptis puiverib s1 i, 
dentifric·· us 
et H.'.alii ~~ch~·~s~e~icis 

Radices s . . n11c1. 
ClSSJ omnec: 

exceptis in cl ~. 
et rrr de . asse 11. 

. SIEnJat' Resina . l o is. 
Ja appae 

Resorcinum · 
RhebarbR..ri~a 
Roob junip. ~t samb. 

en1en s::tr 1 · 
SiI·.., . op Ianti. 

1·'-a Pttra 

S
Silica diaiy~ata 

olutio ars · 
SozojodoJi e1~· Fo:vlcrL 
Species p .aepal'ata. 

mect1catae 
nes exceptis . om
llI. n.clnot.at· 1n classe 

Soluti~ belgic~.s. 
Sparte1nun1 et . 
Spiritus t e1us saJia 
S . ae heris . · 

p1r. aetheris .n1tr. 
Spir. aeth . muriat. 
Spir a eris sulfur 

· ronzaticí e · 
exceptis in rnnes, 
adnotatis. ciassc III. 
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Stibium chloratum. 
Stibium sulf. aurant. 
Stibium sulZ11r. rub. 
Stip.ites dulcam. sciss. 
Strophantinum. 
Strychninum et eius 

praeparata. 
Styli caustici. 
Succus liquir. dep. liq. 
Sulfonalum. 
Sulfur jodatum. 
Suppositoria bacilli et 

globuli vaginales. 
Syrupi omnes except-is 

syrupo .sirnplic„ sy
rupo violarum et syru
pis e fructibus paratis. 

Tabulae santoninae. 
Tetronalum. 
Terpinolum. 

Terpinum hydratum. 
Tincturae tam simplices 

quam compositae spi· 
rituosae et vinosae 
omnes exceptis in clas
se m. adnotatis. 

Thallinum et eius salia. 
Thio1um. 
Traumatl.cinum. 
Trionalum. 
Unguenta omnhi, cxcep

tis cosmeticis. 
UreU1anum. 
\'eratrinun1 et eius sa

lia. 
v,ina medicame~tosa 

omnia. 
Zinci pracparata ornnia 

cxcept.is ín classe II. 
ct IV. notatis. 

II. TABLAZAT. 

Tartaln1uzz1 azul{at a gyógyszerféléket, melyek 
ipari, ga:,~dasügi és házi célol;;:ra is szükségeltetvén, 
gyógyszerészeken ldvlil csakis droguistált által tart
ható!;;:, de az utó1Jbiali'. által az itt mcgül'.apitott súly
mcnnyiségen alul, vagy annál kisebb ré:ozekre osztva 
a ldizönség számára lü nem szolgált1thatólt . ...-\..me·~ 
lycltnél a súlymennyi:öég Ititüntetve ninc:s, azclt bir
mcly 1ncnnyiségbcn elárusíthatók. 

A„cid. benzoicum 70 . .\.cicl. phosphor. 150 
.J\cid. carb. pur. 100 J\.cicl. phosphori:::um 
J\.cid. chrom.icum glac. 
_i.\.cid. hydrochl. cc. p. - .A.cicl. salic. ·::ryst, OI 
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.:-\.cid. suc:::inicun1 Balsam. copaivae 150 
l~„cid. sulfur. conc. peruvianum 150 

purum Barii praeparata 
.A.ether a:::eticus 50 Bisn1uthun1 subni.b:'. 100 
...-\.garicus albus 150 Brcmum 
...-\.Ioe 25J Charta s.inapisata 
_.\.romon. bromatun1 50 Iar. 100 

carbon. pyrool. Cuprum sulfUt'. pu-
chlorat. ferrat. rum lLlO 
hydrosulfur. 50 Cuprum sulfur. an1-
jodatum 50 mon. 100 
succin pyrool. Far. foeni graeci 25JO 
1so1. 50 Ferrun1 pyroph. 

„ valerian. 50 cun1. an1m. citr. 250 
.Argent. nitr. cryst. 50 Ferr. sesquichloratum 

nitr. fus. cry$t. tOO 
A.rgent. nitt'. e. kalio Ferr. sulf. pur. 150 

nitr. 50 Ferr. sulfuratum 250 
J\.Urum natrio chlo- Globuli martiales 500 

ratiun Joclum 50 
_.\.u rum chlorat. I<'.al. bro:rnatum 50 

cryst. „ bicarlJonicun1 100 
mlllll!mJll!iillil!i!lii!ll!fllllliilll!l:li!l:ti!iii:limlliHidiiTlii:111m 1 11!!fillli!l61'.!l!!li!ii:íliii:1:m!1i::JJ11~ED 

l:,,„ világihirü BOXBERGER-félt~ 
Kissingeni te.mészetes forrássá 

hashajtó 
(labdacs) 

fogyasztó 
{lablclla) 

Vezérltépvisclet és föral\~ár: 

TÖRÖK s LABOR 
Gyógyárunagykereskedés és ·vegyé:;zeti Gyár Rt„ 
Budapest, VI., !{irály-utca 12. Telefonalt: '''24-3-20. 
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!(al. carbonic. dep. 150 Pulvis anisi gro:s. 500 
„ chloricu.m 250 arcani duplic. 
„ hypermang. gross. 500 

cruct. 150 carvi gross. 25'J 
„ ·hypermang. chamom-Ulae 

caustl.cum 150 chamomillae 
pur 50 grnss. 250 

" 
jodatum 100 enulae gross. 500 
sulf. pro baln. 500 " foenic. gross. 250 „ sulf. cryst. 500 gentianae gr. 500 

Lignum juniperi hyos:iami fa~ 
sciss. 500 lior. gross. 500 
sa~safr. sciss. 500 imperator. gr. 250 

" 
guajaci sciss. 500 juniperi g11. 500 Natr. acet. cryst. 150 " lauri gross. 250 
bromatum 50 lipuir. rad. gr. 500 jodatum 50 lithargyri gr. 500 
phosphoric. 1\JO phellandrhi caust. pur. 150 

" aquat. gr. 250 
Olcnrn cadini 250 

j€'coris aselli 500 valeria:J.ae rad. 

ricinJ. 50 gross. 250 
Pulvis acori gross. 500 Zincum aceticum 250 

althaeae :;rross. 500 "·' chloratum 250 
angel. gross. 500 sulfuricum 250 

m:!1:1mi;1!1m~1r:1m;:11111:11:1ra11:11m1;1!i1e1:111s11::1G111:11m1111!f111111m111111i11111m111i1m1n11m111:1111111i1 

Ajánlja 

CAOLA 
vitaminos arc~ és bőrápoló krémet 

57 

III. TABLAZAT. 

Tartalmazza 
szereket, melyek 
is használtatván, 

azon gyógyszerként is használt 
Jpari, gazdászati és más célokra 
1-:ereskedök által is elárusíthatók. 

• .\.cet. pyrolign. crud. 
~.\.cidum aceticum 

„ carbol. crud. 
·citricum 
pyrogall. 
tannic. 

„ tarttar. cryst. 
Alcohol 3Jbsolutus. 
AmmonJa p. liq. 
Ammon. carbonicum. 
~.\.mmon. chloratum. 
~.\.qua colonien.sis. 

naphae. 
„ rosarum. 

A.ssa foetida. 
Bacca ... juniperi. 
Benzinum. 
Benza e. 
Cn.lcium <"..hlorat. fus. 

, 1 hypochl~roa 

Camphora. 
Cetaceuw. 
Collodium. 

Cuprum sulf. cryst. vcn . 
Cortex quercus. 

„ quillajae (-mow 
sásra). 

Emplasb:um Angli~ 

canurn. 
Faba pichurim. 

toncae. 
Ferrum sulfuric. ven. 
Flores sulfuris ven. 

calendulae. 
chamom. vulg. 
cyani. 
papav. rhoead. 
sarn.buci. 
tiliae. 
verbasci 

Glycerintim 
I{al. carbon. crud. 
Lígn campech. sciss. 

quassiae sciss. 
santali sciss. 

1'.Iagnes. sulfuricum. 

lll!i!lllll!lilllllllllllll!lllilli!llllll!lll!llll!llll!!i!l!lllii!ll!!lli!ll!llllll'll!llll!lilllil!lillll!!lllllllll!lllllllli!llll!ll!li!I 

GYöGYSZERTAR IWZVETITf;SI tJGYifüBEN 
legmegbízhatóbb a 

Gyógyszerészi 1\özlöuy közvetítési osztá.l.)'a, 
Vezeti: Ember Elek. 
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Nat11ium caustic. ven. 
et sol. 

Natrium sulf. cryst. 
Oleum 'amygd. dulc. 

camphoratum 
aethereum 
(terp.-olaj helyett) 
cornu cervi en1p. 

„ nucum pressum. 
Oleum ovorum. 
Pulvis aC'idi cítrici. 

acidi tartar. 
alum. crudi. 
amyli tri~ici. 

,, carbon tiliae. 

" 

coc-cionell. 
cornu cervi. 
cremor tartari. 
cretae. 
gland. quercus. 
lap. baptistae. 
ossis sepiae. 

Pulvis stibii grossus 
(antimonium) 

Raclix galangae scissa. 
ireo::i. 
zedoar. 
zingib. 

Rotulae vel pastilli 
althaeae. 

Rotulae vel pastilli 
e:„tr. malti. 

Rotulae vel pastilli 
menthae pip. 

Semen cinae. 
Semen cinae cond. 
Species pro vino ab-

synth. 
Species rosar. 
Sulfur venale. 

praecip. 
Tinctura benzoes. 

vanillae. 
Zincum nxyd. venale. 

IV. TABLÁZA.T. 
Tartaln1azza azokat az erösebb hatd.sú gyógy

szeranyagokat, melyek n1ás célokra is használtat~ 

wn::rmi:mHm111111i111:1ra11wmri:r1mr1rnmn1:11111:i1E111:111a11:11mm11mnrnuB::101i:r:mr111!lla1111Jm1111m 

~~labástrom-fehérszinü, igen ftnom eloszlású, r~.ncl
kívUl jól tapadó és bár;:nc:y illatkompozicióval 

-kitUnöen 'keverhető 

Zincum stearinicum „L a b o r" 
Magnesium stearinicum „L a b o r" 
;\. modern kozmetika nélkülözhetetlen alapanyagai. 
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ván, az egyeseltnél meg.állapított sűlymennyiségben 
és ezen felül, de a megengedett legkisebb .. sű~yme1'.y· 
nyiségnél Jdsebb részekre nem .o~~t-i:a, a t~~JbH:k bar_ 
ini!y sú1ymennyiségben a fennallo ov~zab.atyol~ n1eg· 
tartása mellett kereskedölt által is elari.:s1U1atok. 
_4.cid. chloro-nitros Cuprum subacetic. 

„ ,hydro:::hl. cc. ( A.erugo) 150 
crurl. Gun1i gutti 
nitricum cc. Hydrargyrum vivum 250 
crud. l{alium bichrom. 
nitr. fum. cry:.;t. et pulv. 
oxalicum I<alium ~hromit::um 

„ sulfur. crud. !{al. ferro:::yanat. 
_4.ether sulfuricus flav. 
.4.lcchol sulfuris I<al. stibio·tartar. 200 
Bulbus scillae I<reosotum 150 
Cantharirles 100 Phosphorus 
Chloroformium 150 Plu1nbt:!m acet. 
Cinnabardis· pr'aepa_ crud. 

rata 150 Pyridinum 
iii1;1 1 m11:nra11111iJ::~1111:1111ii1111:m11'1im11;11EB1!1um11:111m!1riiE1ir1:1m11:11m 11:11i1!:111ii111:1:m:11:11B11:1'D 

Malackai FRIEDRICH~féle 

Kárpáti egészségi labdacs 
gyermekekne'lt és felnőtteknek egvaránt kivál:'.l 

hashajtó 
Nen1 okoz görcsöltet, gyorsan, biztosan é<:i cnyhón hal. 

Vezérképviselet és főraktár: 

TÖRÖK-LABOR 
Gyógyárunagykere~'kedés és Vegyészeti G;yár Rt., 
Budapest, VI., !{irály-utca 12. Telefonolc '''24-3-20-

'I 
'I 
!/ 

11 

11 

11 
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Cupr. acet. cryst. 
„ murdaticum 

nitricum 
oxydatum 

150 Sal acetosellae (I<.ali 
150 o~al.c'um} 
150 Semina <:occuli 

Stannum chloratum 
V. TABLAZAT. 

Tartalmazza a szigoruan vett mérgeket, melyelr 
droguisták, vagy oly bejegyzett cégü kereskedölr ál~ 
tal, kik mérgek eladására a belligyminisztertöl en~ 
gedélyt nyertelr, tarthatók és hatósági engedélyel{re 
kiszolgáltathatók. 

Acidum arsenicosum. 
l~.qua amygdal. amar. 

„ lauro„cerasi. 
Auripigmentum. 
CobaltuM 
Hydrarg. bich1or. 

Hydrarg:. oxyd. rubr. 
,, sulfuric. bas. 

Kalium cyanatum. 
Oleum amygd. am. 

aeth. 
Oleum lauro-cerasi aeth. 

Uj gyógyszereket a droguis1ál~ a közönségnek ncnt 
szolgúltathatnah: Ii:i. 

_!\. m. kir. belügyminiszter 7,1.223-1898. sz. kör
rendelete. 

('Valamennyi törvényható::ágnak.) 

Feln1erült eset alkalmtiból szlikségesn~k tartot
tam azon kérdést tisztázni, hogy a droguisttik kor
látlanul forgalomba hozhatják-e a majdnem napról
napra forgalomba kerülő űjabb ,gyógyr.zereket? 

Ez ligyhen :neghallgatván az orsztigos köz
egészségi tanácsot is, annak véleménye alapján tu
domás és az érdekelteknek alltalmazkodás céljából 
való tudtuladása végett érte::ítem a törvényhatósá
got1 hogy a koronkint űjabban felmerülő gyógysze-
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relt és gyógyszerfélé'k, melyek gyógycélokra hasz
náltatnak, olyanoknak lesznek tekintendölt, mint az 
1894. évi 111,005. szám alatt e helyröl ltiadott sza
bályrendelet r. táblázatába soroltalt, azaz űj gyógy
szereket a droguisták a ltözönségnek 'ki nem szo!gál
tathatnalt. 

Ezen rendelete1nben foglalt tilalom megszegé
se az említett szabályrendelet 10. ~-ának rendellte
zése alá esilc 

Budape5t, 1898. július 21-én. 

A :niniszter helyett: 

Széll Ignác, államtitkár. 

1\ nöi tern1él>:cnység 1neggát1ására szolgáló szerek 
és J'észillélioek forgalo1nbnhoz.atalá1uth: eltilt{tsa. 

A m. kir. belügyminiszter 50.981-1901. sz. kör
r.endelete. 

(Valan1ennyi törvényhatóságnak.) 

1Yiiután többször előfordult, hogy egyes, a női 
terméli::enység meggátlástira szolg<ilö1 s bizonyos cin1 
vagy név alatt a nagyközönségnek ajánlott és for
galombahozott szerek vagy készüléli::ek, melyeli::nel{ 
!llllllllllllllllilllllllilllllllllllllllllllllllllilllillllilllllll!lllllllll!illll!l!i!ll!llilill!ll!lllllll!lillllllllll!!lllilll!lllilllllli 

TÖRÖK-LABOR 
bérmunkákat 

igen előnyös feltételek n1ellett, a kiváut 
el ö írás szerint egzakt l'iviteJh:•n 
vállal. 

'I 
1/ 

1/ 

1/ 

1.1 
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száma az utóbbi idöben rohamosan ltezdett felszapo
rodni, - a forgalomból való ldtiltásult után, a vo
natkozó tilalmi rendelet kijátszasára :nás név alatt, 
vagy csekélyebb változtatással más alakban újabba~ 
is forgalomba hozattalt és ajánltattak, szükségesse 
vált, hogy az esetröl-esetre szóló eltiltó rendelkezé
selt helyett e tekintetben általános rendelkezés tör
ténjélt, annál is inkább, mert az orsz. közegészségi 
tanács többször meghallgatott véleménye szerint, a 
szóban levö fogamzást megg<itló szerelt és ltészülé
]\.ek vagy jelentékeny egészségi ártalmat képezn~k, 
vagy pedig a l>:özönseg megtéveszté.:::ével annalt ki
zsákn1ányolására alltalmasak, valamint alltal:nasalt 
arra is, hogy a közönség eI'kölcsi érzékét sértsélt, 
söt aláássák, nem is említve a dolog népesedési és 
J;:özgazdasági szen1pontokból való fontosságát. 

Ennélfogva az ide melléltelt rendeletet adtan1 
ki, n1elyet azzal küldök meg (címnel;:), ,ho~ azt 
hozza megfelelö úton ltöztudomásra, s annak vegr.e
hajtása tárgy8.ban :negfelelöen intézl;:edjék. 

Itendelet 

a nüi t1ern1él;:en~·ség meggátlására szolgáló, Icg-töhh
szlir nöi úvszernck nevezett: szerek és l;:észiilék:5.l;: 

forgaln1:."lnak tilaln1azása tárgyában. 

1. 1'1inden olyan erömüvi készüléli:nek vagy ve
gyi anyagokból összeállított készitinénynek, n1:ly a 
női nemicsatornába való bevezetés, vagy a mé_h szá-

1111111111clu11111111rm11111111111a1nn1111111a11111111111ia111111111111c111111111111m11111111111ct11111111111c1111 

HYPEROL 
száj- és torokfertőtlenitő. 

jadéká.na1t befedése által a nöi termékenység meO""
akadályozására szolgálhat, az or.szág területén való 
forgalombahozása, terjesztése, eladása illetve kül_ 
földről való behozatala tilos. ' 

2, Hasonló tilalom alá helyezek bár:uely n1as 
szert, készítményt és ltészüléket i::;, ha az a nöi 
termékenység megakadályozásának célzatával haza_ 
tik ajánlatba. 

3. Ezen tilalom n1egszegése az 1879. évi XL. tc. 
1. ~-a érte1mében löhágást képez, s 15 napra terjed
hető elzárással és 200 1;:oronáig terjedhetö pénz
büntetéssel büntettetik. 

'.!. Ezen tilalom nem érinti az ilyen készüléJ;:.::;k 
és e~_zl~özö!< _forg~lmát al;:kor, ha azoJ;: mint gyógy
eszkozoJ;:, 1rasbelt orvosi rendeletre vagy utasításra 
orvosi n1üszerészek által készíttetnek, ilietve kiadat~ 
nak. 

5. -A.. jelen rendelet hatálya - önként érthetöleO"" 
- kiterjed mindazon ilyen vagy hasonló szer.ekr;' 
~zkö7ökre és k?szülékel;:re is, :nelyek egyes J;:ülö~ 
itt~n1 rendelkezese.kkel a forgalomból n1ár elöbb ki
tiltattak, miért is az cmlilelt J;:Ulön rendeleteJ;:et 
e.zzel hatályon kívül h.elyez-en1. 

_!\. nüniszter helyett: 
Gulner, á.lla1nti.tkál'. 

1\z 1!103. úvi 90.000. B. i\I. sz:lrnú gyógyr.;zerl;;iilönl~
gesi;(~gi szahál;yrendelet: hahllyhan 1uaraclt 

paragrafur.;ai. 
( A.z 1933. évi 200. :-:.zán1ú belügy1niniszlcri kör

rcnilelettcl kibocsátott új sz!l.bályrenclelet,'::,) n1e1y az 

~') Lásd 135_ oldalon. 

[j 

11 
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egységes összetételű gyógyszerelt és gyógyszerltü
lönlegességelr ellenörzéséröl rendelkezilt, tulajdon
ltépen kiegészítője az. 1903. évi 90.000. számmal jel
zett régi gyógyszerkülönlegességi szab<ilyr.end~l::!t
nek. Az új szabályrendelet a huszonöt §-ból álló 
régi rendeletnek 1., 2., 7., 8., 16., 23. és 24. paragra
fusait egészen, 1·1-ik §-át pedig részbEn hattilyon 
'kívül h.elyezi, úgy, hogy a régi rendeletből ezentúl 
csak a 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13., 14 (részben) 
továbbá a 15„ 17., 18., 19., 20., 21., 22. és 25-ilt 
~-z.i maradnak hatályban. Lá.tható tehát, hogy a 
régi rendelet tekintélyes részére kartársainltnal\: 
:nég szükségük van. 1'Iinthogy pedig ez a harminc 
év előtt ltelt rendelet ma már ltevés ltartá.rsunknak 
van birtokában, ide iktatjuk e régi rendeletnek azon 
paragrafusait, am.ely.ek továbbra is hatályban ma
radnak. Igy aztán, ha az új rendeletet, továbbá a 
régi rendeletnek alább lcözölt, tová.bbra is érvényben 
maradt részeit és a hatályon kívül nem helyezett 
1903. -évi 120.170. szd.mú belügyminiszteri körrende
iill!lllllllliilllll!lllllllllllllllilllllllliliilllillllllllilllllllilllllllllilllllilllllllilllllllllllllllllllll!lllllll!llllllllllllll!l!ll 

IUlj vukovári arctisztitó~kenöcs 
és börszépitő szappan 

nagy forgalmat ·bizto..,it. 

Kézieladási cikkek. ajakirok, ceratok stb. 
ízléses, elegáns kivitelben, olcsó áron 

kaphatók. 
1-IintB.kkal és ajánlatolcltal szolgál: 

TÖRÖK-LABOR 
Rt., Budapest, VI., !{irály-u. 12. Telefon: ~'2·t-3-20. 
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tetet ös~zeti::szik, birtokában leszneJ- a . . 
ben levo telj.e.s ·.,. .. .. 1.. ma erveny-
nak.) w gyooyszerkuloniegességi szabályzat-

.:lz 1903. évj 90.000. szániü . ·, . _„ •• 
szabályren l •l t •J- • • gyoo'JSZerI\ulonlegességi 

• < e e ne i. crven_yben maradt §-ai. 

3. §. 

Gy9gyszer!cülönlegességek forgalombaho t I 
gy?g~szerarukereskedöknek (droguistá:a~~ ~sak 
DYJ.!vanos gyógyszertáraknak va "' es a 
GyogyszerárulcereskedöJ- azonb n. meg:~ngedve. 
gesséo:et csalr ny·I ; an gyogyszerktilönle-

0 i vanos o-yó t · szolgáltathatnak ki. o gyszer arak részére 
4 ,, . ~. 

Gyógyszerkülönlegességeket f 'O' 1 céljából külföldről beho . 01 ?a ?:nbahozataI 
szertáraknak , . zni c_sa.k llYJ.lvanos gyógy
bad. \agy gyogysz.erarukereskedöknek sza-

5. s. 
!{ülföldi gyógyszerltülönleo-ességek 

ug~anazon határozmányok alá e"s1·1, . t 
cn,o.,.vs - ··r·· 1 • mm o.r o~ zer1i'..u on egességeké. 

6. s . 

forgalma 
a belföldi 

. _Hivatalos (officinális) gyógysze:rt mint . 
ahtast ma· s n · 1 ' spec1-, ev a att forgalombahozni tilos. 

9. §. 
Olyan zyyó~v·s 1 ··r·· r 

O' • • b ~- •. zer tu on egességet, mely a Ma-
;;?e:je1~f'to%sgzye1~tonJ~~ehn tegJ.: vagy két k.eresztt21 

• 
0 

. '. .. aso o a ásu szert tartalmaz csu-
i~~a~~~.balyszeru orvosi rendelvényre szabad kiszol-

1 

,. 
T 
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• . , cr basonló hatá:;ű szer~ 
I\:étszel' kereszt2r...e".~' .. 'a0 J'..., · '-o- t rcnclc!ö orvos: 

• 
0

, • ,„-·-::zerkulonle1::>e-se"'e 
0 

.. ~; ly•r• 
tarta1n1azo l;:>Y

0
::..Y- 1 . olo-<'iltatni csak U7. ~e.-~ .„ 

vényre azt t:o:n1&tzlten .tisz ""~ ·-n1;·tlést „1·~·:)st2tur" 
. ai)a(i 11:1 a r.:ndelö orvos ~. ,1z k"lettel s ·aláirás-
sz , t " szóval s UJa J J -
vagy ,,reitere ur ' 

sal rend~ii el. 7"'1 t ta1 tal:nazó gyógy-=zc11tü-

Ne1n lcer.eszte~:t.~ s__ . --1e ll}'llvu.nos gyogy-
l a J·ozons"'"' le.,-,c ·1 

lönlegesség:-lt "·vo~i vénYo nélkül is loadhato; 
szertára kbo 01 "' 

10. ~. t 

„ .. rr- -&rr tartóját (s ese -
1-Iinden o-yöo-yszerkulonleoes::i i::i k.,.11 ell:itni s 

t 1 ""t) '='cinrt-"lirattal \vignetta) "'.t a gyó~y-
leg o >:Ja '" . J·ész•tö cécr nev0 , o • 

ezen fel ·kell tüntetni: a ~ >t. a b:nnc fo.::;lalt hato-
l s écr eln""vezese , - 't 

szcrl<ubn ege " " . . t és az illdö adag arc. . tt 1 

"nyao-o'k n1enny1sege _ · e _ vao-v ];;:ét k;,resz. e 

- Ha a kü!önleg-ess;g t. g) ·zett tartalmaz c1m-. 

iueo-jelölt, vagy iasonlo ha ~-:~ ;:; Csak orvo~i i-cnclel-
.0 . _ „, ís fcltüntetenc.o. 

fehratan e... -

vényre kiszo1g~tltath~.~-o.k0nt ~ nünclen gyóg~'javal-
1-tasznó.lat1 uta:::1ta~. - ··1 n\1:aln1rlza11do ,,Bel-

.- - . 1 a folletlcnu ,_ '-
1 

·'-..renfé-
lat mellöz~S<J'•e ----:. ' , -„lzGc:ar· lüvUl, csa \: li_, 

··ie~r•' yacrv .1;;::Lnsol::g' ~-- ·_::
1
-.' ·e boron-atásra, to-

s-o o e~ ' t_... ])<>dorz::.o es1 , "' . lt"" te-
le utasitlls ~:-dha :>. - clncrolüs rnódja i!:> .:e un 

•1 1" efJ.~o- az a 'o rokviz s~ J. - 5 ~ - 0 

d .. csak olyan aján-
ten o. ·-·· -··1·lüiiönlegessegcl<he7' all<almival a bel-

Gy...,,:~·. •-·; a'11eli• a bejelenles Uen 

1as csat!..11i-üo, . ..,. t·1ttntván. szö\•2gezé.-oe .e 
ü n1ini::::;t.~rn!Jk h_:_,11u .< -

gy ·t 1 1.--.,„ 'Uet ult fel. 
észreve e -"'-"" · • 

11. ~-
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vet tartoz11ak vezetni akként, hogy abból a gyógy

szcrkülönlegesség készitésének ideje és :-t készitéshez 

felhasznált nnyagok mennyisége ~itUn)eJc 

12. ~-

A gyógyszerkülönlcge':st!ig egyes adagjai árának 

n1egállapitúsára a hivatalos gyógyszerárszaJvány 

azon tételei irányadók, melyek az illetö szerek tö

m.eges szállílására .-onatkoznak. 

13. §. 

A gyógyszerkiilönlegc::ségek l;;:észitése és forga_ 

Jombahozatala egészségügyi feJUgyeJ-et és intéz'lcedé::; 

alá tartozik fl87G:XI\r. tc. 2. 0- ), mely küiönösen a 

gyógyszertűrvizsgálatok aJkain1áva1 k5zren1üköclö 

hatósá5i közeg.::l;: ültaJ pontosan foganntositandó. 

14. §. 

Ha va!aiue:y gyógyszetl::illönleg2sség forgalo:n

bahozataJa vaJ ezen szabülyrcnclelet rcncle· kezé.sei 

n1.eg nen1 tart11tnak, küJCnös2n l:a oly ajánlással ho_ 

zatik forgaion1ba, n1el;y11ek szövege a forgaJon1baho

zatal ird.nti ké1·ele111 nlka!111ával be nen1 mutatta-

111u1111rc11111r111r1rc111r1r:r1r1rc1111111r1r1101r1r1111r11rur111r1r1r1rrn11111•:···:•:::·::1!11•1::or:r11r11111rc11i1 

BOLUS ALBA STERILISATA 

„Labor" 
a Ph. !-Ig. III~nak nlindcn tékiut.é!Lóc-n ruegi'efelö és 

abszolut megbízható készitn1én.y. 

,,LABOR'' lubuskészitmények 
tiszta amerikai YaselinnaI készülnek. 

1 



tott, vagy ha utólag valan1ely egészségügyi hátrány 

derülne ki, a belügyminiszter az illető szer készité

sét vagy forgalombahozatalát bár:niltor eltilthatja.. 

15. §. 

Olyan lt.cndözö, szépítö íltozmetikus) sz.erelt ki

szolgáltatása, melyek csakis orvosi rendelésre 1d

szolgáltatható szereltet Lartalmaznalt, ugyanolyan 

elbánás alá estk, mint a gyógyszerkülönlegességelt 

kiszolgáltatása. 
17. §. 

Az orga.no-terapeutiltus és szero-terapeutikus 

gyógyszerek és mindennemű oltóanyagok forgalma 

ezen rendelet határozmányai alá nem esilt. 

18. §. 

TuILnden, az állatgyógyászat "ltörébJ tartozó 

gyógyszerltülönlegesség, titkos gyógyszer, tápláló 

por forgalombahozatala n n1 .. kir. földmivelésügyi 

miniszter hatá.sltörébe esven, ilyeneknE:1\. forgalom

bahozhatása iránt kérvény.ek ahhoz intézendők. 

19. ~· 
Titkos összetételű gyógyszerekül (titkos gyógy

sz.ereltül) oly 'készítn1ények tekinthetők, melyeknek 

anyagát vagy összetételét, vagy előállításuk médját 

készítőjük titokban kívánja tartani, vagy m·elyeltnelt 

ismertetésében hamisan - természetes összetéte-

1111111111n1111111111nn1nn11111un111111111111a111111111111a111n11111uc111111nnnc1111111111nn111111111111a1111 

Beretvás pasztilla nagy hasznot hajtó különlegesség 
Olcsó b··szerz§!:'i forrás a készítőnél. 

BERE TV ÁS gyógyszertár, Kispest. 

6D 
lükkel ö,,;sze nem 
tuiajdoníttatik. egyeztethet5 - titokzatos hatás 

20. §. 

Titkos összetételü · 
1:o:=atalát Cs kulfdldrol gy~~szereknek forgalomba-

.XIV. tc. 53. ~.·-a valo ?.ehozatalát az 1876·. 
.. alapj<i.n a boJ 

lyezheti. ~ ugyminiszter engedé-

21. s. 
~<\. titkos összetételű .,. · ., 

szerkülönJe0<e-sé el· . oYOgy:;zerekre a O'yó~y-
• • • • 0 ;:i g "le vonatkozó ··- _ . . 0. l? 

heaese.k: ervén,·eseJ· 1 . . . o:;sze:; fenti intez-
• • .J "' nve\·e a 10 -: 

zeset, mely szerint a tartó t i :;. a~on rendelke-

bennfoglalt halóanya.,.. n1 ~ ~ t) c1mfeliratán a 
0 ennyiseg.e feltüntetendö. 

22. s. 
A gyógyszerészek kötelesek ·1 

lo:nba.hozott gyógyszerk„ 1„ 1 ~ a taluk forga-
Dsszetételű gy· u ~n eges5:egekröl és titkos 

ogyszereltrOl · -1 
gyógyszerl\.ülönlegesséO'<>l· ·e J:~ze tct vezetni. ~4.. 
dök azon orvosi vénye}~ ~. J gyzékeben f.eltünteten

szittetnek. t is, melyek szerint azok ké-

l •••• I{ötelesek tovUbbá a k1szo1 ált . 
• culo11Jege:::sé0' vagy titka~ . g atott gyogyszer

tokjánali: ci~1íeli~·atát ;:i gyo~szer ta_rtójánalt vagy 

ellátni. a gyogyszt;,rtar jelvényével 

25. ~. 

Ez a szabályrendelet 190·! évi . . 
Jen _lép hatályba. · Januar h6 else-

1111111111111"iiiEiiö'['"DllllllllllllCl!llllllllllut 

száj- és lorokiertöllenilö 
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·ti ··sszetételü ,„ ·óo· ·szerkiilönlegeségel>: és tt .:os . 0 • '.· , • :~.ó~„;·s~~rekriH szóló szahá1;i.-rent1,~let hatarozmany.u-
0 " ual.: kiegészítése. 

- ~~ m. kir. belügyn1iniszter 1903. IV /b. 120.170. 
számú körrendelete. -

(Valan1ennyi törvényhatóságnak.) 

. ·J·"\"nle""eso:éo-ek és tiU.:os összetételű A.. O'yoo-ysze1 \U o o " o h · 29 ·n 
-

0 0

1 ··i óló 1 nJ3 évi augusztus o -E gyó<Yyszere n·o sz • ... · ·b · t tt 0 

1. lt ;tteni J·örrendelettel ln acsa o 
90.000. sz. a. ...e ~ . . " o- , • O' szerkülönlegessé
szabályrendelet alap1~n, ~„ oi ol:>cÍcuo- beérkezett fo
o-eJ· foro-alomha hozllatasa nan e o t t 1 t k 
o ~od;fulvok tárgyalása során nyert apasz a a_ o 

