
Tophosan 
Acitophosan 

Tophosan:YI 
Ph'enylchinolincarbonsav éS enriék 
kombinációi: 

Pepton 
Pepsin . 

Pankrea.tin 
vegytiszta állapotban. 

'Hyperol 
35 súJyszázalékos hydfof:tefú:íriroxyd~;. 
lu_i:iot t_art~Jmazó szilárd :H202· -ké'sZít;,; 
meny, por- es 1 g-os tabletták á·fakjábáá. 

Pe·roxygenol 
3~1 s~lys~á~aléJ~ot l~rtáffuaZó vegytiSz't'a 
~~Ü-- kesz1lmeny, 200 g-os ;'üVegdugó.s 
uvegekben. -

Hydropyrin 
Kalmopyrin 
~z acelylsav vízben oldh8-ló 
illetve calciumsója. 

RICHTER GEDEÖN 
vegyészeti gyár r-t. · 
Budapest, X, 

GYÓGYSZERÉSZEK 

ÉVKÖNYVE 

Összeállílolta 

KARLOVSZI{Y GEYZA 
és 

RORITSÁNSZKY OTTÓ 

A Gyógyszerészi l\özlöny,a Magyarországi GyógyszerCsz 
Egyesület hivatalos Je.pja !üadóhivatalának kiadó.se. 
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CENTIWM l\IAD<>VALLALAT RT. 
BUDAPEST. IX. KER . l<ÖZTELEK-UTC A !. SZÁM. 

ELŐSZÓ . 
.1\ Gyégyszerészi I.Cözlönynek a Gyógyszerészi 

Lap:k Eg:yesített kivclóhivatalából 1933 elején tör_., 
tér:.t l;:ivál:isa óta ezuttal ináscdizbcn adjuk ki ön_ 
d.llóan EvkönyvUnJ;;et. Tavalyi kötetün1;;ben felvettül1. 
nzokat a ré,gi törvényeket és rendeleteket is, me_ 
ly:;k az egész Gyógyszerészi jogrendszer alapját al_ 
1~otjtlk és amslyböl ez a jcgrendszer klindul. Fel
vettUlt azo11kivül a tavalyi köti:.tbe az 1925 óta 
megjelent fontosnbb jcgszah:UyoJc?.t abból a fe!te_ 
-,ré.:::bt:·l indu~va !\!, hegy e::5ta. jogcsitványt nyert ka~·
tctr.:;ain1;;nak már nen1 állott módjukban az 1925-ben 
inegindult gyüjtemény egy::-s J;;ötcteit n1eg:::;z~rezniök. 

Ily formán a trr va!;yi ];;ötettel újabb sorozat alap_ 
ját rnJ;;tuk le, n1iért is a jelen 1ü5tetben c.suptl.n az 
193'1-hcn n1egjelent miniszteri és egyéb hatósági 
I ~-~1cL!~tel;;:!t, egyesületi 6s t-:;stületi érsitésitéseket 
közöljUl'i:. 

De klllönö:;en na.gy szolgálatot vélünl~ ~(artár_ 

sainknak tenni azzal, hogy felvettük ebbe a f. év 
végén, a Ii7. j\l::ig}-ar Gyógyszerkönyv életbelépésé_ 
vc! kapcscl2.'tos, n::i.gyhorclerejü és n1indennapi hasz
ni1atban :illa:1c1úan a!kamazásra ke~·ülö rendeletek2t, 
miáltal ezeket maradandó és !;;önnyc,n kezr:lhetö alak_ 
i;an bccsátit!1;; J;:artürsaink rendelkezésére. 

Jelen ltötetUnknek tartaln1a és beosztása egyéb~ 
J;;ént megfelel az előbbi köteteinknek. 



Ebl::öl a mar 1negszckott és jól bevált tartalom_ 
ból kiváló a gyógjrszerész~kre különös értéltet jelentö 
tanulmany emelkedik lti. 

Dr. Jlfozsonyi Sándor min. ~anácsos,_ ·egy. m. -~?-
nár, a tudon1ányegyetemi gyogysze·rtar vezetoJe, 
A f1yógy:-;,;;erés::elc lcyfontosnbb teendői az új Gyógy_ 
s:::erkönyv Cletbelóptctésével kapcsolatban címen bo_ 
csátott Évkönyvlink rendelkezésére rendkívül érté_ 
kes s a gyógyszerészi praxis nagy fordulópontján 
szinte nélkülözhetetlen tanulmányt. 

1Iár régen tapasztaltuk azt, hogy a gyógysze_ 
részek - tulajdonosok és aUcalmazottaJc egyaránt -
erősen hiá.nyát érzilt oly vezérfonalnak, mely őket 
a szolgálati viszony bonyolult jogi kérdéseiben el_ 
igazítja. :Niár akkor, amiltor Löcherer Ta1nds, a 
'.fi-Iagyarországi Gyógyszerész Egyesület alelnölte a 
GyógyszerészE1t Reformpártjában e tárgyban álta_ 
János tetszést aratott, kitünöen összeállitott felolva_ 
sasát megtartotta, felmerült a kívánság, hogy az 
előadás nyon1tatásban is megjelenjen. Ezt az elő_ 
adást - ebböl a kivá.nságból li:iindulva - Löclierer 
Tan1d8 és dr. N(t[ly De.::sö Bálint ügyvéd, - az 
utóbbi jogászi li:özren1űl~ödésévE:l - kiegészitették, 
rendszerbe foglaltált és sajtó alá rendezték. Remél_ 
jlik, hogy ez az összeállítás hasznos szolgálatokat 
fog tenni. 

l!:vkönyvünknek ezt a legújabb kötetét ugyan_ 
azzal a bizalon1ma1 bocs3.tju1~ ütj8.ra, mint az elöb_ 
bieket, s bízunk benne, hogy kartársainJ~ ugyan_ 
olyan szeretettel és megértéssel fogják ezt is fo_ 
gadni, ·n1int az előbbieket. 

Kartársi üdvözlettel 
Budapest, 193·L dcce1nher hó. 

l(rnit,w1Hö::.:k_1J Oltó, 
a Gyógyszereszi 

társszerkesztője. 

Iiarloeszky Geyza, 
I<özlöny · 

szerkesztöje. 

l-~J:;:A:.::N:.:U:.::A:.::R::..__1___,,.:.F.;:E;::B;.;.R;.;:U;.;.Á;;,;.R'--- J 

1 f( Újóv 
2 Sz Jé;:us sz. n. 
:J Cs GcnovC\'ü 
4 P Tilusr. 
5 Sz Tclcsz!or 

6 V Vlzkereszt 
7 H Lucitin 
8 K SzörCny 
9 Sz Juliún 
10 Cs Vilmos 
!l P Higin 
12 $;: Ernő 

V Sz. CSal3d 
H Hi!Ur 
K Pül Remete 

t 

]i 

13 
l·l 
15 
Jfi 
17 
18 
l!l 

Sz Marcell t 
Cs Antul 
P Piroshn 
Sz B. !'llnrgit 12' 

20 V 1 F8b, ós Seb. 
21 H A:mes 
-ri K Vince 
23 Sz P. Ruimund t 
•).J Cs Timót 
2s P Pcil lord. 

t~ _s~,~- l-'P_:o~H-lw_"c~p---! 
27 v 
2ö H 
29 K 
30 Sz 
31 Cs 

Ar.nnysz, J,~ 
N. Ktlroly 
Sz. Ferem: 
lvlnr!inn 
N. PC!cr 

1 P hmtlc 
2 Sz •Gysz.B.A.] 

3 V Balázs 
·l !-1 K. Andrús 
S K Ai::otu sz. 
6 Sz Doroltyll 
7 Cs Romuuld 
8 P Móthoi J. 
9 Sz Alex. Cirill 

t 

10 
11 
12 
13 
1•1 
15 
16 

V Skolaszl. ]l 
H Máriu m, 
K Szerv. 
Sz Rlcci sz. K. 
Cs Bólint 
P Fausz!in 
Sz Julitinnu 
-1-----r 

17 V Septuages~""' 
18 H Simon :::; 
\9 K Konrúd 
20 Sz Aludür 
21 Cs Eleonóru _ 
22 P Pe!cr szék. 
23 Sz Dum. PCtcr tt -------

241 V Sexages. 
25 H Gézu 
2ti K /Vlarnit 
27 Sz B. BLI1hory 
28 Cs Romii.n 

5 

Jegyzet 

Vizelet- cs eg;yéb viz!!:gá.!at0Iu3úi 
a .i.\I. Gy. E. '\rcg;yviz~gál~1 -~llonu1s~1 
ni é r s ék el t d íj az a s ml:ll~~tt 
végzi a. vizsgiilatolutt. 

Chn: Budapest, 
Tel: 32-2-07. 

\TI!I., .-\gb>i"cleld-utca. 8. szán1. 
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j 
·MÁRCIUS j 

J'ÍF'Ril.RS Jegyzet ' 
1 p Albin 

tt 1 
1 H Hur.o 2 s, Simplic. 2 K P. Ferenc 
3 s, Hil{(írd plc @' 3 v Fa,sanov. / ·I e, Izidor 

1 
·I H l~üzrnCr „ 5 p F. ~z. Vince 5 !( Ő;:st•b 6) íi Si: Coclcszlin p. 
6 s, Hamvt1zósz. --
7 Cs Aqu. Tamtls tt 7 '.t Passlo v. 8 p ls!cnes J. 

tt 
8 H DCncs 0 5, Frunciskn . \1 K Konníd 

iO s, Ezcldcl ]) 10 v lnvocablt 11 ! Cs 1 Leó püp<1 
11 H Szi!úrd IL. P fújd. sz. u K !. Gerg. püsp. ]) 1::11 s, Hcrmcn. 
Jj s, Szubin 
J.J e, 11-!a!ild tt 14 v Virág v. 15 p Nemzeti ün. 15 H AnaszL 16 5, Gcr«b \{) K Labrci --

l 
17 Sz Anicél ,. 17 v Reminisc, IS e, Niigycsül. 

18 H Stindor !ól p Nt:ypt:nt. 
10 J( József 1 20 s, Nor;yszomb. 
20 Sz 1 .. B. Caúl\y •· 

1 
21 e, Bcnedch ·r"i" 21 v Husvi:ivas. 22 p Gen. Kolulin 22 H "HusvCihótfö 23 s, V1klPritln ! :!:! J( Bdu --

21 Sz Gyfügy 24 v Oculi a:c. J. I " Cs :.J;irJ\ (T, 25 H "Gy. o. 8.A~. 2/J p l\forccllin :fo J( :i.fonu 2i Sz !\. Pckr 2i Sz Durn. Jiino~ ' 28 e, Kt!p. Jünos 20/ v ln Albis 2H I' Au!,'us;;!u 29 H Pé!er vL 30 Sz Ker('ny 
:10 l K S. J\t,tidin 

311 v Lac;•ne 

Litcgassnk a székházi vcndég.szob~lkat (\'!., I-It•gedüs 
Sándor-utca 17.). Tiszta, l;:{~n:;ehnes, rnersékrlt üi.·1:.k. 

összes szinlulzakba 25-30~7i-os ked\·eznifny. 

1 MÁJUS 
1 1 Sz Fulop 
31 ( 5 ,\tlwnoz 
J p Sz J. fd! 

1 
! Sz F!orwn 

---;-;- Misenc.--
fi H Jiinos 
7 K B. Gizcllu 
::; Sz $;:. Jin:s. 
!I Cs Gergely 

\0 p An!onin ::9 
111 S:; S.: Ferenc 

12

1 

v Jubiiaic 
13 H B. Rcbt!rl 
l ! K Honifiic 
15 ! S.o Dc lu Sn!lc 
p- 1 e N. sz. Jünos 17 Ps Posktil 
18 Sz Vcnunc 

19 v 
2(1 !! 
:!! K 
:!:! S;: 
2:i e~, 

:) 1 !~ 
.:.:, S:. 

26 v 
27 H 
:i:-; K 
29 Sz 

30 Cs 
31 p 

Canla!e 
Bernordin 
1:1 Andr1.1~ 
Juliu s;: 
lh.:z!n> ti· 
Kcrc~::l ~'· 
V!L G(:ri: 

Hogate 
Pc~la 
Ai:os\an 
~1i:1.1.i :>Jond. 
Aldo::ocs. 
B .. A. rn k. 

JIJifüJS 

9, v 
jOI H 

11 1 " 
12 Sz 
J:l Cs 
1·1 p 
15 Sz 

16 v 
17 H 
p; K 
')q S:: 
ió Cs 
21 !' 
22 S;: 

Exaudl 
Klotild 1 
K. Sz. Fcr. ,_.:: 
UonifUc 
Norbert 
Hób\~rt 
:v!cdiird 

Pünl(Ösdvas • 
Pün!tösdh. 
BurnubUs 
F. sz. Júnos 
Antnl 
Vuzul 
JP11in 

Sz, hiiroms, 
Heiner 
Eirérn 
Gyüriü:;. i" 
UrncpJa 
e. ,\luios 
Akos 

2.3 V Ecliltrud ;:.-
2-1 H K. Jcino~; 
"'> K Vilmos hv. 
:lő $;: Júnas. Piil i' 

1

27 Cs Lü~;,_Jó kir. 
2~ p J. sz. szivc 

~~- ~S::_z::_ l~P:_.:.é_<e_,_ó_s_P_a_· 1_
1 

j oo v \ Pol eml, 

Jegyzet 
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1 
1 

~. 
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JULlllJS AUGUSZTUS Jegyzet 
1 H Jézus sz. v. 
2 1( s. B. ;\. 
3 .Sz 1\l. sz. Pdpn e. 
·1 Cs Ulrik pk. 
5 p Znk. Anti;! 
li Sz lzuiüs pr. --
7 v Cirill, M. 
8 H ErzsCbct ]1 
\1 1( Vcronih11 s;:. 

Jll 5, Amúliu 
11 Cs L Pius p. VI. 
12 p G. JUno~i 
13 Sz Annldfl 1ik. d. --

14 v Bonnv. pk, 
15 H Henrik 
16 1( t\. B. A. 
17 s, Elek hL ;· 
18 Cs J\nmil! hv. 
l!l p P. Vince 
20 Sz Jeromos h\·. 

21 v i?'rax.cdes sz, 
22 11 r.Brla M. 2;1 1( Ariollimir pk 
2·1 :iz B. l\ing11, !\r.i' 
25 e,, Juknb top~. 
2ii 1' .·\n;iu n~s:,. 
27 S:: Pun!ulcon \"l. ---

28 v lr:ce 
2:1 H li.lürtu :Jo 1( Judit v!. ,.;-; 
31 Sz Lo;:olui /g-;i. ·+ 

11 e, 2 p 
.1 Sz 

41 v 
5 H 
6 K 
7 s, 
s e, 
9 p 

10 5, --
" v 
l~ H 11 K 

l·l .':::z 
15 Cs 
Ili p 
17 S1. --
te 1 v 
u; H 

?O' K 
-,1 1 5 
221 e~ 
''"l I' 
~-·! S;: 

Vas. sz. P.:!!cr 
L. sz. Alfonz( 
lstnln \'!. 

Domo:;!:os 
!:[. B.·A. 
Ur szinev. 
Kaic!Un hv. 
Ciriék vt. 
Vian. Jón. 
Lőrinc v!. 

t 

Zsu2:sanna 
KI óra 
loo]y. !\, 
Özséb vLtt ,:;) 
N.-Bold.-A. 
Joukim 
Jücinl hv. 

Ilona 
Lajos 
*Sz. lslv. I!. 
Ch. sz. Frunc ( 
Timút vl 
Tcn. Fül. 
Bcrtcdun up. 

iL<ljos 1 
Zefír ín 
Kol. si. Jüz5. 
l\goston pk. 
Ker. Jiin. lch .$ 
L. sz. R<izn 
Ruimund hv. 

\·-eg-yiik igénybe a. széli:húzi V(•ndégszoh:ll.:at CVI„. 

IIeg·t."t!üs Sándor-utca l!). c..~saládias, tiszta, 
1nérsékelt tlrak ! - ö!;·szes s?Jnházal\lJa 25-
30~{,-os I;;etl,·ezn1ény. 

f; 

OKTÓBER SZEPTEMBER Jegyzet 
1 V 1 Egyod 1 l\ 1 Rom'" pi-'.! 11 [o;tHm k " Sz Orz6nng\', u t 
.1 K i\lnnsz\ct pl. l C<; L1z1tit Ten1 
1 Sz 1 V1lerb Rozu 1 P l Ah Ft.!renc 
5 • Cs Jus:t Lrir>nc 5 S: Pbcid \t ] 
h p 1 !dti ] 

_!_ Sl \ l\.tlssm \ crl 6 v Bruno 
7 H Ok. B .• A, a V ~Kis B.„A s K tvlugy. N.-A. 

9 H KJ. PCicr " s, DCncs pk. vi. 
10 1( Tol. Miklós 10 e, Rorg. Ferenc 
11 s, Pro .. Jüdnt 111 p Plt1cidiu 
12 rs i\lüriu ílC\'C \'/. 5, l\likso pk. v1 •. ::S 
13 p Notburg, ~·.1 

l·l S• Sz. ker. fclm. 13 v Ede kir. 
1 l·l H !\alliszt 

15 v Hélf. Sz. 15 K Tcrb: sz. rn H Kornél Hi S;: Gül npüt ;· 
17 K Sz. Fcr. seb. 17 Cs Sz. l\lorgil 
18 Sz Kur). Jó;:sci t'i" 18 p Lukúcs e. 
19 Cs J11nuiír pk. ~" Hl Sz Al!wnl. Pi>ter rf 
20 p EuszlM; 
2! 5, ~l'lúll: up. 201 v Vendel J, 

21 11 Or~olyn 22 v Móric .,.1 K Korduln sz. 
2:1 11 Tckli1 ~.1. S:: !muic p1ilr. t 
2·! 1( Fo!:. k. i\lüri11 ,.11 e, f~úfucl Íii11. 
2$ 5,, Gcl!,~rl ph. vt.i" 25 p R. i\'!ór 

1 
20 e, Cipriim <·s J. 1 "' 5, Dömii!iir vt. 
27 p l\ozm., D. 6:"-
26 Sz Vencel vi. 21 \ v Kriszt. k, 

' 1- 25 1-1 Sim. Jlid. 29 v Mihóly föa. 2H \ K Narcisz pi;. 
JO 11 Jc·omos JO, Sz R. sz. A. 

:lt 1 Cs Fnrlws pk. tt 

i{artúr.':'nink tigyeln1ébe! 

Ta.nuln1íi.nyait Budapesten végzű 

gyermeke csaiü.tlins otthont talül 
a szélctuízi Dhi.kotthonhan. 
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NOVEMBER DECEMBER ] v Elegy pk, 
2 H Gibionu 
:J K Xnv. Ferenc 
·I s, Horbülu.s;:. 

1 j Cs 1 Mindszeni 
_ _:

1 
P Hulottuk nnpju 

3 V Huborl 
•! H B. Ktiroly ]1 
5 K Imre herceg 
fi Sz Léntird h\·. t 
7 Cs En!iclb. p. 
8 P Golllricd 
!l Sz Tivud<ir vi. 

10 v 
11 H 
12 K 
1:1 Sz 
J.! Cs 
!5 p 
1ú Sz 

A. András,i0 
i\hirlon pk. 
l\ft.irlon 
K. sz. Szun. t 
Jozulüt vt. 
N- Albert 
Ödön pk. 

'i7 V Cs. Gergely 
18 H Pé!cr. Pül _ 
llJ K ErzsL•bt.'t 

1
201 Sz Vul. sz, F(·!íxi" 

. 

21 Cs Sz. ivl. b. 
22 P Ct:ciliu vL 
2:J S.: 1c+.~rncn p. vt. 

24 V f(. Jilnos 
25 H !\ululin 
26 K R Jnnos 
2i Sz t s. \l(!fw 
2-S Cs ls!Hm up \ t 
2!11 P Szt<lurmn 
:m Sz 1 Andrüs i!p 

;; 
e 
7 

8 
9 

Hl 
11 
12 
!:l 
l·I 

~I 
16 
17 
IS 
J;l 
20 
21 

22 
2:1 
2·1 

25 
26 
27 
'.fö 

29 
:m, 
:11 

1 

' e, Szubbus7. up. 
p r,Ji!dös pk. 
5, Ambrus pk. 

v Szeplőt. fog. ,., F. Pc:cr 
K /'l.lclkied. '-~~·; 
5, Dnm<lz p. !w. 
Cs Omliu sz. 
p Lucn sz. 
5, Niküz pi\. v!. 

v Valerlán 
H Etelku 
K Lüzür ,; 

Sz Grüci"in ., 
e, Pc!ügiü 
p Timót. ;\l. 
5, Tmmis ap. 

v Zonó ,., \'ikTútiu 
K Adi:m és Éva t 
Sz Nagykarács. 
Cs *Is!vén 1. v!. 
p Jünos uposl. 
Si. A11róncnkk 

v Tamil$ ,., Dtlvid 
K Szilvcs;:fcr 

H:~·; t:~rsaink !ig,'.l:ebnéh~ ! 

'l'i!nu!u::ún;,ruit. 

1 

Jegyzet 

l:•á:1ya .'.:s~1Iú!lius ctt:!1cni tahl! a 
székhúzi Leúnyotthoabu11. 

Kocem11sTER 
FRIGYES 
UTÓD.AD 

Gy®gyárúnagyke1·eskedés. 

IliI:g\Jízhutó rninös::'gi.l drógok és gu!eniku:' 
tés~itrnén.vek. ·vcr.··envk6ne; Ú.!'ak. '!?onto,"' 
ó:; elöze1-:8ny l~isznlgáié.s.-

BUDAPEST, V., BOLII UTCA " o. 

Si.irgönyeírn: Ph:ll :1.1ach:::rnin. BudrJ.p:::st. 
Tcl·:::·fon: 251---89, 251-~80, 251--·91 e~ 

1·17--56. 
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A gyógyszerészetre vonatkozó 
jogszabályok gyűjteménye. 

Az 1934. esztendő :!lolyan1án 
lllegjielent re]adelkezések. 

KORMÁNYRENDELET. 

13 

~4 Genfb;;n 1D25. évi február hó 19-én J;:ötött „Nen1_ 
zetkilzi ópiun1egyeztnCny" becikkeiyezéséréH szóló, 
1930 :X. .... ;...X,7II. és a lnlbitószercJ.: g~·:irt{lsúnak korhl
tGzása és Jorga!cn1hnhozatalünal;: szabályozása tűr_ 
g;vában Genfben, 1931. évi július hó 13-án kelt nem_ 
zetk(izi Cl,,~·c7.Jnény becild;:ciyczéséröl szóló, 1933: 

'iJII. törvén;_rcikl\:ck Yégrehajtása tárg~:ában. 

- A m. kir. ·minisztérium 2.222-193,1. 1'I. E, számu 
rendelete. -

(I{ivonat.) 

_t:.,_ m. kir. minisztériun1 a Genfben, 1925. évi f.;.·b
ruar hö 1'9-én l;:ötött „Nemzetközi ópiumegyezmény'' 
becikkelyezésé~·öl szóló, 1930: XX.XVII. t.-c. 4. §.-ának 
elsö beli:ezdése és a kábitószerek gyűrtásánal\. li:orlá
tczása és forgalomba!'lozatalánaJt szabályozasa tár
gyában Genfben, 1931. évi jülius hó 13-án ltelt nen1-
zetközi egyezn1ény becikkelyezéséről szóló, 1933: 



! 
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VIII. t.-c. 3. S-ának második bekezdé:oe alB.pján, a kö
vetlcezöket rendeli: 

J. A kábitós:::erek hat6sáyi jelii!)yelete Cs ell~11örzJsc. 

1. s. 
(1) _-\zok a 1uibitószcrek, an1elyel-: a m. kir. bel_ 

üg~"miniszternel{ a Budapesti I{özlönyben közzétett 
rendeletei szerint kórcs ,méregélvezetre all{ah11asak, a 
jelen rendel€tben m~gálla.pított sz;1b:1lyok szer.int ha
tósági fe1Ugye1et és el!enörzés alatt állo.nalL 

( 2) _4.._ hatósigi feli.igyeh:tet és ellenörz~st a köz
egé-::zségügyi hatóságok gyakorolják. 

(3) A hatósági felügyelet és ellenőrzés Jdterjcd 
a kilJítószerek mi:1deDnemü elörUlítúsára, termelós2re 
(tern1esztésére) és forgalon1h::thozatalűra (behozata
Já1a, 1~ivitel~re és Utvitelóre), további készletbe:i tar
tá::ira ( bizonKlnyban tartására, raktározására, stb.) 
ós ajándéltozására. 

(·!) .Az (1) bekezdés alá esö kábitó::ze1t alk<:c~-

1112.zni kizárólag crvcsi vagy tudományos có:ra 
szabad. 

7. ~-

(1) .4... gyógyszertirak az 1. ~ .(1) bekezd2.<.:fbe!; 
n1egjelölt !uibitószereltet gyógyászati célra, lt5.l;ít 
.szetüze111i engedély nélkül is beszerezhetik, feldolgoz
h2tjűk és gyógyszerkónt orvosi (úllatorvo.si) ienjeJ
vényre löszoi_gáltathatjált. .4... 1i:ábitószere1tne!t viszont-

elürusitúk r{sz5re való t:r1neléséhez_ term::szt2::z·:1ez, 
&.vártásü!1oz, elöúllitásához gyógyszertáral{Il3]{ is !{ü
lőn Jcibítószeriizen1.i engedélyre van .:zültsé.gült. 

(2) l\. gyógyszer'3sznek a kábítészert tartalmazó 
gyógyszerek kiszolgáltatása all;:alm<iva1, a gyógysze
r.:!t lösz'.:llgáltalii:::ira von1tkoz6 általános rendeUte
zé.seJten felül, n legnagyobb ltörültekintést és gon
dcs::-igot li:ell t:i.n1:sitania és minden olyan esetben, 
an1ikor a rencl<.:let k8.b!t6~zer ~·entleltctéssze1ii, vagy 
gyógyitó célra való felhaszn8-lisa tekintet:'!·be:J lc~
tely n1crül fel, tájékoztatás céljdból a legrövidebiJ 
úton a rendelő orvo::hoz ltell fotcluln'a. 

(3J -~ gyógyszertárak az 1. ~. (ll bekezdésében 
n1egjclölt ln".bitószerek a 1;;ü1föklröl való behozata'.a 
va.gy Jtivitele esetén. szintén köteles~!;; behozatali, 
illetve ki'.-iteli igaz:::lv:inyt szerezni. 

(4) .A.. g:yúgy;:;zert'.lrsl-:: a jelen rendelet 1. ~- (ll 
]:(:l>ezdós21~e!l nH~gjelölt anyagc1tat és készitménye-
1tet ~, b21fbldi forg:iJ::-;111ban szabtlly.sze1ii keltezéssel 
és l12\vegzrJv1~!, V'1lr1:·1·1h1~ a gyógysz::rtir fele·ös veze
töiürek ~1i:!ir{t:~:·1,:al i:;l(fitott külön rendelöjegy a'apjin, 
az i;1:1litr.•1.~ :1ny,·i.~_;ok és kdszitn1é~1yelt forg::.lomba
hozatalúra kdbitószerlize1ni engedéllyel biró szen1ély
töl va;y vált11qt_t6!, közvetenü! szerzik be. Ezen 
cíöir:isn:J.i~ rn:g ~1cn1 felelő n:ndtlésre kábitószert lti
;-;zo!gá!tatni ·tilos .. Az eladó a. n1egre2delöjegyet a Jd
Ezolgd.1tat:is iclöpcntjár1ak és a kiszogűltató, valamint 
az átvevő nevének sn.jáBi:ezü rije.g:-srzese mellett visz
sz1t.artjil é.s nz ált:il:J. ld;.;zvlgáltatott n1enny.iség h:J
v:'fcrdit:ísának ig,1zoLSsára n1E.'görzl. I-Ia a n1egi.·en
d~lGjr.:gyPn megjelölt n2ennyiqéget csn.k rés:,:ben ·mBri
tettéh: ki, ezt a ltörülményt a- n1eg1endel.öjegyen fel 
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l;;ell tüntetni; a n1egrendelöjegy ez utóbbi esetben 
is a szillitó félnél n1arad; a hiányzó mennyiség utó
lag nen1 adható. 

(5) A gyógyszertara1" részéről megb-izott be
Yús:'i.xlónak szernélyazonossdgát, l;;özvetlen vásá1·lá/;; 
esetén n1inden esetben arcképes igazolvánnyal lt·=Ü 
igazolnia. 

(6) _A;.. .gyógyszertárak üzleti nyon1tatvanyail;;a\ 
hélyegzöjüket, stb. 1;;ötel~sek altalátan zárt helyen 
tartani és n1egbízh.ató egyénel;; l;;ezelésére bízni. Y. 
az említett tirgyakkal vis2zaélést követtek el, vagy 
ha azok elveszt0k, - a gyógyszerész l;:öteles arról 
az el.::öfckú J;:öz:gJszségügyi hatóságnak azonnal je
lentést tenni. 

Zárórenclelkezések. 
19. ~. ( 1) Ez a rend2let 193-L évi 

lfp életbe és ezzel a 7.·130-182·.L )L 
delet (RendE:letek Tiira, 192·1. év 
veszti. 

április hó 1-én 
E. sz·in1ű r:::n-
269.) hatú.lyát 

20. §. Ezt a re>1delet;;t a n1. kir. belügyn1iniszter 
hajtja végre, a1i'.i a töbhi érdekelt mini~zterskkel 

egyetértőleg jár el. 

Budapest, 193·1. évi március hó l-én. 

rito: .. :: Gön1bös Gyula; 

m. ldr. minisz~erc1:JGk. 

RUGALMAS 
TAPASZKÖTÉS 

MAGYAR GYARTMÁNY. 

VEGYÉSZETI GYÁR R. T. 

BUDAPEST, 
VII., KOMÓCSY-UTCA 41. 
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BELÜGYMINISZTER! RENDEL!:TEK. 

.l .\íag_1·1~rors:ági Gyögy:-.zcrcsz E;;,.-ycsület mód;)sitott 
al.ap~zahá!y~!.i.nak láttan1oz.ása . 

.:\. ln. kir. lJelügyrniniszter l•.!6.771-1933. VIII-a 
szamű leirata. -

(.:\_ ~zéke2.fövárvs Po1gármesterén€1i:, Bud9.pcst.) 

J!lrtesit-:n1 a Po1g-il1n1c.:;t..:;r urat, hogy a Iv!agy::tr
or.::zági Gyógyszerész-Egy2.:iület n1ódositott al1p2z:i..
b:lly::i.it láttarnoztam. 

Fe1lüvcm, hogy az alap2za.bűlyok és a jegy
zőkönyvi md.sclatol~ egyik p.:'.!d·inyát saját Jev:§lt.i
r<'.i.ba helyt.:zze el, a n1ó.sikat az e11enörz§srz hivato~t 
h2lyi ható::.'1gn·,t1::: hivatal::i:-:i hn.:::znilatr:i 63 mr:görz~s 

i.:Cgett adja ld, :::.;,;; ;::la.p~z::·1::UyoJ-: harn1adik p.:!lchi.nyát 
pcd'.g az ercde~i :;~.gyzökö::yvvel együtt. az cgyeslil2t 
ró~·zére rövid úton ldadta':'i.1. 

„LABOR" 

PIPERESZAPPANOK 
n1indenütt b;;v.zzctett n::írl\i~ úruic 

I{ivánatra speciális összi:átiitüsban !5tt~~át nüv.-el is 
Jté::zit pip-::r;:sz:11:pu1.lt: 

TÖRÖK-LA-ROR 
Gyógyáiuna.gykcrcskcdés és \'cgyeszcti Gyár Rt., 
BudapEst, \'!., !{irály-utca 12. Tel:=fonc:k: ~'2·1~-3-20. 

2 
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Ecryuttal értsitse a Budapesti Gyógy.::z~~·é.<:z 
0

• • • t 1. · ·elmh~ a Te3tulet-Testl\let elnökseget, hogy az a '"ei ~- . . 
0 ·ban foro·ó eo-yr.c:ület a1apEzabalya1 nne1t hogy a szo 1::> o --- . ·rr, 

hB·g~a;;:sana1t jóvá, illetve a }.'1a~yarors~á~~ Gyo~~f.~ 
--or:e-"z E• gye"=ület újabb ltözgyüles tarta'.3a13. ut::i._1 .... 
;":>Lo\;: - -::. - - t 1· -"ti ·tö-
lassék, kellő indok és jognlap llii-11yahan e JC:::l .te 

nel;; nem t3.láltum. 

Budapest, 1933. évi december hó 19-én. 

* 

A. miniszter rend:oletéböl: 

dr. Pr!slutncly Já>1os, 
miniszteri titli::ür. 

\ 'III.-<< ba1if._r_,_11Jni11is::;te1i s::.'á1n.J1oz • . A 1.~G.711-1933. 

T..J:ltta. a magyar királyi belügy1ninisz_ter az 
aiúl:hi nFído!::itó, illelv2 1dcg2szitö megj:gyz;::seld~:r: 

1 1 z ecn~esület minden :::zerve ltöteles a 1.tolt· -· .. ··~ <.:é•.rveteshc fel nem vett b<irn1'2:ly ö;::szeg foly<.:s1 a-
~ahoz a l;;özgyiilé~ utólagos jóvihagy:lsó.t megszc
Tezni. 

2. l\. ltözgyülés halá~·ozatképességéhez áltahi~.'1n 
1cf1alrihb .ltíO s,::auacntnc- }O!Jc-sult tau jcle·niéte szu!;;
seges. 

u. -~~lapszab:'.Uymódositás, n1ás cgyesüietbe 

olvadd.s, feloszl:ís t?s ez_ esetbe~ a ":~~::.:n h.~v~f~r~~= 
t:isa tárgyáb1n összeluvott kozgyúle"' hatiroz,.t1~
p~::S{:?;éhez leyalább SOO s:..rn;a:atra jOf/Of:n11t _tag 1~·
lcnl<ilc, az e türgyban hozott h:J.tározatok érvenye~~~
géhez pedig, a jelenlevöl;; !cét!iarnu1dd-1:cl1\. hu.:;zttJa

r;1ltlsa .szül;;séges .. 

-1 -~ 15. ~- 3. pontjában cn1lített választmányi 
válas;tott' tagol;; számát 30-ra emelem fel', hogy a 
szán1 ugyanezen §, 5. pontjé.nak inegfelelöen osztható 
legyen és pedig olyké-pcn, hogy 9 fövúrosi és 21 vidéki 
tagja legyen a választmányna1;;. 1-1 vá.lasztmányi 
tagot a fövárosi és vidél;;i vti.lasztn1ányi póttagok 
ltözUI l;:ell behivni, a választmánynal;; 30 före való 
ldegé.szitése céljából. 

5. ..:-\. választmányi ülés hatarozatképtelensége 
esetén 5-15 napon belül, ugyanazzal a tárgysoro
zattal, újabb választmányi ülés hívható össze, a.m:ely 
tekintet nélkül a megjelentek számára határozat~ 
k:épes 

6. A helyi csoportol;:ra vonatkozó 36. §. törlése,. 
nünthogy az ebben foglalt rendeU;;ezések nem felel
nel~ lneg a 77000-1922 B. 1-L szán1ú rendelet vonat
kuzó rendelkezéseinek, hivatalos tollal történt, s en
nek n1egfelelöeu a 37. § számozása 36.-ra lett ldja
Yitva. 

7. _.\.z a.1apszabályo1~on kivi.il használt, vagy jö
vőben használandó minden egyéb szabályzatot (ügy
rend, stb.) ·1--1 páldányban a m. kir. beliigyminiszter
hez littamozás illetve jévü.hagyás végett fel kell ter
jeszteni. 

Budapest, 1933. évi december hó 19-én. 

..:-\. mlnbzter helye.tt: 

Blaha, 
államtit:J.uir. 
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tl· - t„ ····é•lj'el- és rcndeteteli: 
. '.\.z egész~egugyie vona „o~o oi_'. • „ , • 

gyi'tjtcményéuek l;:otelc:lo beszerzese. 

-· .A.. m. !.:ir. belUrrynUni.szter 249.382-1934. XV. szá-
• 

0 

n1ú rendelete.-

Gyóo•yszerész E!?:yesület E!nöl;:-( A Magya1·orszigi ..... 
ségénelt.) 

9~Jl930 N "':1 1VL szimú Hiv.c:.tkozással a '10. v · • J..'' • 

rendeletre, értesitem a t. Elnökséget, hogy ,,.'1z 
t · „ 7 c's 1 e11cl"letek 

ea{;s;:séqii(/yre vonat1c':::ó or1·~nJ,C ~ - -·· • 
. - .. ,t,., 1;~{ 1~.,6 „ című félhivatalcl3 rnunkan:Ll{ VíI 1'.o 

!JYll"' ·· · „ . . 1 -1 a A.. m"T'Ü~" a te;te ez év n1árcius l~a·:abs.n J-2 ern < n1eo. - - ~- .·-
l·ö·~-o-észséei.igyre, :112töleg a gy6gyszerészetre _vo ·at
„ 0 ""' 

0 l · a t· ··-s-e-= JOO"sza~ 
1~ozé és az 1929--1933. évben na o o~ .:._ - .. ""' "' 
bélvcltat. elvi jelentö.sr~gü 11atároz2.toka1.. es dontv---

ny~1\.et t:;.rt:!ln1azza. 
TulinthogJ' ~ nninks. azon szakl\.~nyvek ::oport~ 

··'b" turto"'ik "melvet a cryógyszertarak .:?. n-,.041--
]<.I. "" ~ ' e:;. „ 0 t . , öt" 
Jst>G. B. I\L ;:z. l\.örrei>delet értelmóbcn tur ~1:"1 .t v-

lese1\., feUt.ércm a t. ElnÖ1\.S2get, (rt:sits~ tagJ2.~t, ho_gy 
annak beszerzéséröl a könyv n1egjelenese utan g,,n-

closkodjanak. . . .. . - r f 1 -
l:... n1unka n1egjelenesetol a .:;r.fogysze~ t,ltal{ ~: .~ 

lös vezetőit az illetékes törvényl:atóság útjé.n, k~tlon 
' ' b '56' a rryogy-

j:; fogorn értesíteni és a n1un1\.a 2szerz2 .... 1.. ' .t::> • i:;. 
szerté.ri vizsgálatolt. során, 8. Us::;ti főorvos:ol~ utJan 

ellenörtztetem. 
Budapest, 193·1. évi januür hó D-fn. 

.::,.,_ ... nüniszter 1cndeletfböl: 
Dr. E.olo;:sváry 

n1iniszteri tanác.sos. 

B. JYL szé.m . 

í{clyeshbit(~scl~ a hivatalos gyógyszerarszabúsban. 

·-- A„ hivatalos „Budape.:ti l{özlöny'' 193·! január hó 
20-ild szélmé.nak közlese. 

„A gyógyszerek ldszolgáltatása és árszabá;;a'' 
tirgyában ki:.i.dott és a Budapesti l{özlöny 1933. évi 
november hó s~an megjelent 253. számában közzételt 
220.000-1933. B .1L számú rendelet, illetőleg annak 
mellékletei, a követh:ezöképen igazitandók lü: 

A 2. oldalon a 6. [!) pontja gyané.nt felvet\udö: 
,,[J J Ha a vényen az a inegjegyzés foglaltatilt: ,,íiat 
e:i..-peditio simplex", az edények, tartályok és borité
koli: legol~sóbb tételeit szabad csak felszámítani." 

A 2. oldalon a 1f3. pont második inondatal{ént 
teendö: „-~ állatoli: szán1ara rendelt gyógyszert min
dig a legegyszerűbb n1Cdon, az u. n. „expeditio sim
piex" szerint kell ldszolgúltatni.'' 

i'i.. 6. oldalon az 1. számú mellékletben a „+ 
1li:{tura chloralo-bromata" „cum vitro" helyett a 
li:övetkezö szöveg helyes: „+ ll-Ib~tura chloralo-bro
n1ata 100 gr. 128 fillér." 

_!\. 10. oldalon a, •L szin1ú n1elléltlet II. rész, 
5. pontja harmadik bel\.ezdésének elsö sorában „a 3., 
4., 5. pontban" szavak hel;~.r-ett: .,az 1„ 3„ ·:!:. és 5, 
pontban ... " a he-lyes. 

1\. 11. oldalon az 5. szimú mellékletben a 15. 
szántú vé-ny árát, m.h1tán a 1dszolgáltat:is üvegfiolfi.k
ban történik, a li:övetkezöl;;:épen kell lüigazítani: 
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30 
30 
20 

80 
Ugyanezen helyen a 36. számú vény helyes ár

szá.mitása a li:övetl;;ezö: 

„15 
13 
90 
11 

129'' 

s „üveg nélli:ül 123 fillér." 
Ugyanezen mellékletben a 12. oldalon a 73. sz<i

mű vény helyes árszá1nítá.sa a ,l;;övetl;;ezö: 

„16 
9 
5 
5 

45 

80" 

.!\. 13. oldalon a 6. szd.n1ú n1elléklet két utol~ó 
sora Viost~'3·rin tabl. 1,Dia11a'' 25 tabl. 1.90 P '!2.291-
1931". N. 1L IvI. szá1n, \iio.sterin emulsio „Diana' 1 10 
ccrn 1r;-;, 3.-10 P '12.291-1931. N. lvI. lvI. szám ell1'.l
gyandó s helyette a l;;övetJ;;ezö szöveg teendö: 

Viosterin tabletta dr v~.rander 50 tabl. 3.80 P, 
·viosterin olaj dr. \Vander 10 c,cm l~,é-os 3.,10 P." 

28 

.-\z EgészségügjTe vunatkozú Törvényei.: 
(~:-; Rrndel~h~k ,r_\'I. kUtetCnel;; kötC"lezö tartása. 

A„ ni. kir. belügyminiszter 250.316--1934. 
számú leirata. 

(;\ !1ÍflJJJ}arors:::úgi Gyö!fys:::erf':.s:.; Egyes/iifEt 
El11ö1:.<>r;(1<incli·.) 

Hozin1 intézett 169-1934. számú felterjeszté~ 

tfsére értesítem a t. Elnökséget, hogy kérelmét tel
jt:sithetöne1{ nem találtam. 

Ezzel kapcsolaban a }{övetkezöket hozom a t. 
Elnöksé.J; tudomtisira: 

Az 1876 :XI\'. t.-c. 125. ~-a E:rte!Inében a gyógy
sz~ré:::zek tartcznak a gyCgyszsrészet körül fenn:illó 
törvényeket és egybb jogszabalyokat is1nerni és azo
kat por,tosan n1egtartani. Ezért már 1893. évben a 
7i5.G·1~--1893. E lVL szán1ű rendeli::ttel ld:ttl'.)tt rryógy
sze1tarvizsgálati jegyzökönyv 19 pontja úgy il~tézke
ciett, hogy a tiszti föorvos, a gyógyszertárviz:;gálatol{ 
8U;:aln1ával, .;yözödjélt meg a gyógyszerészetre vo
n::tkozó törvények: és rendeletek gyüjteményé:Jek 
nünclen gyógyszertárban való tartása fi.:lől. 1riiutan 
ily gyüjteménynek alapfeltétele az, hogy a jcgsza
b:ilyoknak n1egfelelö hivatalcs ellenörzés n1ellett tör~ 
ténö összefoglalást tartalmazza: Hy muilkának min
dig ri. tc!Ugyminiszter hivatalos inegbizása folytan 
kiboc:::ütott és néhai dr. Chy:zer I<ornél belügynlinisz
t':;ri tanácsos által ugyancsak. 1893-ban megindított 
„.t\z egészségügyre vonatkozó törvénye1t és 1·endele
tek .gyUjt~1nénye'' tekintEtett, nn1ely az egyéb egész-



;.;E:gi.igyre vona.tkOZÜ rendelkezések köZlése mellett, 
a gyógyszerrlszetre vcnatkozó össz{:s jogszabályokat 
is tar~allnazta. J\lintl1ogy azonban a Chyzer-gyüjte
mE.nvek ldadisa az 1912. évvel megszaltadt, a t. El
nGlt;ég kifejezett ltérelmére eng.edte meg a m. _kir. 
népjóléti és munkaügyi miniszter 151'.611-1924. N. 
l-1í.. 11--I. sz<in1ú rendeletében, hogy addig amíg a Chy
zer-gyüjtemóny folytatólagos J;:ötetei a ltönyvá.rusi 
forgalomban isn1ét beszerezhetők lesznek, e gyüjte
ménynck hangsúlyozottan ideiglen:s pótlásaként, az 
Eg7esUlet által szerkesztett és jogszabálygyüjte
n1ényt i:o tartaln1g_zó Gyógyszere.szel;: zsebn1ptára fo
gadtas:::ék el oly munkának, amelyet a gyógyszertá
rak nv cin!eU tarb.ni kötelesek. 

innU1ogy a Chyzer-féle inunk:a. \r. kötete 1928-
ban, VI. köte:te -pedig 1929-ten m-~'gjelent. az elöbh 
hivatlcczott rendeletre való figyelen1mel, a 35.-1'.!:4.-
1920. ?-T. 11-I. :l\f. sz. re11del.et olyképen intézl;:edelt, 
hegy n Chyzer-féle gylijten1ényt a g:yógysz.'ö!rtára1;; 
fc-lszcr:::lési.ikl;en tartani kötele2€~L ?.Iintán <:">.zonban 
a gyógy::;zerészeJ;: egy r:5.sze a 151.Gll. sz. rendelet ki
tcc:2átása előtt az cgyeslit::t által ld'.ldott Zs?-bn'.lptárt 
ily hivatalos .;yüjtemfnyk~nt jól:liszemücn beszerezte, 
a. kettö.s meglerhelós n1egzlözé2e végett, a 36.773-
1929. N. ?l'I. J\II. sz. rendelet a 35.4,1-1-1929. N. 11. :rvr. 
sz. ri::ndetetct olyképen inódositott3., hogy a 151.Gll ·· -
192·!. :N. 1L 1-.I. sz. rendelet ideiglenes hatályban tar
tasa n1ellett, azokat a gyCgysz2részeket, alölc a 
,.Gy6gy2zer8szek Zscbnuptárá"-nak 1925-1929. év
folyamainak birtolcában volt::il;:, n1ente:::ítette a Chy
ze1•-féle gyiijte1nény V-\r:I. köteteinek beszerzé.s:e, 
illctfil:-g tnrtá'."'a alól. 

2fi 

1;\. ,10.!J00--1930. N. 1-I. 11-:L sz. rendelet azutan, 
éppen az elöbb en1litstt esetelt és a gyógyszereszEk 
megterhelésének megakadályozéls:::. végett, a törvény
hatóságolt útján már előre értesitette a nyilvános 
gyógy3zertó.rak tulajdono.::ait, illetőleg f::lelős veze
töit, hegy .,Az Egészségügyre \TonatJ;:ozö Törvények 
és Rendeletek Gyüjteményéne-k" ezután megjelenő 
folytatólagos köteteit minden gyógyszertá.r felszere
lésében tartani li:öt.eles és a helyett semmiféle más 
szakmunlta el nem fogadható. E Tende1etnek megfe
lelőleg érte.sitettem a t. Elnökséget a 249.382-1934. 
B. 11. szamú leiratombJ.n, hogy a mun1ta VII. li:ötet~, 
n1ég ez év elsö felében meg fog jelenni. 

l.1.mikor rá. ke!l mutatno1n arra a körüln1éuyre, 
hogy e sz~lcn1unkának a gyógyszertárak, mint köz
egészségügyi intézmények által valC tartása fontos 
J;:özegészségügyi érdeket képez, az 1876 :XIV. t.-c. 
125. §-ára figyelemmel, u. e. törvény 137. és 167. 
§-aiban J;:apott törvényes felhatalmazás alapján, a 
tn. kir. n2pjóléti é3 munJ.;:aügyi miniszt2r úr, mint hi
vatali e1ödön1 által ltibocs-'átott ·10.900-1930. és 35.444 
--1929„ yala1nint a 36.773-1929. N. :r.r. :rvr. sz. ren
cl.::!!etek érvényét teljes egészében Íenntartom; ugyan
altkor azonban i!ltézks.dtem aziránt, hogy a jogallto
tás n1érvéhez kfpest 5- G é\'enl~~nt rn~gjcicnö szak
n1unk:u a legméltányosabb áron és módon l;:erüljön 
forgalomba és a gyógyszerészel;:nek .sz<imbavehető 

terhet ne jelentsen. 
Egyúttal t<ijé~~oződás végett l;:özlöm a t. Elnök

séggel, hegy „Az Egészségügyre 'lonatl;:ozó Törvé
nyek és rendeletek Gyüjte1nénye'' V-VI. kötetének 
beszerzése, iUetöleg tartása alól azok a gyógyszertá-
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rak u1nelyek a ,,Gyógy.::zerészek Zsebnaptá.ra'' 1925 
--1929. évfolyamainal>: birtokában vannak, - a 
36.773-1929. N. 1-I. :rvr. sz. rendelet értelmében men
tesitve vannalc 

Budapest, 193·1. évi február hó 6-án. 

l1... miniszter helyett: 

Dr. Scholtz, 
államtitkár. 

,\:r. f'_!;Ö."iZségiig;ri li:özintézmi!uy1•k gyógyszerbeszerzése. 

-- :\ n1. kir. belügy1niniszter 2,19.19·1-193,1. A--v. 
szá.n1ú körrendelete. -

i_ \~ui::!n1ennyi J:;:özkórház és állan1i gyógyintézet igaz
gatójának.) 

~q_ Budapesti Gyógyszerész Testület elnökségé
i;E:1::: hozzam intézett panaszb::adványa szerint, egyes 
egé::zségUgyi közintézmfnyek az olyan gyógyszere
ket, an1elyel:::nel;: elkészitése gyógy.szerészi szakmun
kű.t igényel, nem gyógyszertá? ból szerzik be, hancn1 
gyógyár(1nagykereskedöktöl ( ;.rafi':l gyáral;:1Jól) és az 
igy beszerzett a11yagot feldolgczás vég:::tt ldadjáJ;: 
a gyógyszertárnal:::, an1ely ezé1t ter1n2szetesen Cfal:;: a 
n1u11kndij,tt szán1itha~ja fel. 

l.,_z 1.300-1932. N. lVL l\L ein. sz. r:ndelethez 
füzCtt Gyógyszerrend.elé.si Uta::::itás 5. pontja akl(é~t 
intézkedik, hogy· „oly gyóg:y.szc:reket, an1elyel;: ellce.-

szítése gyógyszer~szi szakinunJnit igényel (n1int pl. 
kevert porok szétosztd.sa, kenöcsök, labdacsok k6szi
tese, stb.) csak nyilvános gyög:vszertárban szabad 
beszerezni." 

_.\. követ1.:::ezö G. pont f..:l::>orolja azokat a gyógy
~'ZBre!.:;:et, a!nelyeket gyógyárún::.gyl.:;:ereskedötöl (gyir
ból) l.:::özvet1enül $Zerezhetne1.:;: be a közl.:::órhizak. 

l'... fenti v~ndell.:::ezéslJöl l.:::övetkezik, hogy a l.:::ór
h:izaknak a Budape.::ti Gyógysz.erész Testület által 
szóvátett az az eljárJ:;:;a, hogy a gyógyszerészi mun
kálatot igénylő gyógyszereket is közvetlenül a nagy
J;:eresl;:edötöl (gyárból) szerzil;: be, ell::.nl;:ezil;: az em
litett rendelkezésekkel. Felhívon1 ennélfogva igaz,ga
tó urat, hogy jCvüben a vezetése alatt álló gyógy
intézet gyógyszerszlikségleténeJ( beszerzésénél. a hi
vatkozott G:yógy.:oz21Tenclelési Utasitás i endelkezései
hez szigo1·üa11 alk'.lln1azl(üdjZk. 

Hogy a kórh~lzak a rendelet elöirásainaJ.;: n1inden 
tekintetben n1egfele1ö gyógyszerrendelés ](3.pcsán, az 
eddiginél n'.lgyobb n1értékl:2n ne terhelt.::::;senek, a 
220.000-1933. B. ~T. :-:z. rendelettel életbeléptete'.t 
új gyógy:::zerár2z::iJiűs D. fejezete úgy intézksdik, 
hegy „I-Ia 1;:órház9..k és sze.;;ény járóbetegek gyógyí
tisá1·a szolgáló orvosi rendelöintéze·~ek (lásd: az 
J.300~·1032, '.:'·T. ?.L :\L eln. sz. rendelet I. szán1ú inel-

HYPEROL. 
sa:áj ... és iorokfer~őtlenitö 
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lélüe~; (.:.yógysze!·rendelZ;:i Utasitásánal-: 11. pont
ját) az Int~zet terhére valamely gyógyszerböl oly 
me!lnyiséget rendelne1{, an1ely a jelen rends-iet I. 
szin1ű ni~lléldr.t{ben í'cglalt gyógyszerárszabásban 
fltüntetett a1apmenyiségne1{ 50-szresét teszi ld, yagy 
azt meghaladja, úgy 3. gyógyszerész köteh:s a rendelt 
gyögy:.:.ernel{ az árzzabásban n1eg3llapított árából 
40i:::~-ot leszá1nítani. Ezen engedn1fny levonása min
den esetben az alapárból történik, még aldtor is, ha 
valamely gyógyszer u. n. ultramennylsége, ill~töleg 

ara is szer~:pel az ár;:zabásban. '' 
_t.,.. fenti rendell{ezé::> jeLentö.s anyagi elönyöket 

°i)iztoEit a közkórháza.ltnak és egyben lehetővé teszi 
LJ.zt i2, hegy olyan gyógyszereket is a gyógyszertár
ból szerezzen be a l\:ól'.ház, am=:1yeket eddig ltözvet
lrnül n g-yogyárúnagyl\.ercs1\.edőlöl, vagy a gyárostól 
:;zc,z::tt he, a gyógyszertári árnál olcsóbban. 

F'elhivon1 tehat igazgató urat, hogy a 1;;:órház rC
szf.r(: sz[.°L1{:::áge~ ,:syógy.~z:::reknek az 1300-1932. N. 
l\'L J\L eln. sz. rendelet e1öírásainal;;: flgyelen1bevéte
l[·1.rel tö.-ténö beszerz~ee jövőben aszerin~ törtt:11~é~>: 

gy6gy~:.!:er tárból vagy gyógyszerá.rúnagykerzskerlö~öl 
(gy<lrbóli, hv[!:y m~.lyik beszerzfs előnyösebb és 1;:P-,l
vcz&i:': a kórbazra nézve. 

Buday;est, 193·1. évi február hó 17-én. 

l·- 1niniszter megbízásából: 

Barabris) 
miniszteri tanácsos. 
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_-\.z űi Itiudá~ú hivatalos l\iagya.r G.)·őgyi:;zcrl.:önyvn~li. 
az· é:·cl_l~elt hatóságoJ;: által való n1egrcnclel&se. 

_ ;:._ m. kir. belügyminiszter z,19.180-193,1. XV. 
számú rendelete. 

I. 

(l''c1?.~t1i1cnnyi tör-t.'énu1!ci'óság első Ns::;tt~iselöjénelc.) 
_t:i._ negyedik ld~clású 11i.agyar Gyógyszerkönyv 

ell;;:észült és az a 215.000-1933. B. 1L sz5.mű rende-
1eten1 (m€:gje1:nt a Budapesti Köz1öny 1934. évi feb
ruár hö 11-i 33. szimátnn) E°rtebnében, 193•1. évi jú
nius hó elsö ng_pjá...11 lép E'letbe. 

E rendelet 1. pontja é1telmében: „A. negyedik 
T.\Iagyar Gyógyszerkönyv egy példányát minden nyil
vános (reál- és szernólyjcgú, fió1;:) és m~_gán ·e1Jei:f.\. 
(h:lzi és kézi) gyógyszertil.r tulajdonosa, ill;töle.g fe-
1elö3 vezetője köteles heszerczni és gyógyszarté..rában 
msgörizni." 

.4. l'end ~let 2. pontja szerint: „Minden gyaii;:or
latra jogo:!itott orvos és állatorvos ltöteles gyógy
sze!'reudelésében a negyedilt 1-íagyar Gyógyszer~ 

köny-v elöírásr~hoz alkalmazkodni.'' 
_t:.._ rendelet ·1. pcntjáhan emlitett kihágást ltö

veti el és pénzbUntetéssel kell büntetni azt 
„a gyógy;:;zerészt, alü az 1. pont rendelkezései 

,-.:;Jlenére a negyedik Iv!agyor Gyógyszerkönyv beszer
zését és megörzfset elmulasztja' 1• 

E rendelkezések 
ispán (Polgármester 
215.G00-1933. B. M. 

végrehajtisakép felhivom Al~ 
urat, hogy a fentemlltett 

szán1ú rendeletemet tudomás 
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C::; mihezta1tas v&.gett teljes' terjedelmében közölje 
a törvényhatósága te-rületén lévö összes gyógyszer
tárak felelös vezetőivel, tovébbi tájéltozód:is vógett 
a kórházak és egyéb egészségügyi intézetek és in
tézn1ények vezetőivel, s a hatósági orvosokkal . 

Egyl:en értesitse a fentnevezetto:ket arról is, 
hegy nz :lllan1i, valamint az önkormányz2.ti egész
sCgligyi intézetek és intézmények, továbbá a ha
tósági orvosok és a gyógyszertárak a gyógy
.:,zerl;:Cnyvet, folyó ev1 mü.jus hó 1-íg, 32 pengö:o 
á!'ban, a vezetésem alatt 8.lló minisztériun1tól besze
rezhetil;: olyképen, hogy a jelzett összeget a bárn1e
lyilt posto.hiva.talban kaphactó és az alá.bbi módon 
l-~;tö!tött, u. n. bianco postataka-ré.kpénztári befizetési 
lapon, a belügyminisztérium részére befizetiJc _A,_ vé
t,:hlr beérkezte után a beiügyminisztériun1 l;;:özvetle
nü! külcli el portCmentesen .8. Gyógyszerkönyvet a 
n1egrendelönek. 

};_ befizet6si lapra a következö szöveg iranc1ú: 
.,JV0.9.JD. cscJdcs:::á1nla. Beliiyy1ni11isztérilon . .. :1 l![a~ 
.'ilfrrr Gydyys:::crlcönyn IV. k-iculúsclnak eladásából. 
Bevf5teli s:::ú;nla. BHclapest." 

_A,_mer.:nyibe~ a fenti összeg beltüldésf.t ltövetö 
kdt héten belül az illetö a Gyógyszer!rönyvet nem 
ko1pná meg, úgy azt a belügyminisztériumtól egy
::zeiü levelezölapon kel szorgalmazni. 

183-1. évi május hó 1-e utan a Gyógyszerkönyv 
nuir csak a kön;rvárusi forgalon1ban (föbizomá.nyos: 
Iiókc:i L.01jos !rönyvlrereskedö és könyvltiadó vállalat, 
Budapest, I\r., l{ammermayer !{árolyi-utca 3. sz.i) 
·10 pengős áron lesz beszerezhető. 
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A ma.gá.negyén2k, cégel{, vtl.llalatolr és intéze
teli szintén -10 pengös áron, n1ár most is be.szerezhe
tUt a Gyógyszerlrönyvet a lrönyv:irusi fo1·gaiomban. 

Egyben mar most felhívom .Alispán (Poli;:;ár: 
mest~r) Urat, hogy a 215.000-1933. B. 1'L szamu 
rendeletemben megjelölt, 193-1. évi jűnius 1-i határ
napot követő négy héten beli.il, szigor~an ellen?riz
tes:;e a törvényhatósága terliletén levö osszes gycgy
szertáralrat abban a teldntetben, hogy azok a negye
dik kiadásá Jl.Iagyar Gyógysz2rltönyvet, a rendelet 
előirtisaina1{ megfelelöen, valóban beszereztélr-e, amit 
egyébként magam is ellenőriztetni fogolr. 

A.zolt ellen, a!dk a rendeletnek nem felelnel~ 
me.g, a kihügási eljári"l:st n1eg l;:ell .inditani. 

Budapest, 1934. évi február hó 20-án. 

II. 

A miniszter helyett: 

clr. Scholtz, 

államtitlr:'t!'. 

.;1 I!Ing:,.·arors::ági Gyógys::;cn!s;:: E9yesiilct 

Elnr-J1~sCgéncli.. 

.A„z új,. IV. Jdadűsú hivatalos 11-'Iagyar Gyóg:y
szerkönyv beszerzésére vonat1{0ZÓ, s valamennyi tör
v6nyhatóság elsö ti.sztviselöjénelr megküldött rende
leten1et tudomás és az egyesület hivatalos 1apjű.ban 
dijtalanul leendő 1rözz&téte1, illetve a magyarországi 
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gyógyszertártulajdoriosokka1 való l~özlés végett, id-::~ 
zártnn meg!tüldöm az ElnökségneJ\:. 

Budo.pe::t, 193,L évi febru<ir hó 20-an. 

A mini.c:;zter helyett: 

dr. Scholtz, 
államtitkár. 

..-1 kóros méregél\·e:::~t:r;:; alknla!as !uH;H:6sz~~•el>: jegy_ 
zékt?nelr kö~~zétételc túrgy:lhan. 

-- .A.. !11. kir. 1;~lügyminiszter 262-1934. szán1ű 
rendel:::te. -

Az 1930 ::.ZXX\~II. t .-e. 3. ~<t első 1:·2l\:ezd6sén ok 
1. pontjában foglal~ rendelkez?3h8z !;.ép~::;t. a kövct
](ezö!~et re~de!em: 

1. ~-

.:.\.::: 1930:X:i.':VII. törvénycikk (.;;; a:;: 1933:\"IlI. 
IXrvCnyril\.k alkalm"J.zú::a ;:zen1pontjábó~ kórcí; rp,·:
r:.:gélvezetrc alkalmas kibitószerek: 

nyrrs ópiun1, 
gyC.gyóp'.um, 

morphin és Dn:!l~ Eói. id:::értvc a kGzYe:lenü! o. 
:nyers vagy ;..;yógyópiun1.böl nyert ltészitn1ényeket, 
val:o:,n1int m;.r1_,1,1~·1 gyt.gyfu::zati és nem gyég_yász:;ü1 
1;:észit111ényt {ideértve az nntiópiumnal\: n.:::·:eze t 
f.Yógy.:::zcreket ;s ·1, am„lyel\ több, mint 0.2 száza· él;;: 
rnorphint ta.rtalnis1zn::l\, toi;ú.bbá minden olyan elö
űllitott tls előállit1'!utó mophin ester, é!melyböl a t:sz-
1r~ n1crphin bonyolultabb eljár<is nélli:Ul könciyen visz-

-, 
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.sznnyerhetü, valamint a moi phiun111.:tk nünden r-gyéb 
olyan pr.:ü:·n1a:~éka, un1elyne·k forg.:i.Icmb<!hozata'a 
Yic;s?.ai!lésre vezethet 

diacethyl-n1orphin (heroin) és a 1n~1rp'!1in többi 
est<:>rci l aet!1er2ói l és ezekel;: a ~ói és kCsziln16nyel. 

dlhydroo:~ycoÚeincn ( EUl\'.)cl'll), dihydrocodeinan 
1tliccdid1, dihydromory.:hinon ( dilaudid), acety!odi
hyarcccdein:in vagy ace1ylodimethylcdit1ydroth~bain 
( acedit;•Jn l, Jihydron101 phin { paramorphin l, ezeknel;: 
c"'terei :.'.'- ezen anyagok b!i.rmel)riJ\:énel~ sói és ezek 
ezterei, az N-oxyiuvrr·!on {genon1orphin), az Nw 
oxyn1crphinos összetélciek, vala.n1lnt a töb.bi ötvsgy
ört.?kü nitrog.:>~1n1orphin szc·li·n1azfkok. 

a t!eb,11n é.:; ennek sói, a 1norphin aetheroxycljai 
;nint a bensyhnorphin é::i ezeknek sói kivéve a me
thyln1rirphint (codeint), az aeU1ylmorphint Cs eze)\:
nek .sóit, 

kókale-,•:fil, 
nyers cocain, 
en·:::.in és enntk sói, ldeért.ve a közvetleniH .'.t ków 

k:lle\'0lből n:ir-::rt és 0.1 százaléknl! löb'J C0f'<itnt 1ar
t::.ln1::i.zó J-:észítn1ény::k-.:t, 

8.7. eJ;:go~ir.. é:: 1niu~len i:-ste1e. valanünt azokn::i.k 
sói, 

az indi:ii kender 6s gyóg_yiszati 1\észit.n1é:1y2i 
{kivonat, tinctura), 

oz indiai l\enderböl nyert gyanta és az olyan ké
szíllnények, a1nelyeknek al:1J>ja a gyant1 (hasis, 
es!·.;;.r, sir'1 és dzsa1nb1), 

Vl~.giii a fput felsorolt bárn1ily tön1eny.ségü l:ó.biw 
tóanyagck és szarmazékok folyékony, vagy szilárd 
higitUsui. 

3 
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2. §. 

Ez a rendelet kihirdetéséneJ.: nnpján !ép hat8.lyba. 

Budapest:, 193,!. évi március hó 1·1-én. 

.i:\. miniszter rendeletéböl: 

Dr. l[ádd.r L. Levente~ 
n1iniszteri tanácsos. 

...-\ kllbitószerfcrgalon1 ellenőrzése céljából Iiözponti 
SzerY kijelölése tárgyában. 

_t.,., m. kir. belügyminiszter 222-193-1:. számú 
rendelete. -

_1:;_ kábitó::zerek gyártásának ltorlátozása és for
galon1bahozatalának szabályozás.3.. tárgyá.'ban Genf

l:en, 1931. évi július hó 13-án 1;;elt nen1zetközi egyez_ 
n1ényt becildtelyezö 1933. évi VUI. t.-c. 2. §-a a1ap
jár. kibocsátott. 2.222-193·1. 1vL E. számű rendelet 

12. ~-ában 11yert felhataln1azűs alapján, a követltezö_ 
I;;et rendelem: 

1. §. 

G·enfben 1925. évi februar hó 19-én kötött Nem_ 
zetli:özi óoiumegyezmény becil;:;kelyezés:!röl szóló 
1830. évi xX.."\:illl., valamint a ltábitószerel;:; gyártá· 
s<lnak 1i:orlátoz1sa és fcrgalombahozatalának sza· 
hciJyoz{:sa tárgyában, 1931. évi július hó 13-án kelt 
ne~1zetl;.özi egyezmény l;ecili:k.elyezéséről szóló .1933: 
\'III. törvénycikkel;:;ben, valamint a törvényc.lldteli: 
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v6gr:::!!3jtúsára i:onz.tl;.czó 2.222-1934. 1:I .E. számú, 
il!ető1eg jelen rendeletben meghritározott feladatok 
e1látd.sii1·a központi hntós:tgul, r.;z ország egész tr:rü· 
!~t..'.ire nézve, a vezetésem alatt :i'!ló m:nisztériun1 
IX. osztB.Iyüt jelölöm 1d, run::lynel-: eöben a nünösé
gdben teljes cime: ,_ .. ·l ni. !cir. bc!ii!}.!.On!nis;;;téri!on 
I.Y.. os:o.:tá1ya, ·1ni11t ,,Il:ábít6.<J::ereket Ellenör::ö Il.ö::::
pr;.nti Szerv"_. röviclitett cin1e:_,,lfözponti S:::t:1·i,·". 

2. § • 

.e\. T:;::özponti Szerv feladatai a li:övetl;:;ezök: 
1 .• <\z 1, §-ban idézett rendeletben előírt összes 

hatósági és az egyezményekben szabilyozott adat
szo!g8.l~até..si (stati.Sztili:::i.i) teendő}.;: ltözponti elinté
;::é.::e. lg~.' l;ti1ö:1ösen n káhítószerforg.:i.lom hazai el
lenörz~:::e, a kt1bitószerúz:mi engeclc~J.y ~l:u.yerése vé
,;-'.·ett benyujtot kéreln1ck elbirúlása ós a m_egadott 
e:.:gedélyc·k nyilv6„nt'1rt8.s8.; a 1~ábítószer2kben való 
b1,h0z::.t:.1li és kiviteH (átviteli) fo~·galon.1 ellenörzise; 
végtil ::.vrro.gy:i.ror::zri..g aclat::zolgáltn.tási (statisztili:.:l.iJ 
J:Cte!ezettsége teljcsítéséröl való gondcskocli.s. 

2. ?1'1incl a NemzetfOk Szövetsige Uleték~s szervé
vel, rnincl o.z en11ilt:tt egycz111ényeli:e-t megerősített, 

illetve azckhGz csatla.!.;:o:-:.u~t álla.inal~ mindegyil;:;ében 
felá1litott, h~~;:;onló szerv~·kkcl való 1.;:özetlen érint-

3. !(öz9ontosít&.sa mindazckn:i.k az ér~c:'itése!~

nck, aD.1elyek a!kn.l1nasak arra, ·hogy rnegl~Cnnyitsék 
azcJi:nak a cselelunényeknek nyon1oz:is9.t ~s megtor
lását, an1elyelc a tiltott 1Gibítósze1forgalon1 útján el
köv2tett büncselel;:;n1ényck te1dntetében ne1nzetltözi 

3·'' 
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jelentöségüek. E célból .'.!.Z eg:,.'es belföldön elöf~lrdult 

elitélésekre vonatl:;ozó büntctölapokat ::i többi :;zer
zödö álla1n hasonló hatóságaival l:;ö:z:ölnl. illetve, h::t 
oly hün::::elekmény~kröl van szó, an1eiyek tjny<llls
clé:kainak egyes elen1el J:;ilJfö1di országokban v:nósul
tak meg, az €gyes klilfökli 8.lla111o!;;:tól ily e::;eteklJ::n 
hozz:iintézett n1egl:;eresé2elrnek eleget tenni; va1a-
1nint a ltülföldröl bozzáé1kezö bü::t,;töl:-ipc:l;;:at lüteles 
máso!atol·:ban az Országos Bűnügyi Nyilvá.nt:i.rtó 
l"iiv2talnal:; megküldeni. 

_A..z 1930:X.:~X'illl. t.-c. 2. ~-b~.i, foglalt egyezmény 
10. ci1dtében körülirt teenrlök elld.tús:ira, valan1int az 
említett t.-c. 4. ~-ánaJ:; m<isod!l:; beli::CZdésében, v2gü1 
az 1933: VIII. tc. 3. ~-8.na!\ elsö bekez~:!sibcn cn1lL 
tett 1';:özzétóte1el~re vonatltozó eddigi haUísköri szabú-
1yo1::, továbbra is hatályban n13.raclnal;;:. 

.4.. hutósüg::ik köteie::;ek a },::úzpcinli Szervet felw 
~tdutuinak teljesitésében tán1ogatni es utasitásaina1\, 
VD.l.:::nünt m.::gkeresJsének soronki·vül eleget tenni. 

4. §. 

Jelen rendelet kihirdetése napjún lép élet.be. 

Budape.:;t, 183·1. evi rnúrcius hó 28-űn. 

Df'. i·iti);.; I~ci'C·~'<fcs-F'iscltcr Fcrr.nc 
n1. kir. belügynüniszter. 

37 

.:\ s:,l't(•:-;pt•stis~z6<'nn1 árának n1cgü.ilapitása hi.rg;yá_ 
ban .. 

--- .:\. rn. J;;:'.r. be!Ug-ynüniszter 252.293-1934. V. 
számú rendelete. -

( .il1UfJ.tf<!/'Ot8.:á!Ji G yöy_11szer6s::: Egyt>siilet tek. 
El11öh'.„·éuének.; 

Ut<llö„ssal a tek. Elnökséghez intézett, 218.968-
1933. 5Zámú leiraton1rJ, a n1. Jdr. földmívelésügyi 
n1íni::zter ürnak fenti tárgyban kin..dott rendeletét 
másolatban iclezárva azzal küldöm ·n1eg, hogy az abw 
ban foglaltak:lt az érdel;;:elt össz~s gyógy.szertártu-
1Lllidonoscl;::n.l, megfelelő n1ódon l;;:özölni és ennek 
n1egtörténtércil engen1 értesíten: sziveskedjél~. 

Budapest, 193-L évj április hó 1-:!-én . 

J'L n1iniszter rendele~ébö!: 

Dr. If.olo:::svril'y, 
miniszteti tanácsos . 

. aldsolat c1 3,--;;.: •. :n.)'-Ul;J„/. „YF. B . ..i1I. s,:·únui 
ilctctt:n:iny 111.c!lúklctt·röl. 

·.:I. kir. földn1ivelésügyi l\Iini. ::t:r. 10.70S·-· -183·L 
llI. ,1. szü.m CValan1í21111yi ,„-dxntegy-,; a,isp:lwjéinal~ és 
t.hj. v:iros pclgármesterfnek) 'l'udomásulvftel és az 
6rclekelt~Jc tá.jélroztatása végett érteziten1, hogy az 
1928. évi XLX. t.-c. 39. §-ána1r 13. pontja és a 100.000 
--1932, szd.mú F l\L rendelet 183. §-á.na1;;: ('1) bel.:ez
d2sé1Jen fcglaital;;: alapján szervezett árvéleményezö 
bizotts~lg n1eghallgat:í~-a utcln, a sertfspestisszerum· 
r«:.11: a 79.758~1933 . .szúmú rendc1eten1.mel n1eg8.Ua· 
pituti lil;;renl<:.fnli úi·át, 183·L Cvi úpril;::o 1-tő'! kez· 
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c'.öclö hr:.tállyal, 72 pen~ö helyett 68 pengöben azaz 
h:Ll vannyolc pengöl;en, hitelbenadás esetén 80 pen
gő helyett 76 pe!1göben, azaz hetven::Jt pengőben 
illa.pitom meg. -"'-z 1033. évi 79,758. számu r~nd2le
ten1iJt>n fogLa!t egyCiJ renclell.:ez;"Ssek továbbr::t is ér
vénybc.:n r.1arJ.dnak. B~~dapest, 193·1. évi március hó 
22-én. A. ininiszler heiyett: dr. iiIU.fJCr, á.11an1titkar. 

_.\ szegenyb2tcgck rend~~HHntCz!~teinek g;yúgy.sze;.·h2-
s:.:erzfsc tárgyú.han. 

_4,.,, m. ldr. belügyn1inisztel' 237,288-193~. x·v1. 
szU.mú leirata. 

(-"l ;,1lnyy[!1·o!'s::úui GJ16;,r;1<oz.cr~.<::; EgyesiHet 
Elnükst'f./{;ze1'. J 

1319--1933. szún1 al<ltt kelt f::lterjesztéS~l'e ér· 
te;;'ilen1 .az Elnökség·::L hogy az 130J-19:J2. N. 11.L 
:vr. sz. rendelethez füzött gyógy.~:~;.;rrende18si uta:::itás 
J 1. po!-:tjib::n :f:'cgla1tri.k szerint oly rencle1öintÉzeLe1;:, 
an1~lye1;: 8.1lu.nc16 :::z::génybeteg-re!!delést tartan".1!;: e:; 
il gyógy~ze~·.;:k <!;:;;.t :.!. b:~tege!;:ne);: fel IlEll1 SZÚ.Jn.itj:oi.k, 
azoi~a: 2 sz~rel;:tt. a.n1elyeli:et az orvcsol;: az intézet
ben a bete.;;;ek gyógykezeléséuól n13gul;: ha.::ználnali: 
:el, közvstlenU1 a gyártól (gyógyárűnagykere.skedö
töl) sz·;rezhetik be. A.z intézetek azonban n. betegek
ne.J;: };:özvetlenül sen1n1ifélc gyógyszert 1d nem adt1at
nalt. 

Ugy·anszen utasítás 6. pontja a li:özkó!11dza1>: 
na.gybani gyógyszerbcs:Uerzését, a li:öze~5&szségügyi 
L•rdekek szenrelött tartásával, m~.gfelelöen szabi-

' 

1 
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lyozza, s így a kérdésnek az eddiginél tüzetesebb ren
dí:zését nen1 tartom szükségesnek. 

_i\.z egyesület javaslataina-1;;: elbírá.lásánál Il·'2m 
hagyhattan1 figyeln1en kivül azon '.k:örülményt, hogy 
az ingyenes szegénybeteg-rencl21és az intézményekre 
szán1ottevö n1egterbelést jelent. Amennyiben teh8.t 
az Elnökség ültal kért nyilvántartás iillandó vezeté
sére köteleztetnének, ez az érdekelt intézménye1i:re 
újabb munka- és költségtöbbletet hd.ritana, ami cE§J;; 

az ott teljesített orvosi mill;:ödés rovására történhet
nék, n1ert elvonná az orvosokat a szegény.betegek 
nngy tömegének gyógyítás8.tó1. 

_i\. kérdéses szegénybete.g-rencle1éseknel;: az El
nökség által javasolt n1ódon való különleges meg
rcndszabúlyozását, inég egyes li:oukrét panaszok 
fennforgása esetén sen1 tartoin indokoltna1i:, mert a 
rendelet ellen szórv8.nyosan esetleg vétő egyes intéz
rnényekkel szc.n1ben - ainennyiben az ElnöJ;:ség 
azokat tudomásomra hozza ~ jelenleg is módomban 
van eljárni; viszont az intézmények nagy többségé~ 
nél ezen önként vállalt en1berbaráti 1nüködé.snel;; bár-

LEU!~OPLAST 
n!ug.:-·a:· gyúrtnu\ny! 

.. közgyÓ,!:,'J'SzcreH:ltüs, 
a I\1.4.BI, 

OTI és 
az összes küzl~órházak rCszére 

szabadon rende!het6. 
B E I E R s D 0 !t. F, Bud a p est. 
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mily szempontból való inegnehezitése csak fájdal
mas érzést válthatna 1i'.i, s esetleg az ingyenes ren
delések beszüntetésére is vezethetne. 

Budapest, 193-!. április hó 25-én. 

. !:\ n1iniszter 1 endeietéböI: 
Dr. Ban!luis s. k. 
n1iniszteri taná::sos. 

A. sennnok, Insulin t~s arsenoh2nsol készihnényt.•J;: tl?·
szántitása. 

- ./1. m. lör. belügyrniniszter 252.987-193'!. XV. 
számu leirata. -

(lv!agyarorsz<igi Cyógysze.rész Egyesület t. Elnöksé
gének.) 

A Magyarországi Gyógyszerész Eg:yesUJet és a 
Budapesti Gyógyszerész Testület elnö!c:;6gfnek fenti 
t<irgyu és sztl.n1u együttes t:::aclványUra érteslten1 a 
tekintetes Elnöltséget, hogy n~n1 járulok hozzá azon 
kérehnéllez, mely szel'int a beadványban emlite-tt 
gyCg~yszerkészitrnények ha::.zonku!csa u vúltságL> 
hErTel terhelt. beszerzési (<.•:hcz szan1ittnssék. Ugyan!s 
a vá.ltságteher az illető árut tei·helö c:iJtaláno::; fo~·gal
n1iadó n1érvének megf€l::löen állapittatott n1eg, tehát 
a gyóg:i.•sz'.:!rész tiszta haszna va!tozatlanul marad ab
ban az esetben, ha a valtsúgnélkllli á~·ra a1kaln1azzul;: 
az engedélyezett ha:::zcnkulcsot. Ellenkező esetben ugy 
a tiszta haszon, n1int az eladási ár lényegesen en1el
kednék, 1nür pedig semn1i cs2tre sen1 indoJ{olt, hogy 

az adózá..si rendszer m~gv<:lltoztatása egyrészt n1aga-. 
sabb tiszta haszon cl2rC;::ére, ·m<lsré:ozt drágulás elö
idézesére használtas::él~ fel. 

Budapest, 193·1. évi n:.ájv.s hó 15~én . 

.A n1iniszter· rendeletéböl: 

Dr. J(olosuúry Sáilclor, 

nllniszteri tan<ics:is. 