z~y~~~t s~:~~~e~~~~,~~t:~~~~~~k \l!~~~~it~~~b~ii= 
~~~ ~tépest, az országos közegészs.égügyi tanacs Ja
vaslatára, az alábbiak~tl i·endelemd: fol„ade"\:ok kiza-

1 „1 ··1 O"" aLi{a mazan o ' • 
1. A ">:U so eo :. """ hozh;tól>: forgalom-

~~; i~;a;\;~~~~~et~elies a~~~>:~~e~ folya1noclványokhoz 

is n1e1Iókelni. . t - inden egyes 
9 :\. folvamoclv<inyban a reszle e::>, m . 
-· • „ • - ·tasnal· 1·e1l foO"ln.ltatn1a an·atrészre kiterjedö arszam1 ........ ·1 , o d let 19 

... . { 0 OOO ·19J3 c:z itte:i1 szaba y1en e -· 
és pedig a f,J 11··· / a tö;1~0-es .szállitás tételeit véve §ának n1eg e e oen, < "' • 

alapul. :·r::i,:·,·;:rJ.iSL: :rrs.i::;z1: ::r~y:um :' ifJt::: lil!::11m11111m11n1 miirnira1:TrE::u::: :::·Ei·1:·;r.:m.:L2 . ;...!„ .:.ll 

LAJBOR" 

GALENICUM:OK 
• „ „ , „ éllÜ dr6goh;ból és tiszta hutu-

a leglutu~obb nuno~ o ·kön elöinisa szerint, a 
auyagoli:bol, ba ~yo~~~~~zi é~·eo·yC.s:.:i k~chni1iúv~1 
leo·tökéletcscb g:1og;v~ · "'" 

"' li:észiilncl~. 
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3. A közönség vallásos érzését üzleti célokra ki
használni nem szabad, Inert ez a vallásos kegyelet
tel cllenkezih: épp ezért 8. kU!önlegessÉgeket készi
tök sem a gyógyszer nevében, sem a c.so1nagolásban 
oly nevet vagy jelvényt ne hasz:iúljanak, n1ely ezen 
rendelkezéssel ellentétben áll. 

Együttal n1egjegyzen1, hogy a velünk a gyógy
szerkiilönlcgesséegk forgalmát illetőleg viszoncsság
ban levö .-'\usztriő.baTI i:i. gyógyszerkülönlegcsségekneli: 
képzeleti elnevezése si:ics megengedve. 

·1. _A,. l;:Ulföldi c6gel;:. - _-'\usztria kivételével -
azon bejelentését, hogy l\Iagyarországon gyógyszer
különlegességeket szá.ndékoznak forgalon1ba hoz!!l, 
nem vehetem tuclomásul, nlinthogy reájuli: nézve 
nem birhat hatállyal a 90.000 ;1·903. sz. itteni sza
bályrendelet 23. *--ában foglalt büntetö ·határozat. I~y 
esetekben azon hazai gyógyszer( ::znel>: vagy gyógy
szerárúke;:cskeclönek kell folyan1oclni, aki ily szert 
behoz..'1.i és forgalomba hozni akar s ki a. hivatl;:ozott 
szabályrenclclet hatá1·ozn1űnyai n1egtartasaert a fe
lelösségct elvállalja, n1i célból a gyógyszerkiilönle

:1::fi!li.!i!lli:l;E;ll:':;1m:1,'.!fill!;'i:!.i3;·::;1EJ·r;:151·1,1 s::·um:ri~i&11::1i1111 1 1:e:1: i!fB'i:~iiiil!i:r11m:::1rm'riill!!!l 

„LABOR" 

PIPERESZAPPANOK 
mindenütt bev.ezetett rnúrlüis áruk. 

I~ívánatra ;.,p.:ciúlis összeüllitásban sajút nC\·veI h; 
készit piperesz::!;lpant: 

TÖRÖK-LABOR 
Gyógyárunagykerc~;1{edós és 'legyészeti Gyár Rt., 

Budai.:est, \TI., I\:irüly-utca 12. Telefonok: ':'2·!-3-20-

'' " 
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gesség minden egyes ada~j~t ~ógys~ert~r:inak 
vagy gyógyszerárülrereskedesenek címfellrataval el 
kell látnia. 

5. Magyarországon forgalo1nba hozott, nen1 _ma
gyarországi származású gyó~ys~erl.:ül~~leges_segel;: 
dobozain és UvegJein a hasznalati utasitasnah. ma-
gyar nyelven is közölve kell lennie. . . . . 

Végül, n1iután a szabályrendelet 1nbo:satasa ota 
beérkezett riagyszirnú kérvényböl a~t latom, .. ~ogy 
a kérelmezök jelentékeny része gyogyszerl.:ulonle
o-ességh:épen oly l.:észitményel.:et kivan forgalomba 
hozni melvelr nem egyebe!;:, mint a hivatalos gyógy
szereÍr n'éha értelem nélküli, hangzatos névyel meg
jelölt keverékei, szükségesnek ~artom a lre.relmezni 
szándékozókat nyomatéltkal f1gyelmezte~n1, ho~.Y 
a szabályrendelet 1. ~-a értelmében gyogyszerku
Iönleo-esséueJ;:neJ;: csupcin valamely gyógyszernel;: 
vagy'=' gyóg'yszerkeverélmek újabb és célszerűbb ala~;:
ja teltlnthetö s annal;: forgalomba hozatala cs:zp'.1n 
azon esetben lesz tudomasul vehető, ha az a keszit
n1énynek g~tógyúszati szemr:i?n~ból. é:tékesebb volta 
nüatt a l;:özérdek szen1pontJabol luvanatos. 

Felhívom a címet, hogy ezen rende_Ie~en1et, ~~
letöleg figyelmezteté::;emet a törvényhat~saga teru
letén levő összes nyilvános gyógyszertarak, vala
mint gyógyárúkereskedésel;: tulajdonosaival hala
déktalanul l;:özölje. 

Budapest, 180,1. évi ja::111ár hó 23-án. 

_A, t:r"Jniszter helyett: 

Slindor, s. k., 
államtitkár. 

l{ézi gyógyszertúrakrúl .szúló szahűlyrendelet 
!dbocsútása, 
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A m. l;:ir. belügyminiszter 89.000-910. B. 1vI. sz, 
körrendelete. 

(Valamennyi vármegyei és városi törvényható
ságnak.) 

_t:.,_ Magyar Gyógyszerl;:önyv III. kiad<isának élet_ 
beléptetésével 8. ltézi gyógyszertárak ügyében l;:L 
adott 189·1. évi 98.802. számú B. 11. rendelet több 
tekintetben pótlásra szorulván, az Országos Köz
egészségi Tanács meghallgatásával az alábbi sza
bályrendeletet bocsájtom lti. 

_t:.,_ szabályrendelet szükséges példányait azzal 
küldöm meg a törvényhatóságnak, hogy egy pél
dányt tiszti főorvosának, azonJ;:ívill pedig egy-egy 
példányt 8. itézi gyógysztrtárak birtokosainak l;:éz
besitsen. 

1finthogy a szabályrendelet 22. S-a érteln1ében a 
már előbb engedélyezett kézi gyógyszert<irak birto
kosai e rendelet megjelenése után 30 nappal eleget 
tenni tartoznak e szabályrendelet intézkedéseinek, 
hívja fel erre a törvényhatóság a kézi gyógyszerta
rak birtokosait, eljárásának eredményéről pedig 
1911. év január hó 31-ig tegyen ide jelentést. 

Budapesten, 1910. évi november hó 17-én. 

(1:I:elléklet a 89.00-0-1910. B. 1.,,r. szá.n1hoz.) 
SZ:IB.iL1::".H·ENDE.iLET. 

a I;:éz.i gyógyszertáral;:ról. 

1. ~. _i.\z 1876. évi XIV. t.-c. 135. paragrafusa 
értelmében ott, aCJl gyógyszertár nem létezik, az 

·cirvosok kézi gyógyszertár tartásá1·a a törvényható-

' '' ,, 



ság első tisztviselője által feljogosithatók. 
_!;. törvényhatóság első tisztviselője ltöteles min

den ilyen engedélyezést, az engedélyezés lteltének: 
és -számánalt n1cgjelölésével, a belügyminiszterhez 
bejelenteni. 

Ha a jogcsitvány megtagadtatik, az erre vonat
kozó véghatá.rozat jogerőre emelkedése után a ltöz· 
igazgat<isi bizottsághoz fellebbezhető. . . 

2. §. _A,. kézi gyógyszertár birtokosanalt utazas. 
közben oly lrözségben, ahol gyógyszertár van, lrézl 
gyóo-yszertárából gyógyszert kiszolgáltatni tilos. 
1:> 1:>3. §. A kézi gyógyszertár megszünik, ha ugyan
ott önálló vagy fióltgyógyszertár felállítása enge
délyeztetik. 

·1. §, _t\..z így n1egszünt kézi gyógyszertár ké~z-
1ete és felszerelése az új gyógyszertár birtokosa a1-
tal becsárban átveendő. 

fi. §. .A. kézi gyógyszert<ir jogosítványa csak 
azcn helyre szól, ahová az engedélyeztetett és így 
birtokosának más ltözségbe történő letelepedése al
ltalrná.val érvényét vesz;ti. 

G. §. A kézi gyógyszertár célja, hogy ahcl 
gyógyszertár nincs, a;; . .)rvos betegét a legszüksége
sebb gyógyszerelrkel elláthassa. 

1:1:!ii.'liii:!fü1':;;:12i;!. 1 :r;i:·;:;E]::1·'!§'!i'i!:'l:::::!:1:!;:;!§·1::1m:~::,EJ::1::&j:!:,:fil1ii.ii!3'!i!!!Zlli:l!B:li!iFliilliEl::i 

LEUEOPLAST 
n1ag;.rur g~:úrhuúny ! 

a közg:yögysz.~reUátás, 

~ l\I.-\BI, 
OTI és 

az (issz'es körhúzak részére szuha.U.on rendelhetö 
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7. ~ .• A.. kézigyógyszertár birtckosa idegen orvos 
rendelvénye alapján csak azon esetben tartozik 
gyógyszert kiszolgáltatni, h2_ e. vényen „periculum 
in mora" jelzés van e::i a rendelvényen a kézi gyógy
szertárban tartandó szerek szerepelnek. Ily esetben 
a gyógyszer ·bármily idöben elkészitendő, ha a kézi 
gyógyszertár birtokosa otthcn van. 

8. §, A ltézi gyógyszert:irban a következö. 
gyógyszerek tartandólr: 

.4..cidum boricum. 
A.cidum tannic1un. 
.A...eth-er depuratns. 
-t- Antipirinu:n. 
A.qua destillata. 
-1- _t\..pomorphinun1 

hydrochJoricum. 
-t- .4..rgentum nitricun1. 
+ + -A...tropinum sulfu-

ricum. 
Bisnn1thun1 subnitricum. 
Ca:nphora. 
Chininum hydro. 

chloricum. 
-t- Chloralun1 hydratun1. 
-1- Chloroformium 

ad narcosim. · 
-j--j- Cocainum hydro

chloricum. 
Collodiu:n flcxile. 

Fertőzés 
ellen 

+ Cuprum sulfurjcum. 
+ -L Cylindri hydrargyri 

bichlorati corrosivi. 
-f- Digitalis folia. 
+ Extractum secalis 

cornuti spissurn. 
+ Hydrargyrum chlora

tum mite subl. parat_ 
Jodoformium. 

' Ipecacuanhae radix. 
I{a!iurn bro:natum. 

-, !{aliu:n hypern1anga. 
nicun1. 

·+ !{aliun1 jodatun1. 
-!- Liquor ammoniae 

ani~atus. 

-!--!- 1forphinum hydro
chloricum. 

Natriu:n hydrocarboni~ 
cum. 

,1 



Natrium salicylicum. 
Oleum Ricini. 
Pilulae Iaxantes. 
+ Pulvis Do'\veri. 
Saccharum. 
Species diureticae. 

-j- Tinctura jodi. 
+ Tinctura opii simplex. 
Unguentum acdi borici. 
Unguentum hydrargyri. 
Unguentum zinci oxydati 
VaselintL-n flavum. 
-l- Zincum sulfuricum. 

9. §. _.\.z e1ösorolt gyOgyszereJi:en kivül a li:ézi 
gyógyszertárban ~1. l;:övetli:ezö kötöszerek tartandók: 

CÜllemplastrum adhaesivun1. 
Lana Gossypii depurata. 
Tela depurata. 
Fasciae e tela paratae. 
Tela hydrargyro bichlorato impregnata. 
·Tela jodoformio ímpregnata. 
Tela impregnata secundum Billroth. 
Fasciae e tela amylo imbuta paratae. 
Filum sericeum hydrargyro bichlcrato impreg
natum. 
10. §. 11.Iás szereli:et, mint a S. és ·g. §

ban elösoroltakat, tartani nen1 szabad. !{ivételt li:é
pez a serum antidiphteriticum, mely tartható és ki
szolgáltatható, az e tekintetben fennálló szabályok 
megtartásával. 

Ha bizonyos esetekben a felsorolt szereken li:í
vill n1ég más szereknek tartü.sa is n1ulhatatlanul 
szlUi:ségeltetnéli:, úgy azoli:nnk engedélyezése a tör
vényhatóság elsö tisztviselője közvetítésével, a tör
vényhatós<ig tiszti főorvosának tüzetesen megokolt 
véleményével, eset:-61-esetre ll belügyminisztériumtól 
l;:érendö. 

11. §. _.\.z elősorolt gyógy- és l;:ötöszerek a kézi 
gyógyszertárali:ban, mind a Tu!agyar Gyógyszerkönyv 
ID. kiadásában előírt kifogástalan minőségben, ki
wétel nélkül készletben tartandók. 

12. §. A gyógyszereli: jól z<iró üvegdugós üve
gekben tartandók, amelyeli:en tartalmuk pontosan 
fel legyen írva, éppen igy a dosis maxima pro dosi 
és pro die, azoli:nál, amelyekre nézve a 1'Iagyar 
Gyógyszerltönyv III. li:iadasa azt előírja. 

13. §. „A„ ln~zi gyógyszertár li:ülön e célra s:tol
gáló alkalmas helyiségben helyezendő el. 

1'1. §, _.\. gyógyszereket a kézi gyógyszertár 
tartására jogositott orvos a törvényhatóság terüle
tén lévő gyógyszertárból tartozilt beszerezni„ Kül
földröl, vagy gyógyszerárú-üzletböl gyógyszereket 
beszerezni tilos. 

li5. ~. _ti_ gyógyszerek be~zerzéséröl napló veze
tendö, amelybe a vett gyógyszerek és azoli: mennyi
sége bejegyzendö. :f..'Iinden egyes . bejegyzést az el
adó gyógyszerész D, beszerzési naplóban aláir. 

16. §. A li:ézi gyógyszertárakra az a hivatalos 
gyógyszerárszabviny és az azt ldsérö rendelet kö
telező, n1ely éppen érvényben van. 

17. §. ..\. kiszolgáltatott gyógyszereltről külön 
napló vezetendő1 amelybe a. kézi gyógyszertár tulaj
donosa a kiszolgáltatott rendelvényeli:et egész terje
delmükben bejegyzi; a beteg nevével, a ll:iszolgálás 
napjával és a kiszolgáltatott gyógyszerért felszá
mított összeggel együtt. 
r:.Hl:!':';1

, Ell.t.'-1'; !i"i
1

:';'1'1Ei.!'imi~'(";',Ii,':li'.':Ei'.i:·:, ~fö'';i !il1J.1:11EF1'.';'. fi'l':',:~í 1llJ';'1; 1·.Ér:r!E1:r::~ Elfi1!:!11J1J~l!l!!li:IGli'! 
Rendeljen 

TÖRÖK-LABOR 
·CODE 

.':üzgCnyrövidítésckkel. sokat takarít és minden árut 
azonnal kézhez kap. 
PAR SZAVAS StlRGöNNYEL 
EGf:SZ R.lliT.A.RT l\IEGRENDELHET. 



18. §. 1Iindeu gyógyszerről szabályszerű reude'.
vény állitancló ki. inely a félne};: l;:iszolgáltatandó. E 
nóll;:Ul se1nn1iféle szer ki nen1 szolgáltatható. 

18. ~. _-4.. gyógyszerek }~mérése, fe'.osztása, keve
rése, stb. ::.:zal;:szerü elvégzéséhez, a l;:6zi gyógyszer
t:ir ~\ szükséges eszközökkel felszerelendő. 

. A. felszerelésben inindenesetre meg kell lenni a 
következő eszközöknek és targyakn:ik: 

1. 1 darab zúrható alkaln1as szekrény külön re
kesszel a kétkereszttel n1egjelölt szerek szan1ára, 
n1ely utóbbi külön is elzárható legyen. 

2. 1 darab J;:ézi mérleg (0.1-100 gran1111igJ. 
3. 2 darab centigramm-n1ér!eg (0.1-1.0 gran11n

Ig). .:'i„z egyil>: kiilön jellel Jegyen el!ó.tva s csa~: a 
kétl;:ereszttel jelölt szerel;: lemérésére szolgáljon. Ez 
a szekrény liülön reJ;:eszében legyen épúgy, n1int az 
ezen szerel;: Jüaclásánó.l hasznait tö1Jbi eszközök. 

,l. Súlyszekrény 0.1-töl 200 gramn1ig, hitelesített 
súlyokkal. 

5. 3 darab különbözö nagyságú diJrzstilön1oz3ár; 
egy D„ l;:étkereszttel jelölt szereknek. 

6. 3 osztag porosztó-kűrtya; egy osztag a l;:dt
kereszttel rnegjelölt szereknek. 

7. 3 da1·ab szo.rul;:anúl; egy a kétkcrcszttel 111eg· 
jelölt szereknek. 

8. 3 darab i.ivegtölcsér: egy a !;:étkereszttel 
megjelölt szereknek. 

1111!1m11::11BJ:1;1;e::1::i:;1::1i;B1:::1~1:.!:1a ;,,mii1:.:m:1::cE11'l:i1.i1:J1:1m:1í::w11:::~: :;ID.iL!L~l~i'ilii:::Elr 

YPER l 
száj· és lorokferlöllenílö 

8. 3 darab különböző nagyságú mensura. 
10. 2 dar:Jb különböző ::J.agyságú készülél;: infu-

·:sun1ok készítésére. 
11. 1 darab borszesz-lámpa. 
12, 1 darab hár:n1láb. 
13. Szüröpapiros . 
14. 2 darab 2zürövászon. 
15. ·1 d'1.rab törlőkendő, egy darab a I;:étkereszt

tel n1egjelölt szereknelc 
16. 3 darab porcelláncsésze kiilönbözö nag:;süg~ 

1Jan. 
17. 6 cl::!.rab üvegbot; 2 dar'.:lb a l;:étkereszttel 

jelölt szereknek. 
18. •1 darab üvegpohár klilönbözö nagyságban. 
19 .A„ 1Tagyar GyógyszerJ;:önyv ill. kiadása. 
20. _i\ hivatalos gyógyszerarszabv:iny. 

. 21.. 1\ gyógyszerek cson1agolására ;:züksjges 
targyak (porhü:vely, orvosságos üveg, dugók, stb.). 

22. Beszerzési napló. 
23. Dispensáló naplótar. 
20. § • • 4.. felszerelés mindenl;;or jó állapotban, 

kifogástainnul, tisztán, rendben és hiány nélkül tar
tassék: o. n1érlegek. edénye];:, kanala!;;, szürövtlszon 
stb. n1inden vény e1késziiése után megtisztítandó!;:: 
a mérleg.'.'!sészék kitörlendök. 

Az elromlott, eltörött eszl;;özök azonnal űjak
kal pötlandók. 

i!l!6Jllll 1 fm']!ii!Ei!!l11Eiill!li!i!i:!í!IE!!i::!f.~'lii:l:Ltll!!!iml! 1:HE:i!:i6!FlliEll!l!!El:!iilE!li:l!f!lll:liffJHl!lt!!i!lll§llf -PANDIGAL 
szivgyógyszer 

új digitalis praeparatun1 
B E J E R S D 0 R F, Bud u p est. 

! 
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21. §. ~A.. gyógyszereltet a megromlás, fertőzés 
és összeJi.:evereclés ellen szigorúan óvni li:ell. A szerek tisztaságáért, megfelelő minőségéért, a kiszolgáltatás helyességéért, az á.rszabá1y megtartásáért a kézi gyógyszertár tulajdonosa felelős. 

22. §. Azon ltézi gyógyszertár tulajdonosainak, löknek kézi gyógyszertára e rendelet ldbocsátása előtt engedélyeztetett s már üzemben van, e rendelet megjelenése után legfeljebb 30 nap alatt eleget ltll tenniölt e rendelet intézkedéseinek. 
23. §. lJ.. kézi gyógyszertárak megvizsgálására nézve az 1893. évi 75.6•!1. szám alatt kelt itteni kör

rendelet irányadó és kötelezö. 
24. §. Az állatorvosok kézi gyógyszertárainak engedélyezésére, a bennilli:: tartható szerekre és megvizsgáltatásukra nézve az 1888. évi vn. t.-c. 122. §-a, az ezen törvényciltk végrehajt<isára vonatkozó 

1888. évi ,!0.000. számú földmívelés-, ipar- és keresltedelemügyi miniszteri rendelet 301. és 302. §-ai, az 1900. évi X\'II. t.-c. 11. §-a és az ezen törvényciklt végrehajtása iránt !dadott 1900. évi 95.000. sz_ám1?földmívelfsUgyi miniszteri rendelet 29. §-a, tovabbá. az 1890. évi 80.761-1889. és 1893. évi 75.641, valamint az 189·1, évi 31,788. számú bell'tgyminiszteri 
körrendeletelt intézltednelt. 

25. ~. ,,:.\. kézi gyógyszertárak birtokosaitól, ké
zi gyógyszertárult szabálytalan ]{ezelése esetén, amennyiben különben cselekményük az 1879. ev1 XL. t.-c. 108. §-ának elbírálása alá nelll esilt, a kézi gyógyszert<iralt tartási joga elvonandó. 

26. §. Ezen szabályrendelet életbeléptével az 1894. évi 98.802. szám(• belügyminiszteri rendelet 
hatályát veszti. 

_-\ !,'J'Ógyszertári ltCrvényekhez helyszinrajz 
melléJdCse. 
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A m. ltir. ·belügyminiszter 45.403-1911. VII. c. sz. 
körrendelete. 

(Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság
nak.) 

Minthogy azt tapasztaltam, hogy a gyógyszer
tári jog adományozása vagy ::neglevő gyógyszertárak áthelyezése esetében a kérelem elbirálása azért okoz igen gyakran nehézséget, mert a felterjesztett iratokhoz a már meglevő gyógyszertára:lt elhelyezését, valamint a felálUtani kívánt űj gyógyszertár helyét, illetve az áthelyeztetni kért Tégi gyógyszertárak: előbbi és újabbi helyét pontosan, hitelesen felttintetö helyszínrajz csatolva nincsen, ezennel elrendelem, hogy az említett esetekben az iratokhoz jövő_ re nézve pontosan tájékozt.a.tást nyujtó hiteles helyszínrajz (térkép) is csatoltassék. FeIJiivom a Cimet hogy e rendeletem pontos betartása iránt intézked~ jék. 

Budapest, 1911. március 26-án. 

A miniszter helyett: 
Jal{abffy, ál!a."Iltitkár. 

• .o\z . .\.rgentun1 aceticumnak a gyógyszertárakban 
l~ötelezö tartása. 

i\. m. kir. belügyminiszter 23.031-1913. VII. e, sz. 
körrendelete. 

(Valam~nnyi törvényhatósá.g elsö tisztviselőjének.) 
_.\..z újsiz;µlöttek ~nnyes szemgyulladásána.i{ elhárítása táriY'ában 1913. évi március hó 10-én 

151.403-1912. B. ~1. szám alatt kiadott körrendele-

' 
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t::rnben a betegsóg megakadályozás<ira A.rgentu111 
aceticun1 1 százaléh:os oldatánal.: l{ötelcző haszná!a:
lát egyidejüleg rendeltem el. 

_.\ nevezett vegyület nem lévén hivatalos gyógy
szer, -ezt a gyógyszertárak ez idő szerint nen1 l>öt.e
le.sek készlelbeu tartani, :niért is annak a szer alkaL 
Juazasara utasitott szülésznő]{ által beszerzése 
nincs n1indenütt biztositva. Erre való teklntette1. az 
ez iránt meghallgatott orszá.gos l.:özegészségi tantlc.S 
javaslata alapján elrendelem, hogy addig is, amig 
a :viagyar Gyógyszerkönyv III. kiadá.sának pótfüZ':!
tében az _'\.rgentum aceticum hivatalos gyögy::zerré 
tétetik: ezen szert az Ö=!Szes nyilvános és li:ézi 
gyógyszertárali: kötelezöleg l.:észlétben tartsák. 

_'\.z -~rgentum ac~ticum a kereszttel j?lzett sze
rek között tartandó és ·így csalös_ orvosi rendeletre 
szolgUltatandó ki. _.\ szer óvatosan, portól és fénytö'l 
n1entesen tartassék, épúgy, :rpint az Argentuni nitri-
cun1 crystallisatu;u. LégD.ag3'Óbb lJ'.elsö adagai ·11a; 
sonlól.: legyenek, n1int azok az Argentum nitricum 
Cl'y.stal1isatun1n<il elö Yanna.k irva. 
1,:~fll::t:'E.l.'li,li!1i'liii::1:1m'ii:;m·1!:;a;:!:im:1::rm:11i1m1n11ii3!1:i!m!1:11is1::11m:1mm11:1iml!1rnm11111m:'; 

GYÓGYTEAKÉNT 
lll1.'ll- és tiicl<ihántaln11rl~nál 11 Pnhlrnann und Co., 
Jh•rlin, tt•aklilünleg-es:-(>g1~t ajánljuk. - 1\-íinden vevD 
a l'nhln1ann-teá isn1erte~öböi eg;y ingy2n példányt 

kaphTI.t.· 

Vezérképviselet és. főraklár: 

. TÖRÖK~LABOR · 
GYóbr~:r:uilagYli:e_t'e;.'k:ed_éfi ~?._,_yegye;;zeti, , G;Yar· .. Rt.: 
Budap~st, VI .. · E::tiaty-úfcá ·12: TeJefonÓli:: '··2;i..:3-20-

8 '" ,, 
.. · -~z ~rgentum aceticum vékony, fónylö, fénüzü 

hustalytuket all~ot am·ely."'-'kböl 1 1·'sz J·" ·· · h .. . 1 
y '" ' \.OZOllSe<>'es 

. onel _ 108 _rész. v~zben oldódik. Hevítve belőle ecet;ay 
~= n~as ~?-zaln.ku anyagok fejlődn2Ji: és fénylő fehé-
1.::. f~mezust ·m.ar'.-1-d vissza. !(épl€:te: C:.! H:i .A.g o„. 
-'\..ra. ű.~ g 6 f1Iler, 1.0 g 50 fillér. Tisztasá<>'ra. vizS
galtnss~l.: n1eg úgy, :nint az ~-\.rgentun1 ~itricun1 crystalllsatum. 

. Felhívom Cimet, hogy ezen rendeletemet a V-"'

~etese alatt álló törvényh<itóság területén n1üköd~ö 
osszes orvosokkal és gyóayszerészekkEl hala.:: ··1-t 
Janul közölje. e. -1e·" a-

Budn.pest, 1913. március 10-én. 

A miniszter helyett: 
Jakahff;r, álla1ntitk-'ár. 

f!illii!illiil 1 iilliil!l'3Jli~1Eii!:!i5;!!!!ll;li:IFJJ:ii:W1!iiiElf!:'i:m r;:.Glliil!:&'il!'i:f!J!i~i·lii!:i,FJ!i!!iliJllli::.ili'ii 

,,Labop1111 

Gyógyszappanofl 
elad<l~át áliandó· orvosi proparranctával e·s· Ja h .. '· , . · e. " _ p lI Ct.::-
tessel támogatjuk„ .l\Ieghizható. rninÜség! 

~zléses új csomagotas! Nagy haszon! 

~észerzé_si ár: 1 ~rb -..10 P Eladllsi.áz" l c~rb. -.GO p 

. TÖRÖK„LABOR 
Gyógyárun~gykeres-k~dé:;„ és .,.~r~~Yt!sz~ti.-. p~j~. /.~Rt., 
Budapest, .. \-'L,- Király-utca; 12'. ·Tefr::!'Ori6k.: .c:!c2·4-3,;20. 

'* 
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. .\. \reronál úgy li.:e:ielendö, mint a hivatalos keresztes 
gyógyszerek. 

~A... m. kir. belügyminiszter 16.073-1913, VII. e. sz. 
körrendelete. 

(Valamennyi vármegyei és városi 
tósá.gnak.) 

törvényha-

Az utóbbi időben haz8.nk területén, de a külföl
dön is :nindinkább szaporodna·k a veronállal és a ve
ronál összeköttetéseivel sűlyos, sőt halálos mérg.ez_é
sek melyek vagy vigyazatlanságból, vagy öngy1l
kos~ági szándékból is történnek. A nálunk elöfordu.-
16 mérgezések oka az, hogy ez a különben nagybe:
csü altatószer a rn. kiadásű gyógyszerkönyv meg
szerkesztése után merült fel s így a gyógy:::.zer
könyvbe felvehetö és a k.ereszttel megjelölt szerelt 
soro.zatába beillesztlletö •még nem volt. Ennek az 
lett a lrövetkezmény.e, hogy a gyógyszertárak na!5Y 
részében, sőt a droguistáknál is kézi eladásban min
denki megkaphatja. Pedig a veronál majdnem k~
nyesebb szer, :nint a klorálhi?r~t; ugyanis alt~.t~ en 
mérgező adaga Jtözött nem tulsagos nagy a kulonb
ség, killönösen nem n~me!Y, .. a szer i:.á~t érzé_ken~ 
egyéneknél, főleg a nölt es oregek ltozott talalunk 
számos oly egyént, akik erösen idioszinkratikusok 
a veronál iránt s aki'lt, ha nem gondos és m.egfon
tolt orvosi rend'e1etre szedilt a veronált, hanem talá
lomra önmaguk választjá.k az adagot, vagy hozzr. 
nem értő gyógyszerészek és droguisták tanácsára, 
könnyen a mérgezés veszedelmébe juthatnak. De s~t 
is:nételt bevételnél még a gyógyszeres adagok 1s 
V·:!SZélYt okozhatnak, mert felszívódásuk elhúzódása 
c;::etén könnyen felhalmozó hatást fejthetnE.'k ki. 

J\. nagyközönség eg~szségUgyi érd:keinek kell~ 
n1 egóvása céljából szlikseges, hogy e szer a hozza 

85 

nen1 értő laikusok által csupán orvosi rendeletric 
legyen használható, miért is az orszá.gos közegész
ségi tanácsnak e tá.rgyban !df.ejtett véleményét ma
gamévá téve elrendelem, hogy a veronál. azaz a 
diaethyl-malonylureum, nemkülönben annak minden 
összeltöttetése, ezentűl csakis gyógyszertárakban és 
csakis orvosi rendeletre legyen kiszolgáltatható, va
gyis ezen vegyület űgy kezelendő, :nint a hivatalos 
keresztes gyógyszerek, 

Felhívom a Cimet, miszerint jelen rendeletem 
tartalmáról a törvényhatósága területén lakó összes 
or:vosokat, állatorvosokat és gyógyszerésze..ket érte
sítse és pedig az utóbbiakat azzal, hogy e rendeletben 
Ioglaltakat a gyógyszerkönyvben jegye.zzék fel, mi
nek megtörténtéröl a tiszti főorvosok a gyógyszer
tárak megvizsgálása alkalm8.val meggyözö&li tar
loznak. 

Budapest, 1913. március 10-én. 

A miniszter helyett: 
Jal;:abffy, államtitkár. 

.·\ szcn1élyjogú gyógyszert.áruk felúllitúsi és átruhá
zási ker,·ény~inek egészségi bizon;rít\·án;yai. 

A m. 1dr. belügyminiszter 4648-1913. VII. e. sz. 
ltörrendelete. 

(Valamennyi törvényhatóságnalc) 

. J.Iivata~i elödöm által, a személyes üzleti joru 
gyogyszertara1;: átruházása iránti kérvények tárgyá_ 
ban 1898. évi január hó 16-án 4.332. sz. a. kiadott 
·körrendelet második :beltezdése értelmében gyógy
szertárátru.bázás alltalmával, valamint' önálló 
gyógyszertár felállitásának engedélyezésére irányu-
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ló kéreJn1eknél i;:;, <l folyan1odó gyógyszerész az~~l tőrvényhatósűg tiszti föoryo;:a által,, am-elyn:k t~l1.Iletén az atrub<i.zandó gyógys~ertar ""?-r.'.' ill_etoleg ll1e1ynelc terlUetén gyógyszerti::r felallltas.':1' .. cel~ztatik hitelesen io-azolni tartozik azt a korul:nenyt, hogy testi egé~zsé&'ének te_Ijes birto~aban ~an_ ~s érzélc::zt;,rvei a gyogyszertar szen1elyes kezeles~t crátló semminen1ü fogyatltozá.sban nem ~zenvednelL 
::i lVIiutcin e rendelkezés az érdekelt folya1nodókna_li: sok esetben jelentékeny nehézsége]\,et okozott es o-yn.kran panaszra adott okot, n1ert az illető folya~;odólt a szóban levő egészségi bizonyítvány r:i_e~szerzése céljából sol1:szor nagy idöveszte~éggel_ Jaro, tetemes költséggel egybeltötött hosszabb utazasokat ·voltak kénytelenek tenni: ennélfogva méltányolva az e te.ldntetben felmerült és tényleg indokolt panaszokat, az idózett körrendelet szóban Ievö rendelltezését hatályon kívül helyezen1 és .elrendele:n, 1100-v jövöre nézve az egészségi bizonyítványokat an~~k a törvényhatóságnak tiszti föorvosa tartozi'li: kiállítani, amely törvényhatóság területen az érdekelt folyainodó áJJancló lakással blr. 

Budapesten, 1913. évi januúr hó 7-én. 

Rugalrn.as 

.:.\ n1iniszter h-elyett: 
,Jnkrthffy, üll:i.n1titluír. 

BANSAPLAST 
kisebb sérliléseknél a Jegalkaln1ri<:abb, nyujth~t :, 
gyvrssebkötés. 

. fl !!; E lt S D () lt F. B u tl ~·- p P s t • 
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NÉPJÓLÉTI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERI 
RENDELETEK. 

.. \z oldcYeles gyögysz.ier(~s:t,segédek a gyúgyszerészet J>:üréiien tartozó iniiködCse líÖrüli Jelelössége. 
~.\ m. kir. népjóléti és 111 unkaUgyi nliniszter 39.166-192,L számú körrendelete. 
<'Talamennyi törvényhatóság el:'.b tisztviselöjének.) 

Félreértések ellcerülése céljából az okleveles gyógyszerészsegédnek a gyógyszerészet ·Jcörébe tartozó működése körlUi felelősségének helyes elbiráIása tárg:rában, az alábbiak megállapitását tarto:n indoko!tnalc: 
Az 1876::i<:Iv. tc. 125. ~-anaJt harmaclilt bekezdé~e erteln1ében ,.az okleveles segédek ~aját lnüködési..Uíérl elsősorban maguk felslőselí" .. A. gyógyszerészn1este1i oklevelek érvényessége szen1pontjából az idézett törvény 129. szal{aszánal;:: másodiJi: bekezdése szerint az en1lített törvény ·13., ·1·1. é·; ·15. szalca::zai-1Jan foglalt határoz1nányok irá.nyadó'k. 
-~Z oldevele.s gyógyszerészsegédnck a fent iclézet.t törvényhelyben n1egállapított fel.e.'össégét a 35.985---1892. szán1ü „Szabályzat a gyógyszerész_ gyaltornokok kiltépzése tárgyában" ci1nü vallás_ és JíözoktatásUgyi :niniszteri rendelet ( 1Iagyarorsz. Rend. 'fd.ra 1892. évf. II. kötet 2163. o.) az ugyanc~:alí 3U--885. 1892. számú ,,Szabd.lyzat a gyóg:y·szerésznövenclékek egyetemi kiltépzése tárgyáJ)an" cimü vallás_ és közoktatásligyi miniszteri rendelet (. ::\Iagyarorsz. Rend. Tára 1892. évf. II. kötet 2173 oldal) és a 112.7·15~191-!. sz3.1nü vallás- és közoktect tásUgyi n1iniszteri rendel=t (l\fagyarorsz. P~end. Túra 191·L évf. II: ·kötet 257·L o ! nem ~.r:ri.ti, a gyógyszeré„zm-e:steri okl.~velek ér\·&nyes. ége te kin-



telében pedig az elsö helyen említett rendelet 28. ~-a 
és a má.sodi·k helyen említ:ett rendelet 42. ~-a csak 
a gyógyszertár nyithatása, illetöleg kezelése szem
pontjából tartalmaz 'kiltötést, az utolsó helyen .e..lllí
tett rendelet 35. §.a harmadik bekezdésében hasonló 
szellemben szintén csak azt mondja ki, hogy gyógy
szertári jogért való folyamodásra, gyógyszertár ve
zetésér.e, tulajdonosi, bérlői vagy gondnoki minőség. 
ben az oklevél csak a feljogosító záradékkal ellát
va jogosit. 

Az elöadottakra tekintettel minden ·kiszolg<llta
tott gyógyszerészmesteri oklevél birtokában levő 

BERGMANN-TESCHEN afE 
kozmetikai l;;,észitményei közisn1ert, bevált Cs keresett 

árucildtcl< ! 
Ber1,..rmann-Steckenferd BA. l:. -RUl\I vihi.1,.,•nuírka. 

.-\.sthnta, hörghurut és mindennemű -légzési nehézség 
ellen Stollmann A .. -féle 

A S T H M A II.. l IN! (aslhma por é• cigarella) 
a legkeresettebb gyógyszerltülönlegesség. 

Vörös 1horgony vódj:gyü 

Rich.teP-Pain. ExpelleP 
a legnépszerűbb bedörzsölöszer. 

vezérképviselet és förakt.ár: 

TÖRÖK-LABOR 
Gyógyárunagykereskedés és Vegyészeti Gyár Rt., 
Budapest, VI„ !{irály-utca 12. Telefonok: *2·!-3-20-

gyógyszerészsegéd a gyógys-.zerészet körébe tartozó 
müködéseért elsösorban maga felelös, tekintet nélkül 
arra, hogy oklevele a 35.985-1892.V. K. M. számú 
rendelet ·:12. §-a szerinti záradékkal el van e látva 
vagy nincs, hogy a szabályszerű háromévi segédi 
idejének kitöltését .esetleg csak a gyógyszerészmB.s
teri oklevél kiszolgáltatása után kezdi :neg (lásd a 
105.598-·1912. V. K. 11-:L számú rendelet 27. §-át, 
].iagyarorsz. Rend. Tára 1912. évf. II. kötet, 1460. 
oldal), illetve a 112.745-1914. V. K. M. számű r.en
delet 3. §-át), végül, hogy oklevelére a feljogosító 
vizsga sikeres kiállását igazoló záradék rá van-e 
vezetve vagy sem (lásd a 112.745-1914. V. K. M. 
számú rendelet 35. §-ánalc második és harmadik 
bekezdését). 

Az okleveles gyógyszerészsegédn.ek az idézett 
.szakaszon alapuló elsödleges felelössége a gyógy
szertár tulajdonosá.nak (bérlőjének, kezelőjének) a 
magánjog és a büntetőjog általános szabályai alap
ján netán lteletlc.ezett felelősségét nem érinti. 

Felhívom Alispán (Polgármester) Urat, hogy 
ezt a körrendeletemet a törvényhatósá.ga terület-én 
Jevö összes gyógyszert:irtulajdonosokkal és kezelők-
1te1 közölje. 

Budapest, 1925. július 25-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Scholtz, h. államtitká.r. 

.·\ gyógj'szeirárúl{eresl;;;edések és fllatsze:rt~r:a.k 
ineg·vi7..sglllüsu. 

_!:\. n1. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 19.575-
1925. II. ~·Zá."llű rendelete. 

{Valamennyi törvényhatóság elsö tisztviselöjénelc) 
Megbízható he1yröl tudomásomra jutott, hogy 



so 

o-yöo-yszerliruker2.sk2i..lök ós illatszeráru::ol\: a 11100:5 ~iS.ci.i. B!IL sz. szabál~'1'endelet tiltó hataroznui.nyai_ ~ak m.egkerUI'esével oly szereket, an1elycket neldk: a nagyltözönség részére forgalon1ba1:.o_zni tilos, ili2tve az illalszertaraknak 1nég rakt<iron tartani ~ern .szabad, a li:özönség részére kiű.rusitanak. 
Felhivo:n ..-\Jispán (Polgárn1ester1 U1at, hogy a törvényhatóscig területén n1üli:öclö szóban levö ily· üzleteket erre ·hivatott szakJtözeg-ei dltal, említett sZe:npontokból a legszigorúbban vizsgűltassa meg, tapasztalt szabűlytalanságok e;::;::tén a szlik<:~ges megtorló intózkecléseltEt tegye n1eg, a vizsgálatoli:. eredményéröl és esetleges intézkedéseiről pedig neken1 jelentést. tegyen. 
Budapest, 1D25. március 12. 

Győry, nlin. tanácsos, 

_.\ gyóg_vszcrtúralrra YonatJ;:ozö hPadYiinyolt li:öriili 
l'ljúrú!~ s'l.ahúlyoz:ú~a. 

.:-~ n1. kir. népjóléti és n1Unli:aUgvi n1'.niszter 11.100/1925. I.--b. szán1ű körrenclelete -
{"Valamennyi törvényhatóság e!sö tisztviselöjénelc l 

.A. gyób'"Yszertúri ligyek intézésénél l;:övetett eljárás egyszerilsitése és gyorsítása céljából a 1;:özegészségügy rtndezéséröl szóló 1876. évi XIV. tc. 13í. szaka~7.a a1apján -elrendelen1, hogy a gyóg-ysz::;r_ túri ügyt:krr: vonatkczö beadványok, mint pl. új 

_.\.z !i":l.7CEitIX tartalmú 

NIVEA "'CREME 
arc-, l\:éz- és börápoli>;hoz minden időben. 

sz::1nélyjogű, úgy bnúlló, :nint fiók, továbbá házi o-vógyszertd raJ;: n.dl)n1d.nyoziisára, személyjogú gyógy -~;c1i:árak átruházUsára, az 1883. évi 22370-B. Th-L sz. körrendelettel kiadott szabűl)'rendelet 16. szakaszában foglalt tiltó n:.~ndelkezés alóli feln1entés2kr.e:.. rcüljogl1 gyógy;,zertáral;: aclUsvételére, gyó~szertára-1': haszonélvezetére, -vezetés.ér;; é.; an1enny1ben hatáskörömbe tartozi\{, ütht:;;Jyezésére vonatkozó bead-· vűnyo!i:at továbbll egyéb. kerehn-eket, panaszokat, lllctöleg Í>ejelentése.ltet. a nl. kir. népjóléti és n1unkatigyi miniszterhez cim.ezve, mind:nkor a gyógyszertár ht:;;Jye szerint illetékes törvényhatóság e'.sö tisztviselöjéhez kell benyujtani, aki az ily2n beadványol\:at lninU az alaki kellél;:ek, :-nind a tárgy törvényessége szen1pontj<iból elbírd.lja é.;; az erre hivatott szaJ;:Jtözegeltnelt, esetleg a töz~vényhatósd.gi bizottság meghallgatása után azol\: vélenuln:::en:k, i~letve hat<lrozatánaJt becsatolása n1ellett dontes ve-gett hozzán1 fe!terjeszti'k. . _ A közvetlenül hozzán1 benyujlott \'agy h1anyosan fe.Jsz~relt, vagy törvényes alapot néllt'ülözö b~-2.dvúnyok a jövöben figyelen1be vétetni nem fognak. Budapest, 1925. f2bruár 13-8.n. 
A. nüniszt2r helyett: 

Dr. Seholtz, h. d.lla111titká~·. 

;\ !;:et 1t1·n~s·1:ttcI j(~HHt g-,vóg,vszt>P~k ren:lel{•sr~nt~!;: 
szubályo:.:úsa. 

_.\· 111. kir. népjóléti és .:nunkaügyi 1niniszter 71. 7 -!S-
1925. II. szán1ú J.e!rata. 

( _.\ :;\Jagyarországi Gyógyszerész 
nö];:ségének.) 

Folyó hó 283. szán1 alatt kelt 
értesítein az Elnökséget, h.,-~gy az 

Egyesület el-

felterjesztésér:i· 
Q;;szago;o I'\:öz-



egészségi Tana.cs véleménye alapján nem já.rulhatok 
·hozzá az Egyesületnek ahhoz a 'kér.elméhez, hogy 
a két kereszttel jelölt és hasonló erős hatásű sze
reket tartalmazó gyógyszerek, a legnagyobb adago

"kon aluli mennyiségben, űjabb orvo:.i rendelkezés 
nélkül is megismételhetőlt legyenek. 

Erős hatásű szer-ekre csak komoly betegség 
e~et_én van szükség: nyilvánvaló, hogy ilyenltor az a 
1nvanatos, hogy az orvos .:ninél gyakrabban lássa és 
és_zlelje betegét. Az ország köz.egészségügye érde·
keben nemcsak arra kell törekedni, hogy a maga és 
hozzátartozói egészsége iránt a zsugoriságig taka
réltos népilnk csupán egyetlenegyszer hivjon orvost, 
hanen1 a1-ra is, hogy hosszú vagy sűlyos betegségé
ben mi?é! többször tanácskozzon orvosával, hogy an_ 
nak modJa legyen rendelkezéseit a tünet~k változása 
szerint irányitani. 

De ne.mcsak a beteg kórállapotának lefolyása, 
hanem az erős hatá.sű szerelt megszokása kumula
tiv hat<isa, mérg.ező, esetleg ártalmas volt~ s a ve
lök űzhető visszaéléselt is szüli:ségessé teszik adago
lásuk ellenőrzését. 

.. Felhi~om egyben a t. Elnöltséget, igye:kezzék a 
.:>aJat _ hataskörében nlinden eszközzel odahatni, hogy 
a gyogyszertárak a fennálló rendelltezéseltet ponto
san betartsá.li:, a ltét kereszttel :negjelölt gyögysze-

BE' B „ HINTŐPOR .„LABOR" E KENŐCS 
SZAPPAN 

a legkitűnőbb gycrmeká.polá.:l készitiuények. 
,,L.-\.BOit"-féle fBrtötlenítö SZENT Il\IR·E o-yóo-y
szappant fertőzéses megbetegedések és ján;an,Yok 
'ellen a legkiválóbb orvos szakt::.kintélyek ajá.nlják. 

reket orvosi hozzá.járulás nélkül meg ne h=:mételjék„ 
mert az e tekintetben felmerülő panaszok esetén a: 
mulasztókkal szemben a törvényes rendelkezések 
teljes szigorúsággal fognak alkalmaztatni. 

Budapest, 1925. augusztus l-én. 

A nrlniszter rendeletéből: 
Dr. Barabás, min. tan. 

_4., lt;ézi gyógyszerlii.rak engedélyezése és ellenörzése~ 
- A népjóléti és munltaügyi miniszter 44.821-1927. n. szá.mű }{Örrendelete. -
(Valamennyi vármegyei törvényhatóság első tiszt-· 

viselöjének). 

Az 1876. évi XIV. tc. 133. §-ának második .be
kezdése felhatalmazza a törvényhatóság elsö tiszt
viselöjét, hogy ott, ahol gyógyszertár nem létezilt, 
az orvost kézi gyógyszertár tartására feljogosit
hassa. Ennek a rendelkezésnelt célja az, hogy a 
gyógyszerellátás ott is biztosítható legyen ahol 
gyógyszertár nincs és a legltözelebbi gyógyszertár a 
községtöl tavol esik, vagy természetes akadályok 
(járhatatlan utak stb.) miatt siirgös eseteltben . 
li:etlö időben el nem érhető. 

A beérkezett jelentésekböl megállapitottttn1, 
hogy az utóbbi időben a törvényhatóságok első 
tisztviselői az orvosoknak kézi gyógyszertár tar
tását oly községekben is engedélyezik, ahol ez nem 
indoli:olt, söt az engedélyezett házi gyógyszertárak a 
legközelebb működő gyógyszertáralt fennállását is 
sok esetben veszélyeztetik. 

Felhiv.om továbbá Alispán urat, hogy a jövöben 
ltézi gyógyszertár tartását a közegészségügy érd~~ 
keinelt, valamint a helyi viszonyol~nak gondos mér~· 



l-2gelés·e ·után e.sali. feltétlenül indokolt eseteh:ben en-. _gedél~·e?ze. · F'elllivon1 tovább<i .'1.lispáp urat, hogy .a gJ.'ógy.szertirak évi rendes megvizsg3.!ása tárgyában ldadott 75.66,11-1893. B~I. · szán1ű Ji:örrendelettel (közzétéve dr. Chyzer: .;.z egészségiigyre vonatkozó törvcnyelt és rendelctelt I. ltötet 62·1. lapján) elöírt rendes évi vizsgálat::.kon felül a ltózi gyógyszertárakat gyakrabban és szigorúan ellenőriztesse, hogy azok a 89.000-1910. B1I. szá.mú körrendelettei (11.fagyarorsz: Rend. Tára 1910. évf. 781. 1ap) kia.dott, a kézi gyógyszertárakról szóló szabály!·cndelet rendelkezéseinek n1egfelelnelt-e és hogy a kéz:t gyógyszertár birtokosai az eiulitett szabályrendeletl)e~ elöirt ]{ÖvetelnH"inyeltnek ós rendelkezéseJ{nek pöntosan eleget tcsznék-e. 
Budapest, 1927. ·évi junius hó 17-Cn. 

.. A miniszter 11elyett; 
Scholt:: .. áli<ontilJcár; 

~·\ szen1élyjogos Cin:lllö gyógys,..,ertűrak hi!rheadásfr-1·01 (•s ke:oelésCröl ldadott 29.000-1924. II. Nl\Il\l. szárnú l\ÖrreudcJet ·hatályon kivtil helyezése~ _.;_ m. ltir. népjőléti és n1unkaügyi n11n:szter 1'11,000-1926. számú ~cörrenclelete.-;-{ \tala:Jnennyi törvényhatósá'g első tisztviselöjének). _.\. n1egvü.Itozott gazda.sági és szociális viszon~·okra-· tekintettel, a. személyjog:::s önáUó · gyógyszertáralr bérbeadáSáTól 'és ltezeltetéséröl szóló 29.000~192·1. ·11, · N:r-.'floiI. S.Zániú (a „Budapesti I{özlöny" -nek 192•1. évi hla1:cius hó 12-én megjelent 6•-1~. sz<imába 1dhircletett) J;:,örrendeletet hat<ilyon kivi.il ·helyezem. . ·. · . . . . . : Jelen ··körrendeJeten1 sze;1•int tehát á ·szern.élyjo-. :go.s önáll6 gyógyszertáralr tovübbi rende1kezésen1ig 

az alábbi feltételek ·mellett haszonb:!rbe adhatók 'éS felelös \'.ezetö által kezeltethetök: , 1. Sze1uélyesjogú önálló gyóg:,.'2zertar haszonbérlője vagy felelős vezetöje csak gyógy:::zertár önálló vezetésére" ltépesitett oltleveles gyógyszerész 
lehet. 

gyógyszertá:r. 
aki ·korélbban 
gyógyszertái; 

2.' Nen1 lehet személyjogos önálló h8..szonhérlöjc vagy ~elelös v~zetöje az, keletkezett jogalapon személyjogos 
birtokál',:!n van. 

3. Egynél több személyes jogú önáJló gyógyszertárctt .senki ~iem luH;zonbérelhet vagy ltezelhet. · ,1. .A.. szc!nélyjogos önálló gyógyszertárnak haszpnbérbeadástit vagy keze1teté,sét a tulajdonos éS a hér1ö, illetőleg a felelős yezétö li:ÖZÖS kérvényben ltötelesek l{érni. ~\. l{érvényhez csatolni ltell a ll.:lszonlJérlőnek, illetőleg a felelős vezetöneh:: 
a) születési bizonyitványát, 
b) oklevelét, 
··~) nlinösítési bizonyítványát, 
d) erl{ö]csi biz,Jr..yitványát, 
,;) 0rvosl· bizonyítvúny;;.t, 
f) nyilatkozatot, an1ely szerint Jdj:Ienti.. ho~y nincs személyjogos gyógyszert<ir birtoltaban, _ 1llet~Jeg, hogy más gyógyszqrtárat nem haszonber?l es nen1 ke:zeJ. . . . · , . . . . . ··_A,. Ji:érvénYt· a népjóléti és munkaügyi n1inisz~ terhez cimezve a törvényhatóság első tisztviselöjéné! Jtell benyújtani, aki azt vtHeményével ellátva, ter-jeszti fel hozzám. _ .. „ · ... fi,. _!\. szeinélyjogos„ öná:lló gyógyszertárnak h~SZori1Jér·l)eri.dása · vá.gy ltezelteté?'e jóváhd,gyás?mtol fUo-o- és ·csalt jóváhao-yásom esetében lép hatalyba. 00 
E ·rendelefern1ne.1°.1tapc.so1atban ny0m~~ék:san felhívom ·.A.lispftn (·Polgái'mester) utat; ·hogy· a sze-



mélyjogos önálló gyógybzertárak h.:i.szonbérbea.dását 
es kezeltetését kisérje élénk figyelemmel és visz~ 
szaélés esetében a legszigorűbb megtorló intézl;:edé
seket tegye folyamatba. 

A 22.370-8183. B1'.L szá.mú körrendelettel ki
adott Szabályrendelet 21. ~-a ily visszaélések ese
tében módot ad a személyes jogosítvány hatályon 
kívül helyezésére, s >Csetleg arra is, hogy a jogo
Hitvá.ny másnak adományoztassék. 

Budapest, 1927. évi szeptember hó 20-ftn. 

A miniszter helyett: 
Dr. Scholtz, államtitkár. 

A 1\-lagyarorszá.gi Gyógyszerész Egyesület elnöksé
gének, Budapest. 

11-·!ult évi november hó 24-én kelt 1214-1926. 
szü:nú felterjesztésére azzal az értesítéssel küldöm 
n1eg, hogy visszaélések esetében a gyógys:zertárak 
haszonbérbeadásánali: és kezeltetésének eng.edélye
zését visszavonom. 

Budapeat, 1927. évi szeptember ·hó 20-án. 
-~ miniszter helyett: 

Dr. Scholtz, államtitkár. 

„LABOR" tincturák és extractnmok 
originalis csomagolásban legjobb, legmeg-
bízhatóbb, élettanilag titrált készítmények. 

„LABO R" szénsavas fürdő 
A gy6gyszertáraknak nagy ha-:znot, haitó 
megbizható minőségű és olcsó készítmény. 

- l\linden gyógyszertár tartsa raktáron. -

KERESKEDELEMÜGYI MINISZTERI 
RENDELETEK. 

. .:\. sebészeti kötözöszerek iparszerű elöállítása. 
és forgalon1hahozatala. 
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_A,. m. kir. kereskedelen1ilgyi miniszter 52,533-1926. 
XXII. számú rendelete. 

A sebészeti kötözöszerek iparszerü előállítása, 
csomagolása és forgalom·bahozatala tárgyában az 
1922:XII. tc. (alábbia:kban törvény) 35., 57. és 58. 
szakaszaiban kapott felhatalmazás alapján a népjó
léti és munkatigyi miniszterrel egyetértőleg a követ
l;:ezöket rendelem: 

1. §. A törvény 1'1. §-ának 2. pontja értelmében 
a sebészeti kötözöszerek elöállítá.sa iparengedély 
alapján gyal;:.orolható li:épesitéshe.z kötött ipar. En
nek az iparnak a gyakorl<isát tehát a jelen rendelet 
életbeléptetése után csal;: az kezdheti meg, aki arra 
iparengedélyt nyer. 

Azok, aldl;: a jelen rendelet életbeléptetése elött 
a belügy.:ninisztertöl, illetöle.g a népjc'iléti és munka
ügyi minisztertől sebészeti li:ötözösze:r~k elöállitásá. 
ra engedélyt nyertek, iparukat a jelen rendelet élet
beléptetése után is folytathatjátk, de iparuli: gyakor
lásánál a jelen rendeletben megállapitott rendelk-e
zéseket megtartani köt.eleseJc 

2. §. Sebészeti kötözöszerek iparszerű előállitá
sára iparengedélyt csal;: az kaphat, akinel;: megf.e
lelö üzemi helyiségei (8. §.) vannak s aki az iparen
gedély elnyerésének a törvényben és a jelen rende
letben megállapított általános feltételeit, valamint 
azt, hogy a szül;:séges szaldi:épzettséggel rendelke
zik, kellöen igazolja. 

A szal{]{épzettség megszerzését igazolni lehet: 

7 
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a) az 1922:XII. törvénycikk 18, ~-ában elő rt 
n1ódon, 

b) a gyógyszerészi, illetőleg gyógyszer6szdc1:;:
tori oklevéllel, 

e) a kir. Józ3ef n1üegyetemen szerzett, ill.;tö
leg a müegyeten1 által elis:nert vegyészmérnöki ol:;:
levéllsl, 

d) vala1nely 1nagyar tudon1ányegyetem.:~n szer
zett, illetőleg valatnely n1agyar tudon1tnyegyetcm 
által elismert, fötárgyként vegytant tarta1n1azó do!;:_ 
tori oklevéllel, vagy: 

e) valamely .:nagyar tuclonuinyegyc.temen szer
zett, illetőleg valan1ely n1agyar tudon1ányegyete:m 
által elis1nert orvosdoktori oklevéllel. valamint a 
m. ldr. · állatorvosi föLíkolán szerzett, illetölt?g a m. 
kir. állatorvosi főiskola által .eJisn1ert állatorvosi, 
illetőleg állatorvosdoktori oklevéllel. 

~·\. e), d) és e) pontban .en11itett oklevéllel ren
dell~E.?Ö cgyénel~ ezenfelül igazolni kötelesek, hogy 
sebészeti kötözöszere-ket előállító ipari vállalatnál 
legalább hat hónapon út ,-,·zakl:a'.·~~gó gyakorlat::it 
folytattak Cs a sebdszeU l~ötözüs:~er.:::k st2.iilez~seb:cn 
és sterilittlsuli: ~:_:.eg(Jla.pitásúban is ltellö jürl:iss:'t
got szerezt:::l\:. 

3. ~ .• .\.ki sebészeti kütözö:;zereknek iparsze2·ü 
elöállittlsá...-al kivan foglalkozni, az ipa!·engedély Jd
á.llítására irányuló folya1nodvány he.nyujtása előtt 
köteles az ipareng2.délyhez kötött iparokra ::-negál-

N 1 V E A ""fogkrém 
olcsó, n1egbízható és kPllemesizű fogápolószer. 
B E I iS R S D 0 fl. F, Budapes~. 
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1:tpitott ipardijat az illető város vagy l~öz.ség pénztá_ 
niba befizetni. 

4. §. ~.\. sebészeti kötözösze.:reknek előállitb..::ára 
szóló ipare.ngedély kiadása iránti beadványt a. tör
vény 39. ~-ában foglalt rendelkezéseltnelt megfele. 
Iöen ltell €lkés'ziteni és a létesiteni kivd.nt üzen1 hew 
lye szerint iUeté-k.es elsöfokú iparhatósúgnál kell be
nyujtani. l'>. beadvűnyhoz az iparűzés fe:tételeinek 
igazolására szolgáló okiratol;:on k1vUl csatolni lt,~11 
a használni Jdvánt üzenli helyiségeknek n1éretezett, 
pontos rajzát. 

-~Z iparhatóság n1egd.1Japitja, hogy a beadvány 
az elöirt adatokat tartaln1azza_e és a szükséges ok
iratoltkal el van-e !d.tva, a ·bejelentett üzemi 
helyiségeket pedig a hatósági orvo.::al együtt meg
vizsgálja és n1egd.llapitja, hegy azok a jelen r-<"~.nde_ 
let 8. ~-ában ek,;. L követelnv2:nyd;:nek m:gfeleL:elt-e, 
Ezeknek megtörtCnte után az iparható~·ág a lr~ad
rányt mellékterveivel együtt, vóle:nényes jelentés 
ka.pc3án, közvetle11iil a kercskecl2J.en1ügyi minis.zter
llcz terjeszti fel, 

5. § • .;\z ipareng~clély n1egadása ltérdé:,:é:Jen a 
ltcreskedelernügyi :niniszter a nf:pjólóti és n1unlta
üg;yi miniszterrel .egyetórtöen hut;iroz. 

6. ~ .. A sebé~zeti kötöszer.ek c'.ö..ll:itá2a ](ülön 
ipar, amelynek gyakorlására a törvóny 1,1. ~-ánalt 2. 
pontja .alá. tartozó n1ús iparokra :::zóló iparengedély 
nen1 ad jogot. 

7 ~ .. A.zok, akik jel,,;n rendelet életbelépész1ltor a 
telügyminisztertöl, illetöleg a népjóléti és munJta
ügyi minisztertől nyert e.ngedély alapján sebészeti 
l~ötöszerek .elöállitásáva1 foglalkoznak, engedélyüt 
]i:eltét és számát a rendelet életbelCpésétöl számított 
hat hónap alatt a népjóléti és munli:aügyi miniszter
nek nyilvántartás végett bejel-enteni köteJes.ek. 
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~'\..zolr, akik a sebészeti kötösJ>.er.el;: iparszerű 
e!Jöállitásá.t végleg abbahagyják, köí:k!lr3.!:°·ek ezt a 
körülményt az abbahagyástól szá...""11ított tizenöt nap 
alatt a népjóléti és munltailgyi miniszternek szintén 
bejelenteni. 

8. ~- A sebészeti kötöszttrek-et iparszerűen csalt 
földfeletti, világos, száraz, jól szellöztethetö, por el
len mzgfelelöen védett, továbbá ·könnyen tisztítható, 
vizbatlan és rés nélküli padlóval ellátott, véglil tűz
rendészeti szen1pontból is kifogástalan helyiségek:ben 
szabad elöállítani. .i.\n1.ennyiben a jel·en vend2.let élet
belépésekor használt munkahelyiségek természetes 
vilá.gitása és szellöztetése nem ldelégitö, m-egfelelö 
erejű villamos világítást és mesterséges (pulzios) 
szel:löztetést kell alkahmazni. A :nunkahelyrLsége1r 
falait legalább .e.gy és fél méternyi magasságban 
könnyen tisztítható anyaggal (pl. -0lajfesté1tke1, 
csempével) Jr.ell fedni. 

A sebészeti lrötöszerelr steril:zésénelr fertőzés
ellenes szerrel való beitatásánalr (impregnálásánalr). 
:::záritásánalr és csomagolásának külön 11elyiségek
ben kell történnie. Az ezekre a ·munká:kra szolgáló 
helyiségek más helyiségelc {irodai, elárusító helyi
ségdr stb.) között átjáróhelyül nem szolgálhatnak, 
más helyiségekbe vezető ajtóikat nyitva hagyni nem 
szabad. 

_4... sebészeti kötöszerelr előállítására 5zolgáló 
helyiségekben más mun1rával foglalkozni tilos, azo]{
ban nyers anyagot vagy kész árút csalr a munkn. 
természete szerint elkerülhetetlen m.ennyiségbsn é3 
legfeljebb a napi n1unka hefej.ezéséig szabad tartani. 

Az alkalmazottak átöltözése, :no:dása és ruhái';; 
elhelyezése céljából minden Uzemen belü.1, csapról 
f::>lyó mosdókészülékkel ellá.tott ]rüiön öltözi>lleiyisé
get kell létesíteni. 
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Amennyiben a jelen rendelet életbelépésekor va
lamely sebészeti kötőszerelret előállító üzem hely:sé
gei a jelen szakaszban fJglalt követelményeknek 
nem felelnek meg, azolrat a jelen rendelet életbe
lépésétől számított egy éven belül megfelelően át kell 
alalütani és amennyiben az atala,lritfl.s lehetséges nem 
lenne, vagy pedig az üzem pincehelyiségben lenne 
elhelyezve, az üzemet az üzlethelyiségelr szabad for
galn1ának visszaállitásától számított két éven belül 
n1egfelelö l1elyiségelrbe kell áthelyezni. 

A kereskedelemügyi miniszter azoknak a pince
helyiségelrben elhelyezett üzemelrnek az áthelyezése 
teltintetében, amelyelr attól elteltintve, hogy nincse
nelr föld felett, az elsö bekezdésben ·megállapított 
J;:övetelményel{nek egyébként megfelelően vannalr 
berendezve, ezt a határidőt rendkivüli méltánylást 
érdemlő lrörüln1ényelr igazolása esetén a népjóléti 
ós munkaügyi miniszterrel egyetértőleg, az elkerUl
l1etetlenül szüksóges n1értékben, kivételesen meg
hosszabbíthatja. 

9. ~. A.z üzem tulajdonosa az üzemet mindazolr
Jtal a készülélrekkel, eszközökkel és berendezések-
1'.'.el felszerelni köteles, amelyek különösen a steril 
és átitatott (impregnált) sebészeti kötszerek kifo
gástalan elöállitásá.hoz szillrségesek és általaban 
gondoskodni lröteles arról, l1cgy a lrószitményeknek 
Jrözegészségügyi szempontból is lrifogástalan, teljes 
.szakszerű előállitd.sa biztosítva legyen. Az előállított 
sebészeti kötözőszerelr minősége, valamint a nyers 
anyagok Cs !:::ész áruk raktáron tartása teltintetében 
a JYiagyar Gyógyszerkönyv előírásai irányadók 

10. ~- Az üzern tulajdonosa az üzemben mindazt 
létesíteni és fentartani köteles, ami tekintettel az 
üzem minőségére, az alkalmazottak életének, testi 
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épségének: és egészségének lehetö biztosít.isa érdeké
ben sziil..:séges. 

_..\z alkalmazottak a sebészeti kötöszerek elöá!lí
tá.sával, bárminő megmunkálá.sával és csomagolásá
va1 já.ró munkájul;:at csakis erre a célra szo;gáló 
tiszta n1unkaruhában (mosható viszonöltözékben). 
a nök ezenfelül csak tiszta, mosható J;:endövel be-
1\:ötött fejjel, n férfia];;: tiszta vászonsapkában végez
hetüc 

_..\z alkalmazottak n1unlui.juk megkezdése előtt az 
öltözöhelyiségekben csapról folyó vízzel kezeiket 
gondosan n1egmosni és munltaruhciba átöltözködni 
1töteleselt. Az alkalmazottak munkaruhájánalt és 
kezeinek állandóan. kifogástalan tisztaságárJ. külö
nös gondossággal kell ügyelni. ,szappanról, J;:örömke
féröl és tiszta törülközöröl az üzem tulajdonosa kö
teles gondoskodni. 

1:. *· Nyilt gümőkóros megbetegedésben szen
vedő, nemi vagy bőrbajos, valamint gennyedő sebek
ben vagy undorító betegségben szenvedő egyént se
bészeti kötözöszerEk előállítására létesített üzemben 
foglalkoztatni !!en1 szabad. _4..z alkalmazottak egész
Eégügyi álapotat alkalma.ztatásuk előtt az illetékes 
hatósági orvossal meg l<ell vizsgáltatni. 

_4.. 10. *· második és harmadik bekezdésében, va
lamint l:l jelen szal..:asz első bel;;:ezdésében foglalt 
rendelkezéseket ri, n1unkahelyiségel;:ben figyelmezte
téskép feltünő helyen, jól olvasható .irással, állandóan 
kifüggesztve ltell tartani. 

12. § .• 4.. sebészeti kötőszereket előállító üzem 
tulajdonosa Iapszám1nal ellátott, erősen kötött mun
kakönyvet l<öteles vezetni, amelybe folyószámmat 
és kelet szerint az előállított sebészeti 1..:ötő::zerek 
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minösegét (megnevezését) és mennyi::::égét kell be-
vezetni. .. . 

A n1unkaltönyvet, amelyre az uz!ettulaJdonos 
nevét (cégét) rá kell vezetni.' ~1asználatb.~ vétel elő~t 
átvizsailás és a l..:önyv lapJa:n keresztulvont fonal 
ltét vég·énelt lepecsételése, tovább~ -hivatalos lát~amo~ 
zás végett az elsőfokú iparhatósagnak be kell Jelen-
teni. .. _ 

13. li. A sterilen elő.illított vagy fertozes ellenes 
szerrel beitatctt sebészeti kötözöanyagokat, ~ill:oU:-
battisztot, ll'Iosetigbattisztot, mull és organt1npolya
ltat, valamennyi gaze-t és valamennyi gyapotot, to
vábbá a folyadékban tartott 1;:ötözőanyagokat ( Cat
autöt selymel;:et, drain-t stb.) úgyszintén a Magyar 
Gyóg~szerkönyvbe fel „ nem ':~tt_ !..:ötözöanyago~at 
a n:ragyar Gyógyszerkonyv elo1rasa1nak megfeleloeu 
kell csomagolni. 

_..\ sebészeti l..:ötözőszereket a ll'Iagyar G:yógys~.i:-r
könyv, illetöleg a Gyógyszerárszabás szerint elo1rt 
ldsebb mennyiségben is csomagolni k~ll. . 

.:.\. sebészeti lrötözöszert tartaln1azo n11nden egy~s 
csomaaon a valóságnal;;: megfelelően fel kell tüntetn1: 

a/' az előállító (feldolgozó) ipari Uzem nevét 
(cégét), telephelyét; _ _ . .. . 

b) a készítmény pontos megnevezeset (m1nose-
gét) és mennyiségét; . . _ . 

e) az esetleges hatoanya.g_ su!.Y~.s~.azal:kos tar
talmát és a szövet alapanyagu kotozosze1 egy-efr! 
folyóméterében foglalt hatóanyag abszolut menny1-
s~gét: 

dJ a gyártási számot (12; ~.); .. 
e) a cso1nagolás idejét, ugysz1~;e:i _ 
f; feltuno módon a ,,sterilezett Jelzest. 
.!\. kötözőszerel;:hez hasonló azol;:nt az anyago

kat, amelyel;: nem szolgálnak sebészi c0lokat, csalt 
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„seblcötözésre nen1 
zéssel szen1betünöen 
hozni. 

alkalmas, 
ellátva, 

nen1 sterilizett" jel
szabad forgalomba . 

l·!. §. -"- sebészeti kötözöszereket elöállitó ipar
üzemelr iparrendószeti, illetőleg iparfelügyelöi ellen
őrzésen felül a közegészségügyi hatósáo- felügyelete 
alatt állanak, amelyek azokat a tiszti t:>orvos ""'(tiszti 
főorvos) ű~ján,_ idör:öl-idö!·e, de évente legalább egy
szer megv1zsgaltatJa. Ezeknél a vizsgálatoknál a 
sterilező li:észülél.:et szakértő közremiil.:ödésével min_ 
denkor műli:ödés közben behatóan meg -kell vizsgálni. 
Ebből- a célból a működésben nem ta,lált készüléket 
működésbe lcell hozni. .!\.. 11. §-ban foglalt rendelke
zések megtartását különös gonddal kell ellenőrizni. 

-A.... vizsgálatot végző hatósági orvos, a sterilizett
ség és a hatóanyag tartalom megállapítása céljából 
a szakintézeteli:et is igénybe veheti. 

-A.mennyiben az eljáró hatósá.gi orvos az üzem
ben a közeg~szséget érintő valamely hiányt vagy 
mulasztást allapított meg, erről a közegészségügyi 
hatóságnak az·Jnnal jelentést tesz, an1ely rendellenes
ségek megszüntetése és orvoslása iránt a szüli:séges 
rendelkezéseket megteszi 

_4._ népjóléti és munkaügyi nüniszter a sebészeti 

LEUKOPLAST 
n1ugya.- gy:írtrn:S.ny! 

a közgyógyszerel!át.is. 
a ~L\BI, 

OTI és 
az Hsszes közkórbú.zak részére 

szabadon rendelhetö. 
BEIEitSDO~F. Budapest. 

j, 
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]\:ötözőszereket elöillitó üzenteket n1egb:zott .szalt
értő útján ·időnként li:ülön is megvizsg:iltathatJa. 

15. ~. Sebészeti ltötözöszerek árusitásával csak 
.,,.yógyszertárak és gyógyszerárúkereskedők ( dro
~uistáli:), valamint kötszerészelc és orvosi müszsze
;észek foglalkozhatnalt. lviás kereskedők sebészet'. 
lcötözőszerelcet csak olyan községeli:ben és városclc
ban tarthatnaic raktáron és szolgáltathatnak ki, 
amelyekben gyógyszertár, gyógyárúlcereslcedés, köt. 
szer- vagy orvosi müszerüzlet nincsen. De az ilyen 
li:özségekben és városokban laltó lcereskedölt is csal~ 
az elsőfokú közegészségügyi hatóság erre v:naUtoz:::i 
-eno-edélyének elnyerése után árusithatnak sebészeti 
köt'öszereket. Ezelcröl a kereskedőkről az illetélces 
elsőfokú közegészségügy.\ hatóságolt nyilvántartást 
vezetnek és üzletükben a sebészeti lcötözöszerek rak
táron tartá:::üt és árusitás:it a tiszti orvos (tiszti fö
orvos) útján időről-időre, de évente legalább egy~zer 
1negvizsgaltatják. 

_A,. ltözegészségtigyi hatóságok az elözö bekez
dés értelmében általult kiadott, sebószeti l;;ötözösze
relt árusitásűra jogosító engedélyeket kifejezetten 
visszavonásig szóló érvénnyel állitják lti. _4...rnennyi
ben valamely községben vagy varosban gyógyszertár, 
gyógyárűkeresltedés, ltötszer_ vagy or~1osi müsze.r
üzlet létesül, ennek létesitéséröl szám1tott egy ev 
eltelte után az illető lcözségben vagy városban a más 
szalt.n1abeli kereskedölttöl a sebészeti kötözö:=zerek 
ó.rusitására szJlg:ilö engedélyeket vissza kell vonni. 

_A,. sebészeti 1cötözőszereket, minden n1áS árútöl 
elkülönített helyen szennyezéstől és nedvességtől vé_ 
dett módon, jól zárható és ltönnyen tisztítható szek
rényben, a 1lagyar Gyógyszerli:önyv elö!r<isa szerint 
]i:ell tartani és csakis eredeti csornagolasukban, an-
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naJ;: megsértése Cs megváltoztatása nélkül szabad 
ldszolgáltatni. 

A sebészeti kötözőszereket ."!, 1'1agyar Gyógyszer
könyv, illetöleg a Gyógyszerar~zabás szerint elöirt 
kisebb inennyiségeJ;:et tartalmazó csomagokban is 
raktáron kell tartani. 

16. §. I{ülföldön előállított sebészeti kötözösze~ 
rek belföldön csak akkor hozhatók forgalomba, ha 
azok a 1lagyar Gyógyszerl;:önyv elöirása.inal;: meg
felelnek és <1. jelen rendelet 13. §-8.han megállapitott 
módon vannak csomagolva. E körülmények figyel
men ldvül hagyásáCzt a belföldi f:rgalon1bahozó fe
lelős. 

17. §, A törvénynek az engedélyhez J;:ötött ipa
rokra vonatkozó rendelkezéseit a jelen rendeletben 
megállapitott kiegészítésekkel l"'. sebészeti kötöző~ 
szereket előállító üzemel;: tulajdonosaira megfelelően 
alkalmazni l;:e11. 

18. §, ~t\.ki a jelen rendelet 7-13., továbbá 15. és 
16. §-aiban n1egállapított kötelessége!;: vagy tilal
mak valan1ely-'ke ellen vét, avagy a l;:özegészségügyi 
hatósig val'.ln1ely rendell;:ezésének (14. §.) a meg
állapított időn belül eleget nem tesz, amnnyiben 
cselekménye súlyosabb bUntetö rendelkezés alá nem 
esik, J;:ihágúst követ el és egymillió koronáig terjed
hető pénzbüntetéssel büntetendő. 

. t\.z előbbi bekezdés alti eső ltihd.gás büntetése 
tizenöt napig terjedhető elzirás és egymilliö koro
náig terjedhető pénzbüntetés, ha azt olyan ltövette 
el, alö ily kihágás miatt jogerős ·i.télettel már meg 
volt büntetve és büntetésének kiállasa óta két év 
n1ég nem telt el. 

„!\. jelen rendeletbt i.itltözö kihágások miatt az el
járás i:i, közigazgatási hatöságnal;: mint rendőri bün-; 
tető bírfio;;ágnak hatáskörébe tartozilc Harmadfokon 
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kereskedelemügyi n1.iniszter a népjóléti és mun.l;:a-
~gyi mini::;zterrel egyetértően ~1~t~~·~z. . „ 

19. ;. Jelen rendelet 1926 ev: JUl:us ho elso nap
·•n lép életbe.Egyidejűleg az 1905. évi ja~uár ~ó 28-
J_a J•elt 1 ?6 711--1'904. számú belügymin1szter1 ren-an ... -- · „ • delettel közzétett szabályrendelet (1Ia_gy'::-rorsza~1 
Rendelete!;: Tára 1905. évf. 8. old3.l) hatal~at veszti. 

Kelt Budapesten, 1926. évi febr. h5 9-en. 
_t\. miniszter helyett:: 

Jezsovics, 
h. államtitkár. 

PÉNZÜGYMINISZTERI RENDELETEK. 
_.\ gyógyszerészek kötelie1.ö kön:yi:vezetése. 

.!J,,. m. kir. pénzügyminiszter 77.330-1923. VII a. sz, 
körrendelete. 

(Valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósá~ak ~.s 
pénzügyigazgatósági kirendeltségnel;: - a szek:sfo
városi pénzügyigazgatósá.g kivételével - a sz~J~es· 
fővárosi m. kir. adófelügyelönel;: és valan1enny1 ke
rlUeti helyettesének s a m. lür. adóügyi útmutató és 

ellenörzö hivatalnalc) 
_!J,,.z általános l;:ereseti adóról szóló 1922. xxm. 

törvényciltk végrehajtása tárgyában 1~iadott 1_922 . 
évi 180.000. sz:1111ű utasítás 90. §-a szerint a gyogy.
szerészeli: ugyanolyan könyvel;:et kötelesek vezetni, 
nünt a be ne1n jegyzett ldskereskedöl;:. „ _ 

A 1-.:Iagyarországi Gyögyszerész E~esul_et_ es a 
Budapesti Gyógyszerész Testület e1őte1·~eszt"Csere, „a 
gyógyszerésze!;: ];:önyvvezetését _ :· lnsk~resl>:edo_l;:: 
könyvvezetésétöl eltérően, az alabb1al;: szerint szaba
lyozom: 
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1. J1tinden gyógyszerész köteles a csatolt 11izuta 
. 'l:::erint kCszített egyesített pénztári naplót és hitel
nyilvct11tartási naplót, a csatolt lce:-::elési utasítás 
szerint ·vezetni. _i.\z egyesített pénztári napló egyűt
tal az általános forgalmi ado céljaira is sz~lgál. 
Ezeket. a. könyveket a 1fagyarországi Gyögyszerész
Egyesi.tlet állíttatja elő és bekötés, valamint a lapok 
megtérítése ellenében kiadja a gyógyszerészeknek. 
Ezeket a könyveli:et használatbavétel előtt az utasi
tis 97. ~-a értelmében llitelesittet11i kell.' 

2. _Jlz 1. pontban említett könyveket nem köte
lesek vezetni azok a gyógyszerészek, akilr a keres
J{edelmi törvénynek megfelelő olyan hitelesített ren
des üzleti könyveket vezetnek, amelyek a nyers be
vételnek és a valóságos üzleti jövedelemnek a meg
állapitására teljesen alkalmasak. 

3. 1íinden gyógyszerész köteles továbbá. a rés:;;
letes bevételi 'iueket, ·illet-ve a,-: elle-nürzö Vénzt<ir 
~·F.:alagjait, úgyszintén a kiadások. igazolására szol
gáló eredeti s:::117nldlcrtt avauy elisn1ervC11yelcet, az 
egyesített pénztári naplónak megfelelő sorszámával 
ellátva, annaJr sorrendjében uicgöri.::Jii és a lrönyv
vezetés ellenőrzése alkalmával az ellenőrző köze
gelrnek rendelkezésére bocsátani. A.ki a bevételi té
teleket külön könyvbe vezeti be, az természetesen 
ezt a napi bevételi könyvet is köteles megőrizni. 

4. További intézkdésig felnie11ten1. a gyógyszeré~ 
s:::eket az utasítás 89. §-ánalr 1., 3. pontjában emlí
tett ,,<inibes:::erzési könyv"-nelc a 7{ötele,::ő ve.::etése 

Beretvás-
pasz1111a fejfájás ellen 

lOJ 

i ·l továbbá a gyógyszert<iri felsze~:elés és a. gyó~
a 

0 
'k ·szlet ,i.·-dró 1eltározás<ína1c lcotel'3:::ettse!Je alo! . o:zer e ..,„ - - „ · ·t 

- cr · cr szerészek évzáró Ieltározasanalr mellozese 
Ad

0

1".
0
1°tynaJ- tartom mert a gyógyszertáralrban 1n 0 1..0 1.. ' · · „ • 

iaen nagy sz<imban vannak olyan kis mennyise~ .. e; 
0 

• la~ ki~ érték.ti anyaaoJr, amelyelrnek kulon-arany o ;:. 0 
• "t 1· " 

külön való lemérése olyan nagy n1ui:11..a . o 1..ozn .... 
hogy azzal nem állna arán.?ban. a leltar:zasnal~ az 
adóztatás célj<ira felhasznalh~to .e~e~menye. 1~eg
·egyzendö, hogy ez a felm:z:tes lcizctro~ap C~· .. rJYO!f~~ 
~zerelcre és győgyszertari fels,::ere1;si ta1 gyalo e. 
(üvegekre, tégelyeltre, stb.) vonatlroz1 :;:, 

5. A gyógys:::erés,::elc ·is 1cötelese1c azo1~ban ~z el
<irusitds céljára tartott illatszereket, p1pe!·er.:1!clce
ket, Jcozinetikai s~:erelcet és <~ltalú_bc~n bnr1!nlye~i 
?nás, neni [lyógys:::cránílc.at; a:: c_v ;;c!Jen ~elt<o:ozn'., 
s azoknak mennyiségét es _erte~ret meg<:llap1tan1, 
Ezelrnek a cikkelrnelr a Jeltar.?za_sa egyr.eszt nem 
ütlrözilr nagy nehézségekbe, masreszt pedig a dro
guistá.k és illatszerkereskedök sincs:nek. f:lment'.7.e 
ezen cikkekből álló ánllrészletük leltarozasanalr kc-
telezettsége alól. . .. . 

6. Az évzáró leltározás mellözese lrovetlrezte_ben 
a gyógyszertári felszerelésnelr ( üve.gelr~e~, tege
lyelrnelr stb.) és a gyógyszerekr:e.k ~z ev. V~?"en me~-
levö mennyisécre, a gyógyszeresz uzleti JOVedelme
nek megállapitásánál számításoz: ~ívill ma_r~?· _<\z?z: 
a címen tehát, hogy az év vegez: meglevo leltan 
készlet az év elején volt lrészletnel. nagyob~,. nem 
lehet csölrlrenteni az üzleti évben. gyogyszertar1 fe!: 
szerelési tárgyakra (üvegekre, tegelyelrre ~tb.~ {. -
gyógyszerelrre kiadott összegeltet, viszont m1.nt atv.:-
teli ldadási tétellel nem lehet nagyobbítani a lro 
vetkező évi üzleti ldadásokat sem, 

7. A gyógyszerészelt TtaladClc nCl7d1l lcötclcseT; 
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az ebben a re11clcTetbcn enilitett Jcö11yvck rezete.„,· · 
1neykezclc11i és azokba az 1923. évi január 1-e ót1 
vezetett feljegyzésel-:böl az adatol>:at átvezetni. 

8. 1-'Ieghagyom a címnek, hogy ebben a rende
letben foglaltakat haladE.k néll-:ül közölje a l;::önyv
vezetés ellenörzésére hivatott pénzügyi l;::özegekI-:eJ, 
valamint a ];::özségi elöljó.róságokkal és a városi adó
hivatalokkal. 

Budapest, 1923. évi ol;::tóber hó 27-én. 

~4.. miniszter helyett: 
Dr. 11arglla. Inire, államtitl;::ár. 

.:\ g,yógyszerek kötele1.íí könyvv~zctésének 
szabályozüsa. 

.:!.. m. ldr. pénzügyn1iniszter 37.88ü-1923. ·vrr. a sz. 
leirata. 

(.A. !viagynror~zági Gyógysz.erész Egyesületnek, 
Budapesten.) 

l~.z általános kereseti ncló céljUra szolgáló 
!;::önyvvezetés tárgyában 1923. évi január hó 28-án · 
kelt 7-1D23. sz<'in1ú és 1923. évi január hó 9-én ],:,e;t 
30-923. sz. felterjesztésére a következöl;::röl értesí
tem a t. Egyesületet: 

„'\z adóztatás céljára szolgáló kön:yvek vezetése 
ne:n csupán az illlan1 érdeke, hanen1 talán lnég fo
lcozottabb mértékben érdeke az adózónal;;:. _.;__z illtalá
nos l{er.eseti adó feltétlenül szükségessé teszi a va
lócli jövedelen1 kinyomozását. Ha tehát az adózó 
semmiféle köny·\.·ek,2t nen1 vezet, mellyel jöv::delmG
nel-: nagysigát hitelt érdemlő n1óclon ki tudná mu
tatni, akkor 1d van szolgá.ltatva a jöved-ele'.11 kinyo-

111 
111ozására hivatott hatósági J;::C::egeknek, akik ilyen 
l<:örüLJJ.ények között részint a máshonnan b::szerz.e.tt 
adatol-: alapján, részint a klilsö ismérve]<: alapJan 
kénytelenel;:: az adózó jövedelmé~ megállaJ?itan_i. 
:Wiegeshetil-: tehát, ·hogy az ilyen modon megallap1-
tott jövedeJ,em tetemes2n meghaladja az adóz.ó va-
1Ódi jövedelmét .. .\.z adózó ezzel szemben csak1:0 ab
ban az esetben tud k~·Eö módon védel-:~zni, ta pon
tosan vezetett könyveivel tudja igazolni az üzleti 
bevételeit és löadS.sait. 

_.;.z igazságos és arányos adóztat<is szempontjá
ból tehát úgy az állan1nak, :nint az adózól;::nak kö
zös érdeke a könyvvezetós. lvliután pedig az adózók 
ezt még csak lds nlórtélthen látták b~, ennélfogva 
elérkezett az ideje annak, hogy az adózó];:: l:.:énysze
ríttes3enel;;: a könyvv-ezetésre. ~.\. ldsiparosol;;: és kis
lteresltedöl:: közltl csak a kevésbbó iskolűzottak men_ 
telnek fel a könyvvezetés li::öt:;lezettsége alól. _.;,. 
gyógyszerészek azonban inagas iskolai képzettség
gel r-endelkezvén, ezen a cin1en nem n12nthetöli:: f21 
a kön:irvve.zetés kötelezettsége alól. 

11-IORPHIN-DIONIN-SCOPOLA.?.-IIN 
tök:életec; kon1.1Jinticiója 

l;B .,. q:,. IV n "" injee.t:n gyenge L, erős IL .„ "' li) n "" .„ v .- tahh·tta 

Orvosok állandöan rendelik. 
i,.,.en keresett növényi .ere-PaSf a= Palm ,l:,;ü hashajtó • 

v·ezérképviselet és förali::tár: 

TÖRÖK-LABOR 
Gyógyárunagyl;::ere:.:kedés és \regyé3zeti Gyár Rt., 
Budapest, VI., !{irály-utca 12. Telefonok: ':'2'1-3-20-
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J\.lásrészt azonban teltintettel vagyok azokra a 
nehézségekre is, amelyeket a végrehajtá~i utasítás
ban elöírt könyvvezetés ném.ely foglalkozá!:i ágalt
nál oltozhat. Erre való tekintettel már a végrehaj
tási utasitás 99. szakaszában gondoskodtam arról, 
hogy a pénzügyi hatóságok a feltétlenül szükseges 
mértékben ltönnyítéseket engedélyezhessenek. Ilyen 
ltönnyitést, ltülönösen a Jtisebb forgaL11ű gyógyszer
táralt részér.e, szintén -engedélyezhetönek tartok. 
Hozz;ijárulolt tehát ahhoz, hogy a gyógyszerészek 
a t. Egyesület a.Ital bemutatott minta szerint egy
ségesen ltészített „Egyesített pénztá.1i naplót" és 
,,Hitelnyilvántartási naplót" a t. Egyesület által 
bemutatott lrezelési utasításnak megfelelően, egysé
ges eljá.rás szerint vezessék, a végrehajtási utasítás 
89, szalmszánalt 1. B) pontjában előírt „A111beszer
zési könyvne·k" a vezetését, továbbá a felszerelésnelt 
és a gyógyszerkészletnelc év vég•ével való leltáro
zását pedig mellőzzék. _!\. gyógyszerek évzáró Ieltá
rozásinak mellőzését indolroltnak tartom, mert a 
gyógyszertárakban igen nagy számban vannak 
olyan ltis mennyiségű és aránylag lds értékű anya
gok, amelyeknek lrülön-ltUlön való lemérése olyan 
nagy munkd.t oltozna, hogy azzal ne:n állana arány
ban a leltározásnal:;: az adóztatás céljára felhasznál
ható eredménye. 

Minden gyógyszerész ·köteles továbbá a részle
tes bevételi iveltet, iU.etve az ellenőrző pénztári sza
lagjait, úgYszintén a kiadások igazoiasára szolgál·.'.> 
eredeti számlákat, avagy elísmervényeket, az egy.e
sített pénztári naplónak megfelelő sorszámá.val el
látva, annali: sorrendjében megörizni és a könyvve~ 
zetés ellenőrzése allralmával, az ellenörzö közegekw 
n-ek rendelltezésére bocsátani. A'ki a h:vételi tétele
ket külön ltönyvbe vezeti be, az természetesen ezt a 

napi bevételi könyvet is köteles megonzni. Ezeket 
a könyveket bekötés és a lapok megszamozása után, 
haszná.latbavétel előtt, a végr.ehajtási utasítás 97. 
szakasza alapjün hitelesíttetni kell. 

Nem teldnthetek el azonban az illatszer.eknek. 
a pipereciklreltnelr, a koz:netikai szereknek és álta
lában bárminő más nem gyógyszeráruknalr évzáró 
Jeltározásától, egyrészt mert ezen leltározás nen1 
ütl:;:özilc nagy nehézségbe, másrészt pedig a droguis
ták és az illatszerlrereskedők sincsenek felm-entve 
ezen cilrkekböl álló árűkészletük leltározásának kö
telezettsége alól. 

Végül kijelentem, hogy a fentemlitett könyv.ew 
ket csak azok a gyógyszerészelr kötelesek vezetni, 
akilc nem vezetenek olyan hitelesített rendes üzleti 
ltönyveket, amelyek a nyers bevéte!nek és a valós:l
gos üzleti jövedelemnek .megállapitására teljesen aL 
kaL-nasak. 

Ezek után felhívom a t. Egy:esületet
1 
hŰgy szi

veskedjék az emlitett pénztári naplö és a hitelnyil
vántartási napló nyomtatványmintájából, valamint 
a kezelési utasításból 40--10 példányt sürgősen be
mutatni, hogy azokból egy-egy példányt a pénzüg:yi 
hatóságoknak megfelelő utasítással kiad.hassak. 

Egyűttal szíveskedjél:;: erről az ·elhatározáson1-
ról az Egyesület tagjait haladélt nélkül értesíteni é;, 
arról is gondoskodni, hogy a gyógyszerész.elr egy
részt a lehető legsürgősebben meglcapjált a szüksé-

s 
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ges könyveket, masrészt, hogy a könyvek vezetését 
haladék nélkül kezdjék meg, az 1923. évi január hó 
,elseje óta. vezetett feljegyzéseikből pedig v2zes.sék 
át az adatokat ezekbe a könyvekbe. 

Budapest, 1923. n1á.rcius 23-án. 

dr. Vargha Imre, álla."ntitkár. 

VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI 
MINISZTERI RENDELETEK. 

~.\. gyó!rysz.erészgyakornolti kiJelölö-bizottság sZrcrve
zete, az 1920. évi X..~V. tc. alapján. 

- A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 
20.031-1931. számú ·rendelete. -

1. §. A. Gyógys.:erészgyalcornoki Kijelölő Bizottság 
feladatköre. 

a) A gyógyszerészi pályára f.elvehetölt szánui
nak ·megállapítása végett a m. kir. vallás- és köz
oktatásügyi miniszternek javaslatot tenni; 

b) a gyógyszerészi pályára j€lentkezök sorai'.Jól 
kijelölni azokat, a'ldk e pályára Iéph~tn::·k és igy 
egyes gyógyszertárakban gyakornokul felvehetők; 

e) más tanuln1ányi pályán, vagy külföldön el
töltött gyógyszerészgyakornolq idönek beszámitásat 

CAOLA 
szappan, shampoo 
BAEDER illatszergyár 
Nagy hasznot hajtó cikk 
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:negallapítani (kész orvosoknak, vegyészmérnökök
nek, természetrajzi szakot végzett tanároknak 1 t'i
nulmányultból egy év a szab8.1yszeTü O'yakornok·t 
idöbe a bizottság által beszámitható; a le~alább egy 
évet vé_gzett c-rvostsnhallgatóknak, v.egyészmérnök
hallgato'knak, vagy természetrajz szakra iratl.:ozott 
tanárje~ölt~k~el~ ... h<l:. gyógy.:.zerészi pályára lépn;:l;;, 
tanulrnany1 tdeJilkbol legfc'1jebb egy félév szd.mít
ható be); 

d) a palyára való lépési engedély nélkül eltöltött 
gyakornoki időnek "besz:imitása ügyében a vallás
és közoktatásügyi miniszternek javaslatot tenni il
letőleg am-ennyiben a beszámítani kért idő har~inc 
napot nem halad n1eg, saj:it hat:iskörben intézkedni. 

e)_ a ~akorn.okok tanulmányi és fegyelmi ügyei
ben vel€menyes Javaslatot tenni a n1 kir. vallás- és 
];;özoktatásügyi miniszternek; 

., _f)_ a ~egUresedö .bizottsági tagsági helyek be
to~t~sere nezve a m. kir. vaU:is- és közoktatásügyj 
m1n1szte·rnel;; javaslatot tenni. 

2. §. A. Bi::ottsdg sze-rt~ezete. 

A. Gyógyszerészgya:kornoki !{ijelölő Bizottság 
elnökből, előadóból és 12 tagból áll. 

A Bizottság tisztikarát és tagjait a m. ldr. val
lás- és •ltözoktat:isügyi miniszter nevezi ki, most el-

Sal thermarum Carolinarum arteficiale Labor 
100 gT~os ere·deti dobozoltban igen .lte.resett kézi
ela~~i cikk. Belül paraffinba ::n:irtott papirzacskóba, 

1nvul cellophanba burkolva kerül forgalomba. 

ELőNY ARAJ{. 

Karlsbadi kűráiloz olcsó és aba?.olut megbízható. 

il 
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söizben 1935. dece1nbcr hó 31i-g terjedő időre, az-
ut:in 3 éves ciklusokra. _ . .. 

l>i„ Bizottság tagjait a :n. kir. vallas es kozo~"." 
tatásügyi miniszter akként -hivja meg: hogy _a B~
zottságban 'ltépviselve legyen a :U· ln'.': val!a:>- ~s 
}{Özokta.tásügyi, valamint a ·n1. lur. b;;lu?ym~n1s_zte
rfum, a tudomé.nyegyetemek gyógys~ere~z~ep~e:.;sel 
fo<>'la1kozó karai, az Országos I{özegeszsegilgyi Ta
ná.~s, az elméleti és gyaltorlati gyögy:zerészet m~
velöi, akik lehetőleg gyógyszertártulaJdonosok „ es 
egyben tagjai a gyógyszerésztá.rsadalm'i egyesule
teknelc 
s. 8- A jeluételi k6rvényel1: elinté;;:Cse köritli eljdrás„ 

J\iiindaz:Jknak, aldk ~:Iagyarországon a gyógysze
részi pályára óhajtanalt lépni, ideértve az J.?e~~n ál
lamok polgárait is, a Bizottságtól ke11 ]{ern1ol{ az-
engeclély megadás<it. . 

A. tanévenként felveheto egyenek számának 
n1incÍenkori leo-célszerübb megállapithatása tárgyá
ban a bizottság évenként, legl{éső~b juni~s l~ó l~ig 
n1eo-ol{olt javaslatot köteles a m. 1nr. vallas- es koz
ül{t';.tasügyi miniszter elé terjeszte~i.. „ 

l:..„ felvehetők ::zámát a bizottsagi Javaslat alap
ján az Agész tanévr.e terjedő hat8..Ily~l .. a n1. ·kir. val
lás- és közoktatásiigyi miniszter ]{ulon rendeletben 
határozza meg. _ . 

_ő,. felvehető nök szarna az összes felvetelek sza-
:nának legfeljebb 50<;>~-a lehet. . „ .„. _ 

' Idegen állampolgárok, amennyiben ]{ello elokep-

&:i:i!E!l!!i!lfilJ)illlfl!iillilli1!1:Jil!il!il!l!illilli!lli1llili'llillllllill!liilllil:flll!!IF.ili1ii!li11iillilllll!il!illili11!Illi 

HYPEROL 
száj- és torokfertötlenitö 
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zettséggel birnak, erltöicsil.:·g kifogástalanok, a fen
tebb emlitett zárt létszd..n1on felül is felvehetők, fel
téve, .hogy ezáltal a magyarhonos jelöltek kellő ki
ltépzése hátrányt nem :ozcnved. 

A Bizottság elnöke a felvételi kérvénye1t beadá
si ideje és alakiságaira nézve lrellö idöben a Buda
pesti I<özlönyben és a m. kir. vallás- &3 közoktatas
i.igyi nlinisztériu:n Hivatalos !{özlönyében pályázati 
hirdetményt tesz közzé. 

_ő,. Bizottsághoz intézett írásos folyan1odvány be
adási idej.e, alaikü.ágai és a szükséges csatolmányai 
ügyében az alábbiak sze1int kell eljárni: 

a) a folyamodványok augusztus hó 15. és 30. 
'között nyujtandók be a bizottság elnökéhez és a 
folyamodvá.nyokhoz a következő eredeti okn1ányokat 
Jrell csatolni: 1. születési bizonyítvány, 2. középis
kolai érettségi bizonyítvány, 3. hatósági (vagy ha
tósági orvos által 18.ttamozott) orvosi bizonyítvány 
a folyamodóna-k a pályára való aU{aln1as voltáról és 
tt himlöoltásí bizonyitvá.ny, 4. erkölcsi bizonyítvány 
folyamodó ne:nzethüségéröl és erk:ölc:;i me.gbizható
ságáról, 5. ha a folyamodó hadiirva, anna:k ható
sági igazolása, 6. ha a folya1nodó atyja harctéri 
szolgálatot teljesitett. a !{ároly-csapatkereszt elnye
résének igazolása, 7. közhatós.igi bizonyítvány fo-
1yamodó szüleinek foglalkozá.:áról és vagyoni hely
zctéröl, 8, szülői (vagy gyámi) beleegyezés. 

b) A„ folyan1odvánnyal egyide:jüleg 15 P fize
tendő be a Bizottsághoz kezelési költségekre. 

~!\. folya.n1odók nemzethüségét és erkölcsi 1neg
lJizha tóságát igazoló .erkölcsi bizonyítványt azok: 
~zámára, a:kik valan1ely hazai középisltolából köz
vetlenül óhajtanak a gyógyszerészi pályára lépni. 
annak a középiSliOl<inalt igazgatója állitja ·ki, an1ely 
i.skolá.nak a folya;nodó az &rettségi vizsga letétele
]{or hatáskörébe tartozott. ~ő,. nuigyaror"'?áE'"i f.'7'?<:-

1' 
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temekröl vagy főiskolákról közvetlenül átlépő egyé
nelt nemzethüségét az illető egyetem, vagy föi<.ökola 
á.ltal ·kiadott távozási bizonyítvány tanusitja. _.\.zok
nak, akik ne,m esnek az előző két rendelkezés alá, 
a nemzethüségét és erkölcsi meg;bizhatóságát á.llan
dó lakhelyük illetékes politikai hatóságá.tól (város
ban c:i, rendőrkapitányságtól, községekben az elöljil.
róságtól) a legűjabb kelettel kiállitott erkölcsi ·~izo
nyítvánnyal kell igazolniok. 

Idegen állampolgá.rok erköcsi kifogá. ::.talansá.gát 
az általult ·bemutatott okmányokból a Bizottság sa
ját hatá.::.körébEn állapítja meg. 

.1\.. be:érltezett kérvényeltet az elnök a Bizottság 
tagjai között osztja szét, akik javaslatukat szep
tember 15-ig a Bizottság elnöltéhez visszajuttatják. 

A kérvények felett a Bizottság telje5 illésben 
legkésőbb szepte:nber hó 25-ig, az alábbiakban rész
lttezett rendelltezések figyelem:vevételével végérvé
ny.esen határoz. 

_i\. kijelöléskor figyelemmel kell len.ni nem csu
pán a nen1zethüség, az e1'.kölcsi megbízhatóság ltö
vctelményeire és a megelözö tanulmá.nyok eredmé
nyére, han:::n1 arra is, hogy elsősorban lehetőleg a 
hadiárvák és a gyógyszré~ze.kneJt, valamint a harc
téri szolgálatot teljesitette1tnek és a közalkalmazot
taknaJt gyermeltei nyerjenek engedélyt és hogy a 
kij.elöltelt szá.ma az egyes törvényhatóságok ltözött · 
is lc:hetöleg arányosan oszoljék meg. 

I(ülföldön vagy eng-edély nélkül megkezdett 
gyógyszerészgyakornoki szolgálat a pályáralépésre 
sz::•rzett jogot egyáltalán nem bizto:ít. 

_<\. benyujtott ltérvénye!l\!re vonatkozó bizottsági 
döntést az elnök az érdekeltekkel irásban (postán 
elküldve) közli, illi;:,tve az engedélyt nyertelt részé
re Törzslapot állít .ki. 

~h,... ::negadott engedély érvényét veszti, ha a ki-

11 !) 

3.llit:ls napjától szárnitott hat hónapon 1~-~llil az ille
tö azt igénybe nem V€3Zi, illetve gyakornO'ki műkö
dését valamely jogositott gyógyszertárban €Zidö 
alatt meg nem ·kezdi. 

4. S· .A uy6gys::erCszgyakon1okok nyilvúntartása. 

_<\. gyógyszerészgyaltornokok állandó nyilván
tartása végett a Bizottság elnöl<:e az engedélyt nyert 
gyal{ornokjelölt részére törzslapot állít -ki 2 példány
ban, melyek közül az egyilt a Bizcttságnál marad és 
a más.ik a jelöltnek adatik át. A jelölt a gyógyszer
tárba való belépését saját törzslapján a tiszti föor
vossal igazoltatni, majd a törzslapot láttamozás 
céljából a Bizottságnak beküldeni és a láttamozás 
után azt megőrizni tartozik. A gyógyszerészgyaltor
nokltá való felvétel csak alt.kor válik véglegessé, ha 
azt a Bizottság a bemutatott törzslap láttamozá.sá
val tudomásul vette. Ha a gyakornok esetleg helyét 
változtatja, Jdlépését, valamint új helyre való be
lépését (a gyógyszertár felelős vezetöjének megvál
tozása helyzetváltozásnalt tekintendö l ugyan csalt a 
törzslapon az ílletékes tiszti föorvossat igazoltatni 
tartozik. 1viinden ilyen esetben a törzslapot a Bi
zottság előadója a törzslapnak a Bizottsúgná.l ör
zöit házipéldányá.ba átvezeti. A gyógyszerészgyaJtor
nok a gyaltornoki vizsgira való jelentkezséltor törzs
lapját a gyógyszerészgyakornoki vizsgálóbizottság 
elnökének bemutatni köteles. 

Az illetél<:es iörvényhatóság tiszti főorvosa a 

Dr. WANDER gyógyszer- és tápszergyár rt. 
Budapest, X., Keresztúri-út 30-34, Tele
fonok : 46-0-34 sorozatos. S ü r g ö ny e i m : 

Ovomaltine, Budapest. 
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o-yógyszerészgyakornokik nyilvántartásanak célja-. 
ból csak annak a jelentkezését fogadhatja el és iga
zolhatja, ald a Gyógyszerészgyakornoki !{ijelölő Bi
zottságtól engedélyt kapott a gyógyszerészi pályá
ra való lépésre. 

5. S .. ·1 jclelös !JJIÓ!/YS:::crtá1·pczctök yyalcon1oktar
tási jOf/C/. 

_!\.. felelős gyógyszertárvezető gyakornokot csalt 
akkor vehet fel és tarthat, ha a m. kir. vallás- és 
ltözoktatásügyi minisztertől nyert engedély alapján 
gyaltornoktartásra jogositva van. _!\.. gyaltornokta.r
tási jogositvány Jránti kérvény az illetékes törvény
hatóságnál nyujtandó be, mely azt a tiszti főorvosi 
vélen1énnyel ellátott javaslatival felterjeszti a rn. 
kir. vallás- és köz:::ktatásügyi miniszterhez. A. m. 
lür. vallás- és közoktat<isügyi minisztertől megadott 
jogosítvány visszavonásig érvényben marad. 

• A... jogosítvány inegvonás<lról a 105.597-1912. sz. 
\rior. rendelettel kibocsátott „Szabályzat a gyógy
szerészgyaltornolc:k lüképzése és a gyógyszerészi 
segédi idö tirgyúban" 13. paragrafusának b) pontja 
jntézkedik. 

G. S . .il Bi::ottsá!J teljes iilc'.sc. 

_!\.. Bizottság évenként legalább l.:étszer teljes 
ülést tart, egyet (vagy többet) a kijelöl.ések n1egej
tése végett és egyet a gyógyszerészi pályára a ltövet
kezö tanévben felvehetők létszámánal.: megállapitása 
céljából. 

_.\.z elnök a teljes ülést többször ~s Ö'.55Zehivhat
ja, azosban a n1. kir. vallás- és ltözol-:tatáügyi mi
niszter vagy a Bizottság tagjai felének kiván:1ágára 
összthívni tal'tozik. 

_'\ teljes ülés határozatait szótöbbséggel hozza. 
szavazategyenlöség esetén az elnölt szavazata dönt. 
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Egy tag kivánsá.gára a szavazás titkos. 
Határozatképességhez a tagok felének jelenlé

te szükséges. 
Az ülésről felvett jegyzökönyvelt a VI{!vI-hez 

felterjesztendök. 

7. S. Az elnölt és az előadó. 

_!\. Bizottság élén az elnölt <ill. _.t\z elnölt a beérke
zett felvételi kérvényel.:et kiosztja a Bizottság tag
jai között, vezeti a Biz:::ttsag teljes üléseit, összehí
vásultról gondosltodilt. Szavazategyenlőség esetén 
dönt. Képviseli a Bizottságot a m. kir. vallis- és 
1tözoktatásügyi miniszterrel és a hatóságokltal szem
ben. 

_.\.z elnöltöt akadályoztatása esetén a két minisz
tériumot képviselő bizottsági tag rangidösebbje he
lyettesíti és e minőségében mindazoltat a jogokat 
gyaltorolja, melyek az elnöltöt megilletik . 

..t\z előaló, az elnöltltel egyetértőleg végzi a Bi
zottság adminisztrativ teendőit. _.\. biz:.:ttsá.gi tagok
tól véleményezett kérvényekröl összefoglaló javas
latot terjeszt a Bizottság teljes ülése elé; resztvesz 
.a Bizottság :nunl.:ásságában; fogalmazza a. Bizott
ság ltimenö ügyiratait, őrzi és kezeli a Bizottság 
irattd.rát és pénztárát. 

_l\.z előadót akadá.lyoztatása esetén az elnöktöl 
felkért bizottsági tag helyettesíti. 

_!Ji.. gyors intézést kivánó, kisebb fontosságú 
vagy olyan ügyeltet, melyekben a Bizottság fe.lfo
g<isa ]rellökép ismeretes, az .elnök az elöadóval együtt 
elnöki hatá.sltörében intézi és a Bizottságnak utólag 
bejelenti. 

S. § . .:1 Bizottság tagjai. 

~/Ji.. ·bizottsági tagok résztvesznek a Bizottság 
n1unkájában. Javaslatot tesznek a részUltre kiosz-
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tott kérvényekre nézve és a. t?ljes ülésen az ezek 
feletti döntés meghozatalakor szavazati joggal bir
nak. 

Minden bizottsági tagnak jogá.ban áll a teljes 
ülésen indítványt tenni és azt rnegol;:olni. 

!J. ;§. _4. kezelCsi clijak fclhas::Hálrísa és cls;;<ünoldsa. 

A felvételi kérvényskkel egyidejűleg befizetett 
15 pengönyi kezelési dijakból befolyt összegből fe
dezendök a m. kir. vallá.s- és l;:öz::J;:tatásügyi minisz
tertől külön rendeletben rnegállapitandó tiszteletdi
jak és munkadijalt, va1amint a felmerülő adminisz
trativ költségek. A kezelési clijaJt felhasználásáról 
a Bizottság év2nte elszámolá:.. t mutat be a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi miniszte.rnelt, ki az eset
leg mutatltozó feleslegek felhaszn8.18.sára nézve a 
Bizottság .:neghallgat:isa után határoz. 

10. ~-

E rendelet a ,kihirdetés napján lép életbe és ez
zel egyidejüleg a „lYiagyarországi Gyógyszerészegye
sület kebelében alakult Numerus-Clausus Bizott
ság" -ra vonatkozó 1921. évi 10•!.895. sz. a. és az 
1-924. évi 8286. sz. a. kibocsátott rendeletek hatályu
kat vesztilt. 

Budapest, 1932. július hó 20-án. 
Dr. li:arafiáth Jenö 

m. ldr. vallás- és közoktatásügyi miniszter. 

Phyla:xia szérumtermelö rt •. 
Budapest, X., Szállás-u. 3. 

Telefon: 48-5-85., 48-5-84. 
Táviratcim: Phylaxia Budapest: 

G;rakornclti IiijelöH> Bizottsítg J{ét taggal való 
ldcgészítése. 

_<\. m. kir. vallás- és közoktatisügyi n1iniszter 
21.951-1932. IV. számú leirata.-

(~>\ 1'fagyarországi Gyógyszerész-Egyesület 
Elnöltségének.) 

Hivatkozással f. é. augusztus hó "1-én 122.J. 
szám alatt ltelt felterjesztésére, tudomasulvétel vé
gett értesitem a tek. Elnökséget, hogy a 1'Iagyaror
szági Gyógyszerész-Egyesületnek azt a javaslatát,. 
hogy a 20.031-1932. vkm. sz. rendelettel életrehi
vott Gyógyszerészgyakornoki !{:ijelölö Bizottság 4 
taggal, melyek közül kettöt a 1Yiagyarorszigi Gyógy
sze:rész Egyesület, kettöt pedig a Budapesti Gyógy
szerész Testület delegálna, kiegészíttessélt, a kért 
alakban magamévá nem tehetem. 

Nem zárkózom el azonban az elöl, hogy - a 
paritás elvének megfelelöen - a gyaltorlati gyógy
szerészek, illetve gyógyszertartulajdvnosok száma 
még kettövel felemeltessék, s ezaltal azok szán1a a 
jövöben 7 legyen. ..\. kinevezésnél figyelen1n1el le
szelt arra is, hogy a két új tag a 1fagyarországi 
Gyógyszerész-Egyesület tagja legyen. 

A Budapesti Gyógyszerész Testület képviselte
tésétöl el kell t~:Jdntenem, mert az esetben hasonló 
ltérelemm€:l fordulhatná.nak hozz:im a vidéki gyógy
szerésztestülete.k is. Ezek pedig elsösorban tagjaik 
gazdasági érdekeinek védelmét vannak hivatva kép
viselni. 

_!:i.. fenti élhat<irozásomnak inegfelelöen, a Gyógy
szeréE'.zgyakornclti I<jelölö Bzottság szervezete tár
gyában 20.031-1932. sz. a. kbocsátott rendeletem 
2. §-ának elsö bekezdésében a tagok szá:nát 12-röl 
~4-re emelem fel; a szóbanfoz•gó § utolsó bekezdését 
pedig akként módosítom, hogy: .. az elméleti és gya-

;, 
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J.:orlati gyógyszerészet inüvelöi, akut közül 7 gyógy
.::zertártulajdonos és az az utóbbiakból legalább '1 

... a. ~Tagyarorszigi Gyógyszerész-Egyesület tagja". 

Budapest, 1932. szeptember 28-á.n. 

Dr. l(arafiátl! J e11ö. 

.,,L leiratban c111litctt 1cicgés:::itö rendelet a kö
retlce::ö: 

• .\. n1. lür. vallás- és közolrtatásügyi miniszté
rium 22.110-1932. IV. számú rendelete. -

A. n~. kir. vallás- és köz:l;:tatá.sügy.i miniszter 
a Gyógyszerészgyakirnoki !{ijelölö Bizottság szer
vezete tárgyában folyó évi julius hó 20-án 20.031-
1932. szá.m alatt kibocsátott rendeleténel;;: 2. §-át az 
alábbiak .szerint módositotta: „_.\. Gyógyszerészgya
kornoki Kijelölő BizotU;ág elnökből, előadóból és 1·1 
t:i.gból áll. 

A. Bizott.sá.g tisztikarlit és tagjait a n1. kir. val
lás- és közoktatásügyi nliniszter nevezi ld, most elsö
izben 1935. évi december hó 31-ig terjedö időre, az
ntan 3 éves ciklusokra. 

. .\. Bizottság tagjait a n1. kir. vallis- és lrözol;;:
t:i.tá.sügyi miniszter akként hívja meg, hogy a Bi
zottságban képviselve legyen a ·n1. kir. vallás- és 
!~özolttatá.sügyi, valamint a m. kir. belügyminiszté
rium, a tudományegyeten1ek gyógyszerészképzéssel 
foglalltozó karai, az Országos !{özegészségi Tanlics, 
az elméleti és gyali:orlati gyógyszerészet müvelöi, 
akil;;: közül hét gyógyszertártulajd:nos és ez utóbbi
akból legalább is négy a 1-Iagyarországi Gyógysze
rész-Egyesület tagja". 

Budapest, 1932. szepten1ber hó 28. 

Dr. I'i.tu·ajiúth .Je11ö. 

Az 1933. esztendő folyamán 
megjelent rendelkezések. 

BELÜGYMINISZTERI RENDELETEK . 

l •J.-,,,,J· 

.>\z Országos '.fársadaloínhiztositó Intézet részeröf 
nyujtott betegséb>i biztosít.asi segélyekért járó n1eg

téritCs. 

- _!\. m. ltir. belügyminiszter 185640 -1932. szán1ú 
rendelete. 

(Ii.ironat.J 

.A. betegségi és a baleseti lrötelező bizt:::isitásról 
szóló 1927:XXI. t.-c. 31. §-<inak hetedik bekezdésé
ben (a '9.600-1932. 1-I. E. számú rendelet 5. S-ával 
megállapított szöveg) kapott felhatalmazás alap
ján, a ltövetkczöket rendelem: 

? ' .... ;;. 

(1) ~"-z Orszá.gos T<irsadalon1biztositó Intézetnél 
betegség esetére biztosítottak kötelesel;;: a maguk 
vagy igényjogosult csalá.dtagjaik részére vényen 
vagy utalványon rendelt gyógyszer vagy gyógyásza
ti segédeszltöz költségéből minden egyes rendelés 
alkalmával 30 fillért a gyógyszer vagy a gyógyásza
ti segédeszköz ldszolgáltatójának az Intézet javára 
megtéríteni. 

(2} Ha a vényen rendelt gyógyszere!;: ára a 30. 

iJI 
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fillért nen1 haladja meg, csal;; az árnak megfelelö 
összeget kell megfizetni. A.z Intézet házi gyógyszer~ 
tárában kiszolgáltatott gyógyszerért minden eset
ben vényenkint 20 fillért ken fizetni. 

3. ~. 

Ez a rendelet az 1933. évi január hó 1. napján 
lép életbe. 

Budapesten, 1932. évi decen1ber hó 22-én. 

D1·. vitéz Keresztes-Fischer Ferenc, 
m. kir. belügyminiszter. 

..-\ szen1élyjot,'li gyógyszertári jogositYányol;; további 
cngedél:yez.ése. 

- .A.. m. ldr. belügym·iniszter 230.300-1932. számű 
körrendelete -

(\ralamennyi törvényhatóság el::ö tisztviselöjénelt.J 

Hivatali elődöm a 39.000-1933. N. 1.L M. szá
mű körrendeletével (Rend. Tára 1930. évf. 67'0. old.) 
a sze1nélyjogú gyógyszertári jogositványoJ;; továb
bi engedélyezéSét felfüggesztette részint azért, 
mert l;;étségtelenül megállapitotta, hogy az ország 
nyilvános gyógyszertárakl-tal a l;;özegészségügy ér
dekeinel;; megfelelő szü.mban el van látva, részint 
azért, n1ert az ilyltépen céltalanul benyujtott J;;ér
vények feldolgozásával járó felesleges munka alól 
a J;:özigazgatási hatóságokat tehermentesiteni ki
vánta. 

Bár ezen indoltol;; nagyrészben ma is fennfo
rogni látszanak, még sem óhajtom oly személyjogú · 
gyógyszertárak: felállításánal;; lehetőségét mega.ka
·dá.lyczni, amelyeltnek. létesitése a ltözegészségügy 

l
,, _ _ , 

érdekeinek megóvása végett feltétlenül szlil;:;séges. 
Ezért a fenthivatltozott és hivatali elődöm a.I

tal kiadott körrendelet hatályát jelen rendeletem 
kibocsátásával további intézkedésig egyidejüleg 
megszüntetem, Ugyanakkor az ily irányű kérvé
nyek benyujtásának, felszerelésének és elbírálásá
nak módjára nézve a következöket rendelem: 

A hozzam cimzett kérvényt a 22.370-1883 B. 
~L számú l;;örrendelethez csatolt gyógyszerté.ri Sza
bályrendelet {Rend. Tára 1883. évf. 649. old.) elő
írásának megfelelőleg ldé.llitva és felszerelve a 
kérelmezett gyógyszertár helye szerint illetéites 
törvényhatós8.g elsö tisztvi:.:előjéhez kell benyujta
ni. A folyamodó egészségi állapotára vonatkozó 
előírt bizonyitványokat úgy a felállítani kért 
gyógyszertár területére, mint a folyamodó állandó 
lakhelyére nézve illetékes törvényhatóságnal;; tiszti 
főorvosa állithatja kí. 

A kérvényhez csatolni kell ezenkivül olyan hi
vatalos kiadású vagy az államépítészeti hivatal ál
tal kiállított térképet, amely feltünteti 

a) a l;:;érelmezett gyógyszertár helyét é; annak 

/\. világhirü ná.rizsi 

M U RY •cég piperecikkei 
mindenütt be\'ezetett: és nagy hasznot hajtó má.rkás 
áruk. A.z előkelő és finom Nurcisse Bleu illat páratlan. 

Vezérképviselet és föraktár: 

TÖRÖK-LABOR 
Gyógyárunagykere$'kedés és Vegyészeti Gyár Rt., 
Budape:.:.t, VI., !{irály-utca 12. Telefonok: *24-3--20. 
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a };:érvényben n1egjelölt forgalmi körét (községe
ket, utcá.l;:at), valamint azoknak egyn1ástól, ner:lkü
lönben a felállítani ltért gyógyszertártól való tavol
ságát, továbbá az összes lcözlel;:edési utakat és 
azok jellegét, végül .. b) a kérelmezett gyógyszertár körül fekvo 
nyilvános gyógyszertd.raI;: elhelyezését 6_; azoJ;:naic 
:elenlegi forgalmi kört>t . 

.C:rdemi tárgyalUs alá csak azok a ltérvényeli 
vehetöl;:, amelyeknek meg vannak szabá.lyszerü 
nielléltletei. A lliányos !;:érvényt pedig hiányp.:'.itlás 
végett vissza kell adni a kérvényezőnek. 

Gyógyszert:iri jogosítvá.nyért közvetlenül hoz· 
zim benyujtott kérvényeket figyelembevenn~ nen1 
fogom. 

Felhivom _t>..Jispán (Polgármester) Urat, hogy a 
kérvények elbirálását a 22.370-1883. B. 1vL számú ·.körrendeletnek és az ahhoz csatolt gyógy;;zertári 
szabályrendelet idevonatltozó rendelltezéseinelc ~on
tos betartfL·a n1ellett foganatositsa és az új gyogy
szertár felállit:isát csak akkor javaolja, ha kéts:§g
telenül megá.llapítható, llogy annak felállítása 

a) közegész.ségügyi érdeltböl ldvánatos és 
b) a már fennálló nyilvános jellegű gyógyszer

tirak fennállé.sit ne1n veszélyezteti. 

LEUKOPLAST 
1nagyar K.Y~-lrtn1üny ! 

:~ közgyógyszerellátás, 
a '.'\L'\BI, 

<>TI és 
az összes közl~órház..'ll;: részere 

szabadon rendelhető. 
B E I E R S D <> R F, Bud u p est~ 
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Oly községel;:be:i, amelyekben állandóan letele
pedett orvos ninc.::, űj gyógyszertár felállítása ja
vaslatba nem hozható_ 

A ltérelmezett, illetve kijelölt forgalmi !cör la
kosságának száma a legutóbbi népsz<iml:ilás hiva
talos adatai alapján állapita.ndó me;;. _4,.z érdekelt szomszédos gyógyszertáralt szerzett jogaina1c biz
tositása érde1;:ében az azok forgalmi körében meg
maradó laltosság szil.mát szintén fel liell tüntetni. 

Budapest, 1932. évi december hó 29-én. 
Dr. vittz Il:eresztes-Fischcr Ferenc, 

m. ldr. belügyminiszter. 

_.\.z egynegyed kg-os cson1agolúsű l{uffler-félc két
szersült diétás-liszt Ji:észitn1énJ,tielt a „közgyógy~ szerellátás" és az államkincstár terhére való 

rendelése. 
_<\. m. kir. belügyminiszter 226.572-1933. számú 

körrendelete. -
(Valamennyi törvényható::::ig elsö tisztvise!Öjének.) 

A „közgyógyszerellátás" tárgyában !dadott 
400-1932. N_ 11'1. 1-:L eln. szűn1ű rendelet (kilürGe~ 
ve a Budapesti !{özlönynek 1932. évi május l1ó 11-
én kelt 105. számában) 'L §-ánalt 2. pontjában fog
lalt rendelltezésre való utalással, továbbá hivatlto
zással a -18.085-1931. N. :rvr. 1:1:. számű hasonlö 
tárgyú körrendeletre (kihirdetve a Budapesti !{öz
lönynelt 1932. évi február hó 27-én kelt 47. szil.
mában) tudomás és további megfelelö eljárás vé
gett értesitem alispán (p0Jgirn1ester) urat, hogy 
az Országos !{özegészségi Tanác:.; véleménye alap
ján megengeden1, hogy a „Föld'' n1ezögazdasági 
ipari és ltereskedelmi rt. budapesti (II. Hermann 
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Ottó út 5. sz.) cég által lrészitett I~uffler-féle két
szersillt diétás-liszt lrészitmény, a hivatkozo~t 
48.085-1931. N. 11-í. 11.L számú körrendeletben eto
írt 1 kg-os és fél l;;g-os csomagolásoli:On .1ü.yu1, .ne: 
gyed l;;g-os dobozol;:ban P -·~? ez1doszerrn~1 
gyógyszertári eladási áron, ezen l_;;:orrendele_te?1;, lt:
hirdetésétöl kezdödöleg, a „ltözgyogyszerellatas _ es 
az államldncstir terhére, a fenniilló törvényes ren
delltezések betartása mellett rendelhető legyen. 

l\iieojeayzem, hogy a szóbanlevö anyag, jóval 
olcsóbb::. á1~n, közvetlenül az elöállitó cégtől is be
szerezhető. 

Budapest, 1932. évi december hó 30-án. 
A miniszter rendeletébbl: 

Győry~ 11. államtitluir. 

_.\. , Glandnbolin inj." elnevezésű gyógys7,erl;:észít
mé~;ynelt a. „közg,rógyszcrellátás" é~ az úllunütiucs

tár terhére való rendelese. 
- l\„ n1. Jdr. belügyminiszter 227.813-1932. számú 

körrendelete. -
CValan1ennyi törvényhatóság első tisztviselöjének. 1 

_4.. 
11
közgyógyszerellátás" tárgyában ~d„adot._ 

'100~1932. N. :rvr. M. eln. számú rendelet {1;:1h1rdet
ve a Budapesti I{özlönynek 1932. évi május hó 11-i 
105. számában) 4. §-ánal;: 2. pontjá.ban foglalt ren
delli:ezésre való utalással, tudom<is és megfele;lö to
vábbi eljá.rás vé<Yett értesítem alispán (polgarmes
ter) •Urat, hogy

0 

az Országos !{ózegészségi RT?-n1 ~cs véleménye alapján n1egengedem1 hogy a ic 1 er 
Gedeon vegyészeti gyir rt. budapesti (X. cs:rl~es_z,: 
utca 63. szám) cég által gyá.rtott "Glandubolin inJ. 
elnevezésű gyógyszerkészitmény,. 3 dar~b (á .1~0 
E) ampullát tartalmazó d::ibozon1tent P o.30 ez1do-
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·.:::zerinti gyógyszertá.ri eladási áron, ezen körrende-
1etem kihirdetésétöl kezdödöleg, a „ltözgyógyszer
ellá.tás", illetöleg az állan1kincsta..r terhére a fenn
álló törvényes rendelkezések betartá.sa mellett ren-
·delhetö legyen. ' 

Budapest, 1932. évi december hó 31-én. 

li„ miniszter rendeletéből: 
Györy, h. <llla.nititlaír. 

• .\z „Ergosterinun1 irradiatum Richter" eh1e\1ezésü 
:gyógyszerltészitménynek a „l;;özgyógyszierellátas és 

az állrunltlncstár terhére való rendelése. 

- A m. kir. belügyminiszter 227.913-1932. számú 
körrendelete. -

(Valamennyi törvtnyhatóság elsö tisztviselöjének.) 
l'i ... 11kdzgyógyszerellátás'' tá.rgyá.ban ltiadott 

·100-1932. N. l\.I 11-I. eln. szán1ú rendelet (kihirdet
ve a Budapesti Közlönynek 1932. évi május hó 11-i 
105. szán1ában) 4. ~-ának 2. pontjában focrl_alt ren
delkezésre való utalással, tudomás és me;felelö to
vábbi elj<irás végett értesitem alispán ( ;olgármes
ter) urat, hogy az Országos ICözegészsécri Tanác3 
véleménye alar;>ján egyelőre ideiglenesen °megenge
dem, hogy a Pdchter Gedeon vegyészeti gy:ir rt. bu
dapesti (X. Cserkesz-utca 63. sz.) cég által ltészí
tett u. n. besugárzott ergosterin tartalmú „Ergo
s_te7inum i!1:a~atum Ric!1ter" elnevezésű, az angol-
1-.ór gy6gy1tasara hasznaJatos gyócryszer a mecrfele
lő. 1:1in?ségbe1:"" és hatásfokban: 10 ° l;;cm cl3.j 

0 
500 

klinikai egyseget tartaln1azó üvegenkint 3.·10 p és 
50 darab. tabletta a 10 klinikai egysfget tartalmazó 
dobozonlunt 3.80 P ezidöszerinti <Yyócryszert:iri el· 
ad:isi áron, ezen körrendeletem kihird

0

etésétöl kez-
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dődőleg, az erre feljogosított orvosolt ~ltal a _„köz
gyógyszerellátás" és az áll_an1!dncstar _ terhere, a 
fennálló törvényes rendelltezeselt betartasa mellett,. 
rendelhető legyen. . .. . 

Tuiiután a forgalombahozó cég a szobanlevo lte
szitmény hatásosságáért szavatos~ágot vállalt, en
nek· merrfelelően a ltészitmény minden egyes cso
marrolásán fel ltell tüntetni, hogy a készítmény tel
jes 

0 
hatásosságát csak a megje1ölendö lejárati. időn 

belül fejti !ti. . 
A forgalomba.hozó köteles m1ndazok~t .. az -"~r

gosterinum irradiatum Richter" elnevezesu lresz1t
ményeltet, amelyek a lejárati időn tű~ valam:ly 
gyógyá.rúnagykereskedésben, vag~ gy?~sz~rtar
ban raktáron vannak, hatásos friss lte:o7.1tmenyre 
mindenltor díjmentesen becserélni. . 

Felhívom alispán (polgármester) urat.' f1g_yel
meztesse a törvényhatósüga területén Ievö gyogy
szertárak (nyilvános- és m.agángyógyszertüralt) fi:
lelös vezetőit, illetőleg tulajdonosait, hogy a szo
banlevö ltészítményeknelt a cimltefeliratcn é.s Jur
kolaton feltüntetett hatüridön tűl való kiadása szi
gorúan tilos. 

Egyúttal utasítsa tiszti föorvosit, hogy a 
gyógyszertárvizsgálatolt alltalm.ával rendelkezésem 
véo-rehajtását ellenőrizze. 

0 

Budapest, 1933. évi január hó 3-án. 
A miniszter rendeletéből: 

Győry, h. álla1ntitkár. 

HYPEROL 
száj- és torokfertőtlenitö 

133 

.:\. düteria elleni csoportos védőoltások alkalmazásá
nak ajánlása. és ezen védöoltásokhoz sziikséges oltó

anyagok inf,'J'encs kiszolgáltatása. 
- _A.. m. kir. belügyminiszter 209.300-1933. számú 

lrörrendelete -
(Valamennyi törvényl\ató.o:,ág első ti.:'.ztviselöj&nek, 

Budapest székesfőváros kivételével.) · 
· (I~::ivonat.) 

Tudon1ányosan és gyakorlatilag megállapított 
tény az, hogy ezen betegség (a diphteritis) ellen 
n1egfelelő védöolt!isokli:al ma már sikeresen lehet 
védeltezni. 

Ez okból a diphteria elleni védőoltásoltnalr mi
nél szélesebb ltörben való alkalmazását, lrözegész
.ségügyi szempontból nemc.sak kivánatosnak, de 
·.szülrségesnelt is tartom és annak országszerte való 
·elterjedésének előn1ozditása végett intézkedtem, 
hogy a csoportos védőoltások.hoz szükséges oltó
anyagot a 11,Iagyar !{irályi Országos I{özegészseg
ügyi Intézet (Budapest, IX., Gyáli-út ,1. szám.) dij
talanul bocsássa a közületelt által löjelölt oltóorvo
solt rendelk:ezésére. 

_A.. védőoltások irányításával, az oltóanyag li:i
szolgáltatásával, az eredmények gyüjtéséve1 és el
lenőrzésével a m. ltir. OrSzágos l{özegészségügyi 
Intézet igazgatóját bíztam ,meg, alüt egyben felha
talmaztam, hogy a védőoltások ügyében a jelen 
ltörrAndelet korlátai között, úgy az illetékes ltöz
egészségügyi hatóságolrlral (szaldrözegeikkel), nlint 
.a ·magánegyénekkel (pl. rnag<inorvosok.kal) l{özvet
lenül érintli:ezbessék. 

_t\.z orvosolt a n1agüngyakorlatuJtban végzett 
védőoltásokhoz szültséges oltóanyagot, tcvibbra is 
a gyógy.::zertárakból, illetöleg az erre engedélyt 

i 1 
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nyert oltóanyagtermelö intézetektől sz:rzik be. 
Buda,pest, 1933. évi január hó '9-en. 

Dr. ·vitfl::: Ií.crcs,-.:.tes-Fischer Ferenc, 
m. kir. belügyminiszter. 

. .\.. házi- és I;:ézigyögys7,ertárak hatósági yizsgálata~ 
l'l ... m. kir. belügyminiszter 230.72•!-1932. XV .. 

számú leirata -