:\ ncgyc.dik lH'.ag,':ar G;rúg;rszi~rkUn;rv e?etbeléptet~sé

röl szöló 215.000-lHSR. l3:. i'\1. szúnHl renc1~12t n16tlu
si1úsa. 

-- .A.. n1. kir. bclligyn1inisztcr 252.0;tl---1834. XV. s·cü.-
111u !·endel~t~. --

1Jtal:!ssal folyó évi nulrcius hó lí-én kdt :1G·!"·-· 
193·!. szán1u beadványúra, vonatkozó rencleleten1::t tu
dom.as végett azzR-1 kU!clön1 n1cg az Elnölc<:égnek, 
hogy azt az érdch~!t gyógyszerészeknek is hozza tu
don1áscira. Idezárt rcndelete1nnelc a „Bucta1;c-sti I\:öz-

Ajánlja a 

BAEDER 
0 V E NA L L iog-és 

szájápoló szereket 
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lönyben" valö 1rözzététele iránt egyidejiileg intézked
tem. 

_Ju. Elnöl{ség niá~ik kérését, n1ely szerint a 
gyógyszeré2zeknek a gyógyszerl:;:önyv áré.nak havi 
részletekben való törlesztése engedélyezte::sélr, nem 
áll módcmban teljesiteni, 1ninthogy az uj Gyógyszer
lrönyv életbelépésén~li: elhalasztása folytán, a gyógy
szerészelrnek elegcndö idö áll rendEllrezésére ahhoz, 
hogy a Gyóg-,yszerlrönyv vásárl<lsához szükséges ösz
szeget megtakaritsá!c 

Budapest, 193-1. évi nuijus hö 18~án. 

* 

A n1iniszter h2lyett: 

Dr. Scholtz J(ornél, 
állan1titltár. 

.A.. negyedik ::ti.íagyar Gyógysze::·kGnyv életbetépé
sQz-öl szóló, 21B.000--1D33. B. 11-f. számu rendelet 5. 
pontjat olykCpen módosi'ton1, hogy a negyedik lYiagyar 
Gyógysz2rkönyv 1935. évi ianuár hó első napján lép 
életbe és ezzel kancsolatban a harmadik 1fagyar 
Gyógysze1 könyv (:s. annak életbeléptetésére vonatko
zó 100.000-009. E. 11'1. szan1u rendelet érvényét 
ugyanezen ideig fenntarto1n. 

Budapest, 193·1. évi május hó 18-án, 

2\. nliniszter helyett: 

Dr. Scholt:: l(on1él, 
Ulltnntitkár. 
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.-\ „Plas1nochin si1upiex tabletta" elnevezfsü gyób>J·
szerkülönlegessfrgnek a ldizgyóg,;1szercllátás es az ál

hun!dr.cslúr terhére vul6 YendelCs::. 

i\. 111. ldr. bi:lügy1niniszler 220.256~1933. XV. 
szánni körrendclete. -

( Valarnennyi tCrv<inyhatós<ig első tisztviselöjén2lt.) 

_4.. közgyógyszerclld:tás tárgyában kiadott ,100-
1932. I~. ~I. :i\L eln. számu rendelet •!. ~-ának 2. pont
jában foglalt rend:o:ll;::ezésre való utalással, tudo1nás és 
további n1egfelelö intéz1..:edés vegett é?t€siten1 _<\.!ispán 
(Polgár111e.stsrl) urat, hogy az Országos E:özegész.Ségi 
Tanács véleménye alapján inegengeden1, misze
rint a li.iagyar F'i1auna Gyógyáru r.-t. budapesti (V. 
.A.kadón1ia-utca 3. sz.) c~g „Plasmochin simplex tab
letta" elnevezésü gyógyszerkülönlegessége üveg-:n
ként 25:.<0JJ2 gr-os ta1Jlctti::.t ta~tahnazo cson1ago
l~sban 8.HO P ezic!Ci.szrrinti gyógyszertári eladási 
áron, klzüról;:;.g a nL lrir. Országos I..,:ö2e,.;:-JszsCgügyi 
Intézet, vagy valan1elyik fiók;lllon1:0ls által meg-
8.lh1pított „n1a;r~ria tropiea.1 eseteiben, ezen kör
n:nd2I:;t:_ n1 kihírd2b:;:;~'t.ül l·:czdödöieg a közgyóg)'SZ~':~ 
ellál<i.s 6.-; a;: {dlan1kincst<Jr t2rh0re il L~nnúlló t'.:lrv·.3-
nycs rcndelltczések b;;.t;u·L'.sa n1~ll::tt, rendelhető l.;
g_yen. 

Budapest, 103·1. (:vi junius hó 5·'én. 

.A. nliniszter rendeletéböl: 

D;·'. I~olosuáry Sánclor, 
rnin!.;:zteri tan:icsos. 



.·\ l\íagyarországon forgalon1bahoz.ha16 ~'gys(:g-es lisz

szetéteiü g;;·ógyszerel~, valanlint a Iüiz~~y6g-ys:-:~1?llú

tús és az úl!n.n1kincstú1· terhfTe r~~ndelhetö neu1 hi.y~1-

talo~ gyógyszerek, gyógyszcrldllönlt:g-ességel;;: 

szerek). 
(!úp-

- :\ m. kir. belügyn1iniszt:::r 25·LG00-··193·L szán1u 
körrendelcte. -

(\'alan1ennyi törvényhatóság elsö tisztviselőjének.) 

(I\:ivonat.) 

_t:.,_ szab<ilyszerüen engedélyezett (törzskönyv<:
zett) és ilyképen Iviagya~·orszé-gon ezidöszcrint for
galo111bahozható eg·ss~ges ö::szctét'21U gyógyszerek 
és gyógyszerkülön!2ge::sfgek: jcgyzél~ét jelen körren
di::Ieten1 !. szán1u, a köz.gyóg,vszcrellátú.s, i!letült.cg a·:: 
államlöncstár ter·hóre rendelhet-S nen.1 hlva.tal'.ls 
g-yógyszerek:..~L. sze~·un<ol;:at p;;dig a II. szúrnu n1ell~k
lt:te ta!taln1a2za. 

:\ 200~-J.D:-33. E. ?.L s::án1u köri'endelelen1 1. ~

ának 1. i;ontj<UJan jelzett cgy~:Cges össz·::tételü gyógy~ 
sz~rt:k köziil azok, an1clyel~ C7.(~ll rcnc!:~let2n1 !. s:::á1n11 
nu;llfklelf.ben nem szercpeln~k, valanlint azok a 
gyógyszerkUlönlegcsségek, arne!y2k e. 22·t.:}9~J--„1D32. 

B. 1-iI. szlimu kötTt:nd2let:ern ( 1. P~'2ndcletek 'Tá•.-a 
1D32. évf. 1.0SS. old. és a Budapest'. !(ö:::léin:y J 932. t;';vi 
230. számát) I. sz:in:r.u ,Tcgyzéké0en -relvétctte!~. a 
jelE.n r<ondeletcn1 I. szá111u 1;-:e!l'3kletéll'.;n uzonban L:l~ 
\réve n!ncsenek, lP:'.,:J. évi .iunlt1;.: hö BO-i~ fnrg:1lon1h:u1 
Larthatöl~. 

Fclhiv-on1 .A.lispan (Polgúu~1cster) ural, hog·y e 
körrenclc1eü.~n;ct a vonaU;:czó n1ell6l;:Jet2kkel együtt, 
tö~·vlnyhntóság~"!. teriil2tén k\'Ö ö.~szes hat:éság,i, hiva
talos és in:tg3.norvosokkal, val!1111i11t a nyilvUnos és 
házi gyógyszertárak fell'lös vezetöiv~l, nlihcztart:is 
és tuticr:ná::; vég::lt közöljs: tiszti föurvosát pedig 
ut!J.::itsa, h0gy a gyógy.sz2rtárvi:::sgűiato;{ Jlkal1~1ával 
szigoruan e11enörizze. vajjcn nern kerülnek-e forga
lor;ba cly k6szitn1ény2k, an1elyel{ jelen körrendelc
ten1 ala3)j;in forgalon1l:an nen1 tarthatók .• 4.n1cnnyiben 
ily k<.':szit1nény2l{ talá!tatnána!:. a szer legfoglalása, 
ilh:tv:: a kihágási eljá.rús n1eginditása irint haladék
talanul int€zkedjék. 

Jelen kö:-r~nclelet~;n1n1el az e l8.rgyban ldad.::iti: 
~2·l.:3n0-~1932. E. Id. ;:,·zán1ú körrendeletet, az ahhoz 
(:::atolt jegyzél>.1i:el együtt, h:i.t.ólyon kivül h21yczern. 

I. s:::. 111clléklcl a ;2.!.f.liflli/ff1.-1.;. B. ill . . -::;ÍIHH kö1T::-n~ 

dclct71c:. 

i-\. 200·m··1933. B. :vI. ~zútnu körrcndel::t ( kihirdel
ve a Budapesti l(özli.iny 1na::::. Cvi f!;h!'Há!' hó :!G-i ·17, 
szánu'tban) érteln1ében n.z 1n;-;3, évre törzskönyvezett, 
illetve b.::jeh~ntctt gyógysz::.;:-ktilönleg::sségck ós egy
sége~.; ös:.i:::etótElü gyóg)"!Zer2k jegyzékénel~ niagyará
zata. 

_,\ gyógysze1·különlegességek tCrzskön:.tvi .szán1a 
1-töl, a vcgyiieg cgy.:;éges összelCtelü gyógysi21\:k 
törzskönyvi szú1ua 10.001-tö! k.::zdödik. 

1-Ia a készitn1eny clött. szB.111 nincs feltüntetve, 
úgy ez azt jelenti, hegy n. készitl'nény a 200-1933. 
B. I\.L szó.n1u körrendelE:t 10, S-8.nuk 10. pontja értel-
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méhen 1933. március 15-ig be lett ugyan jelentve, d~ 
még e·agcdélyezési eljá!':is aln.tt ál!. E készitmények 
forgal-0mban tarthatók mind.s.ddig, a!nlg o. forgalon1-
bahczatal €s törzskönyvezes tekintet-ében a fenti s-.:a
bft!yrendelet értelmében intézked2s nem törtnik . .J\ 
200-1933. B. ::tlf. számu körr'2ncl<:Iet 10. %-ánalc 4. 
pontja érteln1ében, n. számmal n1eg nen1 jelölt készit
ményeket a forgalon1ból ki lrell vonni, ha -ezekröl 
1934 december hó 31. napjáig intézkedés nem törté
nik. 

A lrészitn1ény törzskönyvi szitma elött Ievö ·t· 
azt jelzi, hogy a készitmCny csalt orvosi rendeletre 
szolgáltathatö ld .. 4... csatolt jegyzékben felsorolt lré
szitményeket a lrözönség ré·~zére csalr a gyógyszer
tarak, n1ég· pedig a ·r-tel jelzetteket csak orvosi ren
deletre adhatjálr Iti. 

A törzskönyvi szé..n1 utún elhelyez:;tt B ])2tii azt 
jelzi, hogy a készitn1ény belföldi, a r<.: b:;iü pedig azt, 
hegy a készitrnény külföldi erecletü. 

_<\. lrészitn1eny neve ubin dült betl\.v::l lGsetleg 
röviditve) az elöállitó és az clsö forgalo1ubahoz:J cég 
neve szerep2I. _<\.z elsö név az c16állitó Il'2Ve, a iuáso
dlk a forgaloinbahozcié. I-fa c~·ak egy név van, akl\or 
az dőá!litó egyuttal az ei.sö forgalon1bahozó is .. A„ c·fi
gek teljes nev2 az összcá1Jitás végén szerr.plö CC.,;
j;:gJ.'?ékben található. 

(I{övetkezi.k az engedéiyezE:tt (törzskönyvez;,:ttJ 
egy~égcs összet2telU gyógys2.2rek (,-; gyógyszer1rU
lönlegc:::.ség::k, to\'áhhü az 193·L evi decen1ber hó 31-
ig forgalon1ban tartható gyógyszerklilönlegesség·2k 
ril.sz!ctes jegyzék•.:.) 

Utá11a nz.int a II. S/::chn11 1nclléhlet: ';f:;. 

1. _<\. közgyög-yszerellátüs, illetöleo- . 
1·t-th' d e.azah 
n~cs_ ar e_r e':."e 1~eUn1 _.e1111etö nem hivatalos g;yögy.s 
re r es gyogyszer >: on egességek jeo-yzöJ-,,_ · 

2. A li::özgyógyszerellátás, ill~töl;·~'°·az ·11 · 
l . t. t h. l l b a atn,nucs ar er ere rence het-6 tápszerek jeg z ·1-... . 
végül Y e ... ~ es 

3. A közgyógyszerellátás, illetöJecr az á.ll 
kincstár terhére rendelhető szérumok jeg;zéke. aru-

Budapest, 1934. évi junius hó 9-én. 

:\. lüHönféle 
gt'ség ellen 

-""- miniszter helyett: 

Dr. Scholtz Ko1•11él 
államtitkár. ' 

elnevezéssel forgalornbahozott, f(~rfio . _ 
-- lo't l - ·u·1 l o)en aJlt!l t u:szi i! H';: fnrgaionih:!.hozabtlii-

nak eltiltúsa. · 

A. m. kir. belügyminiszter 253.820-1934. számu 
lrörrendelete. 

('Valamennyi törvényhatóság első tisztvis3löJ.én J·) 
E - l h" .k e-... _•gyes .c~ge r .. ~ _isze ·eny lrözönség félrevezetésé-

vel es megJ{arosnasn.vaI „H::,rn1en virtus", ,,P-0tenta
tor", „~bwnor star", „P~egene•:ator", „Iferkules Ret
tu~g.sanl~er", dr. S~iegel-féle regeneráló készülék és 
ma_~ :r-f:Ie eln:vczesek!tel, a férfiak bizonyos gyen
geseg1 allapotanal{ megszi.intctósére ajánlott lrCszü~ 
léli:eket hoznal\: forgalomba. 
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:l\Iiután az Országos I\:özegészségi Tnnács vé
leménye szerint ezen készülékek gyógyító 1•'1.tús te
kintetében teljes2n értéktelenek, tehát ajánlű.~n1k n1eg
tévesztő, továbbá alli:al1nazásu1': esetén szerk2z2tük
nél fogva is az sg~s?sCgre kátosak, azoknak forga
lombahozatalút az 187G. évi :'-~I"\i. tc. S. és 167. ~-a 

alopján eltilton1. 
.A.n-iennyiben a ccclek1nény su!yosabb 'blintetö 

rendelkezés alá nen1 esik, löhágást }{Övet ei és az 
1876. évi :::-<I\r. tc. 7. :;-a alapján pünzbünt2téssel bün
tetendő az. aki e l'Cndcl:::..U:::n fslsorolt készülékel{et ~ 
a·kár n1;:ís elnevezés alatt ·"- fo~·galon1ba hoz. 

:'\. pénzblintetés tekintetóben az 1928. évi X. tc. 
rendelkezéseit J;:ell al!i:ulmazni. 

E kihágás rniatL a.z cljár<i:; n. kCzigaz.gatúsi ha~ 
tósűgol~nak, mir.'l renclöl'i büntctü biró:;úgo1tn;:i,k ha
tásltörébe U1rtozil::. Harnu1dfoi;:on a n1. kir. h2lügy
n1iniszte:.· birüskodik. 

Ez a r:;;ndt:.let a ili•:atalos lapb~n törtónt kihir
dt::té.sét kú\'etö nyolcnllik n:1pun lép lu:i.t<:!.ly:)a. 

F'clhivon1 -~-lispan (Polgá'.·1nestc:·) Urat, hogy 
rcndeletern szigoru végrch2.jtLlsúr01 int~zkedj6k. 

Buclap:.:st, 193·t. évi juniu::: hó 19-6n. 

.A. n1iniszte!· helyett: 

D" Sc/1olt.:: J\:Oi'l!f~l. 

anarntitk.ar. 
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Dr. 'rondrasek Jözsef „,.A SZÚ\'édjeg;.rzett cg;yst!ges 
gyögyszereh: és azokkal azonos Ye!,')·iiletek jegyzél;:e" 

cimü n1unli:ája II. liiadúsának ajánlása. 

- A m. lör. belügyminiszter 25,!.285-193·1. XVI. 
szimu körrendelete. -

(Valamennyi közkórház és a 6 állan1i egészségügyi 
intézet igazgatójii.nak,) 

A volt m. ldr. népjóléti és munkaügyi minisz
ter úr 89.334--1928. N. 1L l\L szárnu rendeletével dr. 
Vondrasek József o1tleveles gyógyszerésznelt (lakik: 
Budapest, VIII., Bérkocsis-utca 18. sz. a.) „A szó
védjegyzett egységes gyógyszerek és az azokkal azo
nos vegyületek jegyzéke (Nova rnedicmnenta et syno
nima eorum mercantilia.) cimü munkáját Igazgató 
űr figyelmébe ajánlotta. 

Szerző munká.jának javitott és bővitett II. ki
adása most jelent n1eg. E II. bövitett kiadás minder. 
egyes szóvé.djegyzett készitménynél közli annak árát 
s az analóg készitményeket csoportositva, ugyanigy 
közli a hivatalos vagy tudományos nevü készitmé
nyek árát is. 

A szóvédjegyzett készit1nényeknél nemcsak a 
grammos ártételelt vannak feltüntetve, hanem a 
gyógyszerkülönle:.gességek egyleti árjegyzéke alap
ján, a gyárilag kiszerelt c~omagolásu egyszerü ve
gyületek 5, 10, 15, 100 gr. stb. mennyiségeinek ár
tételei is. 

Ez a csoportositás az á~tételel;:re vonatl;:ozólag 
teljes .és gyors á:ttekintést és l;:önnyü összehasonli
tást tesz lehetövé s igy a közintézményelt és a ma· 

4 
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gánfogyasztólt gyógy.::zerf.ogyasztásá!:.31 lényeges 
n1egtakaritásoli: é11hetölt el. 

Felhivom ennélfogva Igazgató urat, hogy a szó
banlóvö mtivet, a vezetése alatt álló gyógyintézet ré
szére, a lchetö::ég sz.:rint szerezze be. 

_4,. mű ~eg~·endelhct:Ö a szerzönél. 

Budapest, 193•1. évi junius hó 19-én. 

A miniszter rendeletéböl: 

Dr. Dúvicl, 
miniszteri tanácsos. 

„ . .\z egészségiig:rrc vonatkozó törvények és rendeleteli: 
g,yii:jten1ér:::ye" e. n1unka '1TI. J\öteténzk a gyógyszer

tárait által való kötelező tartása. 

- l1. m. kir. belügyn1iniszter 255.318-193•1. szánni 
körrcndelete. -

(Valamennyi törvényhatósá.g elsö tisztviselöjénelt.) 

Hiva:tkozissal ugyanebben a tárgyban kiadott, 
•10.D00-1930. N. 1I. 1L szán1u körrendeletben (Ren
deletek Tára 1930. évf. 671. o.) foglaltakra, értesítem 
_<\lispán (Polgá~·mester) urat, hogy a néhai dr. Chy
zer l{ornél ininiszteri tanácsos <iltal meginditott „A.z 
egészségügyre vonatkozó törvényelt és rendelete!\: 
gyiljteménye/' cimü félhivatalos ·jogszabály-gyüjte
mény VII. li:ötetét, amelyet n1egbizásomból dr. _.\.tzél 
Elemér belügyminiszteri osztálytanacsos, egyetemi 
magántanár készített el, megjelent. 

-· 
51 

l\Iiután a n1unka besze!·zése n1inden nyilvános 
gyógyszertárra nézve li:ötelezö, hivja fel Alispán 
(Polgármester) úr a törvényhatósiiga területén lévő 
gyógyszertárali: felelős vezetőit, hogy a mun1{a be
szerzéséről znielöhb gondoskodjanak. 

Eg;yuttal utasitsa Alispán (Polgárn1ester) úr 
törvényhatósíigi tiszti főorvosát, hogy a gyógyszertá
rak ellenőrzése alkalmával rendeletem végrehajt<isá
ról szerezzen meggyőződést. 

_t.,_ szóbanlévö mű Mai Henrik és fia orvosi könyv
li:iadó cég kiadásában jelent meg (Budapest, IV., 
1'Iuzeum-körút 5.) 

Budapest, 1934. évi junius hó 26-án. 
~A,_ miniszter rendel-2téböl: 

Dr. Grosch, 
nüniszteri tanácsos. 

~\ „Toillin" elnevt•zésii gyógyszerkülönlegességnelt a 
„I!lözgyúg;rszere.Hútús" terhére vnló rend2lése, 

~<\ m. kir. belügyminiszter 25•!.402-1934. szán1u 
l\örrendelete. -

(Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.) 

~<\ „I(.özgyógyszerellátas" tárgyüban kiadott, 
;!00-1932. N. IvI. 1T. eln. számu rendelet (kihirdetve 
a Budapesti I{özlö!1ynek 1932. évi május hó 11-i 105. 
szfunában) ·.!. §-ának 2. pontjában foglalt rendelke
zésre való utalással, tudomás és megf€lelü elj:irás 
végett értesitem ~A,_lispún (Polgá!'mcster) urat, hogy 
az Országos I{özegészségi Tanács véleménye 
alapján megengedem, hogy a d::. ~gger Leó és Egger 

4* 



1 
' 

52 

I. gyógyszervegyészeti gyár, budapesti (VI., Révay
utca 12. szám) cég a.Ital készitett „Toldin" elneve
z~sü gyógyszerkülönlegesség, 250 gra1nmos csomago
lasban P 1.80, ezidöszerinti gyógyszertári eladási 
áron, ezen körrencleletem kihirdetésétöl kezdödöleg 
a „I<:özgyógyszerellá:tás'1 terhére, a fennálló törvényes 
rendelkezések betartása mellett, rendelh·etö legyen. 

Budapest, 1934. évi julius hó ·1-én. 

l\. miniszter rendeletéből: 

Dr. Grosch Kdroly, 
miniszteri tanácsos. 

_A,.,. m. kir. belligyn1iniszter 255.089 /1934. XV. 
számű leirata. 

.-\ ,1_,,ryógyszerészek áltahi.nQs forgaltniadó- illetóleg 
fogulnliadó\·átságkötelezettsége tárgyában. 

_!\. :l'<lagyarországi Gyóg-J-•szerész-Egyesület teli'.. 
Elnőltségéneli'.. 

Hivatkozással a llfagyarországi GyógyszerCsz
EgyesületneJt és a Budapesti Gyógyszerész Testület
nek fenti tárgyú együttes beadvd.nyára a n1. kir. pénz
ügyminiszter úr vona1tozó rendeletét másolatban ide
zártan megltüldöm. 

Budapest, 193•1. évi jűlius 

~t:.,_ miniszter rendeletéből· 
1 • 

hó 13-án. 

dr. Grosch, 
Inlniszteri tanácsos. 

_t:.,_ hivatkozott pénzligyminiszteri rendelet a kö
vetkező: 23.86·1/193·1. (~4.. kö1Tencleletet 1. a Gy. É. 
118. oldalán.) 
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:\ „Bisteril por" elne,·ezésii gyób>J·szerkészítménynek 
a "közgyógysz.erellátás" terhére való rendelése. 

- .A.. m. kir. 1belügyn1iniszter 253-•!31-1934. szimú 
körrendelete. -

(Valaniennyi törvinyl!cc.tóság elsö tisztriselöj€n:1~.) 

_f:i.. „közgyógyszerellátás" tárgyában ldadott 
400-1932. N. M. llif. eln. szán1ú rendelet (I. Rende
letek ára 1932. évi. 505. old.) 4. §-ának 2. pontjában 
foglalt rendelltezésére való utalással tudomás és 
megfelelő eljárás végett értesitem alispán {polgár
mester) urat, hogy az Országos Közegészségi Ta
nács véleménye alapján n1egengedem, hogy a dr. 
Wander gyógyszer- és tápszergyár r. t. -budapesti 
(X., I<eresztúri-út 30. szám) cég 3.ltal li:észített 
„Bistcril poru elnevezésü gyógyszerltészítmény, 10 
gramos csomagolásban P -.5·1 ezidöszerlnti gyógy
.:;zertári eladási áron, ezen körrencleletem kilürdeté
sétöl kezdődőleg a ,„közgyégyszerellátás'' terhére a 
fenn3.1ló törvényes rendell;:ezések betartása n1ellett 
rendelhető legyen. 

Buda.pest, 193,1. évi augusztus hó 1•1-én. 

_t:.,_ miniszter rendeleté~Jöl: 

Dr. l\.o1osvdry Sánclor, 
miniszteri tanácsos. 
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. .\ kábít<íszerek gyii.rtú~únak korhi.tozá.sa és for•r·1-

lon1bahozatttlátHtk !':zal;;i.l,yczli"'n t:irgytihan <J.Jt•nfli~~. 
1931. é\·i július hó 1.3-űn kelt és az 1933 :\7JII, tör

\'énycikkcl becikli:e!;re1,ett egyezinényt megerösítö) 

illetve ahhoz csntJali:ozú kiilföldi áUumo!i: jcg.)7ékú~:ek 
kiegészítése. 

- ll. 111. li:ir. beHigyininiszter 766~·193-L II. számú 
rendelete. -

i'l.. kú.bitószerek gyártásának kor;átozása és for
galombahozatalánali: .szabályozása tárgyában Genf
~.:n, _ 1'93~. évi július hó 13-án kelt és az 1933:Vffi. 
torvenyc1kkel becikelyezctt ne1nzetk6zi egyezniényt 
- a 261--193-1. B. J\L számú rendElC'.tben (közzétáve 
a ~u~apesti !(özlöny 1S3•!. évi n:nircius hó 16-iki 60 
szan1aban), vala1nint a 30-l-183·1. E. :rvr. sza.n1ú ren: 
~el~t.ben _(közzétéve a Budapez:ti ICözlöny 193'1. évi 
~p~'.hs ho 26-iki 93. sz8.mában l 0n11itett állaino1i:On 
,ite~ul - -•l11s:::tria is n1e.ger6sítettc. -~ megcrösitO 
~:n.r:itot _a ~ en1zctc~;: Szövetsége titkársága folyó év! 
]Uhu.s bo 3-an IaJ·stro1nozta enn~lfogv.:i. a fent emlí
tett_ e~)~ezn1ény lviagyaro1:szág és J\usz~ri'.l l!.özött 
folyo evr október hó 2-án ldp életbe. 

Budapest, 193·1. <Svi augusztus hó 21-én. 

Dr. 'oilé:;; ll.e, csztes-Fisclter Ferenc, 

n1. kir. belügyminiszter. 
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. .\. l;;ú.bítösz.erel;: gyártásának kor!átoz{1sa Vs forguw 
lomhahozatulának szubályoz:.1sa tá.rgyáhan Genfben, 

1931, évi július hó 13-án lH•lt és az 1933. évi V'fi[. 

ti>rvéUJCikkel hecih:kel.yezptt egyezrnénst n1egrösit5, 
illetve ahhoz csat:akozö l;:lílföldi áihnnoli: jeg~yz:f•.ké-

kének· li:iegészítése. 

- _t:.,. m. kir. belügynüniszter 863-·1934. II. számű 

rendelete. -

A ké.bitószerel;: gyé.rtásána1;:. korlé.tozása és for
galombahozatalának szabályczisa tárgyá.ban Genfben 
1931. évi július 13-án l;:elt és az 1933. évi VIII. tör
vénycikkel becikelyezett nemzetl;:özi egyezményhez 
a 261-1934·. B. Tu!. szá.mú rendeletben (lrözzétéve a 
Budape.::;ti l(özlöny 193,1. évi március hó 15-iki 60. 
számában), valamint a 30-1--193,!. B. Tu!. számú ren~ 
deletben OtözzStéve a Budapesti Közlöny 1D3,~ ev1 
augusztus hó 26-iki 192. szó.miben) en11itett ú1lnmo
kon felül Irak is csatlakozott. _,;. cs'..ltlakozúsi okira
tot a Nemzetek Szövetsége titkársága folyó évi má
jus hó 30-án lajstromozta, ennélfogva a fent emlí
tett egyezmény !l'Iagyarorsz3.g és Irnk között folyó 
évi augusztus hó 29-én lép életbe. 

Budapest, 1934. évl szepte1uber hó 6-án. 

Dr. t1it(:::: Ii.e1es:::tes-Fischsr Ferenc, 

n1. ldr. iJClügyn1iniszter. 



56 

. .\.. gyóg:rszertárak koz1netikum és illatszer ltiszol

gáJtatási jogosultsiiga. 

- .<\.. n1. kir. belügyrniniszter 257.617-1934. számú 

leirata. -

( ...'l ?rlíl[Jlfarors::;úgi Gyóyys::.;erész Egyesillst 

ElnölcsBgéHek). 

Utalással n fenti tárgyban hozzám intézett fel
terjesztéseikre, a 251.151-1934. XV. számű leíratom 
ltiegészitéseképen értesítem a t. Elnöltséget, hogy 
a nyili;ános gyógytcíralc jogoS'ítva~ sőt egyes e~etek
ben kötele:::.Te ·vannak arra (amint ezt -pl. a IV. 
Gyógyszerkönyv általános utasításának 15. pontja 
kifejezetten meghagyja, hogy mindazon szereltet es 
készítményeket, valamint egyéb tá.rgyaltat, melye1t 
egészségügyi vonatkozásuak és amelyeket a kifejlö
dött gyakorlat szerint eddig is tartani szoktalt, - az 
illatszerek 1tivételével - bár11incor és bárniezy idö
lJcn kis::olf1áltatlias1ik. l{étségtelen, hogy a gyógy
szertárak ezen jogosultsága nagyrészben évszázados 
gyakorlat alapjan alaJ;;:uit ·ki. A gyógyszertárak e 
tekintetben se111 a gyógyszertáral;; alaptörvényét lté
pező 1876:XIP. t.-c. rendelkezései, sen1 e törvényben 
kapott felhataJmazas alapján kibocsátott rendeletelt 
szerint az áIUsi\..3.s ideje tekinte~ében, semmifél0 
korlátoZásnak alávetve nincseneli:; még· pedig egy
részt azért, mert a gyógytárak, mint ltözegészség
ügyi intézetek, ininden időben kötelesek a ~tözönség 
rendelli:ezé;:;ére állani, másrészt ·mert a gyógyszer-

·V:----

tárak, az 1876 :x:Iv-. l."-c. 128. ·§-tt.uak· kifeje'zétt ren
delkezése értelmében, az ipari üzletek közé nem so
rolhatólt. 

Ezzel ItapcsoJatban értesítem a t. Elnöltséget, 
hogy a gyógyszertáraknalt fentemlitett árusítá-"i 
körét a közel jövöben, az 1876 :XIV. t.-c„ 6., 137. és 
167. §-aiban biztosított hatáskörömben, réndeletileg 
is szabályozni ~dvánom. 

Budapest, 1934. évi október hó 2-án. 
A miniszter rendeletéböl: 

Dr. Kolos·vúry, 
míniszteri tanácsos. 

.4.. ltábitószerelt gyá.rtásának korlátozása és rorga
lombahozataián:.~k szabályozása tárgyában Genfben 
1931. évi július hó 13-án kelt és az 1933:VIII. tör
vényciJdtel becild;;clyezett egyezn1ényt megerősítő; 
illetve ahhoz csatlakozó külföldi áUai:nolt jegyzékén.ek 

újabb kiegeszitése. 

_A.. m. kir. beIUgyminiszter 953-1934. számú 
rendelete. -

_A.. li:á.bitószerek gyártásának li:oriátozása és for
galombahozatalának szabályozása tárgyában Genf
ben, 1931. évi július hó 13-án J;;elt és az 1933:VllI· 
törvénycikli:el becfltltelyezett nemzetközi egyez~.én~t 
- a 261-1934. B. l\.L számú rendeletben (kozze
téve ·a Budapesti Közlöny 1934. évi március hó 15-iltl 
60. számában), valamint az ezt kiegészítő későbbi 
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rendeleteltben felsorolt államolton felül Vene,:::uela is 
megerösítete. A megerősítő okiratot a Nemzetek 
Szövetsége titkársága folyó évi szeptember hó 11-én 
lajstromozta. Csatla1tozott továbbá az egyezményhez 
Norvégia és Honduras is, amely államok n1egerősítö 
okiratát a Nemzetek Szövetsége titltársága folyó évi 
szeptember hó 12-én, iletöleg, :folyó évi szeptember 
hó 21-én lÉljstromozta. i1; ... z egyezmény - a 21. cik
kében foglalt rendelkezések szerint - Magyaror
szág és Venezuela között folyó évi december hó 10-
én, Magyarország és Norvégia között tolyó évi de
cember hó 11-én, Magyarország és Honduras ltö
zött pedig folyó évi december hó 20-án lép életbe. 

Budapest, 1934. évi október hó 21-én. 

_!\.. miniszter rendeletéből: 
Dr. Kárlár, 

miniszteri tanácsos. 

. .\.z arzenobi~nzol k:sz'.tn1é11yek forga.101nllahozatala 
és en:~ni}rzése. 

--- A m. ·]ür. belügyminiszter 257.378-193·!. számú 
rendelete. -

Az aTzenobenzolkészitményelt forgalombahozata
lára és ellenőrzésére vonatkozólag a követ1tezöltet 
rendelem: 

J. Altaldnos rc1ícle11cezése1c. 

(1) Jelen rendelet szempontjából arzenobenzol 
ltészitmények alatt azok az arzenobenzol vegyi kép-
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letéböl levczethetö és vegyi képlettel meghatározan
dó készitmények értenclök, amelyek: a syphilis gyó
gyitására parenteralisan alka1maz11atólc 

( 2) ~<\z arzenobenzol készítmények forgc.lomba
hozatalára (ali'.ár bel-, akár 1tülfö1cli Irészitményekre) 
nézve, az egységes összetételű gyógy3zerekre és 
gyógyszerkülönlegeségekre vonatkozó 2001933. B. M. 
számú rendelet (RendeleteJr Tára 1933. évfolyam, 
1.207. oldal) rendelkezéseit, az alá.bbi eltérésekkel 
kell alkalmazni: 

a) IIa a m. kir. Országos !{özegészségügyi Inté
zet (aliibbiakban Intézet) a l\:észitményt ohemiai és 
biologiai vizsgálat után megfeJeiönelt találja, azt >J.\:li
nikai vizsgálat cC1jából a budapesti királyi magyar 
Péizmány Péter tudományegyetem bőr- és nemikór
tani klinikájához továbbitja. -~ klinil\:ai vélemény be
érkezése után az Intézet igazgatója a készítményt, 

· ü li'.észitmény vegyi, biologiai és ldinikai vizsgálatára 
vonatkozó :véle.n1énynt·;1i'. c:satolá.sa mellett indokolt 
javaslattal HZ Országos !{özegészségi Tanácsnak 
küldi meg. A. 'l'anács véleményét erre a célra alalü
tott ..-\.rzenobenzol Bizottságának meghallgatása 
n1ellett, az Intézet igazgat6jcival közli; 

b) J>_z Intézet a készítményt a törzskönyvbe 
csa.lc ak:or jegyezheti fel és a forgalombahozatalt 
cs~k akar veheti tudomásul, ha az Országos Köz
e?'eszségi Tanács az Intézet erre vonatkozó javasla
tat vélen1ényében kifejezetten elfogadta. Ellenkező 
esetben az Intézet köteles a m. kir. belügyminiszter 
döntését kikérni. 

e) Belföldi gyártá.sű arzenobenzol készítmény 
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mindegyik darabját (ampul!áját) az Intezet illetőleg 
az. Arzenobenzol B:zottság ellenörzö jegyével kell el
látni. Külföldi ltészítmények. csak használatra ké
szen csomagolt (ampullázott} állapotban hozhatók 
be, azokat azonban elelnörzö cimkével ellátni nem 
keU. 

II. Az nrzenolben:ol li,észítniények állandó 

cllenör,;:ese. 

-4 .. Belföldi 7cészítnténye1c ellenőrzése. 

(1) _4... belföldön előállított, törzskönyvezett és 
engedélyezett arzenobenzot készitn1ényelt az Orszá
gos Közegészségi Tani.cs u. n. „_<\rzenob.enzol Bizott
ságá."-nak á!landó ellenőrzése alatt állanak. Az 
_.\.rzenobenzol Bizotsag ezen ellenőrzést az Intézettel 
együttesen gyakorolja. 

(2) Minthogy a hazai gyártmányú arzenobenzol 
készítmény az I. fejezet:ben ·meghatározott 'ellen
őrző címke nélkül nem ·ho?..ható forgalomba, ha az 
előállító gyár eLltészült <:tZ Intézet által m<ir törzs
könyvezett l\:észitmény egy bizonyos gyártási számú 
anyagával, azt egy vagy több elzárható üvegt;i,rtályA 
ban kötele.s elhelyezni és az Intézetet vizs<Yálat cél~ á
ból értesíteni. _.\z intézet lciküldöttje a t;rtályokbó! 
megfelelő mintát vesz és a készitm-ényt tart3lmazó 
tartályokat a vizsgálat befejeztéig az Intézet pecsét
jével lezárja. 

tát, 
(3) Ha az Intézet a készítményekből vett min
chemiai és biológiai vizsgálat alapján megfeleA 
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lönel\: tal<llta, klinikai elenörzés céljából, az ArzenoA 
benzol Bizottság által Jdjelölt gyógyintézet illetékes 
osztályához küldi át. 

(-1) _l\.mennyiben a készítmény ldinili:ailag nem 
bizonyult megfelelöneli:, az Intézet a készítményt az 
Arzenobenzol Bizottság újabb kijelölése alapján lcö
teles egy másik kórház útján is megvizsgáltatni. 

(5) Ha a készítinény úgy vegyi, mint biologiai 
és klinikai vizsgálat alapján megfeJelőneli: bizonyult, 
az Intézet .erröl az -előállító gyá.rat értesíti, egyúttal 
szakközegét a helyszínére ~dküldi. _4.,. ldli:üldött az 
előzetesen lepecsételt tartályokról a zárópecsétet el
távolítja, majd a l~észitmény ampullázását és csoma
golását ellenőrizve} a szültséges mennyiségű arzenoM 
benzol bizottsági elenörzö .cimli:ét a gyár rendell\:e
zésére bocsátja. 

(6) i'i... kiküldött az ellenőrzési eljá.r3.sról részle
tes jegyzölcönyvet lcöteles felvenni. 

( 7) ~4..bban az esetben, ha a készitmény bármily 
okliól nen1 bizonyult megfelelőnek, az Intézet a gyá
rat erről értesíteni és a gyár a kifogá.Solt készít
ményt az Intézet lülcllldöttjéneJi: jelenlétében megsem_ 
nüsiteni tartozílc 

(8) Az elöállitó gyár a készitmény ellenőrzésével 
kapcF5olatos kiadásolcat előzetes negyed évi részle
tekben a 100.917. számú ,,Belügyminisztérium, 
Gyógyszerli:észítn1ényeli: vizsgá.lata és for.galmánali: 
ellenörzése1 bevételi számla" elnevezésű számla ja
vára tartozik befizetni. 
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B. A ldilfölcli kCsc.;itniények ellenör,:é::e. 

{1) A külföldön elöá.llitott és az Intézet által 
törzsl\:önyvezett arzenobenzoI I;:észitmények ellenőr
zésére a belföldi készí.tményE1.:re vonatl;:czó rendelke
zések az irányadók. {L. II. fejezet A. 1. pontjat.) 
Az ellenőrzés minden egyes behozatn.I alltalmával 
készítményenként é.s gyártási számonJ;:ént történíl:::. 
Az ellenőrzéssel járó vizsgálati díj ugyanaz, mint a 
belföldi lrészitményeknél. (L. II. fejezet ~<\. rész. s. 
pontját. 