( . .\. 1'.fagyarországi Gyógyszerész Egyesület t.Jnök

ségénelc) 

Utalással a fenti tárgyú és 1895-1932. sz<imú; 
a Buda.pesti Gyógyszerész Testülettel 1i:özösen bea
dott fe1terjeszt&.::ére, értesítem az Elnöl;:séget, hogy 
a gyógyszertárak évi rendes megvizsgál~sa tárgyá
ban a 75.6 111-1893. B. ].:L szam alatt loadott ren
delet értelmében az összes gyógyszertárali:, tehát a 
házi és li:ézi gyógyszertára!;: is évenl;:ént legalábu 
egyszer rnegvizsgálandók. ii„ gyógyszertárviz.gála
ti jeO"yzökönyveket a fenti rendelet utolsó szaka
sza é'rteln1ében a törvényhatóság elsö tisztviselöje 
tartozik elém terjeszteni. _!:.,. szóbanlevö jegyzököny
veltet minden alkalommal felülvizsgálat alá veszem 
és ennek kapc:::án ellenöriztetem azt is, hogy az 
eo-yes törvényhatóságok területén levő összes gyógy
s~ertáralt., beleértve a házi-, fiók- és ltézigyógy 
szertá.rakat is, megvizsgáltattak-e az elmult év fo
lyamán? _t:.,.n1ennyilJen e gyógyszertárali: valame
lyikének ellenörzö vizsgálata nem történt volna. 
meg, ennelt pótlása iránt mindenkor intézkedem. 

Budapest, 1933. évi január hó 12-én. 
A miniszter rendeletéből:· 

Dr. Mozsonyi, 
min. o. taná.csos. 
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_.\z cg~·séwes i.isszetételíi gyógyszerei~ Cs g,YÓb"yszer
különlcgességeli: ellenőrzése. 

_!:.,. m. ldr. belügyrniniszter 200-1933. sz§.mú 
körrendelete. -

(Valamennyi törvényllatósá,g e\sö tisztvlselöjén:k·? 
I-Iivatali elödöm 90.000-1903. B. lvI. szamu 

körrendeletével (1'.'Iagyarorsz. Rend, Tira 1SQ3. évf . 
1.089. o.) ':.') és az ehhez a körrendelethez csatolt sza~ 
bályrendelettel szabályozta a. gyogysze_rlttilö;-ile~:s
ségek forgalombahozatalának tudomasul(vetelee1~ 

A maO'yar kírályi Országos Közt!geszségügy1 
Intézetnek 

0 
1925:XXXI. törvénycikkel tört;nt .;::zer

vezése és mültödésének megltezdése lehetővé tette 
azt, hogy a O'yógyszerltülönlegességek forgalomba
hozatalinak 

0 

tudomásulvétele aTu:almaval a köz
ecrész~écrügyi érdelteltet jobban védö eljáró.s alkal
;aztas;ék. Ezt, a gyaltorlatban mar bevált eljá
rást, ezűttal jog2zabályba foglalom és elöírom. „ • 

~A..z emlitett intézet n1üködése egyúttal lehetov~ 
teszi azt is, hogy n1i~d az egysége3 összetétel? 
gyógyszerek, mind ri. _tyógyszer!tlilönlegessé~e_K 
rendszeres törzsltönyvezés és vizsgalat bevezetese
vel, állandó ellenörzés alá vonassanak. HangsűJyc
zom, hoO'y. a gyógyszerkülönlegességek forgalom
bahozatal'ának tudomásulvétele alltalmával ltöve
tett eljárásnali: és az egységes ö::::szetételü gyógy
szerek, valamint a gyógyszerkülönlegességek törzs
könyvezésénelt és állandó ellenörzésénEk célja: a 
közönség kifogástalan gyógy:zerellátisánalt bizto
sítása. 1'Iinthogy azonban az egységes összetéteiű 
gyógyszerek és gyógyszerklilönlege3sd;rck 1G§3zítöi
re és forgalombahozóira a vizsgálat és ltészitmé: 
nyeiknek közl1itelü ellenőrzés alá. vonUsa anyagi 

*) Lásd a G2. oldalon. 
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előnyt is jelent, méltányosnal\. 18.tom azt, hogy az 
egyszeri vizsgálat és évenkinti törzsltönyvez§s ltölt
ségeinelt bizonyos hányadát rájuk háritsam. 

!{özlöm egyúttal, hogy a gyógyszerkillönleges
ségelt és titkos összetételű gyógyszere){ ügyét. 
járó vizsgálati díjat és a gyógyszerkülönlegességek, 
valamint egységes összetételű gyógyszerek törzs..1 
könyvezéséért járó díjat, további intézkedésig, a m. 
ltir. postatakarél;:pénztár 100.9'92. számú „Belügy
minisztériurn: Orszagos !{özegé;:.zségügyi Intézet be
vételei. Bevételi számla Budapest" elnevezésű bevé
teli cseldi:számlájára li:eU befizetni. 

~..\z ellenőrzési eljárás részleteit a melléltelt 
szabályrendelet tartalmazza. 

Budapest, 1933. évi február hó 23-á.n. 

Dr. vitCz Keresztes-Fiscller Ferenc 
m. ltir. belügyminiszter. 

Melléklet a 200-1933. szchnll- 1~örrendelethez. 

1. §. 

(1) Ennek a szabályrendeletnel;:, szempontjaból 
egységes összetetelü gyógyszernelt azt kell tekinte
ni, amely egyetlen vegyileg jól jellen1zett hatóanya
got, avagy egyetlen növénynel;:, vagy anati szervnel\: 
anyagait tartalmazza és vagy megkülönböztetést 
célzó névvel, jelzéssel (képzeleti elnevezéssel szó
védjeggyel stb.) vagy pedig ilyen név vagy jelzés 
nélkül ugyan de meghatározott mennyiségben és 
áron, ltülönleges és közvetlenül a f:::gyasztóltözön
.ség· szamara szolgáló csomagolásban kerül forga
lomba. 

(2) Gyógyszerkülönlegesség ennelc a szabály
rendeletnel;:, szempontjából a több vegyi, növényi, 
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vagy állati eredetű hatóanyagot, illetőleg ezel;:, ke
verékeit vagy vegyületeit tartalmazó az a 1tészit
mény, amely hatóanyagai révén valamely gyógyitá
.si cél elérésére alkalmas és vagy megkülönböztetést 
célzó névvel, jelzéssel (l;:,épzeleti elnevezéssel, szó
védjeggyel, stb.) vagy ilyen név vagy jelzé.:; nélkü 1, 
azonban meghatározott mennyiségben és áron, l;;ü
lönleges és közvetlenül a fogyasztól;;özönség száma
ra szolgáló csomagolásban lcerül forgal:::mba. 

(3) Az egyetlen vegyileg jól jellemzett ható
anyagot, avagy egyetlen növényne!t vagy állati 
szervnek anyagait tartalmazó lcészítmény akkor 
sem gyógyszerkülönlegesség, ha megkülönböztetést 
szolgáló névvel vagy jelzéssel (képzeleti Elnevezés
sel vagy szövédjeggyel, stb.) lterül forgalomba; a 
vegyi elnevezést, avagy a növény vagy állati szerv 
nevét azonban ilyen készítményelcnél a csomag 
burkolatain fel lcell tüntetni és gyógyjavallatot vagy 
használati utasítást Uyen lcészitményekhez mellé
lcelni tilos. 

('.!) Nem tekinthetö továbbá ennek a rendelet
nelc sze1npontjából gyógyszerkUlönlegességnel;:, a 

abszolut biztos hatásű fertötlenitöszer állatok, 
istálló!;;: és mellélthelyiségek fertölenitésére. Jól teje
.sedö, üledék.mentes, feltétlen megbizható készitmény. 

5 kg-os orig. bádog P 5.20 
10 " 9.20 
25 " " 20.60 

100 ,, " " . . . " 7'!.-
,S . .\.LOJ„ tabletta "L..-\BOR" :záj- ós torokfertötlenítö

szer. 
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gyógyszertár által az úgynevezett ~tézielad~s ~za
múra ltészített és csak a ltészítö gyogyszertar altal 
fŰrgalombahozott, bár megltülönböztete~t célzó ne
vet viselö gyógyszer sem. 

( 5) Vitás esetekben a m. ldr. belügyminis~ter 
dönti el azt, hogy valamely készítményt egyseges 
összetetelü gyógyszernek vagy gyógy.::zerkülönleges
ségnelt ltell-e minősíteni. 

2. §. 

{1) Egységes összetételű gyógyszer csalt. abban 
az esetben kerülhet forgalomba, ha a m. kir. Or
szágos I<özegészségügyi Intézetben vezetett törzs
ltönyvben feljegyeztélt és addig marad forgalom
ban, ameddig a ltészitő vagy forgalomb~1ozó az Il
letö évre esedékes törzskönyvi díjat lero]a. 

( 2) Gyógyszerkülönlegesség csalt abban az 
esetben l;;:erüU1et forgalomba, ha a m. kir. Országos 
I{özegé:::zségügyi Intézetben vezetett törzsl;;:önyv~en. 
feljeo-veztél\:. és a J;;:észitő vagy forgalombahozo a 
f:::.ro·~Íomhahozatal tudomásulvételéhez szükséges 
vi:>~~gálati clijat lerótta; a gyógyszerkülönlegesség 
addiO' marad forgalomban, amíg a lt~szitö vagy forM 
ualo~1bahozó az illető évre esedéltes törz_könyvi 
Őíjat lerója. 

3. §, 

{ 1) A. gyógyszerltülönlegesség 
zatal<ina!t tudon1ásulvételeért 150 P 
kell fizetni. 

forgalombaho
vizsgálati dí3at. 

(2) ~4.. vizsgálati díj akltor esedéltes, amiltor a. 
folyamodó a tudomásulvételt kéri; a dí~ vissz~ize
tésére akl;;:or sincs igénye, ha a m. lnr. Orszagos 
!{özegésZ!3égügyi Inté,,:et a forgalcmbahozatalt nem 
ve:o:zi tudomásul. 
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(3) M4..z (1) bekezdésben megállapított vlzsgálaM 
ti dijon felül a n1. kir. Közegészségügyi Intézet a 
vizsgálattal valóban lfelmerülö költségek részbeni 
megtérítésére további pótdíjat szedhet. M4.. pótdíj 
nem haladhatja meg a. viz~gálattal kapcsolatban 
felmerülö ltészkiadásoltat. ~4.. m. kir. Országos Köz
egészségügyi Intézet addig, mig a kérvényező az 
ezen beltezdés alapján igényelhetö pétdij lerovásá.t 
nem igazolja, a vizsgálatot nem ltezdi meg. 

( •!) .A. vizsgálati díj egyszersmindenkorra szól;. 
amennyiben a gyógy~zerkülönlegesséo-et ugyanab
ban n. minöségi és mennyiségi ö;szetételben és 
gyógyszeralakban, c;e többféle \csomagolásban ki
vánják forgalomba hozni, a vizsgálati díjat csalc 
egy izben kell leróni. 

4. §. 

(1) ~.c\z egységes ö:szetételü gyógyszer és a 
gyógyszerklilönlegesség törz~li:önyvezéséért évente 
törzsltönyvezésl díjat kell fizetni. ~4.. törzskönyvezé
si dij egységes összetételű gyógyszerre nézve 12 p ~ 
gyó?:i:sz~~·ltiilönlegességre nézve 2J P. ~4. törzsli::öny
vezes1 d1Jra a 3. ~. ('!) beltezdésében foglalt rendel· 
kezést megfelelöen alltalmazni kell. 

(2) A ltizárólag 1tülföldi fogyasztá.sra szolgáló. 
egységes összetételű gyógyszereket és gyóo-yszerltü
lönlegességeket csak abban az esetben 1;'ell törz:5-
könyvezni, ha a ltészitö, illetőleg oi, forgalombabozö. 
ezt !téri. Ugyanez <ill a kizárólag külföldi fogyasz
tásra szolg<i.Jó gyógyszerl;;:ülönlegességelt forga.
lombabozatalának tudomásulvételére is. 

5. ~. 

(1) Az egységes ö:szetételü 
következő évre törzskönyvezését a 
ven1ber havánal\:. végén kell kérni, 

gyógyszernek a 
megelözö év no-
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(2) _A,_ gyógyszerl;;ülönlegesség forga1ornbahoza
talánal;; tudomásulvételét a forgalon1bahozatal el· 
];;ell l;:érni; a gyógyszerlti.ilönlegesség törzsltönyvezé
sét tigyancsal;: a n1egelözö év november havánal;: vó
géig kell kérni. 

(3) 1'Iind az egységes összetételii gyógyszert, 
·mind a gyógyszerli:ülönlegességet ki ltell vonili '"
forgalomból anal;: az évnek január hava utolsó nap
jáig, amelyre vonatl;:ozólag a törzskönyvBzési díjat 
nem fizették be. 

( 4) _A,_ forgalomból ldvonás azt jelenti, h:)gy az 
illető egy.:5éges összetételű gyógyszert vagy gyógy
szerkillönlegességet üzletszerűen lcészíteni, ellen
:szolgáltatás fejében rná.snak átadni {eladni) tilos. 

6. §. 

(1) _!;.. gyógyszerkülönlegesség forgalombahoza
talánalc tudomásulvételet és az egységes összetételű 
.gyógyszernelc vagy g::yógyszerlcülönlegességnelc 
törzskönyvezését, az üzletszerűen lcészitönek vagy a 
forga1ombahozónak lcell kérnie. _.\.z, alci az ilyen ké
szítményeket üzletszerűen készít, elsösorban Jcöte1e3 
gondoskodni arról, hogy a gyógyszerkülönlegesség 
forgalombahozatalának tudon1ásulvételére vonatkozó 
l~érést a forgalombahozatal előtt, a törzskönyvezés 
iránti !:;:érést pedig mindkét féle készitményre vonat
ltozólag, az 3. §-ban megjelölt időben terjesszék eIQ, 

(2) _.\.mennyiben az egységes összetételű gyógy
szert, vagy gyógyszerkülönlegességet nem az lizlet
;;;zerü li:észitö hozza forgalomba és a ké":zítö az (1) 
beltezdésben megállapított ltötelezettségénék nem tesz 
eleget, úgy ez az első forgalon1bahozóra szill at. 

(3) l{ülföldről behozott egységes összetételű 

gyógyszerekért és gyógyszerltülönlegességel:;:ért a dij-
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fizetés szempontj:iból is az a forgalombahozó feJelő.!:, 

ald azo~;;:at külföldről behozza. 

7. §. 

(1} :U-Iind a gyógyszerl:tilönlegesség forgalon1ba
bozatal8.nak tudomásulvételét, mind az egységes ösz
szetételü gyógy:ozernel:;: és a gyógyszerkülönlegesség
nel;;: törzsl;;:önyvezését a m. ldr. Országos l{özegész
ségügyi Intézettöl (Budapest, IX., Gyáli út 6. sz.) 
az erre a célra szolgáló ürlappal kell kérni. 

(2) _.\. m. lür. Országos I{özegészségligyi Intézet 
mindazokban az esetekben, amikor a gyógyszerl{Ü
lönlegesség Yegyi összetétele nem felel meg a kér
vényhez csatolt müszali:i leír8.s adatainak, megta
gadja a forgalombahozatal tudomásulvételét és er
röl a kérvényezöt értesiti. 

( 3) _.\.mennyiben a n1. ldr. Országos Közegész
ségügyi Intézetben végzett vegyi vizsgalat eredménye 
megielclö, a nevezett intézet a li:érvényt mellél;;:letei
vel együtt átteszi az Or:::zágos l{özegészségi Tanács
hoz, amely a gyógy:::zerárszabás é3 gyógyszerhatás, · 
valanlint a gyógyitisi használhatósS.g szemp:::ntjá~Jól 
nyilvá.nit véleményt. Amennyiben ez a véleménye 
kedvezö, a kárvényt mellékleteivel együtt visszajut
tatja a m. ldr. Országos ICözegészségügyi Intézet
hez, amely a forgalombahozatalt tudomásul veszi, 
erről a kérvényezöt értesiti és a gyógyszerkülönle-

DONNA 
ujdonság ! 

Melegen vulkanizált óvszer. 
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gességet a törzsli:önyvbe feljegyzi. Az Or:::zágos ICöz
egé.;;z:;égi Tanács kedvezőtlen véleménye esetében a 
m. Jür. belUg;yminiszter dönt. 

( ·11 _.\. n1. lör. Orszagos ICözegé:.zsi!gügyi Intézet 
mind az egységes összetételű gyógyszer, mind a 
gyógyszerkülönlegesség törzskönyvezését vagy foly
tatól:1gos törz2kö~yvezését n1egtagadhatja, ha a líé
szítmény vegyi összetétele nen1 felel ineg a kérvény
hez csatolt műszaki leírás -- illetőleg folytatólagos 
törzskönyvezésnél - a törzsli:önyv adatainalc Ilyen 
esetben a készítményt a forgalomból ld li:ell v:nni 
(5. ~. {4) bekezdés). 

(5) A m. ldr. Országos l{özegészségügyi Intézet 
--: amennyiben a törzsli:önyvezésneli:, illetőleg a foly
tatólagos törzskönyvezésneli: a ( 4) bekezdésben meg
jelölt a1cadálya nein forog fenn és a törzskönyvezési 
díjat befizették - a kéreln1ezöt értesíti és első íz
beni töl'ZSli:önyvezésnél vele a törzskönyvi számot 
közli. -~ forgalombahozó köteles gondoskodni arról. 
hogy a törzskönyvi szám a líészítmény burlcJlatain 
feltüntette:::sék. 

8. §. 

t l) 1-Iind a gyógyszerkülönlegesség forgalon1ba
hozatal<inali: tudomásulvétele, n1ind az egységes ösz
szetételü gyógyszer vagy gyógyszerkülönlegesség 
törzskönyvezése alkalmával a kérelmezőnek a 7. §. 
(1) bcliezdésében en11itett ürlap adatait pontosan ki 
kell töltenie és az ürlapon adott utasításhoz li:épest 
a kérvényhez igényelt mellékleteltet be ke:ll mutatnia. 

( 2) I-Cülönösen köteles a li:érelmezö arra, hogy 
a gyógyszerkUiönlcgesség vagy egységes ös:zetételü 
gyógyszer n1egfelelö mennyiségét, valamint a gyógy
szerkülönlegesség alkotó ré::zeinek, úgyszintén az 

·egységes összetételi.' gyógyszer hatóanyagának és 

1·13 

vivö szerének a vizsgálathoz ~zültséges mennyiségét 
a m. kir. Országos Közegészségügyi Intézetnek dij
talanul rendelkezésére bJcsássa. 

9. ~. 
{ 1) _.\n1ennyiben cselekménye súlyosabb rendel

ke~ós alá. nem esik, pénzbüntetéssel blintetendö az, 
alu 

a) üzletszerűen készit vagy forgalomba hoz 
olyan egységes összetételű gyógyszert vagy gyógy
szerki.ilönlegességet, amelyet nen1 törzskönyveztek, 
avagy olyan gyógyszerkülönlegességet, amelynelr 
forgalombahozatalat az arra illetékes hatósag vagy 
szerv nem vette tudomá~ul; 

b) üzletszerűen ltészít vagy forgalomba hoz 
olyan egységes összetételű gyógyszert, amelyneli: tar
talma nem felel meg a gyógyszer összetételének, 
avagy olyan gyógyszerklilönlegességet, amelynek 
vegyi összetétele nem felel meg a forgalombahozatal 
tudomásulvétele alkalmával adott müszalti leirásnalc 

e) forgalomból kivont (5. §. (·1) bekezdés) egy~ 
séges összetételű gyógyszert vagy gyógyszerkülön
Iegességet üzletszerűen készít vagy ellenszolgálta
tas fejében másnak átad (elad); 

. (dJ ne1n alltalmazza az egységes összetételű 
gyogyszer- vagy gyógy.szerktilönlegesség burkola~ 
tain a törzsltönyvi számot, avagy az ellenörzésre 
vonatlrozó rendelltezéseli: érvényesülését máskép 
hiusítja n1eg; 

e) olyan hirdetn1ényt tesz közzé, vagy a ter
jesztés olyan n1ódját veszi igénybe , amely az egy
.séges összetételű gyógyszer tartalmának vagy elis
mert gyógyhatás8.na1~ avagy a gyógy:::zerli:ülönle
gesség összetételéneli: vagy elismert gyógyhattl.sá
nak nem felel meg és a közönség félrevezetésére al
ltalmas. 

1 
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2) ~Ielléli:büntetéslcént a készitményelc elltob
zását is ld lehet mondani. 

(3) /„.z e1járás a közigazgatási hatóság mint 
rendöri büntetöbíróság e~ött folyik; harmadfokon 
a m. kir. belügyminiszter dönt. 

10. §. 

(1) .4.z egységes összetételű gyógysze.relc és a 
gyógyszerkülönlegességek törzskönyvezéset, vala
n1int a gyógyszerklilönlegességek forgalombahoza
talának tudomásulvételét ennelc a rendeletnek alap
ján, elsö ízben 1933. évi március hó 31. napjáig ltell 
leérni. 

(2) l~.zokat a gyógyszerlcülönlegességeket, ame
lyeknelc üzletszerű készítését vagy forgalom.baho
zatalát a 90.000-1903. B. M. számú ltörrende1eth:z.. 
mellékelt szabályrendelet (1'Iagyar Ors_z. Re~?· T~
ra 1903. évf. 1089. o.) alapján a rn. lur. i:e1~gym1~ 
niszterneli:. nern jelentették be, 1933. évi rnarc1us ho 
15. napjáig hátrá.nyos jogltövetkezi:iények ?71~_lkül 
n1é.,. lJe lehet jelenteni. Ezeket a gyogyszerltulonle
ges~égeltet forgalomba lehet ~arta:ii 1:1inda~dig~ 
mig a forgalombahozatal tudomasulvet~le es a torzs
kőnyvezés telöntetében ennek a szabalyrendeletnelt 
alapján nen1 történik intézkedés. 

(3) 4A.... (2) beli:.ezdésben emlitett gyógyszerl~~
lönlegességek vizsgálati díjából az ezen § alapJa? 
történő bejelentés alkaln1ával csalt 25 P-t kell fi
zetni· a vizso-álati díj hátralékos részletét akltor 
kell fizetni, ~ikor a m. lör. ICözegészségü~i ~-
tézet a vizso-álatot megkezdi és erről a felet ertes1t:. 

(·1) ~.\.;;ennyiben a '(2) bekezdésben. eml~tett 
gyógyszerltülön!E:gességek valamelyilte teki::1~_et2_b7n 
193,1. évi december hó 31. napjáig nem torten1lt 
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intézkedés, úgy azt a forgalomból kivontnak kell 
tekinteni. 

11. §. 

Ennel-t a szabályrendeletnek rendeU-tezései vo
natkoznalr az 1. §-ban megállapitott feltételeknek 
megfelelő olyan készitn1ényekre is, amelyek beteg
ségek megelőzé:::ére vagy betegsége!;; megállapítá
sára szolgálnak. 

12. ~-

(1) Gyógyszerkülönlegesség forgalombahozata
lának tudomá.sulvételéhez, valamint az egysége.:; 
összetételű gyógyszer és a gyógyszerkülönlegesség 
törzskönyvezéséhez szül<Sége;; kérvényürlap szöve
gét, űgyszintén a ,m. kir. Országos Közegészség
ügyi Intézetben vezetendő törzskönyv rovatait é:; 
a törzskönyv vezetéséneJt a módját a m. l;;ir. bel
ügyminiszter a nevezett intézetnek adandó szolgá
lati utasitfissal állapitja meg. 

( 2) .4. m. kir. Orszfigos l{özegészségügyi Inté
zet havonta, minden hónap 10-ik napjáig, jegyzéltet 
terjeszt fel a n1. kir. belügyminiszterhez azokról a 
gyógyszerli:ülönlegességekröl, amelyeknek forgalom
bahozatalút tudo1ná.sul vette. 

(3) • .\. m. kir. Országos !{özegészségügyi Inté-

Gyógyszerárut jól és olcsón 

TÖRÖK-LABOR·náB 
vásárolhat. 

6vorsan, pontosan és jól szál Iii. 
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zet az ezzel a szabályrendelettel szabályozott 
ügyekben a félforgalmat a hét bizonyos napjaira 
korlátozhatja. 

13. §. 

(1) Ez a szabályrendelet a lühirdetése napJan, 
n. §-ára vonatlrozólag a kihirdetést l;;övetö nyolca.
dil;; napon kezdödö hatállyal lép életbe. 

(2) l\. szabá.lyrendelet él~tbelépésével hatályu
);:at vesztik a 90.000-1903. B. 1YL számú l;;ÖtTen-' 
delethez :::satolt szabályrendelet 1., 2., 7., 8. §-ai, 
1'1. §-ának a gyógyszerklilönlegesség l;;észítésére vo
natkozó rendelltezése, 16. §-a, 23. és 24. §-ai. 

~.\_ gyót,'")·szerészi krunarák létesitése. 
- _4. ni. kir. belilgyniiniszter 210.548-1933. XV. o. 

számú. leirata. -
(A. Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Elnök

ségének.) 

Értesitem az Elnöli:séget, hogy a gyógyszerész 
érdekeltségek kívánságának megfelelően a gyógy
szerészi ltamarák létesítése céljából szi.i.ksége:; tár
gyalásoltat folyamatba ldvánom tenni. 

Utalással a 1'Iagyarországi Gyógyszerész Egye
sületnek e tárgyban 1927. évi december hó 23-án a 
fenti (1482-1927.) :::zán1 alatt, a volt n1. kir. :i2p
jóléti és munkaügyi n1ini~zter úrhoz intézett felter
jcszté:;ére, illetve a gyógyszerészi ltamarák felál
lítá.Sá.ra~".yonatkozó és a most -emlitett felterjeszté
séhez csatolt tervezetclre, felhivon1 az Egyesületet, 
tegyen hozz9.n1 jelentést arb::. Vonatkozólag, hogy 
a szóbanlevő tervezetet ezidös:,,crint is teljes egészé· 
hen fenntartja-e, avagy a tervezet benyújtása óta 

l.ti' 

eltelt hosszú idöre való teltintettel, kíván-e arra 
vonat1tozólag módositásokat vagy kiegészítéseket 
tenni? Ezeket jelentésével együtt terjessze fel hoz-
2ám. 

Megjegyzen1, hogy az Egyesület áltat kidolgo
zott fentemlitett kamaratervezetet egyidejűleg az 
Okleveles GyógyszerészeJt Országos Egyesületének 
ls megküldötten1, hozzászólás végett. 

Budapest, 1933. évi február hó 15-én. 

J:,,. miniszter re:ideletéböl: 
Győry, h. államtitkár. 

_.\ különböző tipusú gyógyszertáralr forgalnli ada
taira vonatkozó l\ímutatások felterjesztése. 

A. ni. lí:ir. l)eliigyniinis.~ter 210.787-1933. X1'. o. 
s::chnü leirata. -

{.A.. lviagyarországi Gyógyszerész-Egyesület tele 
Elnöltségénelc.) 

A gyógyszertárakra vonatkozó és a gyógysze
Tésze!tet érintő ügyintézés kapc~án gyakran szük
ség van a gyógyszertárali: forgalmi adatainak oly 
szempontból való ismeretére, hogy a különbözö ti· 
puscsoportoltba tartozó gyógyszertárak -bevételeinek 
hozzávetőleg hány százaléka esilt árú- és anyagbe
szerzésre, hány százaléli: az ügynevezett rezsikölt
ségre és körülbelül mily összegre rúg százaléli: 
szerint a gyógyszertártuh„Jdonos t'.szta üzleti 
llaszna. 

A szóbanlevö ügyintézés tekintetében i.:; érvé
nyesíteni kívánt teljes tárgyilagossá.g érdekében 
felhívom az Egyesületet, terjesszen fel hozzám rész
letes számszrü kimutatást a különböZÖ tipusű 
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gyógyszertárak üzleti, forgalmi adatainak mikénti: 
megoszlásáról. 

E kimutatásban egy kisebb, egy közép é.:; egy 
nagyobb forgalmű falusi, egy ldsebb, egy közép és 
egy nagyobb forgalmú !tis- és nagyvárosi, végül 
egy kisebb, egy ltözép és egy nagyobb forgalmú 
székesfővárosi gyógy~zertár forgalmi adatainalt. 
részletezését kérem, a valóságnak mindenben meg
felelő adatok alapján, az 1930., 1931. és az 1932. 
évre vonatkozóan .. i.\.nnak a gyógyszertárnair. a ne
vét, amelyröl az adatolt szólnak, nem ltell meg
említeni. 

1 .. .\. nyersanyagol::ra, kész gyógyszerekre, cso
magoló anyagokra, edényzetre, ::-zóval a gyógysze
;·ek kiszolgá.ltatásá.hoz szültséges anyagokra és 
~ikltekre kiadott összegelc abszolut értéJ..:::ben és a 
forgalomhoz viszonyítot! száZalékos arányban ki· 
fejezve, annali:. felE:oroláS'a. mellett, hogy mely cik
l•ek esneli:. ezen kiadási tétel alá s a forgalmi adó,. 
portóli:.öltség, csomagolás és .más li:.iadás mily ab
szolut és az évi forgalomhoz arányitott mily szá
za.léli:.OS értékben terheli ezen li:.iadásoli:.at. 

2. .A„ rezsiköltségek pontosan részletezve: hány 
&s milyen helyiségek után melyik vagy hány la
Ji'.osú helységben, városban mennyi a helyiségbér, 
mennyi a szmélyzet, Az egyes személyek külön fel
::.o0rolandólt, annak megemlítése mellett, hogy me· 
lyik milyen minöségben van alkalmazva és milyen. 
fizetést lcap? Fűtés, világítá.s, telefon, testületi tag
d1jak, szaklapok, 11'.lilönféle adók stb. stb. egye~

~ént felsorolva, abszolut összegben és szizaiéltban. 
3. ]:lennyi a gyógyszertár évi bruttó forgalma. 

és ebből milyen összeg a tiszta haszon s ez az évi 
üzleti bruttó forgalomnak hány százaléka? 

4. Esetleg egyéb adatok vagy megjegyzéselc... 

------, 

Felkérem az egyesületet, hogy a szóbanlevö 
·adatoltat lehetőleg mielöbb készitse el és terjessze 
"hozzám fel. 

Budapest, 1933. évi februá.r hó 22·én. 

A miniszter helyett: 
Dr. Scholtz, államtitkár. 

~:\..z „állandóan letelepedett orvosa értelmezése, ú! 
gyógyszertítr fol.állitása esetén. 

- .tl -ni. kir. Veliigynl-inis:::ter 211.111-1933. s:::rhnú 
rendelete. -

(Jász·Nagykun-Szolnok vármegye alispánjánalc) 

Felterjesztésére értesítem Alispán urat, hogy a 
·230,300-1932. számú kőrrendeletem 9. bekezdésé· 
ben foglalt azon rendelkezést, mely szerint oly köz
ségekben, melyekben á.llandóan letelepedett orvos 
nincs, új gyógyszertier felállitá.sa javaslatba nem 
'hozható, a 13.827-1895. B. M. számú rendelet sze
rint kell értelmezni, vagyis állandóan letelepedett 
-orvos alatt csakis olyan orvos értendő, aki az illetö 
községben „állandóan megszervezett á.!lást" tölt be. 
Ilyeneklil teldntendök az orvosi gyakorlatot is foly-

TÖRÖK„LABOR 
illai!szerosztálya 

:a legkeresettebb francia, angol, német ko:r.rnetikai 
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tató járá.;:i tiszti föorvos, a községi s a körorvos
A.m~nnyiben az itt felsorolt hatósig orvosolt" köziil 
egyik sem lenne az illetö községben letelepedve„ 
esetröl-esetre teendö vizsgalat és gondos mérlegelés 
tárgyává, vajjon a községben gyakorlatot folytat'.) 
valamely magánorvosnalc van-e oly állandó jellegű 
megbízatása_ ('húsvizsgálat, halottszemle, OTI-nél 
alkalmaztatas stb.), mely öt állandóan a közséO'hez 
köti. Ezen mérlegelésnek a legnag:yobb lcörült:kin
".:éssel li:ell megtörténnie, mert a létesite:ii szánd-3-
ko_lt gyógyszertár létalapjában rendülne meg, ha. 
:_!z illetö község, melyben a gyógyszertár fel:lllít
tatott, orvos nélkiil maradna. 

Budapest, 1933. évi március hó 3- á.n. 
A miniszter rendeletéből: 

Gyöl'y, h. államtitkár. 

.:\. rnunkatárs nélkül 1nüködö falusi gyógyszert:irak 
·\"asárnap dClutáni zárvatartllsa. 

A. ni. kir. belii!J:tfnii11.is:::tc:· 221.513-193.3. _y1r. o. 
s-::dn11l leirata. 

(A. 1\Iagyarországi Gyógyszeré~z-Egyesület El
nökségénelc) 

Utalással fenti 725-1932. számú és táro-yú fel
terjesztésére, értesitem az ElnökséO'et hogy

0 

a szó
b.~nl:vő ügyben fel.hivtam valam:nn~i ;ármeg~;ei 
torvenyhatóság első tisztviselőjét, hogy a csu:Pán 
egy gyógyszertárral bíró községeltben munli:atars 
nélkül 2nűködő gyógyszertáralc vasárnap délutáni 
zárvatartása ügyében, sajdt .'t!ttdslcörCbcn belátása 
s:::erint intCzlcedjCk, olymódon azonban hoO'y a szó
banlevö gyógyszertárali: vasárnao déluláni 

0 

esetleO'es 
zárvatartását egyelőre csak legfeljebb félévig ta~tó 
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próbaidőre engedélyezze és ezen engedélyek meg
adá.sa kapcsán mindenkor gondoskodjélt arról, 
hogy a gyógyszerre szoruló ltözönség gyógyszerel
lát<isa teldntetében semmiféle akadcily vagy zavar 
ne álljon be, 

Budapest, 1933. évi március hó 29-én. 
A miniszter helyett: 

Dr. Scholtz) államtitkár. 

_-\ ,,közgyÖb'J'SZerellátúsuterhére való gyógyszerren
delés ldterjesztése. 

A ·1n. lcir. belilgyndniszter ZZS.0111-1932. XlT. 
szdntil leirata. -

(_4... Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület El
nökségének.) 

Fenti tárgyban és szám alatt hozzám intezett 
felterjesztésére a követlcezökröl értesitem az El
nökséget: 

_4._ szegénybetegek gyógyításához szükséges 
gyógyszerek és gyógyászati segédeszli:özölc rende
lésének és lciszolgáltatásánalt, valamint az ebböl 
sz<irmazó költségmegállapítás, nyilvántartás ki
egyenlítés és elszá.molás módjának szabályozása 
tá.rgyában kiadotet ·100-1932. N. M. :rvr. eln. számú 
rendelet 3. §-ának 'utolsó bekezdésében foglaltalt 
értelmében, a beteg csak azt az orvost (orvosokatJ 
veheti igénybe, akinek lakhelye szerint a rendelésre 
jogosultsága van. 

Ezt az intfzkedést az tette :._zülcségessé, hogy 
a „közgyógyszerellá.t<is" kapcsan a felmerülő ltölt
ségelt viselése teltintetében ltételyek és zavarolt ne 
állhassanak elő, tová.bbá, hogy a helyi h.'.ltóságok 
megfelelő ellenőrzést gyakorolhassanak az e célra 

1 •' 
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Tendelkezésükre álló költségek mikénti felhaszná
lása teldntetében. 

Minthogy a fentemlitett indokok ma is teljes 
mértélcben fenná.llanak és mivel az elnökség felter
jesztésében leért módosítás, illetőleg kiegészítés az 
emlitett ellenőrzésben kétségtelenül nehézségeket 
olcozna, a rendelet m~gváltoztatásá.t annál kevéSbé 
tartom szükségesnek, mivel a szegénybetegek szá
mára bárhol felirt gyógyszert a Jalcóhely szerint 
illetékes hatósági orvos indokolt esetben és ha az 
a gyógyszer a 400-1932. N. M. M, eln. szá.mú ":'en
delet értelmében rendelhető, átírhatja, illetve ren
delheti a „közgyógyszerellátás" terhére. 

Budapest, 1933. évi február hó 8-án. 

.i\. miniszter rendeletéből: 
Dr. 11iozsonyi, 

miniszteri osztálytanácsos. 

..:\. nyilvános és házi gyógyszertárak nem gyógys7,e
részi J;:épesítésü alkalmazottai foglalkoztatásánali: 

szabályozása. 
- A -ni.. kir. belfi.gyniiniszter 212.400-1!)38. t~zánul. 

körren<le1ete. -

{Valamennyi 'i:örvényhatóság első tisztviselőjének.) 
Mivel a hozzám beérkezett jelentéselcböl kétség

telenül megállapítottam, hogy 'ismételt tiltó ren
delkezések ellenére a gyógy.:;zertáraltban a gyógy
szerészi képesitésü személyekell (okleveles gyógy
szerészek, ú. n. nem oltleveles gyógyszerészek és 
gyógyszerész gyakornolcok) ltivül oly alkalmazottal~ 
is végeznek gyógyszerészi szaktudást igénylö mun
lrJákat, akik gyógyszerészi ltépesitéssel nem rendel
keznelt, ezért a gyógyszertárakban a nem gyógy-
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:szerészi képesítésű alkalmazottak foglalkoztatásá
ra nézVe, a közegészségügy rendezéséről szóló 1876. 
évi XIV. tc. 6. és 167. §-a, valamint 12,1. §. (2) be
Jtezdésének b} pontja, továbbá 125. és 126. §-ai 
alapján a követltezöket rendelem: 

1. Nyilvános és házi gyógyszertárban, valamint 
az ezeldcel összefüggö, külön iparengedély nélkül 
működő gyógyszertári laboratóriumokban, a gyógy
szerek készítésével, továbbá a gyógyszereknelc a 
közönség számára való löszolgáltatásával, csalt a 
törvényes feltételeknek megfelelő, gyógyszerészi 
képesítésű személy foglalltozhatik. 

2. Az 1. pontban jelzett gyógyszertáralcban, va
lamint a gyógyszertáralchoz tartozó egyéb helyisé
gekben (laboratorium, camera -materialis, aqua-
1·ium, herbarium, stb.) a nem gyógyszerészi képe
sítésű :alkalmazottakat csalt olyan munltaltörben 
szabad i:fioglallcoztatni, amely gyógyszeriészi szak-
1nunkáuak nem teldnthetö; mint pl. gyógyszerek 
{osztatlan porok, teáit, ltenőcsök, különlegességek) 
-csomagolása, ampullált töltése é.; beforrasztása, 
·stb. 

A nem gyógyszerészi ltépesítésü személyzet a 
gyógyszertár ltiszolgáltatö helyiségében (officina), 
- a takarítást végző és :a pénzkezeléssel megbízott 
személyek ltivételével, semmiféle munkát nem 
végezhet és ott nem tartózkodhatik, ennélfogva sem 
gyógyszert, sen1 egyéb ügynevezett l;:ézieladási cilt
ket a közönség számára lti nem szolgáltathat. 

3. A· nem gyógyszerészi l;:épesitésü személyzet 
a gyógyszerészi képesítésü személyzettől való meg
különböztetés végett, foglalkozási ideje alatt s;~íncs 
-n1-101lcaköpe11yt ltöteles viselni. Fehér 1nunlcaköpenyt 
csak a gyógyszerészi l;:épesitésű személyzet hasz
nálhat. 

1: 
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;J /:.;_ nem gyógyszerészi ltépesítésü pénzkezelö 
nein esik a munkal.:öpenyviselés kötelezettsége alá. 
(1., 3. pont), azonban a gyógyszertá:r:ban a pénzke
zelésen és az e?..zel összefüggő könyvelési és egyéb 
irodai természetű, vala1nint a 2. pontban említett 
munkán ldvül más rounlui.t végeznie, - tehá.t a 
ltözönségnek gyógyszert vagy egyéb cikket ldszol
gálnia, - nen1 szabad. 

A nem gyógyszerészi képesítésű pénzkezelő a 
gyógyszerészi munkaasztal mellett nem tartózkod
hatilc 

A takarítást végző személy a gyógyszertár ki
szolgáltató helyiségében kizárólag a takarítás alatt 
tartózkodhatili: és ott semmiféle más munkát nem 
végezhet. 

5. _.\.z a gyógyszertártulajdonos (felelős veze
tő)·, aki a jelen rendelet intézkedéseit nem tartja 
be, kihágást követ el és az 1876:XIV. tc. 7. §-a 
alapjá.n, az 1928:X. tc.-ben n1eghatározott pénzbün
tetéssel l;;ell büntetni. 

Abban az esetben, ha valan1ely gyógyszertár 
tulajdonosa (felelős vezetője) a jelen rendeletben 
meghatározott ltihágási cselekmény miatt két éven 
beliil, három vagy több izben jogerősen elítéltetett, 
az illetél.:es má.sodfokű J;;özegészségügyi hatóság az. 
1876:XIV. tc. 125. §-a alapján, a gyógyszertár ve
zetésére hatósági kezelőt rendelhet ki. 

l>i.. kihágási eljárás lefolytatása a közigazgatási 
hatóságnak, mint rendöri büntetőbiróságnak a ha-· 
táskörébe tartozik, 

Jelen rendelet 1933. évi mfijus hó 1-én lép ha
tályba, ezzel egyidejűleg a 4688-1920. és az 52.196 
-1924. N. :NI. M. számű rendeletek érvényüket 
veszti!\:. 

Felhívom _.:.\lispái~ (Polgárn1ester) urat. hogy 

--------- ---J 

jelen körrendeleten1et az alárendelt hatós<igaival 
- szakközegeivel való ellenőrzés végett, - továb
bá a nyilvánc.s és házigyógyszertárak felelős veze
tőivel tudomás és miheztartás végett ltözölje és an
nak megfelelö végrehajtását szigorűan ellenőrizze. 
Tisztiföorv,:.sat (Budapesten a kerületi tisztiorvo
sait) pedig útasítsa, hogy a jelen rendeletemben 
foglaltak szigo1:ű ·betartásáról gyözödjéJ;; meg és 
annak eredn1ényét a gyógyszertárvi.z:sgálati jegyző
könyvben külön tüntesse fel. 

Budapest, 1933. évi április hó 5-én. 
Dr. t;itC;~ Keresztes-Fischer Ferenc,,.. 

m. ldr. belügyminiszter. 

A. J;;öz.gyógyszcrelláti:ls költségeineh. a gyógyszertá-· 
rak részére történő J;;ésedehnes folyósítása. 

_,t ni. J::.ir, bclii!J]jlninis.::ter 214.321-1933. X17• o .. 
sz<hntí leirata.. -

. .\. Niagyarországi Gyógyszerész Egyesület El
nökségének.) 

Utalással a fenti tárgyban folyó évi n1ájus hó 
15-én hozzám intézett távirati felterjesztésére, ér
tesite1n az Elnökséget, hogy a szegénybetegek gyó
gyításához szül.:séges gyógyszer és gyógyászati se
gédeszközöl;; rendelésének és kiszolg<iltatá.sásnak, 
vala1nint az ebből sz<irmazó J;;öltségmegállapítas és 
nyilvántartás, J;;iegyenlítés és elszám::Jás módjának. 
szabályozása teárgyában, 40;) /1932. N. M. M. eln. 
szám alatt kibocsátott rendelét S. ~-ánaJ;; ötödik be
kezdósében foglalt rendell.:ezés értelmében: „-1:i ... ltöz
gyógyszerellé.tás terhére benyujtott számlát a köz
ség (város) l.:öteles a hitelező gyógyszerésznek so-
ronl;:ivül ltiegyenliteni." 

·i 
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Ezenfelül a S'L 381 '1933. B. 1-iL VI. szám alatt 
l:ibocsátott és másolatbán idezárt li:Örrendeletem ne_ 
gyedik bekezdésében még külön is figyelmeztetten1 
valamennyi vármegye alispánját arra, hogy a szó
·banforgó számlák összegét köteles a község (városi 
a hitelező gyógyszerésznelc soronkivül teljes össze
geben kifizetni. 

_.\..z emlitettek folytan az Egyeslliet felterjesz
~ésében foglalt panasz::1{ orvoslása iránt csupán az 
egyes konkrét esetek ismeretében állana csalc mó
domba!l. megfelelő intézkedéseket tenni, miért is fel
hivom az Elnökséget, tegyen hozzá.m jelentést arra 
vonatkozólag, hogy mely községelc (városolt), me
lyik gyógyszerésznek milyen összeggel tartoznak, 
közgyógyszerellátási költségelc cimén és mely idő
eöl szár1nazik ez a tartozásult? 

.A. kimutatást törvényhatóságonkint csoportosít_ 
va, 2-2 példányban kell h:zzám felterjeszteni. 

Budapest, 1933. évi május hó 18-á.n. 
_t>,._ miniszter rendeletéböl; 

Dr. l\fozsonyi .. 
miniszteri csztá.lytaná1::sos. 

(J.1iegjegyzés: A leiratban ernlitett 84.381-1933. 
számú VI. oszt. belügyn1iniszteri li:örrendelet hivat
kozott negyedik belí'..ezdése a követl\:ezöképen szól: 
.~ gyógyszerellátás terhére, a rendeletben részlete~ 
sen szabá.lyozott módon megrendelt és kiszolgálta
tott gyógyszerekröl benyujtott s ugyancsalí'.. a ren
deletben foglaltak szeri!lt szabá.lyszerüen felülvizs
o-á.It szá.mlit a rendelet 8. ~-ának ötödik bekezdése 
értelmében a község (megy~i váro-z) köteles a hite
lező gyógyszerésznek sorcnJtívül, teljes összegében 
kifizetni. _t>,._ községelí'.. (megyei városolí'..) részére a 

szán·Lillk összegét, a részükre megállapított ellát-· 
mány összege erejéig, Alispán űr a rendelltezésére· 
bocsátott átalányból visszatéríti. .A!bban az esetben,. 
ha a ltözség (mgyei város) részére már megá.lla
pitott á.talány már felhasználtatott, a község (me
gyei város) az általa kifizetett számlál1: összegét, a 
költségvetésben elöirá.nyzott hitelösszeg terhére szá
molja el. Abban az esetben pedig, ha a számlák ki
fizetésére a községli:öltségvetésében ezen a címen 
elöirányzott (bruttó) hitelösszeg, vagy ennek kime
rítése után az Alispá.n űr rendelkezésére bocsátott 
átalányböl visszatartott (10%) 1 vagy a más köz
ségek áiltal esetleg még ki nem ·merített ellátmány
ból megta.l<arított összeg sem nyujtana fedezetet, 
az ekl1:ént mutatkozó többszlikséglet fedezetéről a 
li:özség (megyei város) pótköltségvetés, vagy hiteJ
átruházás útján haladéktalanul gondoS}i:Odni l1:ö-· 
teles.) 

.-\ sósJ;:asavnak és s6inak két kereszttel val6 nH·g
jclölése. 

A ni. kir. beliigyniiniszter 213.253-1933. Xl-. o. 
szci.Jnú leirata. -

(_;\. .Tufagyarországi Gyógyszerész-Egyesület El
nökségénelc) 

A Magyar Királyi Országos Bírósági Vegyé
szeti Intézet vezetöjénel1: hozzám intézett felterjesz
tése szerint, a .Tu!agyarországon előforduló mérgezé
seknek egy része Acidum oxalicummal és ruma.lt 
sóival történik. Minthogy az úgynevezett „Egyesi
tett gyógyszerárszabás"-ban az _4..cidurn oxalicun1 
nincs kereszttel megjelölve, felhívom· az Elnökséget,. 
intézkedjék az irá.nt, hogy a legközelebb kibocsa-
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·tandó űgynevezett bővített gyógyszer<irszabisban 
. az oxálsav és sói két kereszttel jelöltessenek meg. 

Budapest, 1933. évi má.jus hó 30-án. 

.t.... miniszter rendeletéből: 
Győry~ 

h. áJlamtitkár. 

_>\. „Bisn1osalva11 inj.u elnevezésű g;rób'J'Szerkészit
n1énynelt: a "l{ÖZg)'Ób'J"SZrereUátás" és az ,,Allan1-

ldnestár" terJ1ére való rendelése. 
A. ':"L kir. beliiyyniiniszter 215.977-1933. xv-. 

szcbnií korrendele·e. 
('ra.Iamennyi törvé:iyhütóság E:lsö tlliz~T1.:;i:Jö

jének.) 

.A. „közgyógyszerellá.tás" tárgyában kiadott 400 
-1932. N. 1\II. ~L eln. szá.mű rendelet (kihirdetve 
a Budapesti !{özlöny 1932. évi má.jus hó 11-i 105. 
számában) •!. §-ának 2. p:::ntjában foglalt rendel
ltezésre való utalással, tudomás és megfelelő eljárá~ 
végett értesítem alispán (polgármester) urat, hogy 
az Országos Közegészségi Tanács véleménye alap

. ján megengedem, hogy·a Richter Gedeon vegyészeti 

LEUKOPLAST 
ma,!,.ryar gyártn1ány? 

.·a közgyób')'Sz.erellátús, 
n i\LIBI, 

OTI és 
az összes közkórházak reszér~ 

szabadon rendelhető. 
.. B E I E R S D 0 R F, Budapest. 

lfi9 

gyár Rt. budapesti (X. Cserltesz-u, 63. sz.) cég által 
készitett nBismosalvan inj. elnevezésű gyógyszerw 
készítmény 

30 gr gyógyszert ta11talmazó üvegengént 3.70 P., 
50 gr gyógyszert tartalmazó Uvegenl:;:ént 6.- P., 

100 gr gyógyszert tartalmazó üvegenk.ént 11.30 P. 
ezidöszerinti gyógyszertári eladási áron, ezen kör
rendeletem kihirdetésétől ltezdödőleg a „·közgyógy
szerellátás", illetöleg az „államli:incstár" tevhére ,a 
fennálló törvényes rendelkezések betartása mellett, 
rendelhető legyen. 

Budapest, 1933. jűlius hó 11-én. 

A miniszter rendeletéből: 
Dr. Koiosváry Sándor) 

miniszteri tanácsos 

~4 1\.Iáv BBI gyb.;,>J·szerre.ndelési úhuuta:tója ellen 
370-1032. sz. alatt bejelentett panaszok. 

„A ni.. ldr. belii.gy1ni:nis::ter 213.969-1933. XV. 
szánni leirata. -

(_-'\. Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület El
nökségének. l 

Fenti tá.rgyú és számű beadvá.nyá.ra értesítem a 
tek. Elnökséget, hogy az 1927. évi XXI. t.-"<!. hatá-

KOLOFURIN° TRES 
Négyhetes kűra formájában az idült széJrrekedés 

gyógyszere. 

Kézieladási cild.: ! 
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lya alá tartozó betegségi biztosító intézetek „Gyógy
szerrendelési útmutató"-jánali:: egységes elvek sze
rint való megszerl\.esztése jelenleg folyamatban van 
és a szóbanlevö útmutató a közeljövőben meg fog 
jeJenni. 

Ezen gyógyszerrendelési útmutató szerli::esztése 
során a tekintetes Elnökség beadvá.nyában fog-lal
takat is figyelembe fogom venni. 

Budapest, 1933. évi június hó 26·án. 

/>,.. miniszter rendeletéböl: 
Dr. Novdlc, 

n1iniszteri titkár. 

.'-\. 1\'láv. Betegségi Biztositó Intézet házigyóg:rszer
hirának gyógys1'.cr1\iszolgáltahisa. 

A 1n .1dr. beliiyy1niniszter 211.Gi/-1933. X\T. o. 
szdniií leira!a. -

• .\.z érdekltépviseletek pana::szal fordúlta!r a bel
ügyn1iniszterhez, B. Máv. B. B. I. házigyógy.::zertárá_ 

nak a gyógyszcreszekre nézve sérelmes némely sza
bálytalansága miatt. l\. belügyminiszter e panasz 
ügyében az érdelí:képviseletek elnökségéhez a li:övet
kezö leiratot intézte: 

„211.677 /1933. sz. XV. oszt. 
Hivatkozással fenti tárgyú és sZ<imú panasz

beadványára, értesítem az Einöli:séget, hogy az ab
ban említ~ttekre vonatkozólag a MA V. B .B. I.-et je
lentéstételre hívtam fel. 

A :TufAV. B. B. I. e t8.rgyban hozzam intézet: 
jelentése szerint az említett szabálytalanságoltat 
n1egszUntette. 

Megjegyzem, hogy a betegségi biztosító intéze
tek rendelöintézeteí által a biztosítottak részére va-
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ló gyógyszerJ\Jadást a 251.669 /1932. VII. B. 1L szá
mű rendeletemmel eltiltottam. 

Budapest, 1933. évi június hő 1-én. 

.4.. miniszter rendeletéből: 
Dr. 111ozso11yi~ 

n1iniszteri ::;sztálytanacsos. 

. .\. közl,órházak gyóg_rszellűtúsa. 
A. ni. ki-r. belU.gy11d11iszter 231,.095-1933. XVI. 

szárnú lei1·ata. -

(A 1'<Iagyarországi Gyógyszerész-Egyesület El
nökségéne]c) 

Folyó évi június hó 21-én fenti szám alatt kelt 
felte1jesztésére értesitem az Elnökséget, hogy a 
l~özsz:illitási Szabályzat 6., 7. és S. ~-ai szerint, 
nyilvános irásbeli versenytá.rg~yalás útjá.n adandók 
ki az oly szállításol{ és munkálatoli:, melyek éyi ér
téke egyazon termelési ág, iparág (mesterség) kö
réhez tartozó cikk, Yagy intmkanemben 6.000 p ér
téket meghalad. Ezen értClí:<:!n aluli, de évi 2.500 P-t 
meghaladó sz<i.llítá.sok liorlátoJt (szükebblí:Ölii.) írás
beli versenytárgyalás útján biztosíthatóli, míg kézi 

LEUKOPLAST 
n1agyar b'J"úrtinány ! 

a lí:özgyógyszerellútás, 
a 1\L.\Bi, 

OTI és 
az összes közkórhi1zak részCr-<! 

szabadon rendeih-ctö. 

B E I E It S D 0 R F, Budapest. 
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bevás<irlás, illetve megrendelés útján sz.erez?et~k b: 
többek ltözött a 2.500 P értéken aluh szUk.seglet1 
cikltel.t. • zl t _A.. „I{özsz<iilit<i.si Szabályzat" 8. §-a re~ e esen 
felsorolja azon szá.llitasol;;at, _illetve_ munlr.~la_to:mt, 
melyelt mindennen1ü versenytargy~las. 1:1:ellozesev:l, 
ltézi bevásá.rlás, illetve megrendeles utJan adhatolt 
ki. A közlcórházak gyógyszerazükség!et~ a_zonba?- a 
felsorolt esetelt ltörébe nen1 vonhato es igy n~::i-cs 
meg a jogalap arra, hogy a ~tözl~.órhá~alt vezeto1 a 
gyóO'yszerészi szalmiunlnit igenyl? gyogyszerelr. h:
szer~ésénél a „I{özszfillitási Szabalyzat" renden~eze
seit figyelmen Jtívül hagyjált, söt kimond~a a h1va.t
kozott szalta.sz. 15. pontjánalt 5. bekezdese azt _LS, 

, hogy mindazon eseteltb_e1;1, a:n:1y:ltben szab~dltez-
böl való ldadásnali: (kez1bevas~rlasnak, n:eg1 ende
lésneli:) helye van, nyili:ános, ille~v.: k.?rlat~!t ve:
senytirgyalüs is tarthato. Azon li:orulmenybol, hoo.Y 
az 1300-1932. N. M. M. eln. számú rendelethez fű
zött „Gyógyszerrendelési Utasítá~" _5. pont~ában a 
l(özszállit~~si Szabályzatra nem tortent uta1~: n:m 
vonh;itö le azon ltövetli:eztetés, hogy ezen szult.~.e!?
leteli: beszerzesere a l(özszál\itüsí szabályzat elo1r~
sai ne1n vonatkoznalt. Ezen szabülyzatban fog la. t 
rendelkezések 1nindazon munlullatok, sz~llitús~li: .~s 
beszerzéseknél ]i:övetendök, melyeli: az allam, .. to:
vényhatós<igolt, vagy li:özségelt. terl:_fre v~gy koltse
gére teljesíttetnek, s igy önkent ertl:eto„ h?gy ha 
valamely rendeletben en11ített beszerzes ltüeJezetten 
nincs ltivéve a ,,I{özszállitási .Szabá.lyzat" :·endelke
zései alól űcry ezen beszerzés csalt a sza.balyzatban 
foglalt r~nd:Utezések figyelembevétele mellett esz-
közölhető. . . A „Gyógyszerrendelési Utasitis" 5. pontJ~TI~k 
1negszövegezésénél figyelembevétetett azon ltorul-
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mény, hog:v a ltisebb kórházak gyógyszertdrb:)l be
szerzendö 15yógyszer-szükségleténelt évi értél\e 2.500 
pengön alul marad s ez esetben a beszerzés a „!(öz
szállítási Szabályzat" rendelkezésein kivül eshetik. 
Ily esetben a li:Ól'házfenntartó elhatliroZásától függ, 
hogy gyógyszerszükségletét kézi bevásárlás, illetve 
megrendelés, vagy pedig versenytárgyalás útján ki
vtinja-e biztosítani. 

l~. gyáraktól, gyógyá.rúnagykereskedöktöl köz
vetlenül beszerezhetö gyógyszer, kötszer, vegyi és 
egyéb anyagolt évi értéke még a kisebb li:órhá.zalt
nál is meghaladja a 2500 P-t s így ezen beszerzé
seknél a l{özszál.lítá.si Szabályzat rendelkezéseit n1ár 
nem lehet figyelmen kívül hagyni s a 6. po::J.tban 
ezért történt arra hivatkoz<is. 

A gy ... i m. ltir. állami li:órhfi.z 1932--33. évi 
gyógyszerszállitüsüra v::;natkozólag n1egjegyzen1, 
11ogy elsö versenytá.rgyalás alli:aln1ával mind az 5 
gy-i gyógyszerész azonos tartalmú ajánlatot adott 
1Je, amennyiben mind az öten 5 1/'é-os engedn1énnyel, 
csak 2.500 pengöig vállalták a szállitást. _i\.z össze
beszélés tehát tninden kétséget kizáró n1óclon ineg 
volt állapítható, s igy a versenytirgyalás vonatkoz.ó 
részét, illetöleg a !{özszü.llítási Szabályzat 7. ~-ának 
2. pontjában, illetve 31. §-iban foglalta1;;: szerint kel
lett eljárnom. .A. n1egismételt korlátolt versenyta.r
gyalás alkalmával, mídön ldmondcttarn azt, 11ogy a 
sz<illít<is nem fog megosztva ltiadat'li, 20-21, ;lletve 
•!59(ros engedznényt tartalmazó ajánlatok érli:eztek 
be, s így a szüllítüst a legolcsóbb ujánlattcvönek 
ítéltem oda. 

Arra vonatkozólag, hogy a :.:zU.llítúst elnyert 
gyógyszerész ne ldfogástalan gyógyszereli:et szállí
tott volna, az érdel\elt !tórhüz részéröl hozzam n 
mai napig nem érkezett panasz. _i\_z eln1ult ével~ 
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folyam-áro., a felhoz:tt indokol\.ra való te·kintettel~ 

méltányolta.m az Elnökség azon lrél.'ését, hogy a 
kórházak gyógy.:;zerszill;:ségleteinel;: száUitásában, a 
legolcsóbb ajánlattevö árai alapján, az érdekelt 
gyógyszerésze!;: valamennyien részesüljenek. A szer
zett tapasztalatol;: azt blzonyítjá.1;:, hogy ezen eljá
rás nem szolgá.lja a lrincstár, illetve J;:órh<lzfenntartó 
érdekeit. :Lv!ig ugyanis régelJben lú-15-201;{-os en
gedményel;:ben részeslilteJ.c a körhá.zak, az utóbbi 
ével{ben, föleg ott, ahol a szá,Uítás megosztva tör
ténik, ezen kedvezmény legtöbb esetben 57<:-ra csöl;:
kent, de vannak J;:órházak, melyel;: semmi enged
mény.ben nem részesülnek. Ez természetes követ
kezmenye a szállítás megosztásának. _i:\.z a biztos 
tudat ugyanis, hogy a szállitás az engedmény nagy
ságára való teldntet néll;:ül, minden esetben meg
osztasra kerül, önJ;:éntelenül és összebeszélés nél
kül is az engedmény cöl;:l;:enésére vezet. A verseny
tárgyalás célja pedig a legolcsóbb ár kipuhatolása, 
s ez ala.pon a legolcsóbb beszerzés lehetöségének biz
tositása. Ezen c&l elérését azonban csak űgy lehet 
biztosítani, ha a gyógyszerelr beszerzésénél ls -
rnint egyéb szlilrségleti cilr1;:ek beszerzésónél - a· 
szabadverseny elve érvúnyesül. 

_ti,. kórházak, az általános gazdasági leromlás 
követl;:eztében, vilsUgos anyagi helyzetben va.nnak. 
...-\ fizető betegel:;: szán1a egyre fogy, a szegénybe
tegel;: ellátásűra áltaia.m folyósítható ellátn1d.ny pe
dig, a csökkentett Ú::,ryszámmal dolgozó kórházak 
legégetőbb szükségleteit is csak részben fedezi. 
lvfinden teren tehát a legmesszebbn1enö t3.karél:;:os
sigra. van sziikség,hogy "· l:;:órházi betegellátásb::in 
fennakadás elö ne ülljon. Ily körülmények ];:özött, 
fent eln1ondottak alapján, sajnálatomra nem tehetem 
n1agan1évá az Elnöl'i.Sóg felterjesztésél;en foglalt 
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azon kérelmet, hogy a l:;:özkórházak gyóO'yszerszük
s?gletét versenytárgyalás megtartás: nÓllrül bizto
s1thassrun, s a gy-i 1n. kir. állami kórház 1933-34 
évi gyógyzerszükségletének szállítását már elör~ 
megosszan1. 

Szívesen te.szele azonban íaé1'etet arra .hogy 
~ beé1:l:;:ezett ajánlatokat, mil:;:ént

0 

a n1ultban, Űgy :z
uttal_ is, az. egyenl? elbánás elve és a fe:inálló jog
~zabaly?,k es ':z -al1am1dncstar érdekeinel:;: szigorű 

szem elott tartasa mellett fogom elbirá.lás alá. vonni. 

A miniszter rendeletéböl: 
Dr. Bffrabás, 

miniszteri tanfu.:sos. 

_.\. „Leukoplnst<r etnevezésií ragtapasznali: u ,J{öz
gyógyszerellátásu terhére való rcndcI:!se: 

A in. kir. beliiyy111.iniszter 16.016-1933. s,-:ÚlJHÍ 

körrenclelete, -

(Valamennyi törvényhatóság elsö tisztviselö
jénelc.) 

A „lrözgyógyszerellátá.s" tá.rgyában kiadott, '100 
- 192.2. N. :Lv!. 1'!. eln. szá.n1ú rendelet íkihirdetve a 
Bi.:da~esti !{özlön;yneJ;:. 1932. évi május hó 11-iki 105. 
szan1aban) 4. §-ánal;: 2. pontjában foglalt rendel~ 

Hansaplast 
Gyártja: 

B E I E R S D 0 r. F RilSZVilNYTARS . .\SAG 
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ltezésére va1ó utalással, tudomás és megfelelö eljárás 
végett, értesitem _L\Jispán (Polgár:mester) urat, hogy 
az Országos I<özegészségi Tanács véleménye alap
jé.n megengedem, hogy a Beiersdorf és Társa vegyé
szeti gyár r.t. budapesti (V~I., !{omócsy-utca 41. 
szá1n) cég által készített „Leultoplast" elnevezésű 

ragtapasz 
1 n1 x 1 cm csomagolásban -.40 pengő. 
1 m x 2 cm -.60 " 1 n1 x 3 cm „ -.80 
1mx4cn1 1.-
1 m x 5 cm 1.20 „ 
1 m x 18 cn1 " 3.20 „ 
ezidöszerinti gyógyszertári eladá.si áron, ezen kör
rendeletem kihirdetésétöl ltezdödöleg a „ltözgyógy
szerellátás" terhére, a fennálló törvé:J.yes -rendelke
zések betartása mellett, rendelhető legyen. 

Budapest, 1933. évi aug""Usztus hó 16-án. 
_t:.,_ miniszter rendeletébör; 

Dr. Il:olosváry Sánclor) 
miniszteri tanácsos. 

~.\_ l;:özgyógyszercllátás terhére rendelt gyógyszerek 
áránal{ !eróvása . 

.:1 ni. kir. beliigy1nülis:::ter 21.'i.982-1933. XiT_ 
s.::dnzú leirata. -

(~A.. !\:Iagyarországi Gyógyszerész-Egyesillet El-
nökségének.) 

, Utalással fennti tárgyban és szám alatt hozzám 
intézett felterjesztésére, értesítem a t. Elnökséget. 
hogy a beadványában említett levonfisok az u. n. 
„közgyógyszerellé.tás" terhé.re kiszolgá.ltatott gyógy_ 
szerel{re nézve jelenleg érvényben levő 4.00-1932-
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N. M. ?d. eln. számú rend~lct (kihirdetve a Buda
pesti l{özlönynel;: 1932. május ll·én megjelent 105~ 
ik számában) 6. S-ánal;: negyedi!;: bekezdése alapján 
az illetélces közigazgatási hatós8.gok részéről sza~ 
bzályszerűen történtelL 

Ezen szakasz rendell.:ezése szerint ugyanis: „Ha 
az orvos oly gyógyszert rendelt, an1ely a ·1. §-ba.n" 
(ebben vannak meghatározva a köz gyógyszerellátás 
terhére rendelhetö gyógyszerek) „feltüntetve nincs, 
azt a gyógyszerésznek !;:!szolgáltatni - sürgös szük~ 
-ség esetét kivéve, amit az orvosnak a vényen kife
jezetten fel lt:ell tüntetni - nem szabad é:; ily gyógy
szer megtérítését a gyógyszerész a I;;özségtöl (vá
rostól nem igényelheti". 

:C.:rtesíten1 azonban a t. Elnökséget. hogy a szó
banJevö 400-1932. N. 1\'I. l\I. eln. szán1ű rendelet
nek a közeljövöben leendö n1ódosit<isa kapc.::an a 
felterjesztésében foglaltakat megfontolás tárgyává 
fogom tenni. 

Buda.pest, 1933. évi augusztus hó 18-á".1. 
_A.._ miniszter rendeletéből: 

Dr. li.olosvá y, 
miniszteri taná.::sos. 

„LABOR" 
a legkeres-ettebb nervinotonicun1 .~:·\_:.s"edativum 
állandóan rendelt gyógyszerlt:Ulönle<T2~&~~. 

LIQUOR THIOMAL TINI i, ;;'LABOR" 
"' -;:::

'_";:'.' Bronchitisnél, tuberculosisnál 

'I 
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~"- 111iskolci Borsod vür1negyei Erzsébet közltórhüz 
húzi gyógyszertára engedé!yezCsi okiratának p1eg

killdése. 

A. ?n. ldr. beUigynúnisztcr 213.749-1933. XY~. 

szdniú leirata. -

(_<\. Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület El
nökségénelc) 

1-Iult év október hó 12-én !telt 1523-1932. sza
n1ú beadvány<ira értesítem a tek. Elnökséget, hogy 
az abban foglalt kérését teljesithetönelt nem talál
tam. 

Egyben f. é. március hó 8-án kelt 373-1933. 
számú beadvá.nyá.ra ltözlöm, hogy a nüskolci Er
-zsébet közltórhaz házi gyógyszertártlJban történö 
szabálytalan gyógyszerldszolgálá.s tá.rgyliban Bor
sod várn1egye alispánját utasítottam, hogy intéz
li:edjélt a nlisltolci Erzsébet ltözkót·ház lga.zgató
jánál arra nézve, hogy a kórház házi gyógyszer
tárában a gyógyszerek l\.iszolgültatása csak olyan 
kiszolgáltatási li:örbeu esz.1i:özöltessék, anünt arra a 
házi gyógyszel'tár a ·18.330-1900. B .1L és 8955-
1922. B. 1'L szán1ú hatd.rozattal engedélyt nyert. 

Felk.érem az elnökséget, hogy erről az Egye
sület miskolci kerülete Elnöli:sCgét sziveskedjék ér
Jesiteni. 

Budapest, 1933. évi augusztus hó 16-án. 
_A,. miniszter rendeletéböl: 

Dr. I(olos·vcír.y, 
miniszteri tanácsos. 

HYPEROL 
száj- és torokfertötlenitö. 
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Az eröshatású gyógyszerei\: egységesítésére vonat
liOZÓ n1egüllapodás felülvizsgálatát titrtalmazó, 
BrtuLellesben, 1929. é\·i UU!,.'llSztus hó 20-ü.n lCtrejött 

megállapodás végrehajtása. 

- .A.. m. kir. belügyminiszter 776-1933. számú 
rendelete. -

1. §. 
Belgium, Bulgária, Dánia, Egyptom, Francia

-Ország, Görögország, Olaszország, Lettország, Nor
végia, Németalföld, Románia, a SzerbZ:k, Horvátok 
és Szlovének ldrálysága, Svédorszá.g és Svá.jc kor
mányai az 1906. évi november hó 29-én Bru.~enes
ben az eröshatá.sú gyógyszerek egységesítíisére vo
natkozólag létrejött megállapodás felülvizsgálatáról 
megá.Uapodást létesitettelc 

2. §. 
_!\. megáUapodá.s szövege a ·következö: 

(1'Iagyar szöveg) 

Az eröshatás1í gyögys:::erck egységesítésére ·vonat
lcozó egyez111ény fcliilvi:::sgálata. ilgyébcn létrejött 

1negclllapod<ís. 

Belgium, Bulgária, Dánia, Egyptom, Francia
ors~ág, Görögorszig, Olaszország, Lettország, Nor
végia, Németalföld, Románia, a Szerbek, Horvátol\. 
és Szlovének ltlrálysága, Svédország Cs Svá.jc li:or
mányai hasznosnak ismervén el, hogy az 1925. évi 
szeptember hó 29-én, a brüsszeli li:Onferencia li:övet
l::ezté1'en alá.irt zárójegyzökönyv alapjá.n megá.lla
podási: kösseneli: abból a célból, hogy az erö3 gyógy

.szereli: formuláinali: egységesítése ügyében Bruxel
lesben 1906. november hó 29-én aláirt egyezmény fe
lülvizsgáltasséli:, a kellöh:fipen feljogositott alulirot
tak a li:övetkezö rendelkez:3sekbe::i egy:!zteli: meg: 
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.'1Zta7cfnos hatliro::atolc. 

· 1. cikk. Nen1 kell fenntartani az 1906. évi 
Egyezmén:ynek a paritásra éS a gyüjtésre vonat1co
zó rendelkezéseit, n1ert a hatóanyag meghatározás 
módszere lehetövó teszi a drógok és készitményeili: 
hatU.sának pontos értél;:elését és mivel azol;;: hatő
anyagtartalma elöiratott. 

2. ci7clc. i\. festvények maceratio avagy perco
latio segitségével, vagy bizonyos esetekben megha
tá.rozott hatóanyag-tartalmú hivatalos lüvonat oldá
sa útján készítendöl;;:, 

S. ciklc. Erős hatá.sú drógok azon festvényei, 
melyeknek hatóanyag-ta1·talma nincs elöirva, 10 
súlyszáza-Iékosak legyenek. 

4. cilclc. Erös hatású drőgok azon festvényeit, 
melyeknek hatóanyag-tartaln1a előiratott, szültség 
szerint megfelelö fokú szesszel a li:ivánt hatasérté
l;;:üre kell hígítani. 

5. cili:Jc. Erős hatású drógok folyékony kivona
tait, melyelmel;;: hatóany2,z-tartalma nincs előírva, 
úgy l;;:ell ];:észíteni, hogy a folyékony kivonat egy 
sűlyrésze a dróg egy súlyrészének feleljen nl.eg. 

6. ci1c7c. Erös hatá.sű drógok azon folyél;;:ony ld
vonatait, melyeknek hatóanyag-tartalma előiratott, 
szükségszerint megfelelő sürűségü szesszel e ha
tásértél;;:re kell higitaní. 

7 .. cikk. Erös hatásű gyógyszernek nem lehet 
gyógybor formát adni. 

Il.iilö11ös rcndelke;::ésc1c bizonyos uyógys;:erelcre 
·vo11atlco.::ólag. 

s. cikk. _r,,_ következö táblázatban fels::irolt gyógy
szeranyagol;: arra szolgá.lnali:, hogy a szerzödö l;;:or
mányok mindegyike által l;;:özzétett Gyógyszer-

171 

könyvben a tá.bl3.zatban használt latin elne-vezésük-· 
kel, címsza.valtu~ szerepeljenek és megfeleljenek az 
itt megadott elöirásoknalc 

~\_ gyógyszer neve fs az elöirás: 
.:1conituni Napellus.. L. _4.,coniti tuber. Száraz 

gumó. Pulvis _.\coniti. E pornak összes alkaloida 
tartalma 0.5 százalék legyen. Esetleg rizskeményi
tövel gyengithetö ilyen hat<isértéküvé. - Tinctu1'a 
.4..coniti. 70 térf. százalékos szesszel készüljön. E: 
festvény összes alkaloida tartalma 0.05 százalékos 
legyen. - Extractum _4..coniti. összes alkaloida 
tartaln1a 1 százalék legyen. - Syrupus ii„conitl„ 
5 szé.zaléli:. _4..c:::nitum-festvénnyel ltészüljön. összes. 
alkaloida tartalma 0.0025 százalék legyen. 

...ttropa. Belladonna. L. Belladonnae folium. Szá
raz levél. - Pulvis Belladonnae. E pornaJ;;: összes 
aU;;:aloida tartalma legald.bb 0.3 százaléli:. legyen. 
(Ideiglenes ta.rta.tom megálla1Jit<is). Ha ,erősebb 
volna, úgy rizskeményitöpor hozzákeverésével az. 
alkaloida-tartalom a megszabottra csökkentendő. -
Tin.'.!tura Belladonnae. 70 térf. szíl.zalél;:os szesszel 
készüljön. összes alkaloida tartalma legald.l)b 0.03 
sz:lzalék legyen. (Ideiglenes tar talonuneg<illapítás). 
Extractum Belladcnnae. 70 térf. százalékos szesszel" 
késziU, chlorophyltól mentes kivonat. A híg li:ivonat 
bepárologtat:isa 50 fol;:ot meg nem haladó hön1ér,sék
leten történjék. összes all;:aloida-tartalma legalább 
1.3 százalélt legyen. (Ideiglenes tartalom megálla
pítás). - Syrupus Belladonnae. Ez a syrup 5 száza-· 
lék Belladonna-festvénnyel l\észüljön. - Unguen
tum Belladonnac. Ez a ·kenöcs 10 szUzalélt Bella
donna-kivonatot tartalmazzon. 

Lytta 11esicatoria. Fabr. Epicauta Gorhamí Mars_ 
és más hólyaghúzó b:::garalc - Pulvis Cantharidis~ 
E pornal;;: Ca.ntharidin-tartalma legalább 0.6 száza-

'1 
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lélt legyen. Tinctura Cantharidis. 70 térf. szá

zaléltos szesszel ltészilljön. Cantbaridin tartalma 
0.06 szá.zalélc legyen. 

Golcll'icu1n nutionllale. L. Colchici semen. Szá
raz mag. - Pulvis colchici. E pornak Colchi;:in

tartalma 0.4 százalél1:os legyen. Ha erősebb volna, 
úgy rizskeményitö por hozzálceverésével col:hicln 

tartalma a megszabottra csökltentendö. - Tinctura 
colchicí. 70 térf. százalékos szesszel k~szüljön. Col

chicin tartalma 0.04 szó.zalék legyen. - Extra.~tum 

Colchici. E ldvonat Colchicin-tartalma 2 sz<lzalék 

legyen. 
Diyitalis vnrpnrea.. L. Digitalis f.:;lium, 55-·6·J 

fok hőmérsékleten szárított levéL - Pulvis Digita

.lis. - Tinctura Digitalis. 70 térf. százal&ltos szesz

szel 10 százalékra készüljön. - Syrqpus Digitalis. 
'5 százalélt digitalis-festvénnyel készüljön. 

Hyos[.:ya/ntits ni.ger L. Hyoscyami fo1iun1. Szá

raz levél. - Tinctura Hyoscyami. 70 térf. százalék 
szesszel 10 százalél{"ra l>:észüljön. Extractum 
Hyoscyami 70 térf. százalél{OS szesszel l{észült, chlo

rophyltól mentes ldvonat. Ji,... híg kivonat bepáro
logtatása 50 fokot meg nem haladó hömérsél{leten 

történjék. 
Uragoga Ivecacuanha. H. Bn. Ipecacuanhae 

radL"'{. Száraz gyökér. - Pulvis Ipecacuanhae. E 
por összes alkaloida-tartalma 2 százalék legyen. -
Tinctura Ipecacuanhae. 70 térf. százalék all{ohol

lal l>:észüJt festvény, melynek összes alkaloida f8.r
·talma 0.2 százalék legyen. - Syru[nis Ipe:acuanhae 
10 százalék Ipecacuanha-festvénnyel készüljön. 

Lobelia Inflata. L. Lobeliae herba. Száritott vi

rágzó növény. - Tinctura Lobeliae. 70 tér.f. száza
lékos szesszel 10 százalékra l>:észilljön. 

1
„. 
J.-,.. 

Strychnos N11;-c vondca. L. Strychni semen. Szá
raz mag. - Pulvís Strychni. E por összes alkaloida 
tartaln1a 2.5 százalék legyen. - Tinc.tura Strychni. 
70. térf. ::;zazalél>:os szesszel készül. össze3 alkaloida 
tartaln1a 0,25 százalék legyen - Extra,ctun1 Strych

ni. 70 térf. sz<izalékos szesszel készüljön. össze:. al

l>:aloida-tartal:ma 16 ~z.üzalél>: legyen. 
Opi1on. A Papaver somniferum L. termésfalá

nak beszáradt tejnedve. - Pulvis Opii. Ennek a GQ 

fok hömérséikleten. szárított pornal>: lcristályvíztöl 
mentes morphin-tartalma 10 sz<izalék Iegyev Ha 

erösebb volna, úgy rizskeményítöpor, vagy tejcll.kor 
h~7'z<ikeverésével morphintartalma a megszabottra 
csokkentendö. - Pulvis Opii et Ipecacuanhae com
positus. Ez a por 10 százalél>: ópiumport és 10 sz<i
zalélt Ipecacuanha-port tartwlmaz. - Tinctura Opii. 

70 térf. százalél>:os szesszel .készült festvény. l{rü.
tá.lyviztöl mentes morphin-tartn.lma 1 ;:;z<izalék. le

gyen. - Tinctura opii crocat..'l, seu Laudanum Sy
denhan1i. E festvénynek kristü.lyviztöl mentes ·mor
phintartaln1a 1 százalék legyen. - Tinctura op'i 
benzoica. E festvénynek kristályvíztöl mentes m0r

phintartalma 0.05 százalék legyen. - Extra,ctum 
opii aquosun1. l{ristál:yviztöl mentes morphin-tartal

ma 20 szazalék legyen. _A.. kivonat vízzel J>:é~züljön. 
- Syrupus opii. l{ristá.lyviztöl mentes morphin-

etopnan 
Hajdu és Bokornál, Budapest VII., A lsóerdö-::or 8. 
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-tartalma 0.05 százalék legyen. - Syrupus opii di
Iutus, seu Syrupus diacodii. I<ristályviztöl mentes 
morphintartalma 0.01 szá.za:lél~ legyen. . . 

. Stro[Jhantus !Jl'atus Franch. StrophaHtt1s. h18JJl
dzts DC. Sttop71antus Koni1Jc. Oliv. - T1nctura 
strophanti. A Strophantus hispidus, vagy Stro~hai:
tus !{ombe zsirtalanitott magjából 70 térf. szazale
kos szesszel 10 szúzaléltra készüljön. - Tin~tura 
Strophanti grati. Ez a festvé_ny a St1:?f'.~antus gra
tus magvából készül, úgy rnmt az elozo. 

Claviceps pnrpurca. Tul. Secale cornutum. Ép
séo-ben megörzött idei anyarozs. - Extractum secali;;;° ~ornuti aquosum. 60 térf. százalé!tos szesszel 
tisztitott vizes lövonat. - Extractum secalis cor
nuti fluidtuu. 100 százalékra késziiljön. - Extra.c
tum secalis cornuti fluidum acidun1. 100 százalékra 
li:észüljön . 

. t1cicZ.111n 71ycl.rocyanic1011 rli111tu 111. 2 százalél: 
hydrogéncianidot tar~aln1az. . .. .. . o- . .tlqua la1iroceras1. Szabad es kotott hyd10.::ien
cianid-tartaln1a együttveve 0.1 sz:.1za1ék _le~·en. 

SolHtio 7J1tcnoli. Phenol-tartalma 2 :_zuzalelt le-
gyen. 

Natrii arscnas. _A_ kristálycs-só anhydroarsen
sav 1 „\.s'..'..o~.i tartalma 3G.S5 $Zúzalék legyen. 

Sol:Htio a.rscHica1is sc11 Fo1olcri. Semleges clda~, 
melynek anhydroarsensa~ (_A..;::!!O:d tartaln1a 1 sza
zalék legyen. 

Syruzn1s ferl'osi joclidi concentrat11s. Ferrojodid 
tartalma 5 százalék legyen. 

Byntpits fcrrosi jodi<l-i clilutns. Ferrojodicl tar
talma 0.5 százalék legyen. 

Solntio jocli spirituosa. 6.5 gr jódot, 2.5 gr ká
liurnjodidot, 91 gr 90 térf. szizaléltos sze.:zt tartal-
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mazzon. (I\:áliumjodid helyett nátriumjodid is vehe
tő). 

Cocaini llydrochloridun':.. I<:ristályvíztöl mentes 
legyen . 

Ugztentwni. hydra.rgyri. Fémhiganytartalma 30 
.százalék legyen. 

SyrHplls 111orphini. Sósavas morphintartalma 
0.05 százalék legyen. 

Sy1-npus codeini. 0.2 százalék codeint tartal-
mazzon bá.zis vagy só formájá:ban. 

Syr1lp1ts chlo1·ali hydrati, Chloralhydrat tartal
ma 5 százalék legyen. 

Syi-u.pus hydrargyri jod'idi cion kcdii jodidi. 
0.05 százalé1t merkurijodidot és 5 szé..zalék káUum
jodid'..lt tartalmazzon. 

Hydrustis canaHclensis L. I-Iydrastidis Rhizoma. 
-~ száraz gyökértörzs járuléli:os gyöltereivel együtt. 
- Pulvis hydrastidis. I-Iydrastin-tartalma legalább 
2 százalék legyen. _: Tinctura hydrastidis. 60 térf. 
százalékos szesszel ké;;züljön. Hydrastin tartalma 
legalább 2 százalélt legyen. - Extractum hydrasti
<lis fluidun1. 2 százalélt :hydrastint tartalmazzon. 

Urginea Scilla Steinh. Scillae bulbus. _A.. „vari
-etas alba" szárított középső levé1 pikltelyei. - Tinc
tura. Scillae. 60 térf. százaléltos szesszel 10 száza~ 
Iékra készüljön. - _A..cebum Scillae. 10 százalékra 
Jtészüljön. Oxymel Scillae. 50 százalélt _l\.cehun 
scillae~val ltészüljön. 

Ca.nna.Uis sativa. L. var. inclica Laimlc Canna
bis indicae herba. Keletindiában termesztett mag
vas növény gyant<i.jától meg nem fosztott virágzö 
termöcsúc.::oai. - Extractum cannabis indicae. 90 
térf. száZaléltos szesszel lrészüljön. Tinctura can
nabis indicae. 90 térf. százalékos szesszel 10 száza
lékra ltészliljön. 
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Solntio nitroglycerini spiritnosa. Gly.cetinnitrát
tartalma 1 súly szizalék legyen. 

Norni(n csepp'lliérö. 
9. cikk. _A... szerződö felek oly norm8..1-c::;eppme

röben illapod.na.lt meg, amely 15 Celsius foltű hö
mérséklet és desztillfl.lt viz alltalmazá.sa mellett, 
grammonldnt 20 cseppet fog adni. 

Arzenobenzolok. 
10. cik1c. ]lleghallgatván de Myttenaere ű:nak az arzenobenzololt kémiai ellenörzése tárgyaban 

végzett munltálatairól szóló jelentését,· a II. Nem
zetltözi J!:rteltezlet felhívja a kormányolt figyelmét 
annalt szilltségességére, hogy az arzenobenzolok lté
miai ellenőrzése biológiai ellenörzésüldtel ö:szeltöt
tessélt. Ennelt ltövetlteztében felkéri a ltormanyoltat 
oly személyelt ldjelölésére, altilt az az:nos mintákon végzett kutatU..Sailt eredményét az állandó Ti~-
11:3.r:;ággal közlik, hogy az a1ta1ános elfogacU1ató lte
miai ellenőrzés n1ódozatai megállapítl1atól1: legye-
nek. 

N 01ncllk1fl.t H ra. 

i1. cikk. 
A nemzetközi nomenklatura latin-

nyelvű. felelt megtarthatjált jelen
n1egen11ítvén n1ellette a 

12. cilck. _A... szerzödö 
legi nomenldaturáju:kat1 

nen1zetközi elnevezést. 
13. cildc. l„,_ növény és állatfajok latin tudomá-

nyos nevükön említendők. _.\.z elöbbieltre ~ézve a 
kevli (kiu-i) index. és pótlásai all;:almazandolt. 

11
1
. cikk. A növényi és állati drógok ugyanc::a1>: 

azon fajok latin nevével jelölendők meg, a.rnelyel-: 
azokat szolgáltatjált; 1\!ivéve némelyeket ltözülük, 

1 ;·; 

amelyekre a szolrás ecry használatos 1 t· szente ·t tt E 0 a in nevet . s1 e . 'z elnevezésekröl jegyzék f:::g Jtészül-
m. 

l;"í. cilclc. _A,._ drógoll: megnevezésében a n·· . r nev i·· · f lh oveny e meg~ oz1 a e asznált rész megnevezését. 
dók.16. c1klc • • A... drógok nevei egyesszámban iran-

l7. ~ilc~c. ~ galenikus készitmények elnevezésében a keszitmeny neve mecrelözi a felhasznált d -got. 0 
ro-

- ~s. cikk. _A..._ Gyógyszerltönyvek Nemzetltözi Tit ltarsaga, a Gyogyszerkönyvi Bizottsáo-oJ- me~haJlo-at · t' o \. o -o asa u. an meg fogja határozni a gyógyszerészet-
ben alkalmazott szakkifejezéseket u m · · t dec ct ·nf • · .. ceia um, . o um, l usum, extractum, syrupus, solutio tinctura, unguentum, stb. ' 

19. cilclc. Vízből és folyél;:ony kivonatból ké-
szült keverék el;: ne l t" forrázatnak. m nevez ie ok főzetnek, vagy 

;JO. cikk . 
dószert nem 
igen. 

. .\. vizes oldatok elnevezésében 
kell emliten\: egyéb oldószer 

az ol-
esetén 

'i!.1. cikk. Az alkoholos 1dvonatok elnevezésében 
a ltivonó szert nen1 kell említeni, egyéb kivonószer 

LEUKOPLAST 
.. . ma!,"yar gyártmány! 

la J;:ozgyogyszerellábís 
a 1\'Li.\.BI, ' 

OTI és 
az összes közkórhií:zaJ;: reszére 

szabadon rendelhetö. 
.B E I E n. S D 0 R F, Budapest. 
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esetén igen; de mindig mege.mlitendö az extractun1 
sürüsége. . _ zz. cikk. Az allroholos festvenyek e_J.nev:zes.-:
ben a 1tivonószert nem ltell emliteni; egyeb luvono-
szer esetén igen. .. . zs. ci1ck. Vegyi anyagolt egyszeru oldatai nem 
nevezhetök festvényeknelc . 

o' c1·1·1· Az elemelt neveinek vonatkozasban .... ,. ""· 
kell lenni lténüai jeleikkel. 

25. ciklc. }.„ lehetőséghez képest tekintetbe ve-
endölt a ltémiai tulajdonságolt. . .. 

26. ctfok. A sók elnevezésében a nemzetlroz1 ~a
tin nev a bázisnak genitivusba.n álló nevével kezdod-

jék. i3'1. cilck. Ha csak nem szükséges, a nem tR::1:o~ 
mányos elnevezéselt ne használtassanak nem.zetkozi 
nevekltént. . . _ 

28. cikk. _t:.,_ túlhosszú névvel b1r? gyogy~~-erel ... -
re vonatltozólag az állandó Titltársag a :Különféle 
Gyógyszerkönyvi Bizottságok nézetének .m:gha;1g~~ 
tása után, a rövid megnevezéseli: jegyzeket kesziti 

elö. . · · l elyeJ· 29. cikk. l{erülendök az oly kifeJezese t, m \. 
élelmiciklteltkel összetévesztésre adhatnak okot. 

Legnagyobb adagok. 

30. cikk. Nemzet1tözileg megállapitot~. 1egna~ 
<>'yobb adaaoltUl a felnőttek á.ltal ·beveheto egye ... 
~dagok, va1gy 2·1. óra alatt bevehet? azon adagolt 
teldntendőlt, amelyeket a gyógyszeresz c~ak_ abban 
az esetben léphet túl, ha azt az orvos 1ofe1ezetten 
előírja. · 11 i · 31. cilcli:. _!:\.·II. Jtrtel;:ezlet megbízza az A .. an~ o 
Titkárságot, hogy mielőbb tudal;:ozód~élt .a _külo~:~e 
neinzetek Gyógyszerkönyvi Bizottsaga1nal, va11on 

1 jJ 

-elfogadjl'!.k-e mind a „Legnagyobb adagok tábláza
tá.''-ban megjelölt adagokat, vagy ellenkező eo:·etben 
milyen adagoltat ajánlanak és azokat mivel indokol
jált. _.\mint a Titkársá.g megltapja e válaszol;:at, 
kérni fogja azokat a bizottságokat, amelyeltnek 
adagui a többség által elfogadott adagoktól eltérö
elt, hogy újból vizsgáljáli: meg, nem csatlakozhatná
nak-e az elfogadá..sra ajánlott adagokhoz avégből, 
hogy ezek tekintetében nemzetlcözi egyetértésre 
lehessen jutni. ).Iindez értesítéselc birtokában a Tit
J;:ársiig közölni fogja ·a ltonnányoltkal azon legna
gyobb adagoli: jegyzékét, amelyelcre vonatkozólag 
már megegyezés létesült. 

3:?. cilck. _.\z érteltezlet felhívja a Gyögyszer
~cönyvek Nemzetközi Titkárs!igának figyelmét arra, 
az érdeltre, amely ahhoz füzödik, hogy valamennyi 
orsztigban bizonyos nagyon hatékony és nem a szá
jon a.t beveendö, nevezetesen bör alti, vagy gyüjtö
érbe adott befecslcendezések alaltjában alltalroazan
dó gyögyszerekre nézve, a nemzetlcözi legnagyobb 
adagolt kérdése szintén tanulmány tárgyává tétes
sélc. 

33. cilck. Hogy az orvosok és gyógyszerészelc 
felelö.ssége megállapítható legyen ama gyógyszerek 
tekintetében, amelyelrnek legnagyobb adagait vagy 
a gyógyszerltönyvek, vagy a nemzetlcözi határozatok 
n1egszabjált, a II. lt:rteltezlet felkéri a ko1mányokat. 
követeljék meg, hogy minden oly rendelésben, amely 
a legnagyobb adagot meghaladja, ez az adag betlik
Jtel is kiirassék és az orvos újabb aláirásával, vagy 
Jtézjegyével (kezdöbetü-parafe) megerösittessék. 

Allandó T'itlcársd.g. 

34. ci7clc. A Gyógyszerkönyvek. egységesítése 
-céljából nemzetközi szervezetet lcell létesíteni. 

I' 

f 1 
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Jti. cikk. l\_ szervezöbizotts<ig meg1teresi a Belga. 
Kormányt. hogy ltezdjen targyaláscltat _a ~en:_zet_ek 
Szövetségénél avégett, hogy az Allando T~tlt8:r~a~, 
valamint a többi bizottságok, an1elyeltnek letes1teset 
az J!:rtekezlet elvben elhatarozta, végleg megalakít
ta;:.sanalt. Időközben és kifejezetten ideiglenes jog
cimmel a Belga Gyógyszerltönyvi Bizottság l\.apja 
azt a feladatot, hogy e javaslatba hozott szervezet 
1nültödését biztositja avégből, hogy idő ne menjen 
veszendöbe és a Titkárság abban a helyzetben le
gyen, hogy n1üködését, mihelyt véglegesen megala-
kulhat, folytathassa. . 

Sfi. cikk .. l\. Titkárság azonlcivül, hogy a Gyogy
~zerkönyvelt egy;;égesítése tárgyában o~má:iyoltat 
vesz át és tová.bbít és a munkálatokat parhuzamba 
állitja, van Itallie űr következö java~la~ai~o_z fog 
alkalmazkodni: 1. Javítá.soltat és luegesz1te:eket 
dolgoz ld az erős hatású gyógyszerelt formulá:i t:- _ 
kintetében a brüsszeli egyezményen - 2. Tanulma
nyozza az erőiliatású gyógyszerek hatóanyagainak 
inegd.-llapit:is:ira szolgáló ·módszereke_t és. j~~aslato
kat tesz a hatóanyag-tartalom megallap1tasara. 
3. Javaslatol~at szerlteszt, amelyelt a Gyógyszer
könyvelt nomenldaturájának egységességére vezet
hetnek. -- '!, Javaslatol\.at dolgoz ki, amelyek lehe
töve teszik, a vegyi termékek leírásának, az::noss·á
gU:k megá.llapítá.sánalt, megvizsgálásuknak stb. egy
::;ége::ítését. 

ÉrtCk.nie ghatüro::iis. 

37. ciklc. A II. J!:rte1tezletnek az a nózete, hogy 
az erös hatású gyógyszerelc egységes kémiai és phy
:_ico-ltémiai érték-meghatározásánalt tanulmányo
zása vérrett eITT' nemzetl\.özi bizottságot ltell kikül
delli. E~ a' N~~izetközi Bizottság 7 tagből álljon. 

lSl 

aldlt a különbözö nemzetelc legilletékesebb képvise
lői közül volnánali: választandők. Ennelt a Bizott
ságnalt szervezetét é.5' 'működését már ezen értekez
let folyamán a Bizottság jelenlevő tagjai megállapí
tottált. - Tagok gyaná.nt jelöltettek: Van Italie úr 
(Németalföld) elnök, Gadamer úr (Németorszá.g). 
Du 1v!ez űr (Egyesült á.llamok), Goris űr (Francia
ország), White űr (Nagybrittania), Asahina űr (Ja:. 
--pán). Eder úr (Svájc). A Il. J!:rtel\.ezlet ezenfelül 
felkéri a szervezö Bizottságot, hogy a Nemzetek Szö_ 
vetségének Egészségügyi Szervezetét minél elöbb 
értesitse megalaJtulásáról és kérje esetlege.; lcözre

-n1üködését. 

Gale11ilc1ts lcészitn1ényelc. 

38. cilch. A II. J!:rteltezletnek az a nézete, hogy 
:az erös batású galénikus gyógyszerek készítésének 
egységesítését Nemzetltözi bizottágra kell bízni. Ez 
.a Nemzetközi Bizottság 8 tagből álljon, al\.ili:et a 
li:iliönféle nemzete!{ legilletékesebb ltépviselői közül 
kell választani. Ennek a Bizottságnak a szervezetét 
és miUcödését ezen Értekezlet folyamán, a bizottság 
jelenlegi tagjai megállapitották. - Tagol\. gyanünt 
j~löltetnek: Golaz úr (Sváj_?) elnöJ{, \Vattiez úr (Bel
·g1.un1), Fullerton-Cook ur (Egyesült Allamok). 
T1~fene.au úr (Franciaország), Greenisch úr (Nagy
brittan1a), lv!eulenhoff úr (Németalföld), Vintile~1co 
úr (Ron1ánia), von Friedrichs úr (SvédJrszág). _.:\ 

cGyógyszenregyészeti Gyár, 
BudapBst, \'II„ Hungária-krt. 206. Telefon: 972-7·!. 
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II. :itrteltezlet elhatározza ezenfelül, hogy felltéri a 
szervezö bizottságot, hogy a Nemzetek Szövetsége 
Egészségügyi Szervezetét minél elöbb értesítse ezen 
n;:-mzetközi Bizottság megalal\:Ulásáról és kérje eset
leges közren1üködését. 

89. cikk. A.zok a kormányok, amelyek nem ré
szesei ennek a megállapodásnak, ldvánságultra utó
Iarr csatlakozhatnalc A csatlakozást diplomáciai 
út~n a Belga Kormó.nynak ltell tudon18.sára h:zni és. 
ez Jcözli azt a többi aláírö !{ormányokk:al. 

110. cilclc. Ez a megá.llapodás 1929. évi szeptem
ber hó l-én lép életbe. 

11 t. ciklc. _<\emennyiben a Szerzödö felelt vala
melyih:e felmondaná ezt a megállapodó..st, a felmon
cl8.snal\: csak a felmondó félre van hatálya és csak 
hat hónnppal azután, hogy a felmondás a Belga 
kormánnyal ltözöltetett. 

* Ennek hiteléül az alulirott..'llt aláírták ezt a. 
).Iegállapodást. 

!{elt Bruxellesben, 1929. évi augusztus hó 20-án, 
egyetlen példányban, amelynek azonos m8.solat..i.t 
az aláíró !{ormányolt mindegyiltének ki l{ell szolgál
tatni. 

Belgiun1 ré:;:zéről: Hymans Pál,. Bulgária részé
röl: Hodjeíf D„ Dáni!t részér öl: !{rag O„ Egyiptom 
rész~röl: \\'ahba S., Franciaország részéről: Her
bette 1'Ióric, Görögország részéröl: Camsambelli;;; 
P., Olaszország részéről: Bordonaro G„ Lettország 
iészéről: Lasdin J., Norvégia részéről: Johanessen 
W. 1.'I.. Németalföld részéről: van Nispen Tot Se
vanaer 0., Ron1ánia részéről: Telepaque Al., a Szer
bek, Horvátok és Szlovénel\: királysága részéről: 
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Pechitch P„ Svedország részéről: de Hallenborrr 1\-I. 
~vájc ~é~.zé~·öl: B::irsinger. _..\.. belga kUlügymini'szté~ 
r1um fotltkara által hitelesitve. 

3. §. 

. Magyarors~á~ a ~· §-ba~ közölt szövegű egyez
men!hez 1930. ev1 oktober ho 4-én a következö fenn
ta:tass~l csatlakozott: ,,Le Gouvernement de Hon
gr1: ?eclare se réserver le droit d'apporter aux dis
pos1t~on~ du présent _l\..rrangement les modifications 
de deta1l que Iés progres des sciences médícaole et 
pha!l'maceutique pourraint de temps a autre rendre 
nécessaire.'' 

Enneli:: a fenntartásnak a magyar fordítása a 
következő : 

!'M?'~arország kormánya kijelenti, hogy fenn
tartJa J?gat a jelen megá.llapodás rendelkezéseinek 
oly:in res~le~es módositására, amelyet az 01 vos1 es 
gyogyszeresz1 tudomány jdöközönltinti haladása 
szükségessé tesz." 

•1. §. 

Ennek a rendeletnek életbelépésétől kezdődően 
a 2. §-ban emlitett „Megállapodás" rendelkezései 

Adsorbin e .&dsorbolax 
bizto.s hatású szénkészítn1ény:ck. 

CARBO MEDICINALIS „LABOR" 
magas adsorptiós értekü biologiailag és vegyilzg 

ellenörzött tiszta állati szén. 

Tahlettüzva, granuhí.lva és poralakilan. 

1 

/1 
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kötelezők. A.z eröshatásű gyógyszerek Cs azok ké
szitményei elnevezésére (hisd 12. cikkben foglaltak 
figyelembevételével) készítésére és forga1ombahoza_
talára vonatkozólag a Megállapodás rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

5. s. 
Ha az orvos olyan rendelvényt ír, amelyen vala

mely J{eresztes szer adagja a hivatalos lYiagyar 
Gyógyszerkönyvben meghatározott legnagyobb ada
got meghaladja, l;:öteles ezen adag megjelölését űg-y 
számmal, mint betüvel feltüntetni és külön kézjegyé
vel al<iirásával megerősíteni. 

6. §. 

. .\.mennyiben cselekménye súlyosabb beszá.mitás 
alá. nePJ. esik, kihágást J;:övet el és az 1929 : X. t.
cikkűen meghatározott pénzbüntetéssel kell bün
tetni azt, aki a 2. ~-ban említett Megá.llapodás ren
delltezéseitöl eltérö módon ,készíti el, vagy hozza 
forgalomba az ott felsorolt e1·öshatású gyógyszere
ltet, illetöleg eze1t ltészitményeit. 

l\_ !öhágási eljárás lefolytatása a közigazgatási 
hatóságnalt, mint rendőri büntető bíróságnak hatás
ltörébe tartozik. 

Ez a rendelet a Budapt:sti ltözlönyben történő 

kihirdetését köv;;tő nyo:cadik napon lép hatU!yba. 

Budapest, 1933. évi szeptember hó 7-én. 

A miniszter helyett: 

Bla.ha, 
államtitltár. 

185 

.-\. roncsoló toroklob (dift:'.•ria) ellenes vérsavónu.I;: 
(szérun1nak) gyóg~·szertárak ú!tal val(l kütelezö 

tartása és kiszolgü.!tatása. 

- i1 .. m. kir. belügyminiszter 212.600-1933. szá.1nű 

körrendelete. -

(Valamennyi törvényhatós<ig elsö tisztviselöjének.) 

A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi 
XIV. t.-c. 6. és 167. §-aiban ·kapott felhatalmazis 
alapján, a roncsoló toroltlob (diphtheria) e1leni vé
deltezés sikerénelt elömozditása érdel\:ében, a követ
kezőket rendelem: 

1. 1v!inden gyógyszertár (nyilvanos, házi és kézi 
gyógyszertár) felelős vezetője (tulajdonosa l köteles 
gyógyszertii.rában: 

3 drb. egyenkint 3.5 kcm-nél nem több folya
dékban 1000, 

2 drb. egyenldnt 10 kcm-nél nem több folya
déltban 3000, 

2 drb. egyenldnt 10 kcm-nél ne mtöbb folya
dékban 5000, 

2 drb. egyenldnt 10-12 kcm-nél nem több fo
lyadékban 10.000 antitoxin egységet ( .!:.,,.. E.) tar
talmazó, n1agyar gyartmányú, roncsoló toroltloh 

LEUKOPL.A.ST 
magyar gyártmány! 

a l[özgyógyszerellátás, 
a. 1\-L.\.BI; 

OTI és 
az összes közkórhii.za.k reszére 

szabadon rendelhető. 

B E 1 E It S D 0 It F, Budapest. 
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( diphtheria) ellenes vérsavót állandóan készletben· 
tartani. 

2. _>\. vérsavóli:at hűvös, sötét, száraz helyen kell 
tartani. l'i.„ vérsavó sarga, vagy szürl:;:és szinű, néha 
opalizáló itlátszó folyadék, mely felrázva, esetleg 
kissé zavaros. Nem használható az o:yan vérsavó, 
amely nJ-ugodt á.llapotban már felrázás nélkül is za
varos, vagy amelynelt felszinén hirtyaszerü lepedék 
vagy penész látható; tová.bbá, amelynél a vérsavót. 
ta1·talrnazó üvegcse felnyitásakor, Tothadásra va11ó 
szag érezhetö. 

3. A roncsoló toroldob (diphtheria) ellenes vér
savót csakis az elö<illító eredeti töltésében, felbon
tatlanul, sértetlen pecsét, illetőleg zár alatt szabad· 
kiszolgáltatni. Romlott, vagy 3 évnél régibb vérsavót 
forgalombahozni, vagy kiszolgáltatni nem szabad. A„ 
vérsavót tartalmazó külső papírborítékot (vagy do-· 
bozt) a gyógyszerész köteles a kiszolgáltatás előtt 
felbontani, hogy meggyőződést szerezzen, vajjon a 
vérsavó megfelel-e a 2. pontban megszabott felté-· 
telelmek. 

•!. _t;_ roncsoló toroklob (diphtheria) ellenes 
vérsavók dobozainalc (lcülsö borítékánalt) címkéin a 
vérsavó elnevezését, a készítő cég, - ha pedig lt.ül
földi gyártn1ányról van szó, a külföldi vérsavót be
hozó belföldi cég - nevét és telephelyét, a vér.savó 
termeléséhez használt állatfajt, az üvegcsében fog-· 

N „\TRIU.i\I CHLORA„TU1\I PlJRUl\I „L:\BOR" 
physiologiás oldat készítésére vegytiszta minőségben. 

Gyártja: 

TÖRÖK-LABOR 
Gyógyárunagylteres'.ked.és és Vegyészeti Gyár Rt.„ 
Budh.p'est, VI„ I<::irály-~1tca 12. Telefonok: ~'24-3-20-
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lalt vérsavó n1ennyiségét köb;::entiméterekben, a 
vérsavó hatásfokát (antitoxin egységekben: _t;_, E. 
vagy immun egységben: I. E), a termelési sz8.mot, 
a ltészítés idejét, a használhatóság időtartamát és 
amennyiben a vérsavó töményitve kerül f.:u·galomba, 
ezt az állapotot is fel kell tüntetni. 

5. _A,_ roncsoló toroklob (diphtberia) ellenes hazai 
gyártmányú vérsa.vó úgy a ltözgyógy.szerelld.tis, 
mint az áUanllt:incstár terhére rendel11ető. 

6. A roncsoló toroklob (diphtheria) ellenes vér
sa.vó beszerzési árd.hoz (legyen az akár bel-, akar· 
klilföldí lcészitmény), úgy a budape.:.ti, mint a vi
déleí gyógyszertáralc legfeljebb 300ó felárat szá.
míthatnalc 

7. _<\, roncsoló torolclob (diphtheria) ellenes vér
.savót az erre szabályszerűen feljogosított hazai 
t.:égek, gyógyszertáral;: hozhatják forgalomba. 

A felelős forgalombahozó, illetve készítő cég 
(gyógyszertár) köteles a romlott vagy háron1 éven 
túl állott vérsavót - ha azt sértetlen állapotban 
lcüldík vissza - ugyanolyan antitoxin egységet tar
talmazó vérsavóval díjtalanul kicserélni. _t;_ szállítás 
költsége azonban, mindig a kicserélést lcérőt terheli. 

_::..._ forgalombahozott hazai gyártmányú vérsavót 
a készítő, a külföldi készítményű vérsavót pedig 
annalc felelős belföldi forgalomba.hozója állandóan 
ellenőrizni lcöteles. _<\mennyiben pedig a vérsavók 
valaroelyilc gyártási sorozatánalc hatékonysága há· 
rom éven belül csölclcenne, illetve a vérsavó a cím
kén feltüntetett hatásfok (_<\.. E„ vagy I. E.) 90?ó-á
nál lcevesebbet tartalmazna, vagy egyéblcént vá.lto
zást szenvedne (megromlana), annak bevonása iránt 
saját költségén gondoskodni lcöteles; ugyanakkor e 
körüln1ényről, valamint eljárásáról, a m Jt:ir. 'bel.~-
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ügyminiszternek haladél;:talanul jelentést tenni tar
tozik. 

S. _<\Jd a jelen rendeletben foglalt rendell-:ezése
ket megszegi, - amennyiben cselekménye súlyo
:::abb büntető rendelkezés alá nem esil,: - kih<igást · 
követ el es azt, az 1928 : X. t.-c. rendelltezése sze
rint megállapított pénzbüntetéssel J;:ell büntetni. 

_4.,, kihagási eljá.rá.s lefolytatasa a ltözigazgatási 
hatősá.gnak, mint rendőri büntető biróságnak hatás
l·.örébe tartozil;:. 

Ez a rendelet 1933. évi júniU3 hó 1. napjá.n lép 
életbe és ezzel egyidejtileg a 22.511-1924. N. M. 1'!. 
körrendelet hatályá.t ve.szti. 

Felhivom alispán (Polgármester) urat, hogy ezt 
a körrendeletemet az alárendelt hatóságaival és a 
törvényhatósága terliletén levő hatósági és magán
o!·vosokl;:al, valamint a gyógy.szertártulajdon::sokkal 
e.,..ész terjedelmében közölje; végrehajtását pedig a 
g}rógyszertárvizsgálatok alkalmával tiszti. _főorvosa 
(Budapesten a kerületi tisztiorvosok) út3an ellen

.i.irizze. 
Budapest, 1933. évi május hó 2-á.n. 

Dr. vitéz J(eres:;tes-Fischer Ferenc, 
m. kir. belügyminiszter. 

.·\z új G,:rúgyszerárs:1„abások. 
.:\_ nL kir. bi;;lügyminiszter 220.000-1933. XV. o. sz. 

- leirata. -
e A„ 1Iagyarországi Gyógyszerész-Egyesület Elnök

ségénelc) 

l!!rtcsitem az Elnök::oéget, 1hogy az 1933. ev1 no
v21nber 16-án életbelépő új gyógyszerárszabásnak 
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a „Budapesti 1-(özlöny''-ben való közzététele iránt 
egyidejűleg intézkedtem. 

Felk:ércm az Elnö·kséget, hogy a szóbanlevö 
220.000-1933. B. M. számú Jtörrendeletemböl és az 
annaJ,: mellékleteit li:épezö árszabásból, az Egy<;sület 
költségén, megfelelö számú különlenyomatot ké
szíttetni és azl önköltségi <lron vala;nennyi gyógy- · 
sz~rt<irnak 111.egl;:UJdeni szivEskedjélc 

Felkérer11 továbbá, hogy a hivatalos gyógyszer
árszabás 'kinyomatott példányaiból 20 darabot az. 
Országos l{özcgészségi '.I'antlcsnak közV"Etlenül meg
küldeni, 100 darabot pedig a társm.inisztéritlmok, a 
törvényhatóságok és más hatóságok részére, hivata
los használatra való meglrüldés végett, a vezetésem 
alatt álló ·minisztériumnak rendelkezésére bocsátani 
sziveskedjék. 

Utalással továbbá a 1·19.230-1927. I. N. ].-!. 1L 
szán1ú leiratra, felhivom az Elnökség.et, intézltedjék 
aziránt, hogy <t ne:n hivatalos, illetve az ügyneve
zett Egyesített Gyógy.szenirszabásna'k, (amelynek 
hozzám a felülvizsgálat megejtése végett rövid 
úton ben1utatott és az Urak tekintetében :helyesbbí
tctt kéziratat idezüron1) nyomtatott példányaiból 
az Országos I<özegészségi Tanács részére 5 drb., a 
vezetésem alatt Ulló nünisztérium részére pedig 60 
drb. inegküldes;;élc 

F'elhívom az Elnökség figyeln1ét a Bővitett _<\.r
szabásban szereplő, úgynevezett erős hatású szerek 
egy és két kereszttel való pontos és az idezárt kéz-
iratban feltüntetett jelzéseknek megfeJ.elö ;n.3gjelö-
lésért~. 

F'eU;:érem végül az Elnökséget, liogy a 220.000--
1933. B. ]II. XV. szán1ú r.endeletem ,,Altalános ren
d.elkezései"-nek különösen azokra az ihtézkedéseire, 
an1elyek. az eddigi hasonló rendelli:.ezése-kben nen1 
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-foglaltattak bent, a n1agyarországi gyógyszertartu·
~lajdonosolc figyelmét külön is hívja fel. 

Budap 0 st, 1933. évi november hó 2-án. 

~A.. miniszter hely~tt: 
Dr. Scholtz, államtitká.r. 

. :\„z új g:yögyszerúrszabás. 

A 1n. kir. beliigy11d1iis:::ter B,20.000-1933 x·F, o, 

szánni leirata. -
(A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület El

nökségének.) 

Értesítem az Elnökséget, hogy az 1933. évi noé 

·ven1ber 16-án életbelépő új gyógy.szerárszabásnak a 
„Budapesti Közlöny"-ben való közzététele iránt egy
idejüleg intézkedtem. 

F'elkérem az Elnökséget, hogy a szóbanlevö 
220.000---1933. B. 1.1.L sz<lmú körrendeletemböl és az 

a.nnalc mellé1deteit ltépezö árszabá.sból, az Egyesület 
költségén, megfelelő számú lcülönlenyomatot lt:észít
tetni és azt önköltségi áron valamennyi gyógyszer
tárnak megküldeni sziveskedjék. 

Felltérem továbbá, hogy a hivatalos gyógyszer
árszabás lcinyomatott példányaiból 20 darabot az 

·Országos Közegészs8gi Tanácsnal>: közvetlenül meg
küldeni, 100 darabot pedig a társminisztériumolt, a 
törvényhatóságok és nui.s hatóságok részére, hivata

·1os használatra való megküldés végett, a vezetésem 
alatt álló minisztériumnalt: rendeUi:ezésére bocsátani 
.szíveS1tedjék. 

Utalással továbbá a 149.230-1927. I. N. M. M, 
.szilmú leiratra, felhivom az Elnöltséget, intézkedjélt: 
-.aziránt, hogy a ·nem "hivatalos, illetve az úgyneve-
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·zett Egyesített Gyórryszerárszabá··nak ( 1 k 
h . ~ .. . .o ;:, , an1e yne -

ozzarn ~~ felulvtzsgalat mec-eJ'tése ve-~ett .·· 'd ·1 
1 t t tt · . o o IOVI U Dti 
:Jem_u ~ o . es az arak tekintetében helyesbbitett ltéz-
1ratat idezaro~) nyomtatott példánvaibót o -
g os K„ · . az rsza

~ze_ges~s~gi '!'~ács :eszére 5 drb, a vezetésem 
alatt allo m1n1szter1un1 reszére pedi<>" 60 d b 
Jtlildessék. o r n1eg-

:B'elhivom az ElnöksCo- fi<>"yelme't a B ·· ·t tt A . 
- - b o o OVl e !-· 

szao~s ai;- szereplő úgynevezett erős hatású szerek 
·~~Y. es kt!t ~~ereszttel. való pontos és az idezárt ltéz
J.1.a~oan feltuntetett Jelzéseli:nek ·me!?felelö megJ·elö-
Jesere. 

0 

<::> Felkérem végill az Elnökséget, hogy a 220 000-

19o~. ~- -~· XV, ~z.~~ú rendeletem „Altalános ren
-dell\.ezese1 -nek lt:ulonosen azolt:ra az intézkedéseire 
amelyek az ecldigi hasonló rendelli:ezéselt:ben neU: 
fo?laltattak . bent, a magyarországi gyógyszertártu-
1aJdonosok figyelmet külön is hívja fel 

Bt1dapest, 1933. évi noven1ber hó 2-á.n. 

A. miniszter helyett: 
Dr. Sc11olt,::. 
állan1titkár. 

LE11KOPLAST 
.. magyar g)·úrtmény! 

a •kozgyógyszerellátás, 
a llIABI, 

OTI és 
az összes közli:órlulzak részére 

szabadon rendelhető'. 

E E I E R S D 0 R F, Budapest. 

tii 
! 



192 

FÖLDMIYELÉSÜGYI MINISZTERI 
RENDELETEK . 

. .\.z állategés:r.s(~t,,riigyríil s:r.óló 1928. évi XIX. t.-c. 
némely rendelkezéseinel.: életbeléptetése és végre

hajt:lsa. 
. .\. m. kir. földmívelésügyi miniszter 11.500-

1932. szfunú rendelete. -
(1) Az á.llategészségUgyröl szóló 1928. évi XIX. 

t..-c. (az alábbiakban T) 123. S-ában nyert felhatal-, 
mazás alapján a T. követlcezö rendeJkezése:t 1932. 
november hó 15-töl lcezdödö hatá.Ilyal életbe lépte
tem é~ pedig: 

2. a T. 39. ~-ánal:;: 13. bevezetö pontjában fog
lalt azt a rendelkezést, 1nely szerint az á.llatorvos
Iásban hasznd.lt baltteriol::giai természetű oltó- és 
diagno.::ztiltai szerek, valamint az állatol;; irtasára 
:nasznált JJakteriológiai tern1észetü sze:rek legma
gasabb aranah: megá.llapitása ir<int a m. kir. föld
mivclésügyi n1iniszter int:!zlteclik; 

2. a T. ;{9. ~-ának 13. a) p:.intjában foglalt azt 
a rendelkezé~t, n1ely szerint az állatorvoslásban 
hasznilt baltteriológiai tern1észetü oltó- és dia
gnosztikrd szerek, valan1int az állatol;: irtására 
használt bakteriológiai tcrn1C zetü szerek eHVillítc"· 
~-·a és t'orgalombahozatala tek!ntetfben kiadott en
gedély, ha azt fontos á.llategészségügyi érdek szUk
:.égessé teszi, kártalanitás néll;:ül barmikor vissza
vonható; 

3. fl T. 39. §-ának 13. cl pontjé.ban foglalt azt 
a rendell::.ezést, mely szerint a T. 39. §-ánalc 13. 
pontjában említett rendellcezések joghatálya kiter
jed azokra az auatorvoslásban használt baltterioló· 
giai tetmészetü oltó- és diagnosztikai szerekre, va-
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lamint az állatok irtására használt hakteriológiai 
szerekre is, amelyeket a T. életbelépte clött állitot
tali: elő ós hoztak forgal::mb3., illetőleg azokra !s, 
aldli: az itt említett ~zereli:et a T. életbelépte előtt 
állitott:ik elö és hoztál\: forgalomba. 

4. .4.. T. 100. §-ában foglalt büntető rendelke
zést a törvénynek jelen 1 endelettel életbeléptetett 
rendelkezéseire, valan1int a jelen rendelet határoz· 
mányaira való vonatkozásában. 

(2) a T. idézett rendelkezéseineli: végrehajtás::! 
tekintetében pedig ugyancsali: 1932. november hó 
15-töl kezdődő hatállyal a li:övetli:ezöket rendelem: 

(3) i~.z (1) bekezdésben emlitett szereli: legma
gasabb ára alatt a fogyasztói árat, vagyis azt az 
árat li:ell érteni, melynél többet nem szaba-d a szer
ért a szer eladójának a fogyasztótól (rendelőtől, 

vásárlótól) kérni, li:Övetelni vagy elfogadni. . .\. leg
magasabb ár a törvényes forgalmiadónak, a szer 
külső csomagolásához használt anyagok (dobozok. 
ládák) árának é.;; a szállítási költségeknek kivéte
lével minden n1ás dijat ós költséget 1 n1int például 
kin1érési clijat, edényzet költségeit, közvetitési di
jat) magában foglal, ennélfogva a szer eladója a 
fogyasztó ( rendelö, v<isárló l terhére a szer leirma
gasabb árán felül n1ég csak a szernek netalán szUk
ségessé vált küh:ö cson1agolásához használt anya
gok (dobozok, ládáli:) tényleges költségeit és a 
tényleges szállítási l po.stai, vasuti 1 ii:öltségeli:et szá
míthatja fel. 

('!) _.\.z (1) be;:n:ezclésben emlitett szerek leg-
1nagasabb árát a ni. ldr. földmívelésügyi miniszte:· 
állapitja n1eg és te.:;zí közhirré egy, erre a célra 
alakított bizottság az d.llatorvoslá.:;ban használt 
bakterie:lógiai tern1Csz::!tü oltó- és cliagno-ztU;:at 
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.szerek árvéleményezö bizottsága ;iavaslatánal;: meg
hallgatásával. 

(5) A.z árvéle1nényezö bizottsig 5 tagból áll, 
akil;:et 3-3 évi idötarta.!llra a n1. kir. ::'.öldmívelés
ügyi miniszter nevez J;:i és pedig 1 tagot, mint a 
bizottság elnöli:ét, saját képviseletében, 2~2 tagot 
pedig a mezőgazdasági és állatorvosszak.értöli: li:ö
zi..11. A bizottsag. jegyzői tennivalóit egy, a m. kir. 
földmi'.'elésügyi míniszteriun1 ílletéli:es ügyosztályá
nak kirendelt tagja végzi. _!\.. bizott:o:ág üléseit az 
.elnölt hívja össze, ügyrendjét a bizottság maga ál
lapítja meg. .-'\.. bizottság elnöke, tagja és jegyzője 
- az esetleges util;:öltség megtérítésén lrívül -
díjazásban nem részesülneli:. 

(6) -"-Z árvéleményező bizottság feladata mind 
a jelen rendelet életbelépte előtt előállításra és 
forgalombahozatalra n1ár engedélyezett, nünd a 
jelen rendelet életbelépte után elöállitani és forga
lombahozni ldvánt, az (1) beli:ezdésben említett 
szerek elöállitásának és forgalombahozatalának 
]i:Öltségeit szerenli:int külön-külön merrállapitani s 
·ennek alapjtl.n a szereli: legmagasabb árának merr
áliapítá.sa irá.nt a n1. kir. földmívelésügyi 1ninis~
ternek megokolt javaslatot tenni. 

_ (7) _.u;. árvélen1ényező bizott::ag az (7) bekez
desben emhtett szerek jogosult előállítóit az álta-
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luk elöállitott szerek elöállíté.si módjára úgyszin
tén e szerek elöállitási és forgalombahozatali költ
ségeire vonatkozóan meghallgatja, ebből a célból 
- ha szül;:ségesnek véli - üléseire meghivja s tö~ 
lilk ezeltre vonatkozóan adatokat (á.rkalltulációt) 
kívánhat. A„z a l;:örülmény azonban, hogy valamely 
szer jogosult előállítója a nyilatl;:ozatot, vagy a tő
le kért adat (árkalkuláció) beszolgáltatását ni'eg
tagadja, vagy a bizottság ülésén - meghívás elle
nére - meg nem jelenilt, az árvéleményezö bizott
ságot feladatának teljesíté::ében nem gátolja. 

(8) Amennyiben a cseleltmény súlyosabb bün
tető rendelkezés alá nem esik, a T. 100. §.Ja értel
mében lühágást követ el és az ott meghatározott 
büntetéssel büntetendő az (1) ·bekezdés 1. pontjá
ban említett szer elő<illítója, vagy forgalombahozó
ja, ha a jelen rendelet (3) beli:ezdésében foglali 
rendelkezés megszegésével vagy kijátszásával az 
általa elö<illított vagy forgalombahozott szerért a 
fogyasztótól (renclelötöl, vásárlótól) a megá.llapí
tott legmagasabb árnál magasabb árat, vagy pe
dig a jelen rendelet (3) bekezdé;:;e értelmében fel
számítható li:öltségelcen felül mas li:öltségeket is 
l;::övetel, köt ki, vagy elfogad. 

(9) _-\ (8) bekezdés alkalmazása esetében :i m. 
kir. földmívelésügyi miniszter az illető szer előállí
tására, illetőleg forgalon1bahozatalára adott enge
clélyt a T. 39. ~-ánalc 13. H) pontja érteln1ében kár
t1lanítás néll;::ül vi::szavcnllatja. 

Budapest, 1932. évi november hó 2-án. 

Dr. Kállay ..ill'i7{lós, 
m kir. földmiveléstigyi miniszter-
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·_l\z állategészségügJ·röl szóló 1928. évi XIX. t.-c. 
némely rendelkezéseinek életbeléptetése és végrehaj
tása tárgyü.ban kiadott 11.500-1932. F . .i\-I. számú 

rendelet n1ódosítása. és kiegészítése. 
- ~-\ m. kir. földmívelésügyi miniszter 99.700-1932. 

számú rendelete. -

Az á.llategész.ségilgyröl szóló 1928, évi XIX. tc. 
némely rendelkezéseinel\: életbeléptetése és végre· 
hajtása tárgyában Iöadott 11.5J0-1932. F. M. szá.
mű rendelet (3) beltezdésénelc má.sodilt mcndatá
ban foglalt rendelkezést a következőképen módosí
tom: 

„Az <illatorvoslásban használt bakte1·iológiai 
természetű oltó- é;:; diagnosztiltai szereknek, vala
mint az állatok iltásá.ra használt bakteriológiai 
te1·mészetü szerelcnek a földmívelésügyi n1iniszter 
.álta1 megállapitott legmaga:::abb ára - a törvényes 
forgalmiadón, az edényzet (üvegek, fiolák, dugólc), 
valamint a szerel{nek külső csomagolásához hasz
ncilt anyagok ( dobozol\:1 ládált) árán és a szállitási 
költségeken ldvül - minden más dijat {mint pél
dául kimérési clíjat, közvetitési díjat) magában 
foglal s ennélfogva a ::.zer eladója a fogyasztó 
(rendelő, vásá.rló) terhére a szer legmagasabb árá.n 
felül még csalc a törvényes f'Jrgalmiadót, a szert 
tartalmazo edény (üveg, fiola, clugó), valamint a 
netán ;:.zükségessé vált külső csomagoláshoz hasz
nált anyag (cloboz, 18.da) tényleges költségeit és a 
tényleges szállítási (postai, vasuti) költségeket sza
míthatja fel." 

A fent emlitett rendelet (8) bel{ezdését pedig 
a következő rendelkezéssel ~gé~zítem ki: 

„Az ebben a bekezdésben meghatározott ltillá.
gások miatt az eljárás a· közigazgatási hatóságnal;:, · 
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mint rendöri büntető biró::ágnak hatasltörébe tarto
zik.'' 

Buaapest, 1933. évi ja!luár hó 10-én. 

..111. kit. föl<lniii;clCsilgyi 11dnis;;ter. 

~.\z Ull'l.Degészségiigyröl szóló 1928. évi XLX. törvény
eik}{ végrehajtása. 

- A n1. kir. földmívelésügyi miniszter 100,000-1932~ 
számú rendelete. 

(Kivonat.) 

Az állategészségügyröJ szóló 1928. évi XIX_ 
törvénycikltet az e törvény 123. ~-ában foglalt fel
hataln1azás alapjá.n 1932. ev1 december hó 31-én 
kelt 99.000 számú rencleletemmel életbeléptetvén, 
annak végrehajtá.sa tárgyában - a m. ldr. belilgy-. 
igazságügy-, pénzügy-, honvédelemügyi és ltereske
delemügyi miniszter urak ügykörébe vágó rendel
ltezéselt telöntetében a nevezett mini:::zter uraidtar 
egyetértve - az e törvény 12·1. §-ában foglalt fel
hatalmazás alapj<in a lcövetlcezöket rendelem: 

XX • ....-1.:: állutorvosláslJan ha.sz1ullatos gyóyys:.:e· kii.
lönlcyesséyek, tdpporok es fl1tfrl1t1no1i:. 

.i11eg11atározá.s, 

165. §. 

(1) _A,. jelen rendelet szempontjából állatorvos-

Hansaplast 
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lá.sban baszná.latos gyógyszerkülönlegességek, tá.p
porolc és fluidumok alatt a lcövetlcezöket kell ér
teni: 

1. gyógyszerkülönleges:,égek alatt: roindazolcat 
az állatolc gyógyítására szolgáló lcémiai, növényi 
vagy állati eredetű gyógyszeres lcészítményelcet, 
amelyelc meglcülönböztetést célzó (képzeleti elneve
zéssel, szóvédjeggyelJ, n1eghatározott mennyiség
ben, csomagolásban és árban kerülnelc forgalomba; 

2. té.pporolc alatt: mindazokat az állatolc étvá
gyának, általános táplé.latánali:, súlybeli g'yarapoda
sá.nak vagy csontfejlödéssnek foli:ozá.sára szolgál:) 
Jcészitményeket, amelyek alcár megkülönböztetést 
célzó néven (li:épz~leti elnevez~ssel, :.zóvédjeggyel), 
ak<ir enélkül, n1eghatározott mennyiségben, csoma
golá.sban és árban kerülnek forgalomba; 

3. fluidumoli: alatt: mindazokat az állatolt ré
szére szolgáló börizgató, élénl-:itö, oszlató vagy 
anyagpótló folyékony li:észitményeket, amelyeJc akar 
megkülönböztetést célzó néven ( 1-:épzeleti elneve
zéssel, szóvédjcggyel), akát· enéllcül, meghatáro
zott mennyiségben, c::omagolásban és árban kerül
nek forgalon1ba. 

(2) Azok az (1) bekezdés 1. pontjában n1egha
t:irozott gyógyszeres li:észitményelc, amelyek egyet
len kémiailag egységes anyagot, illetve egyetlen nö
vény vagy á.llati : zerv anyagait tartalmazzák, nem 
telcintendök gyógyszerkülönlegességelcnek, ha meg
kUlönbözteté::t célzó nevük (képzeleti elnevezésük, 
rzóvédjegyüli:) mellett a kémiai, illetve közhasz.i.-ia-

BYPEROL 
száj- és torokfertötlentöi. 

1 

1 



1 

200 

lati elnevezá:;:ül;; is fel van tüntetve és gyógyjaval
lattal vagy használati utasitással nincsenek ellátva. 

It.észités. 

166. §. 

(1) _.\,. 105. §-ban felsorolt ;.z-:;re.k:;t iparszerűen 
csalt az készíthet, akiJ:;:nek gyógyszzrek ( gyógysze
res készítmények) készité,,.ére az 1922:XII. törvény
cildcbe il;;tatott ipartörvény, valamint a fenn8.1 
egyéb jogszabályol;; értelmébe:i érvényben levö 
jogosítványa van. 

(2) _i.\..z iparengedély megszerzésének feltétele