(2) Az engedélyezett és törzs~önyvezett kül
földi arzenobenzol készítményeket tartalmazó cso
magok, ládák stb. az egyes behozatali alk:i.}makkor, 
a vámkezelés ulán, a m. kir. fövémhivatal által hi
vatalosan lepecsételtetnel.: és ilyen módon ad1tnak ld 
1cimzettnek. Címzett a .vámkeze!-6.s megtö

1
rténtéröl 

tartozik az Intézetet azonnal értesiteni, hogy a min
tavétel megtörténhessék _n,,_ m. l;:ir. fővámhivatal pe
csétjét a kiiideményröl csak az Intézet szal;;közege 
veheti le, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

(3) _!\. készitményt a II. fejezetben elöirt vizs
gálatnal;: kell alávetni és a készítményt csak akkor 
szabad forgaiombahozni, ha az Intézet a készítn1ény 
megfelelő voltáról a belföldi forgalombahozót érte
sitette. 

('i) Ha valamely ldilföldi arzenobenz·Jl kószit
n1ény ismételten meg nen1 f2lelöneJ;: minösittetett, az 
Arzenobenzol Bizottság meghallgatasa után, az Inté
zet felterjesztésére, a készítmény további forgalon1-
bahozatalá.t a m. kir. belügyininíszter megtilthatja. 

6S 

TII. A z arzenobenzol Jcés;:;itn1ények nyilvántartása .. 

(1) u~y a hazai előállító gyár, mint a külföldi 
o h .. belké::zitmény belföldi felelős forgalomb~ ozoJa, a 

földön gyártott, valamint a külföld.rol 'behozott a~~ 
zenobenzol J;:észítményekröJ, valarrunt azok.na~ ki 
zolgáltatásáról nyilvántartast ltöteies vezetni. _!\. 

~yilvántartásna1;: a követltezö adatokat kell ta;~~a~ 
maznia; 

1. az előé.llitás, illetőleg a behozatal .kelte; 

2. a készítmény és gyártójának megnevezése: 

3. a ltészítmény termelési száma; 
4. a készitmény mennyisége; 
5. a l;:észítmény adagonkénti elosztása és az 

egyes adagok ampulla-száma; 

G. a megrendelő neve és la1the1ye; 

7. a megrendelés li::elte; 

8. a megrendelt l;:észitmény menn~is~ge, ter
melés\. s.zárna, adag-elosztása és adagonkentl ampul
\a-száma; 

9. az elli::üldés kelte. 
·(2)Ezen· nyilvántartást űgy a belföldi e~~á.llító 

cég, nünt a ltiilföldi készítmény ,be~f?Idi felel.os. f?r
galcmbahozója, az Intézet 1dkü1döttJének felh1vasara 
bemutatni 1;:ötele5. 

ff. Az Ors.;:áycs Ilö::.eyészséyi. 'l'andcs .:irzcnoben:;oz 
Bizottsága. 

(1) .·Az Országos ·Közegészségi Tanács az arze-
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nobenzol készítmények elenörzésére állandó bizott
ságot, az u. n. Arzenobenzol Bizottságot állit fel. . 

{2) A bizottság tagjainak számát a Tanács el
nök~ ~ állapítja meg. Az Arzenobenzol Bizottság a 
Tanacsnak erre a célra saját kebeléből választott 
rendes és rendkívüli tanácsi tagjaiból, valaniint a 
Tanács elnöke által erre felkért szakemberekböl to
váb?~ ~z Int~~e~. iga~g-:-tó~ából e.s az IntéZict i~az
gatoJa altal kiJelolt ket mtezeti szakemberböl áll. 

(3~ ~ :Sizottsá.g az Intézet igazgatójával· együt
tese_n. mtez1 az arzenobenzol készítmények engedé
lyezéSét és ellenörzé.sét, tovabbá az Országos Köz
egszségi Tanács űtján, a m. kir. belilgyminiszternek 

. indítványokat terjeszthet elő, ily készítményelt ellen
őrzésére éE\ forgalombahozatal<ira vonatkozólag. 

(4) -~ Arzenolbenzol Bizottsá.g müködéséröl 
félévenként űgy _ az Orsz<igos Közegészségi Taná.cs
nak, min: ennek útján a m. kir. belügyminiszternek 
jelentést tenni köteles. 

1'. Életbeléptctö rendellcezés. 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe az
zal a módosítással, hogy a rendelet kibocsátása elött 
for~alomban_ levő késZítmények, 1935. évi április hó 
30-ig bezárolag, el}enörzö címke nélkül is forga
lomban tartható]:;:, 

Budapest, 1934. évi október hö 29-én. 

·vitéz dr. Keresztes-Fischer Ferenc. 
m. kir. belügyminiszter. 
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.A negyedik 1\-ing')'ar GyOgyi;zerki)ny,- é:etbeléptetése. 

A rn. lti..r. belügyminiszter 215.000-1933. szá.mú 
rendelete. --

~A,. harmadik 1'Iagyar Gyógyszerkönyv életbelép
tetése óta, tekintettel az orvosi és gyógyszerészi tu
domány fejlődésére, a közegészségügy érdeltninelt 
megóvása és elömozdíti:isa végett szülcségessé vált 
a kor igényeinek me.gfelelö, új gyógyszerkönyv ki· 
adása. Ezért a kö:teigésZségUgy rettdeZéSéröl ; 
1876. évi XIV. t.-c. 124. és l~b. ~-aira való figyelem
mel ugy.anezen törvény 6. és 167. §~aiban kapott fel
hst1lmazás alapján, a negyedik Magyar Gyógyszer ... 
könyv élet-beléptetése tárgyaban a kövztkezöket ren
delem: 

1. A negyedik magyar Gyógyszerltönyv egy pél"' 
dányat nünden nyilvános (reál. és személyjogú, fiók) 
és magánjellegű (házi és kézi) gy6gyszertar tulaj„ 
donosa, illetöleg felelős vezetöje köteles beszerezni és 
gyógyszertárában meg:örizni. 

2. Mind:;n gyakorlatra jogosított orvos- és állat„ 
orvos köteles gyógyszerrendelésében a negyedik Ma„ 
gyar Gyógyszerkönyv elöirásaihoz alkalmazkodni. 

Rugalmas 

BA.NSAPLAST 

B 

kisebb sérülése1tnél 
gyorssebkötés. 
EIERS.D 

a L:galkaln1asabb, nyujtható 

0 R F, Budapest. 



3. _A,_ negyedilt ].'fagyar Gyógyszerkönyv összes 
rendelitezéseinek megtartásáért az I. p::>ntban felso
rolt gyógyszertárak tulajdonosai, illetöleg felelős ve
zetői saját személyülthen felelösek. 

-1. Amennyiben a cseleltmény súlyosabb büntető 
rendelkezés alá nem esik, 1ühágást li:övet el és az 
-876. évi XIV. t.-c. 7. §-a aJapján - az 1928. évi 
X. t.-c. rendelkezései szerint - pénzbüntetéSEel kel1 
büntetni azt 

a) a gyógyszerészt, alti az 1. pont rendelkezései 
ellenére, a negyedik Magyar Gyógyszerkö:-,yv beszer
zését és megőrzését elmulasztja; 

b) azt a gyógyszertártulajdanost (felelős veze
tőt), akinelt gyógyszertárában a negyedi1t ],iiagyar 
Gyógyszerkönyvben a. hivatalos gyCgysz.-=relt össze
tételére és Itészités2re előírt rendelltezésel.:et meg 
nem tartjak. 

E kiliágásol\. nliatt az eljárás a li:.özigazgatá.si 
hatóságnak, mint renrJöri büntető birós8.gnalt hatús
ltörébe tartozik. J-Iarn1adfokon a m. ldr. belügymi
niszter biráskodik. 

5. _f:.y,_ negyedik 1viagyar Gyógyszerkönyv, v· !a
mint ez a rendelet 193'!. évi június hó elsö napjdn 
·l~p· életbe és ezzel egyidejtileg a harmadUi:. Jv.Iagyar 
Gyógyszerkönyv é~i annqt:. é1-:::tbelépteté.Sére vonat
kozó lO'J.000-1909. B. M. számű rendelet, '!-:lc.tályt~t 

veszti. 

Budapest„ 1933. évi olttóber hó 31-én. 

Vitéz clr. Ií.crcs.c:tes-Fische1· Ferenc, 
m„ ldr. belügymini~zter. 
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:\ gyög.rszerészi n1íiliödés Cs eljárás szabó.l;rozása 

.11. rn. kir. be!ilgyn1inisztcr 260,510-·-193'1„ számu 
rendelete. -

A. közegészségügy rendezéséről szóló 1876: 
XI\r„ L-c. 6. é;; 137. §-tlban kapott felhataimazás 
nlapján, a gyógyszerészek n1űl.:ödési és eljő.nlsi kö-
1·ét a l;:övetkezöképen szab8.lyozom. 

.;fltalrínos rcndelfcezések. 

I." 
( 1) l\„ reál és személyjogú, valamin~ a fiók és 

llázigyógyszertúr ( nündezek az alábbialtban „gyógy
szertár" név alatt) tulajdonos:l, íllctöleg fc!e1ős ve
zetGje !;:öteJes az ói'Vénybcn levő 11-íagyar Gyógy
."3zerkönJ/VIJen fcglalt gyógyszereltet, sebészeti kö~ 
tözö.szc-reket, az clöitt minőségben és a gyógyszer
tdr forg:iln18.nak 111egfelelö inennyiségben á1landóan 
i;;észlethen ta.!'tani, es azoi;:at ·-·· a fennálló törvényes 

„ LABOR" !incturák és extractumok 
originalis cson1agolásban legjobb, legn1eg_ 
bízhatóbb, élettanilag titr<ilt l;;észítmény=lr. 

!!.. A. IBI 0 R" '' szénsavasiürdö 
_f:.y,_ gyóg:yszertiraknak nagy hasznot hajtö 
megbiziható nlinösfgü és olcsó ké~zitmény. 
- :1\linden gyóg;yszertúr tartsa raktáron. --
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rendelkezések betartása mellett - orvosi rendeletro, 
illetve a kézi-eladásban a közönség 1·~szére kiadni. 

(2) A gyógyszertárakban készletben t3.rtott min
dEOnnen1ü gyógyszerelmek ha.roisits.tlann:ik, rn1n'.at
lannak, szennyezéstől mentesnek és legjobb minös~-
günek kell lennie. · 

A hivatalos gyógyszer1.:észitn1ények csakis a IV. 
:l\Iagyar Gyógyszerl>:önyv (alábbiakban „Gyógyszer"" 
könyv' 1

) elöirúsa szerint frészíth:ctök el. 
('1) A :!!.I:lgyar Gyógyszerkönyv vala1nely elöz5 

kiadásában hivatr~lo.snal.: minősitett gyógy.sze1·ek mi
nöségóre, k2szitésére, eltartására és kiszolgált:itá
sUra nézve ezen elöirások, egyéb gyógyszerekre 
n2zve peclig a 1.:özJ.:elctü ltézilcönyvelt (1'1anuale) 
(,Jöirásai az irányadólc 

2. §. 

(lJ J\ gyógyszertar tulajdonosa (felelős veze
töje} kötele:~ az en1litett gyógyszereltet - a gyari 
csomagol<isban, felbontás nélltül forgalomba kerillölt 
ldvéle!é.vcl --- beszerzésük al1.:almával, elraktározá
suk elött ltt 1\'fagyar Gyógyszerl.:önyv elözö kiadi
sában, vagy egyéb isn1ert 'iudomdnyos szaldtönyvek
ben foglalt elöírás szerint) szakszerűen megvizs
gálni es á!lanllóan ellenörizni azt, hogy a gyógysze
rek megfelelőek, ron1latlano1c Iegyenelc 

(2) l\z 1. és 2. §-l)an foglalt követelrnényelt 
betartúsáért a gyógyszertár tuiajdonosa (felelős ve
z2töje) felelős. 

3. §. 

(1) !(ész, zárt csomagold.Sban forgalomb:thozott 
ú. n. ltiszerelt anyagok, mint pl. u. .seb.é.::zeti kötö
zöszerel-:, gy')ógyszekülönlegességek, organotherapiás 

6~) 

megszabott hatásértékű, baltteriológiai ltészitmények, 
gyógyszeres folyadé1tokkal töltött steril ampullak, 
stb. n1egfelelö m.inösegéért a gyógyszertár vezetöje 
csak oly n1értékben feleös, an1ilyen n1értélcben azt 
a Gyógy:.:zerkönyv (l. „_..\lapelvel.:" e. cikk 13. pont
ját 9. oldal) vag.v eg,Yéb jogszabályok a gyógysze
részre nezve 111egállapítjük. 

(2) _t,,. ltözöns~g részére ilyen Z<irt cso1nagolás
ban forgalon1bakeriilö gyógyszerelt hat1serösségé
(:rt és me::ifelelö voltdéI·t a ltészítö, külföldi 1tészit
m'2nyeknéf- a hazai felelős forgalon1bahozó viseli a 
fel€lősséget. Ezért azt ftlbontani, vagy kisebb rész# 
letckben a. közönség részére kiszJlgáltatni Vlos, ki
véve, ha arra az orvosi rendelet alapján valamely 
gyógyszer clltészítésénél .sziikség van. 

II. 

K'iilönOs rc1ulelke,-;csc.i.:. 

-'t fJ!JÓflYS:::.crck cltc1rtdsár(il. 

4. ~. 
(1) _..\ gyógyszertári edénye!;: és t~rtúlyok nen1 

tartaln1azhntnak n1ást, mint an1it feliratuk jelez. 
(2) Fényérzékeny gyógyszereket sötét sirgó.s

barna .sziuü edényekben ke11 tartani. 
(3) Nyitott vagy jelzés nélkilli edényekben 

gyóg,vszert tartani tilos. 
(4) Egy és ugyanazon fiól.:ban többféle szer, 

!egfeliebb elkülönitve _lüilön tartályban tarthatö és 
minden tartályon azok:nak pontos tartalmát köny
nyen el nen1 távoJitható módon fel kell tlintetni. 

(5) A. gyógyszerek betö1tésft (impleál<is) a 
gyógyszerész-jelölt (nem o!dev~$ gyógyszerész) és 
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gyógyszerészgyakornok csak cklev;;Jes gyógy::;zerész 
felügyelete alatt végezheti. ' 

(6) Az összes gyClgyszcreket elnevez~.suk és a 
gyógyszercsoportoli: szer!nt a, b, e, sorrendb211 kell 
elhelyezni, a gyógyszertárak gyakorlati kt>vct;;ln1.::.
nyeineli: megfelelöen. 

(7) A gyári cscin1agolásbJ.n közvetlen hasznú. 
latra ltCszen (ld:::zerelve) forgalon1bakerülö kés·,::it
ménye1: a többi szercldöl elkülönitvc hclyezendG1t el. 

(8) .1-\.z ETÖS szagú, vagy bűzös ;:z:.l'el\::t (jodo
form, xeroform, asa foetida, mos:::nus, stb.) - külön 
bádog vagy üvegedénybe tóvc - a tö~)b1 szcrektöl 
lehetóleg c1különitett helyen li:Cll eltartani. _t.,. jodo
form leme·résóhez külön n1érleget, .::zaruk..:.na1at, jJ
doformos anyagok l;;:észitéséhez p~dig külön mozsa
rat 1i:ell használni. 

(9) .A„z egy és li:ét kereszttel jelölt szereket a 
gyógyszertára!\: berendezése és fel2z:::relfs8 túrgya
ban Iöbocs<ltott 260.5:20--1H3·!. B. ld. sztunú rende!et 
5. §-ának b) és e) pontjaiban foglalt ut<.tsitás.:Jk 
szerint kell eltartani. 

(10 .A. n1érgek Gs erös hatú::;ü :::zerel~ I1~n1~r,;'.s~
hez, feldolgozásához kiz:'iiólag nz e c:.:·tra szclgá.ó 
inérlc-gek, eszközök és edények használ2ndók. 

(11) 1\. büzö.:; vagy erös szagú anyag.::!~ fcla.:.a
gozásához hasznúlt e;:;zközök ús edúnyeli: n1ás c~Ira 
csali: alapos tisztHús ut~\n hasznű.lhatok 1e1. 

(12) !'.. nH~regszekrény }{Ulcsit, val;;.mint .::i. 

gyógy.::zertár b61ycgzöjét a gyógyszertir fc1elUs ve· 
z::.tbJe, vagy annak l1ely2~tese szsm~iyes rel:::löss:\.:; 
rnellett oly módon }{öteles mcgörizni, h:)gy a::okhu;.'.; 
jogosulatlanck és idegenek hozzü. ne f<-rhe::.s:::n;;k. H<L 
az en1lített tárgyakkal visszn.Clést kövei:tek el, vagy 
ha uzol{ elvesztek, a gyógyszerész köteles arról az 
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elsöfokú ·közegészségügyi hatóságnn.k azonnal jelen-
tést tenni. . 

(13) Fbzete:t, forrázatot süritett alakban }tesz~ 
1etben tartani és azol{at ebböi ·l{~SZlLCili nem sz~bad 
.-- ü,.,.vszintGn ne1n szabad tön1ényített és hasznalat
l{Or '='fC111igitandó ilynemü ltészitn1fn,·ye.iifDÖ1 szörpöt 
vagy festvényt készíteni és ldadni... . 

(1·1) Tilos az olyan sz~rel\:b~~ a receptura1 
munka ava.:;y 1dad.is cáljaira tr1turatlol{a~ vag)'. _olda
tokat ki'!szlet})en tartani, melyek a tnturat101rban 
vagy oldatban bomlá~t szenved:ielt ~mi~t egyes 
;:i.lcaloida sólt vagy a d1methyl-am1doant1pynn,_ ~tl~:). 

(15) Oldatcl{, főzete}{, syrupol{ conservalasara 
itlcgeu anyílgot hasznülni tilos. 

„A !f.l/Őf/!!S.::crt1íri nyili::üntartó ](..'jnyvekföl. 

5. ~. 

l'!..Z áruli:észlet l:;:ellö idöben való utánpótlásiról 
a .,.yóo-yszertúr tulajdonosa (felelős vezetője) kö~e
les 

0 go~dosl\.oclni, aki evégböl a következö könyve· 
kct Ji:öteles vezetni: 

a) megrcndelö (defektus) li:önyvet, a~=.ly~e 3. 
mecrrencle12sre váró szer nevét és menny1seget, a 
n1cgrenclclCs l~eltét, a sz:illító cég nevét Cs a szer 
beirkezésének napjüt kell beveze~.ni; 

u) laboratóriumi. munl~al.{önyvc:, .~1nely~:,.,.sO!'~ 
szám és kelet szerint, a haz1ln.s: lt:~;;zult gyoo_,sze-

Beretvás· 
pasztilla fejfájás ellen 
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relt nevét, minőségét és nlennyiségét kell felje
gyezni. 

E könyv egyi11: eU1:ülönitett részében kell fel
tüntetni a gyógyszertárban előállított, s a Gyógy
szerkönyv szerint nem hivatalos gyógyszerkészítmé
nyek pontos összetételét is; 

e) vizsgálati naplót, amelybe sorszán1 és kelet 
szerint a 2. §-ban foglalt ·előírás szerint vizsgált 
gyógyszer nevét, a sz:illitó cég nevét és a vizsgálat 
eredményét „megfelelő", vagy „meg nem felelő'' jel
zéssel kell bevezetni. Ha a vizsgált szer minősége 
nem megfelelö, ennek okát is meg kell emliteni. A 
vizsgálatot teljesítő gyógyszerész a vizsgálat ered
ményét névaláírásával ltöteles ellátni; 

dJ méregkönyvet. 
_t.,.. méregkönyvnek a következő rovatokat kell 

tartalmaznia: 
1 . .folyószám; 
2. a kiszolgáltatás ideje; év, hó, nap; 
3. a rendelő orvos neve; . 
4. az engedélyt kiállító hatósá.g neve, az enge

dély száma és kelte; 
5. a méreg, illetőleg az erős hatású szer neve, 

mennyisége; 
6. milyen célra (orvosságképen, kárt2kony álla~ 

tok pusztítására, gazdasági, ipari vagy tudományos 
célra) szlikséges a méreg; 

7. a vevő neve, fog-lalltozisa és IaJtása; r 
8. a rendelvény elkészitöjének és kiszolgáltató

jának sajátkezü aláírása; 
'9. ha nem gyógycélra szolgál, az átvevő alá

írása és lakása; 
A méregkönyv megfelelő rovataiba mindazoltat a 

tételeket be l:;:ell vezetni, amelyeket a jelel:! ren.dii!let ey. 
~· dJ pont~a elöfr, · · 
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_t.,.. n1crcgkönyvet, valamint a visszatartott vé
nyeket (engedélyeket) az utol~ó tétel keltető! számi
tott 10 éven át meg l.:ell őrizni. 

... 1:: orposi rc11delvfn11ek ldállitllsdról. 
6. ~. 

(1) l'„„z orvosi rendelvényt renélszednt. az ű. n. 
egy és két lteresztes szereket tart1lmazó orvosi ren
delvényt pedig mind~n esetben olyan vénypa,piron 
kell kiálli ~ani, amelyen a rendelő orvos neve, lakása 
( telefonszámE-_) fel van tüntetve. 

{2) 1-íindcn orvosi rendelvényt szabályszerűen, 
minden kétséget kiz::i.ró n1ódon, jól olvasható írással 
1tell ldállítani. A rendelvényen az orvos a rendelés 
helyét és l\eltét feljegyezni €s nevét olvas:1atóan alá
irni tartozilc 

(3) _.\z egy vagy két kereszttel megjelölt gyógy
;.;zcrek rendelése esetén úgy az orvos, mint az állat
orvos l\ötelcs annal( mennyis.égét betűvel és szimmal 
J;:iirni. lia pedig az orvos a két kereszttel -n1egjelölt 
gyógyszerekre nézve megállapitott legnagyotb egyes, 
illetőleg napi adagnál többet li:iván rendelni tarto
zik a rendelt mennyiséget még aláírásával vagy ~,:éz
jegyévcl klilön is megerősíteni. Nen1 vonatkozik 
azonban ez utóbbi rendelkezés a li:ülsö használatra 
szánt kenőcsökre és oldatoltra. _<\z egy és k~l ke
reszttel jelölt gyógyszerel1: rendelésel:;:or ú~y az or
vos, mint az állatorvos ~i:öteles a rendelvényen a 
gyógyszer használati módját tüzet.esen megjelöIIli, te_ 
hát használati utasításul „rendelet szerint•' vagy 
„utasítás s21erint'' megjeH.~léseket haszná1ini nem 
szabad. 

( ,1) !{ét keresztes szert tartalmazó gyógyszer 
isn1ételt elkészités?t az orvos ugvanazon a véniren 
i:sal\ ű~ re;nc;leJhet! cl, ha a repdelvén.yt újabb }\elet-
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tel és aláírásával ellá.tja. l(ét keresztes szert tart.al
mazó rendelvényt „Se1nper repetetur'' jelzéssel ellátni 
nem .szabad. (E bekezdésben foglaltali:tÖl eltérö ren
delkezése!i:et a rendelet 7. 8-á.nak (11) és (12) beli:ez_ 
dései tartaln1azzáli:). 

(5) Ket kereszttel megjelölt gyógyszert po~
alakban osztatlanul rendelni nem szabad. ilmenny1-
ben e li:ét li:ereszttel me.Jjelölt, vagy egyéb erös ha
tású szer li:ülsö használatra szolgál, úgy a rendelt 
szer tartályát nllndenl\:Or „méreg" és „halálfej" jel
zi.ssel lt:ell megjelöltetni. 

{6) AZ eg.v li:ereszttel megjelölt és a gyógyszer: 
árszabásban © -':el jelzett altatós2ert t:irtaLmazo 
orvosi rendelveny ismételten c,sal\: úgy készíthetö el, 
ha az orvos újabb li:eltezéssel és aló.írásával ellátta. 
I<:ivCtelt li:épez, ha a rendelt gyógyszerben az al~ató
szer egész mennyis6ge a napi adagot meg .nen1:. h::i
Iadja, anükor a vcny újabb lrelet és orvosi ah1:tras 
nélkül is kiadható. 

.A 11y6gys,:crc7c lds.:oludltatdsáról. 

7. §. 
(1) l"... gyógyszert úgy mennyiség, nünt mi~ö

;:;GO're nGzve szigorúan az orvosi renoelvény szennt 
kc~! ell;:észiteni. _ti,_ rendelvf:!nyben clöilt gyógysze
re}\: közül bárn1it is ldnagyni vagy azt, an1enny1be.n 
ellc11kezö törvcnyes rendelH.ez~s n1nc.2, n1ás:5al lle1yet
t.esiteni szigorú:.1.n tiJo::;. 1-:!a az orvos szóv:::djegyj<::gJ'.
zett szert rendelt, n1ás szert, inég 11~ az vele vegyi
leg azonos összetGtelü is, ldadni nem ~zabad.. .. 

t 2) f.la az orvos olyan szert rendel. _an1e_lyll~ ki;
löniJdzö tön1Cnységbcn li:észül és a tömenyseg ~oli:J.t 
határozottan n1eg ncn1 jelöli mindenkor a k1se~)b 
tön1Cnységüe!i:Ct kell ldadni. Ha pedig ponto~ me~Je
lölés nélkül t1lyan gyógy3'ze1:t rcn:ic\, ln;:ly ugy t!sz-

titott, mint Lisztitatlan 3.Ilapotban ha.:znilatos, min
dig a tisztít()tt n1inöségüt kell Jdadni. 

@J _t\ dextrinnel eH;:Cszilett, sz:irít::itt ldvona
tokból 111incllg a rendelt n1cnnylsóg két;:;zcresdt k::ll 
venni. J(ivéleít egyedül nz „extr.lctun1 scill:!e'' kf..p~z, 
a111elyböl n rendelt rnennyiség háron1szoros3.t kell 
venni. .A. kétszere;:o, illelöleg a h:trcn1szorcs inennyi
s:get kell ki9.dni al~kor is, ha or"os kifejezet:':en cxtr. 
e. clextrino-t rendel. 

(4) I·Ja az orvos olyan gyógyszert rendel, arnely 
hivatalos ós nen1 hivatulos sója alakjúb::n fordul elö 
-- an1e11nyiben az ot V:lS ncn1 írná ki a gyógy:~ze;: 

teljes nevót unii:t1~ ininclig a hiv:italo!3 ;:ója 
ad::zndó ki lpl. !Ja az 01"10.:; csak cocléint ir fel, úgy 
rninclig codeinun1 hydroc:1loricun1ot kell kiadni.) 

( 5) Bomlékony, vagy 1Ja,L1sul:b3.n cs'jl~l~enö 
gyógyszerelcböl (pld. infusun1:Jk, dec·:::cturnok, stb.) 
n. v2nyen fcllrt n1ennyisjg·n:5l többet még a f.~l kife
jezett kivó.nság::'t1·a sen1 .~·z:1b:Jcl e::;·.·;,zctTe 1ü;:.dni. 

(6) Oly fendelyényt, n1elye'i:. nen1 a G. ~-b::n 
fogh1lt rencl:;llte7.2s szerint :.'\.llito~tak ki ólE.t;,.,eszéiy. 
valamint ln<is sürgös eset, nen1különb2n l~nvcgte Cn 
uln.ld hibé.l;: Jdvttelé.vel -·- a gyógy;;zer~szn<.::'l\ e·k2szi
to:ni (illetőleg isnL'telt~n clk5::;:::i:cn?) •5s kiszol.gúlt::ttni 
nem szabad. _ti,_ gyógyszerész ily esetekben köteles az 

LEUKOPLAST 
niagya... .q. 1-"'t'!:r.1..."ly ! 

:.. li:özgyógyszere.llüt(LS, 
a 1\-IABI, 

OTI és 
az összes közkórházal;; részére 

szabadon rendelhatii. 
B E I E R S D 0 R F, Budapest. 
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orvost, vagy ha ennek akadéilya volna, a gyógy.:zer 
megrendE:löjct a kiadás mcgtag2disána!:;: oltáról fel
világcsitani, illetve a vényt vissz:i.t::i.rtv::i. a ldszoli:;áL 
tatús 1negtagac1isjnak ind'Jkút az crvoss?tl írásban 
közölni. 1 

( 7) Ha az crvos olyan rendelvényt i! na, an1c
lyen egy vagy két keresztes szer adagja a Gyógy
sze1 kC~1yvben ,meg-h-:.t:ircz:-:.tt legnagv-:::ibb Hcl:.tzot 
nleghalaclja. s ezen adag betü•;el va~ó megjelölését, 
V?.:;?:V 11:éz.iegyével vagy al.ii.rásival való n1egerősi
tésCt nz orvos elmulasztaná_ úgy -- ha a gyógysze
rész az orvost crröl értesíteni nent tudja. sürgős 
esetben vagy életveszély idején a gyógyszerész a 
keresztes -"ZCr legnagyobb adagj3nak figyelembevé
telével ~1:éi-:zíL<:e el a gyógyszert, s ezt a v[nyen meg
jelölve, aclja ki és erről a rendelő orvost utö\ag ér
tesítse. 

($) l\. Gyógyszerltönyv, további az egyesitett 
Gyó.gyszerárszrtbc'isban eg-:v vagy két kereszttel m<>g
jelölt gyög-yszcrek, a hakteriológi::ii és ~zérumkészit
n1E'nyek, végill az úgynevezett org0,notherapi5.s (ho;:-
mr.n) k"'szit.m-"nyek ::-.1ak l\I".-'"Pr:1rszás;Dn .Sf\'3}tor_ 
latra ,iogositott orvos, vagy állatorvos rendelvényére 
nd'1~.tók ki l'>„ Gvóg-yrzcl1tönyb2n ós <'Z c~:vesitett 
Gyógyszen:í.rszabdstan elö nFn1 forduló új9bb var;ry 
ritk~bb P'VÓf!'l/S?:erek m.ir;claddi!~;, nmícr sz eimlitettck 
va.lamelyikóhe kereszttel vagy an~lklil fel nem vé
tettek, egy keresztes szereknek tekintendölt és 0.:slt 
szalJiilvszerü orvosi vény alilpján :i.dhatók ki. 

(0) A (8) bekezdésben nem en1lít::!tt egyéb 
g·yóeyszcrel;: a gyógyszcrtál'ba'1 sz:ib1don árúsít
hatók. 

(10) 
megjelölt 
s;z;alnHl, 

Rendelvényrr„&sc.1atok alapJin kerer.zttel 
".'7.crt tartalmazó gyógyszert }i:ia!lni nen1 

'l'i 

( l 1) I{ét kereszttt\l 111egjelö!t szert tartalmazó 
:gyögyszer oly hetységbEn, n.!101 g·yü;yszcrL·Jr van, 
csak a rend2~és napján, vagy ltövetltezö napon; oly 
hElységben lakók n~szére pedig, ahol gyógyszertár 
nincsen, csak a rcncle:lés napján, vagy l;:özvetlenüi 
rál~övetkezö húron1 napon belül adható ki. l{·~t ke
re~zttel inegjt>lölt :ezert tart::t1n1azó gyógyszert - a 
lclt:itószercl;: ldvéh~lévcl - újabb orvosi alá.ír:is n:!l
kül csak nbhln nz esetben szabad ldadni, ha a lt1t 
kereszttel jclöl.t sz·.::nek az egész gyógyszerben 
fcglalt mcnnyis:'.:gc, nen1 haladja n12g a szcrnelt, a 
megallupitott egyszeri lcgnJgyohb adagj~lt. Ha azon
ban rendelt mennyis(:g a legnagyobb adagot meg
haladja, al(!tcr a gyógyszer csak abban az e3etben 
készíthető cl ismételten, ha a rendelő orvos az is~ 
in~th:~t „repctetur" v::igy ,,reiteretur" szókkal elren_ 
deli és a rendelvényt úja~Ji.J ltelettel és újabb névali
irással ellátja. 

(12) Oly ket ltereszttel n1egjelölt szert tartal
n1:izó vényt, a.inelyen a felírt szer Ull:.indó baszni_ 
lata nélkülözhetetlen és ezen 1törüln1ényt a hatósU.gí 
tisztiorvos a vényen igazolja, újabb orvosi aláírá.s és 
kelet nélkül is meg lehet isrnétclni, a hatósági orvos 
últal n1egjelölt iclőponüg, cle legfeljebb egy naptiri 
évig. 

„LABOR" BÉBÉ HlNTÖPOR 
l{ENÖCS 
SZAPPAN 

~l legJtitünCbb gy01n1ekápoi.ási k~.szítn1ények. 

"LA.BOR"-f~le f-ertötlenitö SZENT II\IR.E gyógyM 
szappant fertőzéses meg;betegedések és járványok 
ellE:n a legldválóbb orvos szaktekintélyek ajánlják. 
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(13) !{ét kereszttel n1egjelölt helsöleg szedEndÖ 
;zyógyszert poralgkban nsztrrtlanul 1dac1ni nen1 sza
bad. .A.inennyiben a lcét keresz'. tel n1egje1ö:t vagy 
t.:gyfb cröshatású szer li::ülsö használatra s::olgé..1, úg-y 
a r;;ndelt szer tart:llyát ·n1lnden!i:or el kell látni „n1é~ 
reg" Cs h?Jálfej'' jelzéssel. A. sz·.:tbilysz~rücn rendeit 
sub1in1tlt !1enger-J.:0t csak úgy szabad kiadni hogy 
minden ·egyes hengerke „1néreg'' és „ha1ú.lfej'1 jelz:'.sü 
fekete papirba legyen burkolva . .:-\. hengerkÓI:::et cs·~k 
„méreg" jclzés:cl cl!é.tott, gonclosan lepe::.'3·:telt üveg
bC'n (Uvegc>=öben) szabad kiadni. 

( 1'1) .;\llatorvoslás, fertőtlenítés, tud:::im->ny0s. 
n1ezög-azd2sági vagy ipari haszn·;llatra rende't ltét 
kcre:-ztcs v2g·y has;·Jnló hatású mére~szerekböl elő
állított 1\:észitn1!.'inv~lt .és nlda'.ok, a fs')n.;_110 r!'"<1(1cl-
1tezc::::el;:n::l.:: n1er:fe1e16en, n1inclenkor c::-~k „1nére.g" jel. 
z{'::;:.:01 l':-i ha!rllfPiicl ellútva (s le;::ess6telve (viasz· 
va.g;y zárC--pecsétt.~1. adhatók kL 

(1;)) _,.,,_ l12tö:;ú?.ri n1fregengcdé~lyek, tudon1ányos 
v:1r.;-y t:~nint5;::0ti !11~1·egrcnclel~sck, a kii!.~-·ö1~g ren· 
tle!t g\·úg.Y"Z<:rck kö?.ül a cylinrlri h:-·clrar:~yri-bichlo
r?:ti, corrcsivi-cyanati és o;..:ycyanat\.rö!, "valan1int a 
l<:.!:~:n:1~yGhb egyes, "'.'ag)· n:ipi ad:·1go~ tú!haladó é:1 
lJdsö h:1szn:U~ot:·a rcnd:>Jt lc'.t IH!I«:sztc!'J :-zentil !dáE'.
tctt crvosi re:idclvények, to\1 :·iJb:t DZ elih:5 be1-:ez_ 
d~sb:;n fcb::irc!t ;:·zc!·ek h:itósúgl en.;cclé:y:7it, !lletö
lcg c;rvosi r<:ndt:lvJ.nycit vis.sza kell tur~:'!ni Gs a?. e 
cC'll'a szolgjló ntéregJ.:önyvbc l;e kell vezetni. ~\ ·~·isz· 
szatartott orvosi rcnclelvénycltiöl a vevő k'v<'.'tns:·lg:·::ra 
firszá1nitássat é.s a gyógy;;zertár télyegzöjével el
látott nnlsolalot kell kinclni, n1elyre a „n1á:;o:at" szót 
feltünöen r3. J;:e!l vezetni. 

{16) 1'ilos bármifae rendelvényt ismételten kiszol. 
gii1t:i.tni, ha az orvos azt „ne rcpetetur" jelzéssel 
látja el. 
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(17) Egy és k<lt k~rc:,zttel jelölt .szert larta1-
n1a_zó orv?si Te.ndelvényt gyógyszE..!'ész-jelölt vagy 
gyogyszereszgya·Jtornok csak okleveles gyógyszerész 
felügyelete n1el1ett készíthet t:s adhat ki. 

(18) Belsőleg használandó gyógyszeres f::1lya
clöltü1thoz hengeres palack és fehér alapon fcl~ete 
vagy kék nyon1ású cimke; a Jti.ilsöleg használt, vagy 
b2fecskendezéshez való folyadé.kol\l1oz, szc:m.o::seppek
hez, továbbá torok- es szijvizekhez minden11:or hat
sz~ig~et~ üv~g és vörös alapon fekete vagy fehér nyoJ
n1u:::u c1mket !.:;:ell hasznd.lni. .:\. ltüJsöleg hasznúlancló, 
t:'.v{i.l~-l:i stt:ril!:!zett, tűzveszélyes, bclsöleg űrtahnas 
vag;,• mércgl1:ént ható, vagy 'felrázva használandó 
gyógy::zerck és n-iús szerelt kiad:lsalror ezE·n ~.:;:örül· 
ntén:vek, a. rendes cLn1lc; felett 2lkalm3zott l1:ülön jeL 
zé.sekkel, szembeötlö n1ódon fel legyenek tUnt.:tvc. 

(J!'l) Sötétszinü (sirgúsbarna) üvegben kell ki
nclni Ininden olyan gyógyszert, umclynel.:;: eltartásá~ a 
Gyógyszt:-rkönyv, vagy n1ás szaltmüvekhen t:1lálh2tó 
ut,!sít<isok. ft~nytöl óva rcndelili: cl. I-I;i. olyan szert 
rendel az orvos, arne1y ['.. par:Jfadugót _u1egtámadja, a 
trYógyszc;r csuk prirafinozott i.h,cgclugóval cll8tott 
üvegben adható ki. 

·(20) ?.I:ir egyszer ha3zn:llt c!obozokat e:; p::ir:.>
f;:,dugókat a gy6gv:;zcr6ö'Zncl~ 2. közönsúgtöl vissza
venni nen1 szaba.d, hacs:il1: azoknt nem~ ugyanazon 
1:,~teg szánuíra l1aszn2llja fel n gyógy::ze-réfz. 

(21) _A_z osztott vagy csztrttlnn por·:k betölti.sére 
szolgáló papírtokba < knpszulú~Ja) vag·y zac::kóba 
felnyitás céliúból száiirtl bcfujni nem szabad. 

{22) Olyan oszföit porokat, amelyek vizstivú 
vagy illó alll:atr~.szel~et, mint ca1npl1ort, ch'or:.lh•rd
ratot, theobrominum natriosa1icylicumot, mentholt, 
brómot. jódsókat, illó és zsiros olajokat, extractu1n
bel1ndonn8 et, -cannnb's indicaet, -hyoscyamit vagy 



-:;ccó!lis cornulit tartaln1aznah, vagy ha az örVo.:;: ezt 
kifejezetten elöirja, mindenl\Or csa:1;: parafinnaI lté
szült tókban (kapszulában) szabad kiadni. 

(23) Gyógyszercin1két pontosan és jól olvasha
tóan az orvosi rendelvény előirjs1inak megfelelően 
kell lütölteni. !viinden cimkén fel ::kell tüntetni a 
kiadó gyOgyszertir nevét és cin1ét, valamint a 
gyógyszer elkt!szitöjének nevét és a készítés nJ.pját. 

(23) _A,_ gyógyszerek árszabványoz?..sinül köveJ 
tcndő eljárásra nézve, minden1tor az érvényben Ievö 
Gyógyszerárszabás utasitásában foglalt rendelkez-á# 
sek az inlnyadók. 

(25) A rendelvényen a gyógyszerésznek fel kell 
tüntetnie a gyógyszer J;:észítöjének nevét, a gyógy
szertár .bélye.gzöjét, az ártételeket részletezve, az 
ár1t kiszáimitó gyógyszerész nevét, az ellrészit~s 
(ismétlés) idejét, cie mindezt oly módon, hogy a felw 
jegyzések a vény jól olvashatóságát ne befolyásolJ 
j::Uc 

( 2G) Az orvosi vt'.nyeken a gyógyszerésznek az 
e ~. C7) bekezdésében en1litett eset kivételével javí
t:1ni, llelyesbiteni, törölni nem szabad. A feltétlenül 
.: zükSéges felj3gyzéseket (mint pl. tata massa, stb.) 
is úgy kell feljegyezni, hogy azért az orvos irása 
clvasható mai·adjon. 