it, az üzemi helyisége!;; elhelyezését, berendezését 
és felszerelését, az üzleti könyvelc vezetését és 
mindezeli:nel;; ipari, valamint köz- és állategészség~ 
ügyi szempontokból szüli:séges ellenőrzését a keres
kedelemügyi miniszter külön rendeletben szabályoz
za. 

A forgalonibahozatal enged6lye::ése. 

167. §. 

(1) _.\. 165. §-ban felsol'olt szereket csak a 
·földmívelésügyi miniszternek a belügynüniszterrel 
egyetértöleg adott engedélye alapján ;.:zabad a bel-

LE1JKOPLAST 
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földön forgalcmba hozni. _.\. földmüvelé.;ügyi mi
niszter csak azokra a 165. §-ban n1egnevezett sze
rekre ad forgalombahozatali engedélyt, amelyeli: 
különleges hatásúali:, elö8.llitásúak, ö:.szetételüek, 
alali:úak1 de ezekre is csak akkor, ha hasonló hatá
sú szerek n1ég nincsenek fol'galomban, vagy ha 
vannak is, de a forgalomba hozni ldvánt szer ha
tá.sfol;;a a mar forgalomban levö hasonló szerel;;nél 
magasabb· vagy ha a forgalomba hozni kívánt szer 
hatásfok tekintetében a már forgalomba levökkel 
legalább is egyenlö, de ezeknél lényegesen olcsóbb, 
vagy ha az új szer forgalombahozatalát különös 
gazdas8.gi érdekek szük.Cges.sé L·J:-. : 

(2) _t:r... forgalombahozataJ. engedélyezése ii 
];;érvényt a földművelésügyi miniszterhez kell be
nyujtani. 

(3) _A.. kérvényben meg kell nevezni a szernel;; 
1, a nevét 
2. az előállítási inódját, 
3. a hatásat, 
•!. a fogyasztók ré.:.zére n1egá.Uapíta:ii kívé.nt 

árát a hivatalos gyógyszer-árszabd.s tételei szerint 
vagy ha olyan anyagolt felhasználá5áról vagy olyan 
előállítási munkálatokról van szó, amelyel;; iránt a 
hivatalos ár:szabás nem intézkedik, keresl{edelm: 
.árkalltuláció alapjá.n sz:imítva, 

5. ha a folyamodó gyógyszerkészitésre nem jo
gosult azt, hogy lüvel vagy melyilt üzemmel óhajt
.ja a szóbanforgö szert l;;észíttetni. 

(4) lt. ltérvényhez c::atolni kell: 
1. a szerrel netalán házilag vagy a 168, ~ 

bel;;ezdése érteln1ében gyakorlatilag végzett vizsgá.
latoltról szóló \Jizonylatot; a szerről szóló e,etleges 
;szakirodalmat; amennyiben pedig hasonló hatasu 
szerek már vannak forgalomban, ö~szehasonlitó ld-
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sérletelt alapján biz::nylatot arról, hogy a szernek, 
hatS.sfoka a n1ár forgalomban Ievö hasonló hat<isű 
szerekénél magasabb vagy hogy a szer hatásfolt te
Jdntetében a niár forgalomban levöltkel le:galább is 
eg~yenlö, de ezeknél lényegesen olcsóbb; 

2. a szer összetételét és az egyes alkotórészek 
mennyiségét feltüntetö jegyzéltet 3 példányban; 

3. a szernelt az esetleges gyógyjavallatot i, 
magában foglaló használati utasítását és ci.mkéjét 
ideiglenes vagy végleges alakban 4-4 példányban; 

4. a szernelt 3 adagját olyan alaltban és oly 
ideiglenes vagy végleges csomagolásban, amilyen~ 
Oen a forgalombahozatalt tervezik; ha azonban 
ugyanazt a szert több tipusban ldvánják forga
lomba hozni, elégséges egy tipus 3 adagjánalt csato
lása és a többi tipus sűlyának, illetve mennyis€gé
nelt bejelentése; 

5. hatósági bizonyítványt arról, hogy a folya
modó vagy az, aldt a szer ltészitésével megbízot.:. 
a szóbanforgó szer készítésére a 166. ~-ban foglal~ 
tak szerint jogosult (belügyminiszteri, népjóléti é:.; 
munkaügyi miniszteri engedély, keresli:edelemügy~ 
miniszteri iparengedély); 

6. birálati dij címén 100 pengönelt a földmíve-

TÖRÖK--LABOR 
üvegosztálya 

g;rób')·szerüvegclH.~t. porcellán- és üveg-tégelyel.;;et, 
formativiegeltet, díszes üveg·eket a legmodernebb kivi
telben minden izlésnek és igénynek megfela.lö~n. 
továbbá illatszórókat, szóródugókat, tubusárut stb. 

igen jutányo:o; áron 24: órán belül rt~xpediáJ. 

Jésügyi tárca megfelelö postatal.;;aréltpénztári szam~ 
lájára történt befizetését igazoló elismervényt. 

(5) a földművelésügyi miniszter a kérvényre 
vonatkczólag az orsz8.gos állategész:égügyi tana.
csot meghallgatja. 

(6) Ha a folyamodó a szernek az esetleges 
gyógyjava1latot is magában foglaló használ_ati. uta
sítását és cin1Jréjét a (-1) bekezdés 3. pont]a ertel~ 
mében vagy a szer c.somagolását a (4) beltezdés 4. 
pontja értelmében nem végleges alaltban mutatt:: 
be és a földművelésügyi miniszter a szert a forga
lombahozatalra alltalmasnalr talé.lta, erröl a folya
modót azzal értesíti, hogy a f:rgalomba.hozatali en~ 
o-edélyt csak altkor kapja meg, ha az itt emlitet;: 
kellélteltet utólag végleges alaltban bemutatj3.. 

(7) A (4) beltezdés 5. pontjé.ban megltívánt 
igazolás hiánya miatt a kérvény tárgyalása nem: 
mellőzbetö. I-la azonban ilyen esetben a földmívelés
ügyi miniszter a szert forgalombahozatalra alkat
masnak találta, erröl a folyamodót azzal érte2iti,. 
hogy a forgalombahozatali engedélyt csak alrkor 
fogja megli:apni, ba az igazolásnak utólag eleget 
tesz. 

Gyakorlati kiprób(il(is. 
168. §. 

(1) Az, alü a 165. §-ban jelzett szerek va1a-· 
nlelyiltf:t a forgalombahozatal engedélyezése i::antt 
ltérvény benyujtása elött gyali:orlatilag kipróbálta:1.-· 
ni kívánja, köteles ezt a kipróbálé.s megkezdése elött. 
a kipróbálandó szer nevének, összetételének és ha
tásának, valamint annak jelzésével, hogy a kip~·o-. 

bálás milyen cél elérésére és hol fog törtéua!, ::i.. 

földművelésügyi miniszternelt bejelenteni. 
(2) Ha a 165. §-ban jelzett szerek valamelyiké~· 
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nek gyalrorlati kipróbálása a forgalombahozatal 
előtt egyáltalában nem vagy nem kielégítő módon 
történt, a földn1üvelésügyi iuiniszter a forgalomba
hozatali engedéiy ldadása előtt a szernelr gyakcrla
ti kiprób:ilását kívánhatja. Ilyen esetben a folyamo
·dónalr a szer gyalrorlati lüpi·ób8.Iására előzetesen 
engedélyt ad, amelyben megjelöli azt ls, hogy a ln~ 
próbáló.s hol történhetik. 

(3) _I\.. li:lpróbú.lás a szer minösSgéhez lrépest, 
mind az (1), mind a t2) bekezdés esetében csalös 
a m. kir. állatorvosi főiskolán, a m. li:ir. állatéletta
ni intézet és takarmányozási kisérleti állomá::on, 
-állami gazdaságokban, vagy a m. kir. állatorvosolr 
által történhetik. 

( 4) A kipróbálü.shcz szül{séges anyagot a J~i-
próbáltató (folyamodó) díjtalanul tartozik a 1ri-
próbálé'issal megbízottnak átadni. 

(5) _Á... kipróbó.lás össze.:; költségei a kipróbálta
tót (folyamodót) terhelilr. A lri.próbáltató (folya
modó) lröteles a vele közölt hozzávetőleges költsé
.geket a szer löpróbálásával megbízott intézet vagy 
gazdaság pénztáranál, m. ldr. állatorvos megbízása 
·esetén pedig a 6'!.1·11 számú 11a földművelésügy< 
minisztérium központi igazgatósigának leféti szám-

LEUEOPLAST 
magyar gyártmány! 

.a közgyög;yszcrellátás, 
a i\-L.\.BI, 

OTI és 
az összes lrözkórhi!.zak részér~ 

szabadon rendelhető. 
:B E 1 E R s D 0 n. F, Bud a p est. 
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Iija Budapest" javára a postatakarékpénztárnál 
előzetesen letétbe helyezni. 

A forgalornballozatali engedély közlCse és lcözzC-· 
tCtele • ..tl st.:erelc legniagasabb ára. 

169. §. 

(1) Ha a földn1üvelésUgy1 n1inis.zter a 165. §
ban megnevezett szerek valamelyilrénel{ forgalom
bahozatalát megengedi, az engedélyesnek kézbesí
tett erre vonatkozó engedélyében egyszersmind. 
megállapiteja a szer legmagasabb árát és ltözli 
azol{at a különleges feltételelret is, amelyel:-.et az 
illetö szer forgalombahozataJa tekintetében a 170. 
~-ban foglalt általános feltételeken felül még szülr
ségesnelr vél. 

(2) l'l„ 165. §-ban megnevezett szerek legma
gasabb ára alatt a fogyasztói árat, vagyis azt az. 
árat lrelI érteni, melynél többet nem szabad a szer 
eladójánalr a fogyasztótól { rendelötöl, vásárlötól) 
kérni, követelni vagy elfogadni. _Á,_ legmagasabb ár 
az esetleges szállítd.si költségeken felül minden 
más költséget vagy díjat magában foglal, ennél
fogva a szer eladója a fogyasztó { rendelö, vásár
ló) terhére a szer legmagasbb árán felül még 
csak netalán szükségessé vált szá.llítási {postai, 
vasúti) l{öltségeJ\:et, valan1int a szállítás alli:almá
val n~talán szilli:Ségessé vált külsö csomagoláshoz 
hasznalt dobozok vagy lác12-!~ té!1yleges kö!tségeit 
.szd.míthatja fel. 

(3) A földművelésügyi miniszter az encredélyek. 
kiadását s az engedélyez"'tt szerek legm

0

::igasabb 
árát a Földművelésügyi J!;rtesítöben, a Népegész
ségügyben, a Belügyi Közlönyben es a Budapesti 
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J{özlönyben közzététeti; az engedélyezett szereli: 
haszna.lati utasítását és cin1kéjét pedig megküldi 
az ellenörzé.::sel meghíz:Jtt törvényhatósági (Buda· 
pesten a kerületi) m. ldr. állatorvosnak. 

A forynlonibahozata-l ciltalrinos feltCtelei. 

170.§. 

(1) A 165, ~-ban felsorolt, forgalombahozatal· 
ra engedélyezett szereli: cimkéjén ( szignatúráj<in) 
magyar nyelven fel 1\.ell tüntetni a. forgal~m~aho
zatali engedély számát, a szer műEzak szamat, a 
li:észítö nevét, üzeméneli: helyét, ha pedig a li:éSzitö 
az engedélyessel nem azonos, az engedélyes nevét 
és lakását is, továbbá a szer nevét ( l\.épzeleti ne
vét vagy szóvédjegyét), hatóanyagainak nevét é~ 

mennyiségét, a szer hatását, az esetleges gyógy)a
vallatot is niagábanfoglaló ha::ználati utasítását, 
árát és ha korlátolt ideig hatásos szerről van szó, 
a készítés idejét, valan1int azt, hogy mennyi ideig 
hatéli:ony, végül ha a szer erös hatású ( keresztjelü) 
anyagot tartalmaz, azt, hogy „csal\: orvosi rende
letre szolgd.ltathatö ki". 1-Ia a használati utasítás 
és esetleg a szer összetételét jelzö szöveg . hely 
hiánya miatt magán a cimli:én nem volna Jelez
hető, ezt a szerhez kell melléli:elni. _t:.,,_ szer nevét és 

ár<it a külső burkolaton is fel kell tü:itetni, ame-

Uljitsa lel reagenciáit 
TÖRÖK-LABOR-nál 

Tör ö l\: - La b o r úrjegyzék1H~n nündent 1neg~11h11. 
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lyen egyébli:ént csak ugyanazt a szöveget szabad 
alli:almazni, n1int a ciml\.én. 

(2) ~!:.,._ 165, $-ban fel::;orolt szerek c::;ak a be
n1utatott vagy bejelentett (167. §. (4) bek. 'L pontl 
és elfogadott eredeti csomagolásban hozhatók for
galomba, azokat ldszo!gálás elött felbontani, vagy 
(li:eresztjelü) anyagot nem tartaln1aznak; 

2. az 1. aJ ó 1. lJJ pontban jelzett szereket a. 
bármiféle műveletnek alávetni tilos; azokhoz csali: 
a földmívelésügyi miniszter á.ltnl elfogadott hasz
nálati utasítás, esetleg a szer összetételét jelző 
szöveg melléli:elhetö. 

(3) _-\zt, hegy a 165. ~-ban felsorolt szereket 
hol szabad a fogyasztók részére eladni, a földmi
velésügyi miniszter a belügyn1iniszterrel egyet
értve a forgalombahozatali engedélyben állapítja 
1neg a következő szabá.lyok szerint: 

1. a 165. ~-ban felsorolt szereket a fogyasztók 
részére li:özvetlenül rendszerint csak a gyógyszer
t:iral\: adhatj<il\: el; kivétele!\: e szabály alól: 

a i a tápporok, 
lJ J azoh: a fluidun1ok, amelyek erős hatású 

g:yógyszertiirakon kívül n1ég az ezeket a szereket 
előállító belföldi ipariize1nek, továbbá a dro.,.éria
üzletek { gyógyszerfélékkel Cs n1érgel\:li:el va1Ó ke
resl\:edésel\: l és az 1922. évi XII. tc. ,16. ~-á.ban n1eg
határozott rendelkezések szerint egyéb keresl\:edők 
is ]i:ÖZvetlenül eladhatjáli: a fogyasztók részére. 

(4} -1'1... 165. ~-ban felsorolt, forgalombahozatal
ra engedélyezett szerel\. hirdetésénél az elfogadott 
hasznűlati utasítástól lényegben eltérő szöveget 
használni, a szer cimli:éjén vagy burli:olatán mást, 
nlint az (1) b li:ezdésben foglalt adatol\:at, tappo
rokz:ál,_ fluícltnnokná1 peclig gyógyjavallatot feltün
tetni tilos. 

11 
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(5) .:\. 165. §-ban felsorolt, forgalombahoz.atal
ra engedélyezett szerek tekintetében a je~en rende
let rendelkezéseinek, valamint az engedely tartal
mának betart<isáért, különösen pedig azért, hogy 
a forgalomba hozott szer az engedélye_zett szerr.~l 
azonos összetételű és hatásű, az engedelyes felelos 
és pedio- akkor is, ha a szert a 167. §. (3) beltez
désénelt' 5. uontja szerint nem maga l<észítette. 

( 6} Fdr·galombahozatalra nem e~gedélyez:tt 
gyógyszerl<ülönlegességet, tápport, fluidumot h1:
detni, raktáron tartani, ilyen szerekre megrendelo~ 
ket gyűjteni tilos. A raktárontartás tílalma nem 
vonatkozil< azokra az itt említett sze.reltre, amelye· 
ket igazoltan li:ipr1ób<ilás vagy külföldre szállítás 
céljából tartanal< ral<tiron. 

Válto:::dsol~ bejelentese. 

171. §. 

(1) l,,,. 165. §-ban felsorolt szerek nevében„ 
összetételében, árában, elöállítáo.i helyében és elő
állítójé.nal< személyében keresztülvinni ldvánt vál
tozást a földmívelésügyi nüniszterhez be l<ell jelen
teni. .A..z itt jelzett valtozásokat, kivéve a szer ará
nak leszállítását, mindaddig, amíg azol<at a föld
mívelésügyi miniszter a bejelenté;; alapján tudoma
sul nem vette, illetve ha a szer árának felemelésé
röl van szó, amíg az árat újból meg nen1 állapí-

Hansaplast 
Gyártja: 

BEIERSDOF, BUDAPEST. 
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totta, keresztülvinni nen1 szabad. 
{2) iJ... 165. §-ban felsorolt szerek forgalomba

hozatali engedélye másra is átruházható. A.z ilyen 
átruházás azonban csal< aklcor érvényes, ha azt az 
átruházó és az, akire az átruházás történt, a föld
mívelésügyi miniszterhez bejelentette és a minisz
ter tudomásul vette. 

(3) Az űj engedményest mindazok a l<ötele
zettségek terhelik, amelyek mellett az átruházó a 
szer forgalombahozatalának engedélyét elnyerte. 

Kiilföldi szerek. 

' 172. §, 

(1) A külföldi gyógyszerlclilönlegességek, táp
porok és fluidumok forgalombahozatalára nézve, 
an1ennyiben az illető állammal más megállapodá
sa!~ nin~senek, ugyanazolc a szabályok az irány
adok, mint a belföldön készittettekre nézve (167-
171. §), azzal az eltéréssel, hogy: 

1. a l<lilföldi lcészítmények forgalombahozatala 
iránt elöterjesztett l<érvényhez a 167. § (4) bekez
désének 5. pontjában jelzett adatok helyett a l<övet
kezöket l<ell csatolni: 

a) a szer előállítójának vao-y külföldi foro-a1-
mazójána1c hiteles meghatalmazását arról, ho~ a 
folyamod~t a szóbanforgó szernek itteni forgalom
bah:zatalara vagy közvetítésére feljogosította: 

• b) hatósági igazolványt arról, hogy a szóban
go szernek forgalombahozatala abban az ország
ban, amely~en készült, meg van engedve; 
, i:J hatosági igazolványt (iparengedélyt) arról, 
hogy a folyamodó gyógyáruknak itteni árusitására 
vagy közvetítésére (ügynöltSég) jogosult· 

2. az ilyen szerek csak a'Z eredeti c~:imagolás-

1-t 
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han, de egyszersmind magyarnyelvü cín1l\.ével is el
látva hozhatók forgalomba; 

3. a címkén a műszaki szám helyett azt a szá-
1not kell feltüntetni, amely szám alatt a szóban
forgó küldeményt az engedélyes a behozatal után 
::r~íagyarországban a beszerzési könyvében elltöny
velte. 

(2) -<U (1) bekezdésben említett szerelt a vám
jog szabályozásáról szóló 1924 :XIX. tc. végrehaj
tása tá.rgyában a n1. kir. pénzügyminiszter 1'926. évi 
fl2.000. számú rendeletével kiadott uta~ítás 5. §-ához 
tartozó C. mellékletben foglalt jegyzék J. pontja ér
telmében csak al\:kor vámkezelhetől\., ha a címzett 
gyógyszervegyészeti gyár, gyógyszerész, gyógyárú.
és méregárú nagykereskedö, gyógyárú és méreg
árú ügynök, illetve a 170. § (3) beltezdésénelt 1. a) 
és 1. b) pontjában jelzett szerekre vonatltozóan a 
címzett drogéria-üzlet ( gyógyszerekltel és mérgelt
kel való kereskedés) a földmívelésügyi miniszter 
bizonyítványával igazolja, hogy gyógyszerkülönle
gességel\. előállitására, illetve gyógy.szerelt árú.sf_
tására, l\.özvetítésére jogosult és hogy a szóban
forgó szer tanulmányozás, illetve ldpróbáJás vagy 
forgalombahozatali engedély elnyeré.:;e céljából ho
zatott be, vagy hogy annal\. itteni forgalombahoza
tala meg voa engedve. A saját szükségletre beho
zott külföldi szerek redig akkor vámkezelhetölt, ha 
a cín1zett a gyógyltezelendö állatol{ tartózkodá.si 
helyére illetékes elsöfol{ú á.llategé::zségügyrendöri 
hatóság bizonyítvanyával igazolja, hogy a szöban
forgó .szer kizárólag a címzett állatainal{ a gyógy
l1:ezelésér2, Hletve azoknál fog használtatni. 

(3) _.\z (1) bekezdésben említett külföldi szerek 
forgalombahozatalára jogosított engedélyes az ál
tala forgalon1bahozott ltülföldi szerek1 öl egyrészt 

• 
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1Je.szerzés!, másrészt eladási könyvet vezet; a be
.szerzési könyvbe folyószám alatt bejegyzi a kill
·földi ·szer nevét, mennyiségét és beszerzésének ide~ 
jét, az eladási könyvbe pedig szintén folyószám 
alatt azt, hogy a beszerzési könyv különböző folyó
·.számai alatt ell{önyvelt szerel{ből mikor, kineJ{, 
mennyi adatctt ki. 

.A forgalornbahozatal ellenör:::.Cse. 

173. §. 

(l·) ~l\z állatorvoslásban használatos gyógyszer-
1{ülönlegességek, tápporolt és fluidumok foro-alma 
a rn. kir. állatorvosok ellenőrzése alatt ·áll. A n1. 
ltir. állatorvos ltöteles a tapasztalatai szerint meg 
nem felelő hatásúnak bizonyiult szerből elismervény 
ellenében mintát venni (eredeti csomagolásban) és 
azt megokolt jelentése kapcsan megvizsgálás vé
gett a földmívelésügyi miniszterhez felterjeszteni; 
a nen: enged~lyezett, valamint a hiányos, vagy az 
engedelyezettol eltérő szövegű címkével ellá.tott 
szerek elkobzása és a kihágási eljárás megindítása 
1rant az elsőfokú állategészségügyrendöri hatósáo--: 
nak előterjesztést tenni. NerrJtülönben a kiháo-á~i 
eljárás rneginditá.sát kérni az ellen is aki vala~elv 
szert a ltiszolgáltat!is előtt felbontott' avagy v~-
_Jamely eljárásnak vetett alá. ' 

(2) A 165. ~-ban felsorolt külföldi szerek fö
€lá.rusitása helyére illetékes törvényhatósági (Buda
pesten a kerületi) m. ltir. állatorvos a főelárusítás 
helyén évenklnt legalá'ilb egyszer, előre meg nem 
állapit_ott időben megjelenilt, megvizsgálja, hogy az 
engedelye:,; a megszabott könyveket vezeti-e szük
séghez mérten az elszállításra már kész sz~rekböl 
elismervény ellenében egy-egy mintát vesz, össze-
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. t~'- cinl]·e·i'ét és használat! l ·ti"a a vett n11n ''-1\. • \. • . • 
1

-
hason t edélyezett cimkével es hasznala i 
utasítását a~ en? . . eredményét a föld
utasítással es . v~zsgalatan~l~enti egyúttal pedig a 
mivelésügy_i m1nisz~e_:n:i~aE:s véCYet't a használati 
vett mintat megv1z::.ga. „o . 

. . 1 "tt uCYyanoda bekuldi. 
utas1tassa egyu . 0 

• 
1

. 1 · hatás<inal:;: eP.en-
(3) A szer bSEzetete ene:;: es . . t· et 

.. . .. izs<Y<ilatával esetröl-eset.re megb1zott 1n ~z 
o1zo v o ·t felhíváshoz mérten megv1zs
a kézhez vett szei. a „.

1 
m kir földmívelésügyi 

gálja és az e~·ed~en~10 aföld~iveÍésügyi miniszter 
miniszternel{ Jelen · a a . . szer forgalombalio
a ·viz:.;g8.18;t ere_dménye :~YJ~~ ~erhére szabálytalan
•·atalára Jogos1tott eng . Y • 'd . "be érvényes "~. . .„ CY öt a vizsgalat i eJe n 
sagct a11ap1„ me':'' . . h' . fel al·i a felhívás. 

. ·1 t' d'j bef1zetesere lVJa , \. . 
vizsga a i ~ . 8 belül }{öteles a vizsga-
vételét?~ :z<la.i:i

1
1to!t vlzs~~LY~~ot végzö intézetnek meg-

latért Jaro t]a o< 

J.:üldeni. 

l ·z 1ne11voncísa. Réf1i Cll[JediJlyek. .4z CilffeC e Y . _ 
17•1. S· 

(1) Ha vala1nely szabálytalanság miatt rend~. 
1 mel c:zer forCYalombahozatal1 

bí'rság?lli~ vla~ ~~e!von~sa- n1utatk~zil:;: szillcséges-cngecle yene e ,. o 

LEUKOPLAST 
magyar gyártmány! 

a közgyógyszereltátás, 
a l\I.A.BI, 

OTI l>S 
az összes li:ö-'.tkórháza.~c részére 

szaba-Oon rendelheto. 
B E I E R S D 0 R ~ Budapest. : 
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"Dek, akkor annak elrendelése előtt a földmívelés
ügyi miniszter az engedélyest igazoló jelentésre 
hivja fel. Ha pedig valamely szer össetétele, hatása 
1dfogáso1tatott, a földmívelésügyi miniszter a for
galombahozatali engedély megvonása elött az en
gedélyes indokolt kérelmére az ellenörzö intézet vé
'leményén felül az országos állategészségügyi tanács 
véleményét is meghallgatja. 

(2) .A.. gyógyszerkülönlegességekre, tápporoli:ra 
és fluidumokra eddig .kiadott forga.lomhahoZ):'i.tali 

·engedélyek egyelőre továbbra is érvényben maract
nak, az engedélyesek kötelesek azonban a jelen ren
·delet életbelépésétől számfrott 6 hónapon belül a 
forgalCl'llbahozatalra engedélyezett ~'Ze.r ös.szetéte

'Jét1 eladási árát, árszámitásá.t a földmívelésügyi 
miniszternek bejelenteni és egyúttal a használati 
utasítást és ciml:;:ét 3-3 példá.nyban, valamint a 
szerek készítésére, külföldi ::zereknél azoli: árusi

·tására, közvetítésére való jogosultságukat tanusitó 
bizcnyítványoltat és meghatalmazásokat bemutatlli, 
·tápporoknál pedig ezeken felül a tápporok hatását 
·állatélettani kísérletekkel igazolni. E bejelentés el
mulasztása esetén a vonatli:ozó forgalombahozatali 

·engedély érvényét veszti. E bejelentés, illetve e ki
sórleteli: eredményei alapján a földmivelésilgyi rni
rtiszter a forgalon1bahozatali engedélyt érvénytten 

:tartja, vagy visszavonja. 

Bilntető iteletelt.. bejelentése. 

lí5. §, 

·.A rendöri büntető bíróságok kötelesek a gyógy
:szerkü1önlegességeli:, tápporok és fluidumok késZí
•tése és forgalombahozatala ügyében hozott jogerős 
:marasztaló ítéleteket a T. 39. §-ának 13. b) pont~ 

:'I 
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jábari biztosított jog gyakorlása véget\. a földmi
-.relésügyi miniszterhez felterjeszteni. 

„Y.XI . .tL~ állatorvoslásban hHs::::iuílatos ba.Jcterio16giai 
terntés,--;etll olt{,- és lcórjel,::ö anyagolc. Altatolc i.r
táslircr hasr.:nálatos bakieriológiai terni.eszeta 

anynyok. 

1llegl!atározti.s. 

li6. §. 

( 1) Allatorvoslá.sban használatos balrteriológiai 
természetű anyagok alatt az állatoknak fertőző ál
latbetegségelc ellen való megvédésére, gyógyítására 
vagy bizonycs fertőző áUatbetegségel;: felismerésére. 
szolgáló olyan anyagolcat J;:ell érteni, amelyekne1;: 
hatóanyaga bakterium (vagy más mikroorganiz
mus), vagy amelyel;:et balcteriumokból vagy bakte
riumok segítségével termelnek [bakteriwnolt tenyé
szeteiből álló oltóanyagok (val;:cinák), immunizáló 
:::avólt: (s?.érutnolt), J;:órjelző szerek_ (rnallein, tuber
kulin) stb.] 

(2) A.Hatok irtására hasz:u.álatos bal;:teri:::lógiai 
anyagol;; alatt olyan balrteriurnos készítményeket 
kell érteni, amelyelc kártélcony állatok {mint pél
dául egerelc vagy patk8.nyolc) irtására szolgálnak. 

(3) Az 11) és (2) bekezdésben meghatározott. 
szerek előüllitásával foglalkozó üzemel\ az állat
egészségüg:r érdeli:ében fenntartott intézményeli:, 

HYPE'.ROL 
:>ZÜj# &s lorokfer,fötlenitÖ .. 
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Aki 

gyógyszertárat 
el- vagy 
bérbeadni, venni, 
vagy bérelni 

szándékozik, 
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111int ilyenelt iparjogosítvány nélkül létesithetölt s 
J;:an1arai illeték lefizetésére nem J;:ötelezettek. 

A::: anyagok lcis:::olgáTtatásu. 

185. §. 

(1) _.\.z állatorvoslásban használatos vakcinát 
Cs l;:órjelzö szert C3ak a termelő üzem vagy labora
torium kizárólag állatorvos rendelésére szolgáltat
hatja ld, ilyen anyagokkal csak állatorvos olthat, 
illetve ilyen szereket csak állatorvos alkalmazhat. 
Kivétel e szabály alól a baromfikolera elleni elölt 
csírás oltóanyag (vakcina), melyet úgy, mint az 
állatorvoslásban haszna.latos szérumokat is, a ter-
1nelö üzem vagy laboratórium állatbirtoltosok meg
rendelésére, állatorvosi rendelés nélkül is, közvetle
nül kiszolgáltathatja a következő feltételek mellett: 

1. a szérum, valamint a baromfikolera elleni el
ölte csírás anyag all;:almazá.sara vonatkozó utasí
tásban figyelmeztetni kell a megrendelőt arra, hogy 
a már fellépett betegséget - amennyiben azt a T. 
·lO., illetőleg a jelen rendelet 193. §-a értelmében 
még be nem jelentette volna --··, valamint a ltésöbb 
netalán fellépö betegséget az elfojtó rendszabályol;: 
végrehajtása. céljából azonnal jelentse be a helyi ál
ls.tegészségügyi hatóságnak s hogy a szérumot, va::. 
lamibt a baromfikolera elleni elölt csírás anyagot 
az állatbirtokos kizárólag .csak saját állatainak, il
letőleg a gondozása alatt álló állatoknak gyógyítá
sára, oltására használhatja, másnak át nem ad
hatja és végül, hogy a termelő üzem a .betegség eset
leges félreismeréséböl, vagy a szérum, illetve oltó
anyag helytelen alkalmazásé.ból származ:5 ltárokért 
nem felelös; 

2. a szérum1 valamint a baromfikolera elleni el-
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ült cs1ras oltó&.nyag elltüldésével egyidejűleg köteles 
a termelő üzem a szérum, illetve a baromfikolera 
-elleni elölt csírás oltóanyag rendeltetési helyére ille
·tékes járási (városi) m. kir. állatorvoste a megren
delő nevéröl és lakáscíméröl, valamint a ldadott 
anyag minöségéröl és mennyiségéről értesíteni. 

(2) _t:.,_ kártékony állat::ik (egerek, patkányok) 
irtására szolgáló, valamint a nem J;:óroltozó bakte
riumos készítményel;:et az árusítására jogosított 
termelő üzem vagy laboratóriun1 magánfél megren
<lelésére, anatorvosi rendelés nélkül is, ltiszolgáltat-
11atja. 

(3) Gyógyszertárak a forgalombahozatalra en
gedélyezett állatgyógyászati szérumokat 2. terme
]ésre és árusításra jogosított hazai üzemekből be
szerezhetik és azokat eredeti töltésekben, ltizárólag 
„állatotwosi rendelésre kiszolgáltathatjál;:. Az oltó
anyagtermelö üzem a szérumoknal;: gyógyszertárak 
:részére történt kiszolgáltatásáról köteles az ellenör
zés gyakorolhatása végett Budapesten a kerületi 
m. kir. állatorvost, vidéken pedig az illetéltes tör
-vényhatósági m. kir. állatorvost értesíteni. 

(4) Ily szérumokat a gyógyszertáraknak ki
·sebb üvegekbe lefejteni, vagy illa.s müveletnelt alá
-vetni nem szabad és a gyógyszerészeltnek gondo
·san ügyelniölt kell a1Ta, hogy a szérumok csalds .lti
·fogástealanul tiszta állapotban és sértetlen dugaszo
lás mellett lterilljenelt forgalomba. _t.,.. hatáso:..sig 
idejének letelte után az anyagoltat forgalombahozni 
tilos. 

(5) _t:.,_ gyógyszertárak külön könyvet kötelesek 
vezetni a beszerzett szérumokról és arról, hogy a 
"készletböl Jdnek a rendelésére, kinek, miltor és 
mennyit szolgáltattak ld. A vonatkozó állatorvosi 
J:endelvényt pedig a ltönyvelés folyószá.n1ával ellátva, 

:1 

1 

! 
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kötelese1\: visszatartani. A.z állatorvoslásban hasz
nálatos oltóanyagokat t val\:cinákat), l\:órjelzö anya
aokat és ma.s bakteriológiai készitményel\:et, vala
~int a kártél\:ony állatol\: irtás<'i.ra szolgá.ló élöcsírá > 
anyagokat gyógyszertárakban készletben tartani 
és arusitani tilos. 

, (6) _<\.z engedélyes l\:önyvet tartozik vezetni.'. 
mely feltünteti a megrendelés idejét, a megrendelo 
és a címzett nevét és lalróhelyét, a küldött anyag 
minőségét, mennyiségét és műszaki szlimát, vala
mint az elküldés idöpontját. 

{7) Tilos az oltóanyagolt (val\:cinák), szérumok 
és egyéb bakteriumos készitményel\: terjesztése -ér
dekében a jó érzést sértő, vagy a valós8.gnak meg 
nem felelő (megtévesztő) reltlámot használni. 

{ 8) Az engedélyes felelös azért, hogy forgalom
ba hozott anyagai a 181. § (4) bekezdésénel\: 3. 
pontja értelmében bejelentett és elf::>gadott, vala
mint a 184. § ( 4) bekezdése é1'telmében a tart8.1yon 
feltüntetett tulajdonságoktól el ne térjenek .. <\. be
mondott (feltüntetett) tulajdonságoktól eltérő, 
vagyis gyengébb, illetöleg hatastalan, vagy ellenke
zöleg túlerös, úgyszintén a szennyezett anyagokat 
fol'galombahozni tilos. 

[( il ljö1di co1 y11r101c jorr1aloni bahoza-ta1a. 

186. §. 

(1) .A.. 176. §-ban megnevezett külföldi anyagok 
forgalombahozatalára nézve, amennyiben az illetö, 
állammal ma.s megállapodá.sok nincsenek, ugyan„ 
azok a szabályok irányadól\:, mint a belföldön l\:é
szitettekre nézve {180--185. §), azzal az eltéréssel,, 
hogy 

1. a forgalombahozatali engedély iránt a föld-· 

~l!J' 

mivelésUgyi miniszterhez beadctt !{érvényben a 181. 
~ (3) bel\:ezdé:;.ében megjelöltek helyett a l{övetke~ 

zöket kell jelezni: a tern1elö intézet nevét és helyét, 
az anyag nevét, termelési módját, szabványát, ha
tékonysá.glinak idötartan1át és az árat, amelyen az 
itteni forgalon1ballozatal tárusitás) tervbe van véve; 

2. a l{érvényhez a 181. ~ (-!) beltezdésében meg
jelöltek helyett a következöl\:et kell mellékelni: az 
anyaggal végzett l\:ezelés eredményéről szóló, hitelt 
érdemlő bizonylatokat és irodalmat; hatósági bizo
nyítv<inyt arról, hogy a szóbanforgó anyagna~.i;: for
galombabozatala abban az or.szágban, amelyben ter
melik, meg van engedve; meghatalma:iist arról, 
hogy a tern1elö üzem a f.:;lyamodó hazai üzemet 
vagy gyógyszertarat a szóbanforgó anyagnal{ itteni 
forgalombahozatalára feljogositotta; az illető. 
anyagból három mintá.t és magyar haszn<'i.lati utasi
tást, n1indegyiket olyan alakban, amilyenben azt 
forgalomba szándékoznak hozni; végül csatolni kell 
bírálati díj címén ,minden anyag után 100 pengönek 
a földmivelésügyi tárca n1egfelelö postatal{aré]{
pénzt<iri szó.mlájára törtent befizeté-ét igazoló elis
mervényt. 

(2J .A..n1ennyiben az engedélyért fwlyan1odó 
olyan külföldi anyagot kíván forgalomba hozni, 
mely belföldön n1ég higitandó, vagy tovább terme
lendö, az engedély kérése alkalmával n1egjelölni tar
tozik azt a n1üveletet is, melyet a külföldi alap
anyagon itethon végezni fog. 

( 3) !(ülföldröl behozott anyagok á.rusítása a 
belföldi anyagol\: forgalombahozatalá.ra nézve meg
határozott feltételel\:en felUl !!l.ég a ltövetkezö felté
teleliltel történhetik: 

1. az engedélyes azokat csali::is n1int lrülföldi ter
lnéket bocsáthatja forgalomba és ezt, valamint a. 

I' 
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J 3·!. ~ ( '!) bekezdésében elöirt adatol;;at a termelö 
ilzem megnevezése mellett magyar nyelven i;; ];:ö
teles a tartályon feltüntetni; 

2. az anyagok csakis eredeti töltésben Ps a ter
n1elö üzem által hitelesen lezárt tartályban, ma
gyarnyelvü használati utasítással hozhatók forga
Jon1ba; tilos a tartályokat felbontani, tartalmul;;at 
e_losztani, vagy bármiként megváltoztatni, valamint 
tilos forgalombahozni bármely 1tészitményt, mely 
régi, vagyis amely a tartályon megjelölt készítési idő 

· 2zerint már nem használható, illetőleg melynek hata_ 
sosságára nézve megállapított határidő letelt. 

('!) l{ülföldi anyagot higitani, elosztani, tovább
. termelni vagy azzal bármely műveletet végezni csal;: 
a. földmívelésügyi mini:::zter engedélyével s az enge

·tlelyben 1tikötött feltételek mellett szabad, 
(5) A külföldi anyagokért minden tekintetben 

-az engedélyes, illetve a behozó a felelős. 

(6) !{ülföldröl keresl;:eclelmi forgalombabocsá
tá.s céljából behozni szándékolt lJakteri:::lógiai ké
szítmények a vámjog szabályoz8.sáról szóló 1924: 
XIX. tc. végrehajtása tárgyában a m. Jdr. pénzügy* 
miniszter 1926. évi 92.000. :::zámú rendeletével ki
adott utasítás 5. 8-ához tarto?.ó e. mellékletben fog-
· 1alt jegyzé1;: I. pontja értelruében csak abban az 
esetben vámkezelhetölt, ha a cimzett oltóanyaoter
n1~l~ üzem. vagy gyógyszertár a földmívelés

0

ügyi 
n11n1szter b1zonyitványával igazolja, hogy oltóanya-
1?"ok vagy szérumok forgalombahozatalára jogosult 
es hogy az általa behozni kívánt bakterológiai ké
szitn1ény behozatalát a földmívelésügyi miniszter 
n1egengedte. 

( 7 l Magánhaszn8.latra szánt külföldi bakterio-
1~g~ai k~szítmények, az élöcsirás oltóanyagok (vac
·:1nak) es a kórjelz<iisre szolgáló anyagok lövételé-

221. 

vel, engedély nélkül is behozhatólt; de csak abban 
az. ~~etben v~mlieze~hetöl;:, ha az illetö gazdaság az. 
elözo bekezdesben Jelzett rendelethez képest a be-· 
oltandó állatok tartási helyére illetéke;:; elsőfokú ál- · 
lat~észségtigyrendöri hatóság bizonyítványával iga
zo~Ja, hog_y a behoz:ndó elölt csírás oltóanyag vagy· 
szerum tenyleg a -c1mzett gazdas8.g saját :.íllatállo
mányánah: beoltásá.hoz szükséges. 

Feliigyelct Cs ellenőrzés. 

187. §. 

(-1) A 176. §-ban megnevezett bakteriológiai kC-
szitményt elöá.llitó és forgalombahozó üzem vaav 
laboratórium állami felügyelet és ellenörzés a1:tt 
áll. Ez az ellenőrzés és felügyelet kiterjeid azokra 
a gyógyszertá.rakra is, amelyek al\ár belföldön elö-. 
állított, akár pedig lcülföldről behozott szérumokat 
ralrtáron tartanak és árusitanak. 

_ (2) .A„z~, hogy ?"z _oltóanyagot, szérumot vagy 
mas bakter1umos J;:esz1tményt termelő üzem vao-v 
szérumot árusító gyógyszertár állami ellenőrzé.s , 
alatt áU, reldámcélol;:ra felhasználni vagy nyo1ntat
ványol;:ban, levelezésekben n1egemliteni nen1 szabad. 

===========-·· 
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(7) Az á.llatorvoslá.sban haszná.latos szérumo1t-· 
nak a gyógyszertáraltban való árusítá.;oát Budape.st 
.székesfővá.ro.sban a lcerületi m. kir. állatcrvos ~z _ l1-

·1etéJ;;es kerületi tiszti-orvossal, más törvényhatosag
ban pedig a törvényhatósá.gi m. kir. állatorvos a 
·tisztifőorvossal ellenőrzi. .. . 

(8) _4._ (7) bekezdésben jelzett ellenőrző J;;oze
gelt hat8.sltöre a következő: 

1. ellenőrzik, hogy a gyógyszertárak n1eg~elel
nel;;-e a 185. § (3), (4) és (5J, valamint a 186. § (3) 
és ( 4) belcezdésében foglalt rendell;;ezéseknek; . 

2. a 185. ~ 18 l bekezdésében foglalt rendell;;ezes 
betartásának ellenőrzése céljá.ból jegyzék melle~t 
n1intákat vesznek a tern1elöüzemel;;, vagy Jaborato
riumok által a gyógyszertáralcnalc ltiadott! ill~tve 
a gyógyszertárak a.Ital ralttáron tartott és arusitc!t 
termékekből és azok tekintetében az (5) belcezdes 
3. pontja szerint járnalc el. 

( 9) ~.\.z ellenőrzés gyakorlása céljából a ( 7~- ~~
k.ezdésben jelzett ellenőrző ltözegelc széltllelyuk?.n 
időnldnt, de negyedévenldnt legalíibb egyszer k~
zösen, székhelyülcön lüvill pedig alcár közösen, alcar 
1tülön-külön váratlanul helyszíni szemlét tar.tanak 
a szérumolc eladásával foglnlltozó gyógyszertáralc~ 
ban és ha szabálytalanságot észlelnek, a ( 6) belcez
désben foglaltak szerint járnak el. . 

(10) _t..,._ m. Idr. országos á.llategészségügyi _inte
zet az ellenörző bizottság illetve a ( 7) bekez~~s~~n 
emlitett ellenőrző közeo-ek részéről hozzá bekuldott 
nlintál\at hatékonyságr~ és tisztaságra ~egv~zsg~l
ja és az. eredményről jelentést tesz ~ föl~1v:1es
ügyi mi::J.iszternelt. Amennyiben pedig v1zs~alats. 
során a 185. * (8) bélcezdésébe ütköző sz~baly~a
·1ansáo-ot állapítana me.,. egyszersmind kellőleg in
dokolt javaslatot terjes~t a földmivelésilgyi minisz-
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ter elé pénzbírsá.g alkalmazá.::a és a lcifogásolt 
anyaggal követen dö elbánás, tová.bba az i lletö 
anyagra vagy anyagokra adott forgalombahozatali 
engedély megvoná.sa iránt. 

Engedély t1tegvoJ1á~a. 

188. ~. 

( 1) _4._ földmívelésügyi miniszter a megtorló 
rendszabály alkalmazá.sa (pénzbírság, engedélymeg
vonás, kifogásolt készlet megsemmisítése) iránt 
Tendszerint csak az illető érdekelt fél (engedélyes, 
ismételárusító gyógyszertár felelős vezetője) meg 
hallgatása után határoz. 

(2) Ha az engedélyes valamely anyagának 
termelését vagy forgalornbahozatalit egy évig 
szüneteltette, vagy szünetelteti, a földmívelésügyi 
miniszter az engedélyes előzetes meghallgatásával 
a vonatkozó forgalombahozatau engec\élyt a bel-. 
ügyminiszterrel egyetértőleg megvonja. 

Gyakorló úllatoi-t·osok !céziyyóyys::ertáru. 

568. §. 

( 1) Gyakorló állatorvosoknak a törvényhatóság 
el.sö tisztviselője a törvényhatósági m. lör. állator
vos meghallgatása után kézigyógyszertár tartására 
engedélyt adhat, a helyhatósági és a m. kir. állat
orvosokat pedig megokolt esetben és ha a gazdaér
dekeltség vagy .a. törvényhatóság a kézi gyógyszer
tár felállításának költségeit biztosította, ugyanerre 
kötelezbeti is. 

(2) -4.. törvényhatóság első tisztviselőjének. e 
tárgyban hozott határozata elleri a földmívelésügyi 

'] 
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miniszterhez van fellebbvitelnek helye, aki a bel
Ügyminiszterrel egyetértöleg határoz. 
<i::o ( 3) A törvényhatóság elsö tisztviselője ltöt~les 
az általa kiadott engedélyt vagy rendeletet a fold
művelésügyi, valamint a belügyminiszternek beje
lenteni. 

(4) _!\.. li:ézigyógyszertar anatorvostulajdonosa 
gyógyszereket - oltóanyagok ltivételéve~ -- cs~i. 
oly helyeken szolgáltathat ki. ahol gyogyszertar 
nincsen, egyebeltben pedig az 1876. évi XIV. tc.
ben és az ennek alapján ltiadott rendeleteltben meg
a.Uapított szabályokhoz köteles a1ka1mazli::odni (T: 
96. §.), és pedig a kézigyógyszertárakban tartando 
gyóo-yszereli:: tekintetében az 1890. évi 80.761. B. M. 
~z~ú rendelethez, a kézigyógyszertárak ber~n~ 
dezése és használata tekintetében az 1910. ev1 
89.000. B. M. számű rendelettel kiadott szabályren
delethez, a li:ézigyógyszertá1·ak n1egvizsgálása és: 
felügyelete teltintetében pedig az 1893. évi 75.641. 
és az 1894, évi 31. 788. B. 1f. sz8.mú rendeletekhez, 
ez utóbbiakhoz n1égis azzal, hogy az állatorvosok 
1u~zigyógyszertára és annal{ használata a t~rv~ny
hatósági m. ltir. állatorvos felügyelete alatt is all. 

_•t.:: t'.letVeléJH:s i<liipo11tja. 

615. ~. 

.!;„ jelen rendelet 1933. évi iprilis hó 1-en lfp 
-fietbe_ 

BHdapest, 1932. évi december hó 31-én. 

Dr. Ká.1.lay 1lli1clós, 
m. kir. földmívelésügyi miniszter. 
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Oltóanyag- és szér11mtern1elö tizemeli: kijelölése. 

- _t:.,.. rn. kir, földmívelésügyi miniszter 43.308-1933 
III. •1. szá.rnú rendelete. - · 

(Valamennyi vármegye alispánjának és thjf. város 
polgármesteránek.) 

Utalás3al az 1932. évi december hó 31-én li:elt 
100.00_0 számú rendeletem 118. §-ának 3. pontjára 
az_ alabbial{ban kijelölöm azol{at az oltóanyag- ·' 
s~erur:ite_rme~ö ~zemeket, al1ová á:lati hullái{, hull=~ 
res~eh., allat1 koros szerveli: és folyékony anyagok 
ol:oanyagtermelés vagy oltással kapcsolatos tud _ 
m~nyos vi~gálat. céljából postán, vasúton vagy m~s 
modon (gepltocsm, l{ocsin, ltlildönccel) küldhetők. 

1. Allami oltóanyagtermelö Intézet, Budapest 
VII., Hungária-1;,:örút 2•!2. ' 

2. Hungária Szérurnmüvek Részvénytársasá.<>" 
Budapest, X., Szállás~utca 15. 0

' 

3. Laboratóriun1 Védöoltóanyarrok Termelésére 
Rt., Bucla-uest, X., l{öbányaí-út 53. i:::> 

·!. Dr Pápay-féle Oltóintézet és SzérumtermelÖ 
Rt., Budapest, X„ I{öbányai-út 53 . 

. 5. Dr Pécsi Dani és István Oltóanyarrte1melö 
Intezete, Budapest, X., l{öbányai-út 53. 

0 

6. Phyla."'{.ia. Szérumtermelö Részvénytd.rsasáa 
Budapest, X., Szállás-utca 3. 0

' 

7. Therápia Oltóanyag Termelö Intézet (Dr. Ro-

Ajánlja a BAEDER CAOLA 
vitaminos rn- és bőrápo~ó krémet 

15 
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honyi Jviiklós), Budapest, .II.~ Kele{ji KárolytUb::a 
15/a. .. . s. Dr Szász Alfréd Oltóanyagtermelo Intezete, 
Budapest, VII., Erzsébet királyné-útja 15. 

Felhivom Alispán (Polgármester) urat, hogy 
jelen rendeletemet az érdekelt lcözönség tájékozta
tása véo-ett hirdesse ld és tudomá~ulvétel és alkal·
mazkodás végett a helyhatósági és magánállator
vosokkal li::özölje. 

Budapest, 1933. évi április hó 12-én. 
i„„ miniEzter rendeletéböl: 

Dr. Pasteiner Alfonz, 
miniszteri tanácsos. 

i\ nmllein tuberli:ulin, egérirtó és veszettség elleni 
o]tóanya.golc ár-.inak n1egállapítüsa. 

- A 11i. leír. földnií·velésffgyi 1niniszter GS.090-1933. 
III. 4. szá1nú rendelete. -

(Valan1ennyi vármegye alispánjinalt és thj. vá
ros polg.irn1esterének, valanlint Budapest székesfő~ 
város polgfu:mesterénelc) 

Tudomásulvétel és az érdelreltekkel leendő köz
lés végett értesitem; hogy az állami oltóanyagter
melö intézet (Budapest, VII. lter., Hungá1ia-ltörút 
242.) által termelt malleinnelr, tuberkulinnak, egér
irtónalt és a veszettség elleni ojtóanyagnalt fogyasz
tói árát, beleszámítva a csomagolási ltöltségelret 
is, 1933. évi jűllus hó 1-töl a követ1rezökben álla
pitom meg: 

1. A magánosok lréreln1ére itteni engedéllyel 
végzett malleinezéshez szlilrséges mallein 1 ltcm.-e 
( 5 adag) 1.20 P. 

2. TuberkuliT\, tömény 1 lrcm. (·1 adag) 1,- P. 

~ --- 227. 

1 
T_uberkulin, hi~itott (209ó-os) 1 kcm. 0.20 P. (a hi-
g1tott tuberlrulm adagja 1-2 éves állatnal* ? kcm 

I 3 évesnel~ és ennél. idös:bbnek 3 kcm.) "" ... ., 
i ].fadartuberlruhn (;,;.J<;t-os) 1 lu:m (5 adao-) 
1 0.50 P. . • ~ 

, .1'.Iadártuberkulin (20f;{,-os) 1 kcm. 0.20 P. (en-
nelt. adagja fel.nőtt állatnak 10 kcm., 2 éven alulinal* 
7-8 kcm., borjúnak 6 kcm.) "" 

5. Egérírtó 1 kcm. 0.02 P. 
6. Veszettség elleni sorozatos cjtóanyao- szarvas

mar~a, l~, szam~r, öszvér, borjú, csilró ré;zére álla
tonk1nt ?· -P, JUh, lt.ecske részére állatonldnt 1.50 
P, k~tyaknak egyszeri ojtáshoz állatonlrint 1.50 p 
kutyaknak sorozatos ojtásához állatonkínt 6.- p: 

Budapest, 1'933 .évi június hó 28 án. 
A miniszter helyett: 

Dr .. ;.ltayer Ii.ároly, 
államtitlrár. 

_4.7; ~tllatgyógyúszuti oltóanyagok (vakcirulk), széru
mol .... stb. legmagasabb fogyasztói árának ntegiiUa

pítása. 

„:1 1n. kir. jöldinivelésiiyyi nlinis:::ter '1'9./fi8-J!JSS 
III-4. s.::chnií rendelete. ' 

(Valamennyi vármegye alispánján3k és thjf. város 
polgármesterének.) 

. Tu:Jon1~snlvétel és az érdekeltek tájékcztatása 
vegett ertes1tem, hogy az 1928 évi XX. t.-c. 39. §-ának 
13. pontja alapján és a 100.000. 193. F. :fi.1. számú 
~endelet 18. §-ánalt. í3) bekezdéséb2n foglaltak alap_ 
J~ sze_:vezett. á.rvéleményezö bizott:ág meghallga
tasa utan, .a~ allato:voslásban llasz:Jálatos oltóanya
gok (_v~kc:_1nali:}. sze111mok, díagnosztilrai szerek és 
az eger1rto legmagasabb fogyasztót nettó árát folyó 

15° 
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1933. évi oAlttóber hó 1-étől kezdődő hatállyal, a kö
vetkezőkben állapitom meg: 

1. _!:\. magá.noso1t ltére1mére itteni engedéllyel 
végzett malleinezéshez szükséges niallein köbcenti~ 
métere ( 5 adag) 1.20 fill. 

2. Lépfene elleni. vakcina adagja nagy állat ré
szére I. és II. oltásh:Jz összesen 20 fill.; kis állat 
(juh, kecske, sertés) részére az I. és II. oltáshoz 
összesen 10 fill. ; sorozatos oltáshoz adagonltint 
(ill., IV., stb. oltáshoz) nagy állat részére 10 fill.; 
lds állat részére 5 fill.; ltóranyag a szérumos ve
gyes ollá.shoz adagonltint nagy állat részére 10 fill.; 
lös állat részére 5 fill. 

3. Sertésorbánc elleni valtcina adagja az I. é::i 
II. oltá.shoz együttvéve 10 fill.; kór anyag a szérumos 
vegyes oltáshoz az I. és II. oltáshoz együtt 10 fill. 

·1. Sercegő fiszük elleni csiramentes szűrlet, 

vagy a formol vakcina adagja nagy d.llat részére 
20 fill.; kis állat részére 10 fill.; poralaltú anyagnak 
adagja elltészítve folyéltony alakban együtvéve, 
nagy és lris állat részére, 20 fill.; poralakú anya~A 
nalt adagja elkészítve folyékony alaltban, az I. e.s 
II. oltáshoz együttvéve, nagy és ltisállat részére 30 
fi!!. 

5. aj 11Icoininger-féle baro1nfilcolern. elleni t:alcci
ndnak literje 35.- P; b) baromfikolera elleni vakci
núnalr (húslevestenyészetnelr) literje 25.- P; e) ba
romfikolera ellnei szérumnak litere 30.- P. 

6.JJlil'igykór, ·v6rllns (coli), s;;:cptiké'JJtiai (ser
tésszeptikémia, polyvalensszeptiltémia), paratypl!11s 
(sertésparatyphus) valtcinának litere '15.- P. 

7. Lóból tennelt s.::ériono1c (u. m. lépfene, ser
tés8rbánc, nlirigykór, szeptil{én1ia (polyvalens vagy 
serté:.:szeptilrémia), coli (vérhas), paratyphus (ser
téspai atyphus), sercegő üszöln litere 6'1.- P. 
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S. Sertéspestis sz6r1on0Tc litere 79 _ p · hitelbe 
adás esetén 80.- P. „. ·' 

. 9. ~ertéspestis-sertésorbánc elleni szért.:imnak 
litere 8v.- ~; hitelbe adás esetén 95.- P. 

10. Sertespesti 1Jü·us kcm-e 15 fill. 
11. Egérirónalc litere 20.- P. 

. . 12.Baro1nfihi1nlö Cs ba.ronifidiftéria elleni vo.A:
cinanak. adagja 5 fill. 

13. J111ihi1nlö elleni oltóanyairnak, · 1 1 
adagja 22 fill. ~ ny1ro tna t 

fill. 14. Sertéshhnlö elleni oltóanyagnak adagja 26 

15. a) Tö1nény tuberkulin köbcentimétere ( 4 
ada~) !·- P; b) hígított (20%-os) tuberkulin köb
ce~tun.ete1:e 20 fill.; (A higitott tuiberltulin adao'ja 
2 1 ... cm, 3, eve_snek és ennél ·idösebbnek 3 kcm.) 0 

~6. Jlladart1tberk11lin, 207f-osnak köbcentimétere 
10 f1ll.; (Ennek adagja felnőtt állatnaJ· 10 kc ') 
éven alulinak 7-8 kcm, borjűnak 6 k.c~.). m, -

18: a) V"_csz~ttsép elleni soroi::atos oltóa. 11 yag-
1~~k, lo,: szamar, _oszver, borjú, csiltő részére á.llaton
h~nt a:- P~ Juh, lrecske részére d.llatonkint 1.40 
P.' sertesnek -'4 .llatonl1:int 1.80 P; Jrutyának állaton A 
k~nt 6.- P; b; kutyának egyszeri olt<ishoz állaton-
lnnt 1.,1ű P. ' 

19. Tetanusz antitoa.in 20 Ae 1.40 P· 100 _4.e 
4.90 P; 200 Ae 9.60 p . ' 

Ezez:, ~e~n_iagasabb fogyasztó! nettó áron a tény
le~es szalhtas1 {postai, vasúti) költségeken és a tör_ 
~:ny~s. forgal~:r1i adón felül az edényzet (.fiola, üveg), 
~i:lsö_ e_s be.Is?. csomagolási anyag (doboz, láda, for
.öacs) ara feJeben, csal{ a felhasznált anyao- tényleA 
g;s ára sz~itbató fel a fogyasztó (rendelő á· 
sarló) terhere. ' v 

i11. szérumolmak gyógyszertárból vcaó beszerzé~ 

1! 
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se esetén a gyógyszerész az edényzet, csomagolási 
anyag ára, posta1töltség, törvényes forgalmi adó éS 
közvctitési díj fejében, csalt az anyag nettó árán 

felül, annctk 150/o-át s:::ániítliatja fel. 
A malleinnelt és tömény tuberkulinnak legki

sebb megrendelhető mennyisége 1 kcm. 
Jelen rendelettel az 1932. évi november hó 

30-án kelt, 98.656-1932. számú és az 1933. évi jű
nius hó 28-án kelt, 68.090-1933. számú itteni ren

deletelt hatályultat vesztilc 

Budapest, 193. évi szeptember hó 26án. 

A miniszter helyett: 
Dr. Mayer Károly~ 

államtitl;:;ár. 

• .\.z Allaml Oltóa.nya.gtermelö Intézet megszüntetése_ 

- A m. kir. földmívelésügyi miniszter 79.602-1933~ 

m. 4. számű rendelete. -

Tudon1ásulvétel és az érdel;:;eitekltel leendő köz

lés végett értesítem, hogy az állatorvoslásban hasz
nálatos oltóanyagolt, szérumok, diagnosztikai szerek 

racionális termelése érdeltében, a termelési helyek 
csöldtentése végett, az Alla1ni Oltóanyagtermelö In
tézet működését folyó fui október hó 1-töl beszünte

tem és ezen időtől kezave, a mallein ltivételével, az 

intézet által termelt összes anyagoltat ,úgymint lép
fene elleni oltóanyagot nagy- és kisállat részére, 

lépfene elleni sorozatos oltóanyagot, lépfene en:nr 
ltóranyagöt, sertésorbánc elleni oltóanyagot és kor

anyagot. Leclaincbe-, Vallée-féle sercegö üszök el
leni oltóanyagot thűsleves tenyészetet), veszettség 

elleni oltóanyagot, tuberkulin, lépfene, sertésorbánc, 
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.sertésszeptiltémia, mirigyl;:;ór és baromfikolera szé
rumot, valamint egérírtót, a Phy1a.-t1.(t. Sriénonter~ 

1nelö Rt. (Budapest, X., Szállás-utca 3. szám.) köte
les termelni és forgalomba hozni. 

A 11ia1lein termelésével és forgalomba hozataláw 
val, folyó évi október hó 1-töl kezdve, a 1L Kir. Or
szágos ~ategészségligyi Intézetet (Budapest, 
VII„ Tabornokutca 2.) bíztam meg. 

Budapest, 1933. évi szeptember hó 28-án. 

A miniszter helyett: 
Dr. 11Iayer Károly, 

államtitkár.· 

KERESKEDELEMÜGYI MINISZTERI 
RENDELETEK . 

.-\. fé.mnátriurnnak és fémká1iumnak vásűrokon 
árusítása. 

_!J.,. m. kir. keresl;:;edelemügyi miniszter 14.988-1933. 
- számú rendelete. -

-..\~ 1922:XII. törvénycikkbe iktatott ipartörvény 
58. §-aban nyert felhatalmazás alapján, a fémnátri

umnalt és f~mk~liumnal_t g.olyók, rudacskák alakjá
~n.' vagy barm1lyen mas alal;:;ban vd.sárolton árusí
tasat, a m. kir. belügyminiszter úrral egyetértően 
eltiltom. 

~ti ezt_ a tilalmat megszegi, amennyiben cse
le~tn:enye sulyosabb beszámitás alá nem esik ki
hagast !;;övet el és kétszáz penO'öiO' terjedhető Pc.nz-
bütetéssel büntetendő. 

0 0 
" 

. . A kihágás miatt az eljárás a közigaz::ratisi ha
tos?-gnak, mint .r:-endöx·i bü~tetö birós:ign21~ a hat9s-

;i 
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li:.örébe ·tartozilc Ha1·madfoli.on a m. ldr. Peli.igymi
nisztériumban szervezett ldhágási tanács, a m. kir. 
kereskedelemügyi minisztérium előadójánali. részvé
telével határoz. 

Ez a rendelet a hivatalos lapban tö1tént kihir
detését követő nyolcadik napon lép életbe. 

Budapest, 1933. évi április hó 26-án. 
Dr. I?abinyi TihaniCr, 

m. kir. keresked. miniszter. 

TávbeszClö dijkedvez.n1ény nen1 engedélyezése. 
- A m. kir. l{ereskedelemügyi miniszteer 81.136-

1933. X. 5. szá.rnú leirata -
(A l.íagyarországi · Gyógyszerész Egyesu:etnek._) „ 

Jtlrtesitem, hogy a gyógyszertá.raJt tavbeszelo 
állomása után leért díjkedvezményt meg nem a~a~ 
tom, mert a meglevő díjkedvezményeknel{ tov_abb1 
kiterjesztésére a saját bevételeire utalt postanali:. 
nincsen fedezete. 

Az a körülmény, hogy a gyógyszertárali: állo
másait közérdekü beszélgetéseltre idegenek is hasz
nálják, díjkedvezményre nem adhat igény~, mert 
baleset, elemi csn.pas és l{özveszély esete1be1?' hi:
adás és elsö segélyltérés -céljából ilyen beszelgete
selcre mindenlti köteles állomását átengedni s a ha
vi szlimla véO'összeO'éből a l{özérdel{ü beszélgetéselt 
és téves kap;solásol't cimén a budapesti h~lózatb~ 
5 a vidéki beszélgetésenli:énti díjszabás ala tartozo 
hÓlózatokban pedig, a hálózat nagyságához li:épest, 
3 és 4 százaléli: különben is levonásba jön. 

Budapest, 1933. évi május hó 1.-én. 
A miniszter helyett: 

Szalay, 
a m. ii:ir. 'posta vezérigazgatója. 
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~>\. n.uzn1etui:aí ipar gyut;:orlása. 
_4.. m. kir. 1teresltedelemügyi miniszter 46.414-1933. 

- számű rendelete. -

_4..z 1922 :XII. törvénycili:kbe iktatott ipartörvény 
48. és 58. §-aiban nyert felhatalmazás alapjün a 
lJelügyminiszterrel egyetértően a ]{övetkezöket ren
delem: 

1. §. 

Az 1922 :XII. tc. 13. §-ában 44. pont alatt em
atett koz:netikai ipar munkakörébe az egészséges 
bőr szépségének ápolása és Hibáinak palá.stolása, 
továbbá - a jelen rendelet korlátai között - a hi
báli: in·egszlintetése tartozilc 

A kozmetili:us iparosol{: 
a) a bőrnek betegségr.e gyanus tüneteivel nem 

foglalkozhatnak, igy különösen kiütéseket, gennyes 
-pattanásokat, daganatszerű képleteket, sömört, 
bőr- és hajmegbetegedésel{et, gyuladásos arcot, iz
zadó, vörös és fagyas börfelliletelret nem kezelhet
nek; 

b) ·bőrbe behatoló, vagy a börön áthatoló, a 
bőrben, illetöleg a bőr alatt, vagy a szervezet bá.r
n1.ely ma.s részén tartós elváltoz:'ist előidéző beavat
kozás (például ily ,módon szőr, lencse, szemölcs, 
májfolt, anyajegyeltávolitást, szeplőhámlasztást, 
stb.) nem végezhetnek; 

e) röntgen készüléket, nagyfrelrvenciájú villa
:nos készülél{et, univerzális ·kapcsoló 1cészüléket, 
galvántel.epet, kvarc1ámpát, diathermiás készlilék.et, 
vagy ezekhez hasonló, ezeket pótló készlilékeltet 
ne.m használhatnak; 

d) erős hatású szert (olyan anyagot, amelyet 
a fennálló külön szabályok szerint gyógyszertára1{ 
is csak orvosi rendelésre szolg8.ltathatna.1{ ki, vala-

j i 
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mint ilyen anyagot tartalmazó készítményt) sem az
a) és b) pontok alatt emlitett kezeléseldlez, sem 
más célra nem alkalmazhatnak; 

e) a b) pont alatt e:nlitett ·műveletekre szolg~
ló eszközöket, továbbá. a e} és d) pont alatt em11-
tett készülékeltet és szereket üzlethelyiségükben; valamint az azzal ajtó- vagy ablalwyilás révén ösz
szekötött egyéb helyiségekben nem tarthatj_ák~ vé
~l a d) pont alatt .említett szer.eket nem kesz1the
tik és sen1tinek el nem adhatjálr. 

2. §. 

Azok a ·ltozmetiltus ipn.ro.solt, a1tik a kozmeti
kai iparra a jelen rendelet életbelépése előtt nyert~k 
iparigazolványt, az 1. §. 2. bekezdéaének c) .pontja. 
alatt emlitett készüléke.lt közül a p8lltostat ,elneve
zésű, vagy azzal azonos tekintet alá eső más elne~ 
vezésü készüléket, valamint a .Jtvarclámpás készü
léket tovább is használhatjált. _A,.. pantostat elneve
zésű vagy azzal azonos tekintet alá eső más elnevezé~ü l~észUléket az ilyen iparosok is ldzáróan 
sz.őr lencse és sze:nölcs eltávolítására használhat
ják.' Ezek az iparosok az ilyen készülékilltne'k ma_:. 
célokra szoJo-á]ó alli:atrészeit köteleselt leszereltetn1„ 
Uletöleg má~ használat céljaira all1:aln1atlanná té
tetni és pedig olyképen, hogy a készülék !lyen álla: 
patát szE.mbetUnö zár, plomb vagy mas hasonlo 
esz'köz biztosítsa s hogy a kész.lilék tiltott célra. 
csak utólag is bármikor megállapitható változtatás 
!évén legyen ha.szn8.1atba vehető. 

3. §. 

_<\.zt, hogy valamely kozmetilrai szert az 1. §. 2~ 
be1i:ezdésének d) és e) pontjai szempontjából erős: 
hatásúna.11: lr.ell-e teldnte.ni, kétség ese.tén a kereslte-
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delemügyi minfrzter a belügy:niniszterrel egyetértöen állapítja m-eg. 
_A,.. kozmetikus iparoso11: az üzemükben használt lrozn1etiltai szereltet, amennyiben azok az 1. §. 2. 

'belrezdésének d} és e) pontjai alatt megállapított 
tilalom alá nen1 esne1t, magult készíthetik. Ha azon
ban csali: kozmetikai iparra szóló iparigazolványulr 
van, .e.zeltet a szereket is csak az üzemükben ltezelt 
egyéneknek és csak a kezelé,;hez szüli:séges :neny
nyiségben adhatják el, készítményei1i:et másoknalt 
nem án1síthatj8.k, nem hirdethetHt és semmiféle 
más módon forgalomba nem hozhatják. 

A kozmetikus iparosok által .Jrészitett kozmeti
kai szerek festéséhez has:ználható anyagok teltinte
tében a 35.556-·1905. B. M. számű rendelet (Ma-· 
gyarországi Rendeletek Tára 287. old.) 6. §-ában. 
foglalt rendelkezések irányadók. 

4. s. 
Borbély és férfifodrász, vala:nint nöifodrá.sz 

iparosolt a koztn.etikai ipar munkaltörébe tartozó 
tevékenységet csak akkor folytathatnaJr és ilyen 
munka:körben alkalmazottat csak altkor foglalkoz
tathatnak, ha az említett iparokra ipa1igazolványt 
nyertek. 

A l\:ozmetikus iparo:öolt a borbély és férfifod
rász, valamint a nőifodrász iparosok munkaltörébe 

TINCTURA FERRI 
Ath 0 l'lstaedt 

SI~"E ET CUilI ~.\RSENO 
1-fag~yar gyártmany. 
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tartozó tevéltenységet csak akkor folytathatnak és 
ilyen n1unka1törben alkalmazottat csak ~l{:]t~r fog
lalkoztathatnak, ha az en1litett iparokra 1par1gazol-
ványt nyertek. . . . . 

A haj festése és ·a haj szinéne1t bárnuly elJaras
sal való n1egváltoztatása a ·borbély és férfifodrá.sz, 
valamint a nöifodrász munkakörébe tartozilt. 

Az arcnak szemöldölmek, szempillának f.estése, 
továbbá a haj~·alt és szörnek az 1. §. tilalma .. ai.a 
nem esö eltávolitása a ko.zmetiltai ipar munltakore
be tartozik. 

Hajápolással és körömapolé.ssal a ltozmetil~us 

iparo3olt, továbbá a borbély és férfifodrás~, vala:n~t 
a nöifodrász iparosok ltlilön ipar:igazolvany nelkül 
foglalkozhatnak. 

Az 1. §. 2. bekezdésének d) és e) pontjai alatt, 
valamint a 3. §. 2. és 3. bekezdésében nlegállapi
tott rendelkezés.eket a borbély és férfifodrász, vala
·mint a nöifodrá.sz iparosok is kötelesek az általult 
.használt szerelt tekintetében ·betartani. 

5. §. 

~4. kozmetikus iparosok doktori ci:net, vagy er:.e 
utaló megjelöléseket cégilltben,. ü~leti _nyom~atva
nyaikon, hirdetéseikben, valammt általaban i~aruk 
gya1torlásaval kapcsol';Ltb~ 3:'.tkor serr:- h':sznalhat
nak, ha ez a cím egyebkent oket megll1eti. 

A 1tozmetiltus iparosolt az előző beltezdésb~n 
említett módon nem haszn8.1hat:nalt oly8:n _megjelo
léseltet sen1, a~i.1elyeltböl orvos alltaln:,~~~sa.:·a, :ap 
a fennálló szabályok szerint mun1tako~1:1k~~1 k1_zar~ 
.készülékelt, eszltözök, szerek vagy elJaras1 modok 
.használatára lehet következtetni. 

Kozmetiltus iparos üzlethelyiségében, vagy ah· 

---0-",_'_, ~-- •m-
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hoz tartozó egyéb helyiség.eltben orvosi r.endelöt 
tartani nem szabad. 

.A.. kozn1etil\:ai ipart csak olyan helyiségben sza
b!1~ folytatni_, amelyet bármilyen más ipar gyaltor
lasar<.!. szolgaló helyisógtö1 minden oldalról eo-ész 
magasságban szilard falazat, vagy ajtó választ ~l. 

6. §. 

E rendelet rendelkezései azokra a kozmetiltus 
iparo.s_oJi:ra is kiterjednelt, akik iparult gyakorlását 
e rendl:"let életbeléptetése elött kezdték me"'. 

A koz::netikai ipar gyaltorJása az ipa~hatósá"' 
és a közegészségügyi hatóság ellenőrzése alatt áll 0 

7. §. 

Alti a jelen rendelet 1. §-ának 2. bekezdésében, 
2. §-ában, 3. §-ának 2. beke,zdésében, ·!. § ának 6. 
bekezdésében, vagy 5. §-ában megállapitott rendel~ 
kezéseket nl«:;gszegi, amennyiben cselekménye sűlyo_ 
sa'bb büntető renclelkezc!s alá nem esik, ltihágást 
'lrövet .el és 200 pengöig terjedhetö pénzbüntetéssel 
büntetendö. 

~~z előzö b.eltezdésben n1egállapitott kihá.gás 
büntetése 15 napig terjedhető elz8.n:is, ha azt olyan 
egyén követte el, aki ily kihágás miatt mar meg 
volt büntetve és büntetésénelt kiállása óta két év 
még nem telt .el, 

_<\.. jelen rendeletbe ütköző kihágásolt miatt az 
eljárás a közigazgatási hatóságnak, ·mint rendöri 
büntetö birósá.gnak a hatá~J;:örebe tartozilt. :rrar:nad
fokon u belügyminisr;tériu1nban szervezett kihágási 
tanács, a kereskedelen1ügyi minisztérium elöadója
nak a részvételével dönt. 

_4. hatóság az 1. §. 2. bekezdésének e) pontja 
alatt en11Itett eszközöltst, ltészülélteltet é'> szereket, 

'1 ,,1 1 
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.amennyiben azok az elitélt tulajdonai, a jelen §. 1. 
b.eltezdésével megállapitott kihágás esetében elkoboz
hatja, a jelen §. 2. bekezdésében en1lített esetekben 
pedig köteles elltobozni. 

-~ jelen rendelet 4. §-ánalt 1-5. beltezdéseiben 
megállapított - rendelkezése!';: meg.:oz;.gése az 1922: 
XII. t.-c. 127. §-a szerint blintetendö. 

s. §. 

A jelen rendelet 5. §-a 193·1. évi januar hó l-én 
lép életbe. l\. rendelet egyé.b rendelkezései a rende
let ·kihirdetését követő nyolcadi'k napon lépnelt életbe. 

Budapest, 1933. évi október hó 16-án. 

Dr. Fabinyi 'rHuunér, 
m. kir. lteresk..edel,e-.:nügyi miniszter. 

PÉNZÜGYMINISZTERI RENDELETEK. 
~>\. jövL>delen1- és vagyonadó 1933. évi kivetése. 

- _A,.. m. ld1·. pénzügyminiszter 18.000~1933. számű 
ltörrendelete. -

(Valan1ennyi m. kir. pénzügyigazgatóslignak, vala
mennyi kerület adófelügyelöségének. és n1. ldr. adó

hivatalnal;.:.) 
(I{ivonat.) 

~.\. jövedelem- és vagyonadóról szóló 1927. évi 
500 P. 11-L számú Hivatalos összeállitás ·15. §, (2) 
bel;;:ezdéséhez fűzött utasítás (1) bel;;:ezdésében fog
lalt rendelltezés értelmében a pénzügyigazgatósá
gok minden év januar havában meginditjú.k - a jö
vedelem- és vagyonadólt kivetését. 

&.\.z 1933. évre szóló jövedelem- és vagycnadó
ldveté::.i munltii.latok egyöntetüségénelt a biztosítá
.sa érdeltében a fentemlített Hivatalos összeállítd.s-
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·ban nyert felhatalmazásol-
rendelem cl: " alapjB.r!. a ltövetkezök:::_ 

(l} !·~:A gyógys;:ertdralc 6-rtéketése 
.. .. xvatl;;:ozott H. ö. 39 ~ · 

hez fuzott utasitás (2) beJ· : ~- (3) bekezdésé
<lell;;:ezé.s értelmében cl. "ezdeseben foglalt ren-
tár 1 t''k iendelem hogy . a e o eértékéül: 1 a gyogyszer-
. 1· az olyan ~ ze1nélyjoo- · · 

amelyekben az 1932 . b oli gyogyszertáraknál 
kalmazva az 1932 .. e~ en oltleveles segéd volt al~ 
lyekben Úyen seo-é.d ev1 forgalom kétszerese ame
egy és féiszereseo nem volt alltalmazva, • annaJ{ 

2. az olyan reá.1jogú . . 
ben az 1932. évbe l . gyogyszertaral{náI, amelyek-
! . n 1arom vagy enn ·1 t„b 
es gyogyszerészsegéd volt' -alk e o b ok!eve

forgaiomnak 2.7ö- c:zör··c: almazva, az 1'932. évi 
egyáltalán nem va: ~~e, amelyelcben seged vagy 
volt all1:almazv; a;:ak a;·~i.:ináI kevesebb számban 

( ?) , - ol ' . - .... o-szerese veendö fel 
"" _-,..,u yan szemel · · - · 

lyet özvezy vagy a· rv hYJogu gyogyszertárat ame-
... • o a aszon·1 ' ben, ha. az 1876 :XIV t ? e vez abban az eset-

le~ kezelőn (gondno-ko~) 1]~: .~·ban_ említett oltleve
ged nincs alkalmazva \~vu1 mas oltleveles se
nak kell tekinteni. ' segednéiltüli gyógyszertár-

Budapest, 1933. évi februá.r hö 13-án. 

D!'- In1rédy BCl<t 
m. lur. pénzügyn1ini;zter. 

Ajánlja a BAEDER 
OVENALL fog- és 

szájápoló szereket 

(j 
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. · KÖZOKTATÁSÜGYI v A'ili~rsf.J:Rl RENDELETEK: . . . -

1 .. viszgálob1zott gyógyszeréSZb'J'u.liO~n? u .A. bud.apesti . . tagság betöltcse. . / sagi 
.·. · ~ter . Hás- és közoktatásiigyi nt1H1s ... A ni. 1cu:. va s"'ániü. Zei:J·a-ta. _. t6.B14-19SS. IV. ... . z-Egyesület El-. · Gyógyszeres o (A 1'Iagyarorszag1 . . 0 nöksegenelc. 

. gyógyszertártulajdonos Zoltán Be.la. bud~p~~~a.Pesti gyögy_szerész~.a-váratla:i ~lh~YI ~a~~ ottsB.gban egy tagsag megm: e-ltornok1 vizsga o lZ 
. sedett. . . .. álló gyakornoltl VJ.ZS-Telcintettel a klisZ~botan a· o-i helyet mielőbb be ·banforgo gs o 1 --el 

gálatokra, a sz~. . A betöltésnél figye e~ szándékozom. tolten~~ ·hogy a Idnevezendo b1zott-:óllajtolt 1enn1 arra i~, . o t eJ· ne-csalt gyaltorlat1, · gyszeresze n '-
1 · mü ságl tag a gyoo · yos és sza.Idroda; mi) -

1 
1 

hanem eln1életi ( tudoman 
velöje is legyen. . . után felltérem a teli:. ;\, fentielt elörebocs~JtáSa. _ a fentebb el-- fenti tagsagra, · Elnöltséget, 11ogy a t. mellett - 11annas Je-tal emmel tar asa ' mondat ." ~z O'tenni sziveskedjélc Iölését m1elobb meo . ·us hó 27-én. Budapest, 1933. maJ A miniSzter hely:tt: 

Dr. Szily Kcilninn, 
auam.tiU;:ür. 

Az EUCERIE
1A m CREM~ N l v . . b- . oláshoz minden idoben arc-, kez- es orap 

241. 

Egyéb hatóságok. 
PÉNZÜGYIGAZGATÓSÁG RENDELETE. 

.4„ )Iagyarorsuigi Gyöl,.•·yszerész-Egyesületuek a forgalmi adó ellenőrzésére ,·onatliOZó liérelme . A szé!cesfövárosi ni. kir. penzilgyigazgatósáy 57.079-1-1933. II. a szú1nft vé[Jzése. -Közvetlenül a m. kir. pénzUgyminisztériumhoz beadott kérelmére, értesíti a ltlr. pénzügyigazgatóság az Egye.silletet, hogy az 1921 :XX..'XIX. t.-c. 61. S-a értelmében az adó lerovására lrötelezett és allta.1_ mazottai, kötelesek a pénzügyi hatóság kívánságára az összes Itönyveket és feljegyzéseket, valamint az adóztatás szempontjából figyelembe jöhető m.ín.den iratot és segédeszközt rendelltezésre bocsátani, illetve elömutatni. 
Tekintettel arra, hogy az idézett törvényi rendelltezés nem tesz különbséget az adózók által vezetett iratok és segédeszlcözök között aszerint, hogy az adózó az iratot vagy segédeszközt milyen célból vezeti, a gyógyszerész a vénymásoJati könyvet is tartozik az adóelienörzés rendelkezésére bocsátanL A vénymásolati könyv rendell:;.ezésre bocsátása a gyógyszerész titoktartási kötelezettségét nem érinti, minthogy az 1921:XXXIX. t.~c. 67. §-a az ellwörzést végző közegeket mind arra vonatlrozólag, amelyekről hivatüsuk gyakorlásában szereztek t'.1d0-mást, a leg.szigorűbb titolrtartásra kötelezi. A kir. pénzügyigazgatóság a végzés egy példányát, tértivevény mellett, a folyamodó Egyesület része.re kézbesítteti. 

Budapest, 1933. szeptember hó l-én. 
Dr. Csilléry B6laJ min. tanácsos, p~nztigyigazgató. 

lt> 
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SZÉKESFŐVÁROS POLGÁRMESTERE 
RENDELETEI. 

292.481-1933. IV. ti. o. szám. 
Budape.st Sz61icsfövüros polgúrnu~sterCnck véghatá-' 

rozata. 

- Tárgy: Schubert Arnold gyógyszerész, budapes
ti laltos panasza a 1-Iagyarországi Gyógyszerész 
Egyesület f. évi május hó 13-iki közgytilése ellen. -

1léyh(ltciroznt: 
SchubBrt Arnold budapesti lakos gyógyszerész, 

panaszt adott be a Magytrországi Gyógyszerész 
Egyesillet f. évi május hó 13. napján tartott l{ÖZ
gyillése ellen és az alább felso1·01t ailaki szabá;lyta
lansá.gok folytán, 1cé1·i a 7cözgyiilés niegsemmisíté
sét. 

A panaszt az 139·1-1873. eln. B. M. számű kör
rendelet 4. pontja alapján megvizsgáltam és a vizs„ 
gátat eredménye alapján a panaszt e1ntasítoni. 

Indokolás: 
Schubert _4..rnold panaszbeadvá.nyá.ban azt adta 

e1ö, hogy a sérelmezett J.:özg:yülés megtartása sza
bálytalan volt, mert: 

1. az egyesületi tagok által bemutatott megha
talmazásolr egy részében a közgyillés helyett „lcon
gresszus" szö van írva é5 ezért a meghatalmazllsol\: · 
kiállltása helytelen és szab!ilytalan; --

2. mert a közgyülési meghívö targy.sorozatában 
inegá.Uapított közgylilés lefolytatása nen1 tartatott · 
be, dacára hogy a meghirdeté •. úgy szólt, hogy ·a· 
1rözgyülés délelőtt '9 órakor lrezdőd.k a Zenea·kad:!-; 
mia termében és azon a tárgysorozat 1-5. és a 6. 
pontja lesz tárgyalva;·· A::6. '.pont lefolytatása dél· 

után, az .:\ggteleki-u S szám . 
Till tárgyalásra. · · alatti helyiségben ke-

Ez a meghivöban megállapított sorren 
va nen1 lett, mert a délelőtt· 1 .. .. • d betart
tározott, hogy a köz .. _ 1 cozgyules akként ha
egytolytiban tartja n1e gy~Iest ~egszakítás nélkül, 
.akik a meghivó szerint 9..- es ezaitat nagyon sokan, 
utáni közgyülésröI - - Jartak el, Iemaradtak a dé1-
b 0 es lgy a legfontosabb t -

an, az alapszabálymödositásba . - t argyalás-
telc n, 2 esz nem vehet-

_A,.. megtartott vizsgálat al . _ 
pontját nem talá.Itam helytálló~~~:n a panasz elsö 

Az alapszabályok 10 ~ a · 
rendes tagok szavazati ·~o-~j megengedi, hogy a 
űtján is gyakoroljá.k. J o cat meghttalmazottaik 

_4.. jelen esetben meg<illapitást 
meghatalmazá.sokon a közO"yülé ny~rt, hogy egyes 
gresszus" SZó fordult elö· o bs iely~tt „kon
befolyással nem birt 1 .: az~n. an -az teny, semmi 
ve, mert ezen meuhat:~~~ITo~~e; 

1
tenykedésére néz

nálva és a közgy~·i · ... e sem lettek hasz-
o u esen a szavazásnál 1 voltak döntöttek, anélkül l csat a jelen 

sokltal éltek volna D ' 1?bgy_ a .n1eghatalmazá· 
· t · e egye kent is a l „ 

min szuverén testület „ tozgyUiés, 
l t . , az osszes meuhatal . 
ca ervényesnek nyilv - 't tt 2 i:nazaso-

lapja.) an1 o a. (!{ozgy. Jvk. 27. 

Nem vehetem figyele b 
kifogását már azért sem ~e~t aa ~~~as~os~:k ezt a 
talmazásolt szöveO"ében (10- d. ogas~ ·megba
gyülés szó is eJöf~rdul. oY a atum, mint a köz-

Eltekintve ugyanis attól 110 
Egyesület nem kono-resszu<::át ~ a Gyógyszerész 
ltöZgyillését tartotta,o - ezt ' . ane~ irendes évi 
távol levö tag is tudta - m2lld~n .Jelen levéS és 
tévedésből kerülhet tt· 5 így IlY1lvanva16an csak 

e egyes meghatalmazásokra a 

'1 

'' '1 
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,kongresszus" szó. Lényegében tehA.t itt 1~eg~eljebQ. 
, hibásan megszöveo-ezett meghatalmazasrol van 

=~ ez azonban nem l~épezhet ala?os okot a.r:·a'.. 
h a közgyUlés megsemmisíttessek akkor, am1h.01 

OoY a 0 ·1ták 
a meghatalmazásokat fel sem haszna : . 

A hibá.san fogalmazott meg~~talmazas t~l~z~~ 
-etben okozhatott volna konfuz1ot, ha a Gyogy~ 

~;sz Egyesi..ilet azon a napon közgyülést és kongre~z
szust is tartott volna. Ez az eset azonban nem allt 

fenn. h 1 t 
A panasz iná.sodili: pontját sem találtam e Y -

állónak. . on sok 
Az egyesület közgyűlésén ugyanis ~agy 

vidéki gyógyszerésztag is vett rés~_t. __ s -~un_thogy so
kan az idő elörehaladottsága, de kulonos7n_ a v?n.~t~ 
'ndullisok miatt is lövántáli: a n1egs~alutas nelh:~I_1 

~á.rgyalást, szab:ily:-:zerü inditvány .. tet;;ett a 1~~
o-yülésen hogy a tárgyalást az elnokse1::> ne ~za -
~a félbe,' 11a:em mindaddig tárgya1jana1;:'. a.:n1g leg
alább is a legfontosabb pontolt el nen_i intezt:tne~. 

A- 1·özgyU1és nao-y többsége a folytatolagos, ~llet,·e 

;ne~szakitá.s ne1ktili targyalást megsz.ava:ta es 
1 

?.n

nel;: magá.t a jelenlevők t~bbsé_ge „a1a~e:v_en, _a ;:~~~ 

o-yülést tovább folytattál;: es delt~.td.n .? .o~ a ln p_e . 
ö . f · t ·1· :Miutá.n a kozo-yules1 megh1von 
l;:or be is eJez e-.. b l „ „lés le 
zere elt valamennyi t:irgysorozatot a ;:~~gy_u 

~árgy~lta, a folytatólagos 1töz~ülésre. szuksef s.~1 
volt s i_gy annak _.\ggteleki-utcaban . Jelze~th.~vat J 

fol tatá~a önmagától elesett. Nei:i 1enyeg1 i ~ e-· 
háÍ az, hogy egy 7~0z,qyii1ésen targyaltatott le. az: 

alapszabályol;: módosítása. . . 
Helytálló a panasznak azon á111tas~,. hogy·e~. 

közgyülés egyfnlyta!~<t.n és nem a megluv~b~ t J f' - , 
zett módon tartatott meg, azonb~n _a fen.~e~~ a~t. 
gyelembe véve... a közgyülésnek JOgaban a o . 
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·megváltoztatni, mar azért is, hogy ezá.ltal módot 
-nyujtson a fővárostól távol lakó tagoknak is arra 
nézve, hogy az egyesületi életben fontos alapsza~ 
l:>álytervezet megvitatásában is részt vehessenek. 

S minthogy pedig a közgyülési jegyzőkönyv 
adatai alapján, a feritiek.re nézve a közgyülés több
·ségi akarata érvényesillt, anélkül, hogy az az alap
szabályok rendelkezéseibe ütközött volna, űgy a 
"ltözgytilés ezen határozatát magam sem találtam 
kifogásolhatónak. 

De különben is a l;:özgyülés, mint mAsodízben 
·összehívott közgyUlés, az alapszabályok 17. §-ánal;: 
2. bekezdése értelmében hivatott össze, eszerint pe
•dig a megjelent tagól;: számára való te.iUntet néll;:ül 
is határozatképes volt. A kzögyülésen hozott hatá
rozatok érvényességéhez tE::hát elegendő volt a je
lenvoltakna:k abszolut többsége. Igy a panaszban 
·foglaltakra nézve hozott többségi határozatokra 
·nézve, semmi olyan a:Japszabályellenes tényt meg
:állapítani nem állt módomban, ami indokoltta ten
né a liiiagyarorEzági Gyógyszerész Egyesület f. évi 
n1ájus hó 13-án megtartott közgyUlésének megsem
·misítését. 

Ezért határoztam a fenti értelemben. 
Ez ellen a véghatározatcm ellen, a kézbesítést 

"követő napjátöl számított 15 napon belill, a m, ltir. 
·belügyminiszter úrhoz intézendő és a székesfőváros 
·polgármesteri IV. ügyosztálya iilt:tatójtl.ban (IV.,· 
Károly király-űt 28. I. em. 34. ajtó) beny;ujtandó 
fellebbezésnek van helye. 

Erről Schubert Arnóld budapesti lakos gyógy
.szerészt CV., Nádor-utca ·2,.t;- továbbá a Magyaror

:szág:i Gyógyszerész Egyesület vezetöségét CVI., He
_gedO.s Sándor utca 17.) éttesitem.. 

-Budapest, 1933. évi szeptember hó 16-án. 

' 

1. 
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ol <irn1ester megbizásából: clr. S::_lo_vák .ta-
. A kp ~ kiadmány hiteléül: (Ol·v. ala1rasJ .• 11:0-

nacsno · ~"'- f'' · PoJgar-d t „ (P H) Budapest Széltes ovaros aveze o. · · ' 
mestere. 

1 l . t ·\.rnold huda1lc.sti gyógysreresz panas~
Scl:u >erlut•1.s1·.i:.;„u •1 1\Ia o-yarországi Gyóo'")·szeresz: 
na „ e ' .__....., · • "'· • 1-··.. .„Iése 
Egycsiilet f. évi nnijus hó 13.-an tartott „o .... g) u . , 

· ellen. 

Budapest széltesfováros polgá.rm~st:réne·k 302.602-
- l933, IV. számú vegzese. -

Vll:GZl':S. 
t' J k gyógyszerészSchub~~rt . .\ruold bud?-pes 1 ~ o~ o illet f é;i 

k níagyarorszá.o-í Gyogyszeresz , gyes . 
ne .. a f ó 13 án tart'ott közgyüléEe eUen beadott pa
:naJUS l - 1933 IV szám alatt honasza tárgyában, 292.481- · · . r·· 
zott. elsőfokú véghatározatom ellen, szabalysze tL 

"dö))on fellebbezés nem adatott be. 
i ;.'nnélfogva n1egállapitom, hogy az emdlittettt 

·' "bgerörc emclke e . YC•rhat{trozatom a Inai napon J . 
"' Erről Schubert .•\.rnohl bud~pest1 la1to~ ~a~~:· 

- ·a 24:) továbba a 1'.:!agya1otszao1 szost (\
1 

., Na or-u. „ · ' töo:éo-ét (VI. Heg.edüs: 
Gyógyszerész Egy.~sule.t veze ~ o • 

Sándor-u. 17. sz.) ertes1tem„ 
Budapest, 1933. évi október hó 28-án. 

A. polgármester me?bízá~~ból :· 
Dr. SzlO\"iÍk„ tanacsnok. 

2·17 

Egyesületi értesítések. 
1869-193"2. szám. 

.-\.z 0, T. I. terhére rendelt g;vógyszerek kiszolg-JJ
tatása és sZámláZása. 

- J!:rtesités. -
Az Országos '.I'ársadalombiztositó vezérigazga

tója 304.403. szám alatt arról értesít, hogy a m. lör. 
Minisztérium 9600-1932. :rvr. E. számú rendeletének 
17. §-ában foglaltalt szerint, a betegségi biztositá;:í 
ág keretében, a háztartási alkalmazottak betegségi 
biztosításival járó költségeket, ide értve a gyógy
sZe~·különlegességeket is, elkülönítve kell n:Yllván
tartani. 

_.\. m. kir. belügyminiszter úr 185.6·10-1932. 
számú rendeletének 2. §-ában foglaltak szerint pe
dig az Országos Társadalombiztosító Intézetnél be
tegség esetére biztosítottak a maguk vagy igényjo
g9sult családtagjaik részére, vényen vagy utalva„ 
liyon rendelt gyógyszer vagy gyógyászati segéd
eszköz költségeibö1, minden egyes rendelés alkal
má.val, a gyógyszer vagy a gyógyászati segédeszköz 
kiszolgáltatójánalt, az Intézet javára 30 fillért meg
téríteni kötelesek. E rendeletnek ugyanezen szaka~ 
sza szerint azonban abban az esetben, ha a vényen 
rendelt gyógyszer ára a 30 fillért nen1 haladja meg, 
csak az árnak megfelelő· összeget kell az igénylönek 
megfizetnie. 

;! 

1 

,/ 

1 
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E rendelkezéshez képest felhívjuk az Egyesü
let és a Testület összes tagjait, hogy 

1. 1933. évi január hó l-től lrezdödöen a kiszol
F,áltatott gyógyszerek stb. költségét az Intézetnel~ 
1>.ülön jegyzélrben szá.mlázzák, aszerint, hogy a 
!fYÓ[fys.::erek. ivari 1j(lf!Y háztartási a1kal1nazotta7c 
reszere adattak Jd és a gyógyszervényeket e szem· 
pontból két csoportban összegyüjtve küldjék be. _"\,. 
pontos elkülönítés érdelrében az intézeti orvosoJr, a 
biztosítottak emlitett líét kategóriája részére eltérő 
::::inü ·vényeket, még pedig az ipari munkavállalók 
részére jeli Cr, a háztartási alkalmazottalr részére pe. 
dig zöld színü vényürlapolrat fognalt használni. 

2. Tov<ibb<i 1933 január hó 1-töl kezdödöleg 
nünden, az Intézet terhérf\. a gyógyszerellS.tást 
~gyezmény figyelembevételével kiszolgá.ltatott gyógy
szerről, kötszerröl és gyógyászati segédeszlrözröl 
szóló vényen tüntessék fel annak eredeti összegét, 
ebből vonják le a tagtól beszedett 30 fillér megtérí
tési díjat és e levonás feltüntetése után mutassált lri 
az Intézetet terhelő különbözetet. ~.\.z Intézethez ki
fizetés végett beküldött gyögyszerszámlákban csak 
a vényeken feltüntetett maradvd.nyösszeget kell ki
n1utatni. 

3. Végül a 30 fillérnél Jdsebb értékü s az igénylö 
által teljes összP.gben megtérített gyögyszerelr kiszoI~ 
gáltatásáról az Intézetet értesíteni nem kell. 

Budapesten, 1932. évi december hó 28~8.n. 

Dr. Gaül Endre, 
elnök. 

Kovács ö<lö11, Koritsá11szky Ottó, 
a Bp. Gy. T. tiv. titkár. a M. Gy. E. Uv. igazg, 

18-1933. szám. 

Az 0. T. I. 
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tetrahtáé!sae r~.ndel~ gy.·ógyszcrek 
es szamiaZása. kiszolgüI-

. --- Fontos értesités. _ 
- -4. m1ndenUnnen beé ·J • 

tan_ ~z OTI-veI fOiyta:o~~zett~ kerd:zösködéselr. foly
ez. ~v1 január 1-én életbelé argyalasok alapján az 
rnwzszteri rendeletek pett kormány és be!Ugy 
vételével közöljük, hr~nde~tezéseinek -figyelembe~ 
gyógyszerek 1dszoJo-áttat ?"Y. .z ÜTI terhére rendelt 
Jrove~tezöképen kell eljár~~~naI és szárulázásáná1 a 

.. gy az OTI, mint l .. . . 
Jrezo Vállalati p. t. a íotelekebe tartozo· lro··vet. · enz arak és p d" . 

lYL kir. állarui Vas . e Ig a: 
ganz és Társa, gyarak, 

oldbcrger Sámuel F 
Hangya Szövetkezet . és F1a1, 
Hatvani Cukorgyár ' 
Hoffher-Schrantz rf 
I<::ammer Testvérei " 
Kispesti t ·t· . r Textrlgyára 
Lá :x tlgyar rt., ' 
l\ ng L. ?'epgyár rt., 
!agyar Altalános Hitelban -

Magyar-Olasz Bank Ii.., 
Magyar Pamutipar ' 
Perutz Testvér 1 ' -· 
Pesti 11-fa e t, szovogyár, 
n··cJ g~ar KereskedeJzn· B . 

o t J. gepgyárak 1 an1 ... , 
Vasmegyei cultorgy'· 
Zsoin · Vl ar, ai lmos porcen · 
?ebreceni keresk. b an-, :najolika-gyár-, 

terhere rendelt . e~egsegeiyzö pénztár 
.fillért kell besze~~izeas tve~yek_ után vényenÍtint 30 
ára a 30 rn. a5oktol ha . 

I ezt meghalad. • a veny bruttó 
Ja. Ha azonban a Vény 

,ii 
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ara 30 filléren alul van, ali:li:or a vény telje;::; árát 
kell a tagtól beszedni és a vényt a tagnaJr vissza
adni, mert ez a vény mar nem szán1lázhat6. 

A társpénztá.rak (n.'f.ABI, 1vIA·v, stb.) terhére 
felirt vényel{ után 30 fillért nem kell be~zedni. 

Amennyiben az orvos az OTI~nak erre vonat
kozó rendelkezése ellenére egy vénylapon több 
gyógyszert . rendel, tekintet nélkül a vény lapon fel-:
irt gyógyszerek számára, a beteggel csalc 30 fillért 
kell fizettetni. Ha pedig akár fecslrendö, akár :::zem
csepegtetö, akár ostya magá.ban lrülön vénylapon 
rendeltetik, abban az esetben a rendelt gyógyszer, 
ostya vagy segéde::zközért stb. vénylaponként 30 
fillért, illetve a 30 filléren aluli bruttóár esetén a 
teljes árat tartozilr a gyógyszerész a taggal térít
tetni. 

A háztartási alkalmazottak ré:::zére zöld vény
lapon felirt gyógyszerekért az elöbb közöltel\: figye
lembevételével, szintén 30 fillért, illetve az ezen 
összegen aluli gyógyszereknél az egész ö::.szeget ltell 
a taggal megfizettetni. 

_4,.z OTI terhére teljesített gyógyszer stb. ki
szolgáltatá.sok alkalmából a tagtól beszedett 30 fil
lér megtérítési díj a:::onnali megfizetése alól csak a 
„Citó", „Statim", Periculum in mora jelzésű vé
nyeket elli:észíttetö tagok mentesülhetnek. Ilyen 
eseteltben a tagnalt 30 fillért a gyógy.::zerész hite
lezni tartozil;:. 

lYiunltaadói igazolványokat ( „beteglapokat") a 
gyógyszertár tartani nem Itöteles. A tag 3. munka
adói igazolványokat ( „beteglapoltat") az OTI-ruil, 
2-3 hét mulva pedig a postahivatalokban is besze
rezheti. Amennyiben a gyógyszertár mt:nltaadói 
ig~zolványt („beteglapot") raktáron tartani ltíván~. 
azt darabonként 20 fillérért annakidején a posta.hí-

:.?51. 

vataloltnS.l szerezheti be. _<\. régi igazolvii.rlyok („be
teglapok") érvénytelenné váltak. _.\.z azokból esetleg 
ralttáron levöltet a gyógyszertáraJt sem díjmente
sen, sem az újrendszerü beteglapok 20 filléres eladá
si áráért nem adhatjálc 

A piros nyomású vényelt nyilvános gyógyszer
tárak által ezentúl sem ltészithetölt el. Viszont a. 
Ii:örzeti orvosolt által rendelt feltetenyoroá::.ú vé
nyeket a hé.zigyógyszertáraknak elkészíteni ezen-· 
túl is tilos. 

A számlázásra vonatkozólag a követ!-tezöket. 
közöljük: 

Ha egy-egy vénylapon két vagy több tétel van 
felírva, a számlába ezt egy tételbe összesitve ltelL 
beirni. _4, ltiszolgáltatott gyógyszerekröl széló · vé
nyeket minden hónap végén egy számlába, de ltét 
csoportba kell számlázni és pedig külön az ipari és 
külön a háztartási alkalmazottalt részére rendelt. 
vényeket. lviinden csoportba ezentúl is külön szám
lázandólt a magisztrálisan rendelt (bruttó) vényelt. 
és a ltülönlegességekröl (nettó) kiállított vényel:;.. 
Minden csoportot külön-kUlön össze kell adni, .a 20, 
illetve. 5 százalélt pénztári engedményt a megfele- · 
Jö csoport végösszegéböJ le lteU vonni és a iuegma
r'adó összegből minden csoportnál annyiszor 3ú fil
lért kell levonni, amennyi a vénylapolt száma, 

A mult évben ltiállított, de csak a folyó évben: 
elkészitett és számlázásra kerillö vények után is 
le kell vonni a 30 fillért. 

Nycmatékosa.'\ felh~qjuk a t. ltartársak figyel
mét arra, hogy a 30 fillér térítést semmiféle ltörül
mények ltözött elengedni nem szabad, mert a 
Gyógyszerellatási egyezmény 12. ?ontjában foglalt 
megállapodás értelmében, ennelt az elengedése az· 
egyezn1ény megszegését jelenti és e cselekmény az~ 

' 1 



e.;yezmény 15. pontja értelmében 1negtorlást fog 
vonni -maga után. _.\.zonkívül ez a cselekmény a 
t!sztességtelen verseny tényálladékát teljes egészé
ben ltimeriti. 

Budapest, 1933. január hó 4-én. 

Kovrícs öclön. 

Dr. Ga(ll Endre) 
elnök. 

Bp. Gy. T. üv. tiÜrár. 
Ii.oritscinszli;y Ottó, 

].i!, Gy. E. üv. igazg, 

19-1933. szam. 

:Egy 1\-L..\BI orvos sz.ámlabélyegzöjéneJ;;: érvén,ytele
nítése. 

- Jf:rtesítés. -

A 1'Iagánalltalmazottak Biztosító Intézete 1gaz
gatóságá.nak 11-1933. eln. számú átirata alapján 

·tisztelettel értesitjtik valamennyi gyógyszertár t. 
vezetöjét, hogy a fenti intézet a „39" számú orvo
si számbélyegzöt kivonta a forgalomból s dr. Red
nik Tibor VID. ker. körzeti orvos által (lakik: VIlI. 
l{un utca 12. szám alatt) használt „39" számú or
vosi számbélyegzöt 11 2" sz. számbélyegzőre •Cserélte 
]d. 

Feljelentés alapján megállapíttatott, hogy a 
. „39" szá.mű or,rosi számbé~yegzövel visszaélés tör
ténilr s ezért a:.c. intézet kéri valamennyi gyógyszer
tac t. vezetőjét, hogy a számbélyegzö változására 
figyelni szivesl;;:edjenelt s amennyiben 1933. évi ja
nuár hó 9-töl kezdve a „39" számú számbélyegzö
vel ellé.tott orvosi vény kerülne bemutatásra, a 
gyógyszertárak az ily vényen felírt gyógyszer ki· 
~szolgálását tagadják meg, egyben a vény bemuta~ 
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tójé.val szemben vi::szaélés vagy csalás fennforo-ása 
esetében, rendőri ltözeg igénybevétele mellett J:rJa
nak el s erről az intézetet rövid úton értesítsék. 

Budapest, 1933. január hó 4-én. 

l(o·Fács ödön: 
Bp. Gy. T. üv. titkár. 

62-1933. szám. 

Koritsánsz1cy Ottó~ 
l\'1. Gy. E, üv, igazg, 

E~')· OTI körbélyegző érvényesités8. 

- 11:rtesités. -

1932. július 14.-i ltelettel, 111-1'932. szán1 
alatt értesítetttilt valamennyi gyógyszertár t. ve
zetőjét, hogy az Országos Társadalombiztosító In
tézet „394" sz<imű orvosi körbélyegzöje érvénytele
nittetett. 

~.\.z OTI érte;;itése alapján közöljül;;:, hogy dr. 
Turchányi Béla OTI intézeti orvos ismét folytatja 
intézeti orvosi gyakorlatát s ennélfogva a „39·1" 
szá..mű orvosi körbélyegzövel ellátott vényekre 1933. 
január 1-töl, a gyógyszerek az intézet terhére lö
szolgáltathatók. 

Budapest, 1933. január hó 10-én. 
Kovács ödön~ 
ügyv. titkár. 

58-1933. szá.m. 

Koritsü'llszky Ottó. 
ügyv, igazgató . 

A„z OTI terhére történő rendelések Jtiszolgáltatása. 
- 11:rtesítés. -

_.\.z OTI illetékes osztályának fe11térésére fl
gyelmeztetjül;;: az Egyesület és Testu:et t. tagja: t, . 

' ' 
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ó szerészi Hetilapban" ez evt januar 
hogy _a „Gy ?Y . ér-tesíté:::ünkben f::glaltah:na.k_ 
hó 8-an .. meg~elen; intézet orvosa a bet~geknek os
megfeleloen, a a t''t külön vénylapon reD.del. „ · t vagy szemcseppen o . . . h m ~ya ' . . t 30 fillér nem szamithato, ane az ilyen venyelter t .. 30 filléren aluli 
csak az ostya vagy szemt. ~~tetpeptnen eos az ilyen vényt . ·t k 11 a taO"gal meo- e11 i 

1 ~~~yeg:övel ell~tva és l:z árat feljegyezve, a tagna ;; 
...-issza kell adut. 

Budapest, 1933. január hó 24-én. 

KOl'<ÍCS öclö11~ 
ügyv .titl;;á.r. 

Korit:-áHs;.;:1cy Ottó, 
ligyv. igazgató. 

: 147-1932. ::zá.m. .. . 
·1 'llástala.n gyög:rszerészek ugyeben. Iiör!e,·e az a • . . 209.032--

IA belügyminiszter úr 229.125-1932. és 

1933. szá.mű leiratai alapján.) 

Icren tisztelt l{artá.rs Ur! 0 

• • • a· Iomás állástalanok .t\ ... n1unkanélkühseg e~ a ip ntosabb szociális ügye a kor1nányzat egyik. legfo · 

·problémá_ja: _ nk nélküliséo- folytán csa~ 
-~Z allastalan es mu ~élkülözé~l{ l{özött élő 

18..djuk.l;:al egyUtt nagy "t. e UO'yében a belo-yóo·vszerész-kartársal{ megseg1 es o gyógy-
"gy~iniszter űr felhívással fordult a m~gyarh a 
Uo . t - . dalom.hoz felkerve, agy szertártulajdonos1 .~rsa 

1 
.' d nt a munl>:anél-

maga rész.~röl is. l>:ov_e~s~n.been ~1: i~el{ezzék minél 
küliség- csokkentese er e {e • t foglalkoztatni · .. lk 1 '1tt O'yógyszeresz . ' 

·tobb a a ma.z t•oh 0 'uttatn·i A miniszter ur · "lhe es ez J • · n1unkál1oz, mi::g: t gyógyszertártulajdonos1:: 
1tülönösen elvarJa ez. "t·~ kik olyan körülmények . . társadalom azon tagJa1 0 • a 

ds viszonyok között vannak, hogy az eddiginél több 
alkalmazott gyógyszerész foglalkoztatá.sa és mun
kához juttatása részükre J\:lilönösebb hátránnyal 
vagy nehézséggel nem jár. 

A belügyminiszter úr felhivta tová.bbá az el
nökséget arra, hogy a maga hatásltörében is köves
sen el mindent a munl\:a és áliásnéU\:ül levö gyógyszerésze]\: érdekében . 

)ifár ennek a miniszteri rendeletnek a kézhez
vétele elött is lépések tétettek a tulajdonosi festü
letel\: részéröl a munkanélküli gyógyszerészek meg
.:::egíté.,;e érdekében. -4.. miniszteri rendeletre hivat
kozással ezűton is jóindulatába ajánljuk t. Kartárs 
llrnak az állásnéll\:üli gyógyszerészek tigyét és ar
ra kérjük, hogy ezidőszerínt 5 hónapon cít a gyógy
s.::ei·tá.r<lnak te.lterblrókCpessCgéliez kCpest; szh:es
kedjélc. a csatolt postabefizetési lap felhasz11dlá.sc'i-
1:al a "Munkanéll{ülieket Segélyező -4..lap" javára adományát beküldeni. 

Ezen segélyez€:si mozgalmunk eredményéről a 
belügyminiszter űrnal\: beszámolni tartozunJi:. -~ 
llllUlltanélkülieltet segitö alapra befolyt adományok-
1·öI peclig a nyilvd.nosság elött hivatalos 1\imutatást közJünJc 

.4.. Budapesti Gyógyszerész Testület segélyezése 
részben a munkanCUlüliek ebédeltetésében, részben 
szellemi ~zükségmunkára alkalmazásában nyilvUnul meg. 

A Budapest-vidélti kerlilet a Munkanélkülieket 
Segélyezö _4..Japhoz 500 pengöveI járult, azonkívül 
felkérte tagjait, hogy 7 hónapon keresztül havi 5 
pengöt fizessenek az alap :;avára. E kerillet köz
gyülésének határozata szerint azok az egymaguk-. 
bari mű.ködö gyógyszerészek, akik 'ii hónapon lre
resztül havonta 10 pengőt fizetnek be az alap ja-

. i 
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vára, .J hétre a yyóyys::ertár i1.:;;e111et nein terhelő 
lcisegítö 'l1lltnka.t1irsat kapnctk az állástalan gyógy
szerészek l~özill. 

Mindezeknek figyelembe ajánlásával fordulunk 
a t. Kartárs úrhoz, arra !;:érve, hogy egész karun
kat és gyógyszerészetünket sújtó helyzet enyhítésé
hez a maga erejéhez mérten, szives adomanyával 
hozzájé.rulni szivesl;:edjél;:, 

Budapesten, 1933. évi január hóban. 

Teljes tisztelettel 

Ií:oritscínstd'-Y Ottó, 
ligyv.-igazgató. 

216-1933. szám. 

Dr. Gaál Endre, 
elnöl;:, v. államtitkár, 

orsz. gyiil. képv. 

A Budapesti Gépgyiirak bete:,,rsegélyzö pénztárainak. 
vényei. 

-- I!:rtesítés. -

_::.,,_ Budapesti Gépgyárak Vállal:::.ti Betegsegély
zö Pénztárai ltözponti kezelöségének !;:érésére ltö
zöljük, hogy a szóbanlevö pénztár tagjai is _kötele
sek a 30 filléres „megté1·itési dijat", a gyogysze1-
vételezése alkalmával megfizetni. 

EO'yúttal a fenti átirat alapján felhívjult a 
~yóO'v~zert<irak t. felelős vezetőit hogy a postán z:> o~ ' 
beküldött vénycsomagok portóját a feladás alkai-
mával, a csomag súlyának megfelelően rójják le. J':r.,.. 

hiányosan felbélyegzett vénycsomagolt ·Után előálló 
portóbi.intetések díját, a bekilldö gyógyszeré~z 
sz~.mlaitövetelésP.böl hozza különben a pénztár levo
násba. 

_.\.z egyes pénztárak vényeit külön-külön kell 
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sz<imlázni, n1ert a helytelenül kiálli'tott szá.mlákat, 
a vényekkel együtt, a gyógyszerész költségére a 
pénztár visszaküldi. 

A. Wörner-gépgyár vényeit 1932. június hó 1. 
óta az OTI-hoz keli :ieküldeni elszámolás végett. 

Budapest,· 1933. fe"oruár hó 10. 
l[orács ödöH, J(ol'itsá11szlcy Ottó, 

Bp. Gy. T. li. titlüira. 1'.I. Gy. E, ü, igazg, 

257-1933. szám. 

_.\z OTI terhére történő gyógyszerl;:iszolgálta1ás. 

- I!:rtesítés, -

_.\..z OTI vezérigazgatójának 2312-1933. sz. 
alatt kelt megkeresése és az intézettel folytatott 
tárgyalás· alapján felkérjük az egyesület és a tes
tület t. tagjait, hogy azokat az intézeti vényeket, 
amelyeket a biztosítottak ell;:észi!:és végett a 
gyógyszertárnaJ;: átadnak, de ki nem váltatnak, 
),Ne11i váltottci be" megjelöléssel lássált el, s tün
tessék fel azon a vény átadásának idöpontját. Az 
ilyen vényeltet összegyüjtve, a számla beküldése
kor a szán1lázott vényektöl elkülönítve küldjél;: be 
az illetékes helyi szerveknek, illetve Budapesten a 
testület titkári hivatalának. 

_.\.. „pro ambulantia" jelzésű, vagy az orvos rea
delője részére intézeti vényürlapon rendelt gyógy
szere!;: és gyógyászati segédeszközölt után a 30 fil
léres téritési díjat nem kell beszedni. Az ilyene"l( 
teljes összegükben számlázandók. 

Budapest, 1933. február 15. 

J(ovács ödön, 
Bp. Gy. T. ü. titkára. 

Koritsánszky Ottó, 
M, Gy. E. ü. igazg. 

17 
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}Iivatalos értesitések kiizlési módja. 

- Értesítés. 

_!>,.,. Testület néhany tagja azzal a kéré ~el for · 
dult a titká.ri hivatalhoz, hogy a testület_i lnvat?l.~;; 
értesitések a szaltlapban való ltözlésen luvül, ltulon 
};::örlevél útján is közöltessenelt a ta~okkat. _ _ _. 

I{özlö1n, hogy n1iután minden lusebb ert.es1t~s
nek nlinden taggal külön körlevél űtj<i.n valo koz
lése nagvon ::ook felesleges költséggel és munk_a~~
zarlássai~ járna, a titkári hivatalnalc nincs ~od~a
ban ennek a kérésne!c eleget te~i. Azonba;:i 1~t~~
kedés történt arra nézve, hogy minden testulet1 et
tesités a Testület hircletötábllij<in is kffligge~ztes
sélt. Ezenkívül a Testület könyvtárá?an minden 
szaklap bármely idöben rendelltezésére 3.ll a t_ag~.k · 
na1;::. - \'églil a titkári hivatal is b8.rmely ~~tl;;:o~
nap clélelött 9-2 óráig ltészséggel ad felv1lagos1-
tást a szaklapokban l;;:özzétett értesítéseltre vonat
kozólag. Ilyenforn1án azoknalc a testüle~i t~gokn8:~;;: 
is módjul;;:ban áll a szükséges tudnivaloltr~l. kell~
képen tájékozódni, ali:ik szaklapot nem Ja! atnah, 
vagy nen1 olvasnak. 

Budapest, 1933, február 15. 

l'Loi:ács ödö11, ügyv. titk~.r. 

53 -1933. szán1. 

• ·\z Országos 1\IagánbctegsegClyzö Egyesület vényei. 

- Ertesítés. -

Ertesitem a Testület t. tagjait, hogy a négy 
legnagyobb székesfövárosi szanatórh:m égisze ?-lat_~ 
megalal;:ult az „Orsza.gos Maganbetegsegelyzo 

Egyesiilet", a1nel;ynel;: n1üködési lcörébe tartozik a 
tagoknak gyógyszerekkel való ellát8.sa is. Az egye
sület működését már megkezdette és a negy szana
tóriun1 szavatosságot vállal arra nézve, hogy a 
gyógyszerszámlákat az egye:::..Ulet a beryujtásto. 
szán1itott 1·1 napon belül kifizeti. 

.t\Z egyesület terhére rendelt gyógyszerek te!U:i, 
hitelben kiszolgáltatható!;;:. I-Ia az egyesület eiv11:-· 
lalt fizetési kötelezettségeinek netán eleget nem 
tenne, a gyógyszerekneJ;;: hitelbe való kiszolgáltata
sa be.:öZtintetendö. 

Budapest, 1933. február 15. 

Ii:ovács őclö11) ügyv. titkár. 

:258~ 1933. szám. 

.·\. ''egj·\·izsgúló .állon1üs n1üli:ödése. 

-· l!':rtesités. -

.A. tanügyi bizottság ja:n1ár 31-én tartott ülése 
foglalkozctt vegyvizsgáló-állon1ásunk sorsával is. 
Sajnálattal kell megállapitanunJ;;:, hogy a közel 11a. 
rom évtized. óta, fökép a közegész:>égUggyel kapcso
latos vegyvizsg:llatokat végzett vegyvizsgáló tillo~ 
másunkat a gyógyszerészkar tagjai nem foglalkoz
tatjá.k kellöképi>n. 

_.\. gyógyszervizsgálat terén spt:icializálódott 
vegyvizsgáló·állomásunkra . ez .űton is felhívjuk t . 
kartársaink figyelmét. Vegyviz~gáló-állomásunk 
J~artársaink részére igen lényeges dijkedvezmé"Cl.ye
Jtet nyűjt akár gyógyszervizsgél3.tok

1 
akár má.:i 

anyagok vegyvizsgálata alkalmávaL ·Az állomá3· 
balcteriológia-vizsgálatokat nem végezhet. ~<\.zonban 
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minden egyéb vegyvizsgálati munkában készséggel 
áll lcarunk tagjainak rendelkezé:ére. 

Budapest, 1933. évi február hó 15-én. 

l(o1·itsá11szky Ottó .• 
Ugyv. igazgató. 

297-1933. szám. 

Dr. Gaál End.re, 
elnölc 

.A. I\L.\.BI gyógyszerszárnlúk benyujtása. 

- l!:rtesités. -

_!\.. ?v!agánalkalmazottak Biztosító Intézetének 
igazgatósága 3817-1933. számú átirata afapján 
felhívjuk az összes gyógyszertárai{ t. felelős veze
tőit, hogy az Intézet kerületi orvosai á.ltal rendelt 
gyógyszerekről való számlá.t, ne negyedévenlcént 
hanem ha.vonta. nyújtsák be. 

_l\..z átirat szerint az Intézet a havonta benyuj
tott számláltat az eddiginél gyorsabb ütemben fog
ja folyósítani. A hó 5-il{e utá.n, tehát késve érltezü 
számlált kifizetése azonban csak késedelmesen tör· 
ténik. 

Budapest, 1933. évi február hó 15-én. 

Koudcs öclön, 
ügyv. titkár. 

Ii.oritsánsz1cy Ottó, 
ügyv. igazgató. 

• .\. \legyvjzsgáló Alloiuás n1íil:;:ödése. 

- l!:rtesítés. -

A tanügyi bizottság január 31-én tartott tuése 
foglalkozott vegyvizsgáló-á.llomásunk sorsával is. 
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a közel há
rom évtized óta, főkép a közegészségüggyel lrapr;so
lat:Js vegyvizsgálatokat véf"'·Ő vegyvizsgáló állomá-
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sunkat a gyógyszerészkar tagjai nem foglalkoz
tatják kellőképen. 

_t>,.. gyógyszi~rvizsgálat terén spe:cializálódo'tt 
vegyyizs?áló á.llomást_inl:;:ra ez úton is felhivjuk t. 
lra;rtar.3a1nk figyelmet, \Tegyvizsgáló állomá.sunlt 
l\artárs~~nk r~szére igen lényeges díjkedvezménye-
J:;:et nyuJt al:;:ar gyógyszervizsgálatol:;:, akár más 
anyagol:;: vegyvizsgálata al!ralmával, A.z állon1ás 
bakteriológiai vizsgálatolcat nem végezhet. Azon
ban minden egyéb vegyvizsgálati mttnlrában kész
séggel áll karunk tagjainak rendell{ezésére. 

Budape:ot, 1933. évi február hó 15-én. 

Ii.oritsáns::Jcy Ottó_, Dr. Guál Endre, 
ügyv.-igazgató. elnök. 

Hiteln1egvonás néluln~· t•g;vesiilettől, 

·- :mrtesítés. 

~rtesiten1 a Testület t. tagjait, hogy miuttl.n ál-
1:.indo_ panaszok szerint a Betegellátó Szövetkezet 
(V„ Nádor u. 12.) fizetési kötelezettségé:iek nen1 
tesz ele?et, . a ~a.gjai részére rendelt gyógysze1•eket 
csak keszpenzflzeté:; ellenében l;:ell kiszolgáltaLTli. 

Ugyancsak n1eg l;:ell szUntetni a következö 
egylete!:;: terhére rendelt gyógyszeneknek hitelben 
való l;:iszolgáltatd.sát: 

Deák Ferenc Jótékonysági Egylet. 
I-Iungária betegsegélyzö egylet. 
Első 1'1agyar Izraelita Beteo-seo-élyzö és Ten1et-

J:;:ezési Egylet. 
0 0 

Budai Izsaelita Betegsegélyzö Egylet. 
Izraelita Siketnémák Országos I!ltézete. 
Budapest, 1933. ,:>.prllis 5·én. 

Ii.01.:ács ödön, iigyv. titl;:Ur. 
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:\ belügy1niniszteri „tcchniliarendclet>'(· 

-- Felhívás. -
.i.\z é.prilis 5.-ild ltelettel lubocsátott belügyn1i

niszteri ú. n. „Technilta-rendelet" tá.rgyában, a 
];fagyarországi Gyógyszerész-Egyesület és a Buda
pesti Gyógyszerész Testület az itt következő felter
jesztést intézte a belügyn1iniszter úrhoz: 
5'99 /1933. szám. 

Nagyméltóságú lviiniszter úr!, I'\:egyelmes 
Urunk! 

Nagyméltóságod ez év április hó 5.-én, 21240.1/ 
1933. B. M. szám alatt, körrendeletet boc:.átott 1d 
a nyilvéinos és házi gyógyszertárak nem gyógy
sze1lészi Jtépesitésü 1allcalmazottai fogl.1lkoztat:ásá„ 
nak szabályozása tárgyában. 

_i.\. gyógyszerészi ltar örömn1el és n1egnyugvás
sal fogadja Nagyméltóságodnak minden olyan in
tézkedé::ét, amellyel a gyógyszertárak 1tözegészség
ügyi !ntézmény jellegének megóvását igyekszik biz
to.sítani, Mégis sajna.lattal meg lcell állapítanunJt 
azt, hogy az ilyen intezkedések az utóbbi időben jó
részben az érdekelt karnak meghallgatása né1li'.ü1 
történnek. Ennek tulajdo!litható, hogy az ilyen in
lézkedéselcbe olyan rendellcezések és megállapitá
~ok 'ri.erülnek bele, amelyek vagy fölö:.:legesen sújt
jált a gyógyszerészi li'.art, vagy amelyek bátran el~ 
hagyhaték volnánalt anélkül, hogy a ltitüzött cél 
siltere veszélyeztetve volna. Nevezetesen Nagymél
tóságod szóban levö rendelete is azzal a bevezetés
sel kezdödik, hogy „ismételt tiltó rendelkezé:ek el~ 
1enére a gyógyszertárakban a gyógyszerészi ltépe
sitésü személyeken kiirUl olyan alkalmazottak is 
végeznek gyógyszerészi szalctudá.: t igénylö inun-

ké.t , aJtik gyógyszerészi képesitéssel nen1 rendel
kezhek." 

Nincs szfrndékunkban ennek a megállapításnak 
nagyjából való helyességét J;:étségbt vonni, inégís 
utalunk arra, hogy mivel a korábban érvényben 
volt tiltó rendelkezéselt .módot <Ídtak a hatóságok
nak arra, hogy a kifogásolt gyakorlat csirájában 
elfojtassék és a hatósá.g ezt elmulasztotta, úgy 
érezzük, nem méltányos és nen1 igazságos egyesek 
szabálytalan magatartásáért az egész kar jó hirét 
pellengérre állítani. .A. rendeletnek a szóbanievő 
bekezdése azt a hitet ébresztheti, mintha ezt a ki
fogásolható elj8.r8.st az egész gyógyszerészi kar 
folytatta volna, ami véleményünlt szerint se nen1 
igazságos se nem n1éltányos, főképen a gyógysze~ 
részek azon nag:y· többségével szemben, amelyik 
nem gyógyszerészi lcépesítésü személyzetet gyógy
szerészi munkaltörben sohase foglalkoztatott. 

~i.\ körrendelet érdemi részére vonatkozólag a 
ltövetkezö tiszteletteljes észrevételein;tet vagyunk 
bátrak Nagyméltóságoclnak figyeln1ébe ajánlani: 

_i.\z ehö pontban foglaltali'. szerint az a rendel
kezés, hogy gyógyszerek készítósével csak a törve
nyes feltételeknelt megfelelő, gyógy.szerészi képe::i
tésü személy foglalltozhatik, csak a nyilvános és 
h<izi gyógyszertárakra, valamint az ezekkel össze
függő, ltülön iparengedély nélklil müködö gyóg::
szertári laboratóriumra korlátozódik. ''éleményih-ik 
szerint ez a rendelkezés fliánycs, mert lti kellene 
terjeszkednie a gyógyszereit készítésével fogl11kozó 
iparengedéllyel működő vállalatok, gyáralt labora
tóriumának személyzetére is !{özegészségügyi 
szempontból ugyanis egyforman veszedelmes és lca
ros lehet, ha a gyógy.::zert alrár a gyógyszertárban, 
aká1; s. gyári laboratóriumokban stb. nen1 megfe-



lelö gyógyszerészi képesítésü egyén végzi. De reá 
kell mutatnunk arra is, hogy a rendelet ebben a 
szűk Jceretek közé szoritott formájában a gyógy
szerészi pályán sajnálatosan tapasztalható munka
nélküliség leli:üzdése és csöltitentése szempontjából 
sem fog a várt eredménnyel járni, mert csal\: ali:kor 
lehetne nagyobb számú gyógyszerészi képesítésű 
egyénnek elhelyezésére l\:ilátás, ha ez a rendelkezés 
azol\:ra az ipari vá.llalatoltra is kiterjesztetnéli:, ame
lyek nagy tön1egel\:·ben végeznek gyógyszerász: 
szaktudást igénylö munkálatokat és azol\: végzéséi·e 
ilyen képesitéssel nem rendelkezö egyéneket is all\.aL 
n1aznal\:, 

!{érjük tehá.t Nagyméltóságodat, hogy ily ér
telmü rendell\:ezés löadása érdeli:ében, a m. kir. 
l'i:ereskedele.mügyi miniszter urat megkeresni mél
tóztassék. 

A körrendelet 2. pontj3.ban foglaltakat teljes 
egészében n1egfelelönek tartjuk. Nem hallgathatjuk 
el azonban azt a jogos kifogásunkat, h:::gy amig 
gyógyszertárakban történő gyógyszerkiszolgá.ltatá
:'ükra :iézve, kúzeg-észségügyi érdekböl ilyen szi
gorú rendszabályokat tartalmaz a li:ÖITendelet, ad
dig semnü sem történik annak a köztudomású és 
nen1 egy esetben szerencsétlenül, söt halállal vég
zödö visszaélésnek megszüntetésére, hogy a drogé
ri<ikban, illatszertáraltban, söt l;;ereskedésel\:ben, 
ugyanc~ak semmi szaktudással nem rendell\:·ezö egyé
nel\: szolgáltatnak lö gyógyszerel\:et, gyógyszerli:ülön
legességek1::c stb., jóllehet a fennálló törvényes ren
delkezések ezeknek ilyenel\: löszolgáltatását sen1mi 
l~örülmények között nen1. engeclili: meg. 

_4._ ltörrendelet 5. pontja állapítja meg azokat 
a biintetö szankcióli:at, amelyek a rendelet int~zke-

' 
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dé3cit be nem ~a1 t · O'yo· - t · 1 · . ·t'· .
1 

„ · 0 o gy.,,zer artu aJdonosokat 
5'') ]a L 

. _..\. gyógy.szejcésZ'l k::trnak természetesen nin"'s 
es nem Js lehet löíogása azoknak a sziaorű me.".--
1·endsz~bulyozá.sa ellen, akik az érvénybe; levö re;-
delkeze=:eket megszeO'ik de túlzottan é ··1 • tele „ 1 . . 0 

• s szu tseg-
. ~u sz1gorunak tartja az 5. pont második bekez-

desen_ek a~t a_ rendelkezését, amely a kihágási cse
:~kmeny~ ~sI?etelt ~setben, a gyógyszertár vezeté
.,,ere h-~~?s.~g1 kezelónelt kirendelésével bünteti. 

. Kul?nosen túlzottnak érezzüJt ezt az intézl\.e
dest az:rt, mert a li:örrendelet szövegezése itt-ott 
1na_gyarazatra szorul. Enélkül n1ég a jóhiszem ·· 
~~~?yszeré~z _is jutha.t olyan helyzetbe önhibájá~ 
l.1vul, _hogJ bar a leg3obb tudomása szerint a ren
tle!e~. e1t:l~ébe:a jár el, eljárása ellen a hatósáa ré-
;_ zerol meg1s kifogás en1eltetik 0 

. Példaképen csak olyan ~setre mutatunk rá. 
amikor esetleg a gyóO"vszertá r gyo· ~yszer · · 1- • ' -·t · ·· l . i:;...- o o eszi \.epe
~~ e~u a !~?-!mazottJa, a tulajdonos tudomás01 nélkül 
C::i 1~te:ic:oJ?- ellenére foglall\.oztatja a nem o-yóay
szere.sz1 .. kepesilésü alkalmazottat ayóo-ys~er:szi 
munkakorben. 0 0 

"-' 

Ennélfogva arra l~érjuJi: Nagyméltóságodat, 
hogy alulírott egyesület es testulet vezetoségét va
lamint az Okleveles Gyógyszerészek o · '· 
Eayeo:üJet t .. . . _ I szagos 

o ~ . e veze_ o.;eg(;t, a szóbanlevo kbr1rencle!et 
hel~•es erte_Im:zese célj<iból megtartandó &rtekez~ 
l~t1e :i1e.~luvn1 _kegyeskedjék, hogy a tényáil<isok :t ~dmeny ehez l;;ep~st; az érdeli:képviseleteknek mód
J_ukban leg_y~en a gyogyszertárak tulajdonosainak a 
l :nclelet minden egyes intézked6séröl behat· é.5 
reszletes magyará.zatot adni. 0 

. ~.\z előadottakból is ügy hisszük kétséatelen ··1 
lJe1gazolást nyer annak a J·e1entöséae 'é- fonto .· u 

o "' • oss.iga, 
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hogy CL gyógyszertáral{at erdel.{lÖ i?.t~zkeJés:~~re 
vonatkozó .rendelettervezete}{., ,Jt1bocsaJta.::'Ult e;'ött, 
a gyógyszerész egyesü1etel{nek minden alk'3.lommal 
meglrüldessenelr. Ennélfogva újból és hangsúlyozot
tan ltérjüj;: Nagyméltós:igodat, hogy erre vonatko
zóan is hathatósan intéZ}{edni méltóztassék. 

Budape:::t, 1933. Cvi április hó 22.-én. 
Nagyméltóságodnak n1ély tisztelettel 

Dr. Gaál E1ul!'C„ 
elnö!r, v, államtitkár, orsz. gyül. képv. 

J{oi;úcs ödön~ 
a Bpesti Gyógy
szerész Testület 
ügyvezető titkdra. 

Kodtsú11s:;lcy Ottóy
a 1'1agyarországi Gyógy

szerész-Egyesület 
ügyvezető igazgatója. 

l~.ddig is, amíg a felterjesztésben kért nlini.:=z· 
teri értekezlet tiszt<izni fogja a hivatkozott rende
let helyes értehnezé::;ét, felhivjulr valamennyi gyógy
szertar t. vczetöjét, hogy a f. é. május hó 1.-én élet
belépő rendelet intézl;:edéseinek szigorú szem elött 
tartásával, az ú. n. technikai alkalmazottalr:it a 
gyógyszertárban való működéstől, valamint. i:lin~eu 
gyógyszerészi szakképesítést 1gévylö munkatol tilt
sák el. 

Budapest, 1933. <lprilis 2::!. 

D:t. Ga1íl 
il.ot:ács ödün, 
a B. Gy. T. ti. v. titk. 

Endre_. 
l{oritsdH,')zky OttU .• 

a M. Gy. E, ü. v. igazg, 

,\_ ,,technilt:.Lrendelet"helyes értehn::zése. 
- :m1tesítes. --

• .\. „Gyógyszerészi Közlöny" és a „Gyógysze·re
szí Hetilap" április hó 29-iki, illetve 30-ild szám8.-

ban közöltük, hogy az úgynevezett „techniká.J;:" fog.:. 
lalkoztátása tárgyá.ban ldbocsátott miniszteri ren
delet helyes értelmezését, 1niniszteri értekezleter.. 
fogjuk tisztázni. 

Az érte1cezlet április hó 28-án tartatott n1eg a 
belügymintsztC-.riumban, a1t1l\rott egyesületeJ;: ltóp
viselöi•1el és lrilrtildütteivel. 

.'-\. lefolytatott tárgyalások eredményét, vagyis 
a szóbanlévö rendelet helyes értelmezését, miheiz
tartás vegett a Jrövetkezölrben közöljük: 

Fehér munkaltöpenyt - ha nen1 ut".:ai ruhá.ban 
dolgozna!;: - egyedül csalt gyógyszerészek (tulaj
donosolt, .aUralmazottak és pedig: oldeve1esek, je
löltek és gyakornokok) viselhethek. 

_I\. technU;:a, laboráns, takarítónő, kifutó, a fe
hértől határozottan elütő, egyébként tetszés szerin
ti szines köpenyt köteles viselni. _.\. pénztárosnönelr 
és az irodai személyzetnek nem kell köpenyt hor~· 
daniol\:, de ha mégis köpenyben teljesitenek szo1gü
iatot, úgy azt csak szines köpenyben tehetne 

A gyógyszertári helyiségben (officina), úg:r
szintén a homeopata gyógyszerosztályban akármi
lyen gyógyszernek elkészítését, gyógyszereknek, 
gyógyszerkülönlegességeknek, általiban az eladásr:i. 
kerülő összes l.:észitményeknek, árűknak, (kötsze
rek, orvosi segédeszközök, Jtozn1eti1;:ai cikkek, :i~
\•ányvizelr, stb.) kiszolgáltat3sd.t csak gyógyszeré:zz 
végezheti. 

.A. pénztárcsnöt: a gyógyszertárban, a pénzke
zeléssel járó teendokön, vagy esetleg irodai munk.é.
latol{on kivül (számlairás, könyvelés, kartotékolá:;:, 
stb.) csalt osztatlan porolt, teák, különlegességek 
csomagol<isával, kapszulák bel1ajtogatásava1 szabad 
foglalkoztatni. Ezt a n1unkát azonban csak a pénz
tárban végezheti. A gyógyszerészi mun1;:aasztaln?.! 
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a pénzté.rosnö nen1 tartózkodhatik, de a laboratóri
umban f.oglalkoztatható, technil{ai munkal\:örben. 

A technika a gyógyszerté.ri helyiségben (offi
cina) egyáltalán nem ta.rtózkodhatik, csak az alatt 
az idő ailatt, an1ig takarítási munl\:át1tokat végez. 
_.\.·gyógyszertári helyiségen (officina) ldvül a la
boratóriumban, kanutrll,ban, pincébe:i, padláson, a 
technikák csak gyógyszerészi szakl\:épzettséget nen1 
igénylő munkakörben foglalkoztatható!\:, űgymint 

. a helyiségek takarítása és rendbentartása, asztat· 
1an porok, teák, l\:ülönlegességek, kész homeopata. 
gyógyszerek csomagolása, ampullál\: töltése és be
rorrasztasa, tabletté.zógép töltése, elkészített kenö
csöl\: l\:ikeverése, végbélkúpok elkészített anyagá:.1ak 
fornuibaöntése vagy Iüsajt:>lá.sa, kapsulál\: behajto
gat:isa, stb. Gyógyszerl\:ülönlegességel\:, lüszerelt 
gyógyszereli:, dobozok, cimkéli:, dugók, zacskók 
gyógyszertári (officina) kEszleténel\: pótlását a mel
lékhelyiségekben a technikák ugyancsalt elvégezhe
tik. .A. technika a gyógyszerész rendelltezésére, a 
gyógyszerek elkészítéséhez és !dszolgáltatá.sá.hoz 
szük::;éges munkaeszközöli:et, edényzetet, üvegeket, 
kötszereket és últalában a rali:tdxhelyiségeli:bö! 
nünden anyagot a gyógyszertárba bevihet, de azt 
csak a gyógyszeré~znek adhatja át. 

l{ozmetikai anyagoltnak, há.ztartási c'kkek
nek, külön e cétra berendezett helyiségben való áru
:::itása technika Ultal is végezhető, azonban e helyi· 
~égben gyógyszere]~. gyógyszerkülönlegessóg, kis~e· 

relt gyógyszerek nein tarL11atók. 
li. büntető renclelli:ezesel;:kel kap::solatban meg

állapitjuk, hogy ha a gyógyszerészi képesítéssel 
nem biró alkalmazottak vaiamelyike n€m a gyógy
i;zertár tulajdonosa, illetve felelős vezetöje, hanem 
.a gyógyszerész alkalmazott rendelkezese, vagy uta-' 

l 
'"'Ítása alanján f o-l ll"" · 

•· ._.. 0 e a ..,~zik ineg nem engedett n1un-
~al~or.ben, alt~i:or az ebböl előálló következményekért 
d yogy~zeresz alkalmazott a gyógyszertár tulaj
" ono:a, .i1le~~e a felelös vezetővel szemben term6-
. zete::.er. SaJat személyében feielös. e 

Budapest, 1933. május hó l. 

Dr. Gacil Endre~ 
elnök . 

Koritsá11szlcy Ottó, 
a :rvr. Gy. E. ügyv. igazgatója. 

Kovcics öclöu 
a Budapesti GyóJ?"yszerész Test'u··iet 

~ ügyv. titkára .. 

. Dr. Hajós Gyula., 
az Okl. Gyogysz. Egyesülete·nel< ..., ti. titká.ra. 

az Okl. 
Dobos G<iboi', 

Gyógysz. Orsz. EgyesUletének elnöke. 

.·\ küH)nféle tipusü g,róg,:r.szertúral• · r~·zsiktilt!;ég;~ (•s 
haszonhozama. 

- Jel~n~é~ a belügyminisiter úrhoz 
Nagymeltos·i J?"Ű M. · · 

Urunk..t '"""e ..i: in1szter Ur! I{egyelme;:-

Nagyméltósá.god a 210 78~ 1 alatt kelt nb. leiratában arr h· ,_ 933. XV. szán1 
ket, terjesszünk fel részlete: i~ta fel .. ero.:-esilletün
arról hogy a különb·· .. t· szamszeru k1mutatá.st 
. ' ozo ipusú gyógysze„tár l .. l 

t1 forgalmi adatai ho an " a e uz e
gyógyszert:irakra vonaf - o~zlanaJc . meg, mert a 
érintö ügyek inté - . kloz~ es a gyogyszerészeket 
adatokra o NaayméI:;::gv~d b~pl csolatb~, ezekre az . 

0 o cs vezetese alatt :iL 
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nünisztériun1nak gyalrran szüksége van. 
E felhivas f::ilytán Nagyméltóságod szóbanlevö 

leiratát egész terjedeln1ében közzétettük a Gyógy
.szeré.-szi l{özlöny f. évi március hó 12-én megjelent 
.számában. (Lásd nz 1. sz. mellélrletet). Ezenkivill ~. 

n1ásolatbru1 2. alatt idecsatolt lrörlevelet lrüldöttüi. 
.~zét a gyógyszertárak ama részének, amelyeltröl bi
·zonyosan feltételezhető volt, hogy a rendelkezé
...sülrre bocsátott lrérdöivet kiállítani lrészek és képe
~~elr és amelyeknek adataiból Nagyméltóságod '8. lri
;;ántakra nézve leginltább megfelelő tájékoztatást 
nyerhet . 

.1.\. beérl;:ezeít l;:érdőivelret Nagyméltósá.god le
jratánal;: megfelelően lds-, l;:özép~ es nagy0bb for
galn1ú falusi, ugyanilyen tipusű lds- és nagyváro.:-:1, 
;;alanünt szélresfövárosi gyógyszertá.rak adatai sze
rint csopo1 tc;:;iLc~t.i.:~:. 

_A,_ beérkezett adatoli:nak csoportosításából a kö
vetkezőket állapítottuk meg: 

-•l falusi !fYÓ!Jys;:;ertárcrk anyagszültséglete át
lagosan a forgalon1nalt 29.63-47.90 szá.zaléka. 
Ugyanezelrnek a gyógyszertá.ralmalr rezsiköltsége 
(házbér, személyzet, adólr, fütés-világít3.s, .,;tb.J 
31.55-18.8 száza!él;:. Tiszta haszon a forgalomnak 
15 százalékától 38.82 százaléká.ig terjed. ~A... falusi 
gyógyszertáraknalr ez a magas százalél;:ű tiszta 
·.haszna ·ugyanezeknek a gyógyszertá.ralmak nem je
lent nagyösszegü jövedelmet is, mert az egész for
galmuk oly kicS:iny, hogy a 38.82 sz:izalélros nyere
.ség is alig biztositja a gyógyszerész megélhetését. 

..,1 Jd.svárosi gyógys:::ertcí.rnlc adatai a követJ;:e- · 
zöli:: Anyagszükséglet beszerzésére fordittatik a 
forgalomnalc 35-·15 százalél;:a, rezsiköitségre 28-
37 százaléka. Tiszta haszon a _forg8.lom 15-24 sza
·i:alélra. 

2il 

.tl 11nf1.11vri„osi !JJJóyys;;;crtá!·a!cra vonatkozólag a 
következő adatoli:at nyertülc Anyagszükséglet be
szerzésére fordittatik a bruttó forgalom 38-52 szá
zaléka, rezsiköltségre 36----'18 százalél;:a. Tiszta 
'.haszon a forgalom 11-18 százaléka. 

A szélcesföv(i,rosf gyóf;ys.-;ertdraktól beérl~ezett 
l;:érdöivel;: adataiból a következöket űllapítottul;: 

meg: ~A....nyagbeszerzésre fordítanak a bruttó bevé
telböl 45--51 százalékot; a rezsiköltség a bvuttó 
fcrgalonmak 39-1-1 százalélra. Ti::zta haszon a 
bruttó bevételnek 9-15 százaléka. 

i,,,_z a szembetünő jelenség, hogy a nagyvárosi 
gyógyszertárak rezsiköltsége a .szé!resfővárosial~ 
rezsi1;:öltségé.nél aránylag n1agasabb, véleményünir· 
szerint abban lelheti magyarázatát, hogy a nagyobD 
forgalmú székesfővárosi gyógyszertárakban az al
kalmazott személyzet munká.ja gazdasá.gosabban 
osztható be és okszerübben haszn<i.lbató fel. 

Ide csatolunk a leiratnak megfelelő tipusú 
gyógyszert3.ra1;:tó1 beérkezett kérdőívek li:özül 
egyet-egyet azokból, amely gyógyszertáraknak a 
tulajdono:::ai arra hatalrnazták fel egyesilletünlret, 
hogy beküldött adataikat, nagyÜbb hitelesség l;:ed
véért, n. n~v Cs gyógyszertár megjelölése mellett bo
csássuk Nagyn1éltóságod rendelkezésére. 

Tesszük azt abból a célból, hogy Nagyn1éltósá
godna!\: a beJ(illdött adatoJr helyességénelr ~~s n1eg
hízhatóságánalr ellenőrzésére módot nyujtsunk. 

_t:.,_ beérkező adatok feldolgozása meggyőzött 
bennünket a.-r1nak a feltevésünlrnel;: helyességérőlr 

hogy bizonyos tipuscli: szerint kiválogatott gyógy
szertáraknak a forgalomra és a tiszta haszonra vo
natkozó üzleti adataiból, a többi hasonló tipusú 
gyógyszertá•: forgalm<ira és tiszta hasznára helyt
álló köve~keztetésel;:et· levonni nem lehet. Nem lehet 



azért, mert ugyanazon lako::;szamot feltételezve is, 
a Iakossá.gnak foglaUtozása, gazdasá.gi helyzete,~ 
kulturá:lis fejlettsége, esetleg kor szerint való meg
oszlá.sa, klilönbözöképen befolyásoljált a gyógyszer
t<ir forgalmát. A gyógyszertár tiszta haszna pedi;; 
nem egyedül a forgalom nagyságától függ, banen1 
föképen attól a li:örülménytöl, hogy ez a forgalom 
betegbiztositóintézeti, li:özgyógyszerellá.tási rendelé
sekböl, magánorvosok magisztrcilis rendeléséböl, 
vagy gyá.riparilag elöállitott, használatra kEsz ltl
szerelt gyógyszerek, továbbá kozmetikai anyagol: 
és kézieladási cikltek eladá!:lából állott-e elö, illetve 
attól, hogy a foryalo11i1ui,7;, ezelc ct rés:::ei a forga
Iá11111ak niilyen százalekcít teszik lci, amire az adat
gyüjtés nem terjeszkedett ki. Ezenkivül befolyá.sol
ják a. gyógyszertár tiszta haszna.t azoli: a ltülönb
ségek, amelyeli: a rezsiltöltségeli:nél feltétlenül je
lentli:eznek, pld. a hrl.zbérnél, személyzeti ldadások
nál, vidélti helyen a nagyobb raktár fenntartásának 
a szükségességétöl, a nagyobb szállítási költségek
töl, viszont nagyobb városokban és a székesfőváros
ban olyan üzemi kiadásoktól, an1elyek kisebb helye
ken hiányoznak. (Pld. pénztár:.:snö, telefon, na
gyobb világítási li:öltségeli:, stb.) 

Hangsűlyozzulr tehát, hogy a jelen felterjeszté
sünkben Nagyméltósá.god elé tá:rt adatok teljesen 
elméleti értékűeli:, azok a gyógyszerészet bármely 
ügyét <'!rintö intézkedésnél megbizbató alapul ne111 
szolgálhatnak és megnyugtató módon, a gyógysze
részelt indolrolatlan sérelme nélltül fel nem használ
hatók, mert tipusos gyógyszertár nin.cs, legaiább is 
a rendellrezésre d.lló és feldolgozott anyagból ilyen
nek a képe kialaltitnató nem volt. 

11-Ieg kell említenünk továbbá, hogy a bE•küldött 
kérdöivek adatai szerint kimutatott tiszta haszon-
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ban a gyógyszertárba fektetett töli:e kamatai fiem 
foglaltatnak benn. 

Az elöadottaJt alapján. mély tisztelettel arra 
ké;rjük Nagyméltóságodat, hogy amennyiben vala
mely intézkedés megtételénél egy-egy gyógyszertár, 
vagy valamely legalább nagyjából hasonló li:öriil
mények és feltételek között lévő ltörzet gyógyszer
tárainak forgalmi adataira szükség van vagy lesz, 
arra vonatltozólag minden egyes esetben külön-kü
lön lregyeskedjék Egyesületünktöl ~.ájékoztató ada
tokat belrérni. 

Budapesten, 1933. évi :-~1ájus hó 2-án. 
Nagiyméltóságodnak mé11Y tisztelettel: 
Dr. Gaál En<lrc., elnölt, v. államtitkár, orsz. 

gyill. képv„ J(o·vács ödön, a Budapesti Gyógysze
rész Testület Ugyvezetö titli:ára, Korítsáns,::ky Ottd, 
a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület Ugyv. 
igazg:i.tója. 

095-1933. szám. 

:\ ,,siirgösség<' címen Jdadott gyógyszerek ld:iltségci

nck fed-ezése. 

·-- Ft:lhívá.s. -

~i.\ :NI. Gy. E. 19:{2. [!Prilis 16-án kérelem1nel for
dult a népjóléti miniszterhez. I{órte az 1876 :XIV. 
t.-c. 127. §-a első bekezdésének rendelkezésére hi
vatkozással, hogy a sürgös veszély esetét!, a rende
lö orvos által igazolt vényre hitelben ld.szolgálta
tott gyógyszerek ára, a közgyógyszerelá.tásl terhére 
legyen á.tirható, ha a gyógyszerész az adós vagyoni 
helyzete miatt, a hitelezett összeget behajtani nen1 
tudja. 
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A felterjesztésben foglaltakra nézve az intézke
dést 1932. szeptember hó 9-én megslirgettUk. 

E felterjesztésünltre a belügyminisztériumtól az 
alábbi válasziratot ltaptuk: 

!viagy. Kir. Belügyminisztérium 

226. 710-1932. sz. XV. oszt. 

Tárgy: A „sürgösség'' címén kiadott 
gyógyszerek költségeinek fedezé:::e tá.r
gyában. Hiv. sz.: 601-1'932, 1365-
1932. 

A 1v!agyarországi Gyógyszerész Egyesület El
nökségénelt 

Budapest. 

Utalással fenti számú és tárgyú felterjesztése'.-· 
re, mielőtt a szóbanlevő ügyet érdemleges tárgya
lás alá. venném, felhívom az Egyesületet, gyii..jtsön 
be adatokat arra vonatltozólag és l;:özölje velem, 
hogy az elm.uJt év folyamán az egyes gyógyszertá
raknak milyen veszteségiik volt a magánfelek ré
szére siirgösség cimén hitelben ldszolgáltatott azon 
gyógyszerekből, amelyel;:nek ellenértéltEt a fizetés~ 

re kötelezettek meg nem fizették és az biröi úton 
sem hajthatö be? 

Budapest, 1933. évi április hó 3-án. 

A miniszter rendeletéböl: 
Dr. Mozsonyi, 

miniszteri osztálytanácsos. 

Felhívjuli: e leirat alapján mindazokat a l;:ar~ 

társainl;:at, akik sürgős veszély esetén, a rendelö oi·
vos által igazolt vfnyre, gyógyszert hitelben ki-

szolgáltattalt, de annak árát a hitelt igénybevevő
töl behajtani nem tudtált, li:özöljéli: az erre vonatko
zó pontos adatoltat, a fent közölt miniszteri leirat
ban foglaltaknat;: figyelembe vételével. 

Budapest, 1933. május 6. 

J(otitsthiszky Ottó, 
ügyv. igazgató. 

Dl'. Gaál Entl !.'.:. 

elnök. 

.A. Rozsnyay l\lfrtyás entlékpályázat. 

- Felhívás. -

A :Magyarországi Gyógyszerész Egyesület a 
gyógyszerészgyakornol;:ok n1unkakedvénel;: es pá
lyaszeretetének fcl;:ozisára pályal;:érdéseket tüz ki. 
Alább l;:özlünk 9 pályal;:érdést és pedig 3-3-at a 
gyakorlati gyógyszerészet, farmakobotanika és J;:é
mia tárgyköréből. 

Minden pályázó mind a 3 tárgyl;:örböl Iegalű.bb 
egy-egy kérdést tartozik megoldani. 

A pályamunlui.J;:, melyek tisztán, olvashatóan, a 
papír egyilt oldalára irandók, leylcésőbb 1934. (í.prilis 
1-iy küldendőlt be a ~Iagyarországi Gyógyszerész
Egyesület ügyviteli irodájába. (Budapest, VI., He
gedüs Sándor-utca 17.). A„ pá.lyamunkő.k mindegyi
ke jeligével látandó el és a páJyázónal;:, valamint 
tanitófönökének neve és címe, a jeligével ellátott 
boritékba irandók. Névvel jelölt pályar.aunJ;:a nen~ 

kerül elbírálásra. 
Pályadíjak: I. díj: 1!00.- P, II. díj: 60.- P, 

ill. dij •10.- P, továbbá elismerő ol;:leveleli:. 

18' 
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PALY .Aii.ERDI!JSEii.. 

ct) 11 !Jyalcorlati !Jyöyyszcrészet tárgyköréből: 

1. Ircl le, mit tucl.<;z az emulziókról? 
2. Hogyan és mit steriliz&l a gyógyszerész a 

gyógyszert<irban? 
3. Hogyan készítettél füzeteket, forrázatokat? 

Ird le n1inclazt1 amit ezen n1unkához megta
nult<il. 

bJ 11 fa1·n1a1cobotani1aci tárgykörből: 

1. A.dti pontos külső n101"fológiai leírását a 
drógkereskedelemben elöfordD1ó herbá.ltnak„ 

2 .• '-\del pontos külső morfológiai leírását a hü.' 
velyeselt csa.lúcljúba tartozó drógoknak é$ 
gyógynövényel::nel::; sorold fel a ltereskedel
nü v8.lfaj:::kat, a hatóanyagokat, fontosabb 
tartalmi részeket, előfordulásukat, valan1int 
egyéb tulajdonságaikat, a1nelyelt érdel;:lili: a 
gyógyszerészt. 

3. .A.. ]\{agyar Gyógyszerkönyvbe felvett drógo
li:at csolJortosítsd ható és fontosabb tartaln1i 
anyagaÚt szerint; je1le1nezd ezeket az anya
goli:at és ird le egyszerübb kimutatásuk1t. 

e) .... 1 7.:Cn!ia tdrrnJköri'ből: 

1. I\.lit tudsz az egyenórtéküségröl és a térfoga-
tos analizisröl? 

2. 1Iit tudsz a savaJi:ról, a sókról és bázisoli:c...)t ·: 
3. :VIit tudsz a szénhidrátokról? 
l">. 1fagyarországi Gyógyszei·ész-Egyesület Rozs_ 

nyay en1lékpályázata eredményét· az 193·.L évi ren
des közgyülésen 'fogjo, kihirdetni. Az újabb pályaté-

teleket pedig továbbra is legl;:Csőbb 

június havában teszi közzé. 
nui.jus, illetöleg: 

Budapest, 1933. évi n1ijus hó. 

l(o; itsci11s:::ky Ottó, 
ügyv. igazgató. 

Dl'. Galil Endre. 
elnölc 

.:\. Deák Ferenc het~.!gscgéJ:yzö Eg~·Iet és az OTI vál
lalati pénztár szárnlúi. 

- I!:rtesítés. -
J!:rtesitern n Testület t. tagjait, hogy a Deák Fe

renc betegsegélyzö egylet elnöksége inegfelelü óva
dékot helyezett letétbe a Testület pénztárában, en
nelfogva az Egylet tagjai részére i•enclelt gyógysze
relt ezentúl is hitelben ltiszolgáltatandók. 

Egyben ujból figyelmeztete1n a Testü~et t. tag-
jait, hogy az 0. T. I.-val n1egkötött gyógyszerszú.1-
lítási egyezn1ény G. pontjában foglaltak érteln1éhen 
nen1csali: az Intézet, hanen1 a vállalati pénztárak 
(Pesti 1viagyar !{ereskedelmi B::tnk stb.) terhére ki
szolgáltatott gyógyszerek vónyeit is havonta li:ell 
sz:i.n1lázni és benyujtani. 

Budapest, 1933. május 31. 
li.oi:úcs ödö11, 
ügyv. titkár. 

~\ ki.izg~·ógyszt~rel1.át:Is fizet·~ i.l:~u 8Z:."un!1i.i. 
Felhívás valamennyi p-yógyszertár felelös keze

löjéht:z. -
.:-\. 1.'dagyarországi Gyógy:-:;zerész Egye~üle'h:=z in

te2ett belügy:niniszteri leiratra 11·.vatkozás.sal, fe'.~ 

hivjul;: !{artársainkat, hogy a panaszoli: orvosolha
t5.sa céljából közölj(k a :vI. Gy. E. ügyviteli iro-
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dájával, illetve a budapesti Kart8.rsalt a Bp. 'Gy. T. 

ügyv. titkárs8.gával, hogy ltözgyögyszerellátási 

}{ölt.ségek címén mely ]{özség, város és mely idö· 

röl származó, milyen összegg:el tartozik. 

Dr. Ga.cíl Endre. 
elnök. 

Ilovfrcs öclö11~ 

Bp. Gy. T. üv. Utk. 

370 /1933. szám. 

Iloritsd-11szky Ottú, 
]11, Gy.-E. Uv. igazg. 

„\ Betegclhltó Szövetkez.•:!'t gyógyszerszáml{ii. 

- Értesítés és felhivás. -

J!:rtesítem a Testület t. tagjait, hogy a Beteg

ellátó Szövetkezet 1000 pengöt kitevö óvadéka a be

jelentett követeléseltnek csal{. 32%-iit fedezi. Ezt a 

részletet a Testület~t~ojaina1t a napol\iban fogja a 

titl\:ári hivatal kiutalni. A -ltövetelések hátrfll!évö ré

szénelt lehetö biztosításá.ra a Testület csödöt szán

déltozilt kérni a Szövetkezet ellen. Fel1{iérem te

hát a Testület tagjai közül mindazokat, akiknek a 

Szövetkezettöl követelésük van, hogy ezt a Testület 

titkári hivatalának a következö ::zövegü, ltelettel, 

bélyegzövel és aláírással ellátott levelezölapon je

lentsélt be: „ . .\.. Betegellá.tó Szövetkezet terhére ld

szolgáltatott gyógyszerszámlám fejében a nevezett 

Szövetkezettöl . . . . . P f összegű köve

telésem va!l. Ezt az ö~.:izeget a Budapesti Gyógy

szerész Testületre engedményezem.'' 
l'l„Z összeget a titkári hivatal fogja a n1ár elö

zöleg bejelentett adatclt alapjá.n kitölteni. 

Budapest, 1933. június 20 
Kovács ödö11J 
Ugyv. titkár. 

1026 /1933. szam. 

.:\ „nuirli::a cikkek" {lrára vonatl;:ozó körJev<~Jek. 

- Felhívás. -

A „Védjegyes drogua és illatszerárűl{at védő 

Egyesület" körlevéllel kereste fel a budapesti és kör

nyélrbeli gyógysze.11.:'.szeket. A.rra 'SZólitot~ál{ fel 

ölret, hogy kötelezvényt it·janak: alá„ a körleYélben 

felsorolt cégek ltészítményei eladá.si átá:nalt meg-
tartcisára nézve. · 

A nevezett egyesületen ldvül, egyes cégek ha

sonlö ltörlevelet küldöttek szét, ugyancsak a C.:'a

tolt ürlap aláírása után híván fel ltartársainkat. 

Az egyöntetű eljárás -b:ztositá.sa érdekéb2n fel

hivjuk a gyógyszertárak fele!ös vezetőit, hogy ez 

ügyben újabb é1tesitésünk beér.li:eztéig, várakozö ál

láspontra helyezltedni szivesltedjenek. 
Budapest, 1933. július 3, 

llorcícs ödön, 

Dr. Gaúl Endre. 
elnök. 

Bp. Gy. rr-. üv. titlt. 
J{.orits1b1s::.;hy Ottd, 

11. Gy.-E. ÜV, igazg. 

116,! /1933. szám. 
Egy OTI bélyegző ér\·Cnytelcnit6se. 

- Értesítés. -
Az Országos Társadalombiztositö Intézetnek 

321.027/1933. szá.mú átirata alapján értesítjljk va

lan1ennyi gyógyszertár vezetöjet, hogy dr. Wi.'h~im 

Sándor pestszentlörinci intézeti orvos 736. számű 

körbélyegzője elveszett. Az intCzet felkéri a gyógy

szertá.rak tulajdonosait, hegy további intézkedésig 

a 736. számú bélyegzővel rendelt gyögyszervényeli: 
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elkészitését utasítsák vissza, mert az ilyen rende
lésre Iriszolgáltatott gyógyzerek árát az intézet nem 
téríti meg. 

Budapest, 1933. augusztus hó 1. 

ICovács öclön~ 
Bp. Gy. T. üv. titlL 

470 /1933. szám. 

Iioritsáns:-::ky Ottó, 
:rvr. Gy.-E. üv. igazg. 

.:-\. ltcresztes és két.keresztes szerel\ ldszolgúltatús:.t. 
- Figyeln1eztetés. - · 

Tisztelt' !{art<irs Ur! Több oldalról beérlrezett 
jelentések ltövetlteztében, szilltségesnek tartjuk Tes
tületünlt tagjait ismételten a ltövetkezöli:re figyel
meztetni. 

Egylteresztes szereli: a li:ézielad<isban nem szol
gi:iltathatók ki. Icle tartoznak a különféle altató és 
csillapitó szerek is, mint pl. Bromural, Phanodorm. 
Sevenal, Demalgon, Veramon stb. és a ltiilönbözö 
ópiumszár111azéltok, pl. Dilaudid, Paracodin stb., 
akő.r por, aká1· tabletta alakban, se fiolában ldsze
re1ve, se darabonJdnt. 

!(étlteresztes szereket tartalmazó receptek ltl
zárólag csalds altltor ismételhetök meg, ha az::kat 
az orvos újabb kelettel és aláírással látta el. .l"
„Sempcr repetetur", vagy „háromszor megü;métel
hetö" és hasonló értelmű rendelkezések a kétlteresz
tes szereknél szabályellenesek, tehát azol\. alapján a 
gyögyszert ismételten elkészíteni nem szabad. J:i.z 
egyöntetű eljárás érdekében, a kétkeresztes szere
ltet tartalmazó gyógyszerek tartályaira a követli:ezö 
szövegű címkét szíveskedjéli: felragasztani: „Ha ezen 
gyógyszerre megint szükség lenne, tessék a recep~ 
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tet az orvossal ismét aláiratni." 
Ezen címkéket a Testület titlüi.ri hivatalában 

augusztus 7 -töl ltezdve lehet beszerezni, gumirozva, 
ezrenként 80 fillérért. 

!{érjillt e figyelmeztetést az alkaln1azott ltar· 
tő.rsakkal is közölni, mert az érvényben levő törvé
nyes rendeletek pontos betartását minden eszközzel 
biztosítani kívánjuk. 

Budapest, 1'933. augusztus 7-én 
Tisztelettel 

J(ovllcs ödön~ 
ügyv. titkár. 

•173-1933. szám. 

cl!'. Gaál E11drcJ 
elnök. 

t\z OTI válla!ati venztar terhére kiszolgáltatott 
g~yogyszervén;rcl\ számlázása. 

- Értesítés. -

_A...z OTI. felkérésére közlöm a Testület t. tagjai
val, hogy az OTI. kötelékébe tartozó vállalati p&nz
tárak terhére kiszolgáltatott gyógyszerek szá n1láját, 
mindenkor az elszámolá.st tartalmazó hónap utolsó 
napján zá.rjálr. le és kifizetés végett az Intézethez 
ltilldjék be. 

Budapest, 1933. a:ugusztus 10. 

1200 /1933. szám, 

l[ovács ödö110 

ügyv. titkár. 

Forgalomban lévő luunisított vényelt. 
Értesítés. -

l\„ lY!agánalkalmb..c::ottak Biztosító Intézeténe:tt 
Igazgatósága folyó hó 9-én ltelt ·íl.340-933. számú 
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értesítése szerint hamis!tott vényel{ vannak forga
lomban, illetve Inindgyal{rabban elöfordúl, hogy fel
tűnően hamisitott 1\IIabi vényekre szolgáltattak ki 
gyógyszertárak gyógyszerel;;et. . 

l"igyelmeztetjük valamennyi gyógyszertar t. ke
zelőjét arra, ibogy az Intézet ezeket a vényeket sza
bályosnal;; el nem ismeri. Minden gyógyszertár t. ve
zetőjének saját érdekébe:i áll, hogy a vényel;; valódi, 
vagy hamisított voltS.ról meggyőződést szerezzen. 

Budapest, 1933. augusztus 12. 

l(ovdcs ődön, 

Dr. Gaál Endre„ 
elnölc 

Bp. Gy. T. üv. titlc 
Korits<i11szky Ottó, 

M. Gy.-E. üv. igazg. 

502-1933. szám. 

:\z OTI új Gyógyszerrend,clési Uhnutatója. 
- J!jrtesités. -

Az Országos Társadalombiztosító Intézet arról 
értesítette egyesületünl;; elnök.ségót, hogy a nap:::k
ban megjelent legújabb kiadá.sű Gyógyszerrendelési 
Utmutatóját minden nyilvános gyógyszertárnak 
n1egkU1dötte. 

Felkérjük az Egyesület és Testület t. tagjait, 
hogy ha valamelyik gyógyszertar az Utmutatót va
lamilyen l;;örülmény folytán nem kapta volna meg, 
ügy al;;ár közvetlenül, akár Egyesületeink űtján for
duljon az Intézethez, amely az Utm:itató 1 pél
dányát részükre is n1eg fogja l;;üldeni. 

11.ovács öclön~ 
Bp. Gy. T. Uv. titk. 

l(oritsdns:::k.y Ottó, 
M. Gy.~E. üv. igazg. 

. .:\. yöröskercszt jell{épének tilaln1a. 
- J!:rtesités. 
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„~4. 1fagyar Vörö~-I-Cereszt Egylethez és a ren
dőri büntetö hatóságok.hoz az utóbbi időben ü:mé
telten érkezett feljelentésel{böl sajnálattal arröl ér
tesUlünk, hogy egyes gyógyszertárak üzleti ·helyi
ségül;;ön, cí:ntábláikon, illetve üzleti nyomtatványa
ikon és gyári cikkei!{ 1{ülső csomagolá.sán a vörös
ker~·szt jelképét használják, holott ez az 1911. évi 
XX. t.-c. szerint tilos és a 2027-1913. :tvr. E. számú 
I;;ormányrend.elet szerint Jdhágást képez. 

„A hadrakelt seregek sebesültjei és betegei 
sorsának javítása végett Genfben kötött egyezmé
nyt'k becikkelyezéséröl szöló, 1911. évi XX. t.-c. 
szerint a fehér alapon nyugvó vörös--kereszt jelké
pe é3 ~ Vörös-I{ereszt, vagy Genfi-I{ereszt szavak 
sem ·bél{e, sem háború idején nem használhatók 
másra, mint arra, hogy védelmezzék és megjeHHjék 
azokat az egészségiigyi alah:zatokat és intézeteket, 
továbbá azt u személyzetet és azokat az anyagsze
reket, amelyek az egyez:nény védelme alá tartoz
nal;; és l;;ülönösképen megtiltja, hogy a vörös-ke
reszt j.elltépét, vagy az ezzel összetéveszthetö jel
képet továbbá a \'örös-ICereszt, vagy Genfi
I<eres1zt elnevezést keresli:edelmi célból gyári, vagy 
ltereskedelmi jegyeken magánosok, vagy oly tar_su
Jatok használják, amelyeknek .erre az .egyezmeny 
értelmében joguk nincsen. 

, Bár a törvény ne.m isn1erése senkit sem men
tesít 'a felelösség alól, mégis szük.ségesnek tartjuk, 
ho,,..y fentiek a köztudatba át'J""lenj.enek és arról kü
lön0ösen az egészségügyi cikl{ek gyá..rtásával és áru
sításával fo<>"lalkozó cégek szerezzenelt pontos tuw 
domást. mer't ezáltal úgy az érdekelt cégel;;et, mint 
a 1viagyar Vörös-I{ereszt Egyletet is m.egkimélni 



28-! 

szeretnők a fente1nlitett ltörlilményekkel kapcsolat
ban minduntalan felmerillö bírósá.gi eljárás,ok lc:!l
Iemetlenségeitöl.11 

l~. Magyar Vörös-I{ere.szt · Egylet ezen átirata 
alapján felhivjuk valamennyi gyógyszertár t. felelos 
kezelőjét, hogy a fent ·hivatkozott törvényes elöirá
sokat szigorúan tartsák be. A jogtalanul használt 
Vörös-l{eresztnelt, vagy ezzel összetéveszthető jel
képnek gyógyszertárukról, illetve gyógyszerkészit
ményeiltről, esetleg ·egyébb cik·keilcről való elt<ivoH
tasa iránt, záros határidőn belill, annyival is inkábQ 
intézkedni sziveskedjenelt, mert a 1'Iagyar Vörös
!{ereszt Egylet elnökségének ezentúl ne::n lesz töb
bé n1ódjában a ·ldhci.gást elkövetőket a -hatósági el
járás alól mentesiteni, 

Budapest, 1933. november hó 3-án. 

Dr. Gaál Endre, 
,elnök. 

v. államtilltár, orsz. gyill. képviselő. 

l{ovűcs öllUn, l{oritsúnszl~;r Ottó, 
a Bpesti Gy. 1'est. Uv. tit'lc a 1'Iagy. Gy. E. üv. ig. 

,\ l\lugyar Hajózási Betegségi Biztosító Intézet 
vényei. 

- Hibaigazítás. 
Ujból figyellneztetjük az Egyesület 6s Testület 

t. tagjait, hogy a GyógyszeréE",zi H.etilap október 
8-tid számában a 1-Iagyar Hajózási Betegségi Biz
tosító Intézet vényei tárgy<iban megjelent ltözle
mény helyesbbitésre szorul annyiban, hogy az Int(. 
zet csalt a ·budapesti és ujpesti orvosait látta €1 kör
bélyegzövel, tehát csalt a széltesfövárosi és ujpesti 
gyógyszertárakban bemutatott vényeken ltell, az 

orvosi néva1airáson 
vetelui. 

Budapest, 1933. 
J{o\·ác.s öcli:in, 

Bp. Gy. T. üv. titk. 
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ltívUI, a körbélyegzöt is megJ;:ö„ 

november 8. 
J{oritsánszky Ottú 
tir. Gy. E. Űv. iga~g. 

1386-1933. és 578-1933. szám. 
:\ I\-Ia~yar Hajó:r.ási Betegsegélyzö Intéz•et \·én;\-·Pi. 

- l!:rtesités. -

l!;rtesitjill;: az Egyesület és a Testület t. tagjait, 
hogy a 1viagyar Hajózási Betegségi Biztosító Inté
zet orvosai a jövőben, az általuk irt vényeken nev
aláírásuk mellett körbélyegzöjüket is tartozn~k al
kalmazni; tehát az intézet tagjai által ben1utatott 
vények csakis altkor készíthetők el, ha azokon a 
sz:hatyszerü intézeti orvosi aláírás és a bélyegző is 
raJta van. 

Budapest, 1933 október 3. 
J{ordcs ödbll. J(orits<íns::;ky Ott6. 

132-1-1933, szám. 

P6tlil~; a I\-Iáv, BBi.ve! kütütt g;i-·f>g-ys'l„t•rs:r..iillítiisi 
egyezniényhcz. 

(Gy. 159-167-1933. _'\. I\T.) - l\. „11"Iáv. Be
tcg~égi Bi~tositó ~?tézete" és a „1íagyarorszigi 
Gyogy.:zeresz Eg:;t;sulet" az elözökben látható 
egyezmény 2. pontj'át egyetértöen hatálytalannak 
tekintik ÉS a Itövetkezö módosított ponttal helyet
tesítik: 

„2 .. A.. 11Ia.gyar !{irályi AlJamvJ.sútalt B:te\'.Ts§o-i 
Biztosi.tó_ 11?-téze.te ~röt_ele:::ettséget vállal arra, ho; 
betegseg1 bxztositö 1ntezet1 tagok, a részükre rendelt 
gyógyszerelret, kizárólag a Magyarországi Gyógy-
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szerész EgyesUlet, valamint a miniszterileg jóvi'.1.lla
o-yott alapszabá.Uyal bíró vidéld gyógy:.zerésztestli
í'etelt köteléltébe tartozó nyilvá.nos gyógyszertá.rak
ból szerzilt be, lüvéve a „Cito" vagy „Statim" jelzésű 
orvosi vényeket, aimelyel1: ·minden, az Egyesület ille
tőleg vidélti gyógyszeré::ztestliletelt 1tötelék€be nem 
tartozó gyógyszertárban is, beszerezhetölt. 

„Oly helyelten, ahol az Egyesület l1:öteléltébe 
tartoz6 gyógyszertár egyá.lta_lán nincs, vagy ne~ 
elegendő szán1ban van, a gyogy~zerek nem egyesu
leti gyógyszertá.rból is beszerezhetök. Az igényjogo
sultaknak a házi gyógyszertá.r űtján - a fennálló 
törvényes rendelltezések korlátain belül - való el
látá~át ez a szerződés nem érinti." 

Budapest, 1933 jűnius 21. 
J(oritsánsz1qJ Ottó, 

ügyv. igazgató. 

Gy. 159-ZS0-1933. A. IV. száni. 

Dr. Gaúl Endre, 
elnök. 

Budapest, 1933. óvi június hó 23..:án. 

(Olvashatatlan aláir<is) 
Dr. V'icla, 

ügyvezetö. elnölt. 

111. kir. Belilyy1n'i11iszter. 

258.363-1933. szárn XVII. 
A m. lür. Allamvasútal1: Betegségi Bizto:ító In

tézete alapszabályainak 121. §-a alapján jóváha· 
gyom. 

Budapest, 1933. évi augusztu3 hó 2'.1-én. 
A miniszter rendeletéből: 

( .,.1lciirás.j 
miniszteri osztá.lytanácsos. 
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Gyógyszerli:ülUnlegCss1Ygek éven'lrénti tUrzslrön~·vezése. 
- Figyelmeztetés. -

. ~igyelmeztetjült az Egyesület é:s a Testület t. 
~ag~a:t, hogy a 200-1933. B. M. számú körrendelet 
o. §-ana~ 1. és 2. pontjában foglaltak értelmébe:i. 
~z eg!~eges ös:zetételü gyógyszereknek és gyógy
::i~:i:külo.nle~essegeknel.~ „ f?lytatölagos törzskönyve
z~..,-et mrnd1g a megelozo ev november havánalr vé
gei? ke11 kérni. Tehát azolt az egységes ös.szetételü 
gyogy~ze_r:~~„ és gyógyszerlri.ilönlegességek, amelye
ket ke.:z1t0Julr az 1934. évben is foro-aJo,mba kiván 
i:o~ni, az Országos Közegészségügyi 

0 

Intézetnek ez 
ev1 november hó 30-ig bejelentendök. 

-~ :!?'Ységes összetételű gyógy.szerek törz::ltöny_ 
vezes1 d1Ja 12 pengö, a gyógyszerltülönleges<=éo-eké 
20 P. ~ 0 

.. A _bejelenté.s:hez szükséges nyomtatványolr és a 
bef1zetesre szolgáló cseltlrlapolt az Orszá.o-os I{öz
egészségligyi Intézetben, vagy a Testület titkári hi
vatalában szerezhetők be. 

Budapest, 1933 olrtóber 11. 
Il:oritsáns,::ky Ottó, 

a :rvr. Gy. E. Uv. igazgatója. 

512--1933 szám 

ILovrícs ödö11, 
a Bp. Gy. T. üv. titlr. 

A.z . .\.nglo-Danubian Lloyd r.-t. hcteghiztosítú 
csztál~·a. 