(27) „Sürgős" jelzéssel ellátott vényeket azon
nal, minden más rendelvény előtt lrell elkésziteni és 
kiadni. 

(28} Tilos cly vényelt clhészitese, an1elynek ren
dElési módjából az orvossal fennálló titkos egyes„ 
ségre Iehene következtetni, amilyen 1P,l. „secundum 
n1ean1 praescriptionem' 1 stb. 

(29) Orvosi rendelvény alapján készült gyógy
szert tilos olyan papirosba burkolni, amelyen vala-

Kisebb sérüléseknél 
a 

rugalmas 
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ineiy gyógyszerkülönlegesség vagy nuis .gyógyászati 
célra alkalnH!.s szer van ajánlva. 

III. 

Vrt1_11rs rcndclke::1:sck. 

8. *· 
A„ gyógy;,-zeresznck a közönség elött az orvosl 

rendelvényre, illctölog a gyógyszerre avagy az orvos 
működésre nézve biniló megj:;gyzéseket tennie nem 
szabad. 

9. *· 
A gyógyszcrtürak zaroraJara, váltott éjjeli, va~ 

sá.r- és ünnepnap délutánt Ugyeieti szolgálatára éS 
a magukban müködö gyógyszertártulajdonosok va
sárnap délutáni munkaszünetére vonatkozó intézlte„ 
tlés - a helyi viszonyol~ tekintetbevételével .:_..... a 
tCrvényhatósig első tisztviselöjének hatáskörébe tar_ 
tozik. 

10. ~-

l1 •. gyógyszertár kiralt3.tában, a gyógyszertár 
közegészségiigyi jellegét sértő, vagy ezzel ellentét~ 
ben álló vásári jellegű, a jóizlést bántó t<irgyakat, 
td.blákat, feliratol{at alkalmazni tilos. 

IBAEDEIR 

CAOLA 
szappan, shampoo 
Nagy hasznot hajtó cikk 

6 
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rv. 
Biinlclö (s (lct{Jcl(ptclii rcndclkc:(;;_c/.:. 

11. ~. 
~.\.rnennyib::n n. cselekn1bnv súlyosabb 1Jüntetü 

rcndcH{ezóS alú nern esiJ\, · li:ihúgá~t követ el Cs 
pón.zbüntetósscl biintetenclö f.'Z o_ g:,-'ó::;yszerlárlulaj
doncs (felelős vezetö): 

1. aki a gyógyszere!;; eltartására é3 megvizs
g<il:isárn. v:._1n~th:ozó rendclkezCseJ;;et megszegi (1-
3. ~.); 

2. aki a n1ércg~zckrény biztonságüra es n1eg· 
őrzésére vonatkozó rcndcll;;czésekt:t nen1 tartja be 
(4. ~. (12) bekezdés); 

3. aki a kötelező nyilvánt'.irtásokat nen1, vJ.gy 
.szalnllytnlanul vezeti (5.~.); 

·~. aki a gyögy~_zercl;: (kötszerek) ldacl:\sá!'a \'(l~ 

n:!tkDzó rcndelkez0s2ket -1negszc:f"i (7. ~.): 
5. al;:i a. gyógyszertár kirakatd.b:ln a gyógyszer

!~\!' kö::e~5~:;;'.-:'.:'p;ti_g·yi jell2~(;t ;;~:tö türgyakut, túli1á
k:lt, feliratokat helye1, el. (10. ~.) 

.:\.. pénzbüntet0s tekinL't{:i1~.n a:~ 182S:X. t.-c. 
1-rn·:.lt1 lkc?.0;,:cit. 1-:-~·l! 1'lknl:n'.1znl. 

).„ ldhágűsi elj:i.nis lefol:;tnl'.ísa :1 közigazatási 
h:itüs::í.2;okrE~1;:. n1int rcndüri 1·i"intctö tirú~·ágn:ik h::i.
ti~;l\:ör;··b( trn lnzik. J-T:;i;}1:idfcl;;on a ni. kir.- belüg~y
;nini3::-.tct biráskodik. 

12. ~-

Sz n_ !·endel:::t 1935 .. i«nuúr 1„:~n JC·p életi~::. 

Budapest, 193-1. évi decen1 bcr hó 22-én. 

T};·. Pif1~.:: I-i.crcs:.::lc.~·-Fisclicr Fc1·enc, 
n1. kir. belügyn1inisztcr. 
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.A. g;yógy8zertárak hereudez~s~ Cs ft:!szerell'se. 

.A. n1. 1dr. ])(;lügyn1iniszter 260,52ű~1934. sz:imu 
renclelete. _ 1 

:\. l;:özegészsógügy renclezésd!'Öl szóló 1876 :XIV. 
L-c. ~· Cs 13~. 8-é.bnn kapott felhatalmazó.s alapján, 
a gyogyszertaraJt berendezése és felszerelése tekin-
tct~ben n l~övetkezöket rendeltem: / 

I. 

Altaldnos rc11delkezC:se1>. 
P~e:i!jogú, .személyjogú, fiók- és h3.z1gyógyszer

t2.r (alábbiakban „g,yögy.szertá1 '' elnevezés alatt e 
gyógy.szertd.rak értenclöl;:) csal( oly helyiségekben 
müködhctik, an1el:yek az cgEszsé.<.:?;co; lakfts általános 
kiJv1;tcln1ényeinek n1inclen teltintctb\:n n1egfelelnek. 

2. §. 

,.,\. .. :;;·yógy;:;zcrtárhoz n tulajclonkBpeni kiszolo-ál-
'lú hclyLsGgén kivül (ahol a li::özönség számár~ a 

:~?.Ó.~'szerek_et. l~iszolg;:'i.ltatj~l1;:. illetőleg az egysze_ 
1 uo1Jl~0t elkc:;z1t1k) n10g a következő helyiségrészek 
: :1 :·toznali::: 

a J a gyög-y . ..:ze:·es készitn1énvcl;: clő:lllitási"1.-ra 
, .. , ~J;·;á!ö he!yLo;Cg (laboratóríun1); ~ 

li) gyög-yszcrt:lr-any::gral~t~u· < can1era n1ate1ials 
11-:;rb::nium); ! 

r: J g-yóg:y.'3zercs pince (aquarium) : 

d) g:vó!Svs~erészi ügyeletes fin,:.,oekciós) szoba. 
I-I3. a tcrvi_szonyoli:: nem engedik meg, a gyógy-

sz:r-any<J.grn1s_t::.r és a gyógyszeres nince kivétele
sen egy helyíségben is egyesíthetök. },_ gyógyszertár 

6"' 



helyiségeit más célra igénybe venni nen1 szabad és 
az épületben levö más helyiségelttől jól z:irható aj
tók1{al kell ell{ülöniteni. 

3. §. 

A reál- és személyjogú, valamint a fiól{-gyógy
szert:lr utcai bejaratát szembetühő módon „Gyógy
szertár'' feliratú tliblával lrell megjelölni. Oly ltöz
::Jgben, ahol több reál. vagy személyjogú gyógy
szertár van - szen1beöltő helyen - oly t<.lblát is ld 
}{ell függeszteni, amely a gyógyszertar cimét, vagy 
tulajdcncsá.nalt nevét is feltünteti. 

4. §. 

A gyógyszértá.ral{ utcai bejá'rata mellett feltUnö 
helyen „éjjeli csengö"-t kell felszerelni. Oly i{özségben 
(varosban). ahol a gyógyszertá1:ak - hatósagi en
gedély alapján - az éjjeli, vasir- és ünnepnapi szol
gálatot felváltva végzilr, a szolgálatot nem teljesítő 
gyógyszertir éjj2li csengője mellett éjjel is könnyen 
olvasható oly t3.bl:ics1nlt kell ldfüggeszteni, an1ely a 
legközelebb fel{VŐ ügyeletes gyógyszertár nevét és 
helyét feltünteti. 

II. 

.A .. A 9yóyyszc1·tdri Jds.::o1gcilt'ató helyiség. 
(Officina.) 

5. §. 

Gyógyszertári li:iszolgiltató helyiségül csalt 
megfelelő nagyságú, világos, száraz, jól füthető és 
szellőztethető, továbbá ltönnyen tisztitható, vízhatlan 
és rés nélküli padlózattal ellátott, földfeletti helyi~ 
ség használható. 
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_ _t\ l~i:zolgátató helyiség berendezésót illetőleg 
ielszere!eset a következő tirgyak ailtotják:' 
. .. a) Iegalá1:b egy: k?_nnyen tisztitható (n1osható) 
fedola?pal ellatott es Jül megvilárritott n1unl{aasz-
tal (tara); t> 

..,~ n1unl;:aasztalon, illctöleg annak fiókjaiban és 
p~lc::un l~.el.~ e~hely:zni azokat az eszI;:özÖJ{et, ame-
1:, ek a kvzonseg reszére szüks:::•.,.es e~yes .gyó""ysze 
~·e:;: elkészítéséhez és kiadásáh;z szÜi;:ség~se1~ Ily: 
.tepen a_ munkaasztal felszerelését a következő t - _ 
gyak alkotjdk; legalább 1 darab sz'3.bilyszerüen ~~
~ele~ített, 1000 gr. legnagyobb me""terh"elésnél mé"" 
crz~l;;~?~: ű:. ~: preciz~ós tára.n1érleg7 legalább 2 da~ 
1:ah liulon~o.z? n3:_g~s8:.gú szahilyszerüen hitelesitett, 
u.:,. .n. p!"~~1~1os kez1?1e.rle~ (ezel;: l;:özül az egyiknek 
r.,_~:v . centig1a~m sulyig erzékeny mérlegne1t kell 
lenn~~); a ~1e~·1~?,,,.1th;z szükséges szabályszerűen hi-
1:ele::_i.ett p1ec1z1os sulyok; mérö16c; közönsé.,..es ol 
",;_1~0 _ nagyitó üveg; _n?r1nál c.'3eppszá1nláló;

0 

papi;. 
~-~!\~-ly (kapszuJa)-nyito eszköz; iról;:észlet és tinta: 
• orloru~1a, _legalább 1 darab új ezüstből és 1 darab 
sz~!_'llbol keszült merőkanál: olló; kés; 1tlilönbözö mé-
1~~1..u1._ poi:?ellá:r:1bó1 .. -.:- üvegb~.l - vagy zománcos fém
Lol , ... eszult dorzsolo (kevero"SÓS?ól- a ho•za· · 1 i · · · „ .. .. .. .. . ..... ~~..... ... JU { va o 
n1szt1lu~,sal; kulonbozo n1e1·etü fém_, szarv- vílo-i1 
f':~r'.".1.tulák; ' e,.,_, 

Chinir111n1 tannic. insinid. R.ozsnvai 
30c,,;- ehinintartalo~TJ111 al! -

ROZ:SNYAlil chinin cukorka és 
l!l chlnln csokoládé 

ké.::zítn1ényekben !:1 cI1inin keserű ize teljese~ fedve 
G;rermekgyogyaszatban nélli:iilözltetetlen 
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labdacskészitö és gön1bölyitö ostyntokzáró k~
szülék;a Gyógyszerkönyv „Suppüsitoria et globuli'' 
cH:;:l.:ében (310. oldal) n1egjclölt gyógyszeralal;;ok 1:;.:é
szitéschez való csz1:;.:özök (az e bekezdésben ernlitett 
eszl;;özökböl, a nninkaa.sztalok szán1ára való tekintet 
nélkül, csak 1-.--1 claral;ot kell a .gy6gysze1tárbun 
tartani); 

osztott porold1oz való papiros hüvelyek (l;:8.p
szulkák); pa-pii:oszsucskök; viaszos papir, ón, vagy 
aluminiun1 lapck; p:ira.faclugók, kötö::.:sinegek, pa1Jiros 
tekturák: cin11.:ek; burkoló papir és pecsJtjcgyclc 

_,\. papiros hüvel;{e1~ct (kapszul<i.kati ZJ..C:!kókat, 
dobozokat, ciznkékct és a pecsBtjcgyeket el :i:;:ell látni 
a gyógyszertár cimC:vel (vagy a tulajdonosó.nak 
nevével) tovibb<i a gyUgyszertar sz~lthelyét ki;;;pezö 
községnelt (városnak) nevével. 

b) _;\. helyiség oldalfalai mentGn futö, hitfal:
lal elláLolt polcok, fiö1;;os állv<lnyok és ezdtbe épi
t~tt szeltrények; 

-"'- polcok elöl n:yitottalt lehetnek, de az egy J;;c
rezzttel rnegjelö1t szereltet eU::Ulönítve, ajtóval le
zárható részben li:cll tartani. 

_t;.,_ g,yógy:;zei·:k elt:i.; tá:oáhnz szük:;egc;:; ecL.~nyck 
anyagát a gyógyszer terr:.1észete határozza. m2g. 
_~\. drógokat Ultaiáb;;.n - -- u.n1ennyiiJcn a IV. ::::·,.Iug~i~tr 
Gyógyszerköny-.' (nlútLinkban „Gy6gy;Jz2rkönyv'' 1 
inásként nen.1 rcnde!kczilt, - esztergú!yczott fat':!r
tilyokban, vagy üvegekben, vagy u i'lóku.s úllvá
nyol:;:nak egy1ná;;tól n1ü1clen oldnlról elkülönített fiók
jaiban :kell tartani. ~\. vegyi J;;ószitményel;;et és a 
poroli:at i·endszerlnt bel~öszörült Uvegdugóval cllU
tott szdes:::zú.jú ú. n. lJorüvegbeu, a ío!yac12kol~at 
ugyancsal:;: bel~öszörHlt üvcgdugóval ellátott p::i.lac
kokban, a z.siladékol~at és kenöc.o;öket pedig n1egfe-

Jelö feclövcl ellátott porcel!<in tCgelyekben ~ 1;:cll 
tartani. 

e) erős falú <ijtóval, illetőleg lJiztcns~q;1 ?.árral 
e11Utctt n1l!reg·,;zekn.~ny. 

_.\ k;.'.t J;;e~·c;:;zttel ell:~tott szereltet, va1an1int azok 
kiszclgiltatá:::áhc:z szüksége3 esz!:;:özö11:et a méreg
szekrény!Jcn kell niegörizní. 

ü. ~. 

i'>- ltiszolgUJtatU hclyisl!gbcn lévő üveg- es. p:.:r
c:.:llin-ecl0ny~1;: t~1rtalnüit, - félre ncn1 <'rthe~d je!~ 
zésstl - bc6g:.:tett betükltcl, a fatartúlyok tnrtalrnal 
i·{1festett, a fiók tJ1talmUt pedig· fém::iblár.i ég2t_et.~. 
\'2..J;Y id.innyen c1 ncn1 tavolitható rnód-::Jn nifes~2tl 
bcli.ikli:el kell megjelölni. 

Ezenkivül a1: egy és kélkcresztcs szei12k cdJ __ 
nyeit a t:irtaL:in1 íenti n1egjelölfs:.'in kivLil, egy ~;:; 
;l;:ét l~c1:cszt j€Jlel, i;ah1nünt az egyszeri (pro dosi) es 
a n:ipi (pro dic) 1cgnagy;:ibb (n1a:-:-inn~li~ l a:l:lg' 
;nennyiségének .'0Zún1jcgy;.;ivt:l i:> cl ltc!l lan:. 

7. ~. 

.i\„ kiszolgáltató vngy a li:.ÜZ\·~tlcn n12llettc lc;;ú 
h;:lvis::!gben .:::z:rr:Dcin:·;.11 cs tö!ülkö;:övcl ~ll(1t:itt ni: ;o_ 

dól-i:észüléket k"CÜ 1.:lhelyczni. 

B. ~'!. !/}/l)f/_J,1s:1:t/1iri dG!~·:tr:ti /1cl3(s::!/. 
( Lrdionrt1.id1!1/L; 

s. s. 

sz ü r :?i,'6 f %1
8 2~:~·~~ ~;, t e~~~t~~~ó k ~~~~~ ~51~ g ~i1sz~~~\! ~ t~ ~l~< g~ ~ :~, 

nelküli padióval ellátott es t.üz;:encllészeti sze1np::int~ 
]Jól ü; 1;:ifogástalan helyiség; használható. /\_ dolgo:~:1 
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helyiség falait legalább egy és fél méternyi magas
ságban ltönnyen tisz~itható annyaggal (olajfesték
li.'.el, csen1pével) lcell fedni. Oly helyen, , ahol vízn1ü 
van, a dolgozó helyiséget vizvezetél;Jtel kell ellátni. 

A hasznfi.lt edényeket külön erre célra szol
g8.Ió n1edencében kell tisztogatni. 

_.:\ dolgozó helyiséget más célra (pl. háló!Jely:só
gül) felhasznúlni nen1 szabacl. 

9. ~-

l\. dolgozó 11elyiség 1berendezését a következő 
tárgyalt ai:kotják: 

ft.) I..::::önnyen tisztíth'.ltó mor:=ható felsölappal ell1-
totf'lnunkaasztal; 

V) polcos úllványolt ,vagy a n1unkaasztal alsó 
részébe beépitett szekrény a gyógyszerek készitésá
hez szükséges eszközölt és edényeli: részé:re; 

e) a gyógyszerek vizsgálatához és egyéb, a vizs
gálatokhoz "-'zükséges k2msz2rek, műszerek és eszkö
zök elhelyezésére szolgá-ló polcos állvánnyal, vagy 
vagy szekrényes fiókc1;:l;:a1 clVJ.tctt munkaasztal (rea~ 
gens asztal). (Ez a berendezési tárgy kivételes eset
ben a gyögysz2rt:ir m'.ls helyiségrészében is clhelyez
hetö.) 

10. §. 

.A.. laboratórium fclsZErtclését a következö eszkö
zöknek, ~;:észülékeknek és edényel;:nek kell all{otni: 

vízdeszti!l<iló l{észlilék, amelv ha fémböl van, 
tiszta önből vagy heliil ónn::i.l jól ·bevont vörösrézből 
l;:észült gözelvezetö és hütöcsövcl legyen felszerelve: 

kis kézi tablettasajtológép; 
"'' nagyobb gáz- vagy szeszégetö, csereg tüzhe!yi 
~ÖZifürdQ: 
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sz<iritószeli:rény; 
~, forrázatok é.s főzetek készítéséhez ( 1. Gyógy

szerkönyv „Decoqta et infusa'' cHdi:ét 1·:1-2. old.) nl
Ji:aln1as készülék; 

~' sterilező Ji:észüléli: (gőzfazék); 
festvénysajtö; 

teljes szita-, rostakésztet an1elynek szálai 
azonban n1érgezö fémböl nem lehetnek (1. a Gyógy
.':'zerkönyv „ii.ltalános tudnivalók'' e. fejezetének 9. e 
pontját, 25. old.); 

nagyobb l;;ézimérleg; 
egy legaló.bb 25 kg-ot mérő asztali ttzedes mér_ 

leg a llozzavalö súlyokkal; 
'~ nagyobb sár.garézböl v:i.gy ltöböl készült n10_ 

::,sű.r törővel: 

nagyobb porcellán dörzscs6sze pisztillussal; 
li:lilönböző térfogatú jól elztirható áztatóedenyel;;; 
l;:ülönböző n1éretü porc:!Ilán bepárlócs2szélt; 
legalább 1i:ét zomún1.!GS fén1üst egy a szirupok, 

egy a kenöcsök Cs tapaszolt készítéséhez; 
különböző térfogatú nagyobb szürőpohür; 
~, kisebb, nagyobb üvegtölcsér: 

,;, 1\everő üvegp§..lcák és .spatulá1i; 
legalább két nagyobb lombilt, az olclatol;: 1tészité

séhez; 
legalább 250, illetőleg 500 gr poritott dróg be

fogad§..sára alkalmas egy-egy p2rcolat0r; 
* egy kisr-bb és egy nagyobb kőedény vagy par

cellán 1~everötá1; 
*kUlönböző ürtartrilmű porcelldn méröedény és 

néhriny 1dsr;bb szüröpohár u forrázatok és főzetel;; 
li:észitéséhez: 

zart helyen eltartott tiszta szürösz0vete!i: (fla
nel, lnuszlin. organtin) gyapot és fehér szüröpapir; 

nagyobb fén1kaná1. 1 
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11. s . 
.:\. 9. ~.e) pont alatt eralitelt 1nunkaasztalt tre.iw 

gensasztalt) u Gyógyszerltönyvben elöirt l;;észülékelt
.!<.:21 ( eszközökket) cs k~n1Jusze!·ekkel { !. a Gyógy _ 
szcrkCnyv „1{0n1lci.-:0ze1 ek eszJ;;özöl>:, lt0szi.ll0kel;;. Cs 
;nüszerCk'' e. :icjezelet 331. old.) kell felszc1·e.n1, 

l~la a fiókgyógysze?tJ..rt uz anyagyógyszcrt<i.r 
18.tja el gyógy:;zcrcJd;;ei, akkor vizsg::Uuü ltészül~l;;ck
böl c~ak a _lÜ. ~-b:ill csillagg:tl e·) n1c;;r.1clülte1tet, a 
kénilöszerekböl pedig c.:s:1k <..i.ZGkat kell t.<.~l tani. a1nc
lyek a gyógy.:c:zerel;; azon.i:-;súgún'1k ·cllcnörzC::Chez 
1.t{tl:t\;::nül ;.;zül;;ségese1c 

C . .tl gyÓfjlJS,"::( rflÍJ' Ull.1/U!/retktl(rHi. 
(Ga11it:;·a uu!fl'ri~il!:> f:f /:f'rU>I! i1u11.j 

12. ~ . 

. A. gyógyszertá'r anyagl;:Lszleténelt: 1;i:1cly;;z2sére 

~z g~,r~~~~~~~t~'±:: :~~~~.;~;;:n;~.~3 a~~;e~~~~;~~~ü\~~~~y:'~s~~1~ 
szúr.tz, jól .::;:-:ellözteLhctö l11:lyis~g hasznűlható. 

a l 1\ ét{~~ a:~ti~;~:~ ~~~ll~ ~·l ~i ~;~ o:~11 ~·; ~~?"~~~)~~;tcl ~a l, e:~~~ i~:~7;;)~ ~{~~ 
ii:cl L;váb!Jú tctöit{,s~··~ sz:J!J;~'.ió LL::OZt.:liu!, rn'..:rói;:an:ct
Ldd~al Cs tbzta türlöruh~lY~Li 1,:2;ycn lcL"z~r~lv2. 

~ z~: 1~~1 %)~~)~;: ~ ~ ~·~~ ~~~~~~,e ~\60~ ~·"~ ~ r ~~1 tf ~i ~;~~ ~0~~1~ ~ti 1:~1~~; ~ 
udoli: !,l. ~i. §-t) .. A. Lirt~!1oni a~·;un\H1n L:k!tozo'~t i:ap1-
rcs ein1li'.évcl i::; i11cgjt:Jölhelü. 

1
\. riövCnytlrógok, fa, vagy crös papüleinczböi 

kf;.;züi~ LartU.lyQkban L:i ta1thatók. 
„Aincnnyiben a drógok ni.\s helyis[!gb::n \hcrb::l.

riun1J;:1n) ro:.1ttúroztatn:llt, úgy ·'.:nr:cli'. ~: ~:eiyis„f.gne1~ 
i::; n1cg l:.:cll iclelnic e ~. (1-- --l 1 1J0Kezl1csJ)en toglall 

l~öveti;ln1ényeltnek. 
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töménysavakat az ú. n. sAvszekr6nyhen. az a.mn1onia-
0~clRtoÍ: pedig- a helyisée:nel;: a savszcl;:rénytöl távo
labbi részében 1;:ell e1helyezni. 

i\„ phosphort (a Gvóe:vszerl;:önyv „PhP.snhor'' 
cikkében. 265. oldal) ifog1:i.ltrü::nn1;: 1negfe1elöen bli
dog-tartfHvba el!1elyezctt vízzel telt üvegoben (esetleg 
fnlba vájt, z1rható ajtóval elláfOtt fU11;:ében) J;:eU t01r
tani. 

Olyan épliletel;:hen, an1elyekben pince ninrs, vngy 
az Vf'l1<'lmelv ak~dó.ly nüatt nem vehető igénybe, úgy 
a felsorolt szerek . .:... tüz:·endészeti szen1poritból ldfo
.gástal'.:lnnnk ~inősitctt -- erre alkalmas föld feletti 
helyist"glJen is tarthatók. 

A. gyózy.szeres pincét 11. hüztartási célokra !::Z01-
gűló riincJtöl teljesen el J;:ell ldHöniteni és 1;:ü1ön lJiZ
ton~ági zárral 1ótandó el. 

E ..• A rn1ó.o.us:::crtári iigyciet"es 
(inspc7~c1ós ,J s.::o11ct. 

H. §. 

Gvógvszertári Ug:-.:eletes szobáu1 a gyógyszf..!rtá1·i 
helvisÓgel~kel ö:oszefU.e:gö, száraz, világos, ~ól ~zenöz~ 
tcthető és füthetö, -padlózott, a. szabad 1eveg5 felé 
ablakkal ellátott, megfelelő helyiség használh::ttó. 

li. gvós:ryszi:rtD.'f'i Ug::veletes szobát a szU1;:séges 
butorzattrrlL· és éjjeli csengöve1 fel kell szerelni. J:. 
g·vög-vszertári irÖdán 1i:ivü1 más gyógyszertári helyi
~fr.~t. i.igyeh:tes szoba célj';u·a felh:;.sználni nem sz-:i-

b:id. 
Oly gyóg~szertárh3;?• .':1~101. a s.~~~gá~at?t a f:lelö~ 

v;: zetö úllando:i.n egyedul vegz1i 1;:u1on l·~S e le te.::. szo 
bát tartarü ne:in ltell, 

F'. A. fJYÓfJyszertúrban tartandó 
.s.taklcöny i;elcrül. 

15. §. 

Minden gyógyszertárban az al<ibbi szakkönyve,., 
kr!t kell tartani: 

1. i~z érvényben levő Gyógyszerltönyvet · 
') h' t 1 ° . ' ..... a iva a. os ~s .. egyesített GyógyszerJ.rszabást; 
3. az „Egeszsegugyre vonatkozó törvényelt és 

tendelete-1;: gyűjteményét'; 
.'.:· v~c:mel.~ ?.Yó_gy~zerészi, vegyészeti, gyógy„ 

szer1„n:e1eti, novenytan1 gyakorlati kézikönyvet (pl. 
„.4.. g~ogys~e.részet tan!;:önyvét''); 

::>: az UJabb gyógyszere}[ ismertetését macrában 
foglalo valam:l~ ,n1unl;:it és azoltat a szakltöny~el;:et, 
am.~Iyel;: „~a7tasat valamely későbbi jogszabály l;:öte
lezoen elo1r3a. 

. 6 ... Gyógynövénygyüjten1ényt, vagy a hivatalos 
gyogynovenye1tet nlegfelelöen ábrázoló szal>:munli:át. 
E pont alattiakat csalt azolmn.k a g:yógyszertáral~
nak J;:ell tartania, amelyekben gyakornok van a1-
li:almazva. 

G . .tl yyóyys:::ertúr ·vezetcisére és U:.:e1nnic11cte.:rc 
·i;onatlcozó irc1to1c 11yilvántarlt!Sáról. 

16. §, 

.. l;„ gyó~yszcrtá1~ tulajdonosa (felelös vezetője) 
l~ot~l~s a gy?gyszerta:b~1: műl[ödö állandó, vagy ki
segi.to szolgalatot tel]esitó gyógyszo:r~szek gyógy
szerészjclöltek és gyokornc1;:ok szen1élyi ~d~tai;:ól 
pontos „Sze1n~Iyzet nyilvántartási napló"~t ,·ezetni, 
a:ue!yhez 3: tcnyle~es !11!talmazásban álló gyógysze
resz1 szemelyzet kepesite::i okmányai vao-y azok hi
teles másolatait kell mellékelni. ~!J.,.. ~aplÓ adatainak 



l~elye;,ségéért a gyógyszcrblr tulajdonosa 
vezetője) felelős. 

(felelös 

A. gyógyszertár tulajdonosa (felelős ve~:etójc) 

1tőtclcs továbbá 
a) mindazokat ~~ hivat:!los iratokat és ulGnÜ

nyoka( an1e1ye1t a gyógy:~zcrtdr engcdé'yezéo'Cre, 
útruhúz:'isúra ( bJrbcadására), üthelyczés6r~ vonat
kczna1t, továbbá 

b) a .gyógyszerek beszerzés~rc vonat1tozó 
:::zún1li~i:at <legalábh egy &vre visszamcnölcg·), ösz
szcgyi.ijtve niegörizni. E rcndelli:ez~s nen1 ,;onatl;;o
zili: a kerc:;kedeln1i törvény 1875. évi XiCXV1I. t.-C, 
33, ~-b::tn foglalt rendelkezésekre. 

.;\. gyógyszertár tulajdonosa (fclelös vezctöjc) 
az e ~-b'."ln en1litett c1louúnyolc1t, iretL~l~at és BZán1-
lükat úg:y Jüiteles n1cgörizni, i1ogy uzoJ;: a g~·;ó?,'ysze!'
tár vizsgálrita alkaln1úv2l J.:önnyr:n n1c.~talúlhatók, 
clön111tathat&1;; legyen-;1-:. 

III. 

17. §. 
~\. inúr n1ükö1ü t:;:vög:rszcrtúr::i.kban :evő C·-'i ~ 

rcnlelct elö!r:'.-s::_inak n1c.~· ncrn felelő bcren'. 1 ('Z•~.s, fel
szcrelós ('::; edények, ha n:J.<;.;vob1J ];;öltsüg· n(?l·:ii1 TI'"'n1 
pótolhatók, -„- l~g:rCijcbh 1 ~13ri. övi clcccÍn11cr hö 31-ig 
. - fn. G. ~. (2) bekczd<!::-011cn fnglaltnl;; ldv(tclévcl) 
t:1v~íbhrn. is használatbn.n m..,ratPiatnf\lt, dc <'Z újabh 
pótlüsol~nal;; uz elöirás rendell;;ezés2inek n1cg 1ce11 fe
lelniö1;:, .A. renclcletni.'k 1•. ;o':-i:ó'.:!·~-··,z21_·t-· ri h'c>lviségek1c 
vonatl;;ozó rendelkezéseit fokozatosan 1'930. évi de
cember hó 31-ig kell fognnatosí'.uni. 1-:öltözköcl.fs 
esetében azonban a gyógyszertár csak olyan épU-
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Iethe helyezhető át, 11n1eJy e rendelet elöirá::n.!nak 
megfelel. 

IS. §. 

_.\.. rendelet kiboc:,ábí.5"~ l1bh1 a felállitolt gyógy
szertárak csak űgy adhatók át a forgalo;nnak, 11:1. 
e rendt>let rendelkczésein~k nünden tekintetiJen n1eg
fclclnek. . 

19. §. 
Jelen rendelet renclclke;:é5'C'i nló) a n1. !dr. hpl

li!:rymini!'lztcr :különösen indol\olt es2i·ben könnyité::c-
ket engedhet meg. · 

20. ~ . 
.-\.n1enn~ribcn a cselel\n1ény súl:vosa})~} l:Untetö 

rt>ndclkezés aló. ne1n ('~Ük, kihiigást követ el és p~nz
bHnt0téssel hiintetenclö az a gyógy.0 zertárt1:laiclon·-:s 
('fele~ös vezető), al;;i 

ncn1 

1. a 3. ~-lJ:tn clöirt feliratokat n2n1 a~kalrnat:z'l: 
2. a -1. ~-han előírt „éjjeli c-sengö''-t és nz Ugyc
szo~;;;Hatra 'figyeln1eztctö tib1'1t ncn1. ..,agy 

inegfelc1ö inóclon nlkaln1'1zz1.: · 

T.'li' 'i!i'ffe' n "6 L f!íiA S tY ~l!kv é .· .~~ .· T 
mugj~. ~··„ ;...• ... -s! 

1.;:;::gyógyszerelliitás, 
l~ :tI.~l.BI, 

O'I'! és 
az össz~s közkórhüzul-; részére 

~~:n~J<:!lon !'C!!dclh~tü. 

e I~ I E i~ S D :D :-t F, _Bud a. p ~~s t. 
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3. az 5. §. (2) beltezdése a) pontj~b_an, továbbá: 
a 10. S-ban elöirt felszereléselt beszerzeszt eh11ulasz-

totta; t· · · toJoo· 4,, az 5. §. (2) bel~ezdé.se a) pon Jana:r u ~ 
bekezdésébell elöírt feliratolrat ·nem aUtalmazza; 

5. az egy és két J;:eresztes ccltnycJt mcgjelölC
sét'e vonatkozó rendelkezés2knek eleget nen1 tesz 
(6. ~. (2l beltezdés): 

6 az ec:ry és két keresztes szerelt, tcvábbi az 
.·· ·hatású ""'és tűzveszélyes szerek eltartasára vo

e1os t t (- ~ e) natltozó rendelltezéselrnel;;. ele.:5e nem esz v. :-;. · 
pont, 12. §., 13. §.); . .,, 

7. a n1éregszeltrényre von:itkozo _.rcndelkez ... ~ 
sel\.ne1t eleget nem tesz l5. §. (2) neltezdcs e) po?t), 

S. a 15. §-b3.n elöírt szakli:önyvcket gyogy„ 

szertárában nem tartja; . . .. 
9. a gyógyszert:lri személyz:t n?711vant~rta_s8:r.J. 

és uz előírt okműnyol\., iratol\., .::zamla.1{ n1egorzes?1e 
vonatkozó rendelkezéseknek eleget nen1 tesz. (16. §.). 

J!:i.. pénzbüntetés teldntct~ben az 1928:X. t.-·c. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

E kihágás tniatt az eljá.rá_~ 
hatósárrnak nünt rendőri ·büntcto 
icörébe ::i tart'ozilt. Harmadfokon a 
niszter bíráslcodilt. 

21. §. 

a li:.öZigazgatási 
biróságnult hatás
m. Jtir. belilgymi-

E rendelet 1935. évi január hó l-én lép ha

tályba. 

Budapest, 193-1. é-vi december hó 22. 

Dr. ·t:itúz J(cresztes-Fisc1ter Ferenc, 
m. ldr. ·belü..:,o-yminiszter. 
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:\ negyedik l\.!ag.)-·ar Gyógyszerkönyv Clethelépteti!
sével ltapcsolatl>un egyes gyúgyszcreknck további 

forgalcn1bau turtása. 

- _D,.. m. ltir. belügyminiszte1· 230,530-1934. számu 
ltörrendelete. -

(Vataniennyl törvenyhatósllr; ch>ö tis;:.tviselöjénck.) 

Az 1935. évi január hó elsején hatályba lépő 
IV. 1.fagyar Gyógyszerkönyv egyes gyóg:yszerek lié
szítésmódját a most érvényben levő ID. Magyar 
Gyógyszerkönyv rendelkezéseitől e.ltéröeu állapítja 
meg. Ilyliépen a m. 1'fagyar Gyógyszerkönyv sze
rint eH;:észített és ral\:táron tartott ·ezek a '.l.H~szítmé
nyek ez idötöl kezdve használhatatlanokká válná
nal\:, ami a gyógyszertáralc tulajdonosa.ina.1{ jelentös 
anyagi károsodását okozná. 

Ez oliból n1e.gcngeclem, hogy a gyógyszertárak 
a raJ;:tá1ukon levö gyógyszere};: közül azokat, ame
lyeltne!;: készité::ét a IV. 1l..fagyar Gyógyszerkönyv 
n1egváltozott összetételben írja elő, - átmenetileg 
- jelenlegi összetételükben 1935. évi június hó 30-ig 
bezáró!ag ldszolg<iltathassák. 

Felhívom -~lispún (Polgánnester) urat hogy 
jelen rendell;:ezésemet tiszti főorvosával és' a tör„ 
vényllatósága területén -levő összes gyC.gyszertára1'; 
tulajdonosaival tudomás végett közölje. 

Budapest, 1934. évi december hó 21-én. 

-~ miniszter helyett: 

Dr. Scholtt.J Konii:l, 

ál!amtitkar. 

7 



us 

• -\. gy1)gyszerészi gyakorlat. 

_ -~ ni. kir. bdügyniiniszter 252,627-183'1. számu 
körrendelete. -

(1talninenHyi tört:énylu:túsúf/ első tis:::tvise1öjCnc1-L.) 

A ~tözegészségUg;.r rendelkezéséről sz.ó!ó, 1S7?: 
XI\T. t. e. 12·1. ós 167. s-aiban l;:apott felhatalmazas 
o.lapj'.\n, a követ!;:ezöket rendelen1: 

1. ~-

Nyilvanos és házi gyögy:;:zertárat c~ak gyó?Y· 
.:=zertar öná.J!ó vez:;o.tésére feljogosított gyogysz·erz~z: 
1nc1".teri iilctöleg gyógyszcrésztuclcri oJdevéEel b1ro 
gyógyszerész vezethet. 

? ' .... ::;. 

J\ gyógyszerész köteles ere~eti .?ldevelé_t a 
gyógyszertár vezE.tósének megkezde:se elolt, _az ill~
tékes I. fokú közegészségügyi h:::i tó::3.g ti:::zt!or-vosa~ 
nál (járási liszti orvos, ügyvezető orvos, kerületi 
t i::zti orvosnál) bemutaJn!. 

3. s. 
. A gyógyszext,hl_,an all;:almazott gyógyszerész 

::;zen1élyzetet ( cklevc,:es gyógyszerész. \:oegédgy~g:)-'i· 
szerész, gi:)'ögy::zerész.:;-yal;:ornclt) alkal;n~zta t1s~.k 
utó.n l;:övetkezö S nanon heliil a gyógyszertctr felelos 
vezetője J;:öte1e5 az ·all;:alm:iztatás alapjául_ szolgálö 
eredeti (n1isclathJn el nen1 fogadható) cltmanyol;: be-
1nu1:ilúsa !uellctt, nz ll!eté-lé~S elsö'.:okú l;:özegészsécg
üg,vi hatós8.g tisztiorvo:::ának bejelenteni. 

9U 

4. s . 
Az I. foltú l;:özcgészségügyi hatóság t·sz.inrvosa 

J;:öteles az c1devél (bizonyitvány) átvizsg(üá.sa után 
a bejelentést nyi:lvántartásbn. venni. .A.. nyi!vántar
tásna];: tartalmaznia kell a .gyógyszertá.r megnevezé
sét és helyét, a bejelentett fél ne-vét, szü~':etési '5vét és 
helyét, az oltlevél (bizonyitvá.ny) ltiállitá.sá.nak idejét, 
számát, a kiállitó tudományos intézet megjelölését, 
az alltalmaztatás nlinöségét (.felelös vezető, okl. 
gyógyszerész. stb.) és kczdöpontjánalt idejét. 

5. ~. 

_t,,. gyógyszertár felelős vezetője köteles a 3. §. 
szerint bejelentett alkalmazottjlin<il::: idlépését 8 na
pon belül az I. fokú közegeszségügY.i hatóság tiszti
orvosának írásban bejelenteni, aki a nyilvántartás 
megjegyzés rovatába a lölépés idejét bejegyezni 
1{ötele.s . 

6. ~. 

_!\. tisztiorvos (l. .2. ~-) a törvényhatóság tiszti
töorvo;:ának a ná.la eszközölt .gyógysze1·észi ki- és 
bejelentésekről havonta jelentést tenni köteles. A tör
v[nyhatósági tisztiföorvos a gyógyszerlárvizsgálato1;: 
alkalm:iva1 a 1Je-- és kijelentésel;: helyes;;égéröl meg
győződni tartozik . 