__ !\.z ~ng~o Danuibian Lloyd r. t. be!eo-biztosít5 
osztalyt letesitett. Ennek tagjai a tetszés s:er:nt ld
vá.l!lsztott orvosok által kiállított vényel{et béirme~y 
gy<?'gysz:r~t.:·.ban ellrészittethetili: s a gyógyszerek 
te_lJe.s arat a sajátjukból fizetik. _!\. má.r 11'..ifizeteC:.t 
venyeket a biztosít:isi szakosztály gyógyszertáran-
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kint összegyűjti, a vényeket elltészítö gyógy.:.zertár~ 
nali: havonkint utólag bemutatja. A bemutatott vé~ 
nyelt árából a választn1ány határozata alapján 5% 
pénztári engedmény viSszatéritendö. 

Budapest, 1933 \}któber 17. I:Co·vúcs öclönJ 
Ugyv. titkár. 

1709-1933. szám. 
A.z OTI újszövegü vényürlapjni. 

- J!:rtesités. -
Az Orszá.gos Tár~adalombiztositó Intézet f. évi 

nove:nber hó 1-töl kezdödöen új vényürlapok hasz
nálatát rendelte el. Az új vénylapok nyomtatott 
szövegében a gyógyszerészelret érdeklö újítás az, 
hogy a biztosítottnak, vagy megbizottjának a ltezé
be kiszolgáltatott gyógyszer atvételét, a vényre 
rávezetett sajátl;:ezii névaláírásával (kézj2.gyével) 
igazolnia kell. 

Felhívju.k a t. 'kartá.rs urak nb. figye:mét, hogy 
az 01'! vényeken a gyógyszer átvételét a betegnek 
vagy megbizottjának, f. évi november hó 28Rtól kez
dödöleg igazolnia kell. Az Intézet ugyanis ettől az 
időponttól kezdve a névaláírást nélltülözö vényelten 
rendelt gyógyszer árának ldfizetését, a biztosított 
sajátlt.ezú névaláinisának (a gyógyszerész d.ltat 
eszközölt) utólagos megszerzéséig felfüggeszti. 

Budapest, 1933. november 20. 
I\.ovács ödön, I\.oritsánszky Ottó, 
ügyv. titkár. ügyv. igazgató. 

• .\.Cl. 578-1933. szám. 
.-\ 1\.Ia.:,,'J·a.r Hajózási Betegségi Biztosító Intézet 

,·ényei. 

- Helyesbbítés. -

l\. Gyógyszer&zi l{özlöny mult heti számában 
a 1'Iagyar Hajózasi Betegségi Biztosító Intézet vé-
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nyei tá.rgy<iban megjelent közleményünk helyesbbí
tésre szorul, annyiban, hogy az Intézet egyelőre 

csalt a budapesti és az u.Jvesti orvosait látta el ltör
bélyegzövel, tehát csak a székesfővárosi és ujpesti 
gyógyszertárakban bemutatott vényeken kell az or
vosi névaláíráson kivül, a körbélyegzőt megltövetel-
ni. 

Budapest, 1933 olttóber 13. 

I(ovács őclön, Koritsáns,;:.ky Ottó 

a Bp. Gy. T. Uv. titlt. a M. Gy. E. üv. igazg. 

Pótlásol.: és sajtóhibák javítása az Eg:ycsít~~tt 
G,YÓb'J'SZerárszabásban. 

14-ik oldalon Aethylum phenylchinolin carb. 1 gr. 
10 fillérre javítandö. 

lG-ilt Alumen plumosum subt. pulv. 100 gr. 
15 fillérre javítandó. 

25-ilt Calcium lacticum solubile 10 gr. 18 
fillérre javítandó. 

37-ilt Erythroltetranitrat mellé trituratio 
1 :3-hoz irandó. 

45-ilt Histamin 0.01 gr. 120 fillérre javi
tandó. 

47-ik 
56-ik 

56-ilt 
65-ilt 

65-ilt 
78-ik 
81-ik 
93-ik 

Ichthysmut 1 gr. 52 fillérre javit'lncló. 
Mixtura chlorato-br.:mata e. vitro 
100 gr. 150 gr.-ra javítandó. 
1'Iyxozin helyett Mycozin. 

Paracotonium max. dos. szöveg ár tö:·
lendö . 
Pastilli Sublamini á 1 gr. in phiola. 
Sulfargan 1 gr. 72 fillérre javítandó. 
Tenesin javítandó Tenosin-ra. 
Zincum perhydrolum szöveg és ár törR 
lendö. 

19 
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- 98-il{ 9ldalon 

" 
114-ik 

117-ik 

117-il{ 

6 · cm. széles 10 m. hosszű mull pólya 
1 tok 66 fillér. 
Aqua emetica ára üveg nélkül 60 
fillér. 
Syrupus Ferri jodati ára üveg nélkül 
81 fillér. 
Eggoplast „Egger" 1 m. 1 cm. 30 
fillérre javítandó. 
Eggoplast ,,Egger" 1 m. 2 cm. 40 
fillérre javítandó. 

A lceresztjelzéselc. törlendők: 

11-ilt. oldalon Acetoform mellöl. 
25-il{ 
25-ik 
28-ik 
29-ik 
35-ik 
•!3-ilt 
53-ik 
54-ik 
58-ik 
61-ik 
6·!-il{ 
6S-ilt. 
75-ilt 
84-,ik 
86-il{ 
87-il{ 
88-íl{ 
88-il{ 
88-il{ 
88-ik 
90-il{ 

" 

" 

Calcium salicylicum mellöl. 
Celcium Sandoz pulv. mellöl. 
Chiniphen pulv. mellöl. 
Chininum hydropodicum mellöl. 
Electuarium lenitivum mellöl. 
Fluidcystol mellöl. 
Liquor Sedans Parke Davis mellöl. 
Tuiagnopyrin mellöl. 
1'Iilanol mellöl. 
Oleum cupressi verum inellöl. 
Obogal mellöl. 
Pyrethr.i rad. scissa mellöl. 
Solutio jodi .sec. Pregl mellöl. 
Tinct. 1'Iatico mellöl. 
Tropaeolin mellöl. 
Ung. Hyoscyami mellöl. 
Ung. Kalii jodati cum Jodo mellöl. 
Ung. Linariae mellöl. 
Urea nitrica mellöl. 
Urea pura mellöl. 
Vasogen Hydrargyri c. Kalio jod. mellöl. 

13-ik 
15-il{ 
15-ik 
18-il{ 
20-ik 
20-.ik 
!.!0-ik 
23-ik 
26-ik 
29-ik 
29-ik 
32-ik 
32-ik 
32-ilt 
33-ik 
34-il{ 
36-ik 
37-ik 
38-ik 
38-ik 
1_!lQ-il{ 

43-ik 
,13-ik 
4'1-ik 
45-ik 
•18-ik 
48-ilt 
118-.ik 
53-il{ 
5·1-ik 
56-il{ 
57-ik 
58-ik 
63-ik 
d·l-ili:: 

Egy keres::;ttel jelölendök: 
oldalon Acidum a:-oxynaphtoicum. 

„ Alkohol amylicus. 
_<\Jival. 

" 

Apii gra.veolentis rad. 
_<\..recae semen. 
_<\..rbutinum cryst. 
_.<\.ristol. 
Berberinum hydrochloricum. 
Calmitol solutum. 
Chinolinum 
Chlorphenol. 
Cotoin, para. 
Coramin liquid. 
CrurJn. 
Cynoglossi herba cono::. 
Digitoxinum crystall. 
Epithelinum pulv. 
Eupatoriae herba conc. 
Extractum Cacti grandiflor fluid. 
Extractum Cimicifugae racemos fl. 
Exra:ctum testiculi .sicc. 
Gratiolae herba. 
Grindeliae herba. 
Haemol bromatum. 
Helenin ( .4..lantcamphora). 
Jequiriti Semina 
Jodoformium cryst. 10 gnn. 
Jodoformium pulv. 10 grn1. 
Loretin. 
Magnesium bromatum. 
Mezerei cortex conc. 
Natrium fluoratum. 
Natrium sulfoguajacolicum. 
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" Oleum Sinapis aetherum gulta l-nél. 
Pandigal pulv. 
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66-ik 
66-iJ;.: 
68-ik 
68-ik 
73-ik 
74-ik 
75-il-: 
75-ik 
77-ik 
78-ik 
81-ik 
84-ik 
85-ik 
86-ik 
92-il{ 
92-ik 
92-ik 

11-ik 
18-ik 
33-ik 
3'1:-ik 
34 il;.: 
84-ik 
34-ik 
35-ik 
85-ik 
R7-ik 
37-ik 
·15-.ik 

oldalon Peroxygenol. 
Phenocoll hydrochloricum. 
Podophylli peltati radix. 
Protargol granulat. 
Saponinum purissimum. 
Secalysat. 
S partii scoparii ( Genistae) 
Spartii scoparE (Genistae) 
Stapltidis agriae semen. 
Suprarenin bitart. cryst. 
Tenosin. 
Tinc. Jodi 
Tinc. opii croc11ta. 
Tr"lcumin. 
Yohimbehe cortex sciss. 
Zincum benzoicum. 
Zincum stearinicum. 

KUt kereszttel jelölenllülc: 
oldalon _i:\.cedicon. 

Anogon. 
Cytisinum nitricum. 
Dicodid hydrochloricum. 
Dicodid bitartaricum. 
Digitox.inum crystall. 
Dilaudid pulv. 
Emetinum hydrochloricum. 
Emetinum purum. 
Eucodal. 
Extractum Aconiti spiss. 
Histamin. 

111axtn~alis dosis jcivitcisok: 
p~·o ctosi pro die 

45-ik oldalon 0.001 Histamin 

florPS. 
r&<Jix. 

56-ik 1\-Iollentum basic mellöl 
törlendő 

2!)3 

56-ik oldalon Mono:!hlorphenol n1ellöl 
törlendö. 

56-il;.: 0.03 0.10 1\'Iorphinun1 hydrochlori~ 
cumhoz. 

Budapest, 1933. november 29. 
.illayyaro rs:::ctr1i GJJógyszerész~E gyes illet 

OBERLANDER GYULA 
gyógyszertári és 
la borai óriumi 

( Bend"''ek 

BUDAPEST, VII„ KERTÉSZ-U. 31. 

Telefon: 37-9-53 



Gyógyszerárszabás-változások 1914. évi március 
l-től kezdődőleg. 

191,1. márc. 1. 218.677-1913. B. 1\tl. 
1915. febr. 15 '3.170-1915. B. 1vI. 

1915. júl. 1. 6•1.878-1915. E. 1\tL 

1915, szept 20. 126.314-1915. B. 1\tL 
1916. ápr. 1. 37.0,12-1916. B. l\'L 

1917. febr. 1. 183.5;16-1916. B. :rvr. 
1917. szept. 10. 127.050-1917. B. M. 

1918. aug. 10. 87.HG~1918. B. M. 

1918. oltt. 1. 121.756--1918. B. 1vr. 

1919. jan. 1. 5.860-1918. Magyar nép
'köztársasági <kormány gyógyszer
forgalmi kirendeltsége 

Gyógyszer-Arszabvány (teljes). 
Fiiggelék a 218.677-1913. sz. rende
lettel kiadott Gyógyszer-Arszabvány
hoz. 
II. Függelék a 218.677-1913. sz. ren
delethez. 
Gyógyszer-Arsza·bvány (teljes). 
Függelék a 218.677-1913. sz. ren
delethez. 
Gyógyszer-Arsza-bvány (teljes). 
I. Függi;:1lék a 183.5·:16-1916. sz. ren
delethez. 
II. Függtilélt a 183.546-1916. sz. ren
delethez. 
III. Függelék a 183.5,16-1916. sz. ·ren
delethez (a vénye1t teljes árához. 
edényzetét is beleértve, 60% felár). 
Gyógyszer-Arszabvány (teljes). 

1919: márc. 1. 1220-1919. 1\tL népk. k,Edényzet árszabás. 
gyógysz. forg. ldPend. 

1919. febr. 1. 200-1919. Népköztár- Gyógyszer-Árszabvány {teljes}, to-
saság. vábbá még 60!/r; felár a gyógyszerek 

J.919. jún. 6. a Forradalmi !{ormány
zótanács 110. számú 11ende!ete. 

1919. júl. 4. 3970-1919. Közp. Gyógy
szerüzem. 

1919. júl. 20. 4.290-1919. !{Özp. 
Gyógyszerüzem. 

1919. júl. 16. ICözp. Gyógyszerüze:n, 
1919. dec. 15. 26.460-1919, M. N. N. 
1920. febr. 15. 3.163-1920. M. N. M. 

1920. n1árc. 15, 5.729-1920, M. N. M. 

1920, ápr. 15. 8.875-1920. M. N. lvI. 

1920. inúj. 15. 13.'107-1920, ~I. N. M. 

1920; jún. 15. 23.23,1-1920-V. e. N. 
M. M. 

araihoz. 
Gyógyszer-Arszabás (teljes) és még 
607<: f·elár. 
A szesz és szesszel készült készítmé
nyekhez 150€/f; felár. A 60% felár he
lyett 200%. 
Gyógyszerkülönlegességi Arszabvány. 

200<;;- pótdíj. 
Gyógyszer-Arsza'bvány (teljes}. 
I. Függ.elék a 26.460-1929. sz. ren
delethez. 
II. Függ.elék a 26.460-1929. sz. ren
delethez. 
III. Függelék a 26.460-1929. sz. ren
delethez. 
IV. Függ.elék a 26.460-1929. sz. ren
delethez. 
Gyógyszerárszabás (teljes) s az ii.rak
hoz 100';·(· felár. 

,. 
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1921. maJ. 1. 18,606--1921-V. e. N. 
M. M. 

1921. dec. 1. 57.030-1921-V. e. N. 
M. M. 

1922. febr. 15. 6.303-1922-V. e. N. 
M.M. 

1922. ápr. 1. 15,6,15-1922.-V. e. N. 
M. M. 

192::!. máj. 25. 32.30,1-1922-V. e. N, 
M.M. 

1922. júl. 10. 5f) 895~1922-V, e, N. 
M.M. 

1922. aug. 7. 58.793-1922-V. e. N. 
M.M. 

1922. szept. 20. 68.186-1922-V. e, N. 
M. M. 

1922. Ol{t. 15. 75,792-1922-V. e. N. 
M. M. 

1923. márc. 1. 15.056-1923-V. c. N. 
M.M. 

1923. mát'C. 25. 38.900-1923-V. e. N. 
M.M. 

1923. ma3. 1. ,10.061-1923-V. e. N. 
M.M. 

1923. júl. 15. 62.768-1923.-V. e. N. 
M. M. 

1923. aug. 1. 71.936-1923-IV, e. N. 
M.M. 

1923. dec. 2'!. -130.213-1923-II. N. 
M. M. 

1924. febr. 25. 211.789-1923-II. N. 
M.M. 

1924. márc. 24. 31.·127-1924-II. N. 
M.M. 

Gyógyszer-Arszahvány (teljes) 

Gyógyszer-Arszabvány {teljes). 

Gyógyszer-Arszabvány (teljes). 

I. Függelék a 6.303-1922. sz. l'E -

delethez és 1.51/<> forg. adó pótdíj. 
II. Függelélt a 6.303-1922. sz. ren 
delethez s a forg. adó pótdíj törlése. 
·10% felár a végösszeghez. 

100t;:(J felár a végösszeghez. 

Gyógyszer-Arszahvány (teljes). 

I. Függelél{ a 68.186-1922 sz. ren
delethez. (A szesznek és szesszel lté 
szült gyógyszereknek, vala:nint a köt
szerek újabb ármegállapítása.) 
II. Függelék a 68.186-1922 sz. ren
delethez. 
Gyógyszerek áraihoz 1001/t>. kötsze
rekhez 70% felár. 

Gyógyszer-Arszabás (teljes), továbbá 
a ltötsze:erek és edényzet áraihoz, va
lamint a munkadijhoz még 100% fel_ár 
Gyógyszer-Árszabás (teljes), továbbá 
a gyógyszeranyagok áraihoz még 
150% felár. 
_A,,. gyógyszeranyag árakhoz {a 40.061 
-1923 .. árakhoz) 650% felár; a mun
kadíja'lt, ·kötözőszer, edényzet és 
edény és .edényzettisztítási dijalr.hoz 
2oor;;; felár. 
Gyógyszer-Arszabás ( beljes). továbbá 
rendelkezés arra, hogy a hitelben ké
szített gyógyszerek árait a hó utolsó 
napján érvényben levő árszabás ára 
szerint -ltell számítani. 
A 130.213-1923. sz. rendeletteJ Jd
adott gyógyszerárszabás áraihoz 90% 
felár. Az edényzet betéti díjaihoz 50% 
felár. 
A gyógyszeranyagáralthoz, a munka
díjtételekhez, továbbá az edényzet 
használati és díj tételeihez 150%; a 

kötszerelt áraihoz 120%; az edényzet 
beteéti áraihoz lOO<f<, felár. 
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1924. jún. l, 68.653-1921!-II. N. 1vI. M. Gyógyszer-Árszabvány (teljes). 
l'>- hitelben 1dszolgáltatott gyógysze
reknelt a. hó végén érvényes ársza
bás szerinti számítására vonatltozó 
(130.213-1923-II. N. M. M. :Szerint} 

rendelkezése hatályon ltivill helyez

t0tett. 
1926. jan. L 98.065--··1925-II. N. !vI. ].il. 

1927. jan. 1. 1'1·1.069-1926-II. N. 
Gyógyszer-Ársza·bvány (teljes). 
Gyógyszer-Arsza·bvány (teljes). 

M.M. 
1928. febr. 20. 1·19.230-1927-II. N. Gyógyszer-Arsza-bvány (teljes). 

Gyógyszer-Arsza·bvány (teljes). 
Gyógyszer-Arszabvány (teljes). 

M.M. 
ll"l30. ápr. 7. 51.000-1930-II. N. M. 11-1. 
1933. nov. 16. 220.000-1933. B. :rvr. 

Gyógyszerkülönlegességi árszabások.*) 
(A l\1agyarországi Gyógyszerész-:Wgyesulet ·K1aavanyai.) 

1922. jún. 23. 

*) 1919. jul. 20. 429-
1919. ICözponti Gyógy .. 
szerUze:n. 

1923. nov. 28. 

1D26. febr. 8. 

1927. febr. 14. 
1928. dec. z,L 
1930. ápr. 7. - !{örirat. 

1932. dec. 1. 

Gyógyszerkülönlcgességek Arszabványa I. 

GyógyszerkülönJegességi Arszabvány a „Gyógy

szertári Szakmunkások Lapja" 1919.· júl. 18-ilti 

számában jelent meg. 

Gyógyszerkülönlegességek Ar3zabása II. (Vidéki 

gyógyszertárak külön 10?ó felár számítására jo
gosultak.) 

GyógyszerkülCnl:ge::.:ségek .Arszabüsa III. (Vidéki 

gyógyszertárak 4r;ó felárat számíthatnalt.) 

Gyógyszerkülönlege~ségek Arszabása IV. 
Gyógyszerkülönlegcsségek Arszabása V. 

A vidéki gyógyszertára1t felár-számításának meg
szüntetése tárgyában. 
Gyógyszerkülön!eg-ességek Árszabása VI. 

„ 
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.:\z tij (l\l~ik IdadásiI) l\Iagyar Gyúgyszcrliönyv·hen 
hivatalos cröshaüisú sz.rcrek legnagyobb adag;ai. 

I. Legnagyobb ada.gja-i 
a Magyar Gyógyszerltönyv IV. kiadásába felvett, belsöleg használatos, erös hatás5 szereknek felnöttel{ szamara (20·-60 évig), melyelten túl orvossá.g 
ki nem szolgáltatható, -csak ha az orvos a túllépö 

adag után felldáltójelet ( ! ) tett. 

Pro 
i'i ... szer neve dosi die 

grammokban 
-t- _i.\.cetanilidum 0.5 

-t--l- Acidum arsenicosum 0.005 + _i.\.cidum ·carbolicum 0.1 
-\- A.cidum carbollcum liquefactun1 0.11 -!- Acidum diaethylbartituricum 1.0 + _i.\.cidum phenylaethylbarbitu1ic. 0.6 + Aethylium amino benzoicum 1.0 -f-+ _i.\.ethylmorphinum hydrochloric. 0.05 + .4...mylium nitrosum 0.2 -l-+ Apomorphinum hydrochloric. 0.02 
-j- Aqua amygdalarum amararum 2.0 + Argentum aceticum 0.03 -f- _.i\rgentum colloidale 0.1 
-j- _.i\rgentum nitri~um 0.03 -t-+ _.i\rsenobenzolum solubile 0.6 +-t- _.i\tropinum sulfuricum 0.001 -!- Belladonnae folium 0,1 

1.5 
0.015 
0.3 
0.33 
2.0 
12. 
3.0 
0.15 
0.5 
0.05 

10.0 
1.0 
0.2 
0.1 
0.6 
0.003 
0.2 
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Pru 
A szer neve dosi di-e 

grammol<ban 
+ Cantharis 0.05 -f- Carbamidum bromaethylacetic. 1.0 
-\- Carbamidum bromisovalerian. 1.0 + Chloralhydrat 3.0 ++ Cocainum ;hydrochloricum 0.03 + Cocainum novum ·hydrochloric. 0.1 

+-!- Codeinum hydrochloricum 0.05 -1- Colocynthidis fructus 0.3 
-1- Digita.lis folia 0.2 ++ Ephe<irinum hydrochloricum 0.05 + Extractum Belladonnae 0.05 -t- Extractum Colocynthidis 0.05 + Extactum Filicis mar.is aeth. 10.0 + Extractum Hyosciami 0.1 + Extractum Opii aquosum 0.1 
-f- Extractum Scillae 0.2 
-T- Extractum Secalis ;cornuti fluid. 1.0 -f- Extractum Secalis cornuti sicc. 0.5 + Exractum Secalis cornuti spiss. 0.5 + Extractum Strychni siccum 0.05 ++ Homatropinum methylbromatum Q.01 +-1- Hydrargyrum bichlor. corros!v. 0.02 +-1- Hydrargyrum bijodatum rubrum 0.02 ++ Hydrargyrum chloratum mite 

sublimatione paratum 0.5 ++ Hydrargyrum oxydatum flavum 0.02 +-1- Hydrargyrum salicylic. medicin. 0.02 -1- Hyosciami foliun1 0.3 + Ipecacuanhae radix 2.0 
-!- Kalium stibiotartaricum 0.2 + Lobeliae herba 0.1 -!- lviethylsulfonalum 2.0 

0.15 
3.0 
3.0 
6.0 
0.06 
0.3 
0.15 
1.0 
1.0 
0.15 
0.15 
0.15 

10.0 
0.3 
0.3 
0.5 
3.0 
1.5 
1.5 
0.10 
0.03 
0.06 
0.06 

1.0 
0.06 
0.06 
1.0 
2.0 
0.6 
0.3 
2.0 
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.A.. szer neve 

-1- 1\/Iixtura chloralobromata 
-!--f- 1\i!orphinum hydrochloricun1 
-l--1- Nattium kakodylicum 

-j- Natrium nitrosum 
-l--l- Nitroglycerjnum 

+ Oleum Chenopodii 
-1- Opium púlveratum 
-f- Papaverinum bydrochloricun1 
-!- Paraldehydum 

-t--f- Phospborus 
-1--1- Physostigrninum salicylicum 
-)---)- Pilocarpinum hydrochloricum 

-f- Podophyllinum 
-f- Pulvis Barbamidi 
-1- Pulvis Doveri 
-l- Resorcinum 
-!- Santoninum 
+ Scillae bulbus siccata 

-1--1- Scopolamin hydrobron1:cun1 
+ Seca1e cornutum 

-\--!- Solutio adrenalin.i hyclrochlorici 
-~-1- Solutio arsenicalis Fo\vleri 

-f- Solutio extracti Hypophyseos 
-l--1- Solutio Strophantini spir.ituosa 

-f- Stramonii folia 
-1--l- Strophantinum 

-f- Strichni semen 
+ Strichninum nitricum 
-T- Tinctura Belladonnae 
+ Tinctura Cantharidis 

Pro 
dosi di,e 
grammokban 

lfi.O 30.0 
0.03 0.1 
0.2 0.2 
0.3 0.9 
0.001 0.003 
0.5 0.5 
0.15 0.5 
0.15 0.5 
5.0 10.0 
0.001 0.003 
0.001 0.003 
0.02 0.05 
0.1 0.3 
0.8 1.6 
1.5 5.0 
0.5 5.0 
0.1 0.3 
0.2 1.0 
0.0005 0.0015 
1.0 3.0 
1.0 4.0 
0.5 1.5 
i.o·· 2.0·• 
0.5 2.0 
0.3 1.0 
0.002 O.OO·l 
0.1 0.3 
0.01 0.0?. 
1.0 3.0 
0.5 1.5 

'~) 10 nemzetközi egység; egy napra 20 egység. 

i\. szer neve 

-1- TinctuTa Digitalis 
-f- Tinctura ..ipecacuanhae 

köptető adag 
hánytató adag 

-1- Tinctura Lobeliae 

-f- Tinctura Opii 
-1- Tinctura Strychni 

803 

Pro 
dosi di-e 
grammokban 

1.5 5.0 

2.0 lJ.O 
20.0 
1.0· 3.0 

1.5 5.0 
1.0 3.0 

.. Az "egy kereszttel (-/-) jelzett szerek a többitöl 
elkülönítve zdrt &zelcrénybe11, a két ltereszttel (-f--f-) 
jelzett szere:k a nuJrc!lszekrenyben tartandók. 
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Hatóságok, egyesületek, testületek. 
l'tlagyar .K.irülyl BelüJ:,ryminisztériwn. 

1\-Iiniszter: dr. vitéz Keresztes-F~scher. Ferenc. 
Allamtii.tkár: dr. Scholtz Kornél allamtttltár II. 

fizetési osztály jel. . . t ·1 ·. 
A minisz~érium gyógyszerész v~natk~zasu osz -~ yat. 

XIV. osztály: {gyermekvede.lm~) vezeto. dr. 
Petkó-Szandtner Aladár e. ~Da:n~1tlt~r. 

XV. osztály: (ált. egeszsegligy1) vezető: dr. 
l{olosváry Sá.ndor ·miin. tan.. . MO-

Elöadók: dr. Grosch Karoly min. t.9.1:·· d:_. 
zson i Sándor min. oszt. tan., dr. Fabr1c1us Karoly 

. y . tan dr Pöltzel Jenö min. oszt. tan., dr. 
min. oszt. ·• · . { · · Gyula 
V<irady ~Iiklós min. titkár. dr. ifJ: I o:vac:.s1csd. l{ -

. tan dr Nováli: Jenó mnn. t1tkar, 1. e min. osz. „ · J · min s 
G .. ·gy min titkár dr. Siegler anos . . 

nyeres yotc · ' t d Fontos Géza 
titkár; szolgálattételre be:sz v_a r. .. .· áJ. 
gyógyszerész sz~n1ellenör és Szekely Jeno Janos 

lami gyógysze:·esz. t··. dr· Barabás József min. 
XVI osztaly: veze o. · . 

tanácsos: elöadók: dr .. Dávidt~~ihályd~ 1~·ul~:~~· i::~ 
dr Báthory Alaclar m1n. asz . an„ . 
mi~. titk<lr, dr. Nemes '!ibor min. _titk~r: i vezető: 

XVII, osztály: (Tarsadalomb1ztos1tas) 
Lengyel Ervin min. oszt. tan. 

, 1 1.. . f"ldnlivelésügyi minisztérium. 
l' • „u. o tál a. Gyógy-s . ve„öséO' gazdasági szali:OSZ Y • 

zam o „ lót e 
szerész számtiszt: Veress Arpád. trgyl;;or: a • 

r """~'-""· "ro""" -~~""""'" "'"~:· ] nyek, álla~orvosi föiskola, erdöigazgatóságok és 
állami birtokok gyógyszerbeszerzéseinek és gyógy
szert'elhasználásának, az összes földművelésügyi i11-
tézmények ojtóanyag-beszerzéseinek felülvizsgálata; 
a folyam. és kultűrmérnöld hivatalok, kereskedelnli 
!dkötő, dunab::::gdányi kőbánya betegsegélyezési 
alapja terhére beszerzett gyógyszerek szán1láinalt 
reta.xálélsa és érvényesítése; a tárcának gyógysze
részettel kapcsolatos ügyeiben való véleménynyilvá
nítás. 

l'tl .• -ir. igazsúgiig:y111inisztéritun. 

Számvevőség XI. osztálya. ÜS\vald Kálnui.rr 
gyógyszerész, számvevőségi tanácsos. ügykör: Ne
velőotthonok, letartóztatási intézete!\:, birósá.gi fog
házak gyógyszerszámláinak revideálása és érvénye
sitése. Biróság;i és egyéb igazságügyi, egészségügyi 
intézmények körébe vágó referenciák, javaslatok .. 

:\I. kir. Yalllls- es l.:dzol;:tatií.si.ig~·i 1ninisztériun1~ 
Számvevőség IV /a. oszt<ily. Gere Géza gyógy_ 

szerész, számellenőr. - ügykör: az egyeten1i gyógy
szertárak számadásainal\: felülvizsgálása. _4._ klinikai 
gyógyszerszámlák, bábaképezdék, tanítóképző inté
zetek és minden állami tanintézet internátusai, árva_ 
házai, siketnémák országos intézete, szeretetház 
gyógyszersz:in1láinak felülvizsgálata. 

Országos I\özegészségi Tanács. 

Elnök: dr. bárö I{orányi Sándor a Felsőház 
tagja, egyet. ny. r. tanár. 

_.\Jelnök: dr. Bakay Lajos egyet. ny. r. tanár. 
Jegyző: dr. Győry Tibor ny. h. államtitkár. 
Rendes tagok: dr. Deér Endre m. kir. kormány-

20 
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fötan8.cs:s, gyógyszer~ész, dr. Fcly _'-\ladá.r ny. át.: 
lamtitkár, dr. Grosz Emil egyet. ny. r. taná..r, dr. 
Hainiss Elemér egyet. ny. r. tanár, dr. Johan Bé!a 
egyet. rlc tanár, dr. l{otsis Iván műegyetemi ny. r. 
tanar, dr. Nékán1 Lajos egyet. ny. r. tanar, dr. 
Schaffer l{ároly egyet. ny. r. tanár, dt·. Szabó Sán
dor· Budapest székesföv8.ros ny. tiszti főorvosa, dr: 
Tóth István egyet. ny. r. tanár, dr. Vámossy Zoltán 
egyet. ny. r. tanár. 

Kormci.nyelöadók: dr. Darányi Gyula egyetemi 
nyil. r. tanár, 1-lutyra Ferenc dr., az állatorvosi fÖ-: 
iskola rektora, dr. l{olosv<iry Sándor min. tan.,· 
Klein Sá.ndor Jtberhardt dr., I. o. fötörzsorvos. 

Rendkiviili tagok: _i\ndriska Viktor dr. gyógy
szerészorvo:s, egyet. rk. tanár, Barla-Szabó József 
Ur. egészségügyi fötand.csos, az OTI igazgató-főor
vosa, Bayer _4..ntal gyógyszerész, kormanyfötanái::sos, 
a l.\'Iagyarországi Gyógyszerész Egyesület volt elnö
-ke, Blaskovich LS.szló dr. egyet. ny. r. tanár, Dal-· 
·mady Zoltán dr. orvostudor, egyet. rk. tanár, Dégen 
-~rpád dr. e. n1. tanár, a li.özp. magvizsg. állomás 
igazgatója, dr. Fritz Gusztüv egyet m. tanár, l{atona 
József dr., Borsod vm. tiszti főol'v., dr. Kelen Béh1 
egy. ny. r. t., I<ovácsics Sándor dr, Győrváros tiszti 
orvofi: I{repuska Géza dr. ny. r. egyet. tanár; Lé
nd.rt Zoltán dr. egyet. ny. r. tanár: ifj. Liebermann 
Leó dr. ny. r. egyet tanár; Lö\v samuel dr. orvo::-
tudor, föorvos; dr. Tuiagyari-I{ossa Gyula egyet. és 
úllatorvosi főiskolai tanar; Tuianninger Vilmos dr. 
rl;;. tanár; ~•Iatolcsy Miklós dr. egyet. rk. tanár, a 
budap~sti egyetemi gyógyszertár vezetője; dr. Mill;;ó 
·vumos egyet. tanár, közkórházi főorvos; Osváth 
.A.lbert dr. l;;e!'. rend. orvos; Petz Lajos dr. orvost., 
Györ ny. városi főorvosa; dl'. Soós Aladár egyet. 
rk. tanár; Szabó József dr. ny. r. egyet. taná.r; SzaL 
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1er 1dik1ós dr. vn1. tiszti föor" , . . 
egész~égügyi fötanacso d. Tas, Sz1nnye1. Jozsef dr. 
t · s, l. aUffer Emil ·· f .. 
anacsos, J;:özkórházi io-az ató· o- e~u. O-:-

orvo- G··a··11„ ""' g • The""'ze LaJos dr 
:, 0 0 on; dr 1'óthfaluss r . · 

nár; \Tere:bély Tibo.r egy t Y. m1e. egyet. m. ta
zsö d · ·.,.. . e · ny. I. tanar; Weber De
tanár.L gyo..,,yszeresz; '-''!:,nhardt János clr. egy~t. rk. 

Igazságügyi Or\'o:si Tauücs. 

Elnök: dr. Verebély Tib -
_J\lelnök: Olá11 Gusztáv d. Dt ny: r. e~et. tanár. 

. d. R" . L ny. h. allan1titkár Jegy 
z. z. ,1took Zsig1nond egyetenü ·1p t . · 0 -

dr. Blaskovich László egyetemi ;a"·. anxr. Tagok: 
Zo1t· o t . · nar; dr. Bókav an eeye . tanai„ clr Buday I{ ·lm· " 
Fabinyi Rudolf dr. ~ ~ t " . da „an egy:t. tanár; 
tan· „ d. ,.. · · U'1c.r, r. Kelen Bela egyet 
a· a1, L h.enyeres B8.lázs egyet. tanár· dr Ily·~ 
~za egyet. tanár; dr. I-Ierczog Feren a-' · • e. 

i{ls~ ~c~ön dr. e~egyógyint~zeti föorv~s~bJ;.~ti{;:~~~; 
i.~ ez'"" e. tanar; dr. Lovri.::h József eo-yet rJ· ta

nar eo-C<.:zséo-üo- · f"t . ""' "· ' -rk , t· "". ~.. i"" ""'~1. ? an.; dr . .Iv!lnich I{ároly egyet 
·. anat • e r. Neli:an1 Lajos Ltdv. tJnfí.c"'o~ t. 

t~nar; d!'. Nén1eth Ödön eo-yetemi rl· t"n .. · :,: e~e · 
seo-U.,..vi f"'t · 0 • '-· '"'" a1, eo-esz

"" ""·· . o anacsos; dr. Preisz Huo-ó eo- et t"" , „ 

dr. Schatfer I<ti.roly egyetemi tana~· dt:='Ysz.al ~na:· 
ZBef egyet. tanar; dr. \Támossy Zolt~n egy. et 'to ~o.-

. "" . anat. 

Országos .4-llutegészségiig,:ri Tanács. 

1'. t E~.nök: dr:. Hutyra Ferenc állatorvosi föi~l;;olai 
O'. an~r.„ al~ln?.k I~rompecher Szilárd m. kir. <illat_ 

eoesz:seg~gyi fotanacsos; jegyző: dr. Fokányi Láo:zJó 
m. kir. allategészségUgyi főtanácsos. ... 

„. Rencle_s tagok:. dr. Breuer Albert: dr. Jánnai 
J\.aroly allatorvos, föiskf'llai tana· 1 .. ch. l{onkoly 

20·. 
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Thege Sándor, az Omge főtitk<ira; dr. Manninger Rezsö á.llatorvosi föislc r. tlinár; dr. Wellmann Osz-_ kár állatorvosi föisltolai r. tanár; Blancz Jenö jó.;;zá.gigazgató; Horváth Vilmos m. kir. állategészség_ ügyi fötanácsos; Mayer Ottó m. 1.:ir. állategészségiigyi főtanácsos; dr. Fokányd László m. kir. áIJategészségügyi főtanácsos. 
Hivatalos tagok: Horrváth Károly, a kereskedelemügyi ininiszt. ny. h. államtiblrára~ dr. Kolosváry Sándor min. tanácsos (belügyiminiszterium); dr. Pasteiner Alfonz min. tanácsos (földmüvelésügJ.rj miniszteri.um). 

· Rendkivüli tagok: Burghoffer Géza dr. szföv. főállatorvos; d1-. Deér Endre budapesti gyógyszerész, kormányfőtanácsos; dr. Fettich Ottó állator'VOSi főiskolai tanár; dr. Hajnal Jözsef nyug. m. ltir. állategészségügyi főtanácsos; Lauffer István körállatorvos lt!akó; !{Jéger Sándor miniszteri tanácsos: dr. Skála Ferenc m. Jrir. állateg&szségügyi tanácsos; dr. Schandl József közgazd. egy. ny. r. tanár; Brauch Ferenc hűsarugyáros (!{eresltecfeimi és Iparltamara részéröl); dr. Ulreich Sándor m. Jdr. á.llategészségügyi tanácsos; \,-ajna Ede székeSföváros.i tanácsnok u székesfőváros részéről. Dr. Mócsy János állatorvosi föisltolai m. tanar; Scharnbeck Lászió ny. m. Itir. ú.J.lategés2.ségügyi fötan<icsos. Vajna Ede közp. V<irosháza. 

:i\I. kir. Orsz. I{U1.egészségügyi Inte~et. Budapest, IX., Gyali üt 4. Telefon: 45,1~!5. Jaazgató: dr. Johan Béla egyeten1i rk. tanár. A„ patohÍstologiai és parazitc.lógiai osztály vezetője: dr. Lőrinc Ferenc egy. m. tanár. Osztályvezetők: dr. Horváth Dezső, az általános egészségügyi és járvány_ 

--

30!> tan.i o_sz.t~1.r vez_elöje; dr. Lot'l'el;:ovits István a b3.k~er1olog1a_1 osztaly vezetője; dr. Ol:ih Gábor adJUnltt_us, a. seroiógiai oszt. vezetöjP.; dr. Schulek 1:.~en;:~· eg1~~· 1:1· t~ná~ a kémiai osztály vezetője; a ~:~z~oes~se~~gy1 JciilsömunJulk vezetöje (egészségUoYl n11ntaJaratokJ, dr. Gaál A.ndrás eo-észségügui 
-feiügyeiö. 

0 
.., 

Budapest székcsfövüros J{özségi Gfögysz~~rüzeiu~. Budapest, VIII„ AggteieJr,Lu. 8. Tel.: 321-23. :i\Iagában foglalja a székesfővárosi Szent RóJc~s, _szent !s~vún, Szent László és Uj Szent János Jr.orha~ak haz1 gyógyszertárait, továbbá a közJtőrhá-21 gyogyszertárak központi raktárát. Tartozik a s~ékesfö:áros tanii:sána,k: X. közegészségügyi osztalya. ala. Tel.: 32-1-23. 
Tanács~ok: Dr. Salamon Géza; tanácsi főjegyzö: dr. Rostagn1 _4.chilles .. Az Uzen1 vezetője: dr. Horvath Je~ö; a l.:özponthoz beosztnttak: Höny Géza, Lada_ ny1 Endre, Tanl.:ó Béla és Zsarnay Lajos; könyvelő: B~rtalan _<\.nna. 

· 
A közkörházi házi gyógyszertára].: gondnokai: Szent Rókus li:özlcóz·ház: Halász György; Szent Ist_ v&u közkórhaz: I(eresztény Béla; Szent Lá.szló Jcözkórház: Weiss Lajos; Uj Szent J8.nos közkórház: Fejes István. _.\. számfejtöosztály vezetője: Szala'" Lajos. 

-_-\.lltaln1azott győgyszcrészek: BaJ;:.os Sá.ndor Basch J-.Jruö, Balogh Gusztáv, Barthos Endre, Dávid Endre Nándor, Dieter Frigyes, Herkovich István, Jeszenszlty Viktor, !{enderessy Lajos, !Y!ártonffv Sándor, Mesl..:ó S<l.ndor, Nagy Zoltán, dr. Peres ErnŐ. 11árady Tan1á~ &s Zubora Gyula. 
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:\. n1. kir. földnüvelésügyi n1inis:r.tériun1 Növéllj"'\'é
delm1 és Nö\·én;rforgahni Irodája. 

Budapest, V., l<ossuth Lajos tér 11. Tel.: 185-35 és 
197-69. 

ügyköre: A. vadontermő gyógynövények gyüj
tésénelt és a gyógynövénytermelésnek propagandája, 
a gyógynövénygyűjtés, termelés, beváltás és keres
kedelem ellenörzése, a gyógynövénye}{ feldolgozásá
nak és kivitelének elömozdítása, a kivitelre }{erillő 
gyógynövények tisztasági és minőségi vizsgálatának · 
techn.il{ai intézése. A háziipari növények termeszté~ 
sének propagálása, a különféle háziipari gyártmá
nyok e::-...-portjának irányítása és }{tilföldi piacok meg
szervezése. l\. papril{atermelés, feldolgozé.s, minősí
tés és J>:ivitel irányitása, ellenőrzése és megszer:vezé
se. A növényvédeltezés propagandája és országos 
megszervezése. 

Elnök: dr. 1.fagyary Győzö, ny. h. államtitkár; 
igazgató: dr. Rádai Gyula ny. min. tanácsos. Az 
iroda egyes osztályai: Gyógynövényosztály: vezető
je: Giovannini Rudolf. Papriltaosztály, vezetöje: 
dr. Bródi Béla. Háziipari osztály, vezetője: ].i!agyarL 
l\:óssa A.ladár. Növényvédelmi osztály, vezetője: dr. 
Dav.ida Leó. 

Vidéki telepei: 1. Szegedi telep, vezetője: dr. 
Ihtnst !{álmán .. A.. kísérleti telep vezetője: dr. Ober
n1ayer Ernő kir. fővegyész. 2. !{alocsai telep vezető
je: Vitéz Horváth Ferenc kir. fövegyész. 

Országos Tárf.l.adalon1biztositó Intézet. 

Elnök: Huszár !{ároly, alelnököl{: dr. Horváth 
István és .A..lföldy Béla. 

Vezérigazgató: dr. \Veis István. Vezjrigazgat6 
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helyetteseli:: dr. Hindy Zoltán és dr Pf' t . . Lai·os igazgatók. . JS e1 er 

Fő~rvo~ ~~az?ató: dr. Barla Szabó József. 
Eg:szsegu?'y1 (V.) főosztály keretében: 
?YO~szereszeti osztály V-6. (általános cryócr, 

szereszet1 tigyek.) 0 o.'>-
Osztályvezetö: Nagy Vilmos gyógyszerésztaná

c:as. Beosztottak: Schneer Károly titkár (cryógysze :!i: Bol~rossy ~oltánné,. sz: Pataky Aranl{a fogai~ 
? (gyo~szeresz), eőr1 Fintor Jenő szaknapidíjas 

( gyogyszeresz). 
. . Egészségügyi főosztály mellé rendelt számvevö. 

se~:. ~oport IV-2. ( Gyógyszerszámlák és vények 
felu1vnsgálata) 

. Csoportvezető: Bihary József szv. II. oszt. fö
tana~so:;. Beosztottrul{: Hoffer József szv. tanacsa" 
S~re1tm.:.nn Gyula számellenőr, Major Erzsébet é~ 
Simon E.iára napidíjasoJc 

,· :,~ógysz:resz alcsoport: i\lcsoport vezető: dr. 
Szla\ 1k I::tvan s. fogalmazó (gyöcryszerész) Beos 
t~,~t_ak: Faragó ~r~.sébet intézeti g~ögyszerés~, Szá:; 
K~1ol~ sz~1tnar:i1d1Jas (gyógyszerész), 1'.iiihály I{ál
manne sz. Ha1tl Etelka, László Anna és Osztian 
Lenke szak1apidíjas cryóayszerészek. G • o o 

yo~szzr é~ kötszerellátási (V~7) osztály. 
. Oszta~yvtzeto: Roósz János aligazgató. Beosz-

tottalt: Nen1elh István s. titkár, Váo-6 Ern·· ·cr " fel„ l" S • d' . o o gyooy~z. ugye _o, a1ra l Nag:y Sandor és Siska László fo-
g~lmazok, Iz:nael István intézeti gyógyszeré::z, 
~1rchner Gyula, Papp Károly, Szász Olga szakdíjno_ 
kok, olt!. gyógJszerészeli::, Gróff Gyula havidíjas 
okl. gyógyszeréi:z. ' 

~A.. Il. 7. oszbt:Iy keretében: 
Központi Há2igyógyszertár: Vezető· Schmidt 

József s. titkar. Eeosztottak: Grimm Fe-;·enc fogal. 
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n1azó, Papp I\:lára, Pohl Józsefné sz. Tóth Ida, Re
n1etey-F'lilep Tibor, Fodor István, f!erczegh Sára, 
Popovits István, dr. Joó Délia, Kaszaniczky Gyula 
szakdijnokok, okl. gyógyszerészek, Balogh Béláné, 
sz. l'r'Iarkovics Gizella kezelönö (nem okl. gyógysze
l'ész.) 

Csengery-utcai rendelőintézet házigyógyszertá
ra. Vezető: Syposs Simon s. titkár. Beosztott!lk: 
Botka Elemér fogalmazó, Szalltay 1'.:lária, Ady Fe
renc, Kiss .ti... Andor, I{onltoly-Thege Zoltánné, sz. 
I\:ollerits Ilona szakdíjnoltok, okl. gyógyszerészek. 

Közp8nti kórház házigyógyszertára (U:i:::old
utcai). Vezető: Rossmann Ferenc intézeti gyógysze_ 
rész. Beosztottak: Bolla István fogalmazó, Brocselt 
Béla havibéres okl. gyógyszerészek. 

Pestujhelyi kórhá.z házigyógyszertá.ra. Vezetö: 
Szeder Endre gyógyszerész felügyelő. B~osztott: 
!{oncz István havibéres, old. gyógyszerész. 

:l\lagünallia.ln1azot.t.ali Biztosítú Intézete. 
(Ezelőtt Ferencz József keresl;:edelnli kór:uiz beteg
segélyző pénztara). Tel.: ·!55-39. (VIJ., Bethlen_ 

tér 1). 

Elnölc dr. Zsembery István, ale11ök: Kállay 
lJbul, igazgató: cir. Zalán István inin. t~n., igazgató_ 
helyettes: Barcza .t....rt:hur ig., intézet: főorvos: dr. 
Szaszovszky László,: helyettes dr. Tó1h Jenő. 

Az .intézet h8.zigyógyszertárában· I{ő~ösmezey 
Lajos titltár osztályvezető, helyet!ese Varady B. 
László s. titkár, Simon Zoltán, Tun'.inyi Géza s. tit
károk, Mészáros Tibor, Ursziny Károly, Hadfy Sa.. 
rolta forralmazók Almássy Andr::isné sz. Beleznay 
Ilon; s. 

0

fogalmadó, Papp Ernő, Bart~a Tivad_ar, 
Bartha Tivadarné sz. Kramas.-ta .Tolan, .t....lmasy 

1 

1 
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Ernő, -t....~tal!fy Z:iro_ss Tibor, dr. Berky József, Fa
z:kas Gaspar, Hittr1ch Éva, Lalá.lt Vilmos veress 
Jano~, Hegyi 1.iriklós, Hehs László, Zádor;, Gyula 
Gobbi Olga, szaknapidíjas gyógyszerészelc ' 

.\I. kir. ,,.\lJarnvasutak .Bretegsé!,'i Biztosítö intézete. 
VI„ .<\.ndrássy út 73-75. 

E.lnök: La.zár László 1'.fAV. igazgató. ügyvezető: 
dr. Vidra Gergely MAV. főfelügyelő. Főorvos: vitéz 
dr. Csia. Sándor. Gyógyszerészügyek előadó: dr. Fe
~enc::y ZoltA.n 1.iIAV. titkár, Groschmied Lajos, Selei 
Arpad, Ottinger István, Szekér józsef Németh 
,László segédtisztek. Központi rendelő és ~ao-ánkór. 
-ház igazgató-főorvosa: dr. Pásztor Sándor főfeiilgye lö. 0 -

Házigyógyszertár: Podmaniczky u, 111. sz. 
Tel.: .t....ut. 116-8,! és 216-84, GondnoJ{: Jankó Bar
na gyógyszeré3z. 

Országos Gazdasági l\lunkáspénztür. 
Budapest, V., Akadémia u. 3. Tel.: 23·1-62. 
I<ö.zponti igazgatás. Az 1·900. XVI. tc. 27. para. 

g~afusaban b~ztosított felügyeleti és ellenőrzési jog. 
ko.r .?Ya~orlását a m. ldr. földmívelésügyi miniszter 
e~1dosze_n~t dr: ~Iayer I{ároly államtitkár, kormány_ 
h1ztos ut3an lat3a el. _A.._z Országos Gazdasáo-i 
1VIunká.spénztárnak az 1930. évben a törvényes re;~ 
delkezeseknek megfelelően 3 év tartamára megala
kult igazgatósága a következő: ElnöJ{: gróf Teleki 
Tibor; igazgatósági tagok: Gaál Jenő, Nádasy Ger
gely, Buday Barna, Csizmadia András, Patacsi Dé
nes, Putnoki 1-!óric, dr. Ernszt Sándor, dr. 1-!arschaU 
Ferenc, Melczer László; ügyvezető igazgató: dr. 
Balogh Sándor h. államtitkár. 

' ' 
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Allan1; \"asgyáral~ Igazgatósága, 

Telefon: József 460-2fl 

Egé:::zségügyi osztály: retaksátor: Kenéz Lidia .. 
Ugykör: a diósgyőri vasgyár társpénztára vényeinek 
felülvizsgálata s az egészségügyi adn1inisztni.::iónál 
segédkezés. 

Hut6sági vcgyld~Crleti állomások ",)!agyarországon. 

Buclapesten: Orsz8.gos m. ldr. lcémiai intézet és 
központi vegykisérleti állomás (II„ Keleti Károly
utca 24.) - Székesfővárosi vegyészeti és élelmiszer_ 
vizsgáló intézet (TV., Központi városháza.) - ltí. 
ldr. állatélettani és takarmányozási kisérleti állo
más (II„ KitaibEl Pál-utca 4.). - M. kir. ampeloló
g.iai intézet (II., Herrmann Ottó út 15.) M. kir. 
gyógynövénylcisérleti állama.s (!I„ Hermann Ottó űt 
15). 

Viclőken: 1'L kir. állami vegylösérleti állomas 
l{eszthelyen, 1-!agyaróváron, Debrecenben, Ujpesten. 
---· Törvényhatósági és városi vegyvizsgáló állomá
scic Szegeden, Székesfehérvárott, Sopronban, Győ
rött, Miskolcon, Kecskeméten, Kalocsé.n és Pécsett. 

Gyúgyszcrésziryakornoli:i I\.ijelC>lő Bizottság. 

Elnök: dr. Szily Ké.lmán m. ldr. vallás- és köz
oktatásügyi államtitlcár, előadó dr. W·eszelszky 
Gyula egyet. m. tanár, tagjai: dr. Molnár Andor 
min. o. taná.csos, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
m:nisztérium képviseletében, dr. 1viozsonyi Sándor 
min. o. tanácsos, a m. :kir. belügyminiszter képv.ise-. 
1etében, dr. Jalcabházy Zsigmond, dr. Winkler La
jos, dr. Széki Tibor és dr. Issekutz Béla egyet. ny. 
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r. tai:árok, tové.bbá a következő gyógyszerészek: dr. 
~.\n:inska Vilttor egyet. e. rk. tanár, Bozó Géza, dr .. 
Deer En~re az Orsz. !{özegészségi Tqnács r. tagja, 
Dobos C?abor,_ dr. Ei~ach !{ornél, lCoritsUn:zky Ottó. 
Temesvary Jozsef es dr, Weber Dezső, aZ Orsz. 
!{özegészségi Tanács rlc tagja. 

A„ gyógyszeré:;:tgyakornoki tanfolj·un1 tanárai: 

Buclapeste11.: \'ezetö: dr. '''eszelszky Gyula egy. 
m. tanár. Tanarok: dr. Augusztin Béla egyet. n1. 
tanár, Körmöczy En1il dr., a bpesti önkéntes 1:Ienw 
tőegyesület igazg. főorvosa, dr. Mozsonyi Sándor 
min. o. tanácsos, egy. m. tan„ dr, Nagy Béla gyógy_ 
szerész, dr, Spergely Béla gyógyszerész, dr. Száh
lender Lajos középisk. főigazgató, dr. "\Véber Dezső, 
az Orsz. !{özegészségi Tanács rk. tagja. 

Szegeden: vezető dr. Dávid Lajos egyet. e. 
rk. tanár, gyógyszerész. Tanárok: dr. Leinzinger 
Mária egyet. tanársegéd, dr. !{őszeghy Dénes 
egyet. adjun'ktus, okl. gyógyszerésze;k, 

Gyób,>J."Szeréi'izgyakornold vizsgálóbizottság: 

Budapesten: Elnök: dr. 1violnár . .\.ndor nlin. o. 
tanácsos. Tagjai: dr. Jakabházy Zsign1ond, dr. 
\:Vinkler Lajos egyet. nyilv. rendes tanárok, Réthe
lyi József gyógyszerész. (Egy hely üresedésben). 

Szeg-eden: Elnök: dr, Issekutz Béla egyet. nyilv. 
rendes tanár. Tagjai: dr. Széki T!bor egyet. nyilv. 
l'endes tanár, dr. Tukats Sándor egyet. m. tanár, 
Borbély Jözsef és Leinzinger Gyula szegedi gyógy
szerészek. 



Gyóg~·szcrészelo1cl.: eliiadó egyeterni tanü.rol.:: 
1. Budapesti Jdr. magyar J:>ázmány Péter tudomány

.egyetemen. 

BiHCsészettudon1án;rl f\:ar: dr. Winkler Lajo:; ·nyug. nyilv. r. tanár mint :negbizott (kémia). dr. Buchböck Gusztáv nyilv. r. tanár (kémia); dr. Bugarszky Istvá.n nyilv. r. tanar (kémia); dr. Rybá.r István nyilv. r. tanár (fizika); dr. Mauritz Béla nyilv. r. tanár (ásványtan); dr. Abrahám Ambrus egyet. m. tanár (állattan); dr. Paal Aroá.d e~et.· nyilv. r. tanál' (növénytan); dr. Tuzson János nyilv. r. taná.r (növénytan) ( Ernyey József n;:m?.. múzeumi igazgató, ::nint megbizott (gyógyszerésztörténelem). 
Orvostudon1ányi kar: dr. Ja:kabluizy Zsigmond nyilv. r. tanár (gyógyszerisme); dr. Darányi Gyula nyilv. r. taná.r (li::özegészségtan; dr. :IYiozsonyi Sá.ndor min. o. tan<icsos, egyet. m. tanár, mint megbízott (gyakorlati gyógyszerészet). 

2. Szs-gedi kir. magyar Ferenc József tudomány
egyetemen: 

:\Tate:natikai és természettudomanyi kar: dr. E'.iss _4.rpád nyilv. r. tanár {ltémia); dr. ?Y~t'ffy_ Istvé.n nyilv. r. tana.r (növénytan); dr. Gelei Jozsef nyilv. r. tanéi.r (ásványtan); dr. Szent_:pé~ery ~si-gmond nyilv. r. tanár (állattan); dr. Frohllch Jozsef 
nvilv. r. tanár (fizika). 

~ Orvostudon1á.nyi kar: közegészségtan dr. Tomcsik József nyilv. r. tanár; dr. Iss-ekutz Béla ~yilv. r. tanár (gyógyszerisme); dr. Széki Tibor ny1lv. _r. tanűr (li::émia); dr. Dávid Lajos egyet. rk. tanar {gyakorlati gyógyszerészet). 

GyógyszerCszhalJgatól;: eg.l·etenü vizsgálóbizottsű.g-.J.i: 
I. éves gyúgys7...e.reszhalla..!,,'1.i>k vi:r..s.!,,'1ilú-hizottsága: 
Budapesten: elnök a mindenkori bölcsészetkari dé'kán. Tagjai: dr. Buchböck Gusztáv, dr. Bugarszky István, dr. Paá.1 Arpád, dr. Rybá.r István és dr. Tuzson János egyet. nyilv. r.endes tanárok. 
Szegeden: elnök a matllematiltai és termész~ttu- -dományi lrar mindenkori déluinjl'.! .. Tagok: dr. J{]s ,. A.rpá.d, dr. Györffy István és dr. Fröhlich József egyet. nyilv. rendes tanárok. 
11. C\·es gyógyszerCszJt:!llgatók clöszigorlati bi· zotisüga~ 

Budapesten: korn1.-biztosok: dr. Gyö1y Tibor ny. h. <illa."!ltitlrár, dr. 1'!olnár _.\..nctor nlin. o. tan. Bayer ~"-.ntal gyógyszerész, lrormányfötanácsos Elnök az orvoska1i dékán. Tagjai: dr. Ja1i::abhazY Zsigmond egy. ny. r:•:ide~; Cs dr. VVinltler Lajos egyetemi nyug. tanár. 
Szegeden korn1ánybiztos: dr. Veress Elemér nyilv. r. tanár. Elnök az orvoskar nli.ndenkori délránja. \rizsg<iztatólc cir. Issekutz Béla és dr. SzCki Tibor egyel. nyilv. r. tanárok. 
Zür6szigor1ati bizottság: 
Budapesten kormánybiztosolc dr. Győry Tibor ny. h. államtitkár, dr. 1'Iolnár Andor min. o. tanacsos és Bayer Antal gyógyszerész, kormá.nyfötanácsos. Elnök :az orvosli::ari dékán; tagjai.: dr. Winltler Lajos egy.et. nyug. rendes tanár, dr. Jakabh<izy Zsigmond e.gyet. nyilv. rendes tan8.r, dr. Darányi Gyula nyilv. r. tanar. 
Szegeden: l>:ormánybiztos: Temesváry József gyógyszerész. Elnölt az orvoskar .mindenkori dékánja. Vizsgáztatók: dr. Issekutz Béla, dr. ,széki Tibor 
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egyetenli nyilv. i'. tanárok és dr. Dávid Lajos egyet. 
rk. tanár. 

~-\pprohúciós \·izsga bizctt::iiiga: 
Budapesten: clnöl.:: a inindenkori orvoskari dé

kán. !{ormánybiztosolc dr. Gy0i:-y Tibor ny. h. ál
lamtitkár. dr. 1'!olnár Andor min. o. tan. és Bayer 
_4..ntal gyógyszerész, kocn<inyfötanácsos. Vizsgázta
tók: dr. J\.Iozsonyi Sándor ·min. o. tan., egyet. m tan„ 
<tir, Deér Endre lt,ormányfötanác:::os az Orsz. Köz
egészségi Tana.cs r. tagj::i. gyógyszerész. dr. 
Wéber Dezsö, az Orsz. !{özegészségi Tanács rk. tag
ja, gyógy.sz.erész. 

Szegeden: elnöl.;: az orvoskar mindenltori dékál"l;
ja. l{orn1á.nybiztos: dr. Issekutz Béla nyilv. rendes 
tanü.r. Vizsgáztatólc dr. Dávid Lajos egyetemi rk. 
tanár és Borbély József gyógyszerész. 

.i\lag;varlH'szági Gyógyszerész Egyc-siilet. 
(Budapest, V"I., riegedüs Sándor u. l'l.) 

!vlegalakult 1872-ben. -4.tszcrveztetett: 1921-b~n. 
·Telef.: _.\.ut. 153-77. 

Taglétszám vala:nennyi c~onkRn1agyarországi 
gyógyszertár. 

Elnök: dr. Gail Endre v. államtitkár, ország
gyülési képviselő, Budapest. 

Tirselnük: 1Iihalovits Jenő 1;:01·111.3.nyföta:nácsos 
Debrecen. 

_.\.lelnöl;:ük: dr. Tauffer Gábor orsz. gyi.il. ltépvi-
. selö, Budapest. Temesváry József Szeg?d. 

ügyvezető igazgató: I{oritsáns.:z1;:y Ottó. 
Pénztáros: ·Róth 1Ianó, Budapest. 
Titkár: Prey.er Dezső. 
Föl;:önyvelő: Sin1onides Géza, a 1..,Iagyéir Olasz 

Bank ny. cégvezetője. 
Választmány: Czu1ror László, Kerpel Viln10::, 

-,'.itéz !{ováts Aladár, dr. lviann Géza. vitéz :niratolcsy 

T 
3l!J 

I~ároly, 1vluzsa Gyula udv. tanácsos, felsőházi taO'. 
<lr. Nagy Béla, Borbély József Szeged dr. Eibacl1 
I<or:iél Bonyhád, Fáy Ign<ic Nagytété~y, Floderer 
Jeno Csepreg, Frankl Antal Szeged, rlr. Hercz János 
1:_i!sl(olc, Karlovitz _..\.dolf Pápa, I<:erschbaummayer 
l\.aroly Esztergom, lYiajor Agoston Kistelek, dr. 
1-.Ialtray László Baja, Smetana Alad.ir I<:isterenye, 
Sperlágh Zoltán Hatvan, Steinhausz Béla Putnok 
1Székely Adorján Debrecen, Szí'l;:szay Gusztáv Pest~ 
szenterzsébet, vitéz dr. Várady László Szentes. 

Hivatalból - az alapszabályok 27-ik paragrafus.:. 
ának rendelkezése szerrint - minden lteri.i.let elnöke 
az ügyvezető igazgató és a pénztáros, valamint ~ 
Tanügyi Bizotts<ig elnöke. 

Póttagok Budapestről: Löcherer Ta:nás, Marton 
::O.Ianó. Vidékről: !{or.mány Géza, Pásztor !{ároly Tö
rökbálint, '.Dhury _..\.ndor ICisl;:únfé!egyháza, Bokol' 
Ferenc Kaposvár, Csete Ambrus Cegléd. 

Szá.mvizsgálóbizottsdg: Elek 1'Iihá.ly és V\'itt
mann Elemér Budapest, dr. Elek Pál Ujpest, VVit'lter 
János Rákoskeresztűr. 

Gyakornoki tanfolyanu.t: "'VIII., Aggteleki u. S. 
és Segeden. l!:venként márc. ·hó 1-t-öl jun. hó végéig. 

N;rilv. vegyi:izsgúló állomása.: (VIII., _4..ggteleki 
11. S. ·vezető dr. Reitn1ann Nándor.) Tel.: J. 322-07. 

\rendégszobü.i: VI„ Hegedüs Sándor u. 17. 
Diáli:- és leúnyotthona: VI. Hegedüs Sándor u. 17. 
I\:ih1yvtár~.t: VI„ Hegedüs Sá.ndor u. 17 • 

~·\ l\Iag:r. Gyói;,rysz. Eg,resület kerületei: 
1 .. ·\ Btul1Lpesti G~;ró:,.,11·s:r:erész Testület. 

41apitási év 1809. 
Telefon: J. 322-23. 

Elnök: dr. Gaál Endre; alelnökök: dr. Ta.túf-er 
Gábor, Csányi In1re: ügyv. titkár I\:ovács ödön; vá-
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lasztmányi tagok: dr. Haas 1Y1iklós, v. !{ováts .4..la
d<ir, dr. J\..fann Géza, Lám Elemér, vitéz Matolcsy 
l{ároly, Ne:nényi Nándor, Réthelyi József, Róth 
Manó, Schubert Arnold, Wi.esner Lajos, dr. Ter
najgó József, dr \'Veber Dezső, pénztáros: Ete·k 
::\iiihály; könyvtáros: Funk József; választm<inyi 
póttagok: Fel{ete Zoltán, Kalmár István, Káposz
tássy Géza, l\.fajorossy Béla, Rácz Jenő, Bíró Istvá.n; 

· szá.n1vizsgá1ébizottság: F'áczányi I.~tván; Steiner 
Oszká.r, Strausz .Armin. 

II. Budapest-vidéki }{crlilet. 

Elnök: 1'.fezei Elek (Ujpest), elnökhelyettes: 
'Virluo-r Janos (Rí:ilcosk-eresztűr), titkár: Preyer De
zső. Tiszteletbeli elnölcök: dr. Andriska Vilctor (Pest
.szenterzsébet), I'\:erschlJaummayer J{ároly (Esz
tcrgcm), 11üller Vilmos rn. ldr. lcormánytanácsos 
(Rál;:o:-;palota). Ví:ilasztmány: Baksay Béla (Nagy
l{áta), Biró László (E::ispest), Fáy Ignác (Nagyté
tény), Fried Sándor (Rákospalota), dr. Elek Pál 
lUjpest), I\.aufmann Ernö (v.eresegyháza), J{er.sch
baummayer J{ároly (Esztergom), ICörmendy Sán
dor (Budal;:eszi), :i\ífiller Vilmos (Rákosp,alota), 
Pásztor !{ároly (Törökbá.lint}, Szentgály Dá.niel 
(Gödöllő}, Szigvá.rth János (Vác), Szi:ltszay Gusz
táv (Pesterzsébe.t), Schulmauu Bódog dr. (11.Ionorl 
Tábor Gyula (Alberti-Irsa), dr. Tellcessy ödön (Kis
pest), Varsányi Béla (Budafolc), dr. Wagaszky !{áz. 
n1ér (Rákoscsaba), Bardách Dezső (Pestújhelyi. 
Gulyás Benjamin (!{ispjest), László István (Felsö
göd); v<llaszt:nányi póttag: Gonda Armin (Bia). 

A kerülethez tartoznak Pestvárrn.egyéből 106 
helj.ri.ségböl 164, Esztergom vm-böl 6 helyen 8, Nog
-rád vm-böl 20 helyen J4, Hont vm-böl 4 belyen ·!, 

. 0~p 
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gyógyszertár. összesen 136 helyen 200 gy.~ t. köztük 2 fiók. o Ooyszer ar; 

III. Pest vií.rntegyc déli kerlilete. 

Elnök: dr. Zalai Károly (Cegléd) ta· r 1 ··1 dr Farkas B "! (K • se no t: . : a . ecsl{emét):, alenöJ;:: Thur An-
d?r (K~slcunfelegyhaza)' titkár:Csete l!..mbrus Y(Ce -
le?), Tiszteletbeli elnök: Farkas Igná.c Tóth I t g (l\.ecskemét). ' s van 

. ... Válasz~any: Bitzó Jenö, Borbély Endre 
ltoros), Cz1ra Endre (Kiskűnfélegyháza) B (tNtiagy
Arpád (L · l.z ' u nger aJosm se), Csemitzky Frigyes (Ab ) 
Lautne_ Lajos (Törtel), Tarjányi József GeUé 

0~-' 
~os, T?th J?zsef {Kiskúnfélegyháza) ésabrád r J8;~ 
n~~· .. Racz ~anos (Kiskúnmajsa), Cso{·ba Janosy D~-
:notor Istvan dr. (l(ecskemét). ' 

~4.. _kerülethez tartozó gyógyszertárak: 32 hel en 
69 gyogyszertár; közte 1 fiók. y 

I\t. SzCkesfehi'rvá r-YidCki keriilet. 

··-~ln~k: S~üts. R_óbert (Szé-kesfehérvár), társ
eJno.K. Czermak L1pot {Veszprém) alelnök. C ··t · . 
Olivér_ tSzéke-:fehérvár), titkí:ir: dr~ T. Nagy L~~~[ 

,- \'ala:z~?-ny: _dr. Balogi lYiihály (Kápolnás: 
n3el{_), _Gombos Zoltan (Mór), Gri.-nm Rudolf (1\iiar
ton.\·asar). Jeges Béla (Nagyláng), Farkas Já o:: 
(V~1•pal~~a), B~ö~zy Gá~or (Nagyvázsony), Föl~c~ 
LaJos e:, HaJnoczy György (V.eszprém), Vajda 
Gyt!Ia _ (,\.dony), :ilfagyary-Kos;a Sándor (Sz·1 _ fehcrvar). . e {es 

. A !területhez tartozó gyógyszertárak· Fejér 
''a1:m.~gy~böl: 3~ h~_Iységböl 47 ; Veszprém. várm.e
gyebol l 1 helysegbol 20; Zala vármegyéből 1 hely-

21 
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ségből 2 gyógyszertár. összesen 5í helységből €9 
gyógyszertár; közte 6 fiók. 

\'. G;rör-vidé.lii kerület. 

Elnök: Stinner Imre (Györ), elnökhelyettes és 
pénztaros: Rostütt3r János (Gyö~·>. alelnö~: Sze~el
lédy Ferenc (Tét), titkár: 1vioh1Ila Rezso .{Gyor). 

Választmány: 1'Iichl Géza (Tata), Palov1ts _4,Ja
jos (Györ). dr. Teutsch !ózse.f :Tóvá_ro~). Teutsch 
J{.einhold (1Ioson), Remcsak: 1'I1klos (Lebeny)! Karlo
vitz _i.\dolf (Pápa), Tomka Iván (Magyarova~:>. . 

.i.\ k'.!rlilethez tartozó gyógyszertárak. Gyor va:
niegyének: 10 helységéből 21, !{?mára~ ~~rmegye
nek 13 helységáből 1,1; 1'.Ioson v_arn1egyen ·1\. 9_ h?l~
séo·éből 10· ·veszpré1n vár:negyenek 11 helyseg~bol 
14,e gyógys~~rtár. összesen: •!3 helyi.égből 59 gyogy
S'lert<ir, közte '1 fiólc 

\"I. 801n·on v:irn1eg,Yei kerület. 

Einök: Sz.erclahelyi J<inos (Sopron, elnökhely~t
te;:;: FlóUerC!r Jenő (Csepreg), ügyv. elnök: Ni'kollts 
'\IilivDi csooron) titkár: Binder Ottó (Sopron). 
- VŰI;szt~nán:·/: Gallus Jenö r Sop1 on l. Jéh-:1 \iiJ-
1110.s lSopron), 1'.Ial'incer Jenő, n1. l:ir. kormanyta
nacsos (Csorna), Nén1eth .József (Nagycenk). 

-~ kerülethez tartozó gyógy..:zertárak. So~:·on 
vármegyéből 17 helységből 25 gyógyszertár, kozt:: 
l fió];:. 

\'II. "\·as-Zala vúrn1cgyei kcrii!ct. 

Elnöl\'.: dr. !{aszter ödön 1 Zalaegerszeg), tá~·s
elnök: Eőry Vilmos, m. kir. kormányt?-nácsos ( Sar
vár) elnökhelyettes: dr. Dvorszl{y Bela (Szombat
hely), titkár: dr. \Viener Jenő (Szombath.ely). 
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A kerülethez tartozó gyógyszertárak. \ra3 vár
:negyének 22 11elyiségéböl 33; ZaJavármegyének 26 
helységében 37 gyógyszertár, ö~sz.esen ·18 helys2g
beu 70 gyógyszertár; közte 3 fiók. 

\'III. Son1og,r vár1neg.}-ci kcriilet. 

Elnök: !{ellauer Gábor, elnökhelyettes: Gá.ts 
Lajos (.11ozsgó), titkár: Bol;:or Ferenc; ti~.zteletbcli 
elnök: Babocha.y Kálmán (Kaposvár). 

Választmány: ifj. Piatsek Gyula, 1'Iitte1mann 
Jenö, Vetter \iince (!{aposvár), Szabó Vince (Csur
gó), Balogh János (Böhönye), Vasdényey Aladár 
{Nagybajon1). 

.i.\ kerülethez tartozó gyögyszertara'k: 50 hely
ségböl 60 gyógyszertár; közte 9 fiók. 

IX. Baranya ,·ürnl1!b')'ei l;:erület. 

Elnök: Török János (Pécs), ügyv. elni:.'k: Fried
rich Sándor <Pécs), titkár: Geiger !{áln1án, díszel
nök: Keresztény János. 

Válaszln1ány: Fujcsek Egyed, Göb:;! · I\:álnuí.n, 
Rédiger ödön es dr. Vondra ~i.\ntal (Pécs). Baranyay 
József (1'fagyarmecske). 1'fíovácz Inlt·e (l\Iohács). 
Nékám _i.\urél (Pécsvárad). 

A kerülethez tartozó gyógy:=:zertárak: 23 hely~ 
ségbö! 110 gyógyszertár, 

X. Tolna vúrn1egyei l;:eriilct. 

(Szekszárd Cs Bajavidéki kerület). 

Elnök: Szeghy Sándor (Szekszárd), e'.nökhs
lyettes: dr. Elbach Kornél (Bonylüid), tirselnök: 
dr. 1Tali:ray László (Baja), titkár: ifj. Szeghy Sán
dor. 
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Választmányi tago:k: Pongrácz Lajos (Báta
szék), dr. H.erczog Elemér (Tolna), Ul1ich József 
(Szekszárd), Lovassy ödön és dr. Geiringer János 
(Baja). 

A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Tolna 
vármegyéből: 31 helyen 36 gyógyszertár. _Bajai th~-· 
romszöaböl: Bács megye 17 helyén 23 gyogyszertar. 
összese;_: 48 helységben 59 g;yógys.zertái·; közte .1 
fiók. 

XI. Szeged-vidéld keriilet. 
Elnök: Temesváry József (Szeged), társelnök: 

Borbély József (Szeged), elnökhelY_et~es: Várady 
Lajos (Szentes), fötitkár: 1'Iáthé M1haly (Szeg.ed). 

. Választ:nányi tagok: Barcsay Károly, Gerle. 
J<>nő Frankl Antal Frankó Andor L~inzinger Gy:u-1:, Török J.!Iárton (szeged), Hava~ Józ~ef, dr. vitéz 
Várady László (Szentes), Ber.eczk ~eter, Ba:~a 
Henrik (Csongrád), Major Agoston ~Kistelek), v1tez 
l'Cirály Mihály, Szöllössi Jenő (1'Iako]. 

A kerülethez tartozó g~yógyszertarak: Csongrád 
vármegyéből: 16 helyen 68, Csanád várme,gyéböl~: 
Jl helyen 20, Torontál vármegyébö~: 3 _helyen. o. 
gyógyszertár. összesen 30 helyen 91 gyogyszertar; 
közte 1 fiók. 

XII. Szolnol\ vúr1neg;rei J\eriilet. 
Elnök:: Szele Béla (Szolnolt), elnökhelyettes:· 

\'égh Anlal, titltár: U. l{ováts Zoltán ('S_zolnolr.). 
Tiszteletbeli elnök: Barsy Lajos (Tiszaroff). 
Választmányi tagok: Jánváry Endre é$ .!.~mo~~ 

Elemér (Jászberény), ifj. Solcz Gábor és Boto:; Sa
muel (Karcag), Elek Jenö (Mezötúr), Zöldy Dezső 
(l{isújszállás). . 

_!\. lterillethez tartozó gyógyszertarak: összesen 
39 helységből 74 gyógyszertár. 

XilI. Debr:;;cen. vjdékí kerület. 

Elnök: dr. Gödény Sándor, elnökhel;y.eti:es: Os
·gyáni József (NyiregyházaJ, alelnölc: 1'Iajor 1'Ii· 
hály (Debrecen), titkár: Székely Adorján, tisztelet
beli elnökök: 1-íihalovits Jenő és dr. h·.:.rmányi Sztan 
ltay Aba, pénztáro::;: Tolvay Imre (Debrzcen). 

Választméinyi tagok: Beke Barna (De'Jrecen). 
Sz. Tóth Béla (Debr.ecen), Lányi Dezső (Nyiregy
há.za), Jónap Aladár (Balmazújváros). Schuk József 
(Hajdúböszörmény), 'róth Dezső (Egy·2'k), Boldizsár 
L-nre (Nyirbátor>, Benltö Sándor (DeT2cslte), Tra
jánovich .!\.ntal (Berettyóűjfalu), Al,mer Béla (Má· 
tészalka), dr. Birtók L. Sándor (Püspökladány), 
Bagyinli:a Imre (F.ehérgyarmat), Barbócz Zsigmond 
(Hajdúszoboszló), Szilágyi Lajos { Kisvárla), Hö· 
rö1npö Inn·e (Büdszentmihály). 

A kerülethez tartozó gyógyszertárak: Hajdú 
várn1egyéből: 20 helyen 52 gyógyszert8.1·, Szabolc; 
vármegyClJöl 31 helyen 51 gyógyszertár, Szatmá1· 
-vármegyéből 9 helyen 11 gyógyszertár, Bihar vár· 
megyéből 19 helyen 22 gyógyszertár. ös3zesen 85 
helyen 138 gyógyszzrtár; ltözte 2 fiók. 

Xr\·'. Búkéscsaha-YiüCki kerület. 

Tiszteleti elnök: Réthy Bé!a (Béké:>·~saba) Es 
dr. A„dler 1'Iiksa (Oroshá.za), elnök: dr. Südy Ernó 
titkár: ifj: Réthy Béla (Békéscsaba). 

\'álaszt:J.uinyi tagolt: Badics El.ek é:; Radó 1'Iil:t
lós (Békéscsaba), VVieland Dénes és YVinlder Fe
renc (Gyula), Benedikty Gyula (Békés), Géczy 
Dezső és dr. Szemző Imre (Szarvas), I<.orossy Ká.
roly (!{étegyháza), Beretzki Péter (:U.fezőb~rtny), 
:Petry Zoltán (öcs"d) és Stercula Jenő (Endrőd). 

.!\. kerülethez 1..artozó gyógy.i:;zertárak: _!\.rad 
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vár1n~gyéböl 3 helyen 4, Békés varmegyéböl 28 
helyen. 56, Bihar vármegyéből: 5 helyen 6, CSongrád 
:vármegyéböl: 4 helyen 4, gyógyszertár. összesen: 40 
helyen 70 gyógyszertd.r; lt.özt:! 2 fiók. 

X\r. Iievcs v:innegyei h:erü!et. 
Elnök: Velcsey István (Eger), ügyv. elnök: 

Sperlágh Zoltán (Hatvan), alelnökök: Ferenczy 
Zoltáu {Füzesabony), titkár: Preszler Ármin és: 
Szabó Béla (Eger). 

Választn1ányí tagolt: Beniczky 1v1ilrlós, Pánczél 
Arpád, Irgalmas fögyógyszerész (Eger), Boros 
_<\.ladár (Gyöngyös), Saáry Gábor (Besenyőtelek) 
és Seper D.ezsö {Hatvan). 

_!:.,. kerülethez tartozó gyógyszertárak: 33 hely:.. 
ségbcn 47 gyógyszertár, közte 8 fiólt.. 

XVf. :i\liskolc-Vidéki li:erület. 

Elnö'lc Baruch Gyula (Miskolc), társelnök~ 
:E::hlert Gyula (Sátoraljaújhely), titlt.ár: dr. Mészá-
1os Zoltiin (11:iskolc) és dr. Dancz Gyula. 

Választmányi tagok: dr. Hercz János, dr. Véhly 
István, :f.Iolná.r I{ü.lmán és !(elJner ödön (lviiskolc) ,. 
Éles Géza (Diósgyőr), I<:olos Tibor (Szeren:.:s), I<á
cl;ir Gyula és I<ardos Zsigmond (Sátoraljaűjhely), 
A.sztalos Gyula (Olaszliszka), Molnár Ernő (Ne
;nesbikk), ·ravaszy Ferenc (Forró), Rimay Zolt8.n 
(Szikszó), Steinhausz Béla {Putnolt), lviolnár Ernő 
(Nem.esbikk). 

_<\.. kt>:rülethez tartozó gyógyszertáralc Borsod 
vár,n1egyéböl: 27 helyen 46, Zemplén vármegyéből: 
19 helyen 25, Szatmár vármegyéből: 2 helyen 2, 
_.\.bauj vármegyéből: 11 helyen 13, Gömör vtl.rme
gyéböl: 2 helyen 3 gyógyszertár; össz.esen 64 helyen 
92 gyógyszertár, közte 4 fiók. 

)lagyar Gyög·ysze1·észcli: Nyugdíjintézete. 

ó utca 6. Tel: 20-9--33. 
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Székhelye: Budapest. _t:...lapittatott 1893-ban · 
üjjás~erveztetett 1903-ban. Vagyonállapot 13.000._:_ 
pengo a feltételes befizetések lJetudásávaI. Tao-ok 
~zá.ma 1_30. I<egydijat 'kap 6 özvegy gyógyszeré;:mé 
es 1 gyugyszerész. 

Elnök: Bayer Antal, alelnök: Czukor Lá.szló és 
dr. !IorvBLti. Jenő. Pénztaros: dr. Ternajgó József: 
Ellenőr: Löcherer Tarna.s. Titlc.ár: Sivó Jusztin. Vá
l~ztmányi tagok: dr. Dömötör Lajos, f. Beretzky 
Bela, dr. Groh Ede, I{oritsiinszky Ottó, Ladányi 
Endr.e, Legányi Jenö. Simonovits _<\.ndor, Stév:::r J. 
I:nre, Szerdahelyi I{ároly és Tahy István. ·Szárn~ 
vizsgáló bizottság: ifj. dr. Bayer _i\ntal, 1\'Iil;:lóssy 
Géza és 1'1illner György. 

Budapesti Gyógyszerész Testii~et l\"rugdij- és SP
gélyzü-egylcte. 

Alapítási év: 1885. - Elnöksége és tisztikara 
a Bp. Gyógyszerész Testületével azonos. (1Iü1t.ödésc 
.szünetel.) 

_;\ l\lag,:r. G~:óg:)~sz. Eg,YL>sület. Cs az 01~1. Gyógy,sz. 
Orsz. Et,•:resuletcnek Jreretében alakult Gy6gyszcr:!

szek Ten1et:kezési Scgélyakciója. 
Budapest, ·vr .. Hegedüs Sándor utca 17. 

Telefon: 153-77. 

Intéző bizot~ág: Dobos Gábor, I<oritsánszl;y 
Ottó, I{ovács ödön1 Láng Oszkár, Löc-hez~er Tamás. 
dr. liajós Gyula, Mészáros Dezsö és Róth ?.Iar:ó. 



1200 pengős csoportra való biztosítás dija ez
idö.szerint havi 2.50 P, 2000 pengős csoportra való 
biztositás clija ezidöszerint havi 4.10 P. A biztositási 
díjfizetés a biztosítottk átlagkorának alapján 
ny.er megállapítást. 

l\·Ingyar Gyógyszerésztuclományi Társaság. 

~4..lakult 1924-ben. Tagok száma ?31. 
Elnök: dr. ll'Iágócsy-Dietz Sándor, ny. egyet. 

ny. r. tanár. Elnökhelyettes: dr. Deér Endre gyógy
szerész, kormB.nyfötanácsos. Titká.r: dr. Lipták Pál, 
egyet. e. rk. taná.r. Jegyző: dr. Horváth Jenő, a 
fövárosi gyógyszerlizem h. igazgatója. Pénztáros: 
dr. Wéber Dezső gyógyszerész. Ellenőr: dr. Zahty 
Dezső gyógyszerész, Kispest (Wekerle telep'). 
I'\:önyvtáros: dr. Csipke Zoltáll, egyet. fövegyész. A 
vezetőtestület tagjai: dr. Andriska Viktor, egyet. 
tanár, dr. ~'-\.ugustin Béla, egyet. m. tanár, Bayer 
iu1tal gyógyszerész, kormányfőtanácsos, Ernyey 
József, múzeumi igazgató, dr. Isselrutz Béla, egyet. 
ny. r. tanar (Szeged), dr. Jakabházy Zsigmond, 
egyet. ny. r. tanár, I<oritsánszky Ottó, a M. Gy. E. 
ti. igazgatója, Schulek Elen1ér dr., a m . .Jtir. OKI 
adjunktusa., dr. 1'likó Gyula egyet. m. tanár (Deb
recen), dr. 1'Iozsonyi Sándor, :llin. oszt. tanácsos, 
egyet. m. tanár, dr. Széki Tibor, egyet. ny. r. taruir 
(Szeged), dr. Weszelszky Gyula, egyet. m. tanár. ~4.. 
Társaság titkári hivatalánalt, az Értesítő szerkesz
tőségének és kiadóhivatalának cim.e: Budapest, VIII· 
'Üllői űt 26. III. em. Telefon: József ·1-02-49. 

Oldevelcs G,yógyszerészel.:: Ors1..ágos E!,,•·yesülete. 

Alapíttatott mint. Gyógysz.erészsegédek Országos 
Szövetsége 1907-ben. Ujjáalalrult 1923-ban. Telefon: 

329 

.József 403-1·1. Budapest, \f!II., Népszínház utca 
24. 

Elnök: Dobos Gábor, h, elnök: Lé.no- Oszl.::ár 
ügyvezető igazgató: Hajós Gyula dr. titlrá'.r: TankÓ 
Béla, pénztáros Syposs 'Simon, ellenőr: Bakó Sán
dor, föjegyzö: Lázár Ernő, jegyző: Kaszanitzky 
G,yula. 

Választmányi tagok: Balogrh Gusztáv, Benedek 
István, .c~eglédy Béla, Fantel Sándor, Fejér Emil 
~\utal, IíaJnal Béla, Képáza Miron, J{ovács Sándor 
J..,öffl.e.r A.Jadár, Vtolff Béla. Póttagolr: Czira Jenő' 
l<:ovaltsik József, ötvös László, Schtveiger Imre'. 
Számvizsgáló bizottság: Balás Arpád, F-endrich 
_'\rnold, Straub Antal, Szerkesztő: Be1'kovits ICá
roly. Tb. rendelö főorvos: Hubay Géza dr. 

Bti.rlapesti G;vógyszerész Iíaszinó. 
_.;.

1::ikult 1930. évben. - Tagok száma: 253. 

Blnölc Gaál Endre, ·hó.znagy: vitéz Matolcsy 
J(_ároly, \r"álasztmányi tagok: Elék Mihály, Funk 
.foz:o:ef, Gruber Árpad, I<erpel Vil.:nos, ICorányi 
Lajos, :i.\íajorossy Béla, dr. 1fann Géza, Rácz Jenő. 
Róth Manó, Schubert Arnold, ,Szilvássy László, dr. 
Tauffer Gábor, dr. Ternajgó József, Wittmann 
Elemér. Titltár: igazgatói címn1el: Réthelyi József, 
Pénztáros: Strausz Ármin. Ellenőr: Neményi Nán
d~r. Felügyelöbizottsd.gi tagok: Biró István, Kerpel 
Pa!, dr. 1'<Iolná.r Alfréd és Vajna József; pöttao-: 
Riesz Armin. -'=' 

:\ budapesti kir. 111. l)llznuiny Péter tudománye!,1J"C
ten1 b'J'Ób')·s1J-erészlu1UgatóinaJ{ önképző- és segélyzö 

egylete. 
Múzcun1 lrörút 6-8. II. udvar, I. emelet. 

_.:\.lakult 1863. évben. - Tagok s.zárna: 122. 
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Tisztikar: Tanárelnök: dr. Jakabházy Zsig
mond. 

Elnök: Baubach :ilfiklós, aJelnölc Horváth Dé
nes, fötitkár: v. Ujvárosi Szabó Mihá.ly, titkár: 
l{erne1· László, föjegyzö: ·i:·olgár Károly, jegyző: 
.~Uan1.ttz Leó, föpénztáros: I{iss Béla, pénztárno
J\ok: }\..llJerti Pál, Néhay Olivér, fök.önyvtd.ros: 
Fiiller János, ltQnyvtá.ros: Ligeti István Géza, ház
nagy: Payer Dénes, háznagyhelyettes: Tanay Ist
va:n, Választmányi tagolt: I-Iersch~ancl1 Gyula. 
Lázár Gizella, Szabó 1\IIargit, l{eszler Julia, Peht· 
Liszló, Tunyoghy Lajos, Ováry Irén. 

Birá.lö bizottEág: Elnök: Herschmane1t Gyul9.. 
Titkár: Lázár Gizella. JEgyzö Németh Ilona. Ta;ck· 
H.akitovszky Tan1ás, Kollmann Györg:,i, Orban 
György, Payer Dénes, Gohn ].fárta, Szüts Márta, 
Schuth JUnos, Varga Pá.I. . 

Számfejtö bizottság: A.utal József, Wieland 
Gyula, Fried Zsigmond, Jéhn ~.\.ntal, T.ernajgó József. 
:\_ n1. Idr. Pázmány Péter t.udon1ányegyetem g~·ög;r
szcré~ztanhuUgutÓi „Itákóczi" bajt{trsi egyesülete. 

lviúzeum körút 6-8. II. udvar, I .. en1elet. 
Taglétszám: 1050. 

lYiagiszter: dr. i-.1ágócsy-Dietz Sándor, patró
nusok: Bayer lintal, Deér Endre dr, dr. Jakabházy 
Zsign1ond, dr. l(enyeres Balázs, dr. 1'<Iatolc::y Mik
lós, dr. Winkler Lajos, dr. \Veszelszky Gyula. -
V-czér: dr, Haln1ai János; alvezér: Herschmanek 
Gyula; nádor: Ekker Gyula do:n.: fökincstáros: 
\Vieland Gyula: íöállományvezetö: Tunyoghy Ls.
jos;föíródeák: \Teres Gábor; főlövész.mester: Payer: 
Dénes; udvarnagy: Orbán György; törzsfő: Antal 
József és Hajnal Klára. 
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. .\. m. J;:ir. Ferenc József Tudon1ányegyete1u gyógy_ 
szerészhallgatói „Rűkóczi'' Bajtársi Egsesülete. 

_4.Jakult: Szegeden, 1921. évben. - Sz~lthely: 
Szeged, Gizella tér 3, Turul Club. 

Magister: dr. Szélü Tibor, e. ny. r. tanár, P...ector 
11-Iagnificus. 

Patrónusolc dr. Bodnár János, dr. Darányi 
Gyula, dr. Farkas Béla, dr. Gelei József, dr. Isse
'kutz Béla, dr. I\'.iss Arpád, dr. Pfeiffer Péter és 
dr. Szentpétery Zsigmond, egyet. ny. r. tan.; dr. 
Dávid Lajos, egyet. e. 1:k. tanár, dr. Ton1csik József, 
eg:yet. ny. rlt. tanár, dr. Köszegi Dénes, dr. Tukats 
Sándor, egyet. -m. tan.; továbbá: Apró J.enő, Bar
csay Károly, Bvrbás Gyula, Borbély József, Frankó 
_<\.ndor, Leinzinger Gyula, Máthé Mihály, n:toldvá.ny 
J_.ajos, Németi Dezsö, id. Novák István, Salgó 
Péter, Segesváry Dezsö, Temesváry József, Tóth 
Lajos és Wieland Gyula gyógyszerészek. 

Vezér regös: Du.ha Tivadar, alv.ezér, fölövész
mester: Nyitray István, nádor, udvarnagy: Forgács 
László, földncstáros: Szabados József, kincstárör: 
Bors ].iiargit, iródeák: Bech Béla, ldncstáros: Ja.
kucs Endre, á11ományvezetö: Hofbauer Endre. 
könyvtáros: Szilágyi Ernő. 

Taglétszám: Patrónus: 27, Tb, donlinus: 15,. 
Don1inus: 38, Levente: •!2, összlétszám: 123. 

1'1-en1z~.~tJ;:<izi G,:róg~·szcrész Szii,·etség. 
Fédération Internationale Pharrnaceutique. 

ügyviteli iroda: L?yden, Leeu\v.erik straat 43. 
Tiszteletbeli elnök: Prof. dr. L. van Itallie. 

Leyden. 
Elnök: dr. J. J. Hof:nan, Haga. 
Elnökségi tagok: alelnökök: G. Barthet (Pa

ris), E. Sav!Ue Peck {Cambridge), J(oritsánszky 
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Ottó (Budapest), dr. E. Höst Madsen (Kopenhága), 
Prof. dr. Mannich (Berlin), fötitlrár: T. Potje,vijcl 
(Leyden), titkár: 0. van 'Schoor (Ant,verpen). 

_A,_ szövetségnek van tudományos, gyógyszer
könyvi, gyógyszerkülönleg.e~ségi, sajtóügyi, stb. 
hizottsága. 

_.\,. szövetségnek tagjai Európa és a többi világ
rész államainalr országos gyógyszerész egyesilletei.. 
_ti,. '.központi bizottságban Magyarországot 1912 ót1 
a Szövetségnek 1930-ban tartott stockholmi köz
gyülése alkalmából alelnökké választott Korit
sá.nszky Ottó képviseli, alü a sajtóügyi ·bizottság
nak és a szövetség Bulletin-je szerkesztöbizottsá
glinak is tagja. 

Magyarországi Gyógyszerész-Egyesületet 
taglétszá1nának megfelelően - nemzetközi lton
gresszusolron három szavazat illeti. 

_!\. Szövetség hivatalos közlönye az évnegye
denkén~ megjelenő Bulletin, melyet a rend::s és 
·pártoló tagok tagsági dij fejében kapnak, egyéb
l~ént éyi előfizetési ára 5 holland forint (12 pengő). 

:\lknlnu1zott Gyógyszer{~szelt Nemzetközi Szövetsége, 
Internationate Unlon ..-\ngestellter -.\.potfrelt:er. 

ttgyviteli iroda: Bécs, IX., Laim'brugen Gas~e 
'N°O 27. 

Elnök: Nabecz Czeslav (Varsó). 
Alelnökök: Peiser Ericlt (Berlin), Svoboda 

Osv.vald (Brünn). 
Fötitlrár: IC:urtics Ricbard (Bécs). 
Tit'kár: dr. Kolossa Walter (Bécs). 
Pénztáros: Dietrich Franz (Bécs}. 

_..,\ szövetség tagjai: Ausztria, Bulgária, Cseh-

szlovákia, Dánia, Finnland, Jugoszlávia 
ország, :U.íagyaror.szág, Németország ' 
Románia, Svédország. ' 

lviagyarorszá.g hivatalos delegáiltja: 
Gyula. 
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Lengyel
Norvégia,. 

dr. Hajós. 

.-~ 



Szaklapok. 
Gyógyszereszi IIetilap. 

1v!egindult 1862. évben, néhai Schédy Sándcr 
:.szerkesztésében: az 1934. évben tehát 73-ik. évfo
lyamát élí. Szerlteszti: Réthelyi József. !{iadóhiva
tal: Rökk Szilárd utca 31. T-elefon: 314-00. Fele
lős kiadó: Gyenes Dénes. 1923. junius hó 30-ig 
hetenként jelent meg. Jelenleg hii.rom hetenként 
jelenik meg, a Gy, l!:rtesítövel és Magyar Gyógy
szerésszel váltakozva. Előfizetési ára a 3 lapnalt 
együtt egy negyedévre 7.50 pengő. 