7. §, 

Ha a gyógyszertár felelös vezetője a gyógy
szertár yezetésében b:irmily okból akadályozva van, 
n1agát gyógyszert:lr önúlló vezetésére feljo.gosíto'.t 
gyógyszeré;.;z ii!tal helyettesitlieti. A. helyettesítés 
bejelentése a 2. S-han megjelölt möclon történik. 
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. .\ heJy.ztte$ités tar~am1 egy-egy nap~ári évben 
egyhuzarcb::tr. 6 h!}tnGJ, összidJtartan1 teltintet2ben 
pecl!g 2 hón:ipnll t,:;vibb nen1 Lerje:lhet. _<\mennyiben 
a helyettesítés a bat heti időtartamot rnegha!adn:i, 
úgy a .gyógyszertár kezeltetése ,c.:~ali: a m. ldr. bClügy
rniniszternek a 1<11.000-1926. 'N. JvI. Tur. sz.imú kör
rencleletben (l. Rend. Tára 1927. éVf. 1792. old.) meg
határozott jóváhagyása után folytatható. 

Három napot meg nem haladó helyet,tesitést b~
jelcnteni nen1 kell. Dy e.setlJen azonban a gyógyszer
tár vezetéséért a gyógyszertárnak .::zabályszerüen 
bejelentett vezetője fe1elös. 

8. §. . . 
Amennyiben a házi gyóg.vszertárat ezide1g or-

vos v'2zette, a házi gyó.gyszertó.r tulajdonosa köteles 
jelen ).·endelet életbelépésétöl számított két hónB.pon 
belül a gyógyszertá.rna:'i: orvos által v<1ló tová.bbi ve
zetesóre a n1. ldr. belügyn1inisztertöl engedélyt 1.:-§rni. 
A.z engedély csak kivételesen indokolt esetben adható 
n1eg. 

Ezutin 
1. :~-ban 
hctök. 

felúJJitancló bizi gyógyszertárak csak az 
meghat:i.rozott gyógyszeré.sz által vezet-

9. §. 

A gyógyszerté.r felelő.s vezetöje jelen rendelet 
életbelépésétől számitott 15 napon telül köteles ol.:le_ 
velét az illetékes elsöfol;:ú li:özegészségügyi hatősag 
tisztiorvosánál ben1utatni (1. 2. §,) illetőleg a sze
mélyzetre vonatkozó l)ejelentéseJ::.et (l. 3. §,) n1eg
tenni. 

10. §. 

Amennyiben a cselekmény s{1Jyo.o:.:.:bb .büntetö 
rendelkezés a1á nem esik, kihágást !tövet el és az 
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1876:XIV. tc. §_a alapján pénzbüntetéssel büntetendő 
az a gyógyszertá.rtulajdonos (f~~elés vi:zetö), 

1. alü a gyógyszertirtan a1ka:n1azott gyógysze
részszen1élyzet be - és ki~épér;~'.: az elöirt szalJáiy.!;-:ze
rü módon be nem jelenti (1. S. ~.), 

2. aki eltavozá·sf!.t, illctöh~g a hclyettesité5t 
szabályszerű mödon C::; idö~Jen he nen.1 je1enli(l. 7.~). 

3. az a gyógyszerés?., al{i a gyúgysze:rt!ir veze
tését okleveJének sza1.1áiyszerü bemutatása elött 
megkezdi (1. 2. §.). 

A pénzbüntetés t(~kintet0brn az J ~1::·8 :X. t.-c. 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

E kihágás miatt az eljárás a l::.özigazgatási ha
tós:lgnak, mint -rendőri büntető birósJ.gnah: hatáskö
rébe tartozik. Har1nadfokon a nL kir. belügym'inisz
ter biráskodik. 

11. ~. 

Ez a rendelet 1935. évi január hó 10-~n lép 
életbe. 

Budapest, 1934. évi deoember hó 19-én. 

_L\. miniszter helyett: 

Dr. Scholt::: Ifo1·11.:;z, 
állan1titkir. 

HYPEROL 
száj· és torol<ferfötlenitő 



I!: 
!L 
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.-\ gyógyszertárai;;: úrnsitási lüirének S7.ahályozása. 

- A. n1. kir. belügyminiszter 260,560-193·1. számú 
körrendelete. -

(l'alct111c1n1yi tön;ényhatősclg első tí.s:::tuisclöjénelc.) 

_A,... gyógyszertarak, mint J{özegfszsé.gligy~ in~é
zetelt kereskedelmi t~vékcnység&röl, a ltözegeszseg
ügy rendezéséről szóló 1876:XIV. t.-c. 128. S-3.ban 
rendelkezik, anükor rnegállapitja rizt, hogy a gyógy
szertóxalc, bár lí:étségtelcnü1 üzletszerű keresl{edelmi 
tevékenységet is fejtenek }{i, az iparüzletek sorába 
nen1 sorozható];;: és <iparl{amarai illet~k fizetésére nem 
kötelezhetök. _1:o.,_ gyó,gyszertárak, gyógyszert3.ri sze
n1élyes vagy reáljogú üzleti j:Jgo:,;itványuk alapján, a 
szorosubb értelemben vett gyógyszerelten ldvül azon
ban mindin~tibb oly .!';zere]{, ]{észitményelt és egyéb 
tárgyak llrusitásáv_g,l is fogla11.;:oznn1{, amelyek csak 
J;;:özvetlen egész::;é_;Ug~i vonatkozásúak. 

Ez okból sziil;;:sége merült fel annak, hogy cly 
.szereltnek. ké::ozitn1ényeknek .gy•-Sgyszertári árusitá
sit, 1nelyek iparUzletek által is ];;:orJitlanul árus1t
hatók. a kereskedelmi érdekekltel összhangb:l hoz
zam és a helyes g:izdasági verseny klalc.:J.tu!ástl.t e:ö
.segítsen1; egyút.tsl a gyógyszer<árak közegészség
ügyi jcllegene1t. n1t:góvása érdekéhen is l\örvon::i;1.az
zan1 azokat az ipari C·ild..:eket, an1elyek a gyógyszer
tárban e.gyáltalfin uen1 drusithatók. 

A fentiekre való figyelen1mel, a 2G0.570 .... 1934. 
B. 1'.I. számú rcndeletemet azzal I;;üldön1 meg -~lispán 
(Polgárn1ester) űrnak, hogy azt a törvényhat6ság:1 
alü t:ntozó összes nyilvánus gyógyszertárak tulaj
dcnosd.val (felelős vezetöjével) tudo1nás és 1nihez
tart8.s végett h:özöljc, tiszti fJorvo.<;ó.t (Budapesten 
kerü!eti tiszti orvosait) pedig utasitsa, 11Ögy a 
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gyL;1gyszertarvizsgá.1atc1i: 1alk:::ln1ával rendeletem fo
ganatositását ellenörizzék. 

Budapest, 1934. évei december hö 2·1-én. 

_1:o.,_ miniszter helyett: 

Dr. Scholtz Ilornél, 
államtitl;;:ár. 

. .\. nyilvános gyúg)-·szertárak .úrusitüsi kUrénzii: szahá
lyozásu. 

- _A,_ m. kir. belügyminiszter 260,570-193·!. szd.n1ú 
li:örrendelete. -

_!1,. J;;:öze.gészségügy rendezéséről szóló, 1876: 
XIV. t. e. 6„ .12·!. és 167. S·ában J;;apc.tt fclhatalma
zis alapján, a nyilvános gyógyszertUral;; árusitási 
];;:őrét a kö•;etkezöl{ép szabályozom . 

1. §. 

J\Tyi1váno,3 gyógyszc1rhlr;J~ban (r2áljogú, sze
mé,~yjogú és fiól;; gyógyszertárak) az 1. szá1nú mel
lékietben fe!soro:t cikkek, üzleti eladás céljából nem 
tarthatók, n1ert azok <:irusítö.silt csa-1;;: iparengedély 
(iparigazolvány) alapján erre feljogosított iparüzl<.;
tel;;: gyakorolhatják. 

2. ~. 

Nyilvános gyógyszertárak a 2. szán1ú n1elléli:
lctben felsorolt készítményeket és tár.gya];;:at a nyílt 
árusitási üzletek zárórája, illetöleg azok kötelezö 
munkaszlinete alatt nen1 lirusithatjak. 

;.··,·. a 
hl 
!!I 
':I 
;·;···1 " 
F 



3. §, 

Nen1 vonatltozi.li: a 2. ~-han foglalt korl!l:oz::is 
oly gyógyszertára1:;:ra, amelyek oly k.özsé~ben van
nal.:, ahol gyögyá1rúkeresltedés (drogéria) nincs. 

4. §. 

E rendelet betartásáért a g;.vógyszert:ir tulaj
donosa (felelős vezetője) felelős. 

5. §. 

An1ennyi-ben cse1c.k1nénye súlyosabb _blin~etö 
rendelltezés alá nem csilr, kihágást }{övet el es p~nz
büntetéssel büntetendő az a gyógyszertirtulajdonos 
(foielös vezető), alü a 2. ~-ban foglalt rendelltezé· 
seltet !ne.gszegi. 

_t.,_ pénzbüntetés teltintetében az 1928:X. t.-o:. 
rendelkezéseít ltell alltalmazni. 

E Jtihágás miatt az eljárás a lc:Jziga.zgatási ha
t6ságn9.1t, mint rendöri büntető birósűgna:1t 11atás1tö
rébe taxtozilc I-In.rmaclfokon a n1. kir. belügyn1inisz
ter biráskcdilc 

1'.Iiután az 1. ~-ban foglal~ cikkelt árusítása a 
gyógy;;:zertUri Uzleti jogositvány oJapjdn nen1 gya
l:orclható, az jogtalan ipa!'i tcvékcnységneli: te!tin
tendö és annak ellJíráiás:c-1. az iparhatóságok jo.gkö
rébe tartozilt. 

6. ~-
Ez a rendelet 1935. évi február hó l-én tép ha

tályba. 

Budape:ol, 193-~. évj december hó 2'!-én. 
.A„ miniszter helyett: 

Dr. Scholtz Ii.onzCl, 
áJlamti:tk8.r. 
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1. s:::án1u rnelléklct a 260,tíl0/1934. XV. B. 111, s:::!hnzt 

rc11clelct11c:::. 

Azoltnak a cikkeknek jegyzéke, ame!yclt a gyógy
szertáraklH1n egyiUtuhihan nen1 :írusíthat-6k. 

_.<\..utomataszifonolt, 
bajuszkötök, fLxáló-kefék, 
boli:avédölt, büli:aszükitök, gunü }larisnyált, 
borotválkozógépelt, eszközök, ecsetelt, 
cipökrémeli:, antilopkő, stb. (l;:ockiban, porban, 

paszt8.ban és folyadéltban), 
culi:orkák, csokoládé és cacao, an1ennyiben 

gyögycólt nen1 szolgáluak (gyógycélt szolgálnak 
eibis, szalmiák, maláta::ukor es egyéb gyógycultor
Mk), 

egészségügyi (toilette; papü·ok, papirszalvetlál\, 
arctörlö papírok (puderezve is), 

ételizesilölt, leveskockák, krém és sUtüpor, 
fé1ntisztító pnsztáli:, tör, bútor, padlóbeeresztök 

és féuycsitö anyagok, 
fénylt~pészeti anyagolt és vegyszerelt (a fo

gyasztó közönség -c·éljára gyárilag JdszereJt áliapot
ban levölt), fényképészeti eszközök, 

fésüli:, hajcsattok1 hajkefél\, ondulálócikkek: és 
készülékeli:, sütővasak ,hajsütölümpák, 

fogkefeta11tó, 
.. ~oltti~z.t_itó szc;rek és anyagok (a fogyasztó kö

zonseg celJara gyarila.g kiszerelt állapotban !evölt), 
fürdő~, toilette és mosdófelszerelési cikk:2k, 

íürdösapk8.l\, fürdöcipöli:, frottil'lteztyük es törül
közők, 

görög.t\'.lzek, 1bengáili-f6nyel\, 
anyagok, tüzijátékok (rakettS.k, 

gyertya (mécses), 

az ezekhez 
csillagszórók), 

való 
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h0.svéti locsolóltészüléltek, 
illatszórók, illatpermetezök, füstölöltészülékek,' 

illatositópárnált, 
ltékitök, tinták, tojás- és :ruhafestékek, minden-

féle vegyi és földfestékek, 
légypapír, 
liltör- és run1eszenciák, 

punktroller-ltészülékek, villamos massageltészü
liikek ,villanyozógépek, 

ragasztószerek, kalap vagy másféle lali:ltolt és 
szinezölt, 

szappantartók, 
szeszkoqka, 
szénsavas patronok, 
szivacsok, 
tojásltonzerválószerek, 
tültrölt, utikészletek, 
vé.glil .nlindenne1nü díszn1üárú és iparciltke1t, 

amelyelt a gyógyász:i.t körén ldvül esnek. 

2. s:::ri1nfr ntclléklcl a 2(;0,;370/193.~. X1'. E. 1lI, szci1nú 

rende1etlte:::. 

.Azoknal;: a. készítn1ényckn:!k és tárgyah:nul;: jegyzéke, 
an~elyEl.: a gyóg;vszr:rt.úrRkban a r(rilt árusitűsi iizletcl.;:: 
z:lrúrája uíát!, illetöl::g azol;: ltUt~~lezö tnunkaszünetP 

alatt nen1 űrusíthatúk. 

„\.jak- és arc.festékelt, pirosítók, szemöldökfesté
kek, 

arc porok, kentlözö szerek, talc pud.erek {a fo
gya~ztó :közönség céljára gyárilag kiszerelt állapot
ban levők), 

fürdösók és filrdöpót1ékok (amennyiben nem 
gyógys:... _~;s ltészítmenyelt), 
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hajn1csóvizek, shamponok, lotionok, toilette
vizelt, hajkozmetikumolt, hajfe.::;töszer2k, szörtelení
tök .(fogyasztól;:özönség céljára gyá.rilag kiszerelt 
állapotban levölt), 

illatszere1t, illatositóanyagok, 
kéz- és körCmápoló eszltözölt, 
kC'lnivizek (kivéve azoltat, amelyek a gyó.gy* 

szerkönyv elöir<lsa szerint li:észültek), 
menthol~ci.garetta, 
mosó- és pipereszappanok, szappanforgács, 

szappanpebely, mosóporok (a gyógyszappanolt, mint 
pl. gyermekszappan, tűlzsirosított szappan, kátrány
szappan, stb., valamint fertőtlenítő hatásra utaló 
n1egjelöléssel forgalomba.hozott szappanok kivételé
vel), 

o1tóvia2Zkok, gazdas<igi és vegy.ikészitményelt 
(a fogyasztóközöns€.g céljára gyárilaO' ltlszereJt <il
la,potl?an levők), a.mennyiten nem gJógyászati célt 
szolgalnali;:, 

pipere bórax 1 a fogyasztóközönség C'éljá.ra gyá
rilag kiszet€lt állapotban Ievölt), 
.·· .. sós?ors~e~~ ( ered_e~i csomago!á-Sú, a fogyasztó
J...~,zonseg ce!Ju1·a gyarilag löszerett állapotban le
vok). 

LEUKOPLAST 
1nagsa1· gyárttn:lnv! 

a J~özgyógyszerellátás, ~ 
t.~ l\IABI, 

l)TI és 
tt.z összes közli:órhúznk részer"C 

szabndon rcndel11etö. 
E I E R S D 0 R F, Bud a p est. 
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FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTERI 
RENDELETEK. 

.·\z cngcdélycze!-1', valru:nint a Iorgalo1nhól Idzárt 
áilat.i;;yógyászati gyógyszcrli:ülönlegcsségel;:, tápporoJ~ 

é.s fluidumok jegyZéke. 
~ ·.--: -~,;: ~:~J&-:t;:T..:il 

- l>:.. n1. ldr. földnlivelésügyi n1iniszter 16.500-193·!, 
III. 4. sz<imú rendelete. -

(l'ala1;1ennyi vánne5;ye ali-SpáHjának, és tl1j. 'Vliros 
11olgür1nesteré11ek.) 

Az 1928. évi XIX. t.-c. végrehajtása tárgyában 
kiadott 100.0tJ0-1932. számú földrnívelé..':iügyi minisz
teri rendelet 174. ~-·ának (2) be1\ezdésben foglaltak 
szerint, az állatorvoslásban használatos gyógyszer~ 
különlegesség, táppor és fluid forgalombahozatalára 
joge-.sult (.sngedéiyes), l\öteles volt 1933. évi novem
ber !u~ 1-ig n forgalo1nbahozatalra engedélyezett sze
l'ének öszetétetet, eladi:lsi árút, árszún1ítását h,Jzzám 
b~jelenteni es egyúttal szerének haszná.Iati utasítá
sát, cín1kéjét, valan1int a szerJneli: készitésére, ltül
íöldi szer árusítására, li:özvetítésére valö jogosultsá
gát tanusitö bizonyítv:.b1yt, megllatallnazó.st, hozzám 
ben1utatni, tápporn<il pedig ezeli:en felül annali: hatá
sát á.llatélettuni ldsél'letekksl igazolni. 

_..\. beérli:ezett jelentéseket átvizsgá.lva .. a csatolt 
kimutati:lsban 1;:özlöm azoli:at a gyógyszerkülönleges
ségeket, ttlporokat és fluidumot, .amelyek forgalom
bahczatali engedélyét továbbra is érvényben tar
Lottan1. 
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Azo!i:, aldl~ a fent elöirt bejelentési li:ötelezett
ségnek eleget ne.m tettel.;:, engedélyük az elölhiva-
1,ozott rendeletszakasz értelmében érvényét vesztette, 
ennek folytán szerük toviibb forgalomba nem hoz
ható. Eszerint nem hozható tovább forgalomba: 

a 12.005--1908. szam alatt engedélyezett ICraus
félc s:rtéstippot; 

a ·12.285-1907. szám alatt engedélyezett őrségi 
általűnos marhatáppor; 

a 96.712-1914. é.s 820-1-927. szám alatt enge
délyezett Szües-félc lecithines tápolaj, táppor, búza, 
árpa, zab, rozs, tengeri dara, cakes; 

a 11.165-1926. szám alatt engedélyezett ~4..ricyl 

és Istidin; 
az 56.381--1926. szám alatt engedélyezett 1'Iira 

J~~serüvíz; 

a 23450-1931. szám alatt engedélyezett Pro-
vendeine; 

a 27,101-1020. szám alatt engedélyezett ~J\..es-

c:1l3.p restituáló fluidum; 

a 18.005-1912. szám alatt engedélyezett _4..ni-
n1al Borolin ; 

az 50.231-1922. ::züm alatt engedélyezett Fluid 
(Veterina g:yögyászati és vegyé::zeti ipar r. t.-é.) 

a 6.632-1907. szám alatt engedélyezett l{in
csem fluid; 

a 42768-1921. szám alatt engedélyezett !{iss
féle lófluidurn, szárcsont-blister és vörös blister; 

a 20.926-1920. szám alatt engedélyezett Kor
neus fluid; 
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a 113.168-1907. szám alatt engedélyezett 1Yiül
ler l(árJly-féle 1'€stitutiós fluicl <illa'.ol;; ré3z{re.: 

a 2.688-1910. szim alatt engedély:_ezett őrségi 
restituáló fluid (lovaknalc); 

az 52.788--1922. szám alatt engedélyezett Pana
cea restitutiós fluid; 

a 82.168-1912. szám alatt engedélyezett 
Scholtz-féle restitutió.::; fluid; 

az 50.231--1922. szán1 alatt engedélyezett szür
ke és vörös hlister; 

a 117.283-1912. szám alatt engedélyezett Tatai 
Szent László fluid; 

a 31.289-1903. szám alatt engedélyezett Viktó
ria erősítő folyadék; 

a 3.713-1923. szán1 alatt engedélyezett Der
maforin; 

a 6.809-1923. szflm alatt engedélyezett Vita 
restitutiós fluid. 

Felhívom _<\Jisp<ln {Polgá1·n1ester) urat, hogy 
erről a törvényhatóság területén lévö gyógyszertá
rakat, gyógyárúnagykeies1{.eclöket és gyakorlatra jo
gosult állatorvosokat inegfelelöen értesitse, azzal a fi
gyelmeztetéssel, hogy nem engedélyezett .gyógyszer
l>:ülönlegess:éget tápport, fluídot belföldön forgnJom~ 
bahozni, a 100.090-1932. számú itteni rendelet 167. 
~-a szerint, csak a belügyminiszter ürral egyetértő
leg adott engedélyem alapján szabad, s az ez ellen 
vétők az ugy·anezen r::ndelet 57-1. §-án:i.k 103. pontja 
értelméb.sn, az 1928. XIX. t.-c. 100. §-a szerint bün
tet.:!ndö lühágást ltövetnel\: el. 
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Felhivom. toviibbá ~-'\..lispán (Polgármester) urat, 
szigorúhn ellenőriztesse, vajjon nem engedélyezett 
szerek kerülnek-e forgalomba, s utasítsa az I. fokú 
állategészségügyrendöri hatóságol:;:at, hogy nem en
gedélyezett szernel\: forgalombahozatalát példásan 
toroljá1t m,sg. 

A m. ldr. állatorvosoltat megfelelően utasí
tottam. 

Az 1923. évi június hó 1-én kelt 1.300. számú 
rcndeletcmet es az azzal küldött kimutatást egyide
jüleg hatályon kívlil helyezem. 

Budapest, 1934. évi február bC 14-én. 

l\. miniszter l'endeletéböl: 

Dr. Pasteine1· Alfonz~ 
miniszteri osztályfönök. 

.!\. világhilü párizsi 

M U R Y ·cég pmperecikkei 
mindenütt bev::zt•t::tt és na;,;;;r hasznot hajtú inár!c1s 
árt:k .• !\.z slökelö Es fí~1on1 Nt!.rc.isse B!ru illat páratlan 

Vczé1képviselet és föral;:td.r: 

Gyógy<irúnagykere~·.kedós és 'Vegyészeti Gyár RT., 
Budapest VI., I{irály-utl!a 12. rfelefonok: 24-3-20. 
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.:\ 16.500~JH3,L 
F. l\L ~zámhoz. 

!iII\IUT:\.TAS. 
a·~ álla.tor\·oslü.shan hasz1~úlatos, fcrgalcni.hahozatalra 
cng-ed~!yczett bt~!földi g:rögyszerkillijnl.l'µ;e~•s~gc-:l;:r51, táp...: 

rorokról és flnitlnn1okró1. 

A készilmény 
neve 

Uterol rud 

Uterol pálca 
Din 

\Tit 

Peldt 

!{e bal 
Carbcvagan 

por 

l~:ra1ban 

1\'Ionekil 
A.ktoprotln 

Fodorít 

Pituisan 

Juhdistol 

Marhadistol 

A forgulombohoz1.1„ 
!o!ro jogosu!lnok és 

készilöjének neve 

Dr. Wander gy. 

" t} 

Hol 8.rusilha tó a 
fogyasztónak 

Gyógyszert8.rban 

" " „ Gysztban, gyóg~'~:rúl\:e
!'eskedé:::ben és a l~észi

tönél 

Richter gyár 

Chinoin gyár 

" 
" 
" 
,. 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
Gyógyszertárban 

" 
Állatorvosi rendelésre 

gyógyszertár1)an 

" 
" " 

A készitmény 
neve 

Digiclarin ad 
us. vet. 

Se:.i.on ad us. 
vet 

}\„rsotonin ad 
us. vet. 

Gastin 

Vermitan 

Carbovagan 
pálca 

Carbovagan 
szén11ld 

Jumex 

Chinoin restitu
áló fluid 

I{optin 

Chinoin vörös 
blister 

!{arodor 
1'Ladó 

Magnol {Neo
magnol) 

Collistol 
Gon1or 
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A fornulombahozu· 
to!ro jogosuHnuk és 
készitöjének neve 

Hol árusithaló a 
fogyasztóknak 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" " 
" 

" 
" 

" " 

" 
" 
" 

" " 
Gyógyszert<irban 

" 

~~llatorvosi renclelé.Sre 
gyógys.zertárban 

Gy.::ztb<:!.n, gyógyárúke
reskedó~·.ben é.s a készí

tönél 

" " liészitönél 

'.}y:;ztban. gyóg:rárúl1:e-
reskod.;;:;ben é.s a készi

tönól 

8 



. .\z á!ll!tl gyógyszerc1t munkadíja, 

-- l'>„ n1. ldr. földmívelésügyi miniszter 40.935-1934. 
VIII. _/J,... számú rendelete. -

( _!:.,,. ]llag:yarorsz3.gi Gyógysz'!risz Egyesületnek. ) 
A n1. ldr. álarni lótenyésztési intézetelt részére 

kiszolgáltatott állatgyógyszerek munkadíjából törté-
1:ő levonásnak megszüntetését javasló, 1802-1932. 
szá.mú felterjesztésére értesítem a t. Elnöksége~. 
hog:v a m. ldr. belügyminisztériumn1al történt tár
gyalásaim alapján !:;:étségtelen megállapítást nyert, 
ho,gy a volt ni. ldr. népjóléti és n1unka.ügyi minisz
térium által 51.000. szá1n alatt !dadott rendelet 10. 
~-8., .iletöleg a m. ·kir. belügynünisztérium által ki
adott 220.0J0-1933 .számú rendelet 15. §-a szerint 
az állatorvosi vényekre ldszolgáltatott gyógyszerelt
nél is csal:;: 75S-~-os munl:;:adij számítható fel az állat 
gyógyszert eli~észitö gyógyszerész által. 

_tuni az Egyesület hiv<1t1~ozott feltcrje~ztésénel:;: 
azon n1egjegyzését illeti, hogy az anyagárakból adott 
1or;;- e!lgedmény r.z :111amkincsta.rn'.1:1:;: nyujtott ked
vezménynek felel rneg, - n1eg kivánom jegyezni, 
hogy ez a 10(;; -os engedn1ény éppen tárcám ldván
ságú.ra, a n1agánfelelt á!latgyógyászlti vényeinél is, 
valan1ennyi <il1'1tgyógysze1nél biztosíttatott; c>nnel:;: 
indcka pedig <Lbb?.TI I'ejlik, hogy az állatgyógyszerelt 
aránylag nagy mennyiségénél, nem n1élt;inyos a ld* 
csiny mennyisége1n·e megálapitott nagyob~J haszon
lnll~s fenntartása. .lo,.z anyagárakból m:SgáHapított 
en.:,;edmény azonh3n a gyóg~rE;zerek mllnk:.dijával 
nincs összefüggésben. 
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. ,·Mindezeknél fogva nem áll módomban intézl:;:edni 
aznant, hoo-;r a m 1•1·1. lo"t, . t" . :::>J • ~ • ~nyesz es1 intézct 0 k ált31 
megrendelt állati gyógyszerek munkadíja tetJe~ ösz
sze_?ben, 25!'.)é levonása nélkül, térítts-ssék r:;_eg a 
gyogyszert előállító gyógyszerészeknek. 

Budapest, 1934 február 25-én . 

A n1in.iszter rendeletéből: 
(Olvashatatlan aláírás.) 
miniszteri o. tanácsos. 

. .\.~ .. engedéJrt vesz!ett állatgyógyászati 
külonlegcssegek, tapporok és fluidumo!~ 1f~1gy~z~r: 

h:1táridejéeek meghosszabbítása. tá~g;rŰb~~~1tus1 
A m. kir földmívelé ·· · · . s1~gy1 miniszter 17.508-193,!. 

ill. '1. szamu rendelete. _ 

(V'"alftniennyi törvényhatóscíynalc.) 

. i"'"-z 1934. évi 16.500. számű rendeletemben fel· 
:.~~ 0 !:ti~~~d~zol~- a gyógyszerkülönlegességelr, táppo

vcna.tl{ozó itt:~ ... ~n~:t:re1~~1: f~rgalombahozatalára 
"' 0 Y erv enyet vesztette 

p._ 1íagyarorszáO'i Gyóo- . ,,_ ._ · 
délyt J·ért a1·r· öl • oYSz.,.re"z Egyesület enge-

... • u, lOO'Y a O'yó~y" t. l ln~szletben le ·· ~. :::; ·?:. _zer ara :;:ban még 
vo ,engeaelvét ve"'ztett 

eladhatók legyenek. · - ' ezen anyagok 

BYPEBOL 
száj- és toroldertötlenitö 

8''' 

;I 

'I 
11 

1 

il 
·! 
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E kérelemnelt helyt adva megengedem, hogy a 
gyógyszertára1i: e, szóbauforgó any.a.go1cit, amíg 
azOkból készletük tart, de legkésőbb folyó 19311. év 

.:s:::ept€'1nbt:r 1-éiy árusithassá.k. 
Felhivon1 Alispán (Főpolgármester) urat, hogy 

erről az I. fokú állategészségilgyrendöri hatóságokat 
és a törvényhatöság területén gyakorlatra jogosit-:tt 
áll1torvosolG1t n1egfelelöen értesítse. 

Budapest, 1934. évi március hó 21-én. 

A miniszter rendeletéből: 

Pasteiner Alfonz, 
osztályfőnök. 

.-\ PJs1eur-Ciuunberlancl intézet 1negsziinése. 

.-\ m. kir. földnlivelésügyi nüniszter 58.317-193·!. 
számú rendelete. -

(\'a~an1ennyi vármegye alispánja.na];: és thj. város 
polgármesterénel:;:.) 

Tudomásulvétel és az érdekeltekkel leendő li:ÖZ
lés végett értesítem, hogy a Pasteur Chamberlancl 
fvéclőoltöanyagoli:at termelő) Intézet (Budapest, TI., 
Csévi-út 20.) üzemét 1933. évi június hö 30-án 
végleg megszüntette. 

Budapest, 1934. évi július hö 11-P.n. 

D!'· Pastcine( _47/011:::, osztályfönöl;;. 

117 

PÉNZÜGYMINISZTERI RENDELETEK.· 
_.;.z 1933. é,·; 14.8.003. szán1ú rendeletnek 

a gyógysz~részekre \'Onatkozö eg~:es rendelkezése:híili: 
végrehajtása. 

- _t>,_ m. kir. pénzügyminiszter 178.933. \Till. b. 
számú li:örrendelete. -

(A. 1n. kir. ]Jt'.n::;·iiyyiya:::yatósá[!o!oHck. és tJéH;:iiyy
·igazyatóscigi 7drencle1tségek.nek.) 

_4..z 1933. évi 158.000. számú rendelet 18. *-:lban 
foglalt szabályok érteln;.eben az olyan gyógyszeré
szek, aldli: az általa.nos forgalnü adót nen1 egy2ni 
vagy adóközöEsJgi átalányban fizettéli:, hanen1 a ren
tle.s szal:-ályok szerint rótták le, az 1933. évi december 
hú 3J-iki készletüket n1egá!lapitani, b,;jelenteni és ez 
htán a laJs:::letv<iltsúyot befi:::clni tarto,o,;Htk. Tern1észe
tesen a gyógyszerészekre is áll az a szabály, hogy az 
á!tululi: fizetendő készletvúlts<i.g bc:-slt's<;el is 11iC!Jálla

JJitlia.tó. 
T:lj,§koztatásul l;:özlön1, hegy a J\Iagyarországi 

Gyógy2zerész Egyesül~t n1egállapitása szerint a 
gyógy:5zert8.ra1;: árú1~észleténeli: értéke kisköz:::égeii:
ben 1560-2600 P., kisebb vidéki városban 3250-
8900 P., nagyobb vidéki városb::i.n 3900-5200 peilgő, 
Budapest széli:esfövárosban pedig 5200-·10.000 peilgö 
között változik. Ebből az értékbÖl az egyesület sze
rint, n1ég le k..::l! vonni kb. 15r_„í -ot, nünt az éttéktelen 
(el nem adhatö) anyagokra, illetőleg árukra eső' réSzL 

Utasitcn1 egyúttal nz ignzgatósá;o~, hogy 2. fe'

jc·bb ctnlitett gyógysz€rekné1 az orvosi rcndel~t alap· 
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Jan történő, gyógyszerkészitéssel kapcsolatos mun
;ir,álatolt ellenértéke után járó általános forgalmi 
adót, egyezségi alapon, átaláuyöss:::egben állapíttHssa 
1neg. Ha az egyezségkötés meghiusúl, a fizetendő 

átalányösszeget kivetéssel kell megállapítani. 1'Ieg
jegyzem itt, hogy az Egyesület szerint a gyógysze
részi mun!tadijaltból eredő bevétel, a gyógyszertári 
brutto forgalomnalt kb. 7-109ó-8.ra tehető. 

Budap:~st, 193•1. évi január hó 13-án. 

A miniszter rendeletéből: 

. .\ gyógyszerészek általános 
forgaltni adóváltstíg 

J(ovúsznay-Bogclány, 
miniszteri tanácsos. 

forgaln1iadő, 

ltötelezettsége. 
ill('töleg 

A .m. kir. pénzügyminiszter 32.962-IV. 193·1. 
szá.mú körrendelete. -

(Valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósi:ignak és 
pénzilgy1gazgatósági kirendeltségnel;:.) 

l!:rtesítem a következökröl: 
Az 1933. évi 158.000. számú rendelet 5. 8..-ánal;: 

(3) bekezdése szerint, az 1. §. (2) bel;:ezdésben fel
scrolt árúk előállításával foglall;:ozó gyógy.szerész:.el;: 
adóvciltság fizetésre l~ötelezettelr. 

_4._ gyógyszerészek előállítói tevéli:enysége - a 
158.000-1933. szá1nű reutlelet intézl;:edt3setre teli:·n
tettel - l;:ét föc.soportra osztható: 
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I. gyógyszerek é:; 

II. mis d.ruk (pl. kozn1<:tHi:umok, stb.) elö<ill!~,ú

sára. 
_4... gyógyszerel1:li:el k:::ncso1atos gyógyszerészeti 

tevéli:enység általában h.iron1féle: 
1. uz orvosi rendeletre (vényre) történö gyógy-

szerkészítés; 
2. a gyó.gyszerl;:ülönlegességek elöállitó.sa és 

3. más elöállitói (ldszerelöi) muD!i:a. 
Tekintettel arra, hogy a gyógyszerek elöálli-tásá

val kapcsolatos tev.él;:enység váltságkötelezettségéne1;: 
eibírál:isánal is azt li:ell irányadó szemponlul venni, 
hogy a kérdéses tevékenység 1dn1eriti a hivat1tozott 
rendeletben általában elöállítási:.aJ~ szán1itó tevékeny
ség fogalmat, ennel;: esetenli:énti elbirfilása pedig - a 
gyógyszereszel;: által előállított aruli:, val<lmint az elö
állitási és for.::;o!on1bahozási n1ódok s:::ild'élesége _nli
att - gyakori félreértéseJ~rc adhatna:1;: okot, a gyogy
szeré.:;zek által előó.llitott árúkkal kapcsolatos vált
ságfizetési kötelezettséget a li:övetli:ezöképen szab:i
lyozom: 

_::.,_ gyógyszerészek által elöállitott, az 1933. évi 

BAIEDER 

CAOLA 
Sl!(appan, shampoo 
Nagy hasznot hajtó cikk 
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t , · 1 (?) bekezdéséh~n 158.000. szUmú rendele 1. ;;-ana_.:;: .... _ 
felsorolt úrú1.:: -·- !.::\véve n1ógi.5 a -4.58. e-cl. _sza~:~l.:;: 
alé. t:irt0zökat - adókötelezcttségénélc inegal:;;.~ 1 ~~; 
sé.n:il az e1nJített rendelet;. 5. §-ánal{ (6) bel\:ezdesebe 
foo-Jaltal.::at kell s.:iyonían alltalmazni. _ . 

0 
A o-yó,..,.yszerészel.:;: Ultal előállított, a van1tar1fa 

0 0 
- „ - 1 ., u- 1·"s""itm6 n:velt 438. e-cl. szám3.i ala tarv:izo ga en1s .::. \t,; -- " • 

után a rendelet mellélüetében n1egállapitott kulccsal 
szá~itott adóvállságot tartozik az előállító gyógysze-
rész leróni aitl\:or, ba: _ 

1. n. gyógyszert ide<ilis O.:;:ülönleges) elnev:z:s 
alatt hozza. forgalon1ba (pl.: uSavolt" .gyomoreges 
elleni por, vagy „Vári" csodapor stb.); 

'' a rr)'O. rr)'"Z"T elnevezése az elöállitó gyógysz.e-.... 0 1'l ~ -~ • 

rész nevével {cégéY,slJ kapcsolatos (pl.: „B:n·os''-/- l'J 

fagyba!zsam, „1'Tén1eth"-/ile cinldienö:::o:, stb.); 

'·' a o-vógy"'""rt "' fenti elneyez~:;ek ué:U;:ül, .;;.:::an
ban ~.'isczo;"teladÓl; utjCin is forgalcmba hozza; 

,1. a gyógyszert a fenti elnevez2sel\: néll\:li.l, azon
ban üzletszerzési (2.l{vizic.iós) tev-21~eny.séggel l\:ap
cso1att311, li:öl'levelel;:, Ugynö1\:Ck, a1kJllni üzlstszer
zök stb. útjű.n értéli:e:::íti. 

~6-.z 1--~. pont aló. tartozó esetekben a vá~ts~~
l.::ötelezettség feltétlen, vagyis az adóválts3got a saJat 
gyógyszertárakb::!n törtér.ö eL:i.cl:lsok uiin is n1eg kell 
fizetni. _A,.. 4. pont alá tartozó e.s:otben az'.)nban az 
adóváltságot csak az üzletszerzési t:v~l\:enységgel 
kapcsolatban eladott árúk után kell Ieron1. 

fi„ -158. c-d. ván1tarifaszámok alti tartozó fl.ruk
nak gyógy.szerés~et; teyél\:enység ltörében és niódon 
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történö elöállitása (pl.: orvosi rendeletre) és forga
lc1nb3.l1czú.sa mőn~es az adóváltság aló!. 

1~ n1entességre a gyógyszsr általános elnevez2-
.::.enel.:;: {pl.: JócltinJi:tura, cinltkenöcs, aspirin, stb.) 
feltUntetése ,t:;vábbli a gyógyszertár n1egjelölése 
(pl.: Nén1eth István „.A„ranykéz" gyó.gysze1tára) be
folyással nincs. 

Ez utóbbi rendelkezések termé.szs'~esen nen1 
érintik a gyógyszerészek vénykészitéssel l{apcsola~ 

tos n1unl\:adíjánal\: általünos forgalmi adókötelezett
ségét. (1833. évi 158.-ooo .sz.á."Uú rendelet 7. §.) 

Itt en1lítem n12g, hogy a vényli::észíté..::sel l~ap';~_o

latJs munlradijak után járó általános forgalmi ad(, 
átalányöszcgl:en töi·t~nö megi:lllapithutúsára, a 
178fl38-·1933. \'III. b . .sz:ímű rendelet~mn1el mán 
intézkedtem . 

-~ gyógyszerG,c,;zek vúltsllglerovásával kapcsolata::; 
nyilvántartási kötelezettség megkönnyítése érdel\:éb~n 
r!E::m en1el2k kifogást az ellen, ha a gyógy:::zerészek 
az általuk fizetenclö adóvó.lt~-:lgot gyárt8.si ( ter1ne
lési) könyv rrlapj:in, az 1033. évl 158.000. szimú ren
delet ·!. §-ának („1) bekezdésében n1.-:..ghatározott ke
reskcdelnli értél{ után rójják le olymGdon, hegy -egy
E:gy 8.rúfajtot elG~Ulitr'.i.sának befejez~se i.:tdn az elö
állitott mennyiséget, annal{ kere.~1\.edein1.i érlél.::ét ós a 
fizet:.:ndö adóváltsúg összegét, az illetéJ.:;:2s m. ldr. 
pfnziigyigazgatósd.gnál a gyártás befejezését ltövetö 
24 óra alatt bejelentik és uz adóválts:ig felét u be
jelentést J.:;:övetö hóna.p 15 napjáig, n1ásik felét p„cUg 

\I' 
I' 

i! 
·1 



122 

az ezt követő hónap 15. napJa1g, az illetél{es forgalmi 
1adóhivatalnál befizetik. _ 

Az ilyen módon adózó gyógyszsrészeltet terme~ 
szetesen megilleti a hivatltozott rendelet 11. §-ának 
(1) beltezdésében említett levonási jog minda~olt:a 
az adóváltságösszegekre nézve, amelyeltet a váltsag 
alá eső áruiltnalt elöállitásához felha.<;;zná.lt anyagok 
és tl.rűlt beszerzések.or igazoltan megtérítet:elt, illető
leg igazoltan leróttalt. . 

Ezt az adózási módot a pénzügyigazgatóság lte
relmére és csalt azzal a feltétellel engedélyezheti1 ha 
a gyógyszerész a gyártási (termeléSi) könyv pontos 
vez~tésére kötelezettséget vállal. . 

l„,_ gyártási (termelési) ltönyvnelt. t~rt_alma~~ 
kell a gyártás megl;:ezdésének és befeJezeser:elt_ 1do
pontjait,a gyáJ:tott árú megnevezését, a gyá.rta.s~oz 
felhasznált anyagolt me·nnyü:égét és értéltét, va~s.1:'1-1~t 
az előállított árú mennyiségét és keresKedelm1 erte· 

két. 
· t J •· ··-rrt Azol-at a györryszerészel{et, akll{ a fen ;;:01u i_ 

\. 
0 0 

. . - 1 'll"úrrle"oVaS adózási módot nem veszllr igeny )e, a ~a_ · o · .. 
ellenőrzéséhez szü1{séges l{önyvek vezetesere l{ell _ lro-

1 ·1 t''l nvilvántartai::oli: telezni; azo1{ra nézve pedig, a u;;: o : _ -. - ,,, 
vezetését valamilyen olcn<il fogva megluvann1 n:n: J..,_ 
het, az emlitett rendelet S. §-á.nalc (7) .beltezdeseben 
foglaltali:at li:ell megfelelően alkalmazni. _ 

Érte:sitem végül, hogy azolc a gyö.gysz~reszel~, 
aldlc az a.1talános és fényUzési forgalmi adot ado
közösségi rendszerben rótták le és készletváltsá~li:~t 
az 1933. évi 168.000. számű ren~elet 19. §.~.á~~\. ( 
bekezdése szerint fizetU;;:, az alt:i.luic előálll.ott és 
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193·1. évi június hó 30-ig forgalombahozott fényűzési 
forgalmi adóköteles árúk után, fényUzési forgalmi 
adót nem tartoznak fizetni. 

A készletvált.:ág fejében fizetett adóközösségi 
átalány az előállított árűk után Ierovandó adóvált
siigot azonban nem foglalja magiLban. 

Meghagyom, hogy ezt a r.endeletemet az illeté
kességi területén lévő gyógyszerész érd,E:keltségekli:el 
haladéktalanul közölje. 

Budapest, 1934. évi február 28-án. 

A. nliniszter rendeletéből: 

Kovrl.sznay-Bogdcíny, 
miniszteri tanácsos 

:\z adóközösségi rendszerben adözö !r.Yógyszerészek 
által fizetendő Ji:ész!et\·úitsúg. 

- _!\. nl. kir. pénzUgyrniniszter 63.619-193,!. VID. b. 
számu kö,rrendelete. -

(Valamennyi m. ldr. pénzügyigazgatóságnak és a 
pénzligyigazgatósági kirendel tségel{nek.) 

l!:rtesitem a következökröl: 
Azoli: a gyógyszerészeli:, akik az általános for

galmiadót 1933. évi december hó 31-ig adóközösségi 
rendszerben rótták le, készlctváltságuli: fejében, az 
1933. évi 158.00. számu rendelet 19. S-ának 2. bekez
dése értelmében, adóközösségi havi átalá.nyukat to
vábbi 6 hónapig ta~toznak fizetni. 

-A.. 1'Iagyarországi Gyógyszerész Egyesület és a 



Budapesti Gyógyszerész Testület ltözös beadvánnyal 
fordultak hozzám és lt'.'.rik, hegy az 1933. évi dccc:rr1-
ber hó 31-ig adól;;özösségi rendszerb2n adózó gyógy
szerész.Ek l;;észle'tváltsú.gttltat -.!: havi áta1ányuknak 
n1egfelelő összegével egyenlithessék ki. 

i„. kéreln12t részben teljesite1n és mcgengeden1, 
hogy az emlitett gyógyszeré::zsk, k2szletv<lltságuk 
fejében, 5 havi adóközös::égi átalányuknak megfelzlö 
összeget fizessenek. 

li'elhivo1n a pénzügyigazgatóság figyeln1ét arra, 
hogy ennek a rendeletcmnel;;: 'következtében, az 1934. 
évi 23.86•1. VIII. b. sz.funu itteni rendeletnel;;: a kérdé
ses gyógyszerészelt fényűzési adólcrovásira vonat
ltozó intézkedBs:?i is értelemsze:·üen n1ódo3ulnalt és az 
ilyen gyógyszerészek <:Utal elö:lllitott fényüzésiadó
ltöteles áruk után, csak 193·1. évi május hó 31-ig tör
ténö forgalomb1hozataluk :..s!.':tén nem J;;2ll a f{!nf
üzési adót leróni. 

ltrtesitem továbbá, hogy n.z 1934. évi 23S6·1~
VIII. h. szá1nu rcndelelE"m Srt1_:,ln1Cben, csa.l~ a jelen" 
tösebb mennyiségű, vagy 8rté!;;U űrut elöúllitó gyógy" 
sze:-észeket lehet könyvvczeté~1·e és a rendes szabü
lyol;;: szerinti adólerovásra kötelezni, a tCbbielc:;t pe· 
dig átalányozni kell. 

Tuieg:hagyom végül, hogy czc u rendcleternet az 
i!IE.tékességi területén lti-vö gyógyszerész-3rdekelts2· 
geldtel közölje. 

Budapest, 193·1. évi n1Ujus hó 24"én. 
)·;. miniszter hely2tt: 

Dr. ·varfJlta Iuirc. 
:l11J.n1t:tkár. 
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.>\ külön_félc clr.!e\·czés~kkcl forgalon1b!! hozott f?rfi
g;,rcngeseg ellen ajünl.ott kCszü!éli:ek behozatalának 

Ji:orlútozdsa. 

- "-\ 1n. kir. pénzüg)•n1iniszter 99.603--1934. szúmu 
rendelete. -

_i.\. vámjog szabá.lyozásáról szóló 192'1. évi XIX. 
tc .. 5. ~-tl.ban nye!·t felhata!n1azús alapján a m. ldr. 
belügyn1iniszter urral, valamint a m. kir. kereskedo
lem~gyi miniszter ur.ral cgyeté!töleg elrendelem, hoo;, 
~ .b1.va~J;;:ozott törvénycikk végre-hajtí:lsa iránt 1926. 
ev.1 ?un1u~ hó 21-én 92.000. szin1 alatt kc1t pénzügy
m:.n1~zten rendelettel (kihirdettetett a Budapesti 
Kozlony 1926. évi junius hó 25-i l·!l. számá.ban) ki
adott utasitáshoz tartozó "C" rnellék!et I. fBjezeté
nek -~·/IV. pontja a következő 9. alponttal ~gészi
tendo ki: 

,,9. „Hy1nen-virtus"; ,,Potenlator" „A.n10!· star"; 
„Reg:nerator", „Her!;:ules Rettung~anker", „clr. Spi
g~l-.fele Regeneráló készUlél·: és n1ás E.fféle elnevB
zcsekkel férfigyeng':!!C6g eII::n aján!ott készül5ltsk bc
ho~~ta!a. t~los. Ezeket a készülékeket csak a 111 • kir. 
belug-y1n!n!szter u!·nak külön engedélye alapj<in lehet 
a behozatalban vámkcZQlni." 

Jelen re:nch::let kihirdetése napjűn lép életbe. 

Budapest, 193-!. évi julius hó J.0-én. 

-'\ nünbzlet· hcly~tt: 

Dr. Thuly Z;;iy1n:;Hd, 

ál!an1titktlr. 

.:1 ,,,. 
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EGYÉB HATÓSf.Gl RENDELKEZÉSEK. 
_.\.. mesterséges édesitöszer~feljegyzések lezárási ide~ 

jének módosit:ísa tárgyában. 

- A szélresfövárosi m. ldr. pénzügyigazgatóság 
84.838-1934. m. a. szániű leirata. -

A nagyméltóságű m :idr. pénzügyminisztéritt.'lll 
1934. évi március hó 9-én kelt, 88.790-1932. IX. sz. 
rendelete alapján, értesíti a m. kir. pénzügyigazgaM 
tóságot, hogy Cimnelt aziránt elöterjesztett kérését, 
hogy a mesterséo-es édesitöszer.feljegyzések Iezárá.si 
ideje módosíttas~ék,. a m. ltir. pénzügyminiszterium, 
elhárithatatlan szolgálati nehézségeltre teldntettel, 
r.ern ta18.1ta teljesíthetönek. 

Budapest, 193,.t évi március hó 23~án. 

Dr. HeteyJ 
miniszteri tanácsos 

pénzüg:yi.gazgató helyettes. 

LElJKOPLAST 
n:1u1~:rar gy:i:rtn1ún~-! 

a kbzgyÚl,,'J"SZC!'Clliiti'ls, 
a 1\LIBJ, 

O'l'I és 
az összes \;:ijzJ.:őrházak i·észére 

szabadon rendelhető. 
B E 1 E R S D 0 R F, Bud a p est. 

1 
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Szegénybetegellátással l;:apcsolatos gy6gyszerszáml1ili: 

kifizetésénél bélyegilletékek és l.:edvezmények sza
bályszerii lerovása. 

Pest-Pilis-Solt-IGskun vármegye alispánjánal.: 
18.587-1934. ldg. számu l\.örrendelete. -

(Valamennyi város polgárrne.sterének és község elöl
já.róságának.) 

A V. H. L. folyó évi 4. és 8. számában 1439-
1934. kig. szám alatt utasitást adtam ki, hogy a sze
gényjogon rendelt gyógyszerek sz.ámlái miként ter
jesztendölt fel. 

_4,.. beterjesztett számlák alapján arról gyözödte1n 
meg, hogy a fenti rendeletemet vagy egyáltalán nem, 
vagy .csak részben foganatositják. Enneli: li:.övetkeztéM 
ben utasítom, hogy a jövőben a gyógyszerszámlá11:at 
2 példá.nyban terjessze fel az 1·139-193·1. számu ren~ 
deleternben foglalt részletezés szerint. 

_!:>,_ számla végösszegéből a ·! ?('.„ illetve 5!f(_ en
gedn1ényt minden alkalommal vonja le. 

Gyógyszerá1r11.11t jól és 0Hcsó111 

TÖRÖK-LABOR~nál 
vásárollhat. 

...i Gyorsan, pontosan és jól szállít. ""'-

I:' 
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-~ ldfizetés csak 4.2 e;;·~ bélyeggel ellö.tott nyug
tö.:a eszli:özölhetö. 

_A,_ szimla felterjtsztése alkalmö.vo.1 jelentse, hogy 
arra mi1yen ös~zeg<::t, nliltor, milyen nap1ótéte1 alatt 
fizetett ki és hogy a gyógyszerész nyugtája míly..:n 
összegű bélyeggel volt ellátva. 

A.mennyiben a számla nem lenne az 1·139-193·1. 
sz. rendeletem értelméi"Jen összeállitva, vagy jelentó
sében a fentieln·e nem terjeszkedil;;: ki, úgy a gyógy
szersz<imlát nem fogcm tá"".·gyalás alá venni. 

1'1Iegjegyzem nlég, hogy az ellát1nányi ös<.:ze-gek 
1933. évi julius hó 1-töl a !;:özségeli:. (városok) ren
dellcezésére állanak és ezért nem zárkózom el, ha t-2-
ritményt visszan1enölEg 1933. julius hó 1-töl tö1Jb 
hónapra, esetleg egész évre egy.szerre igényelik ld. 

Budap-~st, 1934. április 12. 
Alispán helyett: 

Ney, 
vn1. iöjegyzö. 

30.238-1934. szd.n1. 

;\Z 0. T. I. Gyógyszerrendelési l!tn-J.utatóJlinak lUÚ

desitása. 

(_4,, 1"1agyaror~zigi Gyógyszerész Egy~sületnek.) 
_4..z Intézet szíves tudomásulvétel, illetőleg az 

Egyesület ltebelé.be tartozó gyógyszerészeJckel meg
felelő lcözlCs v~gell érte~i'Ll t. cin10·~. ho,;y a Gyóg:"·
szerrendeléSi Utmutató 10. oldalán, a 3. b?kezdésben 
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lévö rendelkezés: „Egy vénylapra csalt egyféle vényt 
~zabad feli'-'lÜ," - a következőképen módosul: 

,,.illtalában egy vénylapon csak .egyféle gyógy
:z::.rt lc·het icndelni. A.mennyiben azonban az igény
jogc,;;ult bete.gnek a bet:'.!-gség tern1észetánél fogva, 
vagy pedig az cgyid-Cben fenn<llló több betegsége 
miatt ti5bbf-éle, cgy1nással cSl:.:zerUen össze nen1 lce
verhetö gyógysze1Te van szüksége, egy vényl1pon 
lcgfcljz,J:.b csak két Jnagisztrális gyógyszer, vagy leg
feljsbb c:-:ak két különlogesség (kiszerelt gyógyszer) 
il·ható fel. IDbben az esstben az -0-:vos a vény há.tlap
jáu a Iat~nnyclvü kóri~:i.'118t vagy Jcórisméket, az ügy
rend 97. ~-(::0.:in r.negjelölt röviditések felhasználásá
val, clyan n1ódon köteles feljegyezni, hor,-y az a két
fél~ gyógyszer szüJ.:ségessigénel;:: n1agyarizatiul szol
;;<lljon. Tilos a.zcnb:in egy rnaglsztrális és egy kűlön
lcg:.:sségi (ld,~z~r~lt) gyógyszert ef,')rüttesen felirni." 

l1.z Intézet l•C1·i t. cin1:;t, szivesltedjék tagjainak 
figyehnét egyuttal felhivni hogy az egy vénylapon 
~:.:nclelt két gyégyszerért :.:. 

1

biztositott csa.l:.: egyszeres 
léritó:::t --·-· 30 fillért -- kötzles n1eg.fiz~t.ni. 

Budapest, 192•!. n1ájus hó 9-én. 

J\. vezGrigazgató rendeletéb5l: 

R-?ós;:;. 
n! \s-J.zga~ó. 

H11PEROL 
száj· és toPofkíeP'fiötienitö 

D 
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:\ gyög;,rszt."részi pályüra. lépés lrérclmzzése. 

;1 G.!/Óf/ifS:::enjs;;!/!JClkr;nzoli.i l(ijclölő Bi~ol:t.<;ci{f 
37-19\1.~. ,e,;,:rí111ú, llirdetni<Jnyc. -

!1-'lindazolc akik ::tvlagyarorszagcn ti, gyógyszer"'szi 
pályára ó':1ajtanalc lépni, felvótelüket a Gyóg~·szer~~z
gyali.ol'n<Jld IGjelölö B':::ott:sigtól {Budapest. Vlil., 
E:szterházy-;.,1tca 11. sz.) lrell lcérniölc _A_ li:érvényelr 
fclyó 6vi P.ugusztus hó 15. és szeptember hó 10. kö
zCtt nyujtandól;;: be vagy küldendők ·el). 

A felvétel iránti folyam-:-dványt a lrövetl{ezö 
cr6tlcti c1dratokkal ki;ll fel~zere1ni: 1. születési bizo
nyitvtiny, 2. J.::özép"skolai érettségi bizonyítv8nv, 3. 
ha~ósági (vagy hatóságilag láttamozott) orvosi bizo
nyitv8ny a folyan1oclónalr a pé.lyára alkalm:is voltá
ról és hin1löoltüsi bizonyitvd.ny, ·L er!i:ölcsi bi.zonyit
\'ány folyamodó hiL~ég.:"röl és erli:ölcsi megb!zhalósú
giról, 5. ha a folyan1odó hadiárva, annali:. h:itósági 
igazcll1sa, 6. ha a foly2.n1odó harctéri szolgálatot to;l
jes;tett a l{::ircly-csapatJ;;ereszl elnyerósének igazo
I·isa, 7. közhatósági biz::inyítv:iny ·folyamodó szülei
nek foglalli:ozásáról és vagyoni helyzetéről, S. 2zülöi 
(vagy gyámi) 1Jeleegyez2s. 

Ji_ folyamodók nemzethüségét és er~i:öl~Gi meg·
i:ízhatósjg!i~. ',gazoló erkölcsi bizonyítványt azoli: 
;zámára, akik valamely hazai középiskol:5ból kö7..
v2tlcnUl óhajtana!\ a gyógyszerészi pályára 1épni, 
annak a középiskolának az ignzgatója állítja 1d, m<:Iy 
iskolánali: folyamodó az érettségi vizsga letételeltor 
hatáskörébe tartozott. li„ n1agya.rországi. egyetemekről 
,·agy föiskoláli:ról li:özvetlen :itlépö egyének nemzet-
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~ű~égét ~z illető egyetem, vagy föisli:ola által 1ti* 
a.Ilttott tavozás'. bizonyítvány tanuc::itJ·" ' - k ]· 
aJ-n-

1 
~ "'"· -~o na\. 

' " " ien1 esnek az előző két renden-e-:;s i · ' 
zethű"'éo-et - 1 „, „ \. „,e a a a nem-

- ,.,,, es er i:o est meo-bízbatósar-n t álla' d. l 
hcJ~rül 1·t·i . 0 

'='"" - n o ak* 
- ··' -t po 1 '\a! hatósá<'>"ától (vároooJ b .. 
1 ·t · - '=' ' - i: an a rendor 
-t'.lpl any.<ö:oi.gt6l közs'"geJ-b ... __ . -"' l . . ' ~ \. en o.z elolJarosao-októl) 
<..;. cgu1ablJ lce?ettcl li:iálitott erJ-ölcs· b' '=: 
nyal kell igazolniolc \. i izony1tvány-

_/J,,_ foJ:vamcclvánn··aI eo- 'd" „. 1 0 . _ • 

be a Bizotts:to-nat- a :t -::'- 1 -Ju.e!'.'.> lo P fizetendő 
levő cs k' "."' . ~ . m: lnr. postatalraréli:pénztárnál 

oo- ; et !ts_zn.n1laJa Javara. A befizetési lapot a fent 
mM!'.'.>ac..o t c1men kell ]•6 • V"d • • 
e:·· .. - \._nu. l e1nek ilyirányű kéré-
~ulilloz egy moo-cim,,.ett :, f lb~I 
telesek cs8.tolt:ti~ ~ ~ es e :: }'Egzett boritékot J;:ö-

:Fliá1111osan rao 11 ne, 1 t· ~'""Cr·lt .„ ._ „_ ,).t C1'C('J.i olOIUÍJ!ijOlckal jel-
' ,w e kervc~1.yck a:: c!birdlásná! nc111. }önnel" 8,:rhnba 

_.\. heny1 qtott l·é · - 1 · .. . . „„ _, t venye \:re vonatko..,ó bizottc: - . 
don ·est az CrdekelteJ·ltel E" tt . ·· ~agi 
( 

- \.. a IZO saoo eJnöko írásba 
postnn elkUidvel kö..,Ii illetv· "' .- ' n 

t 1 
• „ •• - • e az az engedelyt nyer

e \ rcszere törzslapot állit ld. 

n•, .. '\. U:.e~~d~tt en'.;·edéjy érvénvét veszti ha a ki-
'-- I,t,1s n:1.pJato1 szán1ítot~ 6 h · ' 
azt i""é ;'h ~ "' ' ~· : onap~n belül a-i: illetö 
<:é~ v~trl.n,, .e n„m ves .... 1, illetve gyakornold müködd
~ 1 ·~ 1' t.1ne1.Y erre :feljogosított gyógyszerárban ez 
ic 0 a a .t meg nen1 li:ezdi. 

Bud;ipest, 1934 július hó 5·n. 

Dr. Szily Kdlntán 

m. kil:. vallá.s_- és közoktatásügyi államtitká1· 
a. Gyogyszereszgyalrornoki Bizottság elnöke. 
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-A 

'.l.ettsége. 

m. kir. központi dij- és illetC1öüszab1si hivatal 
I!t. 23.7-18-1934. Ill. számú átirata. -

(.A 1\Iagyanr:trszógi Gyögy1szerCsz E!JyesH1ctnek.) 

..t\. nagyn
1
éltóságú m. kir. pénzügy.minisztérium a 

gyógysze;észek által vezetett üzleti ltönyvek illeté~
mentességénelt megállapítása iránt elöterjesztett lte
relmét, az 1934 augusztus 31-én ltelt 131.084:-1934. 
VIII. a. számú magas rendeletével, te1jesít1tr:.tőnefo 
nent találta. 

A közeO'észségügy rendezéséröl szóló, 1876. évi 
XIV. t.-c. 127. §-ának második be};:.ezdé::e egyene::en 
kin1ondja, hogy a gyógyszerészelt a1tn.l sz-ibálysze
rüen vcz1;~ett és k.el!öe 11 béiyeg:::clt üzleti :könyvelt, 
a. többi kcrcs1'::edelntl könyvelthez hasonló bizcnyitáSl 
erövel birnal~. s ezen uz alapon már a volt n1. lür. 
pénzUgyi l;;:özigagatásl bíróság 1887. évi 3~- szá~ű 
döntvényél:en ldmondta, hogy a gyógy:::zereszelt al
tal vezetett üzleti ld:ln:yve1i'.. ugyanazon illetél;: al3. es
nek, mint an1ely a keresltedcln1i 1;:önyvckrc nézve a 
törvényben n1eg van halározva. 

Egyben a I;:özölt magas rendelet ér~el:11ében, ér
tcstti a ldr. hivatal az Egyestuetet arrol 1s, hogy a 
111.809-193·1. VIII. a. számú pénzügyminiszteri J;:ör
renclel0t rendelltezései ~zerint ha a most folyó ille
tékellenöt·zé;:;ek során ~ nyil~áno:.: számadás alá esö 
ipari és l;:creskedelmi Uzlete1i:ben üz.letl 1töuyvnek 
n1:nCslilö feljegyzésen az illetélt leróvz.·. n:ncsen, az 
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jelen all.::afo1nnH11 a lelet felvétele előtt, felemelt il
letélt ieróvá~a nélkUl, felülbélyegezhető. 

IIa a lelet folytán a fizetési meghagyást n1áx 
Jd.bocsátot~ik, a felemelt illeték csalt a fél külö:J. ki
rellnére törölhető, vag:y mérsékelhetö. 

~'\.z ezentúl kézbesítend5 fJzetési meg~1agyás:Jlt 
-- isn1ét csalt a most folyó illetéltellenörzéselt során 
felvett leleteknél - a felemelt illetékekre vonatko
zólag azt a figyelmeztetést is ltözlil{, hogy a felemelt 
iletéket hivat1lból törlik, ha az egy.szere.s illetéltet a 
fizetési 1negllagyá.s ltézbesítéstöl számított 15 noi.p 
alatt teljesen befizetik. 

Buda,pesl, 193·! olttóber 16·án. 

Boni.agyi, 
min. tanácsos, hivatalfőnölt. 

_t>,_ világhirü BO:~BE!lGEH.-f~Ie 

OCissingeni ftermés:i:etes forrássó 

hashajtó 
(labdacs) 

fogyas:dó 
(lableila) 

-vEzórképviscl:=t t:s föraktár: 

'rÖRÖKe.LABOR 
Gy<:gyárunagykereskedés és Vegyészeti Gyúr Rt. 
Buc1aptst, VI., l-{ir<lly-utc1 12. Telef0nolt: '"2-á-3--2:.1. 
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Egyesületi értesitések. 
72·1-1933. sz3.m. 

. .\ Budapesti Gyógyszerész Testület fényiizési 
és forgaln1i adóli:özUssége. 

A Budapesti Gyógy.=:zerész Testület 1932-33. 
évi forgalmiadó ltözössége f. évi november hó v2-
gével megszünt. .4. forgalmiadó J:;:özösség elnöl{sége 
beadványban arra kérte a pénzügyminisztériumot, 
hegy az adóközösség érvényét a fázisadó életbe!0p:!
séig hossz:i.bbitsa meg E lrérdés elintézéséig a for
galmiailó változatlan n1arad és azt az .eddlgi módon 
l\ell tov2.bbra is befizetni. -·- .4.. fázisadó életl)elép2-
sével h.e:.'iJló változásokról és teendöl:;:ről anne..J:;: ide
jén az c.dCközösség tagjait értesíteni fogjuk. 

Budapest, 1'933. december 6. 

!{01~tics ödü11, 
titkár. 

S,:.il<.:lis~y Gy. Lú:;:::l(J, 
n.z adóközös.:::ég f::lnöke. 

HYPEROL 
száj- és torokfertötlenitö 
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725-1933. szim. 

,\ Budapesti Házfelügyelői.: Egyesületénel~ vényei. 

Szive.s tudon1ásulvétel végett közlöm, hogy a 
Budapesti Házfelügyelök • Egyesületéneli: értesítése 
~zerint, az Egyesület tagjai a részüli:re rendelt 
gyógyszereket, tová:bbi intézkedésig, saját költségü
kCn ta.rt::znak b.;szereZ!l.l. 

_4.,_z egyesUleti tagsági vénykönyvhe bejegyzett 
orvosi rendelvényeket sem lehet e hó 11-töl ke-zdv-e 
hitelben kiszolgáltq.tni. 

Budap::st, 1933. de:::;en1ber 7. 

l'i.60-1933. szán1. 

l(o1:ács ödiin, 
ügyv. tilli:ál'. 

Tndniy.ilt>J~ a fázisaclö.rt>ntlelPthen fo~taltal>:rúl. 

_!:.,., m. kir. pénzügymini.::zternek a Budl!pesti 
E:özlöny december hó 20-iki sz<i.mában megjelent, 
1:18.000--1933. szán1ú re11delete folytán a gyógysz.::r
vegyé.i:z::ti anyagoli: ( gyógyszer:::.k, gyógyszerkülö:!
le.zességek) és a kozn1etikai anyagok utó.n, 193:1. 
j:ó!nuir l-töl fogva, forgalmiadóvált.ságot kell flzetni. 
Ezt a forgalmiadCváltságct az említett anyagok utin 
a gyáros, a termelö, a nagyl\eresk.2dö tartozilt le
róni. 

~!:.,., rendelet li:övetkeztéb~n tehá.t a gyógyszere
s:zek eddigi jorgalniirtdólcö:;öss6geí nieg,„,:;ii:nnek, 
'JltCffs:::iinik n forgahniadónak átalányöss:::e9bc11, nnyy 

i' 
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1;Clyeyeld.1€n történö lerov;isri is. .ó... ralüáron levő 
készlet:ol;; 11t<in azJnban mindenki tehát a gyógy
szerész is - Jcészlet·váUsri.got tartozik fizetni. 

Az adóközösségben levö gyógyszerészek. rak
t::lri ~;;észletlil;;et leltározni és b~jelenteni nem köte
lesek, azonban l;;észletváltság fejéb-~n az adóii:özös
ségben terhükre jelenleg n1egállapitott havi álta
lá.nyösszeget, 193·!. január 1-töl hat hó11c1p'.JH li:eres::
tiil, még .befizetni tartoznalc 

A.zck :.i. gyógyszerészsk sem köteleselt Ie1tart 
felv.enni é.s készletüket bejelenteni, akik eddig az 
általános forgaln1iadöt havi általá..11yban fizettélc 
Ezek készletváltság fejében jelenlegi adéált:>.lányu
lr.at j:inuűr l-től szá1nítctt nr:rn; ltóllapon 1ceres:::Uil 
t°'"rtoznalc még fizetni. 

Azok a gyógyszerészek, a1dlc forgalnTi.atlójul\at 
napcakint béiyegben rólláic le, a rendelet szerint a:-. 
a.nyapki:\s7.1etükröl leltirt 1~észiteni köt::lesel;:. En!1elc 
0rté1~i: u:~,r. tartoznai\ a készletváltságot n1egii
z::-tui. I;e n:inthogy a gyógyszB1tir1 anyagkfoz1et 
felvétf:lc ós a be.szerzé,1 a1•3J.;: meg:iUapíbls:i n.::h6~:
~égelcbe ütlcözik, jogu1tban áll a lH~sz'.2tváltsá.gna1i: 
egye:sségi alapon történő 1ne.:;;-<illapít.'i::át kJrni a 
pénzi.igyigazgatósigtól. i"t.Z r:.1:.lbbi minta szerinti ~céT
vfnyt l~glcésöhh 193-1. január 3-.ig kell a JakólleiylH: 
szerint illetékes pénzi.igyigazgatósághoz b::nynjtani. 

/i.. :vr:i.gya!·országi Gyógyszeré.sz EgyesiUet é::; a 
Eud:i.pcsti Gyógyszerész T-::stüJ.:.~t lépéseket te~z av6g
iJöl, ho.gy rriegrövidittes::ék az a határidő, ameddig 
uz adéközös.'Ségekh~n ievö, vagy adód.talányt fizetö 
gyóg'J?'3er?sz::>l::: :1 ltészletváltsftg címé'J fiz'?tendö já-

1 :r1 

n1lékok~L··, :i rende1et. sz<:rint, tovább fizetni li:ötelesek 
Yoluűna~·:. 

_•\ gyógy.szerészek íl rnJÓ[J]!SZGJ'éSzi 11U017.:culíja7~ 
utdn egyelőre ezentúl is á1b.loino.s forgalmiadót tar
t~2.nalc fizetni. Ennek ms.gállapítüsát és 1.~rová3Gi.t 
később külön rendelet fogja szabi\yozni. P._Y!nak ir~
tf·:z:ked;§;;;.:::it a vonatkozó rendelet megjdenése után 

fogjuk i.::1nertetni. 

Bt:dapest, 1933. decembsr hó 20. 

Dr. Gaál Endre, 
elnök. 

i{OL'rÍC8 ÖdÖI!, I{c·ritsdJ1s .. ::Tcy Ottó, 

ti B·p. Gy. T. liv. titlc a 1,T. Gy. F,. Uv. igazg_ 

(2 P-ös okn1'.'.ü1y bflyeg.J 

•rek. IvL kir. Pónzügyigaz.;5·atcsagnn.k 

. , , , . 1;:özs~gben (városban) levő, CÍIUÜ 

.~·yógyszert:3-r:11nba11 a J.cészlct felvétele, az anyagok 
:-;'.,kféle..s:ige és a be.::z2rzési árak inegállapít<isána1c 
n-.1,ézs{!g::i miatt, :alcaclií.Iyo1cb3. ütl~özil;:. EzETt a 
1i::S.OC·J-~1S33. szán1ű P, 1.-I, rendelet 18, §-a 14, 
pt:ntjű.b1n fogia1tsk :.:.lapján tisztelettel i:;:érem, hogy 
a gyógy;;;z:::-1t:~r:i.~n raktáron levö anyagkfszlete után 
fizetendö k~:czletv.iltsügot egyezségi alapon mt~gálla

p!t1ni n"!.0ltóztassél;:. 

(f(eleti . 
Teljes tisztelettel 

.!l!áir!iS, 
(u gyógyszertár bélyegzöj'.' 



13R 

758·-1933. Ez<i.nl. 

_.\z OT.í t~rlu'.~rc .rend;.-lhetű újabb gyógys1.er
l~ülönlegességelt. 

-~rtesítés. -

l!::rtesitjük az Eg:y:esUlet és a Testlilet t tagjait, 
hogy az OTI az Art"iin és La;;:opttn nevű gyógyszer· 
1r.ülönlege.."'sé.gelt rendelését és nyilvános gyógyszer
türalt útján való kiszo1gáltatisát ( 12, illetve 10 drbos 
csomagolásban) engedélyezte és ezeket a s7.:abaclon 
rencle7l1etö gyógy.E121er1i:ülön1ege.~ségek Jtözé sorozta. 

Budapest, 1933. dece1nber 27. 

l(oi;ács ödö11, 
ügyv. titkár. 

12-1934. szám. 

Korilscí11s.":J>:y Oltó, 
ügyv. igazgató. 

Tudni\"alók az adü\"Ultsiigl'endPlctröl. 

-·- 1lii a gyóyys,::erCs.s tc111;iv~tló}a ! -

_A,_ m. ldr. pénzügyn1inisztériun1 illeté1tes ügy
oEztóJyától nyert felvilágosíttls éR n12gyarázat aL1.p
jin a követ:lt~:.zökben közöljük, hC.:IY J. gyógyszcr~sz
nelt az adóváltság rendelet éleLb::lépésévci kapcso
latban mik a tennivalói. 

I. Fényiizési 'Hló- Cs 1cés.::.leti;áltsá(J. 

1 A„zok a gyógyszerésze!\, akik 1933. dec,em
l:er 31-éig általános forgalmi és fénylizési adóltözös
ség tagjai voltalt, adóúlta18.nyukat f. évi jRnnúr hó 
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1-töl lrezdve 6 (hat) hóna.pon át befizetni tartozna:1;: 
1a:s;::lett:úitstíg11k is a::: erre a,-z· frUire eső fényit::ési 
Clllójuk jejébell, _.;z adól~özösségelt elnöltségénelt be 
kell jelenteniök az illetéltes pénzügyigazgatósign8.l, 
hogy a gyó.:;yszerész.::k fényüz22i adéjultat 6 hónap 
l:otelte utan is adóközösségben óhajtjfu1t leróni. 

2. A„zok a gyógyszerészek, a kik általános for
galmi és fényüzési adójukat eddig egyénileg 3.tal3-
nyczva fizették le, kész1etváltság és fényüzési for· 
ga.lmi adójuk fejében 193•1. január hó 1-töl 4 (négy) 
hónapon át ta1toznak eddigi adóáltalán;y11kat befi
zetni. Ez2lt a gyógyszer&szek is kér2lmezhetik az 
i1letélces pénzügyigaz.gattságtól, hogy fényüzési adó
jukat a négy hónap let::lte utíl.n is átalányban fizet~ 
hessék. 

3. A„zok a gyógyszerészek, a kik egyéne::iltént 
~~.kar bélyegben, altár készpénzben rótták le általá
nos forgalmi és fényUzéEi adójul;:at, amennyiben a 
deccncl:er 20~űn k~lt értesitésünltben közölteknek 
nen1 tettek volna 1nég eleget, készlctv;:'i.it.:oúgultnal: 
l~e·:.:;Jés útján való n1eg81U3.pitását kérhetik. ( L~cl 
.i Gyógy.szeró:ozi Hetilap dec~:.n1ber 24-ild szúmiban 
l~özöit Tudnivalókat). Ezek az adózói;: n1unkálatolt-

PANDIGAL 
szívgyGgyszer 

űj digitalis praeparat.urn 

BE í E It S D 0 H.- F, Bt!dapt>st. 

h' 



búl ~zárn1azó bevételeik után fizetendö forgalmi 
.tdéjuknal>: állalányozisé.t k6rhetik az illetél~es pénz
ügyig.azgató.sű.gtól. 

II. .tL:: odóetiltslÍfJ;Jnl knpcsolatos bcjelentése.1c. 

L li ... z a gyógyszerész, a·1ü az ó.ltalanos gyógy
;:,zeré2zi tcvékeny.ség kz1 e tein Jdviil gyógyszerli:Ulön
legességck, kozn1etikai vagy -egy0h l>:észitn·1fny~,k 
elciállitUsával tSs for.galon1ba hozatalával foglalkozik, 
ezt u körliJn1ényt az illettékes pé:nzügyigazgatóság
nál a.:-oHnca tejelenteni taTtczik. (Lásd a Bejele?-t~:.ü 
n1int1 szövegét). Be kell jelent:ni azoli:at a l>:esz1t
nu~nycli:et is, arnelye11"et a gyógyszertár hd::ilcillön
le<1css[~ock(nt hoz ugyan for.g.aiomb:i, de azokat ideá-
1i; vag;. speciális elnevezéssel jelöli meg. (Pl „iuiti
:::udor" lúbizz!ldá5 elleni szer, „I{inai" fogcsepp, stb. 
Jgy elnevezve b:;jelentés alá tartozil;;:, mig ugyanezek 
a li:észitlnényeli:, ha c;;;aJ;;: lúbizzaclfrs elleni szer, fog
csepp ::tb. n1egjelöl6sseI. illl:tvc szignaturá.val ~~erülff 
nek elad{t<>rJ., bejelentési 1i:ötelezetts6g alá n:::m tarff 
toznak. 

2. A.zck 2. gyógyszerászeli:, .alci1;;: az elöbbi pont 
~zerint bejelentési köt::lezettség alá esö készítményel~ 
elöá!litüsó.val és forgalon1bahoz:italó.val foglall;;:oznak, 
c:zen ~;;.~szii.:ményeJ;:rül pyrtrtási l.:ónyret tartoznak 
vezetni. Etbe a könyvbe sor.szin1, kelet, a készitn1ény 
ne\c:;. Ls az elöillitott árú rnennyiségóre írandó be. 
Ta::3.csos ugyanebb;;n a l;:önyvberr az árú elöillitásá~ 
nil :felhasznált nyersanyag'Jl;;: n1ennyiségét is beje
gyezni, hegy az adóYó.ltság rendelet 11. §·a szerint, 
az ac1(:váit;;ág levonása igényelhstő legyen. 

Hl 

3. A.z e1ö:illitó gyógyszerészeh: 7ciilön kC1·ueny
bcn li:éreln1ezhetilt gyógyszertáti laboratóriumukban 
elöállitott li:~szítn1ényeili:neli: saját !J.1JÓ[flf8;;;ertcinili r6ff 
~zére elaclis ·céljából átadott rész2 utin, a 11agyli:eff 
rcskedöi ár alapulvételél (Lásd a rendelet ·:!. §. 3. 
pontját.) 

'L _.\.z elöillitó gyó.gyszerésznel;;: a nn.gyl;;:eres
kedö ré.;;zZre engeclmfny nélkül (netto) nagylcer,;sff 
t·edöi áron, a gyógyszerész részére pedig gyógyszeff 
részi áron kell számláznia. 11Iincllc·~t cst:tbc11 a::: adó
't;c1ltsú!.f ldilön fels:.:ríniítd.Sái:aI. 1u igy sz<im1ázott 
fJs~_zeg !>:épezi az adCvclltság lerovasnnak c:.lapját. _4.z 
ide§.lis v;;gy sp.eciális névvel megjelölt házEl;;:Ulönle
gesstgek adóváltságát a gyó.:;yszertiri detail elad<isi 
ár után kell leróni. 1\z c1ö2.llitó gyógysz:;ré,,,zel:: tar
toznnJ;;: JJ, ,lJejelentett li:B~zítményekröl 1Jci.:ét-:::li köny
:·ct i:; vczC;tni. Ji..z adóvűltsfl.got vagy a bevételi l·:ö:iyv 
bs:::z~gc, vagy pedig a ldn1e~ö szdn1lák alapjűn Jtsll 
leróni. -~ SZ'.l:rnl2m<L=n!atok n1indkét e5'etben 5 ~vig 
n1 sgörzendök. 

(L8sd a rendelet 4. *· 3.) 
B. Ha az e1öállitó gyógyszerész 1Jejclentésérs küff 

telezett li:észitn1ényeit n1ar megadózott nvc1·22:r:v;,2·ff 
Cól 21Jítja elö. ak1tor nzakról a nagy}t;r2~li.er.iot"01 

Ajánlja a 

BAEDEB. 
0 V E N A L L fog. és 
szájápoló szereket 
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olyan számlát ltérjen, amelyben az adóviltság l;;ü1ön 
fel van tiintetvc, hogy azt az általa lerovand0 5.tló

vált;.;ág Csszegiböl levonlu1ssa. 
13. /\„ b2je!ent2tt l~észitmények utan f. évi január 

hó 1-töl kezdve az aclóváltsig·ot abban az esetbe:oJ 
is 12 kell róni, ha azok n18.r 193·1 jar.li5.r lLét msgc
Iözö időben J;;észültek. 

* .A.z adóvá!tság tárgyában a pénzügyigazgatóság 
hcz ·benyujtctt, fe.nt2bl;en11itett meg11ter:séselt, ltéré
selt és jele:J.ések illeté.hn1entesek. a.zo1tat nem kell f~l
bdyegzzni. 