Gyógyszerészi I\özlöny. 

lVIegindu1t 1885. evben, néhai Csurgay !(áln10ín 
szerkesztésében, az 1934. évben tehát 50. évfolya
mát éli. Szerkeszti 1892 óta I\.arlovszky Geyza; 
kiadótulajdonos és a löadá.sért felelős ugyanö. 
Társszerkesztő: I\:oritsánszky Ottó, jogi m11n]tatárs 
dr. Nagy Dezsö Bálint ügyvéd. _A,_ Iviagyarországi 
Gyógyszerész Egyesület és a Budapesti Gyógysze
rész Testület hivatalos lapja. Iroda: Budapest, I\' .. Múzeum körút 10. (Tel: 422-93.) !{iadóhivatall 
lroda: Budapest, VIII., Vas utca 12. (Tel: 392-
.25.), vf!zetöje dr. Nagy D.ezsö Bálint. 1viegjelenik: 
.hetenként. Előfizetési ára negyedévre 8 pengő. 

33;3 

Gyógyszerészi f.:rtcsitii. 

Iviegindult 1893. évben, Lukács István szer
ksztésében; az 1934 é.vben tehát ·i2. évfolyamába 
lép. Szerkesztő: Bársony Elemér. l{iadja: a Gy. 
Hetilap, Gy. J!.irtesítö és ]...fugyar Gyógyszerész 
egyesített kiadóhivatala, Budapest, VIII„ Rök1c 
Szilárd utca 31. Telefon: 31-4-00. _A,_ kiadásért 
f.elelös Gyenes Dénes. 1923. június hó 30-ig het2n
ként jelent meg; jelenleg három hetenként jelenik 
n1eg a Gy. Hetilappal és Iviagyar Gyógyszerésszel 
váltakozva. Előfizetési ára a 3 lapnak egyUtt egy negyedévre 7.50 pengő. 

illagyar Gyógys7,l~rCsztu<101nányi Tár~1;1.ság 
Ertesitöje, 

Iviegindult 1925. évben. Dr. 1fágócsy-Dietz 
Sándor, dr. Jakabházy Zsig:nond és dr. Deér Endre 
közreműködésével szerkeszti: dr, LiptáJc Pál. l'Yleg
jeleni'k kétbavonli:ént. Elöfiz.etési dija .egy évre 16 
pengő. Szerkesztöség és l;;iaclóhivatal: Budapest, 
VIII., üllői út 26. Telefon: ·10-249. 

..-\z _A,_l];;ahnazott Gyógyszerészek Országos 
Egycsi..iletének hivatalos lapja. 1Iegindu1t 1906-ban; 
1934-ben tehát 28-ik évfolyamát éli. Megjelenik 
havonta 1::.étszer. Felelős szerlcesztö: Berlcovits 
ICároly. IGadja az Okleveles Gyógyszerészek Or
szágos Egyesülete. Szerlcesztöségi és 1ciadóhivata1i 
iroda: Budapest, Népszinház utca 2·i. Telefon: 
•10---3~1-i. i~ lapot az egyesület tagjai dijtalanel 
kapják. Egyesi.ueti tagsági clija havonta 2,40 pengö. 
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:i\Iag;rar G~·ó1:.ryszerész. 

11egindult 1928 szepten1ber havában. - Fele:ös 
szerkesztő: vitéz Kovács ~-1..ladár. Kiadja a Gy. 
Hetilap, Gy. l!;rtesitö és ]i..Iagyar Gyógyszerész 
egyesített kiadóhivatala: Budapest, VIII., Rökk 
Szilárd utca 31. Telefon: 314-00. A lciadásért 
felelös: Gyenes Dénes. Megjelent 1933, december· 
haváig havonta kétszer; jelenleg a Gy. Hetilappal, 
Gy. I!:rtesítövel viiltakozva. Előfizetési ára a 3 
lapnak együtt egy negyed évre 7.50 pengő. 

Orvcsok és Gyógyszerészek Lapja. 

Megindult 1930-ban. Orvos és gyógyszerésztár
sadalmi közlöny. Az orvosi részt szerkesztik: dr. 
Erdélyi Pál egyet. m. tanár, dr. Jánossy Gyula; a 
gyógyszerészi részt szerkesztik: dr. Rex Sándor és 
Rex Ferenc. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Debr·e
cen, Ferenc József ut 79. Telefon: 26-89. l'v!egje
l=nilt minden hónapban. Elöfizeté:::i ára egész évr~ 
10 pengö. 

Gyógyszerész lJjság. 

:i\fegindult 1932-b:n. Felelös szerkesztő: dr. 
Fried Ernö. Felelös kiadó: Báró Schell Gyu'a, 
Szerkesztöség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Fe
renc József rakpart 16. Tele.fon: 84-5-54. Meg
j.elenik kéthetenkint. Előfizetési ára egész évre 40 
pengő. 
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Magyarország közigazgatási 
beosztása. 

Vármegye 
Abaúj-Torna 
Bács~Bodrog 
Baranya 
Békés 
Bihar 

Vármegyél;:: 

Borsod-Gömör és Kishont k. e. e.~') 
Csanád-Arad és Torontál k. e. e. 
Csongrád 
Fejér 
Györ~Moson és Pozsony le e. e. 
Hajdú 
Heves 
Já:::;z-Nagykun-Szolnok 
Komárom és Esztergom lt. e. e. 
Nógrád -és Hont k. e. e. 
Pest ... P.ilis~Solt-Kisl;:un 
Somogy 
Sopron 
Szabolcs és Ung lt. e. e. 
Szatmár-Ugocsa és Bereg lt. e. e. 
Tolna 

Székhelye 
Sziltszó 
Baja 
Pécs 
Gyula 
Berettyóújfalu 
Miskolc 
J\IIaltó 
Szentes 
Székesfehérvár 
Györ 
Debrecen 
Eger 
Szolnok 
Esztergom 
Balassagyarmat 
Budapest 
Kaposvár 
Sopron 
Nyíregyháza 
Mátészalka 
Szekszárd 

:i:) Rövidités magyarázruta: k. e. •e. = közigaz
gatásilag egyelőre egyesített. 

22 



sss 

Vas 
Veszprén1 
Zala 
Zemplén 

Szombathely 
Veszprém 
Zalaegerszeg 
Sátoraljaújhely 

''árosi törvényhatóságolt: 
Budapest széli:esföváros 

Törvényhatósági joggal felruházott v:.írosoli:: 

Baja 
Debrecen 
Győr 

Hödmezövásá.rhely 
Kecsli:emét 
Miskolc 
Pécs 
Sopron 
Szeged 
Székesfehénrár 

Nemzetközi gyógyszerész-kongresszusok : 
I. Braunschweigban 

II. Párizsban 
ill. Bécsben 
IV. Szentpétenrá.rt 

V. Londonban . 
VI .. Brüsszelben 
VII. Csiltá.góban 

VIII. Brils.Szelben 
IX. Párizsban . 
x: BrlissZelben 

XI. Há.ga-Schveningenben 

1863-ban 
1867 
1869 
1874 
1881 
1885 
18J3 
1897 
1900 
1910 
1913 
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A Nemzet.J;:özi 

I. Hágá.ban 
II. Genfben . 

Gyógyszerész SWvetség*) ülései: 

1912-ben 
1913 

ill. Brüsszelben 
IV. Londonban 

V. Lausann:eban 
VI. Hágában 
VII. Párizsban . 

vm. Stockholmban 

1922 
1923 
1925 
1927 
1928 
1930 

" 

t\. Nemzetlt:özi Gyógyszierész Szövetség elnökségének 
és a Nemzetltözi Gyógyszerlilllönlegességi Bizottság

nali: ülései: 

Berlinben 
Budapesten 
Párizsban 

1929-bG:l 
1931 
1933 

.''') Alapíttatott a X. Nemzetközi Gyógyszerész
Kongre.sszus hatá.rozatá.ból. 

1 

1 

'í 
q 
11 
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Uj nyilvános gyógyszertárak 1933-ban. 

-3' ·~ f(özség 

"' " " 1. Balatonújhely 

2. Bpest (Zugló) 167-ik 
3. „ X. lt.er. 168-ik 
4. „ I. ker. 160~ik 
5. „ III. Jrer 170-ik 
6. ,, V. ker 171-ilt 
7. „ IX. lrer. 172-ik 
8. Budatétény 
9. Jobbágyi 

lO. 
11. 

12. 
13. 
u. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Kenézlő 

Kislröre 

Kótaj 
Lalrócsa 
Magyarcsanád 

Ma1tlár*) 
Mezőtúr (V-ik) 
Miske 
Murakeresztur 
Nagylózs*':') 

·P s 
..::: ·QJ 
0 N 

"' " 20. 

Község 

Nádasd 
Nézsa 
Pestszenterzsébet 
Pestszenterzsébet 

MC~ye 

Somogy 

Pest 
Pest 
Pest 
Pest 
Pest 
Pest 
Pest 
Nógrád 

Szabolcs 
Heves 

Szabolcs 
Somogy 

Csanád 

Heves 
Szolnolt 
Pest 
Zala 
Sopron 

Megye 

Vas 
Nógrád 
P.est 
P.e-st 

21. 
22. 
23. 
'14. 
25. 
26. 
27, 
28. 

Pestsztlőrinc (V -ilt) P.est 
Pécs (XIV-ilt) Baranya 

Porcsalma Szatn1úr 

Rálrospalota VI-ík) P.est 

Ujpest (XI-ik) P.est 

Zalaszántó Zala 
29, 

Jog 

f. 

sz. 
sz. 
sz. 
sz. 
sz. 
sz. 

sz. 
f. 

SZ, 

f 

SZ, 

sz. 
f, 

sz. 
sz. 
sz. 
SZ, 

sz, 

Jog: 

sz. 
sz. 

Jognyertes 

Sulyánszlty Jenö 
(Balatonkiliti fióltja.) 

Betegh Károly 
Toóth Mihály 
Orosz Ferenc 
Dobos Gábor 
Baradlai János dr. 
Eibach J{ornél dr. 
(Pályázat alatt) 
Kessler Gyula 

(Apc fiókja) 
Paitruky István 
Bogdán !{álmán 

(Tiszabura fiókja) 
Nemes Sarolta 
Brantner Amtal 
Pithó Mihaly 

(Apátfalva fiókja) 
Lévott István dr. 
Nyitray Tibor 
Abay Ne~es Gyula dr. 
Bentzi!k: Gizella 
Huszák Lajos 

Jognyerles 

H. I-Iarmos Tibor 
Romhány Gyula 

sz. Galambos Béla 
sz. Erkedy Ferenc 
sz. Lassú Nándor 
sz. Tróber Márta 
sz. Jeney Pál 
sz. Radiinetzky Antal 
sz. Lovag Gerhauser Sándor 
sz. (Pályázat alatt.) 

Lezárva 1933. december 15-én. -
A trianoni 111ragyarország terlileté-n 1933-·ban engedélyezett új nyil

vános gyógyszertárailr száima a fentiek szerint 29, és pedig 25 önálló és 
4 fiók. 1vlinthogy azonban a maklári és a nagylózsi önálló gyógyszer
tára1r az ott eddig fennállott fiókok helyett -engedélyeztettek, a szaporulat 
tulajdonképen csalr 27 és így a nyilvános gyógyszertárak szán1a az ország 
területén 

'6344-~e 

eme1lt:tdelt. Budapesten a nyilvános gyógyszertárUJk száma 6-tal több, mint 
a.z elözö évben, tehát: 172. 

'") _A,,. „Szent Anna" chnü egri gyógyszertár fiókja volt eddig. 
("~)A nagycenlti gyógyszertár fiólcja volt eddig. 

., 
~ 

" ·"' 

J 
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Já.szberény 6 Tuiiskolc 11 
Jászladány 2 Tuiohács 'l 
Kalocsa 2 Tuionor 2 
Kaposvár 6 Mór 2 
l{apuvár 2 Nagyatád 2 
Karcag 5 Nagykanizsa 6 

Magyarország egynél több l{ecslcemét 12 Nagykálló 2 
l{eczel 2 Nagykáta 2 

gyógyszertárral biró községei. Keszthely 2 Nagykőrös 6 
Kis'körös 2 Nádudvar 2 

A gyógyszertárak számának feltüntetésével. Kislcundorozsma 3 Nyírbátor 2 

Kiskunfélegyháza 5 Nyíregyháza 9 

Abony 3 Diósgyőr 4 Kiskunhalas 5 Orosháza 5 
Aszód 2 Dombóvár 2 Kislcunmajsa 2 ózd 2 

Baja 4 Dunaföldvár 2 l{ispest 7 Paks 2 

Balassagyarmat 3 Eger 6 Kistelek 2 Pápa '] 

Balatonfüred 2 Elelc 2 }{iSÚJ.SZálláS 3 Pásztó 2 

Balmazűjváros 2 Endrőd 2 Iüsvárda 4 Pestszenterzséhet 11 

Barcs 2 Esztergom 3 l{omádi 2 Pestszentlőrinc 5 

Battonya 3 Gödöllő 2 Körmencl 2 Pestújhely 2 

Bácsalmás 2 Gyoma 2 I{öszeg 2 Pécs H 

Berettyóűjfalu 2 Gyöngyös 'l l{űnhegyes 3 Pilisvörösvár 2 

Békés 'l Győr 12 l{únmadaras 2 Putnok 2 

Békéscsaba 8 Gyula 5 l{únszentmárton 2 Püspökladány 2 't 
Bonyhád 2 Hajduböször:nény 4 l{űnszentmilclós 2 Ráckeve 2 í 

Budafok 3 Hajdudorog 2 Lajosmizse 2 Rákospalota 6 'f 
Budapest 172 Haj drmánás 3 Magyaróvár 2 Ráltosszent:nihály 3 

Cegléd 5 Hajduszoboszló 3 1.fakó s Sajószentpéter 2 

Cinkota 2 Hatvan 3 Marcali 2 Salgótarján 3 ,, 
·' 

Csepel .j Hejőcsaba 2 Mátészalka 2 Sarltad 2 ft 

Csongrád 5 Heves 2 1viezöberény 3 Sárospatak 2 

Csorna 2 Hódmezővásárhely 14 :i\Iezőcsát 2 Sárvár 2 

Csurgó 2 Izs8.k 2 Tuiezökövesd 3 Sátoraljaújhely -! 

Debrecen 22 Jánoshalma 2 ?itiezötűr 5 Siklós 3 

Derecské 2 Jászapáti 2 :i\íélyltűt 2 Sopron 7 

Dévaványa 2 Jászárokszállás 2 Tuiindszent 2 Soroksár 2 
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Magyarország Íiókgyógyszertárainak jegyzéke . 
.t\n;rngJ·úgytár: 
A-ba 
A cs 
Balatonboglár 
Balatonföldvár 
Balaton'ltiliti 
Balatonszem'es 
Bihartorda 
Budapest TIT M. Ji:orona 
Csány 
Csetény 
Derecske „örangya.l1' 
Devecser ,,Sztháro:nság" 
Diósgyör „Megváltó" 
Encs 
Földes 
Heves 
Jánosháza 
Jászszentlászló 
!{ál 
J{eszthely „Oroszlán" 
Kéthely 
I<isköre 

·;.1cgy-;~: 

Fejér 
IComárom 
Somogy 
Somogy 
Somogy 
Somogy 
Bihar 
Pest 
H-eves 
Veszprém 
Bihar 
Veszprén1 
Borsod 
Abaúj 
Hajdú 
Heves 
Vas 
Pest 
Heves 
Zala 
So1nogy 
Heves 

- - -~ 

1•-iúkgyógyllár: 
Sárkeresztúr 
Gönyli 
Balatonlelle 
I<öröshegy 
Ba:Iatonújhely 
Balatonszárszó 
Nagyrábé 
Budapest Margitsziget 
Hort 
Súr 
!{onyár 
Somlószöllös 
Háimor 
Forró 
Tet-átlen 
Pély 
J.?ögöbe 
Szanlc 
Erdőtelek 

Hévízfilrdö 
Balatonmát~ia 

Tiszabura 

~ 

"' ti 

11l 
""-~~ 

1 
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Megjegyzések a nyilvános 
gyógyszertárak jegyzékéhez. 

3-!7 

_.\..lcsut (Fejér m.) Föhercegi udvari gyógyszertár. 
Eredetileg Bicslte fiöli:ja volt, 1895-ben anyási
tottak. 

Alsósági gyógyszertár 1932-ben áthelyeztetett Cell
dömölkre•. 

Bajaszentistvánról a "Szent István" gyógyszertar 
1933-ban áthelyeztetett Baja város tt>rületére. 

Bátya (Pest m.): régebben Fajsz fiókja volt. 
Bessenyszög (Szolnoli:: m.): régebben Zagyvarékás 

fiókja volt. 
Béltéscsaba, „Sas": alapítási éve ismeretlen, 1825-ben 

már fennállott. 
Boltod (ICon1árom m.) 1888-ig a tatai Városi gyógy

tür fiókja volt, ekltor anyásitottiilt. 
Borsodnádasd: 1895-töl 1907-ig ózd fiókja volt, ek!i:or 

anyá.sítottált. 
Budapest, Istenhegy, Eötvös űt ·:!. „1-íá.tyás ldrü.ly": 

1885-töl 189,!·ig a „Jviagyarország védasszonya"· 
című budapesti gyógytár fiókja volt, eltk.or a
nyásitották. 

Budapest IV. ker. „Pázn1ány Péter" gyógytár tulaj~ 
donosa J\Iuzsa Gyula, m. ldr. udvari tanácsos és 
a felsőház örökös tagja. 

Budapest \l. lter. 11Szüz J\>I<lria" (Zoltán) gyógytár 
József főherceg udvari szállítója. 
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"Budapest VL ker. „Oktogon" gyógytár ~ula_jd::nosa 
dr Gafil Endre volt népjóléti államt1tkar, or
szŰ.ggyülési l;:épviselö. _;,_ gyógytár 1923-ban he
lyeztetett ide a budai Attila-körútról. 

Budapest VI. ker. „Kereszt" gyógytd.r: Bayer ~..\.ntal 
m. kir. kormányfőtanácsos. 

Budapest VI. ker. „Szent György" gyógytár tulajdo
nosa dr. Tauffer Gábor gyógyszerész, ügyvéd és 
orszd.ggyülési l;:épviselő. 

Budapest VII. l;:er. „Megváltó" gyógytár tulajdonosa, 
Peres Ernő, m. ldr. kormányfőtaná.:sos. 

Budapest VII. li.er. „Kereszt" gyógytár tulajdonosa, 
dr. Haas 1Yiiklós, gyógyszerész és orv .:;sdoktor. 

Budapest VIII. l;:er. „Szent szív" gyógytár 1905-ben 
helyeztetett ide a budai várból. 

Budapest VID. lcer. „Csillag" gyógytár tu~ajdonosa 
örkény Hugó, m. kir. kormányfőtanácsos. 

Budapest IX. l;:er. ,,Jó pásztor" gyógytar tulajdono
sa dr. Deér l.Dndre, m. kir. kormé.nyfőtanácsos. 

Celldömölk, „Isteni gondviselés" gyógytár 1932-ben 
helyeztetett ide +A...lsóságról. 

·Csabrendek, „Szent László" gyógytár 1001-ig Sümeg 
fiókja volt. 

Csorna, „I{ösas" gyögytár tulajdonosa, 1'Iarincer Je
nő, n1. kir. kormánytanácsos. 

Debrecen, „I{Jgyó" gyógytar tulajd::nosa 1'.Iihalovits 
Jenő, m. ldr. kormányfőtanácsos. 

Debrecen, 11Ná.dor" gyógytár társtulajdonosa dr. 
Sztanl;:ay _4..ba, egyetemi magántanár. 

Dorog, „Szent lviargit" gyógytár 1913-ig Bajna fiök
ja volt. 

Dunabogdány, „1Iadonna" gyógytár 1905-1907. Vi
segrád fióli.ja volt. 

Dunakeszi, „Szent l\>Iihály" gyógytár 1904-ig Fóth 
fióltja volt. 
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Egyek, „Isteni gondviselés" gyógytár 1895-ig Tisza
csege fióli.ja volt. 

Esztergom, „Feli.ete sas" gyógytár hercegprímási 
megyei gyógyszertá.r. 

Etyek, "Isteni gondviselés" gyógytár 1905-ig Sós
kút fiókja volt. 

Foktő, „Isteni gondviselés" gyögytá.r: 1893-ban eri-· 
gáltált, 1896-ban Uszódra helyeztél\:. át és 1897-
ben Fol;:tö fiókot lcapott. E jog elévült, mire 
Foktöt mint önálló gyógyszertárt engedélyezték. 

1'"orró, „1íagyar 1drály" gyógytár1 1868-1924. ön
álló volt, most Encs fiókja. 

Győr, „Megváltó" gyógytár, 1630-ban állítottak fel 
a jezsuiták és 1794-ben ment át magántulaj
donba. 

Győr-Nádorváros, 1933-ban helyeztetett ide Györ
Szabad.hegyröl. 

Hegyfalu, „Szentháromsé.g" gyógytár, 1896-1898. 
Sá.rvár fjókja volt. 

Iszkaszentgyörgy, „Angyal" gyögytár, Csórról he-· 
lyeztetett iOe. 

I{álmáncsa, „Magyar korona" gyógytár, 1913-ban· 
helyeztetett ide Szuloltról. 

I{ápolnásnyék, "Vörösmarty" gyógytár, 1897-ig· 
:1'Iartonvásár fiólcja volt. 

I(ecskemét, „Szentháromság" gyógytár,alapitási éve 
ismeretlen, de 1740-ben már fennállott. 

I{emecse, „Kigyó" gyógytár, 1894-ben he:lyeztetett 
ide Nyirbogdányból. 

I(eszthely, „Két oroszlán" gyógytár, alapítási éve· 
ismeretlen, de 1745-ben már fennállott. 

l{rasznokvajda, „Angyal" gyógytár, 1895--96-ban·. 
Nagyida fiólt.ja volt. 

Majs, „Segítő szűz Mária" gyógytá.r, Himesházáról. 
helyeztetett ide 1929-ben. 
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Nagykáta, „Szentléleli:" gyógytár, régebben Tápió
. bicske fiókja volt. 

NagylS.ng, „::i:~ragyar ·korona" gyógytár, 1923-ig Ká.lóz 
fiókja volt 

T\agyszénáS, „Turagyar ];:irály" gyógytár, 1894-1897-
ig Gádoros fiókja volt. 

:Nyergesújfalu, 11Szent Lajcs" gyógytár, 1853-ban 
Piszkére engedélyezték; ide 1904-ben helyezték 
at . 

.l'fyirábrány, „Megvültó" gyógytár, 1924-1929 Nyir
ar.sád fiókja volt, 1930-ban anyásitottáJt. 

Nyirkarász, „Megvaltó" gyógytá.r, 1922-ig Nyirba1t
ta fiókja volt. 

Olaszliszka, „Magyar ltorona" gyógytár, 1899-lg 
Tolcsva fiókja volt. 

Papa, „Megváltó" gyógytár tulajdonosa, I{arlovitz 
_i.\.J.lolf, m. kir. korminyfötanácsos. 

Pusztaszabolcs, „Remény" gyógytár, 1930-1932. 
_i.\..dony fiókja v.olt. 

Rálroskeresztur, 1,örangyal" gyógytár, József k.ir. 
herceg udvari szá.llitója_ 

Rákospalota, 11Zrinyl Ilona" gyógyt8.r tulajdonosa: 
!>.füller Vilmos, m. ldr. ltormánytaná.csos. 

Ricse, „Szent László" gyógytár, 1925-ben helyezte
tett ide Ze'mplénagárdról. 

Sárszentmihály; az 1923. évi jognyertes 1927-ben le
mondott a jogról, melyneli: helyébe,. anyagyógy
szertár helyett, 1928-ban Nádasdlad8.ny fiókja.. 
ként engedélyeztélr. 

·Sárvár, ,11Yiegváltó" gyógytár, tulajdonosa: Eöry 
v-umos, m. ldr. kormánytanácscs. 

·szajol, „Megváltó" gyógytár, Tiszapüspökiböl he
lyeztetett ide 1933-ban . 

. Szeghalom, uKigyó"gyógytár, régebben helyeztetett 
ide I{örösladányból. 

<r 
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Szerencs, „Isteni gondviselés" gyógytár, 1741-ben 
már adásvétel tárgyát képezte; alapit<isi éve is-
1neretlen. 

Szigetvár, „Magyar korona" gyógytár, reáljogúnak 
1897-ben ismertélt el. 

Szilvásyárad, „Mai.var li:orona" gyógyt8.r, B<infalván 
fiól{ja volt, de tulajdonosa beszüntette. 

Taktaharltány, „1-Iagyar li:orona" gyógytár, 1'Iegya
szóról h.elyztetett ide 1923-ban. 

Tiszadob, „Segitség" gyógytár, 1884-189·1-ig fiók
gyógyszertár volt. 

Tokod, „Bánya" gyógytár, ·1923-ban helyeztetett ide 
Sáriisáp-Annabányáról. · 

Ujhartyán, "Isteni gondviselés" gyógytár, I{akucs
ról helyeztetett .ide. 

űllö, „Szent Ilona" ·gyógytár, 1898-ig Vecsés fióli:ja 
volt, késöbb lemondás folytán megszünt. 190·:!
ben mint önálló, űjra engedélyeztetett. 

Vizsoly, ,;Szent Antal" g~,rógytár, 1927-ig Garadna 
fiókja volt. 

Zagyvarékás, „Szentlélek" gyógyt8.r1 régebben fiók
ja volt Bess:nyszögön, 

Zemplénagárd, Ricse fióli:ja volt, de átmenetileg szti
netel. 

! ;11 
'!I 
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Útmutatás a gyógyszertári 
helységnevek kikeresésére. 

~~gá..rd, lásd Zemplénagárd. 
Almádi, l. Balatonalmádi. 
Alsóság, 1. Csanádapáca. 
Apáti, !. Jászapáti. 
Abrány, l_ Alsóábrány. 
Bajaszentistván, áthelyeztetett Bajára. 
Baranyaszabolcs, 1. Mecseltszabolcs. 
Baranyaszentlörinc, 1. Szentlörinc. 
Bá.csmadaras, 1. Madaras. 
Bácsvaskút, 1. Vasli::út. 
Bánfalva, l. Gádoros. 
Bánhegyes, 1. Nagybánhegyes. 
Biharudvari, 1. Sárrétudvari. 
Boglár, 1. Balatonboglár. 
Csillaghegy, 1. Békásmegyer. 
Csokonya1 1. Erdöcs::ili::onya. 
Csór, áthelyeztetett Iszltaszentgyörgyre. 
Dorozsma, l. Kisltundorozsma. 
Felsőság, 1. Simaság. 
Erzsébetfalva, 1. Pestszenterzsébet. 
Félegyháza, l. Kiskunfélegyháza. 
Hadház, 1. Hajdúhadház. 
Hajdúnádudvar, l. Nádudvar. 
Hajdűvámospércs, 1. Vámospércs. 
Halas, 1. Kisltunhalas. 

1 

1 

1 

1 
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Hin1eshá.za, á.tbelyeztetett J\IIajsra. 
Jászkerekegyháza, l. Kerel\:egyháza. 
I{akucs, áthelyeztetett U_ihartyánba. 
l{aláz, l. Budakalász. 
!{arasz, 1. Ny,irkarász. 
Kelenvölgy, !. Budafok. 
!{enese, 1. Balatonl\:enese. 
Kiscell, 1. Celldömölk. 
Lacháza, 1. !{iskunlacháza. 
Lakitelek, 1. I\:.ecskemét. 
1'1adaras, 1. l{únmadaras. 
Magyarszombathely, 1. Bakonyszombathely. 
Tuiartintelep, 1. Hejőcsaba. 
:rvregyaszó, áthelyeztetett Taktaharkányra. 
Mezötarpa, 1. Tarpa. 
Nagybajom, 1. BibarnagybaJom. 
N-ánás, 1. Hajdúnánás. 
NógrádJtálló, l. Kálló. 
Nyirbakta, l. Baktalórá.ntháza. 
ódombovár, 1. Dombóvár. 
Pann:::nhalma, 1. Györszentmárton. 
Pataj, 1. Dunapa:taj. 
Pesterzsébet, l. Pestszenterzsébet. 
R<icpetre, l. Ujpetre. 
l\.ékás, 1. Zagyvaréli:ás. 
Röszke, 1. Szeged. 
Sámson, 1. Hajdúsá.mson. 
Sárisáp--_.\.nnabánya, áthelyezve Tokodra. 
Somogyk.éthely, 1. l{éthely. 
Sopronmihályi, 1. :.\ilihályi. 
Sorol\:sárpéteri, l. Pest.szentimre. 
Szeltcsö, l. Dunaszekcső. 
Szemes, 1. Balatonszemes. 
Szentgrót, l. Zalaszentgrót. 
Szentimre, I. TJszaszentimre. 

' ,,.1· 
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Szentjános, 1. :urosonszentjános. 
Szentlörinc, 1. Baranyaszent~öl'inc. 
Szentmárton, l. Győrszent~a rton. 
szoboszló, 1. Hajdúszoboszlo. 
szovát, 1. Hajdúszovát. 
Tatatóváros, l. Tóváros. 
Tétény, 1. Nagytétény. 
Tiszaalpár, 1. _-'\.lpár. 
Tiszapolgár, !. Polgár. 
Tiszaplispöki, áthclyeztetett Szajolra. 
Udvari, 1. Sárrétudvari. 
Ugra, 1. Biharugra. 
Ujszeged, 1. Szeged. . 
Varsány, 1. Veszprémvarsany. 
vasltút, 1. Bácsvaskút. 
'lárkony, 1. Tiszavárkony. .. . . , 
Vásárhelyltutas, I. Hödmezovasarhe13. 
Veröce l. Nógrádveröce. 
''örösv~r, L Pilisvörösvár. 
Zamó.rdi, l. Ba1atonzamárdi.. 

A trianoni Magyarország 
gyógyszertári statisztikája. 
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Az a.lcibbialtban összeállitottul>: a trianoni bé
kekötéss-el megcsonkított hazánl;;: gyógyszert<iri sta
tisztiká.ját, a legrégibb idöl;;:töl kezdve 1930. végéig. 
A tanulságos statisztika elsö rovatá.ban az évszá
mok vannak feltüntetve, elsönek bezarólag· az 1880. 
év végéig, utána pedig tíz évenként, az 1801. év ele~ 
jétöl az 1810. év végéig, majd az 1811. év e1ejétöl az 
1820. év végéig és így tovább, egészen 1930-ig. _-'\. má
sodik rovat a mai 1-Iagyarország terilletén az évtiw 
zed végén volt lakosság számát tünteti fel. A har·· 
madik rovat az illetö évtizedben, az utolsó év vé
géig alapított gyógyszertára!;;: számát tartalmazza; 
a negyedik az évtized végén fenná11ott gyögy~ 
szertárak szfunát; az ötödilt a gyógyszertáralt szá· 
zalékos szaporodását az évtized alatt, az elözöleg 
fennállott gyógyszertárak számáh::z viszonyítva és 
végül a hatodil;;: az évtized végén az egy gyógyszer
tárra esö lakösság számát tartalmazzs. 

.. ,_ 
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(Könnyebb úttckin!és Cs felkereshclés céljából u gyógy~zerlárak jegyzékét 

nlább lóblézolos forn1úban Ul!itotluk öss?.c. 'Minthogy így egyes rovatokat szükre 

kellett ö·•szeszorilnnunk, előfordul néhol. hogy n gyógyszcrószcknek csukis csuládi 

nevét sikerül! nz illető rovntbu bdeszorítanunk. Ez azonban ne1n okoz különösebb 

n~hézségel. inert tovúbb, u 404. o!dulon kczdö<ló „Gyóg~1 szerészck betűrendes név-· 

sorú"-bun 1ninden gyógyszcré8z teljes nevét megta!iilju az Crdeklódö. - 1\ lt1kossúg 

sz{nnó! fc\tünt(~l.J udcilok inind ll lc.gq\óbbi, 193 ). évi nCp<;zútn!úlús udutui.) 
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Aba FejC1· .:11n7 Üritn~:yal sz. hi\Ja. Sd1efíler Aula] 

,\hnú.hzúnlli Almúj ·l.7·1:1 FehCr ki;ryú 1·. !Hl:!. MeiHclB MíkiúB 0.k.: 

A!múj 01.7·1:! Mmlonua H:i. IH!!:l. S;ialu.v Mihái.v 

Ah:i11Hza!tík S;:o!nol; 7..!ii:: l\Tagyar ko1·n11a HZ. Ul7:!, B1t\Umzú1· Jáuo~; 

Ahony Pest 1 !i.7Sl S;·,l. lHlvún király i;z. l!l ! ll. l'crCnyi Gyula b.: Ilud1thúzy 

Pc1;l l!i.781 HcmCny r. 18'.!·l. Ember teslv. k.: Emhel' Elck 

Pei;l l!i,781 Meg:\'Ú\tú HZ. i\l:!O. Ci;emk:\};y 1". 

A1•m1 PeHl !.'.!SO l\le;~v:i!V1 iw., 1887, JuH1.kó Uyuht 

Ailony FejCi· ·!.'.!!lo Mei~vidlit 11z. lSUI. VnJda Gyula 

Ajkn Venz11rém ~.sa.1 HemCuy nz. 1883. 'J're:der .Jeni) 

A!fü: l'eHl :1.0l!i l\:im:sem H? .. l!l!J. Ü, Gel'lier 0._nC k.· (;erher 0. 
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;\p1: lic\·e.~ 
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S1.oul M11ndt r. 17.'\5. Z\m1·ay fiy·, iir. 

An1~yal S1„ l~S'.!. Bíró fotviin 

S1.cnt Endt1! S7„ l!ll 1. Killcr Zs, E. ör. 

A1111i1wum f;;';. l!l'.!'.!, Mém-:iíros M. tlr. 
k: 
h: Kovú•·1; l>. 

Szent I.ukiies S1.. J!l'.!!1. v. KovtÍl·H A!1uliir 

'! HZ. 11i:1a. Dol1o;; Gábor 

IV. ];criilcl: 

S1.cnlluíroml'!1i1~ 
,., 1űHH. Vidna ,Tthsef h: Kcm!:uy Gy 

Kh~y6 ~yr. 17l-17. l\Ioln:fr A. tii'. 

Nai~Y Krbtüf ... 1 i!ll . Nfü~el fotvún dr. 

01·ow?.i(Ln ,., 17\1·!. Sr.ükc Üdön k: S·;.i>nt.pc;\N')I 

F'chéi· kCl'Cll'l.t ;w„ lf>Sfi. Német Ármin 

Mú1.c11m !l1.. Ello. Lédcrci· Ervin 

Aelicllhl!> H7.. 1\111. Süfícr Imre. 

Víu·o:J!uiz fW„ 102:!. llét\wJyj J ÓZ!iCÍ, i\: 8nbmou ,J, 

llclvlirnni iw .• JU:!:!. Nn~y Bt:la dr. 

P:'izm{Ll\Y Péter HZ. 1\1:!:!. MúzH:1 t;v11\il 

V, Jwriilct: 

Ll]iúl.\·Í1rosi iry,_t, r. !KOi. l,!iinich S. dr. 

Mugy:u• kfrii!Y 
.Szii~. :M{u·in 
Klotild 
Szent LnjoH 
S1.crecBcn 
Al'any kcrc:izt 
Fehér mw. 
Nnn 
Ur:í.nia 
Fcrdin:ind 
lliithory 
r.ila 
Ba1.ilka 
1;\oJnrn 
Üi'HZÚJ,duiz 

Palfo!! Athenc 
1-h~. llittthYiLnyi 

l', 1807. 
1·. lSGO, 
l•'l.. 1871-l. 
HZ. 18Hfi, 
HZ. 18H!i. 
fJZ. 1888, 
IJZ. 18\HJ, 
i1z. l\HHí. 
nz. l\107. 
H7., 1 Ul:!. 
ez. Hll2. 
flZ. 1!11:!. 
HZ, ltl:.!3, 
Hz, l\12G, 
llZ, J~)2\l. 

111.. 1\1:!!!. 
L. Hz. 1oaa. 

VI. lwrülct: 

S::cntlélck 
Nlidor 
Oktm!on 

Nyu~nli 
Seidtö M!u·ia 
l!!tcni ~wndviHeléH 
KcrcHzt 
Szent Gylk~y 
Ope1·a 
I-fattyü 
S'l.cnt Berlalnu 
1''ché1· 1w.l.imh 
'l'uru! mad!h· 

~~yr. 17lG. 
1·. JK!H, 
!', l78!i. 

i;;·.. l\ll!l, 
/Vi\, 18!i7. 
/lZ. 187:!. 
llZ. 1882, 
!IZ. 1886. 
HZ, 1888, 
s1.. IHHl. 
Hz, lSH!J, 
az. l!Hll. 
HZ. 1!}01, 

KortnoB Alitd:fr 
Zoltún n. ö1·ök. 
C;u\JOB Lajm1 d1·. 

Héllcrvúry II. ö. k: Filcn ll. 
Flamm folvfü1 
Scimhci·t Arnold 
Kerpel VihnoH 
Horv1Uh Antal 
<:ruher Arpítd 
Rúth Manó 
Szolt! Lí1Ht.lcí 
Miu·berg-cr Gy. ö. b: Schwimmer 

Ambr1rn S:'11Hlur 
F(i!cp A. dr. 
Koc11i11 Imre 
1\endc En•iri 
Dar11dlni J. dr. 

I-Ii1r1Iik Lnjos 
Hrnun Mikhín 
Gaál Enckc dr. h: S?~ii-:c! 1\. 

Kühn{111 Béla 
]~el\Y\'CH 11-tibm 
M;ijoH Pid 

én Klein P:'li. 
ü: BerliC~; L. 

lluycr Antal dr. il; id. Bayc1• A 

'l'auffcr G. dr. h: Hci-:-ctlÜB L. 
Lám Elemét· -
fióz1mvül~yi I,, k: Spc1·~;ch• B. 

Ladtínyi Andor 
StrauHz Ármin 
Iülro!y Ármin 

~ 
?' 

·--~~~-~---~-------- ~~---
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1 

Megye 

Deük 1".-lér ti, Pc11t 
Lövöldeté1· fi .. 
Ht111s:tu:in-kt. 11 '.!. 
And1·:imlY-tl. \l!I. 
N:tl{ymezii_u, :rn. 

SiondY-\l. 23. 
. Vúci.,.11. 12:J. 
Kirídy_u. !18. 
Vilh1011 CH.- Út 2!1, 
V:foi_út 87. 
Et':t.Hébet ki-
rúlyné_ út fi.!. 

Potlmnniczky-u. mi. 
S1.t, LÍlm.ltí-út ~;;. 

VÜ!·1i;;murly'_il. :t6. 
'{'(!réz-kL fili. 
Vi"lci-út ·1\1. 

U{d;liczi-Úl 12. 
Kfrillyu, .líJ. 

Iltd;Uczi-iit 88. 
Ei·z;;éhcLkL. 21. 
'l'höld.ilY-út 28. 
Hainjnnich_u 2. 

Erzi;éhct-kt. !ifi. 

Zui<hí-U, IG. Pe 
Kifroly-kt. fi. 
Düh1'illY-u. HS. 
Thököly „u. 87. 
lHtVÍUl-Út 17, 
Kcrcpc;iLút 2·1. 
\Ver.solényLu, 30. 
Arénn-u. 29. 
floh-u. fül, 
'l'liököly_í1t 21. 
BeU1h.m-t1. 8. 
\VeHHelényi_u_ tiO. 
Damjnnieh-u. :m. 
KlnuziiLtér l. 
fiat·ny-tlT l!l. 
Hottenhillcr-U ü/a. 
E!'?-HéheLl;t. G. 
na1·ay_u, .rn. 
Jltl\'OHH-lér lű. 
1Uík6<.'7.i-til :12. · 
Dob-u. '.J.J, 
'i'hlik1i1Y-Út 178. 
E:1·::1JéhcLút 10-1, 
FiiréH1.~u. 17. 

Harrn;H~ll. ·l·I. 

l\hízcum-kL !~. 

illl!'OHH-11, 7'.! 
Riíkcíezi-Üt. il!I. 
IU1kóczi-út ül. 

r~uk;sl Gyóg~szcrlri-;-1"' / ~ 5 1 T I cl 
1 

B6t öv. 
címe .Q 4:] u BJ onos kczelö 

llciik Ferenc 87,, l!Hlfi. SzülH Pál 
Pmmr !17.. HllG, H:ijdú Júwef 

Sv.ithacbrur !lZ, lD07. I~nmlieri~ I. K. 
fit·, Antlritm;y Gy. Bz. l!IOH, \Vittmnnn E!cmCr 

En:Héhet Jdr{tlyné H7., l!lOH. Schw:trz Mitnb h: ilaliw;lk F. 
én l'oppc1· J, 

Vül'iismnrty M. !17., l!lfJ!l. Da11e1· Gyöi·i-n' 

DttnuhiUH B7,. l!!lo . Illés Antal 

Cal'itmi i;z. l!ll 0. IHJHÍ!I .Tcnü 
Vllmm; t•mími:'u· HZ. HHI. S:.i:ékely Súndor 

Phiinix H7,, l !l12. Jiu1il11{u·y J:;lv(tn 

Hum:rnillw Hl'„ l!l22. Maurer lL tit-. 
Ptidnmuie<.ky HZ. 1!!22. 1-Ind;rny Eiulru. ü. {;..,Jci Cyu!a 

Pctiiíi BZ. 1!1!2. JanitH{try l\•{111 -
,\ran~· 1;„1{~, i<:r.. 1\128. Korit>1{1nw!.l;y 0, h: Kovii1·11 A. 

B11tla1•c~1t H'l., ID2!l. Hun: K11tnlin -
Lch"l H7,, 1D2\l, Kor{u1i Zo\t{ul ti: Klein M. 

VII. kcl'iilct: 

l\legvú!Lli r. 1828, Pűl'CH E1·11ü k: I-In1·Lln11c1• 

Sr.eut 'l'ei·éiin „. 18.17. li\dmli ,Jenö !!s 
_Böhm MiklcíH k: Fnlmli J. 

Ke1·eB1.t f\'l,, 1882, Hmm J\Iikl,íH dr. -
Víktcíri:~ !17., l.'lK'í. Hiicz ,T(m{i (i; \Villmanu 

S1.ent 1-Icrminn f!l'„ l8Hli, Funk ,TtÍZHCÍ 

Mm~yarornz:h~ 
vét!a;it>~nn.vn wr.. 1888. .TululHz Mi'u'ton 

H\1nniit Hl'., 18\HJ. Kn!{rn <;yu!a ü: Hntli• L. <il'. 

Ö1·1t111rynl 87„ 189!!. Hnrmínyi K:íroly 
Din na !11.. 18\)f,, Erényi L:iHzl6 
Apollú ll~~. 18!17. Oriin\\'a!tl Gyuln 
Hurn;1íl'i11 !17.. 1899. Kw;ztl'iner MikMB 
FJ6rH ;w;, 1811!1. Blum {;yula k; Czukor Gy, 
Punnonin ll7,. 1900, S::llvíw1Jy Gy. L. -
\Ve!melünyi IJ~. l!lül. Mmh·11 Lifo::lc\ h: Róth E. 
Arém1 HZ, l!l(JJ. Polal;;ik Jín.Hcf 
Fortunn i\1„ HIO:!. Bmlntu· ,Tcnö 
·\n1:íd fefodclcm mi, l!J07. Sutl1mly ,liinoH 
lo'ci·enc J{,zi<uí HZ. 190!1. Cerö Mi!dtia ii: B:\Jiut !.. 
<H61'ia ll<:. l\110. 'l'lil1itíH ZHiJ.':mnut! 
ihtmjani<·h Hl'., 1!)! l. MéHzfüy Mí1t,v(1,; 
li:lauzítl H<., Hl!2. HeHHer Andor d1". 
G;u·11y i;z. Hfl2. l-Iiivfö; L:'tH:'.lú 
l\Iiucrva HZ. l!l2·1. Spicg:cl <:yuJn 
Corvin 1;z, 1\1:!2. Pcn~·vcH Z. iiriik. k: 
::i1.cnt l\likllm !i'/,. 1\122. Hiihm lgu{w 
Keleti ilZ, 1!122. lle!inuny Kúi·o!y 
Arnny H7.:;rva;i HZ, l\l;!.:!, l-Inlfül7. ne1a ::l•·hiinviw ncr 
Kazim•zy i\Z, Hl:!!i, Sildúni Hcnrk, 
'l'hüköly Hl'„ l\l2fi. Midm·o1rny llé!a 
:-lzeut Vcroui!;a B?„ Hta:!. v. Torday Fo1·c1w 
Szent Antnl f;;>„ 1 D:ta. Bctoi:h li:1inily 

VI!f. kc!'ii!et; 

8:'.Cllt iJZÍ\' „. 17GI. ii. Spon;ely l._11!~ 

Mnt~Y:lr ko1·on:t ,„ 17\10. 
éii fin: v. <iünfii 'I'. 
v. lllnt,,!ciiy K<'i-

1·nly 1~'1 neje h: Mntol<·,;~· K. 
Szent ,J!izHef HZ, lHfi.J. Szkalln I.ú~zlú 
Ci;illui; HZ. IH7a. Üi·kt~ny Hu1:ú 

_„_ 
~~ 

thcnt n;,i.w; !!~. 1!110. Brüll Amh·í1-; - :::j_ 

·---~-- _.;;__--~--------~ ....._ __ _ j 
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u 6J onos kczelö Község Megye !Lakosi 

·1 ·~t 
tll ::i --

.Q J:;: E 
Gyógyszcrlúr 

címe 

1•1áty{n1_tér :!. 
Rökk Sz._u, 28. 
Romnnclli-11, Ifi. 
J ÓZHcLkt. Ü·I. 
Né11i;zinhih-11. "" 
IlnrOH!l-U. 12\l. 
Rák1íczj_tér 2. 
Priitcr-u. ·Ili. 
Rákóczi_út 2a. 
Teleki-tér a. 
Szcntkiridyj_u. "" 
Jü:rncLkt. .Hl. 
B11rosH-t1. 111. 
NépHzinhiw.-\1. 35. 
J1ízsef-kt. 12. 
l(1trpfe1rntci n-11. 
BaroHH_tér fi. 
Pd1ter_u. !. 

ŰllüLút :m. 
ÜllüLút r;n. 
F'crcnc_kt. 22. 
H!i1faLu. 18. 
Ollöi-út illr.. 

Sorolrn{1ri-út 70. 
Fcnmc_:tt. 2. 
MeHlcr-u. 21. 
Li>nynJ_u. 5. 

ÜllöLút 87. 
G. Hnller-u. ·l·L 
ÜllöLüt 121. 
Fcrcnc_tfr 1. 

JfünhcrényLu. 7. 
1G1110!1111_u 1. 
Kerc11eaLu. 128. 
Csnlúd_u, 4·1. 
GergcJy_u. 40. 
OrcZY-üt ·17. 
Űllöl-üt 12·1. 
MnglódLűt 69. 
Hunmírht-kt. 177. 
Pongriícz_űt 17. 

Budntétény Peat 
Bugyi Pest 
Buj Szubolcs 
Diidszentmih{dySzabolcn 
Diil\k Sopron 

Ccco Fejér 
Cc1déli Pest 

Ccv:'iétlherccl r~Ht 
Cclldümölk V11!! 

PcHt 

Pe11t 

2.5·1ü 
il.6711 
:1 .. Jfi:I 
8.63!} 
2.552 

·LD!Jü 
:n .. 11a 

a.\rna 
r..100 

Szent Kcrc;;ztC]y 
Szent Linw.16 
IlléH prófétiL 
AimRlol 
Szent Mnr1dt 
Kiilvúda 
Szent PCtci· 
Szcntcmdihl 

HZ. J882. 
wr.. 188·1. 
RZ .]887. 
HZ. 18!1:1. 
HZ. 18\Ja. 
HZ, 18!!·1. 
HZ, 189·1. 

II. Húkócú F. 
Teleki 
Sanntoi·ium 
JÜZflCÍV!irofli g:yt, 
B11rom; 
Ü(l\'Ö7.Ílű 
Zrinyi 
Nal':'yma;~yni·orHz. 

(;r. Ap1ionyi A. 
N11;::yhohlo1:ni;1m. 

IX. kcriilct: 

;n„ 
HZ. 

HZ. 

HZ. 

HZ. 

!'Z. 

!W„ 

HZ. 

"'· !17.. 

H7 •• 

Ang:snl I'. 
Szent Fcrcuc sl'.. 
P:hluai S:\l. Antal Hl'.. 
,Tb1lfü;7,lor f\7.. 

S:w H7.. 

!izcnt Anna l'Z. 

~anit:rn H1„ 
lllndon1m f\Z, 
Pumi "· 

Stcftulin "· Hl\ller "· Gizella "· Jó IJZÍV "· 

l!JOfi. 
lHOfi. 
1 \118. 
1!!22. 
1{122. 
l\122. 
1\122. 
1u2a. 
1\128. 
1\128. 
l\128. 

18·17. 
1872. 
187!1. 
1S80. 
1888. 
1H!~2. 

1\111. 
I88H. 
HllH. 

!Jll. 
1922. 
lD'.!2. 
1933. 

l•'ihí JünoH dr. 
Stc! ncr ŰHt.kiir 
ll!eyer Kúro!y h: Hofer A. 
Czukor L{rnt.lö. 
Kor{u1yi LnjoH 
Preisich I(úroly ii; Kun1·úd G. 
l'ik)er (;yürg-y. 
\VChcr Dezs6 dr. ii: Kmnttwi· S. 
Elek Mihály -
M1n1rer Armand ii: Diu1icl M. 
Szendrei Ul!ln 
Moldt llüh< 
Cimtö Siuulor 
Niii-:cle Anlid 

ii: B:itol'i F. 
h: Gühod liy. 

Ii:nlmár I. M. k. (;úhori Vilmo;;. 
Hm·cfl Béla 
Rér Súndor. 
Dümölür L. dr. 

Löchercr Tnm:h; 
C1.i nc1· Zull{u1 
Fekete Andor 
DcCr Endre dr. 
Ii:un Alndúr 
Pnnd11ln J. --
Em:°urncl GCzn ö. k: Emúnuel G. 

IL l'Cll!1· Manüt 
Knt;sul Arl\1r. 

Ncml!ny1 Níualor 
I~elwtc Zolt1ín 
Hrubt1czy o. d1·. 
Eibuch Kornél d. 

ii: LtÍHzló J. 

X. kerület: '„ .• 

Isteni iwndviselés sz. 1870. Fiícziu1yi fotvíu1 
Arany ima "· 1888. ltfann Gét.a dr.fi: Megyery ör. 
Sr.cnt Vendel "· 1888. ö. l(adn I._nt! k: Kndn Erz11. 
l\hityíw ldrúly 87., lSDü. Lencl'. József 
Sze11t Rntnlin uz. 190!), Pihlner V. dr. 
Orczy "· 1911. ÖrvCnyi Bt!la dr. 
Jézmi szive nz. 1926. 'l'emciwiiry L. 
Hiidcia "· Hl!.W. dr. Görög J ,_né 
&ent Erznébct HZ. ll):JO. Rimay DC!n il: v. Iliín Á. 
Szent Mihály "· 1933. 'l'oóth Mihály 

., 
"· 1933. IP1ilyl1zut alnltl 

Szt. fotv1í11 kir. "· 1901. Liszkay li;tvíu1 
l\fcgvitltü 1;z. 18!19. Sznhü Dezuü 
Magynr Jdrii.ly sz. 187:J. Hörömpü lm!'e 

? lll'.. 1926. Németh JiinoB 

l\tegv:iltci "'· Hl99. Kiíldor Vilmos 
HcmCny !!Z, 1886, Zaluy KihoJy dr. 
S;~cntlé!ck , .. lSOi. J:inoi;i Gúzn ör. h: Ilnch<i 8. Mc;rníltf1 BZ, 18:lü. ö. Dobos Gy._né k: Prchoffc1· 
lFlcni ;~ontlvi±<e!C>J HZ. 1:110. CHcte Ambrmi 
llákócr.i !IZ. lfll·L Mester Liíszlű 
Nep. Szt. J{1n011 uz. 1918. ö. Lntinovich G. k: Klieli fi 
Tiolcl. Sztiz l\Utria ttz. 1815. Disitzky A dr, - "' "' Isteni J:ondvi!!elés llZ. 1929. Ilunyevi~c7. S. - . "' 
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Község Megye 

Gthakhfo\ll 
Cigírnd 
Cínkot:i. 
Cm1brű1ulek 

Cs1l11íida1iúc1l 
CimJHíd1mlot1l 
Csanytelek 
Csáklierélly 
C!;iíkv:í1· 
Csí111y 
Csíwuly 
Cse!\Jter 
Cm.>ngűd 

C!m11cl 

Gne1n·u~~ 

CiW.'l?.tl'Ul-f 
Ccutény 
C,;fpn 
C!!IHHrní<I 

Csorna 

C1airv1í:; 

C!!üp;fo 
Csiikm() 
Csön1iir 
Gsm·1~1í 

J1c1irecun 

De„,," 
Ilcmcci'l'!' 
llerccske 

;;, ••• .,!110'.; 

7.emp\~n 

Pc,:t 
Z:.!:1 
C:mnúi! 

Cnui;;~i·il(l 
Pcjér 
FejC1· 
Hevc.1 
Bí1ci1 
Szatm:ír 
Pe1;t. 
Pc1\t 

801iron 
Znb 

• Vew1.prém 

Szolnok 
Cson~:n\t!' 

Sopro11 

DtikJ:1 

VeRzprCm 
Bihar 
Pe.~t 
l:lomog-y 

Hajdú 

'l:1~J U:t 
S;,;1hu!t„1 
Bihar 

J)(JHZÍt• 

ne1•ü1·~H!1· 
•il1;ro11Uil 

Vem.111·tlm 

Lnkos y ""~ gn ....:: ;;. l uln1donos 

1 1 
G Ó" •s1.cr!Ú• 1 / "t 1 ·, . 

c1n1c ......., -<r. .:.: 

fiSfJ~ Sz.m1thí1romflíu: ,;i.. ll:i\J.I, Mcrtz J6z~cL 

·l.7'.!1i Me1n·ú!t6 11z, l!l'.!·I. Iü1rf!a~· L:"m:\lú, 

1 

Bér ü v. 
kezelő 

li.áOli Miíly:b kinUy sr.. 1S9ú. P:1t11kfo\vy S. ii. Heit;sinRer Víklo1·. 

:i .. totl Hze!Jt. L:"rn1.ló HZ, lH\ltl. Poiway .Andor. h. PtUffy L:im.16. 

·\.iJ.\$ I'.1auyar honrna HZ., 188·1. Bonomi Gé1.n. 

li.88:\ lfatt)'Ú sz. 1880. Nagy Alliert. 

,1.670 Mei~vÍlit1í HZ. 18DO. DomHtn Gé;~a. 

l.ú-IG S7.Cni Míirton i;z. Hl'.!\l. 01·0!17. J:U1os. 

.t,.135 htcni i:-ondviuch.'fl 1·. 1821. Jirovctr. L. 

·L50ii Magyiu· korona 11z. 18!}.J, Horvúth ÜdUn. 

:1.10·1 Mc1-:víilt6 HZ., l\lOO. Bcrnlm1·dt. B. 

·1.!J.l l Oroszliin r. IH2íi. Miksa (;yuln, 

:l.OH!i P1ítluai S;:, Antal H'l, Hl2!i. Szahady Viktoi·. 

2'.!.!Hll Űl'!lllf!ylll HZ, 18\Hi. Hollenlien~ H, 

;\ng:ya\ H7„ l!ll·l. Her1. G. ii. k. Litreti Vere11(•. 

S1,oni Antul s1„ El'.!7. HorZ!mVnY I. 

„ S1.ent Er7.séhet !l'l„ l\lao. 'l'hie1·1·)· 'l'ihcll' . 

. 1,1;1:; Szcnt!üírnnrn:ÍI( !l?.. 1~H2. Fiiidc1·cr .lenti. 

1,211 Scidtö S1.í't7. Múl'i:t i>Z. l\H:I. Tlnufow.y :\. 

l.!!l·! tiyglca _,_!!b__ El!:!. Sz111ic1• Imre. 

a.á7n Ornmryn\ !!7„ 1880. Nnp;y l~crcne, 

:!O.O·lli 01'!!1.1\g- 1..•ímc1· s;r;, lS:!.'l. B1u·1m H1..•n1·ík. 

S1.ent Rtil;i1s sz. 18\lG. Gömö1·y .l:'uw~. 

Meitvilll6 H'I.. 188'.!. Czújiik L. 

Szent Istv{u1 HZ. Hl'.!'.!, llcz.zc1d1 fal\':in. 

Szcnlli'.•lek llZ. lD:!B. Ntlh'Y Elcmtlr. 

8..!~lS Kűmti> '" 1817. Madnezei· J, 

„ Me;~vúlt6 nz. 1\HO. Gtil'J;ciy blviln. 

!i.h'!i~I IBteni iroudvfoe!é:1 f!Z, lh'83. l"or1Hici1 K1il'ol;'t h, Szili;:-, LaJu!l. 

l.:!G·I Istűni ~oml\'l1>elö1 S7., 

:LX:i! Oh1jfür si .. 
3. 72á Meirv:Iltú HZ. 
·l.Rll\l Me1rv1iltó !lZ, 

Sznbutllltur Hz. 

117 .'.!7G Arany anirnd r. 

Nn11 l'. 

li:ommth Lnjo11 r. 
l(ig"yó r. 

Magynr korona r. 
Me1."V1Ut<i HZ. 

Ü!lillag HZ, 

Arany egyHr.:n·vú r. 
Hcményi;éi: Hz. 

!isteni Gondvine!Cs az 

l'l1ályfü1 kir!ily i;z. 

CHolmnai nz. 

II. Hiikól!zi F. az. 
Nüdot· 
8m; az. 

lJocalmy nz. 
1\Iuraközy nr„ 

'l'hlza s1 .. 

t\1-.1ny J:i1nrn H'I.. 

Szcnt!nirommir; i;z. 

Árpfül fejedelem HZ. 
Hu111~:il'ia !iz, 

·l.80() l'lln1ryn1· J;ol'ona sz. 

1SSS. 
18!.H. 
lDOD, 
18-17. 
IUI!l, 

1680, 
1802. 
löl 3. 
18l:!. 
l.Sl:J. 
l!H:J, 
l!lOl. 
1772. 
1868. 
l\JO.J. 
1!!22. 
lDO\l, 
1D07. 

fln:ctt:.- fJC7.HÍi. -
Pechy .J, ;:;, 
Lőrincz J, 

k, l'éehy 'l'Jbor. 

Szab6 ViHcc. 
Boleman M. 

Iliinó A1ulor. 
'l'olvny Imre. 

Lux Arnold. 
!llihalovitf! J, 
Sz. 'l'úth ll, 
Mnj01· Mihúly. 
Beke llarnn. 
Ur6Hz. Nni;y 1". 
Gödény S, th·. 
SztlJ;dy A. 

Papp Gyula. 
Butíiry I, dr. 

Aranyi Á, ii. !;. M:\li·ay .Júwef. 

Sztnnlmy A, dr, ii. Cscnp;ed l!e>: ii. 

l\landcl J6zsef. 
Lmrntu1yi J (n.sef. 
PreiHcr Eniő. 
J6nup Almlii1·, 
Ilo;:óky Gyünn·. 
Bcrruilh Miklim. ii. k. 

Mike.~ IM!n. h. S:dby L1ii1:d<i. 
Sz, Szahti ,J. 

Il. Fodor S. 

HZ., l!tl.1, 
l\ll:!, 
l!Ha. 
191·1. 
l!l:!!l. 
1u2:1. 
1!127, 
u1:12. 
l\\:12. 
l!H!l. 
l\H:!. 
IK:Hi. 
l!H3, 

a.72!) GomJvi11cltÍ1l HZ. 

!l.H,'15 Remény HZ. Szükely Rcr.sC:i. 

Ünt11gynJ HZ. 

2.7!il P:ícluai Sz. Antal HZ. 

.J.:Joii Szcuth1irnnm1ii~ i·. 
1 \l:ll. 
l~:l-l. 

Be11kű Súndor. 
Pntnky S:in1!01·. 
Szcg-hy 'l'ihor, 

Ilal1id1 Mihály. 
,:~ „ 

1 
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Község 

1Jég 
Dévuv1inyn 

Diótt~yör 

Megye 

Vcsz1irém 
Szolnok 

IÍ~ri;od 

Dob~;, 
DomlJcgyh{1za 
Dombovár 

ri~ké!1 
Csnmid 
Tolna 

Dombrfül 
Domoszló 
Do rop; 
Dölwököz 
Dömsihl 
DrégclypalfLnk 
Dunuhogdí1ny 
Dunaföldvítr 

S:r..ubokH 
Heve!! 
Esztergom 
'l'olnu 
Pest 
Hont 
Pc!lt 
Tolna 

Dun;;lmruszti Pest 
DunnkcHzi Pest 
Dunupntuj PcBt 
Dunur1cnlclc Fejér 
Dunnszekclló Darnnyn 
Dunaszt.györgyToJna 
Dunavecse Pc!lt 

Ecucg 
Edelény 

l~itcr 

Nilgrúd 
Borsod 

lfevcs 

Ei.;~l'CHehi licves 
Egyek Hajdú 
"<igyhúulsr:ídóc Vaa 
~lck Al'nd 

E~;űcl 
l~nca 
Endrűtl 

Ei;Yinir 
Erc11i 
Erdöliényc 
Ertlöc1mkon;•;\ 
Erdőtelek 
E11ztc1·gom 

E!nt~~lub:a 
Etyek 
l;:rd 
Érackvudke1·t 

Fadd 
Fajsz 
Fegyvernek 
Fchérgyni·mut 

FciHŐ~nllu 

n'~n1od 
Ahaúj 
IlékúH 

v~~zp1·ém 
Fcj1h· 
ZcmHlén 
Somoi.ry 
!leves 
E;n:lenmm 

So!lron 
Fejér 
Fejfa· 
Nógrfül 

'folna 
Pe11t 
Szolnok 
Szutmíu· 

K~:Uiirom 

!Lakos/ 
·l.Hif> 

l·l.65\1 

~w:s5.1 

Gyógyszertár 
címe 

'/ 
Öraiui;yid 

go 
~ 

f. 

"· Isteni Gondvhielés BZ, 
11cgvií.ltó ,„ 
11egv:Utó 
Angyal 
Szent Lfünló 
Isteni J?:ondvi<ielés 
Anp;yal 

"· 
"· 117.. 

. , 
a:v 
,..g·.;; 
-<E 

1!123. 
18ú7' 
18\lG. 
1872. 
190\). 

T 1 .d / Bér.óv . 
u 8J onos kezelö 

Kovács Jóuwf. 
Sommcr B. 
Kolbay Rudolf. 
Éles Géza. 
Menner Richí1rd. 
ö. l\!cnner O,_né. k, Vérte!1 Józi1cf. 
V 1imos Imre. 
Holdy Magda. 
1.faier Gy. ö. k. Gnlll 'l'ihor, G.'.ÍmJ 

·1.\)53 
S.\184 l\lup;ynr koronn 

Örn11gy11l 

117.. 18\)7. 
w.1;, 1Dl3. 

1900. 
18!16. 
1870. 
192:1. "· "· 

özv. Sznllóu J._né. k. Guóth Kí1zmé1·. 
Chomor IC. 

6,062 
2.620 
G.863 
4.202 
ó.018 
1.!18·1 
:J.0!15 

11.3·10 

"· "· "· "· SZ, 

sz. 

"· 

Nnrry Jcnö. 
llfolniu• Jenömí 
Perl J ó:rneí 
B1·ódy Ernö 
Soóa Istv1ín 
Schönbcn:rnr Á. 
'Vnllenfehl M. 
Szljúrtó 'l'ibor 

8.!J.10 
G.otrn 
5,!167 
il.!105 
5.ú3:l 
2.!H·I 
·i.7·!a 

JézmJ !lZÍVe 

Szent Antal 
Szent 1vlargit 
űr11ngyal 
11ngynr korona 
Szent Erzsébet 
Madonna 
Szentháromsúg 
Isten anyja ,„ 

uz 1882, 
1\123. 
18\)3, 
1908. 
1874. 
1!127. 
1!107. 
1857. 
179G, 
1886. 
1897. 
1857. 
186·1. 

8Z. 
Ii;tcnl p;ondviselés sx. 
Szent Mihály 
Megvliltó 
Szcnthí>rommhr 
Szcnthúrom11í1g 
Mup;yur Jwrona 
1fegvúltó 

Zlinszky J. ör. h, \VéhC!r D. 
lioffmnnn Gé1,a ü: Mór Gyula 
Brcicha János 

"· l!Z, 

BZ. 1883, 
1!128. 
13a.1. 

!!7.. 
llZ. 

I\:elecsényi F. 
Albert RC!z:;ö 
1lolnár A. D. ü. h: llruunhcrg:cr 
Vizslovtt;o;ky L. 
Bulwn Ferenc 

1.7úO Szüz Mí1ria 
2.935 Örnng'Ynl 

11z. 1895. \Vébcrné W. E. 
l!Z. 1873, Schulek Gyula <l. 

30,·12·1 Drúnfi.tnlmn r. 
Kigy6 r. 

1723. 
18:1\), 
17I.l. 
18\17. 
1907. 
1!122. 
1911, 
1RD2. 
1!131. 
18fiG, 
1926. 
1896. 
1!12fi. 
l87G. 
l\J/J:l, 
1852. 
1H67. 
l!li!O. 
1\106. 
1926. 
1861. 
17\li!. 
1727. 
lHU!I. 
189·1. 
188~. 
1895. 

Trrrnlmunrend k :Nyei·r.-cs Gy. 
Hlbay Gy_ <lr. ö. k: SznhcJ Béln 
Pre!szler Ármin 

1.'.i.1.1 
7.oa8 

fl7:1 
8.•MG 

a.'612 
Lúl7 

l:l.!12H 

r,.iil:l2 
7.fi.J5 
2,9r,o 
2.0:12 
fi.021 

11.3r,.1 

880 
·l.00·1 
fi.G!l:J 
3.1\02 

,1.7.11 
3.253 
7 .213 
ú.227 

15.ú70 

Mngyn.r kfriily r. 
01·m1gyt;J sz. 
Szent Anna flz. 
Bcniczky nz. 
Mugyur kir{dy <iz, 
Isteni 1-1:011<lviseMtt !IZ. 

Mngy:u· korona sz. 
SC!g:ítö Sz. Mihin llZ. 

.JézuH 1!7.ÍVC llZ. 

l\[cg:vitltó sz. 
Mngyar ldrítly sz. 
1\lcgv;\Jt(, sz. 
Szent Antal sz. 
M(!irv:Utó llZ. 
Szcnth1íroms1ív:: H7.. 

lll{(!!Ji 1m111lvi11o!és r. 
11C!J:Viilt0 nz. 
Megv1íltó HZ. 

11C!gV{dt6 117.. 
S;o;cnt Intviín l'. 

Fekete 11as l'. 
Pfüiuni Szt. Anlnl nz, 
ltttcni irondvise!lé11 <iz. 
Szcntluiromin(g <17.. 
Mop;v{lltó HZ. 

Sze!ntluirommíg sz. 
?l!ni~Ynr ko1·011u az. 
1tf(!g\•í1ltó sz. 
li;teni 1:ondvi1!elés 11z. 
Kirryó 
Merrvídtú '" ilZ, 

1835. 
1892. 
187\). 
18fi!I. 

1927. 
l!lll. 

P1ínczél Árptíd 
Velcsey Iatvtn1 
Ilcníczky Mildüs 
nndimctzl;y z. 
'l'óth De!7.HÜ 

n. Kom1íromi r;y. 
Ke!mény Imre 
Hummer Rudolf 
\Vnttuy Kornél 
'fnv1rnzy L{rn1.l6 
Alnpy Andor 
Stercr.u!a .Tcuö 
Adler 1. örök, k: Olmnn:t.\'C!J' 
Lugo;ii Béla --
Asztalos Gy11!11 -
'I'üth JózHC!f ör.h: Kréter E. 
Dánúczy S. fö·. k: Luczka IC 
Rm·nchbaummnyer -

ö. Rochlit;o; A._IJé k: Székenik E. 
'l'nkiHs I<itv{tnné k: 'l'nkiHH I. 
Nlndl JánoH -
Vida Józimf ör.k: l. Jnuhovich 
'I'óth FC!rC!nc -
D. Engclné A. '1'1ith Ilona 

Bornody Györ1~y 
Ko!ot1 György 
Schre!iber József 
Bngyinlm Endr& 
Korm1íny Gézu 
Szénert A, ör, k: 

~ -· ~ 
S;o;énert ri.. 

Y·"C'•"' .::,. {Z:· :;; ·.;' ~·~ ''.;'.'" :,,:;'::::::.._~-=::;:--· 
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Fch;i)nütl l'cHt a.o:~·l Scgítü 81„ Miil'i!t H< •• l!ll7. J,{LB1.Jú fotvtlll 
FcJ,;iii1·ci-: Tolna :!.ii:;!! hitcni v;ondvii;clé11 iw„ 188·1. Schmidl Béla 
Fch;fü1ci-:c1H! SonmJ~Y :.!.!l!ll S;•.cnl L(rnzlli sz. Hll·I. l;:cHY ZHolt. 
Fc!'tii!;zl.mi!dú:;Sopron :1.as.\ IHtcni i;mnh'ii;clén H~ .. Jfüil. Kony:'u·y Béla 
FCuyciüitkc S;~abok•' :!.-100 1'11c~;v:Htli H:t.. l!l'.!8. O!lv:lnyí jt.ollún 
Foktii PcHL :.!.S!lH lHtcni J~oml\'l!;clé:; H7 .. 1\101. Nmo:Y 1Htví1n 
Fony!id Somm:Y l.íili:I :\ngynl f. l\l:ll, «ullii Géza 
Fo1TÚ Ahauj 1 ..Ili:! i\lai-::;ar ldrlt\y f. lHGH. 'l':wiuizy Ferenc 
F(il l'ci;t fi.JoH S:r.cut Gyün:Y HZ. 188:!. Dvorák Alfréd 
Fiildcíd;: c.mntul ;>,)t;J;J ::-1;•.cnl L:bzlú !<7.. 1888. ZHiigiin Árp:hl 
Füh!eH Hajdú ;;,n;;.1 ]!;Leni gonddi;clé•; ,;;:, lS!Hi. K:illny Lidmi 
Fiilii111izú!hí•1 Pest H.·1·!\l Inteni gondvisc!f!; HZ. li'>S7. llávid Ii;tviln 
FiizcimbonY 1Ieve1; n.a!JO Mátyfü; l;inlly HZ. 1880, Ferenc1s Zoltíln il: Ciúl 1. 
Füzc,;gynrnml Béké,; 11.:lfo:l Hcmény Hz. l!JO\l. Kirtt!y G:!HpÍlr 

• -81 Hcmény :<z. H\09, Mén1.frrm\ Islv{u1 
Ciabodáu lldwr . \, 1'., , ·, . i;1„ U'\72. S{ll\tlot· 'l.1;ii~niond , . . . 
f;ncmHY fr1.atmn1· ~·~~;11 1\ent11~.'.~;.' vé!h•;•;z H7„ l\J'.!:I. Prnw.U (;y, iit·ök. h: <:a'\JH;rnl' 0 
(ialgnmil1•na l'c1il ,, ·: ~ ~·. ·.:. ·~j:i .·. ' · · ·· f, 1\l'.!·I. KocniH K:Um{u1 k: 8chnwl ,j · 

• Sumovo; ,\;,) ,„zuz ' 11 '1 ~.· t l Z \l' 
(;111mtfl • • '· j' 1,11 S"enth.'it'Onlll'\<" HZ. 18\!7. .:.t vc ,D an 
U:u·n Bacn . . 'rí'·~· 's~cnt :\nl·ti' ·' wi.. ElO\l. Tat· De'f.!'ii 
t:armhl!t A~i:t~l.l .j ~;;) (i;·angv:d ' i;z. 18S'.!, Na~~Y Ján.o.H 
(;fü!onm llcb~11 1 .1 ·::o~; ilFdy,-1;. l"it"'ih• m•„ 1Sfi7. H.6th Mhmly 
(iíwa ~za~m C•\ Í ·7.1;1 'l':u-'ui ·' · ' · HZ. 1\llll. Pfelff:r ,l(f~i·;~ 
<:cl:<e Zi.d.1 1· 11„1 1„tcui J'lHHld!'cléH l\'/„ Hl\'.!, GHcrnrnk Mi!.loh 
t:es1.t ~;1ha1· . 1 ·u~:: ,\1·nny ~ziu·va!i st.. 1sxo. M:_qd r-.H~ií.IY. 

g~i;~~~~y Í~~::~'.' 1 " 11 

1 {~;:~ ~}~~~~~:~:{ikorurm 1~:~;„ ~~~i{: ~~~:·1\~:::ti!·"1i 11 :\~J~1 
Güdü\!ii l'c•;t · 1''' Púd~ini :-;zt. i\utul !l:t.. l\l'.!:l, 13. I'clrec7.kY G. 

1 

Gönc Ahau.i :i.:!-1·1 Orcmzlán 117.. 18ii5, ö li:ozm{u·y Z-né k: Iün.1m1ry Z, 
GönyU (iyiir '.!.a:m Hemény f, l!lat. GalumhoH K. k: V.Vnttuy E. 
{;yonm Ilékl>s l:!.:!-1·1 Isteni 1;oml\'i~c!Cs r. l8!Hl. Mfüiny Alndür ~ 

„ Angyal 117.. 18!.W, M:Íc'/. Ákmi Öl". h: Balogh N. 
f;yfünrii Pest U.H\f!!'.! 8ci.dlii l\hírin i;'f., l\lOS. ö. Hnhín'f. l'.-né !:: SzCkch· J. 
(;yömöt·e fiyiir l.'.!!lll '! 1;7.. l\l:!:l. B. Szabó Gé7.a 
Uyüni;yfo! Heve~; '..!l .'.!Sl Meg\•:'l!Ui l". 1858, f1ullnmnn S. 

Ünu1J.;~·1d sz, 1857. Polonyi J. öl'iik. k: Polonyi Z. 
8'1.iiz 111úi·i:l i;yr. 1807, Kmiel'/. o~zkií.r 
8:t.eut Bertalan r<z. l!l\I. Boro~; A!atl:ír 

„ „ S·1.crctct fö:. l!l27. CHcd:'tu InH"c 
(i.1·iin~cyibmc!!ékSomo~;,v [i\HI IHleni 1:nndvh,c!éH 1'7„ IS!ll. Pichler .Tó:t,Hcf 
(iyiink Tolna a.!:ífi Mc~rvii!lú ~'::. 18:17. Uanclli F. K:ír<,Jy 
li.1•iir fiyiir :.o.~KI An1:yal H'f.. L'HiO, KcHcrU Almlíu· 

Ar:u1y11a11 r. 17!i7. HoHtcltci· J1inos 
Mn~:yar lm1·orm H'/.. 18-17, FlcHch E. dr. ü. k; S;:ékel.I' I. 
Meg-\·it!lú r. líl!lO. KenyercH (iy. 
87.euth:'u-nmH:h: i''l. 18\1·1. Sliuncr Imre 
VároHi l'. l!lii-1. H:lhl ,Jcuii !friik. k: l{;'thl .Lné 
Ser:llii M:'tria ii:•„ 1(111. Muhi!la Ilewii 
l.;leu i;::emc H7„ 18'.!!l. l\Inrlmvks Piíl 
Szeut Feren1• Hl'„ Hll:.!. l'nlovilH Alnjo11 
Dc:'tk Ferenc H'/.. 1!126. Breuer Mi!dlrn 

" Khryú !'Z· 1!126. Hnlihor L;1H7.1Ú 
„ N:íilm·t·íu·o!l Szent IHlvÍtJl f'Z. lH:!'.!. Steiner Vilmm; 

(;yifrsiivényh:haGyiir l.·!7;i H:'tkúc'f.i f. Hl2'.!. Hegel Fl'igycH 
CyürHzcnti1·:iu Gyiír r;„!'.!8 Ani-;y:d H:'.. 1 !127. MUl!c'r Elek 
{;yiirH'/.,!l\1Íl'lOll Gyür a.1.12 S7.cnt lslv{tu kh". H'/., lSi:i·L Ni'f.!mluvHzky I. 
(;yu]n. Bl>kl>1: :![i,:!.Jl Szent!uíromH:h~ l', 185·1. Kelemen z.Mné lí: lOniJy L. 

A1·any\iCt'CHZt HZ. 1888. "\Viclnnd DénCil 
McJ-~\'Ídlú l'. 17HO. "\Vinklel' Lajo!l 
SY.enL JÍl'/.Hef !l1.. l!lO:I. Pr:1gcr FriP:.\'Cil 

„ Szc1·cteL H?„ 1(1:!0 Kéler .T:ino11 - ~ 
(iyulnvú.ri Béké,1 ·LOtl5 Hcméu,v i;z, l!lOi:i. Z. Ci;{W'f.Úl' F, -- Clt 
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1-··········-······· 
1 l(özség Megye 1Lakos1 Gyógyszertár 

1 1 á~ 1 Tulajdonos 
1 

BCr'ó V. t:l'l =i·-

címe J:; <t :9 keze ló 

Gyüre Szt1liolcH 

Hnjduhüi!'l:Gr _ 
méuy Hajdu 

H11jd,;11lorop; Il:~juu 

H•1JJÍHmdhá1. Hi~Ídu 
Hujtlúní111í1H Hnjdu 

„ 

HujiÍ~s(lmnon 1-Ii~jtlu 
Hnjdu!lzobo!l1.ló Hajd1• 

„ 

l!nj1iű!!7.0VÚt 
Hajmít!iJ;Cr 
Hnjó!I 
Hnlfü!zi 
llnrldn1y 
Hnrta 
Hnl\•an 

I-11i~or 
HcgyeHhnlom 
Hegyfnlu 
Hejőcsaba 

ltejöcsnbn~ 
Martintelep 

He!'cegfulva 
Hercemiziintíi 
Hfülerv{n· 
Heve~! 

u;;jdu 
Vc!l1.prfm 
Pest 
l\Ioimn 
Baranya 
Pe11t 
Heve;1 

n~;„md 
Moson 
Vns 
Borsod 

Borsod 
FeJér 
B1íc!i 
Gyii1· 
Heves 

Hf~hf!Jrdlí Z1:Ít1. 
Héviz~~yörk Pm1l 
Ho<liun S1.atmih 
1-hí<lmeziiviin:ír-

hely Csongrúd 

Hom~ktl'renyn 
Homroml 
Hort 
HoilH~.ÚPiilyi 
Hö1ryén·1. 

Ii>l'ÍlllY 
l!-':nl 
llmronhe1·ény 

N<~;l'riul 
Aliauj 
Hc\•e:l 
Ilihnr 
'J'olim 

S:mbole!l 
Snmo!-[y 
SnmotrY 

? 

l.Ofl3 foteni Jtondvlaelés az. 1928. Güt·öv;h P. Imre 

28.!ll·I Arnny li!HI H7 •• 1828. Lévai IzHÓ il: Réthy L. 
lHtcni 1rondviseléfl HZ. 189·1. Schuk József 
MaitYllr korona HZ, 1871. Sehreibe1· LnjoH 
S1.cnlhi1romH(l~t HZ. Hll:J. PapJl Lfü1zlö 

11.riO·I Me1t\•1íltó irn. lSfifi, Schwartz Mihídy 
Sep;ílii M1hin !IZ. 1922. Kon10H L1drn1 

11.!il l Ucmt'ny BZ. 18·17. Nov1lk JúzHef 
17 .!l\Hl Mnffyar !m1·01m flZ, 1832. Li]milz JúuoH n: Lii1!wh;tz L. 

„ Kii;yú ffl.. 1888. Somme1· Ottú 
Remény HZ. l!H!I. CHoluiny Jenő 

G.fi7·1 Remény 11'1:. 188-1. L. Kovi'1c!I 'l'. 
17 ,022 (iondvi!lelűn !17., 18:1·1. Bardócz Z!ligmond 

„ J 1rntiti11 iw •• 1888. Fiillcr Jliuo±i 

.1'.i.rn 
Roclllmi ~17.. Hll·I. Z11l11 Emil 
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H.ii:lí l\Iagyar Jdddy ... l 7ül. Lcnt!vu)' Lajo!l 

SzcrccHCTL „. lfüW. Küttcl Dcz,;(i 
:!.Hí'!J Mai:y:u· lmronn HZ. 18\l !. Kbm Fci·cnc 
a.ri10 SzcHt fotv:in HZ. 188!i. Ha1T .fúiwn 
:!.:18!1 Kiivügü H7.. 1u2n. Holltrn LILHZ!l, 

!Hli Mn1o·nr km·ona HZ. l8lll. Nng-y g, Jcnií 
7:!7 Amryal HZ. 18!!7. Szihíi~yi Z. ör. !;: Bol'l>ély E. 

li.!Hi·I Szent fol\·:ín H7„ !SUJ. id. Fcjc!J J.. ifr. k: J.'cju,; !,. 
!l,Uf,G Szent Htiklrn H7.. l\f:!ii. I'racfurl Em11111h; Solll!W.Vi S. 

JO„'l!Jli Mng:yar ko1·1ma H1., 18'.!7. Szo11dy J,fü;~·.lü 
Kíg:yü H7,. 1\)00. Nar:Y !". dl". ifr.h: Bilust~iik ,f. 
A1·u11y!ml:bz H7.. 1H2!l. ,J1íz:-;a Súni!or 
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11.rir;.1 Szcnth11ro1m-ttÍf~ HZ. 17H:!. rener ,Jenii 
I\foirwiltti HZ. 1882. Vincze MiklEíi; 

8.00.1 Nfülor „. lHfiX. Bnkmi HCJa 
l\fn1;y:u· km·ona Hz • IH'.!H. Bernúth l':il 

l.fi:!.\ Ei:éHzHCJ~ 87., JH27. Sznhü ZolU111 

l l.!107 Szt. fotvlÍn ldi·:í!y HZ. 188!!. Bullin;:er A1·1•1'id 
Szent l\Inndt !!?„ IU:!7. Németh Péte1· 

1.21:! HZ. l\l."!:1. Bn1ntm!r Antal 
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Petőfi Siindor uz. 
Segítő Miírin r. 
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Scgítii Sz. Miiria nz. 
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J1-;hml gundviucléu r. 
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Szent fotvirn IJZ. 
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1882. 
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Szent Anna 
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T!ileni i-:-ondvfoeléH 
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Sziísz Miluí!y 
Sleiner Fe1·cnc 
llorosty:ín LnjoH 
Pithó Mihúl.v 
Szabó Árllilll 
\Vcinhcrgcr A. 

Bér öv. 
kezelő 

Mngdn I{. örök, h; Riill lmro 
Tomka Ivlm 
I{iil?:e!y Imre 
Lévolt I. dr. 
l11lók I. én M. k: fotók It•Cn 
Haimd Mikhiu 
Szöllö11i Jenő 
Kh!H Jenö ör. k: Rohonka J. 

Ember J. örük, h. Németh S. 
Riicz Jcnö 
Mathé~cr Jenö 

v, J{irltly MiluHy 
l\1njor ÁA'oHtonnC h: <:nlambmi ,l. 
ö. Münich R._11C k: Strcng:c Á, 
Grimm Rudolf. -
For!dy F.-né h: lhm11111nn11 K. 

Z. Zui1ry E. h: Sterlm E. 
Ujhelyi Sfü11lor 
Dohribíu1 Anlu! 
J\lmer Béla. 
1{tHmim Ernö 

i 

·-----·-----~ 
Súili;nC Sz. ,Júlia 
J\I:Irk!rn C:yuln 
Ld1•11ikcr A.-né h: 
Leipuikcr A,_nc 
Göhl Niíndor 
Rnu J1fascf 

Berclzky Péter 
Sz:1hú Á.-né 
Vcre;; Banm. 
OroHr. ,Jiinrn; 
Siska 1\Tildúf!. 
Freiszhcri::er K. 

G(thor .Tenii. 
lt6mt Imre. 
ICov(1cH Kii.!m1í11. 

Vidi F. 

A. !\forvay J. ii. k. Lu111hcl'!mldt11 g1·11ii 
Vfinlay MilillÍH. 
Elek Jenil. 
n. Janlmvich n. 
Rolrnzin Sr.ilv, 
Nyitray 'fihm·. 
Prnefort K. dr. 
Komlú!li Kitro!y. 
Üzv. K1·euz lC-nC k. J{rcuz Vn!dem:ír. 
Ko1·nhoffcr J. 
Katona Istv1ín. 
llubnc!lck Kitlm. 
AlmY NemeH Gyula dr. 
Hercz J(u1o!l dr. 
Ilnruch Gyula, 
MéHzitron Z. dr, 
Rc!churd Jenö, - fi) 
Kellner Ödöu. - o;;t 
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Hl.fiá\f An111y 111.iirva11 , .. l7li0, K. Rí1c:•. t:y. ii. 
és Urhírnyi 1Htvíu1,- k. 
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·l.:!Sfi 

:w.8H!! 
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11.00ii 
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'.!.fi Sí 

:!S.fi!l! 

a.fir..1 
!HH 

Ei.lH-1 
J,.j.J:! 
·L!iH!I 
·l.!IS!l 
1.fi!lS 

Urh{1nyi I. 
Erzsébet 
Őrangyal 
Mci..:-v:iltii 
Szent IHtvírn 
Szent Anna 

irn. Hl:.!'.!. Mo!nítr Kí1Jmii11, 
87.. l!l:ll, Nngy Imre. 

II. Lajof! kinily 
Szenthl1romsfür 
An1~ynl 

HZ. IIHH. Aubcr Vilmos i.i, k. Aulmr LiiHzli> dr. 
h. l\la~'\)I' K:ii'oly.' 

Szent l~ct·cnc 

MeJ-":v(til1i 
Hiikliczi 
SzenthílrOmHÍU:' 
I\Ia~(yar korona 

, .. 1795. Schmhlt Kiíroly 
HZ, l!JUl. Miovácz Imre. 
Hz, lU:!!l. Fénye11 Litjm;. 
B?., l\l:.!:l. Balií1.fl lJezsii. 
HZ, l!JOi, Schulnmnn B. 
HZ, IH!lli, Kiitai Snmu. 

tlr. 

iw„ lii-17. Teut:ich Hcinh. 

Szenlhíu·o111Hq~ r.z. 
Szentlélek flZ, 
Szent Margit uz. 
Ürnngyal i;;r,, 

M:'iriu Heirítsliirc J.!"Yr. 
'! 81.. 

Szent fotviin r. 
Turul B7.. 
Mni~YHt' Kir·:íly r. 
Szeut Inu·e HZ. 

I\:iia'<í HZ. 
!Htcni l!OIUl\'1iclC~ !17., 

:;, 

Ün111g-yal Hz. 
Szcut!Clck ;iz. 
Mu1:"yi1r ko1·ona HZ, 
Mci~v{titó HZ. 

IHtviin klríily iw„ 
Mng-yu1· koroua HZ, 
'l'urul HZ. 
Üramo-·nl H7., 
Szent IHlvíu1 f. 
Fekete mrn r. 

hmz!lii~~ '" 
Salv1ítor !lZ. 
Pfüluni 8z, Antnl !lz. 
Őranv;yal H'I„ 

Szűz Mürin HZ. 
fotcni v:uudviHcléH r. 
Hemény HZ, 
Szentlélek HZ. 

Mev;\'1iltiJ sz, 
Szent IHtv(1n iiz, 
Bultlom1HHzo11y r. 
MfürYHI' kororm H7., 
l'llc1:vítltii r. 
Kii-:yú H?„ 

Ani-:ynJ m:. 
He111é11y HZ. 

Turul HZ, 
Szent Mnrdt iiz, 
Magyar J;oroilll i;z, 
PiLduai l:h, Antal HZ. 
'l'ui·ul HZ, 
l1;teui iwudvl~elCii 1-. 
Sev;itii M:"1d1< HZ, 
Mcitv{i.ltú Hz, 

1S77. 
IU:!a. 
HHJ.I. 
1S7!i. 
17·1!. 
1\l:I:!. 

18:!7. 
l!HHi. 
18-17. 
1!12ii. 

l'l'''! 
Úi;\1: 

1n2a. 
1!112. 
18'.!7' 
l8!li;. 
1si:rn. 
l!HJ.I. 
1!122. 
1887. 
"1!127. 
I7ao. 
1,'i.'!G. 
1882. 
IH07. 
l!H:l. 
1112a. 
ISJ:l. 
l!J:!:I, 
l!i7,I. 
1u:w. 
l!l:!1i, 
1!!2ll, 
lS8H. 
tsor.. 
l8!i·l. 
l!l05, 
l!l!H. 
1\12:!. 
1!!2·1. 
1!107, 
1 !12!1. 
tn:w. 
1s:1:;. 
lSHH. 
IUOS. 

Gyiírffy ,JiizBeÍ. 
Polyílk lfo7.Hii. 
<:íttH Laj1m. 
Duchon Alfréd. 
GiimhiiH Llrnzlli ii. k. ( iiimhii:; Zoltún 
Bcntzik Ghelht. 

(ly!iiwrü:my (;, 
VuHClényc}' E. 
VnHCléuyey A. 
l"or!dy ( iéza. 

Faher AlhcrL 
Po11ovib1 lflt\'iiu. 

SkoiuU StÍIH\nr. 
Olert E. ö. h. dl'. UHz I•'e1·c1H•nC. 
Némclh Ji1zHef. 
l\IedJ.,"Ye>rny {;y. h. Fa~.clurn ,\m!u1" 
SzcndrovieH V. 
CH. Tóth B. ii. k. Marnclmlkil Le,;. 
Bom~;;n Alajos h. \Vn!!ou L:ijon. 
(;(in!tm Zni1~rn. 

l"cjcH L. 1!r. ü. ];, l"efo,1 Fel'rnw. 
Pl'Í1ger B. ö. h. !Jemetc;· LúH .!i>. 
J\forkly B .• T. dr, 
BoJ-":dün A. dr, ·' 
Szekc1·e±1 V. li. lloh'1 .foaii. 
Déri J1íznef 
Luk1Íl'H Vilrmm. 
<:ildény S. dt'. 
l):iJIOH il. l)r, 

Sz. Bakimy B, 
BoroiiH (tuii?.tiiv. 
<;cdeon Auclor. 
Scholtz Endre. k .• Jakabffy C:!y;:a, 
Kertét>:r. Elcmé1·. 
Klein (;yul11. 
Borbély Endre. 
Z:síunhoky ,J:i noii 
Bitzti ,Jenü. 
Jiisz fotvíui. 
Vnn~yirn~iy t;y. 
Jei:cH Be!a. 
Simnuyi Jt.z:;cf. 
HuH7.:ik Lajoii 
Met!vet<zky J\I. 
MctH Halo1;h L. :-}_ 
Szepe~sy Súm!. --í 
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ti.fülű 
7 .lGU 
2.or;s 
1.77:1 
1.fi!lO 

I u.o:rn 

GondviHclés f. IH2fi. 
r. 1na2. 

Ováry E. k. 'Münwr.ter Síwdor. 
Kürthy Pál. 

l.lfi.'l 

Remény 11z, 
?.'fain•ar király 11z. 
Szentlélek 11z. 
Scdtö l\l:h'in HZ. 
I fllen n1.eme !l7 •• 

,\quiucii Sz. '!'nm. HZ, 

Fekete ll!lll r, 
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ii„'i:!l Iliteni µ;011dvi1;eJé1i Hz. lHT!i. C:;i!Jn1r Púl. 
a.u1:; Scµ;íl11t!1r llZ. 188·1. ü. '1.nja,•7, K._n,: h: Kclcnw· ;::: 

11.·Hii :\c11eul:q> HZ. 187'.!. l.oldma1111 ,\1Jo!f ~ 5 
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N 
~ 

r~özseg 
1 

t\1cgyc 

'l'isznfölúvúr S:mlnok 
Th;zaflircd Hcvc~i 

'I'i!!Z;;kei;zi B~;·Hod 
'rinzakih't Szolnok 
'I'iszalük Szitlmlci; 
Tittzalucz Zcmiilén 
'l'immntum Heves 
Tisznün1 Hcvc!l 
TiHzaroff Szulnok 
Ti11znHiily Szolnok 
'1'i!lzm1zentimre Szolnok 
'l'i111.11v11t'lwuy Szolnok 
'l'o!mj ?.emplén 

Tokod E~~terJ-:om 
Tolciiva ?.em11lé11 
'l'olna 'l'ol!m 
'l'ompn Biícs 
'l'ornyo:.ptílcll SzaboleH 
'1'6sze1-: .Pent 
'l'í1tlwmlós BJ'..kéi; 

'l'bvilros K~;nítl'om 
'l'ököl Pent 
'l'ömörktiny Csunm·:íd 
'l'örökhillint. Pest. 
'l'örökkOJlJlÚllY Somog:y 
'l'ürülrnztmiklüu Szulnok 

Törük11zt.mi!1!ó11 Szolnok 

'l'ürlcl 
'l'urn 
'furl1e\'e 

'.l'ü;jc 

Ugo<l 
Ujtlomboviir 
Ujfehtirtó 

UJ!u;~tyán 
Ujkécsko 
Ujkfgy6a 
UJP1mt 

Uj1;~tre 
Ujazúaz 
Ukk 
Urniújfnlu 
Um:od 
Üllő 

Vnj.;:hí 

PcHt 
Pe!it 
Szolnok 

Znla 

Vcsz1>1·üm 
Tolna 
Sznbolcs 

Pc11t 
Pcnt 
Béké.; 
Pest 

llnl'll!l.Yll 

Pent 
Zala 
Vns 
Pest 
Pest 

Bnra11ya 

1 Lnk()sl 
Gyógyszcrlár 

1 1 "t 1 T
ulajdonos 1 

Bér öv. 
címe 

gi .2 ·;;; 
kezelö --. 4. ,;: 

11..167 J\fe1-'\'1ilt6 .'l7.. 1Dl2 • HCJ[}'{l!; Géza 
l\l 10:1 Miwy:u· korona HZ. uma. E11stcin Géza 

FcményHég !17., 18'.!·I. Rítcz S{u1dor 
'.!.961i m:. 1uao. Vt>rcH Pid 
·L88ií Szent Katnlin HZ, 1898. Ifoch gmil 
fi.:10'.! 87..lU'V!lH , .. 18·17. H11h ,lózHcf éH n. 
:J.·170 Jf;tl.'11- ~tontlvb;c!C» HZ. 18\ll. Pctruvay Zolt:in 
·l.lllW fotcni J-:OmiviHc\fs HZ, 1888, Szakáll! Zoltán 
'.! •. 1()8 Szent lmrc HZ, 1!\Bl. Ri1hcl Imre 
ií.'.!H'.! C11illat:" i;z. 188B. "\VcHzclov;;7.kY E. 
a.10.1 Pfühmi Szt. Antal i;;r •• 1907. Betegh Gcn1 
!!.f>8l Isteni 1-:omlvi1;e]én gz, 18\18. Pap Líu;zlil 
'.!.2aa HeménymlJ-: nz. 18ll·I. 1\isn At.lila 
f>.8·1·1 Arnny lmt·orm , .. 17Hfi. Klein Ernii 

Meirviiltó 1-:yr. 1700. Rotfuclrn E. J. ;;, k: Hotfu;!hH L. 
·1.8.lfi Bírnyn sz. I!ll·L Kneitner Jüílmán 
:l.0-12 f\1e1-:ví1\tr'1 , .. 18-10. 1rrit!l 7.olliu1 
8.017 Szenthúromn{1g gyr. 18:!0. Herzo1~ E. dr. 
fi..18:1 Szent sziv HZ. 1!121i. L1henc1, L!uw.lú 
:!, 71:1 Ör:m1„o·nl nz. 1!12·1. Hutnchenreiler 
·1..11:1 Se!-l'itö Sz. Milrin i;z, 1(118. Maµ;yiu· Pid 

ii.1.1a Szcntlelek ~11„ 18ü1. Zl6c1.ky György 
Szent falvirn Bz. 18\!6, AtlrnmlmvilH K. 

á.ft8B 1fogvültil , .. 1786. Teutsch J. d. 
r..:\78 li;lenl i:::ondviHcl<l!i H'l„ 1!)07. Vioh1 L:ij()!; 
:1.7\l:I 81«ont. Kin 'l'cré1, sz. l!l:!O. Patyi Klií.ra 
·l.·IRfi B. Súiz l\11iria H7 .. 18\l:!. P:if~1.tm· Krinily 
J.:l',!.j Szent. Amm r. 1u:12. ii. Dcmcler (;y._ne k: lfortn K. 

:rn.fiua Mc11:viill<'1 , .. 1872. H<lcHCY Zollíu1 
J~ché1· kercnzt "· 1888: Mikes Elek 

-·~ 
2B,ó03 Szenth1íromi11í.1-: 

., Kig:yó "· Hll 1. Ferenc Imre 

·l.fiSH J\!agyar Jrnrona 
fi.711 Szeut 'I'erézia 

13.:J:W 1\fngy11r koro11a 

H7.. 1H2G, Sznb6 Iutviin ö. 
1\7.. 

llZ. 

„ 1.!cgvi1Jt6 
2.605 Szent Norbert 

ll7., ,„ 
"· 

2.065 
ll.166 

l3.li71 

Isteni gontlvillelés sz. 
Seµ;itö J\!11ria 

5.1:19 
!l.959 
ií.ll8fi 

H7.·IOO 

1\7., 

1.Inl!'Y:U· korona r. 
Kígy6 SZ, 
Isteni 1to11dvfoelés !lZ. 

Me!'l'v:Utó "· Szüz 1Iiirin ,„ 
J\!ugynl' korona "· Ang:yal 

·~. Szent Istv1111 sz. 
Kerenzt HZ. 
1rlcgvfüt6 "· Kossuth HZ, 
Oroszlán sz. 
Kígyó "· SzcrecHen tt7., 

1!102. 
1886, 
18·19. 
18Dií. 
1022. 

hl98, 
1U2!l. 

1836, 
l!ll·I. 
l!l2ü. 
1872. 
1888. 
18!l·I. 
1876. 
1851. 
l8!J7. 
1900, 
1!106. 
l!l12. 
l!lll!. 
1927, 

J\I1í.ty1ís kirídy sz. l!l:?H. 

l.HSO 
fi..160 

7fiS 
S!lf/ 

2.006 
6.7!io 

Szent szív !IZ. 1!)33, 
foteu anyja sz. l!l23. 
M.01·i;z. védU!ll!Z, !l7.. 188:1, 
Szent Intvíu1 "· IH2!1. 
Mef!'\'1ilt6 HZ, lfl.2·1. 
1\!efrvílitü HZ, l.'!!l:!. 
Szent Ilona 1<7., 1896. 

1.r;o.1 Mngyar ko1·01m i;:r.. JBS2, 

Lautner L:tjos 
Pro11okoviür B. ö k: Hu111hü11y 
Ember BC!a öi·. k: Fekete r. 
Atlnnrntr. Lc6 -Cihhír Kitl'o!y b: Renil's1ik M. 

'Vullner R. ör. k: 
1.Iess Miírin 
iizv. Gl'(iiiz 1-Lnék: 

1\fohuir Gy11!11 
Iinreh Jenil 
Űsnpny Liit1r.!6 
A11tal Ákos 
Elek PiU dr, 
1.Iezei Elek 
Szabó ll. <lr. iir. k: 
Hiickel :r.r. lL 
Szekere!l lBtv:in 
Illési Ödön, 
Ilaumi:::nrten U. 
Németh Lilsi.hí 
Klein n. Jenő 

llu<lnnovici1 'l'ibor 
l. Gedmui;e1· N. 
ö. Czini:::cllyné k: 
Bene Ernő h; 
SziJílgyj Lujm; 
IGs11 Autal 

v. Buday .r. 

GrüHz 11. 

Milhln1d J, 

Cnm!a K. 

Hi1hn Dezi;ő 
Sz1Inth6 l\iholy 

Se~· Lifozlii ~ 

- ·-=.-. ~ ~-. -;;. ' -::..::::.. ':-. 



~.. , G 'Ó ·,szerlúr i·C . Bcr'ö v. - ------ -, ,-
1 l\ozscg 1 Megye 1 Lakosi l Sl 1f -" •1- Tulaidonos J I I" 

c1me -::. <e .s 1:cze o 

, dkú i·c:;t :.!.t;·;·; .n.ci-:v.\!L,j „,;. t:i:.:1. lhdu;d1 Jcnti 

Vm;küt Hiies -!.!107 S1.enthlirom&ht Hz. ISSG. Oláh Ánuíd 

Vaiw{u· Vn~; -1.fi:l'..! Szcuth:írom!11i~, m.. lSG:l. l\:cscrű Mikl!rn 

Yilc Pent '.!O.!lliO Gt·:h1:ítnlma r. l 7GG. Irv:almirnre11d l;: 'l'opot11i1·y 

Szenllélek r. 181-1. SziJ::'V{lrt .J:ímm 
Szent Anlnl nz, 1\lO\I. Göllner Huv:ú 

„ Külaq1u HZ .l!H8. Martos f;yu\a 

Víu:harly:'tn Pclll 1.IH!i Szemi. fotvi"tu HZ. l!HIS. Sdmnb IHlv:ín h: Teleld l·~. 

V:U Fejé1· '.!,8!!S Angyal sz. 187'.!. Jn11ovkh fotv{m 

V:HJaj Szatmúi· :UH'.! M1wvá!tú !il'„ Ull:!. Fitos Fen.>nt• 

V:imoHi~yiirk 1-fovc~i '.!.'.!7H Mcv:v{dltí HZ. l\11.:l. Ct.uppon Antal 

V!uno~milwln Hont '.!.lü'.! Mai-o·nr !wroua iVi\. U'70. Múrkrn< llc1.nii 

Vánumpérci; Hnjdn ·l.7S:l A1·1111yk!H'űH7.l HZ. 188X. 'l'ilrök Lt'uizl{i 

Vifrm;lfül Vci;zprém 1.XUH Szünl Antal HZ. l\ll·L Uoµ;lutz Viklo1· 

Vún111lota Vc1w;prém r. •. \.\.t 8zcnthürnnwin1'. JOT. HH:I. Fiu·ka!l .J:inos 

V!u;{u·osnumL•uyUct·c1; a.a.._'{.S Hemény r. 1s:n. B11ilnlmy Anna \>: I'. !lucl11y 

Veet;,!,; l'eBt l:l.Ollli Mei~vidll> sz. H\\l·L Somn1~Yi J{rnos 

„ „ Üi·nnir"H! w1.. l\l27. lkdn:fr Ant:d 

Ve!'C!icµ;yh1íz11 Pe,;t .\..\.jS l'lfo~~vidtú i;z. 1\ll:I. Kaufmann l'!rnií 

VPn•clét Heve,; ·Ll'.!7 Ki;ryú HZ. urns. Hlui1ley g, i.irök.l:: Szilt,; s. 

Vc1;z11h!m VcH<.pt·ém li.i\\2 A1·11uy orrnizl:iu 1·. lSll-1. C;:crm:ik Lipöl 
1"llkctc mm r. 17\J.\. Kuci;u\m E. ör. k: Km·n11l>a E. 
Pfüluai Szt. Ant:d Vi„ 1\I07. Fö!dc1; Lafo,; 
Űt'tlll~!YUI i;1.. 1\110. l•lujnűczy Gyü1·;ry 

„ vat·i;:'tnr \'cllZ!>l'<:m J.:J.\S Üraugyn! Hz. liiiii Slo\e1. Héhl 

Vtlméntl Baranyn :.!.:rno 1Hl1.mi ;wudviHclt;H !;z. 18\líi. Haulún;rc1· .T. 

Vép V:rn :i.t1fi'.! l\-lc1<v:Utú H?.. El2i. Göltct· Av:0Hlo11 

\'(·i·te.~nl'!H\ VcJ.!r '.!.ion M111:n1r kol'OH:t i\7 •• IUOH. I\:117.l\Y E. iiriik. k: 

\'t:,;ztii llékt;n I0.'.!87 Mamrar korona sz. 1861'>. Petry ,Tli1.,;cf 

Vill:iny Un1·111ty11 :!'.:;:w 1~te11 nn.vj:L sz. Ui7:1. Vii;::-6 1~tv{u1 

Vi11em·:íd 
Vizsol.v 

pl'Hl 
i\h:nij 

Zag·y>'nmllfnl\·aN,)i.-:rúd 
Zau.1-·vai·CJms Pe1cil 
Zula111i:iti Zala 
Znbbl;r Zala 
Znlfü~1;c1·11zcg- Zn!a 

!. i:.!O 
L'.!! ! 

::.s.11 
ii .. 11.1 
'.!.1!11; 

:i.:!7;'; 

HúmCny 
Szent Ant:d 

!'e;dW M1ída 
Szentltllck 
Sl·~!ítü M:fria 
:'llaµ;y. V.!da,;i;z. 
SzC'11th;\ronrn:ír: 
Szentl1ilck 
SzC'nt Antal 

. ~z. L'lHG • Fnrk:w L:do1; 
HZ. !H:!i. PétC'rff.v fah,1in 

S?., 1(1;11. l'lleuid1 .Tüno~ 
HZ. 1 S!J.J. Nngy K1ilm1in 
H<:. ]!JJ'.!. lln111ne1· Fcreut' 
'- lD'.!H. Czuczy Gyózü ... 1 SJ.J. Mli11dy Jcnü dr • ... l iliii • I\aHzter Ü. 11i·. 

HZ. l!JOü. Zalaiih·ö 
1.al:rnziinl{i 
Zalai;zcntirnit 

Z:da 
Zidn 
Zala 

:.!„!Ili 
'.!.·lfi8 

S;:entlélck 

l\fng-yar koronn 

HrnbuvHz!iy H. iil'. :n, 18.Sf;, ii:w, Erdély .r_iu~ h: 
HZ. l!1:ia. P:Uy:izat :dalt 

Z:í.houy 
Z1lk:iny 1.:!Gi 

Szent lrnrcHzt 
Hemén_v 

. -. 
HZ, 

Is2:1 • Czuczy f;y<izii 
inai. Pnii! Cfé:·.n 

Czuczy !'. ti!•. 

l;: Kil";ily <;y, 

Zfrc 

Sznhok!-! 
Somogy 
\'C',;z1i1·én1 
Tolna 
Bih~u· 
l'c!il 

'.!.:!·lii 
i;::. 

Szent T1Wé7.ia HZ. 
1!127. K:ilrniín Auna 
1!12:1. Enlélyi Istviu1né 

Zomha 
Zsli.ka 
Z:;:'imh(;1; 
Í'.H1i111l>t1J; 

" -"• 

Pe1;1. 

'.!. 7.!!l 
1.Ki·l 
:L.JJ'.! 
.1..1:17 
'.!.í!ii 

Szent Bc1·n1H H::. 
l1<tcni J:ondvi"el.;n H::. 
Üra1wyn] sz. 
l'lfn;;"y1u· ko1·ona ... 
Üt·an1:.nt1 nz. 

18.HI. Hn:ik Gyula h: 
lt!G;J. FiiJd('H ,fenil 
18!!0. Jnnl<ú <;yufn 
18'.!ii . <:In!!z .Júzef 
J\117. Lfüiz/ü ,J. K. 

Z:day .i:i1u"; 

~ 

i 
! 
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l\.ö"5ég 

Bábolna 

Balf 

Brennberg 

Budapest 
I. 1ter. 

Budapest 
L lter. 

Budapest 
l'. ker. 

Budapest 
U. ker. 

Budapest 
li. 'h.er. 

Budapest 
VI. ker. 

Budapest 
VII ker. 

J(özség 

Budapest 
VII ker. 

Budai}est 
VIII. ker 

Budapest 
VIII. ker 

Budapest 
VIII. ker 

Budapest 
VIII. ker 

Budapest 
IX. ker. 

Budapest 
iX, ker. 

Budape~t 
X. ker. 

Debrecen 

Erdöbénye 

l{n}JOSvár 

Magyarország házi gyógyszertárai. 

Megye 
Enged. 
szám 

'fulajdonos I«:zclö 

Komárom 31.569 M. kir. állami Ménes- Dr. Stockinger 

1900 intézet János 

Sopron 63.551 FUrdötársaság Wosinszky 

1898 István 

Sopron 75.33·! Brennbergi bányatár- Dr. Zviltkelter 

1895 sulat József 

Pest 10.644 Főméltóságú Kormány-

J\itegye 

Pest 

" 

I-Iajdü 

Ze1nplén 

So1nogy 

1922 zóság Wolff Dezső 

120.190 SCh\vartzer szanatórium Dr. Lippen Edéné 

1912 
65.886 Magy. ldr. Tüdőbeteg 

1917' gyógyintézet 
32.446 Budapest széltesfővál'os 

1800 (Szt. János ,közltórbáz) Fejes István 

106.000 Szent Erzsébet apáca- Dr. Vladár 

1898 rend ~tórbáza Márton 

120.000 A Máv. Betegségi In-

1927. Ill. tézet Jankó Barna 

49.120 ~ragánalkalmnzottalt l{örösmezey 

1921 Biztosító Int. kórháza Lajos 

Enged. 
szám Tulajdonos Kezelő 

90.609 
1927. I. 
120.233 
1928. I. 
21.579 
1823 

·10.971 
1907 
1.338 
1910 

Az OTI uzsoJti-utca.i 
kórháza 

Rossmann Ferenc 

Syposs Simon 

Halász György 

Dr. Csipke Zoltán 

Schmidt József 

KeresztéJy Béla 1885 

189·1 
212,855 

18B6 
73.3-17 
1923 

102.807 
1915. 

Az OTI Csengery-utcai 
rendelője 

Budapest székesfőváros 
(Szent Rókus kórház) 
l{ir. magy Páz1nány Pé_ 

ter tudományegyetem 

Az OTI l<özpontja 
Budapest székesfőváros 
(Szt. István közkórház) 
Budapest székesfőváros 
(.Szt. László közkórház) 
!{ir. országos gyüjtö
fogház 

Weiss Lajos 
Dr. Za.kariá.s 

Andor 
Tisza István Tudomány
egyetem 

Ftirdö részvénytársaság 

!{aposvári közrendésze_ 
ti h:órház 

Dr. Milkó Gyula 
Dr. Asztalos 

!{álmán 
lovag· Ferentheil :5 

Béla~a 

::::::. _..;;. .::::::= = ..=. ..::.... ·< <~. - -"". 
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·~ 
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l\özsCg Megye I~~~~1~!. Tulnjdono8 l\czelö 2 
I<:ü;bér !{01náro1n 12.956 :rvI. kir. állu1ni lviénes-

1913. B. 11. intézet Dr. J enny Géza 
l{ispest Pest 15.011 IvI. Jtir. Pénzligyn1inisz-

1911 térium Dr. Zalai Dezsö 
1\!Iúrianoszlra !-Iont 2·l8.297 Allami fegyintézet Dr. Orphanidesz 

1915 Erzsébel 
Tulálraháztl I-Icves ·12.727 Horthy Mildós állan1i 

1932 tiidöbetcgszanatórium Szenllér l{úroly 
1Vlezöhegycs Cs;1nád 136.864 1vI. kir. állami ménes-

1900 intézet Vízi Imre 
lviiskolc Bur.':'od 1\13.22J Borsodvúrmegyei Er- Dr. Resofszky 

1921 zsébet közkórhllz En1il 
Pécs Baranya aSA49 I<:ir. Erzsébet 'l'ud.-egye- Dr. Bari 

1927. I. tein orvosi kara Zsig1nond 
Pé/.:s- Baranya 10.765 Dunagqzhajózási Társa-

bányalelep 1907. VII. B. sig Dr. Siklósi Islvún 
Pestújhely Pest 10.527 _,c\z ÜTI kórháza 

1921 Szeder Endre 
Pilisvörösvár „ 3·L1·9,1 Bpest-vidéki köszénbá-

1921 nyn rt. társpénztárn M0lzer lvliklós 
Pusztavac;; 25.737 l{öburg Ii~ülöp herceg 

188·1 uradalma Dt. ~odU Déne:-5 

Község f\1cgvc En~ed. '!' 1 'cl . . -
· szum ll tlJ onos l\czclo 

I..,Uspöki- Baranya 151.153 Piispökpuszlai urada- Dr. I-Inbern1ann 
puszta 1909 lon1 J ·· 

Szeged Csongrád 111.899 lo.1. kir. börtönkórház eno 

1902 Dr. l(noll János 
Szeged " 35.757 1vL kir. Ferenc József 
, .· _ . 192•1 tudon1ányegyetem Dr. Dávid La 'os 

'1 ntab<1.nya I':l..01naro1n 15.54'1 Tatav.idéki bányamüvek J 

. 1899 túrspénztára Horváth Zoltán 
''ns~s- Baranya 52.910 Dunagözhajózási Társa- Dr. Siklóssy 

banyatelep 1908 sán- r l · vk o• s·van 
e Pest 

9
,... 79.680 Allami fegyintézet Dr. I<:enlény 

19~t. N.1\.1.111. 'Gyula 

üss,:·esu11: JS. 
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Magyarország kézi gyógyszertárai. 
l\özség 

Adács 
Altasztó 
Alsónána 
Bakóca 
Baltonygyepes 
Bakta 
Báj 
Bánfalva 
Bánokszentgyörgy 
Bogyiszló 
Boldog 
Bucsatelep 
Búcsúszentlászló 
Császár 
Császártöltés 
Csolnokra 
Csór 
Csököly 
Darány 
Dön1ötöri 
Drávafok 

Közséiz 

Dunaaln1ás 
Dunaegyháza. 
Felsőmocsolád 
Gátalja 
Gerendás 
Girincs 
Gö11csöny 
Gyöngyöspata 
Györköny 
Győrvár 
Gyulaj 
Haln1aj 
Himesháza 
Hird 
Jiódn1ezövásárhely 

(KardosJ{út) 
1-Iódmezővásárhely 

(Pusztai l!:ÖZpont1 
Jaák 
Jásztelek 
I{apolcs 
l{ánya 
l{emenesn1ng11sí 

Megye 

Heves 
Pest-P,ilis-Solt-Kiskun 
Tolna 
Baranya 
veszprén1 
Abaúj-Torna 
Szabolcs 
Borsod-Gömör-I{ishont 
Zala 
Tolna 
Pes t-P.i Iis-So l t-!{iskun 
Békés 
Zala 
l{on1árom-Esztergom 
Pest-P.ilis-Solt-I{iskun 
I{omárom-Esztergom 
Fehér 
Somogy 
Somogy 
vas 
Son1og·y 

Me~ye 

l'Co1náron1-Esztergo111 
Pesl-Pilis-Solt-l{isltun 
Somogy 
Bács-Bo,Irog 
Békés 
Zemplén 
Baranya 
I-Ieves 
Tolna 
Vas 
Tolna 
Abaúj-Torna 
Baranya 
Baranya 
Csongrád 

Csongrád 

Vas 
Jász-Nagykun-SzólnoJt 
Zala 
Tolna 
\'as 

~=-..:::. ~-2.::1.= .. 3:. :;, 

Tulajdonos 

Dr. Erdélyi Béla 
Dr. l{oren lVIárton 
Dr. Zimmermann Dezső 
Dr. Piller Ernő 
Dr. Ferenczy Sándor 
Dr. Páll Dezső 
Dr. Nagy !{ároly 
Dr. Szántó Endre 
Dr. Hatdekker Sándor 
Dr. Szász Béla 
Dr. Gárdos Andor 
Dr. Hordonka Mihály 
Dr. Wlasics József 
Dr. Róthnágel József 
Dr. Kram-mer Bernát 
Dr. Lipthay Béla 
Dr. Kölcsey László 
Dr. Teicher Rudolf 
l{orponay Géza 
Dr. Ujvári Imre 
Dr. Gróf Elemér 

Tulajdonos 

Dr. Antal Pál 
Dr. Szabados Sá1n uel 
Dr. Sélley Elek 
Dr. Habermann Andor 
Dr. Benedel{ Béla 
Dr. Varga !{álmán 
Dr. Linka László 
Dr. Zsigmond Dezső 
Dr. Kovács László 
Dr. Horváth Jenő 
Dr. Christea Valér 
Dr. Simon J enö 
Dr. Vondra János 
Dr. Csütörtök Józset 

Makai Andor 

Csiltán Gábor 
Dr. Tóth Péter 
Dr. Nagy Dezső 
Dr. l{lucsik István 
Dr. Dénes Miklós 
Dr. !{leimann Ferenc 
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l{öttsc Son1ogy Dr. Csapláros I1nre 
J(öveskűt 

Vas Dr. Halmúgyi Géza 
ICurd vas Dr. Barta Sándor 
l{übekl1:iza 

Csanád-Arad-Torontál Dr. JVIagyar Dezső 
Lillafüred 

Borsod-Gömör-I<.ishont Dr. !{orbuly Dezsö 
Madqcsa 'l'olna Dr. Világi Ferenc 
l\Iagyaratád So1nogy Dr. IDhrlich Gyula 
1Iagyarkeszi Tolna Dr. Gyöngyösi I1nrc 
rviaI{ád 

Pest-P.ílis-So l t-1{ is kun Dr. Spirl{Ó Milán 
1:1.:átramindszent Heves Dr. Jakab E1nil 
Tuiec.lina Tolna Dr. l{isffl ludi ICáhn:ín 
lVIcgyaszó Zemplén Dr. Blank Antal 
JVIesterszállűs 

Jász-N agyl{Un-Szolnol{ Dr. Zsidai Zoltán 
Mesztegnyő 

Somogy Dr. I{anzcr László 
1vlezöcsol\:onyél So1nogy Dr. I-Ia1npel Ferenc 
Jriezöörs 

Győr-Moson-Pozsony Dr. l{iss Ferenc 

1vlócsa 
I{on1áron1-Esztergom Dr. Várady Sándor 

Mórágy •rolna Dr. Bartha Rezső 
Nagygencs Vas Dr. szerdahelyi Elek 
Nagylengyel Zala Dr. Handley Salainon 
Nagylónya sza.bolcs-Ung Dr. I-Iagymásy Andor 
Nagysin1onyi Vas Dr. Róth Pál 
Nagyszaloic::ii So111ogy Dr. liorváU1 In1rc 

Közs&g Megre 'fulojdön os 

Nal\: 'l'olna Dr. Tury Józ<;ef Ne1nesnát1udvar P est-P,iJ i s-So l t-I{i:; kun Dr. Antoni }<Iiklós Németltér Tolna Dr. !{onrád József Nézsa Nógrád-Hont Dr. Unter\veger László Nyársapátdülö Pes t-PHis-So 1 t-!{isk un Dr. !{is Dénes Öttevény Györ-:rvroson-Pozsony Dr. Ponotzky Sándor Pankasz Vas Dr. 1-.iészúros Ferenc J>áJra Zala Dr. l{iss Géza Pákozd Fehér Dr. Frieb Géza Pálmonostor Pe s t-P.il is-Solt-I{íslt un Dr. !(ordás Sándor Pentz Nógrád-I-Iont Dr. Ruzs.itska Béla Piszke I<::on1úron1-Esztergom Dr. 'fulassay József Prónayfalva Pest-P.U is-Solt-!{ is lt un Dr. l\fágh Gyula Puszta111onostor Jász-Nagykun-Szolnok Dr. Monory Pül Rábaszovát Sopron Dr. Csiba József Sári Pest-P.Uis-Sol t-I-Cis}{lln Dr. I-Cohut Mihály Soinberek Baranya Dr. Fleischer ödön So111ogyfajsz Son1ogy Dr. Pintér László Son1ogyhársügy Son1ogy Dr. Szigethy Dezső Son1ogyhatvan Son1ogy Dr. llorváth Géza Szeged Csongrád 
(Alsótanya !{irályhaI01n) Dr. In1re 1viihály „ ,... Szeged Csongrád ,... 
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A m. kir. honvéd és közrendé
szeti kórházak gyógyszertárai és 

gyógyszerészei. 
1liayy. Kir. HouvcJdehni 11!-inisztérilon: gyógyszerész: 

Virágh Sándor. 
Budapesti 1. s,z. helyőrségi kórház gyógyszertá.ta: 

Vezető gyógyszerész: Györffy Gábor. Beosztott 
gyógyszerészek: dr. Miksa Gyula és Tihanyi Ist
ván. 

Bttdapestí S. sz. helyőrségi kórház gyógyszertára: 
Vezetö gyógyszerész: Matits Jenö. Beosztott 
gyógyszerészek: Perl Béla, Körtvélyesi Iván és 
Böcze Ferenc. 

Budapesti 9. sz. helyörséyii kórhli::: gyógyszertára: 
Vezetö gyógyszerész: Fab1iitius Henrik. Be:sz
tott gyógy.szerészek: dr. Fehér László, Tóth Sán
do-r és Iván eFrenc. 
2. sz. lionu. és közr. kórház fiókja: 
Veress Pálné u. 24. Vezető gyógyszerész: ].i!a
tancsevits György. Beosztott gyógyszerész:
Frank ödön. 

Budakeszi József jh. Szanatóriton ffyóyys,?;ertára: 
Vezető: Váradi Szakmáry Zoltán. 

Székesfehé1~vári kórház gyúgyszertcíra: Vezető 
gyógyszerész: Juhász Lajos. Beosztott gyógy
szerész: IGss Zsigmond. 

D-ebreceni kórhcíz gyógyszertára: Vezetö gyógysze-

,, 

' ,,:j 
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rész: vitéz BUlint „i\.rpád. Beosztott gyóg.ysze-
rész: Halász István. . 

Giiöri J.:órJl(i:;, ·gyógyszertára: ·vezetö gyógyszeresz: 
- Ringeisen Imre . 

. 111fokolci kÓi'há,:; uyógyszertára: v·ezetö gyógyszer2:::z: 
lviátyu:; BálÍnt. Beosztott gyógyszerész: Thury 
Géza. .. _ 

Nlt[JJJkani::sni kórhá::.; gyógyszertára: Vezeto gyogy-
szerész: Popovics Ferenc. . . 

PCcsi 7c61'iuí,::. b':f'ógyszertára: \ 7 ezetö gyog;yszere.:;~: 
Vitályo.;:; József. Beosztott gyógyszeresz: GaJ
d<ics ?.Iihá.ly. 

S:.:cyedi J..:6r1td;:, gyógyszertára: Vezetö _ gyógy:ze
rész: Szabó _,.\.ndrás. Beosztott gyogyszeresz: 
Tilná.r !o.1<\tyás. _ .. _ 

s.:o'ilt!1athclyi lcúri11í:;; gyógyszert<lra: \ 1 ez:to gyo_gy
szerész: Landgraf János. Beosztott gyogyszercsz: 
Landherr György. _ . „ 

.1ll<u111. Ilir. Iio11réd é,> l(ö:;rendés:.:eti Eycs:::Se[Jl~YYI 
· ·~lnyaus:::ertcir gyógyszerosztálya: ".ezetö ~ogy

szerész: ],-!ezey Jenő. Beosztott gyogyszereszel;:: 
vit~z Szereday Pál, Sztoreczky Géza, Szkend~
rovics János, Vaszl\:ó Lajos, dr. vitéz Csabay Ja
nns, Balázsovics Pál. 

összesen: 14. 

·115 

Gyógyszertári· statisztika. 
].'lagyar.:rsz!ig területe 92.833 1\.m:!; Jal;:osságá

nak száma az 1930. évi nópszá.n1lálás szerint 
8,688.319. 

í Nagyn1:.1gyarorszag területe volt 282.317 km'..!; 
lakosainak száma 1910-ben 18,221.387.) 

A nyilvános gyógyszertárak száma 1933. decem
ber 15-én, heleszán1ítva a már engedélyezetteket, de 
még fel nem :állitottakat is, 134·!. Ezek li:öZiil gyökö
sitett reáljogú 13, reáljogú 15.J, személyjog(1 1128 és 
fiók ·!8. Budapest szél\.eSföváros gyógyszertáraínal\: 
szarna 172. (1918, végén Nagymagyarországon a 
nyilvános gyógyszertárak száma 201·! volt.) 

.A... házi gyógyszertárak szán1a 38. 
_A,_ kézi gyógyszertáraké 106. 
(_t....z 1934. évi Évkönyv szövegi részét (törvé

nyek, rendeleteli:, stb. l, úgyszintén cín1jegyzékét 
1933. dece111ber hó 15-én zártuk le. 

-·- Lezáratott 1933. de:.:::ember hó 15-én. -

.·11 
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A cimjegyzékben előforduló gyógy
szerészek betűrendes névsora. 

Abay Nemes Gyula, Mislte. 
Abonyi László, Békéscsaba.. 
Adametz Erzsébet, Kál. 
_'-\dametz Leó, Turkeve. _ . 
Adamkovits Adám, .Nagyszenas. 
_-'\damkovits Károly, Tótkomlós. 
_.\.dler Imre örök., Enying. 
_-'\dler 1!.liksa dr., Orosháza. 
_-'\gárdy János, Nagyszékely. 
Alapy Andor, Endrőd. 
.-'\lbert Gábor, Tápiószecs~. 
_.\.lbert P~ezsö, Dunapentelt:. 
Alexander Döme, Szentes. 
• .\.J.exander István, Simast.g. 
Alexuut.ler Ká.lnuin, Karcag. 
Al:n-er Béla li!fátészalka. 
Ambrózy Ti.bor, Sajószentpéter. 
_i.\..mbn1s SándClr, Budapest, . .<\ndriska öCön dr„ vitéz, Pestszenterzsebet. .\.ndriska V;ktor dr„ Pestszenterzsébet. 
.4.ngyán Béla, Szegvár 
_.\.ntal Altos, U jltigyós 
• .\.ntal Gyula örök., Siklós. 
J\rpö Borhála, Szeged. 
Apró Jenö, Szeged 

_<\.ranyi .Arpád örö1';:,,, Debrecen 
Arendássy Imre, Pestszentlőrinc 
.<\.sztalos Gyula OlaszlL;;zka és Erdöbénye _l\.uber \.~J!Inos örök., 1Iohács 
-4..uber László, 1Iohács 
A.dá.1n Lajosn0, Ozd-va.:;gyártelep 
~~dátn I.>ál örök., .Nemesvid 
i\l'On Sándor, Szilvásvárad 
Arvay I{ároly, H:.iskunllalas 
Ats Nagy LaJos, Hajduszovát 

Babochay l{álmá.n, I{aposvár 
Babusik Ferenc, Budape~t, VI 
Bachö Sándor, Cegléd 
Ifj. Bad.ics Elek, Békéscsaba 
Bagyinka Endre, Fehérgyarmat 
Baltos Béla, I\:űnszentmiklós 
Bal{OS Erzsébet, 1.Iarcali 
Bal{OS Ferenc, Dunavecs-c 
Sz. Bal\say Béla, Nagykáta 
Balás Zsigmond örök., Rál{Ospalota 
Bal<.iz~ Arnlin, Sárbogárct 
Balázs Dezsö, Iviohora 
Baiáz::; Sándor, Szigetszentmárton 
Balkányi I\:::i.Jn1án, Balkány 
Balkányi Lüszló, Budapest, IT 
Balló Lajos dr., Budapest, VII 
T. Balogh János, Böhönye 
Balogh Jenő, Walkó 
Balogh N .• Gyoma 
Balogh l{ornél, Sösl{ut 
Balogh ?.Iihály Devecser és Son1lószö·tös 
Balogh Sándor, Izsák 
Ealogi 11ill<ll:y dr., !{ápolná: nyék 
Balthazar János, Abádszalók 
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Banelli F. Károly, Gyönk 
Barabás !{álmán, !{ispest 
Baradlai János, dr., Budapest V 
Baranyay Zsigmond, Berhida 
Barbócz Zsigmond, Hajduszoboszló 
Barcs Béla, Budapest, VIII 
Barcsay l{ároly, Szeged 
Bardách Dezső, Pestujhe.ly 
Bariss Arpád örök., !{ondoros 
Barna lienrik Csongrád 
Barsy Béla, Kóny 
Barsi Imr.e, Romhány 
Bartha Tivadar örök., Pestszenter.zsébet 
Bartóffy Jenő, 'l~ápiószele 
Barthos Lehel Géza, Alsódabas 
Baruch Gyula, !1-.íiskolc 
Baruch Sándor dr., Budapest, V 
Bary A. Zoltán, Biharugra 
Bary Zsigniond dr., Szeged 
Batáry Istvá.n dr., Debrecen 
Bauer György, Budapest, VI 
Bauer Ja.nos, Jászárol;;szállás 
Bauer l\:ároly örök., Kevermes 
Baun1garten Gusztáv, Ujpest 
Bayer Antal dr., Budapest, VI 
Bayer Antal, Budapest, VI 
Bács Béla, Kecslten1ét 
Bácstopolyai takarékpénztár, l{iskűnhalas 
Báji Patay Sám-i:elné, I\:ozsinczky Ottilia, Tápió-

bicske 
sz. Bálint Jenö örök., örkény 
Bálint r_,ajos, Budapest V1I 
vitéz Bá.n Arpád, Ba1atonza:nárdi és Bpest X 
Bánó Andor, Debrecen 
Bánóczy Sándorné, Kál és Erdötelek 

Bátori Ferenc, Budapest, VIII 
Becb Emil. Tiszali:ilrt 
Beke Barna, Debrecen 
Beleznay I{ároiy, Budapest, VII 
Bene E1nö, U jszász 
Ben~dicty Gyula, Bélcés 
Ben1czky Iviiklós, Eger 
Benkö Sándor, D-er.ecsk.e 
Bentzik GizeIJa, 1\Iura'keresztűr 
Beöczy Gábor, Nagyvázsony 
Be1·e:ck Péter, Hódmezövásárhely 
Berényi Imre dr., Sövényháza 
Beret.zky Béla, Budapest, r 
Beretzu:y Péter, lviezöberény 
Beretvás Tamás örök., l{ispest 
Berg Katalin, Budapest, VI 
Berltes Lásziö, Budapest, VI 
Bernáth Miklós örök., Debrecen 
Bernáth Pál, Kúnszentmiklös 
Bernoláik Máté, Pestszentlőrinc 
Bernbardt Ernő, Csávoly 
Berta Kálmán, Törökkoppány 
Bertalanffy Imre, Pestszenterzsébet. 
Bessenyey Dezső örök„ Somogyszil 
Betegh Gerő, Tiszasüly 
Betegh Károly, Budapest, VII 
Bezzegh István, Csongrád 
Bér Sándor, Budape-st, VIII 
Béres János, Taksony 
Bévárdy Gyula, Szalkszentmárton 
Bichler Gyula, Pacsa, 
Bichler Pál, Budapest TI 
B~.eliczky I\:ároly, Her~egszántö 
Bierbauer János örök„ Székesfehérvár 
Bilustsák János, Kűnhegyes 
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Binder 1{;;l.1·nly örök. Sopron, 
Binder Ot tű, Sopron. 
Bíró István, Budapest, II 
Biró Lá.szló, !{ispest 
Bíró Sándor, Hódmezövásárhely 
Birtók L. Sfuldor dr., Plispöldadány 
Bisitzky _4..ndrás dr., Celldömölk 
Bitzó Jenö, Nagyltörös 
Bleier Rezső, Szászvár 
Bleyer !{ároly, Budapest, VIII 
Blun1 Gyula, Budapest, VII 
Bodnár _.\.ntal, Vecsés 
Bodoky Ida, I\:el::!bia 
B. Bodolay István, I\:ötelek 
Bólly Dezs.\ Ho:nrogd. 
Bogár Julia, Sárszent::nibály 
Bogcsa _l\Jajos, Nagyhalász 
Bogdá.n Aladár dr., Nagyltanizsa 
Bogdándy Jenő, Lovászpatona 
Bogdán !{álmá.n, Tiszabura és !{isköre 
Boglutz Vilttor, Városlöd 
Bokor Fer.enc, I\:aposvár 
Bokor Jenö, Rtun 
Boldizs8.r Imre, Nyirb8.tor 
Bolemann Lajos, !(éthely és Balatorunária 
Bolemann 1-Iihály, Csurgó 
Bolgár 1-liklós, Szécsény 
Bonomi Géza, Csanádapáca 
Bontilovits Olga, Ráltospalota 
Borbély Endre, Nagykőrös 
Borbély József, Szeged 
Boros A.ladár, Gyöngyös, 
Boross Gusztáv, Nagyltáta 
Boross I<ároly, IGsltún<!orozsma 
Bo1·ostyán Lajos, 7viagyarbánhegyes 

Borsody György, Fadd 
Borzsovay Istvá.n, Csepel 
Bossányi Gusztá.v, <Sárosd 
Bossá.nyi Ernö, Siklós 
Botlta Imre örök„ Ragály 
Botos Aladár, !{ocsér 
Bozo Géza, Budapest, I 
Bozó János, Tahi-Tótfalu 
Bozólty Béla örök„ Soltvadltert 
Bozóky· György, Debrecen 
Böhm Gusztáv, !{ispest 
Böhm Ignác, Budapest, VII 
Böhm 1-Iiklós, Budapest, VU 
Bötös Sámuel, !{arcag 
Brantner _4..ntal, Lakócsa 
Braun 1'1'Iiltlós, Budapest, VI 
Braun Sándorné, Pásztó 
Braunberger I:nre, Dunáiz:~ekcsö 
Breicba János, Dunake:::zi""~:S 
Brenner Ferenc, Zalaapáti ,,,, 
Br.ettner Dezsö, Csögle 
Breuer 1'1iltlós, Győz 
Breuer Szilárd, Szarvas 
Breuer Zoltán, ?-.Iakó 
Bródy Ernö, Dóbröltöz 
Brüll András, Budapest \TII! 
Bubn~gh Enlil, Sellye 
Budaházy Sándor, Abony 
Budai Bálint, Nagyperkáta 
Budanovits Tibor, Ujpest 
Ny. Buday Jenö, vitéz, Ugod 
P. Buday Ferenc, Vásárosnamény 
Bulcsu Barna, Debrecen 
Bunyevácz Sándor, Celldön1ölk 
Burger Jenö, Biharkeresztes 
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Burger Zoltán, Aszód 
Buttingel' Árpád, Lajosmizse 
Buzinltay Aúna, Vásárosnamény 
Büchler Jenö, Balassagyarmat 

Chomor I\:<ilmán, Dombóvár 
Cihlár I\:ároly, Türje 
Csató Sándor, Budapest, VIII 
Csatár _<\ndor, Répceszemere 
Cs<ibrády János, Kiskúnmajsa 
Csányi Imre, Bullapest, II 
Z. Császár Ferenc, Gyulavári 
Csemiczky Frigyes, Abony 
Csengeri Rezső, Debrecen 
Cserján L-nr.e, Gyöngyös 
Csermák 1Yiiltlós, Geszt 
Csernyus Luka.cs Lajos, Dunaföldvár 
Cservény Zoltán, Püspöknádasd 
Csete Ambrus, Cegléd 
Csétiy L;i.jos. Keszthely és Hévizfürdö 
Csikós Adám, Pápateszér 
Csillag György1 Budapest, V 
Csillag Pál, Tiszacsege 
Csincsák Béla, Pécs 
Csiszár Arpádné

1 
Budapest, VI 

Csitáry G. Olivér, Széltesfehérvár 
Csohány Jenő, Hajdunánás 
Csonlca Béla, I{istarcsa 
Csonlta Vilma, Szentlőrinc 
Csorba János, Kecskemét 
Csurgó László, !{aposvár 
Csutak Edit, férj. Fábry ödönné, Balatonszem-e3 és 

Balatonszárszó 
Czájlik László, Csongrad 
Czeglédy István, Hejőcsaba (1iiartintelep.} 

Czermak Lipót Veszprém 
Czibulka Gyul~, Szentendre 
Czibulka János örök., Szentendre 
Cziner Zoltán, Budapest, IX 
Czingell László ifj., Heves 
Czingelly Árpád örök., Ujpetre 
Czollner László, Iszkaszentgyörgy 
Czuczy Gyözö, Zalaszentgrót és Za!abf 
Czuczy Péter dr., Zalabér 
Czukor Gyula, Budapest, VII 
Czukor László, Budapest, VIII 
Czuppon Antal, Vámosgyörk 
Czurda Dezső, Kiskúnhalas 

Dalibor László, Györ 
Darányi A.rpád dr„ Orosháza 
Darányi lVIihály, Sásd 
Daróczy Antal, Okány 
Dániel ~:Iihály, Budap.est, VIlI 
Dános Béla dr„ Nagylrállö 
Dá.rday -iUadár Hatvan 
Dá.vicl István, Fülöpszállás 
Dávid \."1ktor d1-.~né, Budapest, II 
Deér Endre dr., Budapest, IX 
Dér ~11ksa, Püspö1tladány 
Demeter Gyula örök., Nágocs és Törökkoppány 
Den1eter Lászlö, Nagykanizsa 
De J\iioder Dénes, Jászladány 
Deutsch Zoltán, 1'.íiskolc 
Déri Jószef, Nagyltanizsa 
Dobler László, !{öröstarcsa 
Dobos Gábor, Budapest, m 
özv. Dobos Györgyné, Cegléd 
Dobó Jenő, Nagykanizsa 
Dobribán Antal, lV!áriapócs 
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Dobsa. 1'Iibály, Sopron 
Dobsa Sándor, Almosd 
Dolesch József, Békéscsaba 
Dol.esch Gyula, l{islrörös 
Domján Béla, Szo:nbathely 
Do1nján Géza, Csanytelr:1lt 
Donászy _.\.Jadár, Csesztreg 
Do;;a Béla, Ttl.piógyörgye 
Dömötör István dr., J{ecsken1ét 
Dömötör Lajos dr., Budapest, VIU 
Draskovich Géza, Babócsa 
Duchon _<\.lfréd, 1íór 
Dusa. Ernő, Nyiregybáza 
Dvorák ..;\lfréd Fót 
Dvorszky Béta' dr., Szombathely 
Dvorszky Etellta, Szombathely 
Dvorszky József, Hajmáslrér 

Eger József, Hegyfalu 
Egry I<-ál.nian, Szíhalozn 
Eibi.LCh I-.::'Ji'Pél dr„ Budapest f)(. 
Elek J'.mö, lliezőtúr 
Elel;; :L·vriluily, Budapest, ·vrn 
Elcl;: Pál dr., Ujpcst. 
Emánuel Géza örök., Budapest, IX 
Ember Béla, _ti,,.bony 
Ember Béla örök., Túrlreve 
Ember József örök., 1'ía1;;ó 
Ember testvérelc, Malcó 
Engel dr.-né, Gr.ósz A.nna, I!.:rset;.vadlt.ert 
Eöry István, Németboly 
Eöry Vilmos, Sárvár 
Epstein Géza, Tiszafüred 
Erdélyi Dezsőné, Budapest, I 
Erdélyi :stv<i.nné, Zál;;á.ny 

özv. Erdélyi Józsefné, Zalalövő 
Erdélyi 1viária Irén, Nádudvar 
Erdős Gerö, Tarpa 
Erényi István, örJtény 
Erényi L<iszló, Budapest, VTl 
Erkedy Ferenc, Pestszenterzsébet 
Ertsey Tibor, I{ismarja 
Ett\vel Zoltán, Gara 
I!.:csy Zsolt, Felsösegesd 
J!:hlert Gyula, Sátoraljaújhely 
ltllö István és neje, Budapest, I. 
I!lles Géza, Diósgyör és Hámor 
E:rtekes Lajos, Solt 

Faber Albert, Nagybánhegyes 
Faith Olga dr., Sárkeresztúr 
Fajcsek József, Pécs 
FalcsiJ.: Gábor, Pestújhely 
Faludi Jenö, Budapest, 'lII 
Faludi Rezsö, Rácke\•e 
Fancsik Lajos, SUn1eg 
Farkas _'\.ntal János, Szarvas 
Far!t.a.:; Béla di·„ I\:.ecsltemét 
Farkas Ferenc, I{apuvár 
Farkas István, Székesfehérvár 
Farkas János, ltfl.rpalota 
Farkas Jenő, I{isvárda 
Farkas József, Sándorfalva 
7arltas Lajos, Visegrád 
,:<"'aze!tas -4-nclor, N.,i,gydobos 
Dr. Fazekasné Heumann ll.llna, Polgár 
Fá.bián Géza, !{atynulr 
Fábry A.ndor, Szentistván 
.Fábry ödön, Balatonszárszó 
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F<ibry ödönné, szül. Csutah: Edit, Balatonszeme.:; és 
Balatonszárszó 

Fáczányi István, Budapest, X 
Fáy Ignác, Nagytétény 
Fi.illet János, Hajduszoboszló 
Fehél' Dezső, Tápé 
Fejes Ferenc, Nagykan1arás 
Fejes Lajos, Kunágota 
id. Feje·s Lajos örOk., !{uni:lgota és Nagyl{amarfts_ 
Fejér Ferenc, Nyiregyháza 
sz. Fejér Jözsef, Nádudvar 
sz. Fejér József örölt., Nádudvar 
F.eKete Andor, Budapest, IX 
Fekete István, Túrkeve 
Feltete Zoltán, Budapest, IX 
Fenyves 1\Iiltsa, Budapest, VI 
Fenvves Zoltán örölc, Budapest, VII 
Ferencz L"TI1·e, Törökszentmiltlós 
Ferencz István, !{onyár 
Ferenczy Arpád, Jászárokszállá:; 
FE•renczy Istvan, !{ömlő 
Ferenczy '.l·Iargit, Tata 
Ferenczy Zoltán, Füzesabony 
Fényes Béla, Rácpetre 
ifj. Fényes Lajos, Mohács 
Filep Béla, Budapest, y~ 
Filó János dr., Budapest, VIII 
Finy Jenö, I{isli:örös 
Fischer József dr„ Jánosháza és Bögöte 
Fitos Ferenc1 ·vállaj 
Flrunm Istvfu:1, Budapest, V 
Fle;;ch Emil dr. örök., Györ 
Flódercr Jenö, Csepreg 
Flórer János, Bajna 
Ji'odor p.erere, Szentetornya 

Fodor István, Battonya 
Fodor Sándor, Decs 
Fohsz Richárdné, Piliscsaba 
Folltmann Ferenc, Rakamaz 
Folkmann László, Szendrö 
Fónagy Sándor örök., Alsódabas 
Forgách János örök., Kiskúndorozsma 
Forgács Károly, Csorvás 
Forkly Béla örök„ Sükösd 
Forkly Géza, Nagy:baracs.ka 
Forkly F.erencné, Mád 
Forkly Zsigmond, Sükösd 
Földes Jenö, Zomba 
Földes Lajos, V:eszpré:n 
Fördös Lajos, Kecs'kemét 
Franltl Antal, Szeged 
Frank! József, Szeged 
Frankó Andor, Szeged 
Frankó Andor, örök„ Szeged 
Freiszberger I\:ároly, 1íezökomáron1 
Fri.ed Sándor, l{isvárda 
Fried Sándor, Rákospalota 
Friedmann Sándor öröli:„ Nyirbogdány 
Friedrich ödön, Szentgotthárd 
Fridrich Sándor, Pécs 
Frits Zoltán, Tolcsva 
Frölich A„nna, I{iskúndorozsma 
Funli: József, Budapest, VIT 
Führer ~itndor, Tevel 
Fülep Agoston dr„ Budapest, V 
Fülöp Lajos, Oroszvár 
Fülöp Péter, Pesterzsébet 
Fülöp Zoltán Lambert, Nyárád 
Fürst Elein ér, Sorol~ár 
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Gaál Béla, Baktalórántháza 
Gaál Dezső, Budapest, Il 
Gaál Endre dr,, Budapest, VI 
G<ibor Jenö, ~J.ezökovácsháza 
Gabos Lajos dr„ Budapest, V 
Galambos Béla Pestszent~rzsébet 
Galambos JánoS dr., 11-íarcali 
Galambos !(álmán, ..A.cs és Gönyti 
Galata László, Jászfényszaru. 
Gallé Géza, Lengyeltóti 
K. Galli Tibor, Dombegyház 
Gallina Béla, Hódmezövásárhely 
Gallus Ernö, Sopron 
Gasltó Béla (vitéz), Körösladány 
Gábori Viln1os, Budapest, VIlI 
Gábris Jenö, Hód:;nezövás§.rhely 
Gál István Füzesabony 
Gárdos ZsÍgmon(l, Nagyigmánd 
GáspS.r _4..rpid, Budapest, VIT . 
Gásparné sz, Bontilovics Olga, Galgamacsa 
Gáts Attila, Somogyszil 
GS.ts Lajos, 1-.íozsgó 
Gedeon _-'\ndor, Nagyltónyi 
Geduly Elek, Tápiószele . 
Geiringer János dr„ BaJa 
Geiger !\:álmán, Pécs, 
Gelei Gyula, Budapest, VI 
Gellért János, I\:i::;lillnfélegyháza 
Gerbert Ottó dr. örök., Alag 
Gergely István, Csor_na 
Gergely Jenő, _i:\.la:i;: 
Gergely Jenő, Szeged . 
Gergelyffy György, Ny1regyháza 
Gerle Jenö, Szeged 
Georgievits Pál, Hegyeshalom 

T 

G-erö 1'Iiklós, Budapest, VII 
Géczy Dezső, Szarvas 
Gidófalvy György, I:Iódmezövásárhely 
Glasz József, Zsámbék 
Glós Oltó, Somogyjád 
Goldberger Lajos, Békés 
Goldblatt Ft:renc, Sárospatak 
Goldn1ann .i\.dolf, Tiszaföldvár 
Goldmann Dezső, Budapest, VI 
Gonda Ar:nin, Bia 
Gonda I{ároly, Ujszász 
Gonda lviihá.ly, Nyiregyháza 
Gorli:a Arpád, ~<\.lesüt 
Göbel lviargit férj. R. Nagy ft.Siáné, Pécs 
Göbi Nándor, 1'Iernye 
Gödény 1SS.ndor dr,, l)ebrecen és Nagykálló 
Göllner A.urél, Bicske 
Göllner Hugó, V<ic 
Göltl Pál örök„ Pécel 
Gö1nbös László örök., 11ór 
Görubös Zoltán, 1Iór 
Gön1öry János, Csongrád 
Görbe Gyula örök., Baja 
Görgő Tibor dr., vitéz, Budapest VIII 
Görög Jenö dr.-né, Budapest, X 
Görögh Péter Imre, Gyüre 
Götter .Agoston, Vép . 
Grin1n1 Rudolf, Martonvásár 
Grim:n Rudolfné, Siklós 
Grósz .4.nna dr. Eng-elné, l!:rsekvadkert 
Grósz I--Iermanné, Ujfehértó 
Grósz Nagy Ferenc, Debrecen 
Grózer Dezső dr., Borsodnti.da.sd 
özv. Grózer Lajosné, Borsodnádasd 
Gruber ~;.Jajos dr., Soltyadke1-t 
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Gruber Arpad, Budapest, V 
·Gruberné Dános .Margit Szentes 
Gruber József, Sashalom 
Grün\vald Gyula, Budapest, VII 
Gulyás Béni, !{isp.est 
Gunst Imre, Szolnok 
Guóth ICázmér, Do:nbóvár 
Gutfreund _<\.rpád, Hódmezővásárhely 
Guttmann Sándor, Gyöngyös 
Gyarmati Emil, Baja 
Gyetvay Andor, Karácsond és Lábod 
Gyöngyössy Géza, Nagyat<id 
Györffy József, ?viosonsz-entjános 
Györffy 1-íátyás, I{iskúnmajsa 
Györltös Pál, ICóka 
Györky Béla, Hévizgyörlt 

Haas Miklós dr., Budapest, VII 
Hadzsy Endre, Budapest, VI 
Hainiss Berta, Budapest, I 
Haissinger !{ároly, Nyíregyháza 
Haissinger Viktor, Cinltota és Nyiregyh<. 
Hajdu József, Budapest, VI 
Hajdú ödön dr., I{!ispest 
Hajnal Miklós, Makó 
Hajnóczy György, Veszprém 
Halász Béla, Budapest, VIT 
Halász I1nre, 88.rrétudvari 
özv. Halász Pfilné, Gyömrö 
Halmi Pál, Harta 
Ham:ner Rudolf, Elek 
Hampek Lászlóné özv., Iharosberény 
Hankus Lajos, Salgótarján 
Hanny István, Szombathely 
Haranghy Arpád, Sajószentpéter 

T 
1-Iarcz Lajo:;, Pestszentlörinc 
Harr János, Kötelek 
H. I:-Iarmo-s Tibor, Nádascl 
Hn.rnilc Lajos, Budapest, VI 
I-Iarsányi I\:ároly, Budapest, VII 
Harsányi Zoltán, Lengyel 
Hartlauer Jenő, Budapest, VTI 
Hautzinger József, '\'éménd 
Havas József, ·szentes 
Háhn Dezsö, Uszod 
Hückel M. l\:ároly, Ujpest 
Heczler Emil, Orgovány 
Hegedüs Lajos dr„ Budapest VI 
Hegel Frig;,:es, Györsövényhclza 
Hegel lJ'rigyes, Kóny 
Hegyes Géza, Tiszaföldvár 
Herczegh Imre, Szajol 
Her1ngh Ernő, Polgár 
Herkovich Sándor, Pomáz 
Herz Gábor örök., Csepel 
Hercz János dr., 1.fisl{Olc 
Herzog Elemér dr., Tolna 
Hesser _<\,ndor dr„ Budapest, VIl 
Hetényi Dénes, Apostag 
Heumann Ern_"lla, Sajószöged 
Héderváry Hugó d1·. örök., Budapest, V 
Héray _.\.ndor dr., Budapest, I 
Hibay Gyögy dr. örök., Eger 
Hinffner Jenő, Pilis 
özv. Hodászy Ignácné, Szombathely 
Hoclászy Iván, Szombathely 
Hofbauer Andor, Kiszombor 
Hofer Antal, Budapest, VIII 
Hoffmann István, Szeged 
Hoffmann Géza, Dunaihar<iszti 
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Holdy ?dagda, Doboz 
Holló Lajos, Pély · 
Hollós I<:S.roly, Lőrinci 
Hollós László, Kövágóörs 
Hortobágyi (1dayer) Józs2f (vitéz), Sashalon1 
Horváth _4..ntal, Budapest, V 
Horváth József, 1.:iusztamérges 
Horváth !{álmán, Lövő 
Horváth Lajos, Hodász 
Horvá.th ödön Csá.ny és Hort 
Hörö:npö ImrC, Büdszentmili.ály 
Hra·beczy Oszkár, Budapest, IX 
Hrabov:;zky Rezsö örült„ Zalaegerszeg 
Huber Ferenc, Nyergesujfalu 
Hubacsel;; Kálmán, 1.íindszeut 
Hutschenreiter Vilmos, Tornyospá.lca 
Huszák Lajos, Nagylózs . 
Huszar I<:ároly, Badac::;onytomaJ 
özv. Hübner Józsefné, !{omló 
Hüvö3 L·ászló, Budapest, Vll 

Ihász Nándor, Szentes 
Illés . .\.ntal, Budapest, ·vI 
Illés Zsófia, Nyireg:y~luiza 
Illési ödön, Ujpest 
Imreh J enö, Ujhartyan 
Irgalmasrend, Budapest, lI 
Irgalmasrend, Eger 
Irgalmasrend, Pó.pa 
Irgalmasrend, Pécs 
Irgalmasrencl, ·vác 
Ispd.n Jenö, Budapest, VI 
Islól;; Irén, lviakó 
Istók !viargit, Tu!akó 
Iván Arpád clr. örölt., l{isbér 

T 

1 

1 

"!anits I{űroly dr„ !{eszthely 

Jakab Géza, Szakn1á.r 
Jal;:ahffy c;eyza, Nagykovácsi 
Jancsó I{ál:nán, !{evern1es 
Janit:~r"1ry István: Budapest, ·vx 
Jankó Gyula, Zsáka 
D. Jn:n!:ovich Dénes, 1'lez-ötúr 
Janko·,·i.ch István, 1lál 
Jarikfh"i"h István ifj., Etyelt 
Jan1 1!(„ Tivadar, Hercegfalva 
Jáno'.::i '.~;éza örök., Cegléd 
Jánv:'i::.·;; Endre, Jászberény 
Já"~'- T. t::án, Na.gyli:örös 
J[i.r'.":'i !·:. József, Nyirlugos 
Jeges !"".é'.a, Nagyláng és K·isláng 
J.eg-·:; ;.;„:tán, l'\:á1öz 
Jcp \·Fmos örök., Budapest. II 
JenQ:'l r ':il, Porcsalma 
,T;:· <·'.;;y Valér, l{apuvd.r 
.lf.h 
,Ti. 
Jo' 
ö-„ 
.T ( 
Jó•· 
J( 
J 
J 
J 
J 
.T 
.T 
,T 

110::;, Sopron 
í ,ászló, Csá.kvár 

<:\: n1ér, Szigetvár 
'i)'"' L<.i.szlóné, Baktalórántháza 

\j;1rld.r, Debrecen 
' ""!nka, Szőreg 
', .•. ·.~i dr., Pécs 
.L-<· .. ~~f dr., Iharosberény 
·.· ;;dor, l{únhegyes 
~.<t \"ún, :f-Ióc.lme:.övásd.rhely 
'f :\ :-ton, Budapest, ··vII 

\"t';; Szeged 
· y:1l:i., Acsa 
:: kúr. !{ecel 

----- --· ..... 
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Kabay János, Rákosszentnühály 
!(abay Péter, HajdLWá.nás 
Kacsur I<ó.roly, Pápa 
J{aczián Sándor, Pestujhely 
l{ada ErzséOet, Budapest, X 
özv. !{ada Istvánné, Budapest X 
J{aláb _>\.ladár. Szentes 
Kalán Gyula, ·Budapest, Vll 
Kani-ensz.ky István, Tas::; 
I-Calmár 1'Iiksa István, Budapest, ·1/III 
J{ardos Zsigmond, Sátoraljaujhely 
I{arlovitz _i.\.dolf, Pápa 
Karsay László, Cigánd 
Karvassy János dr., Pincehely 
!{as::;ai ~A..rthur, Budapest, IX 
!{asziba !{álmán Já::.zszentlászló és SzanJ< 
l{aszter öclön. z'ataegerszeg 
J{asztner Sándor, Budapest, Budapest VIII 
}{asztriner I\Iiklós, Budapest, "VII 
!{azay Endre örök., Vértesacsa. 
!{atona Istvá.n, 1!indszent 
I<atona 1Iargit, Kecskemét 
özv. I<atona Zsig;nondné, !{.ecskemét 
!{aufmann Ernö, Veresegyhó.za 
l{aufmann Gyula, Battonya 
l{á.dár Gyula, Sátora1jaujhely 
Kádár ~J.\..~dor, Sátoraljaujhely 
J{ádá.r László, Tiszabüd 
l{áda.s 1vI2.1'ia. I(ó.l:Jz 
Káldor Viln1os, Cece 
J{állay l{álm<in, Jászkisér 
J{állay Lajos, Földes és Tetétlen 
!{álmán ./i rina, Záhony 
Kálmtln Béla, Budapest, VI 
J{álm:in Et·nö, ::NiátészaH;:a 

l{.á.lmán !{á1·0Iy, Páty 
!{álmán 1'Iór, Pilisvörösvár 
l{álnay István, Nyiradony 
Ká.lnay Zádor, Szentgál 
!{11.posztássy Géza, Budapest, III 
Károly Arrnjn, Budapest, ·v1 
ICátai N., Sashalom 
Kátai Sa1nu, I\Ionor 
!{eglevich 1'.fária, Szarvas 
I<:ellauer c;abor, Kaposvár 
l{eleesenyi Ferenc, Dunapataj 
!{elenten !{ajetán, Tiszadob 
Kelemen Róbert, Ragály 
Kelemen Zoltá.nné, Gyula 
!{elénvi Mihály, Kálmáncsa 
l{ellner ödön, Miskolc 
Kemény Gyula, Budapest, I\r 
lCentény Imre, Nagykőrös . 
!{emplerné Péter 1'.Iargit, Budape~c, IX 
!{ende Enrin, Budapest, \í 
!{ende Ernő, I-Iosszúpályi 
Kene3sey Antal, I{apuvár 
!{enéz Ferenc, ócsa 
I<.enyeres György, Györ 
I{erbolt Dániel, Bonyhád 
l{eresztély Já.nos, ~.\.Ibertfalva 

l{eresztény János, Pécs 
Kerpel Pál, Budapest, II 
!{erpel Vilmos, Budapest, V 
Ket'schbaurnniayer Ká.roly Esztergo1:1 
Kertész Elemér, Nagykőrös 
Kertész Ernő István, Ibrány 
!{eserű _J\.ladár, Györ 
l{eserű 1vlildós, Vasvár 
J{essler Gyula, ~<\.pc és Jobbágyi 
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ICéler János, Gyula 
l{ésrná1·ity Elek, Békéscsaba 
!{hell Antal, Ceglédbercel 
Kilián Béla, Tamási 
ICiller Zsign1ond Ernö örök., Budapest III 
!{irály Gáspár, Füzesgyarn1at ' 
!{irály György, Zalaegerszeg 
!{.irály Jözsef, Szabadszentl\lirály 
Király Lajos, Gyula 
Király l\IIihály (vitéz), niiakó 
!{irályi lYiiklós, l{on1árom 
Kis ~4..ntal, Uraiujfalu 
l{iss Ferenc, E'.ötegyán 
l{iss J enö örök., Makó 
!{iss József, Budafok (!{elenvölgy) 
l{;iss Lajos, !{istelek 
l{iss 1fargit, !{istengelic 
J<iszely Feren.c, Budapest I 
lCiszely In1rc 1'11ajs 
l{lein Emil, !{aba 
I<lein Ernő, Tokaj 
!{lein Gyula, Nagylt:5rös 
l{lein Jenő, Jászlad{1.ny 
l{lein l\Iiklós, Budapest, ·vr 
I<lein Pál, Budapest VI 
l{lein Róbert Jenő, Ujpest 
I<.:lubecz Pál, Salgótarján 
J(neitner !{álmán, Tokod 
.!{ócziá.ri. L1!•2sö, Berzencze 
I{oczlta. Pál, Szolnok 
!{oc.-;is Irnrc. Budapest V. 
!{ocsis J. Ernö dr.-né Sze-ged 
!{ocsis E.'..üln1án, Gamás 
!{ocsis !{<ilmű.n, Son1ogyvár 
!{ocsuba Elemér, Veszprén1 

I{ocsuba Enül örölc, ·veszprén1 
Kohut Pál, Barcs 
!{olbay ~udol!, Dévaványa 
l{olos György, Fajsz 
Kolos Tibor, Szerencs 
l{omáro1ny Gyula, Egyhá.zasrádócz 
!{omlódy Zsuzsanna, Tu!ezöberény 
Komlósi l{ároly, 1.1Iélykűt 

I{onrad Géz'l dr., Budapest, \TII!. 
Konyáry Béla, Fertöszentmiltlós. 
!{oráni Zoltán, Budapest, VI. 
!{orányi Lajos, Budapest, VIII. 
l{orcsolt Béla, Jászdózsa. 
Koretkó Géza örölt., Bajna. 
l{oritsánszli:y Dénes, ifj., I<:ölesd. 
I{oritsánszli:y László, Jászberény. 
l{oritsánszli:y Ottó, Budapest, \,-I. 
J{ormány Géza, Fehérgyarn1at. 
!{ormos _.\Jaclár, Budapest, ·v· 
!{ornhoffer József, 1'Iiltepércs 
l{oroknay L!lszló, Lébeny 
l{orossy I{ároly, !{étegyháza 
I<orpos Lajos, Hajdudorog 
Kósa Imre, Mezőkövesd 
lvL Kósa Sándor, Székesfehérvár 
l{osteletzky Margit l{islánu 
I\:oszlta Lajos, Sajókaza 
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!{otschy Ferenc, Siófok és Siófoli:fürclö 
Kovács _t\.ndor, Budapest, VI 
H ováts Aladár vitéz, Budapest, III 
Kovács Barnabás, Józsa 
J'. l{ovács Béla, Balatonfüred 
l{ovács Gyula1 Sárszentmiklós 
!{ovács Ignác, Szilasbalh<is 
KoYács .Tózsef, Dég 

''i 

11 

" ,, ,, , 



l\:ovács !{álmán ö1·flk., Rái\óczifatva 
I\.ovács !{álmán, !li!ezökövesd 
l{ovács Lajos, Barabas 
l{ovacs Lás7ló, Lenti 
S. Kovács Mihály, l{ecsken1ét 
!{üvács ödönné, Budapest, I!I 
!{ová.cs Pál, Nyiregyháza 
!{ovács Sándor, !{örmend 
L. Kováts Tibor, Hajdusámson 
U. Kova.cs Zoltán, Szolnok 
Kozmáry Zoltán, Göncz 
öz~·. Kozmáry Zoltánné, Göncz 
1{.ó~a S9.udor, Sárospatal\ 
Kósa In1re, Felsőgöd 
Köha1my Elek, Balassagyarmat 
Kön1öcsy Kálmán, Szigetszentmil.:16s 
l{örmendy !{álmán, !{arád 
l{örmencly Sándor, Budal.:eszi 
Kövér Béla, Pétervásá1·a 
J{özgazdasági Bank, !{alocsa 
!{.rámer Ferenc, Battonya 
Kránczly Ferenc, Szegvár 
l{renn Emil, Tápióbicske 
l{réter Endre, Erdöcsol.:onya 
I<reuz Valden1ár, 1-'fihályi 
özv. E.:reuz Károlyné, !v!ihályi 
l{rébesz László örölc, Pilisvörösvár 
}{rémer Szilárd, Szolnok 
Kréter Endre, Erdöcsokonya 
l{rinitzky Pl'i.1, Seregélyes 
Knisár A.ladd.r, Pásztó 
Kristö Nagy István, Hódmezöv<isárhely 
l{ropp Ilona, Rákospalota 
l{udar Jenő dr. örök„ Nógrádverőce 
l{un AJadár, Budapest, IX 

Kun Ferenc, Budapest, V 
Kunetz Oszkár, Gyöngyös 
!{urucz Tivadar. Szikszó 
!{ürthy Pál, Bihartorda 
J{üttel Dezső, Köszeg 

Laczka Katalin, Erdőte1ek 
Ladányi .l: nllor, Budapest, \TI. 
Ladányi l{á.lmán, Kölcse 
Lajbe1i: Jenő, Rajl.:a 
Lakatos _J\ntal, I-Cemence 
Lal.:ner Gyula, Budaörs 
Lakner Gyuláné, Sajószöged 
Lamberg .J. Károly, Budapest, VI 
Lassánvi Jenö, Szolnol.: 
LassánYi József, Debrecen 
Lassű NUndor, Pestszentlőrinc 
özv. Latinovich Gézáné, Ceglédbercel 
Lautner Lajos, Törtel 
Lán1 Elemér, Budapest, VI 
LD.ng József, Budapest, II 
Lányi Dezső, Nyiregyháza 
Lárencz László, Ton1pa 
László István, Felsögöd 
László Jenő, Budapest, 1X 
László J. l{áln1án, Zsámbol.: 
Lehrer A.lfréd, Balatonfőkajár és Lepsény 
Leinzinger Gyula, Szeged 
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Dr. Leipnili:er ~-'\dolfné, Sándor IGementin, 1'.:Iedgyes-
egyháza és 1\.'Iedgyesboozás 

Lelovits József, Sopr::in 
Lelovits Józsefné, Sopron 
·Lendvay Lajos, I{öszi::g 
Lengyel .-\.ntal, Nyírmada 
Lengyel Béla, Bocsúrlapujtö 
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Lengyel Endre, Ráli:oshegy 
Lengyel Stefánia, Jászszentandrás 
Lenz József, Budapest, X 
Leskó Vilmos, Ujszeged 
Lévai Izsó, Hajduböszörmény 
;Léder,er Ervin, Budapest, nr 
Lévolt István dr., l\faklár 
Leövey Zoltán, Nyirtass 
Lieber Béla, !{únmadaras 
Ligeti Ernö, I{alocsa 
Ligeti Ferenc, Csepel 
Lippe ödön, Rákosszentnlihály 
JAptai Albert, Berettyóűjfalu 
Lipschitz János, Hajdűnánás 
Lipschitz Lajos, Hajdúnánás 
Liszli:ay István, Bugyi 
Lollók László, Rudabánya 
Losoncz Dezsö, Somlószöllös 
Losonczy (Vetter) Vince 
Lovassy ödön, Baja 
LöVa.ssy Dezsö, !{alocsa 
Löbl Imre dr., Szeged 
Löcherer Gyula, Soroksár 
Löcherer Tamás, Budapest, IX 
Lőrincz János, Csömör 
Lör,incze Jenö örök., Budapest, II 
Lörinczy László, Békéscsaba 
Lugosi Béla, Ercsi 
Lukács Imre, Bódvaszilas 
E. LuJtáts Béla, Székesfehérvár 
E. Lukáts Lajos örölc, Székesfehérvár 
Luká.cs Vilmos, Nagykanizsa 
Lukinich Dezsö, Pilisborosjenö 
Lux Arnold, Debrecen 

S. l\Iaczkó Ilona, Szakcs 
:Niaderspach Endre dr., Ra.kosliget 
?vlagda E::á.roly örök„ l\Iagyaróv'ár 
Magay I{áln1án, Igal 
lYiagi Mihály, Gesztely 
Magyar Pál. Tószeg 
li.íagyary I{óssa Gusztáv, Budapest, I 
l\Iagyary Kóssa Sándor, Szék:esfehérvar 
1-ta.ier György örök., Dombegyháza 
:Major Ágoston, !{istelel{ 
1-Iajor Elek, Tarján 
Major 1v!ihály, Debrecen 
lviajorossy Béla, Budapest, VII 
Majos Pál, Budapest, \iI 
l\Iakay !{8.roly, Kiskunhalas 
i.takray József, örök., Szany 
l\'Iakray László dr., Baja 
Mandel József, Debrecen 
Mann Géza dr. Budapest, X 
Marberger Gyula örök., Budapest, 1/ 

1darinczer Jenö, Csorna 
J\.farkovics Pál, Györ 
1\farkovits Lajos, Abaújszántó 
1Iar1i:ovits Jenö, Budapest, II 
::r.irarschalkó Leó, Nagyecsed 
Martinovich József, Hajós 
1.farton 1'.Ianó, Budapest, II 
Martos Gyula, Vác 
J\iatavovszli:,Y Gusztáv, Szerencs 
1v!atheser Jenö, Iviali:ó 
~Iatolcsy Gábo~ dr., Pu:::ztn.~za1Jolc 
1fatolcsy Ist.ván, _i\.clfinrl 
Matolcsy I{ároly, vité7:, B:.;d~pc:t. \~Irr 
Matolcsy I{árolyné, vitéz~ Ji:1d..,t:r.:t, 1lITI 
M::i.urer J\.rmand, Budapest, V"ITI 
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1faur€:r Kornél dr., Budapest, VI 
Mayer !{ároly, 1\-fohács 
J\l.fácz Akos őrölt., Gyoma 
?.íáday AJadár, Gyoma 
Mándi J-e.nö dr„ Zalaegerszeg 
i\Iárkus Dezső, Vámosmiltola 
Márkus Gyula, 1\-Iecsekszabolcs 
1.fárltus !{ornél, Gomba 
Márltus Márton, Taktaharkány 
Máthé Mihály, Szeged 
1'.Litray Gusztáv, Pestszenterzsébet 
Mátray József, Debrecen 
Mecs Balogh Lajos, Nagymágócs 
:htiecs Balogh Sándor, Kisújszállás 
lYiedgyessy György, Nagydobos 
Medreczky Nándor, Iltervár 
Medveczlty 1'.íihály, Nagymaro.s 
11edzibródszky Ignácné, Jászalsószentgyörgy 
!viegyery Géza örök., Budapest X. 
?-.!eisels Akos, Budapest, ID 
1íelse::s :r~Iiklós örölt., Abaújszántó 
11.íenich János, Zagyvapálfaiva 
özv. 1\ilenner Ottóné, Diósgyőr 
:\Ienner Richárd, Diósgyőr 
1fentle:· !{ároly, Sajószentpéter 
1'.IerklyBe1us József dr., Nagykanizsa 
~Iertha. Lajos, Pécs 
1'Iertz József, CibaJtháza 
!\fess 1'Iária, Ujdombová1: 
11-Iester László, Cegléd 
Mezei Elel~, Ujpest 
?\.Iezei József, Bodrogkere;Sztur 
1'Iészáros Béla ·dr., Nágócs 
11-!észáros Imre,. Pápaková!Csi 
).Iészáros Imréné, Szeged. 

Mészaros Istvé.n, Gáborján 
Mészá.rts Melanie dr., Budapest, JII 
l\Iészáros Zoltán dr„ lli!iskolc 
Mészöly Mátyás. Budapest, VII. 
Michna Mihály, Pápa 
].fichl Géza, Tata 
Mihalovits Jenő, Debrecen 
J\·Iikec·..o; Zoltán, !{emecse 
Tu!ikes Elek, Törökszentmil1:Iós 
~iilces Ferenc, !{iskúnhalas 
Miklós Alad8.r, Rákospalota 
Jl!tilrlós ·Pál, Tinnye 
1viikó Sándor, Szomajom 
1íiksa Gyula, Csenger 
Millner György. Tevel 
l<Iiové.cz Imre, 1\-fohács 
1.fispál Frigyes örök., Békéscsaba 
1,!isutta !{ároly. Balatonszentgyörgy 
Jv1.ittelmann Jenő, !{aposvá.r 
1Ioder Dénes, Jászladány 
1·'.todra L<iszló, Budapest, VIT 
llifoesz Tutiksa. Bokod 
1'1ohilla Rezső, Győr 
:tvioldt Béla, Budapest, VIII 
1-'Ioldván Lajos, Szeged 
1Iolnár Alfréd dr., Budapest, IV 
}'v!oJnár Antal, Pestszentimre 
?.Iolnár l1„. Dániel örölc, Dunaszekcső 
:tv!olná.r Bertalan, Tiszabő 
Molnár Ernő, Nemesbikk 
1v!olnár Gyula, Ujfe}?-értó 
l\íolnár Jenőné, Schultz Frida, Domo:zr'.·i· 
1folnár !{álmán, Miskolc 
1v!olnár László, Téglás 
1'1oln<ir László, Szeghalom 
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:rvroinár Tufihály, Orosháza 
K. Molnár 1vliklós, ókécske 
1{, 1vfolnár ·Miklós ifj. Tápiószent:nárton 
1.folnár 11-!ildós, Szob 
./-<_. :rvrorvay József űrök„ Mezökövesd 
?.fór Gyula, Dunaharaszti 
Mór Lajos, Sátoraljaűjhely 
Ivlost Rudolf, Homoktereuye 
1vioys János, Nyirkarász 
11Iózes Elemér, _4.lgyö 
Muró László dr.-né, Szentlörinc 

· 11uzsa Gyula, Budapest, IV 
1vltihlrad Jenö, Ujpest 
~1Jiller Eleit, Györszentiván 
Tuiüller László, Jáltóhalma 
Iv!üller 11ór, 1-Iódmezövásárhe!y 
J11lü1ler Vilmos, Ráltospalota 
özv. 1viünich Rudolfné, Marcali 
Iviünster Imre, Jászapáti 
JNiünster Sándor, Nagyoroszi 

e. Nagy .~.ladár, Sajószentpéte1· 
Nagy Albert, Csaní:idpalota 
Nagy Béla dr., Budapest, IV 
Nagy Béla, Bönyrétalap 
Nagy B. Szilveszter, Pó.lháza 
r:-.ragy Elemér, Csongrád 
Nagy E. Ernő, !{öveslrál 
Nagy Ernö, Pocsaj 
Nagy Ferenc, Csépa 
Nagy Frigyes dr., örök. !{úuhegy~s 
Nagy György öröl;:., Szeged 
.1.~agy 1mre, Mtsltolc 
Nagy István, Fo!i:tö 
.Nagy János, Gádoros 

„--..,.;------

Nagy Jenö, Don1brád 
Nagy József, !{ápolna 
Nagy 1{álmán, Zagyvaréltás 
~:a gy I{<iroly, Nyíracsád 
l{aáli Nagy I,óránd, Bösárkány 
~ádas Imre, Nytrbátor 
1\lágel István dr., Budapest, IV 
Ntigele _J\.ntal, Budapest, VIII 
Neményi Nándor, Budapest, IX. 
Netkovszky József örölc, !{istengelic 
Nékó.n1 _4.urél, Pécsvárad 
Németh Arrnin, Budapest, I\7 

Németh János Bilklt 
Németh József, Nagycenlt 
Kémeth Lajos őrölt„ Hódmezövásárheiy 
Németl1 László. Alsóábrány 
Né:net László, Ujpest 
l'-Térnetll Péter, Lajosmizse 
Nén1eth Sándor, Rá.;.:lteve 
:t-Jényey Viln1a, Tóthné, Balatonltenese 
Nikolics 1-íilivoj, Sopron 
Nincll János, Eszterháza 
Nizsalovszky István, Pannonhaln1a-

Györszentn1árton 
NoYák József, Hajdúhadház 
Novotny .<\ndor, Szepetlt 
Nyerges Gyula, Pusztaiföldvó.r 
Nyilassy Agoston, Szeged 
Nyitray Tibor, !viezötúr 

Ober111ayer Gizella, Enyiing 
Oláh A„rpád, Va!'ikút 
úi[lh László, Szentes 
Olert Ernil örölc, Nagycsákány· 
Oltványi Zoltán, Fényeslitke 
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-Onody Ferenc, Budapest 
·özv. Orbán Ignácné, Balatonfüred fürdö 
·Ornstein Izidor, '.rarcal 
Orosz Ferenc, Budapest, I 
·Orosz Jünos, Csá.kberény 
Orosz János, Mezőcsát 
Osgyáni József, Nyiregyhélza 
öváry Elemér, Rétság és Nagyoroszi 
·Óváry Zoltán, óno<l 
·Örkény Hugó, Budapest, Vill 
örvényi Béla dr., Budapest, X 
·ösapay László, Ujkécske 

Paál Géza, Zalaszentgrót 
Paczek Jenő, Budapest I 
Pakomá.ndi Endre, KL kunfélegyháza 
Palovics l~Jajo:s, Gyöt 
Pandula József, Budapest, :!:X 
Pap Elelt, Kűnmadaras 
Pap Gyula, Debrecen 
Pap Lá$zló, Hajduböszö1·mény 
Pap László, T.iszaszentin1re 
Patakfalvy Sándor, Cinltota 
Pataki !{ornél, Nemesdéd 
Pataki Sándor, Derecske és !{onyár 
Patyi !{lára, Tömör1tény 
Pauli Péter, !{ecskemét 
Paulovits Gyula, Pusztaföldvár 
Páhy Dezső, Ozora 
Fálill Róza, 'l'iszalöli: 
Pálfy Gyula, Balma.zujváros 
Pálffy László, .:::::sabrendek 
Pánczél _-&,.rp<id, Eger 
Pártos _.i\.ndor, Sarkad 
Pásztor K<iroly, Töröli:bálint 

Ifj. Pásztory Sándor, Székoofehét:vár 
Pávlik Ferenc, Pécel 
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Peczold I{árolyné szül. 'Vattay G:zelia, ·Berel-:böször~ 
mény 

Peczold !{ároly dr., Berc:kböszörn1ény 
Pencz János, I<.iskomárom 
Pehr ~rnő, Tápiósüly 
Peres Ernő, Budapest Vll 
Perényi Gyula, Abony 
Ferge:- Ignác, Tarnaméra 
Perin Béla, Aszód 
Perringer József, A.lsónémedi 
Perl József, Dorog 
Persay _4.ndor, Nova 
özv. Persay Gyuláné, N-ova 
Pesti Erzsébet, I<rasznokvajda 
Pesti József, Já.szberény 
Pesthy JYiihályné özv„ szül. Thinagl Szerafi:1 

Isaszeg 
Pethes Istvan, Budapest VI 
B. Petreezl-:y Gáza, Gödöllő 
Pet1-y József1 'lésztő 
Petry Zoltán, Öcsöd 
Péchy József örök., Csöl-:mő 
Péchy Tibor, Csökmö 
Féner Jenö, I<űnszentmárton 
Péter 1'Iargit !{en1plerné, Budapest, IX 
Péterffy István, N:y;iregyháza. 
Péterffy István, Vizsoly 
Pfalz Kü.lmán örök„ _<\.Jpár 
Pfeiffer Ferenc dr., Tab 
Pfeiffer dr.-né Szily 11.íarianne, Paks 
Pfeiffer József, Gelse 
Philipp István, HódtnezővásárhelJ 
Piatsek Gyula örök., Pápa 
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Ifj. P1atsek Gyula, l{aposvár 
Pichler György, Gyöngyösmellélt 
Pichler József, Gyöngyösn1ellék 
Pikler György, Budapest, VJII 
S. Pildner Vilttor dr., Budapest, X 
P.illich Ferenc, Simontornya 
Pithó 1-íihá.Iy, ~i\.pátfalva és 1íagyarcsanád 
Platzer Sándor, Jászl{arajenö 
Pocsltay Béla, Budapest, I 
Pogácsa.s Illés, Lepsény 
Pogány László, l{ispest 
Polatsik József, Budapest, VI 
Polgár !{ároly, Szeghalom 
Polyák Rezső, Mosonszolnok 
Polony János örök., Gyöngyös 
Polóny Zoltán, Gyöngyös 
0. Pongt'.ácz Lajos, B~ítaszék 
Popovics Dénes, I\:arcag 
Popovits István, Baracs 
Popovits Istvan. Nagybátony 
Popovics Zoltán, l\:adarltút 
Popper József, Buclapest, VI 
Pósa Balázs, Szeged 
Posgay A.ndor, Csabrendek 
Poszt! Gyula öröl;;:., Galgamácsa 
Post~ György, Balassagyarmat 
Praefort Emn1a, I<ünbaja 
Praefort József, Bacsa1más 
P1aefort I{ornél dr., 1'.'Iélykút 
Prager Béla örölt., Nagyl~anizsa 
Práger Frigyes, Gyula 
Preiser Ernő, Debrecen 
Preisi::h l{ároly, Budapest, VID 
Prehoffer .1 enö, Cegléd 
Preszler _,.\tnün, Eger 

Prudam Guicló, Budapest, I 
Prokopovits Brunó örök., Tura 
Puky. ~Iiklós, Berettyóújfalu 
Pttskas Lajos, Békés 

Ratl.k Gyula, Zircz 
Rab József, Tiszalök 
Racsek Lajos, Budapest, II 
Radanovits Dániel, Budapest, I 
Radanovits Testvérek, Budapest, 
Radimeczky _<\.utal, Rákospalota 
P~adimetzky Zoltán, Egercsehi 
Radó ~Iiklós, Békéscsaba 
'B:ados Márton, Jászladány 
Ragettly János, Békés 
Rajzinger Imre dr., ózel és Sajóvárkony 
Rau József, Mezöbe1·ény 
Rausz István, Regöly 
Rábel In1re, Tiszaörs 
Rábl J enö örök., Győr 
Rábl Jenőné, Győr 
Rácz Ernő, Budapest, I 
l{. Rá.ez Gyula, Miskolc 
Rácz György dr„ E,iharnagybajom 
·~a.ez Illés, Jász1-piti 
Rácz János, !{iskűnhalas 
Rácz .l enö, Budapest 
1{. Racz Jenó örök., 1'Iislrolc 
Rácz Jenő, ~fakó 
Rclcz S<indor, Tiszafüred 
Rádóczi Gyula, l{ecel 
Rákos Gyula örök., Salgótarján 
Rákos Simon, Nyíbogdá.ny 
Rebmann Rókus, Balassagyarmat 
Regéczy Nagy Béláné, Pécs 
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P~eichard J enö, :f..liskolc 
Reiner lllihály dr., Heves 
Reiner 11Iiksa, Pe::::t2zenterzsébet 
Reiner Nó.ndor, Bihartorda 
Remcsák lYLiidós, Türje 
Renner 1Yiá1:ton dr„ Budapest, V 
Requiny ~.\.tilla, Pilismarót . _ 
Récsey Zoltűn, 'röröli::szentn11klos 
Rédiger ödön, Pécs 
P...hédey Endre örök., \'erpelét 
Réman Béla Gyula, Beled 
Rétay János, Szirák 
Réthelyi József1 Budapest, IV 
Réthy Béla, Béltéscsaba 
Réthy Lajos dr„ Hajcluböszörmény 
I{. Iiévész Imre örök„ Jászberény 
Riesz Arroin, Budapest, II 
Rimay Béla, Budapest, X 
özv. Rochlitz ~4..rturné, Esztergom 
Rochlitz Marton, Pestszenterzsébet 
Rohonyi Gyula, Tura 
Rohoska Judit, 1Ialtó 
Roks:z;in Szilviusz, 1\Iezötúr 
Ron1h8.ny Gyula, Nézsa 
Róna Pál, Szendrő 
Rónai Dezső, Bácsaln1ás 
Rosenberg Henrilt, Csepel . 
Rosinger Jenő Ja.nos, Romhany 
Rossmann Károly, Mád 
Rostetter János, Győr 
P~otfUchs Ev .. Tanos örök., Tokaj 
Rotfuchs László, Tolt.aj 
Róth Elemér Budapest VII 
Róth lYianó, Budapest, V 
Róth Mihály, Gáva . 

Rqzsavölgyi L. lv!a1·git, Budapest ·vr 
Römer Lajos, !(istelek 1 

~unyay Károly örök„ Poroszló és Sarud 
özv. Ri:Ltkay Lajosné, !{ereltegyháza 
RusznyaJt Lajos, Sárvár 
Rusznyák Lajos, Lovasberény 
Rüll Imre, 1fagyaróvár 

Saáry Alfréd, Bácsbokod 
Saáry Gábor, Besenyötelek 
Safáry Gyula, Pilisvörösvár 
Sal János, Letenye 
Salamon Jenöné özv., Szigetvár 
Salgó Péter, Szeged 
Sallay László, Debrecen 
.3arkadi Imre, Orosháza 
Say Rudolf örök„ Székesfehérvár 
Sághy Gyula örök„ Jákóha1ma 
Sámuel Béla, Tiszavárltony 
S<indor Illés örök., Hódmezövásárhelv 
Sándor !{lementin férj. dr. Leipnikerné, 

1\Iedgyesegyháza és lviedgyesbodzás 
Sándor Zsigmond, Gacsály 
Sárkány László örök., Pe:..tszenterzsé:Jet. 
Sárltözy 1-:Iihály, Jászberény 
Sártory Lajos, Balatonboglár és Ba.Iatonlelie 
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Schausz 1fó.tyás, 1'Iak.ó 
Schti.fer A.Jadár, Baltavár 
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Schmid József, Gamás 
Schmidt Béla, Felsöireg 
Schmidt I(ároly, 1!ohács 
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Schreiber József, Fegyvernelt 
Schreiber ].1ihály, Boldva 
Schreiber Lajos, Hajduböszörmény 
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Schuk József, Hajduböszörmény 
S"Chuh Károly özvegye, Katymár 
Schulelt Béla dr., Budapest, I 
Schulek Gyula dr., Edelény 
Schulmann Bódog dr., Monor 
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Sch\varz Manó, Budapest, VI. 
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Stodolni DezsC. dr„ Soroksár 
Stokinger, István, Halászi 
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Szász Mib<lly, Madaras 
Szász Sándor, Bátya· 
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Szilágyi Béla, Pácin 
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'l'akáts István, Szeged 
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Talté.csi Nagy Lóránd dr., Széke2fehérvár 
Tan1ás ~..rihály, Solymár 
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Tcreny Menyhért, Szabadszállás 
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Tóth Pál, Parád és Recsk 
Török 1\rpád, fiegyeshaloro 
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·zboray Gyula örök., Budapest, III 
Z!Joray Gyula öröl;:., 1'Iargltsziget 
Zin1ay Pál, Kecslremét 
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Zlinszky József örök., Dunaföldvár 
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Szaktárgymutató. 
itlkalmazott gyógyszerész felelőssége 15, 87 

osztálya 287 
81 

158 

~<\nglo Danubian Lloyd r. t. bet. bizt. 
~\rgentum acetictun ·kötelező tartása 
Alla:nkincstár terhére Bismosalvan rendzlése 
~-&..llamltincstar terhére Ergosterinum irridatum 

Richter rendelése 
~4.Jlarnk:incstár terhére Glandubolin inj. r::ndelése 
Államkincstár terhére Kuffler-féle diétás liszt 

131 
130 

rendelése 129 „Allandóan letelepedett orvos értelmezése 149 
A.Jlategész~égügyi törvény vé.grehajtása 192, 197, 

188 ./dlatgyógyászati oltóanyagok, 37.erumok arai 227 Allatorvosolc 'kézi gyógyszertárai 80, 223 Allatorvoslásban használatos oltóanyagok 214, 227 Allástalan gyógyszerészelr 25,1 
Beitegellátó szövetlrezet gyógyszerszán1Iai 278 Biráskdás közegészségi ügyben 12 
Bismosalvan inj. rendelése 158 Budapesti Gépgyárak Betegsegéiyzö Pénztár 

vényei 256 Budapesti !{erületi Elöljáróság felügyeleti joga 21 Brüsseli megállapodás végrehajtása erőshatásű 
gyógyszer.ek egységesitése tá.rgyában 169 Cseppmérö- nor.:nal 176 Deá.k Ferenc Betegs, Egylet számlái 277 Diftéria elleni védöoltás 133 i?ú.'téria szenrm kötelező ,tartása 185 
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I'roguis~ák űj gyógyszer.-zket közönségnek nen1 
ár·Lisithatnak 

EgE:;:;zsé.gi 0izonyitvány f3'.<illítá.si és á.t1'uhá
zási kérvényeli::hez 

Egyesitett GyógyszerárszalHi.s sajtóhibáinak 
javítása é3 pótlásai 

Egyesületék, hatósá.golt, testül:1t.ek 
Egységes összetételű gyógyszerek ellenőrzése 
Ergosterinum irridatum Richter rcndeiése 
Eröshatá.:..ü gyógyszerek egységesítése 
Fiókgyógyszertáralt 18, 31, 33, 
Fém nrutrium és te;n kálium á.rusitása 
Forgalmi adatok ltimutatása 
Forgalmi adó -~llenörzése 
Forgalmi körből gyógyszertár á.tköltözése 
Glandubolin inj. r.end~·lése 
Gyakorno-it felvétel 
Gyakornoktartds 
Gyakornoki vizsgálóbízottsági tagság 
Gyógyszerárszabá.sról 
Gyógyszerárszabás (Egyesített) sajtóhibáinnk 

javítása és pótlá.sa 
Gyógy.::zerárszabás változásolt 191•!. évtöl kez

dödöleg 
Gyógyszerliru kereskedések és illatszertárak 

megvizsgálása 
Gyógyszerelló.tása - közkórházaknak 
Gyógyszer.e:!t ( eröshatású) - egysége.sitése 
Gyógyszer~k. gyógyszerfélék stb. anyagokkal 

való kereskedés 
Gyógyszerrenddés ( közgyógysz.erellátási) ki

terje~ztése 

Gyógyszerész alkalmazott f9lelössége 
Gyógyszerészgyakornoki Kijelölő Bizottság szer

vezete 
Gyógyszerész ·ltamarák létesítése 

60 

85 

28!) 
20·1 
135 
131 
169 
34~ 

231 
147 
241 

31 
130 
114 
120 
?.!Q 

iss 
289 

294 

87 
161 
169 

44 

151 
15 

114 
146. 

Gyógyszerész képesités 
tása 

nélküliek foglalltozta-
152, 262, 

Gyógyszerész pályélra felvétel 
Gyógyszerész titoktartási ltötelezettsége 
Gyógyszerészelt kötelez{) könyvvezetése 
Gyógyszerészek névsora 
Gyógyszeré5zet - közegészségilgyi intézn1ény 
Gyógyszerltöltség.e'k folyósítása 
G:yógysz~,rkUlönlegességek évenkénti tö1·zsköny-

vezése 
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