_ftz. általános gyógyszert:iri munJta lteretén kí
vül e:i:ö 1-:~szitményeltet elöillitó xnirxlen g:yCgyszerisz 
figyeln1ét fel1'fVjltk arra, ·hogy az adóváltságról szó-
10 158.000. ~zán1ű pénzügymini~'zteri rend:1Ftet gon
ck,'03TI tanuln1ánvczza at. A. rendelet a Buda.pesti 
I<.Czlöny 1933 dec21nb2r bó 2J. szám::i.nak me1léklete-
1H~;,_: jelent n1eg. 

~::..- 2.-Iagyarország·i Gyógyszeré::z Egye~i.:t'et és a 
Buclnpesti GyógyszerCsz 'fcstület a 1ri1.tságadó rende
let (letJ~.-Jépt~tésével knpcsolJt-s és a gy2k:-.rl2.tbó! 
l2:;zürt tapasztalatok során sz.Ul:;;s:Sgesnek mutatkozC 
lc~nclökröl, a. szaksajtó útján továbbra is tájél;;ozta
t:"tst fog nyujtani. 

Budapest, 193'1. évi január hó 2-án. 

Il:ovács öclön, 

Dr Gaál Endre, 
slnöli:. 

Koritsrins:..:ky Ottó 
a Bp. Gy. T. üv. titkára. a M. Gy. E. uv, igazg, 
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Bejelentési ·niinta: 

Tekintetes F'orgalmiadó Hivatal*") 

TLszt;JetteI lJejclentem, 11cgr gyógyszertíl.rJ.ir.
ban :i közönséges gyógyszerészi tevék:enység.;n Jdvül, 
az 1933. évi 158.000. P. l\.f, sz, 1endelet érteln1éb2n 
fcrgalmiadóvdlt:ság :ahi tartozó .készít1nényel\: elöél'.li~ 
tásával is foglalkozom. 

Kelt ....... . 

Teljes tiszt:-lettel: 

(Aláirás és gyógyszertári 'bélyegzö.) 

:ertes?tes az adó\';:lltságrendr~J.~t tárg,rában 

A.z adóváltságrendelet é1etbe1épésével kapcsolJ.l
bnn a mu!t Cvi december hó 23-:1:1 Cs a f. évi jnnuár 
6-án megjelent szaklapokban közzétett tudnivalók és 
t::-endök kiegészitéseképen és további tájékoz:lsu! az 
ulfibbiakat li:özöljüli:: 

A„ Budap:.sti Gyógyszer0sz Testület adóközös
ségénel:;; elnöks·~ge bejelentette a sz~kesfövtl.rosi 
pénzügyigazgatósügnak, hogy az adóközösség ta2jai 
J;;észlctvilt:-'ág aimén, további 6 hónapon k.eres;tül 
fcgják fizetni az adóközösség terhére meg:il:apito: t 

't) ~4.. Budapesti Gyógysz.;rész •restület tagjai 
az illetél~es Jteiűleti forgalmiadó csztilyhoz chnez
zék és küldjék be jelenté.Süket. 



·t 11-„",-t Továbbá azzal a ltóré::::cl fordult a pénzügy-u n l ··.J • . • _ •• 

· aazo-atósá.ghoz, hogy az adcva1ts:1grend:::let 6. §-aban 
j;(!,J~ltaknalt megfelelően, n székesfővárosi nyllvá
r:~~ gyógyszerhlrali: mindegyike ::z3 mára adjo:i bér
ffltff!.1;;a vegeztet§sére szolgáló engedélyt. 

A ... 1-ragyarországi Gyógyszerész Egyesület az 
i:>..dóJ;;özösségl:en lévő vidéki kerületek intézöb·z.1tt
..,,.-;o·•it felhívta. a szük;:;(ges iépésel;;: inegtételér2. Ugy
;;h;t,:n €rtesitctte val2.n1ennyi kerület elnö];;ét, hogy 
n lte!·ülethez tartozó nyilvános gyógyszel'tára}: sz:'.i.
m.ára, az i11ct:'!ke.s pénzügyigazgatósftgtól bórmnnk::i.. 
v,.;n-.··ztetésóre szclgiló engedély ldálUtástlt 1.:érjék. 
;_;-egyesület mi'nclkét elöter.}esztés2.hez szükséges 
kérvenymintákat megkiildötte a forga!miadóközös
!:ö;:;e1" i1;tézö1::izottsága~ah:, illetve ·n. kerü~e~ elnökei-

nelc 
..:\ n1 • kh» pénzügynliniszter 1933 évi lDS.001. 

.~,:.,:.i;nű re!1de1etóben. 2. k6.szlatv?.1t~{tgot -sz:::'J:xilyoz,6 
lnté:d~edé::el-:et Jdegfszitette. Ez a rendelet a gyögy
szcrelc stb. l>:észletvált~:úgl1:ulcsrlt a te1fölcH vá'.t~ág

l~::lcs fe101Jen (tehát 5 százalékban) álln.pitotta meg. 
Azcli: ::t gyögy;,:zerészek, akil.;: aclóközö;,segnek neui 
fi·njiii és 21dk forgalminclóju1~'.1t nem át3.1::lnyös;:;z.:g
l~e·n rótL31>: le, re li::ész1etv11tsó.got f. C:vi febru:ír hó 
15.-éig egy ö::szegb2n tartozna}:: bef zetni. 

/>e„ ké;:;zletváltságnal.;: egy összegben történö be
fizeté::.:e esetfrr a fizetésre köt;;lezett, a fizetenclö 1.;:ész
letvá!tság 10 s:;:~jzalé!.;::ít levonhatja .• A.. lt5szletvé.ltság
nn11: 1934 felJruár 15-töl kezdödöl~g 12 havi :adópót
lé11:n1ente.s részletben való megfizeté·:e, i::d'.)kOlt eset
ben -, a pénzUgyigazgatóságtól 11:ére1mezh:tö. 

Brclekképviscleteink a n1. kir. pénzügyn1iniszte
r1un1hcz elöterjesztett beadványban jelEntettik, 
~o~y a _falusi gyógyszertárak készletv<iltság alá eső 
a:·ura~:.:tar3. kb. 1200-2000 pengö1-.:., kisebb viclél>:i 
v_::.!rc:1 .gyógy.<:zertáraké 2500-300'J, vidél.;:i nagyv:i.ro
.::1ake kb. 3000-1000 pengőre értékelhetö. 

.!\.. pénzügyminisztériun1 illetéJ.;:es ügyosztá'yá
b~n. foi~t~tott értel.;:ezlet eredrnenyeképen, a pén7.üi:ry
n1·n1szto:r1u1n értesíteni fogja a pénzügyigazgató-;8.
got, _ho~y. a gyógysz::.:rtárak kCszletviiltsaO':tnak 
b:csles UtJá.n történt megáliapitisakor, a fel~orolt 
au.atokra figyelemmel legyene1;:. 

.:~zo~.;: a. gyógyszerészek, a 1\ik az adóváltsá.<>" al:i 
eső lH~.'?z1tményc1.:: elöállft.Qsival is :foglaU·:oznuJ~ :.; 
,,.Tcl~a;· "="J·.;~ . t· 11 ' 
""':' • - „.:.. .~1.. gyogyszer atu \ Jan is forg3,lombahoz-
znli:, a beadv<inyb:i.n kérhe~ik a ]Jénzü<>"yi,.,.azcr:::.t0·oa· „._ 
l ·1 1 . • 0 0 'e>- - 0 
o., 1ogy az acloalanynak n::n1 rninösülö gyó<>"yszert:i-

1·uJ.: ré~zt!re it!:'..dott, sajét r:ltd.llit<isú árúl.;:n;'l~ l.;:eres
l~ccle!nu Cl'tél:.:e uttln ró!1as::::d.k le <JZ aclCviiltsU<>"ot 

0 • 

• ·\z erre szo1gül6 kérvGnyn1ínta a következö: 

Tekintetes I\-I. kir. Pénztio·yio-azn-atós·' O' 
:::> 0 0 d<:>, 

-'\ltlliratt . , , , , , gyórryszerész a 
levő " · · b ' ' ' • ' • ' : . ;e>" · · · · _'., -hoz c:m~ett gyógy::zertir tuljdonosJ, 
t .. sz~1.:lettel 3.~t0rem, n1eltozt:a'·~·.?k n1e.,,.en0'.:~dni h'.J<>"Y 
''Z lCl"3 'vi 1-s OOO b 

0 
' . 0 

~ _ -~ 0 
• e n · sz. p§nzi.i._.;;yniini~zteri rendelet „1 

~~~u~~k 3:. pontja„ ~r~elrné1:,2n, a gyógyszert áram lab~~ 
._a.to.1u_~1d.~Jan eloal11tott gyógy.sze1\ különlegességek, 
hc~n1ebka1 (esetlsg egyéb) ké.::zítn1ények után li:ü1·· 
:>do-:ilnny~ n , · .. . ' on 
: ~· , - : • en1 ...;:epezo g:vugyszertára1n r-:!szére, a 
Ienb l>:eszítménircl:.:et Il""'\'l·ereoJ·ea··· ·. · · "' ~o. \ ~ \ 01 a1on ;::zamlaz-

10 
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hu:::sam és a számla összege után réhas.sam le az 
adóváltságot. _A,:/, elrendel.::ndö könyvek vezetésér.e 
kötelezettséget vállalol;;. - !{érésem megis:riétlésév:l 
vagyok löv<iló tisztelettel: ( Aldirás. GyogyszertaT 
bélyegzője.) 

_4...z adóváltságrendelet tárgyában szltksé.gemek 
mutatkozó további tájékoztatást ugyancsalt a szak
sajtó útjan fogjuk m'.5-gadni. 

Budapest, 1'934 január 8-án. 

Dr. Gaál En!lre, 
elnök. 

Kovrícs öclön, l(oritsáns:::Tcy Ottó, 
a J\:L Gy. E. ÜV, ig, a Bp. Gy. Test. üv. titk. 

134-1931. szám. 

:\ bérn1unlta Yégeztctéséhez sziiltséges -engedély. 

- l!:rtesítés. -

_t;_ pénzügyigazgatósig ltözlése szer:nt a bér
rnunlta véO'eztetéséhez szüli'.séges engedélyt azok
n;ik a gyóbszertaral:;,nalt, amelyek ilyen bérmunli:::.'it 
idönl~ént végeztet::Ji szü.ndél\.oznak .. az illetél{es pénz
üITTrigazgatósigtól l\.ell 1\.érniök. _A,. megfelelő l{é::v::!ny
n1intát a Gyógyszerészi I<özlöny január 13-il\:i szá
mában 1-:özöltillt. A kérvényre 2 pengős o1an3.nybé-
1ye.g ragasztandó. 

Budapest, 1934 janllá.r 23-lin. 

JS:ovács öclön, Koritsáns:;li'.y Ott(!~ 

í 
1 
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48--193·1. szam. 

:\ Szélícsfövárosi _.\Ilui.ln1azottak s.egStöalapjának 

gyógyszerrenőelé.~e. 

- l!irtesités. -

A Szél\.esfövárosi A.ll\.almazottak Segítöalapjá
nak igazgatósága a napokban J;;üldötte szét az 1934. 
évi Gyógyszerrendelési Utasítisát a tagol\.nak és a 
gyégyszert!iraknak is. _!>,._ szabadon rendelhető 1{illön-
1egességekből fö (ellenőrző) orvosi engedély néll{til 
csupán egy pénztári c.somagolású, ilyen hiányában 
pedig egy legltisebb csomagolásű ada.g szolgáltatható 
ki <1. Segitőalap terhére, tekintet nélkül arra, hogy 
a kezelőorvos esetleg ezzel a szabályzattal ellenl{ező 
módon nagyobb, vagy több csomagolást írt elő. 
Ennél nagyobb mennyiségröl, valamint a kimutatás~ 
ban fel nem sorolt gyógy.szerkülönlegességekröl szów 
!ó vény csak az esetben szolgáltatható ld, ha a tag 
rrzt a Segítöalap fÖ ( ellenőrzö) orvosával előzetesen 
láttamoztatta. 

LEUK:OPLAST 
ruz.gyar gyü1·tmüny! 

µ. közgyógyszerellútá.s, 
a 1\L4.BI, 

OTI és 
az összes közli:örluizal;; részére 

szabadon rendelkt-0. 
~EIERS]?OJ;F, Budapest. 

fQ* 
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Ha a tagnak a kezelöorvosa Ultó!.l rendelt 11:1-

gyobb mennJiségü, vagy nem engedélyezett gyógy
szerre haladéktalanul slirgösen van· szüksége és a 
kérvényt .a sűrgösség -miatt fö ( eUenörzö) orvoss;i.l 
engedélyeztetnie nincsen módjában, al;J{or a rece1~t 
árát teljes egészéöen a tagnak kell l~üizetnie, a ln
.szolgáltatott gyógysz:.-r árát sz:::. biilyszerüen számláz
ni kell a vényen és azt a tagnak vI:::szaadni azzal az 
ut:':lsitá:;sJl, hogy a lrifizetett és számlázott receptet 
a Segitö:i.l 1phoz. szahá.lyszerü me.gté1ítés 1dutalásr. 
végett, nyujtsa be. 

Felhivjul{ a Testület tagjainat{ figyelmét, hogy 
a: szóbanlevö Utasítás ·rendelkezéseit p-..:ntosan betar
tani szivesltedjenek, mert az eltórö 1dszolgáltatás:)k
ból szánnazé l:;;ü!önbségeket az alap a szin1lUkból le· 
vonja. 

Bud2pest. l 934 január 30. 

l{<-t:rics öclö11. 
üg}tv. titkár. 

D:·. G'.uil I:'Jnrlrc, 
elnök. 

NERVOSAN 
„LABOR" 

a 1€gker.::sP.ttebb ner\·inotonieun1 es sedativu::n 
anandóan rend~lt gyógys?.er1d„ilönl:og:::ss~g. 

LIQUOR THIOMALTINI „LABOR" 
BronohitisnjJ, tuberculos;s::ull.. 

T 
1 

149 

Javítások és pótlások az lbgyesitett Gyógyszerársza- · 
básban. 

1·!. oldal. 
1-1 . 

25. 

28. 

35. 

.J.3. 

56. 

58. 

58. 

70. 

8h 
82. 

(ITI-ik pótlcis.) 

.tu:ligan pulvis 1 gr. 48 fillél'!'e javitandó. 
+·\ethylun1 anlinc;Jenzeicum 1 gr. 14 fil~ 

lérre javitandó. 
t3iktatandó:· Calcium chloratun1 pur. sicc, 
1 gr. 12 fillér. 
C·harta exploratoria fol. 1.90 fillérre j1-
vitandó. 
En:.plastrun1 Canthariclatuln 100 gr. 243 
fillérre javítandó. 
Gentiana rad. scissa 100 gr. G6 fi!lérre 
javitandó. 
1Caliun1 ca~1bonicum puriun 10 gr. 7 fil
lérre javitandó. 
l{:aliun1 carbonicun1 solut. 10 gr. 6 fillér-
1·e javitandó. 

1VIixtura chloralo.bron1ata 10,) gr. 128 fíl· 
lé~Te javitandó. 
(„c. vitro" törlendö.) 

Natr. sulfoguajarcolium javita.ndó sulfo· 
g-ua jacolicunu·a. 
l·Jatrium phosphoricum sicc. subt. p. 10 gr. 
10 fillérre javitandó. 

Quercus cort. subt. pulv. 100 g!'. 10 gr.-ra 
javitandó. 
'I1haliun1 javitaildó Thalliumra. 
T:hioxybenzol r Phlorcglucin} jnvitandó 
Triox:r;benzoli·a. 
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88. 

88. 

109. 

109. 

111. 

112. 

113. 

11-!. 

1l4. 

114 .. 

117. 

117. 

118. 

119. 

" 

Urea pura ára 10 gramm 19 fillérre javi~ 
tan dó. 

Urosedol pulois javitandó Urosedol pul
visra. 

7-cs szán1u vény _'\qua en1etica üvegnél
kül 60 fillér. 
15-ös szfunu vény Cylindri sublim. ára 

80 fillér. 
36-os számu vény IYiucilago camphorae. 

{Aqua destillata ara nem E:zá.mitható sus
pensiónál) ára 129 fill., üveg nélltül 123 
fillér. 
55-ös számu vény Pulv. pro Cataplasmate 
95 fillér. 
60-as számu vény SoL arg. nib.·. opht. üra 
68 fillér. 
73-as szllmu vény Spec. antiasthniaticae 
pro fumig. _A,_ f.ol. strammonü d.ra 9 fill., 
s igy a gyógyszer ára 80 fillér. 
77-es sz<imu vény Syr. Ferri jodati üveg 
néllrül 81 fillér. 
86-os ~zámu vény Ung. hydrargyri ára 
tégely nélkül 80 fillér. 
Eggoplast ó.:ra 1 méter 1 cm. '!O fillérre 
javitandó. 
Eggc.plast ára 1 méter 2 cm. 60 fillérre 
javitandó, 

" 
Leucoplast ára 1 méter 18 crn. 320 filléi·ra 
javitandó, 
"Viosterin tabl. „Diana" 25 tabl. 190 fil„ 
lér. ('!2.291-1931. N. :rvr. M. sz.) Viostc
rin emulsio „Diana'' 10 ccm. 1 % 340 fit· 

f 
1 

119. 

15l 

1ér !4?.291-1931. N'. 1'L :D.I. sz.) elhagyan
do es helyette a követkczö s.zövea· teendö · 
yi~sterin tabl. Dr. \"Vandsr 50 'tahi. 38Ó 

flller. 
Viosterin olaj Dr. \Va.nder 10 ccm 
340 fillér. 

Buda.pest, 193,1. február 6. 

11Ia.gyarorszcigi Gyóvyszeri's,;; Egzicsiilel. 

_,\ szrUen1i s:-:ül;:ségmunka n1cginditüsa, 

- Felhivás. 

A .Bud.~pe~ti Gyógyszerész rrestület, czid2n is 
szellt::ml szuJ;:segn1unlta n1en·iuditn 5,-,,,al 1-·1 • · ·n· 0 "'"'" ~ vanJa ::i.z 
a astalan_ ~yógys~~részeJ;: sulyos helyzetét ényhiteni. 

:U:elhtVJU~t m1ndazokat, akik a :::z~llen1 i szlikséo--
1nunlraban resztvenni kívánnak hor.ry azt a B d~ 't· G . . . ' ..:i u ,l-
!~_es_ i. yogysze1:esz Te:;;tület titkári hivatalának, csa-
'~:h _allapotuk ts legutolsó alkaltnaztatá.suli: idejének 
kozlese mellett, sü1·gösen jelents,;.k ~~.., 

~A,. gyög:yszertártulajdonosi. ;ar~;~aloin ezen tul
:U:nö_Ie~ az ~ddigi ingysnes étkeztetési a'kciö lclter
Je„ztesevel lován az arra ra~zoru1c·1rna!· sr.m·'···· · . " • ~ .::~::„~;:,eo-erc 

lenni. A..z erre vonatkozó tű.rgyalások folyan1atlJan 
vannak _s azolc e!·edményéröJ a jövő lapszánlb-3.n fog
jul;: az erdelcclteJ{et értesiteni. 

Budapest, 193'1. február 7. 

Kovdcs ödön~ 
Ugj-'1·. titkár. 

Dr. Gadl E1ulu.'_. 
elnök. 

'I' : ' 



56--193,1. szán1. 
;\. 1\:L:t.B! terhére törtfnő g)·ú~;r·.s:t.l'i'l't'HUZ.H~.'.i~~K. 

- ll.:rtesités. 

.:"... ~.Ii>.BI ;ga·:gn.tóságának 160-1934. el~. s~~~ 
mll t- 0··-ie·s"' c:zo-rint a 1Iaa-ánalkalmazottak B1ztos,i::J 

• • ... ,t, - '· - 0 • ' 

íntózet€ a ]i!a•:gitsziget, a Fegyver- és Gé.pg?a~· r1.. 
és az _.\.ngol Tuiagyar Bank orvosa.i rés~er~ ~dott e~ az 
IntózEt gyógyszerszá1nlája terhére torteno .~Y?.SY· 
szerrendelési eno-edólyt visszavonta s igy a 3ovoben 
csak intézeti bfilyegzövel ellátctt, int2zeti vény~l{en 
rendelt gyCgyszer arat tériti meg az Intézet, a gyogy
szert kiszolgáló gyógyszertáral:;nak. 

Budapest, 193-í. február 7. 

GG--193·1. szánL 

f(OP<ÍCS Ödihl, 

Ligyv. tt'.ká1·., 

Harnh;itott y(•nyek a si.él{~SfüYúroshan. 
Figyelmeztetés. -

Erteslilésünl{ $zerint újabban megint sürün elő
fcrdul, hogy ha.rnisitctt s rendsz2rlr..t jelentösebb 
tnenyiségü morfint tartaln1azó vényeket m:1ta_ti:ak ~e 
a :::zékesfövárosí gyógyszertó.ral:;;bD.n ell{:::szit8s v::.
gett. .:\. hanlisított vények nagyobbr2szt .dr. Róth 
:Nándor, dr. Völgycssy_, dr . .ttforelli budapest1 orvosok 
nevet és Cin1ét feltlintetö fejléccel vannal:;; ellátva. 
Erre uZzal hivjuk fel a gyógyszertára:1:;; figyellnét, 
hogy a morfint es e.gyéb heroikus szerel{et tartal-

n1c.zó v§rtveket, a vény valódisága és a szabályszerü 
k:áliit<ls kzll.:":kei sze1npontjából, minden e2etben nagy 
g-onddn! ellsnörizzék. 

Budapest, 1934 február 15 . 
J[oi;ács ödöll. 
ügyv. titliár, 

'l'iirvi'·nygyüjt~mény l{ötetezö tartúsa 
a g'y6gyszertáral:;;ban. 

- Jtrtesítés. -

.!\. :::zaklapck mult heti szima közölte a bel
ügyminiszterneJ{ „A.z Egészségügyre ·vonatkozó Tör
vények és P .... sndeletek'' }{ötelező tarütsa tá.rgyában 
kiadott rendeletét. _A,_ testület tagjai }{ÖZül t':ibben 
t'urdult;!]{ a titkári hivatalhoz felvilágosításért, a 

,,Lalf!Jop,is~ 

6vő11yszappanok 
eladdsát <illancló cn vasi propagandűval Js laphirde-
té.:osel tümcgatjuk. i:'!!C'g-hízhatú n1in:.iség! 
Izléses új c2cn1a,6ol:ls! Nagy 'haszon! 
Bsszsrz.§si ár: 1 dtib. _„10 P. Eladási ár 1 drb. -.60 P 

Gyógyi.lrunagykereskcues 1.:~ \Tt:gyGszeli Gy:lr Rt., 
Bud3:p~·st, \..TI., !\:ir:íly-utca 12. T2l::fonol;:: ·:·z.1 -·-3--·20. 
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rendelet helyes értelmezéséröl. Ennélfogva közlön1, 
hogy azck a gyógyszerbiral\:, amelyek a 11Gyógys~e„ 
részelc Z:::ebnaptára'' 1925-1929. évi köteteinek bir
tokában vanna1c, nem l;:ötelesek a dr. -4.t:::Jl Eler_nsr 
min. o. tan. szer1tesztésében megj:.lent: „_<\.z Egesz
ségügyre \'onatkczó Törvények Es Rendeletek Gyűj
teménye" :.:imü ldadvány V. és VI. kötetét beszerez
ni, csupan a n1ost megjelent VII. kötet beszerzése 
kötelező. _t\.zok a gyö.gyszertárak az::inban, amely.ek
nek a Zsebnaptárak emlitett kötetei ninc~enek birto
kd:ban, mind a három (V., V., VII.) kötetét beszerez
ni -tartoznak. 

A„ kötetek bármely nagyobb lcönyvkereskedö 
cégnél br!szerezhetök. 

Budap'.;Sl, 1934 február hó 19. 
I{ot~ács ödön 
ilgyv. titkár. J 

'1Y~jéko.:.tató a gyógys~erés::t,;:k általános Jorgahuindó, 
iiletöh·~ fo:galn1iadóvúltság kötelezettsége 

tár~·ában. 

J\. p8nzügyn1iniszter úr f. évi február hó 28-iki 
kelettel, va!:in1e11nyi pénzügyigazg.:i.tóság és pénz
ügyigaz.gatósági kirendeltség részére, !{örrendeletet 
adott l(, 32.962 ---rv. szám alatt. 

Ez a körrendelet hivatva lesz a forgalmi adó
válts<lg gyakoJlati all{a1;nazása körül idáig tapasz
talt zavarokat eloszlatni. I-Cirncndja ugyanis, hogy a 
gyógyszerész rr gyógyszertárában a ld.sforga1om ~;:á-

15;') 

már3. elöállított és tablettában kiszerelve forgalon:lba 
hozott, vegyileg egységes gyógyszerek, tcvább:i a ga
lenikus készítmények utá!l,11c111- t'.Irfo.:i!: aclrJváltS(1!]Gt 
lerün-i. Ha azonban a gyógyszerész ezeket a k:!szE
ményeket: 

1. megkülönböztetést célzó ideális különiej"eS 
elnevezés alattr hozza forgalomba (pl. !{inai fogcsepp, 
A„ntiszudor izzadás elle!li szer, stb.), 

2. vagy ha a gyógyszer.e'lnevezés az e1őállitö 
gyógyszerész nevfvel kapcsolat<Js (pl.: B.J1oss-féle 
fa.gybalz::am stb.) 

3. továbba ha a l{észitn1ényt ilyen elnevezések 
néU1:ül, de a ITTrógyszertárán lüvül viszonteladás útján 
is forgalon1ba hozz.:i, 

·~. végi.i1 ha a készitményL ilyen elnevezések nél
kül bár, de li:örleveleli:, hirdetések, ügynökök. alka!~ 
lTii Uzletsz.::rzö1{ útján is értéke.~íti, akkor e:::elc utdn 
i,\· adcivdlt.súg ji::·ete'lldő. 

_l\. 2. pontban fog·Ialta;k helyes érteln1ezi:se a 
pénzüg:~rminiszteri rendelet szerint is az, hogy az 
olyan készítm!.'.ny után, a1nc1yen a szok:iso.3 szign.:i.
turán c:s:;.k a gyógys:z-~rtár cége és az áiú neve van 
fe·ltüntetv.~, (pl. Kiss János gyógyszertára Balaton
aliga: jödtin!i:tura, cink.kenőcs, fagybalzsam, fog
csepp stb.) ne1n kell adóváltságot fizetni. 

A vénykészítésscl kapcsolatos munkadijak álta
lános forgalmi cdókötelezettség alá. esnsk. 

A forgalmi adónak megállapít8.sát a gyógysze
részek átalányöszegb„;n kérhetik. 

Fontos intézl{erJ(..:,·.; a forgalomban levö pénz. 
ügyminiszteri körrendeletnek, ·hogy azok a g3t;\l;'igysze_ 
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rész0k, akik az általiriris és íényüzésí fcrg.:1.l!nla :ót 
adöközössé.'8·1 rends7.\!lben rótták le és G hónanon 3.t 
készlet.váltságot fizeti!ek, r.;.z általuk elö.i1Htott é~ f. 
évi júniu!; hú 30-a:'..r forgalomba hozc.tt, fényűzési 
'fcrg·almi adóköteles d1uk után, fényUzési fcrga1mi
adót ne-m. tartoznak :fizr„t.nL 

De minthcgy a l·:észletváltsig fejében f zetett 
;:c1C1::özös.:::égi átuliny a fényűzési adóköteles áruk 
után lerova...lJ.dó adó:;áltságot nen1 fcglalja inagában, 
ennélfogva az otthon (házilag) elöiilitott !{ozmetikai 
c.ikii:Ek és anyagol;: után, a 8<)(-os fázisadóváltságot 
meg kell fizetni. 

Budapest, 193·1 márcíus 12. 

Dr. Gaál Endre. 
[{Ol'ÚCS ÖclÜll. J{oritsánsz]~:.1 Ottó. 

.·\ I\'-il;;. Jd<!dású l\lag·yar Gyógysz{~r1;;.ihi;rv latin 
szilvegü részr. 

- flrtesítés. -

_!\... belügyrninisztél'ituntól iövicl úton nyert é1t2sü
lésünk 3.1.'.!pján, tisztelettel közöljük a kart?.rs uri!.k
k2.1, hegy a !\i-ik kiadású l'.fagyar Gyó.gyszerköny·v 
laiin szövegű n~sze is megjek~nt. 

Ugyanolyan módon szerezhe.tö be, nünt a magy::i.r 
szGvegü rész. l\Jdk mindl;:ét szövegü gyógyszerköny~ 
vet óhajtják megrendelni, (minthogy a latin szövegü 
l'Csz ára is 32 P.) összesen 6,1 pengöt kell a folyó 116 
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3-:i::. illetve 
::zerkC"Jyvre 

-!-éu nH::g.~o:lent sz:d1: 1 u.pc.l;:J;1n <l gyógy
kCzölt rendelet szerint bel>:i.ildeni. 

Budape.st, 193-1 n1::'"trcius hó 13-tln. 

li:.oritsfi11s:::h:JJ OU6. 

157-193•1. szán1. 

.-\ I>ostataln11·CJ;:pénztár tcrhér~ t{iiti!nö 

- l!:rtesit~.:.;. ~ 

rcndelú~;;.~k. 

• • -4. 'n1. kir. Postatakn.rél>:pónztar EcteC"c::eo·i Bi'7~-
... sit~ .Int6z:;t.5n~lc ignzg:;.tó::úga érte:::H: <•e""-r~ó;ttil'.:~~-,J;_ 
'-f·1!~~ 1 ~: .1~?g~ az _intjz~.t !"2szfrc tört&nö gyó,.,.v:;:;zerr,•n_ 

~~:'.:~:;~~;" ú~~1 ~~,!~;~~~;~," ! i~~;~;lt az r~n~~ll~~zó;~~~;e,~ 
ll an~adok. Fo:""Jrv:;:ii r-n.:;:·ed.:;>Jy nól!tül 2:::at uz OT1 
tr::·here :o:zab::!clon rend(•lhcti' - · 

_, g·yogJ'.Szerek sz~;lgált.:' t-

CARBO MEDICIALIS „LABOR" 
inagas adsorptiós értékü, biologiailag és 

c1ienörzött tiszta clllati szén. 

T!tb!~ttúzva, granuhí.lva és poraialibqn, 
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hatók ki; egyéb készítményel;: rendelés::: e.seté::i a b:
tecret a főorvosi engedély megszerzésére kel_l utas1-
ta~i. A.z intézet a rendelöorvoscl;:at is utas1totta a 
rendeltsnél 1d5vetendö n1egfelelő eljárásra. 

Budapest, 1"934 március 26. 

158-1934. szám. 

I(oi:ács öl!ön, 

ügyv. titl\ár 

- a··J·te•t:i•l 1,·övetelésének v!sszautasit.ása. l{edvezmenyes -

- Figyelmeztetés. ~ 

Az El"'Ö Budai Polgári Betegsegélyzö és ~emetl;:e:' 
"'es-t ,Eg)~let az é1·del;:elt széi;:esfövárosi gyog~szere
:zc.knek körlevelet lcüldött szét, amely szerint ~:;:; 
;;~rlet vényein a vényl;:észitésnél e}öfordul_~ .:iunka.; 
l;tokért a 25 száz::i.lékos J;:edvezmenyes d1Jb.~1..el sz:..-

n;.itandó. . . . • 1 t _ 
_ A,. Testület elnöl;:sege ertes1tette az ~gy-~ ,:; v~ 

Z(·töségét, hc.gy a kt~dvezményes muulcadiJr~ ig~n?,l 
nem tarthat, mert az csak a gyógyszerek lnszolga -
t"'tá~a és árszabás:J. tárgy8.ban kiadott 220.000. B. 
~ " d 1 t II rószénel· 15 pontj8.-ban felsorolt. 1-L sz. ren e e · - -" · 

in.tézménye1:::et illeti meg. 

'.!3udapest, 193·! március 26. 
Kovács öclön, 
\~&YV· titltár 

T 

1 
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583--1934. szám. 

i!irtesít-és a gyögyszertáraknal{, a !~öras méreg-élve
zetre alkaln1as kűbitószcrek b2sz~rzése tar~·ában. 

- ~rtesités. -
Fe1hivjuk a t. H:artársak figyelmét arra, hogy 

a 2.222-193•!. M. E. számű rendelet IV. 7. §·ánal;: 
'1-ik bel;:ezdése .::zei:int a kóros n1éregélvezetre alkal
mas kábitósz:::reltet a gyógyszertárGJk a belföldi for
galomban csak szabályszerí.i keltezéssel és bélyegzö~ 
vel, valamint a gyógyszertár felelős vezetöjénel;: 
aláírásával ellátott külön rendelöje.gy alapján szerez
hetik be közvet\snül a gyógyárűnagykereskedötöl, 
mert ?~ gyógyárúnagykereskedöl;: }{ábítószereket, 
más gyógyszereket is tartalmazó rendelöjegyre, n<:n1 
szállíthatnak. 

Budapest, 1933 április hó 10. 

Dr. q.aáZ ~ndre, 
elnök. 

Ii:oi:<ics öclö11) 
Bp. Gy. T. ügyv. titk. 

J(oritsáns:::lcy Ottó, 
1'f. Gy. E. ÜgJ.'V. igazg. 

..\ Pesti I\lagynr !{crcskcdeln1i Banl{ aU{ahnazottaL 
nak (Lfrnczy Leó és \Vciss Fülöp) alapitvűnyai ter

hére történő l'Cnyck kiúUitüsa. 

- l!:rtesités. -

. .\. 1íagyar !(ereskedelmi BanJ;: 
bet~gse$"élyzö alapitványa te;rhére 

alkalml'!zotéainal~ 

m!n~eµ gy~p;i-
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G.53---J 93·L szám . 

.-\ Cukorhujosok i\1agyarl'r~~zúgi E,~·.-resiilete tagjaL 
uak In.<;u!innu! ,·ni6 cllútü~;a, 

- J!:rte.sítes. --

--\ cukorbajoso1tnak olcsó Insulit:nal v.1ló elhl.t:is~ 
é1cl~kfl:en, a b:;Higynüniszterileg jóviha.gyott alap
szr:.J:ilyc,k a!a.pján, n1cgalakult a y.GHkcrbajosok 
Jlayyr:rors:::t1f;i Eyyesiilc:tc", (\TI., Pocln1aniczky-utca 
21. szár:n. Telefcn: 22-8-37.) 

_.\z egye.sül:::t n1egál!apodctt a 11Iagyar Pharma 
Gyögyárü rt.-vel übban, hogy a nevezett cég a 10-
:.:-:er 200 E. In~L:lint klinik3.i c::i0n1:i.go:UsJJsn. 2G.70 
peI:gö::i ·:irb;:;,n J;ocsátja a gyóg;:.·~zertúrnk rendclkez2-
sf·re. Ezt a .k~szítn10nyt a gyógyszertür::iJ.;: az egyesu
leL tag.fai rtl:Jzfre 36 pensö.s árJJ11n szolgú!tatják ki. 
./:.. gyógy;,zcrtúrJ.1\ ezt a klinlk:ii C'óirn1ago!:lsú Iusu-
1in-:J;:é:szíi.n1t:11y~ ol;:ür közvetlenül a )I:tgyal' Ph2.rn1a 
Gyógy:irü IL-~61, akúr a g3.-ögyirún:',gykcrosk~clütöJ 
r::zerezlit:til.;: J;e .. ·\ b~szerz;l:::hez szük.s2-ge_: utalvUnyo
knt a Cuko1·üajosol-: liíagynrországi Egyesületének 
tit'kál'i hiv::t.'.1látöl kell J;:órni. Bzt az !nsu·in-készít
n1é.nyt a gyógysz2rblrak kiziról:i..:; a CuJ;:orJxtjasJk 
~· L.'.Lg.) ::i 1 or_z_ig1 Egyesiiletének t.:1gjai rész§re, ez 
e.zyc.süiet d.lta! l:i<l!litott ut::i.lv:íny cllen0~_;211 ·ls a t::i.g
:::2,gi::igi arcképe.s igazolvány fclml!t'.ltis::i. rnsUetti, 
sz0Jgü!t2thatj::íJ;: ki. 

Uj::d~b ;1yen J;:(s;~itn1Jnyü In::.;ulin_rncnnyiségck 
rel!de!ése J;:iz:irólag a betegsktöl .:.i.tvett ut:i.1v:!.nyok 
aiapján törttnhetik. 

11 
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. • 'Iao- arországi Egyeslilete a A Cul;;c:rbaJOSOh. 1' 0 Y. ... 't i-=mertető ~ "let céljait, szervezei..e · ~ 
napokban az egycs_~1 ··ia . a o-1.•ógyszertaralcnal;; s 

l t foo- <:Z"'L\ll en1 '· l;;;J.J o t· ·t körlevc e o ~ "'. • • 1 •.. .,.„tt való széto.sz asa azoknak a cukorbaJOSOl'- 1.0~0 

kéri. 
Budape3t, 1934 n18.jus 1. 

Koi.:dcs ödön) 

Dr. Gaál Endre, 
elnök. 

Koiitscinsz7~y Ottó, 
a Bp. Gy. ügyv. titk. a ~r .Gy. E. ügyv !.gaz.g, 

d l ·s· 1 való n1egbizatás. Or\'OSi ren e e :-.e 

_ Értesités. -
ttal· Biztositó Intézeténel;; 

_4,. 1,Iagánalkaln1azo 1. tt d" Rusz\vurm Re-
d lőJ'éb"'n <ilkalmazo ·· 

központi r~n e · ~-. "' Danuvia'' ipari és keres
"'SÖ intézeti orvos, inint a " .. „ ,.,.„délvt nyert ~- 1'.I E fÖO"''Osr. t~ulon en:::>- -lced~lmi rt. ö. , . . tt ::.~·vé'ni.'tá ... ·saságnak a gyár-

hogy a no.veze re J... - tl ·· és n.rra, .o ·- 1 _ 1• all·<iJniával jelen tezo 
telepén tartott rend.e es~-~ - .,., l.~i;lositott betegek ré
az intézetnél betegseg €Ee er ... _. rendelvényeket az 

„l . <::"'erint o1·vo::i1 "l 
szére a szu ~seg --: , ' Ez a vényirtisi engede Y 
Intézet tcrhere fe_ll~ha:~o~~ ·os. a fE:lirt vények csak 
továl:hi rendelkezes1.~ e1v r't"'•' t terhére ha azok a 

. "thetok az n eze , 1 
akkor érvenyssi. · . . "'"' „ (lO. sz.) Ienyon1atáva ntegfelelö orvosi szambelY~ozo 
el vannak látva. 

Budapest, 193•1. junius 27. 

[[OL'fÍCS ÖÜÖ1lJ 

ügyv. titlHil'. 
Dt. Gaál Endre, 

elnöl{. 
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1004-193·1. .szaru. 

Felhivás 

a gyakorno!(ot tartó g,yóg,yEzereszekhez, a Rozsn:_\·ay 

l'\Iátyás tauuJn1ün;ri verseny tárg,Yáhan. 

_<\, 1Iagyaországi Gyögysz;;rész Egyesület a Tan
ügyi Bizottság javaslata alapján Rozsnyay Mátyás 
tanulmányi verseny tartását határozta el. 

A ve1·seny feltételei külön felhivásban foglaI
latnak. 

A ·birálö bizott$ág a pályázatok elbirálásánál 
nem követel magas szinvonalu értekezést, hanem 
c:sak annyi elméli::ti és gyakorlati ismeret igazolását, 
an1ennyit eg:y szorgalma3 és törekvö gyógyszer.?sz
gyaltornok a gyú.gysze1'tári n1unkálatok közben elsa~ 
játithat. 

Felhivjuk azon t. gyógys.:zertárvezetöket, akik 
gyakornok kiképzEssel foglalkoznak, hogy gyakorno
kaik figy::In1ét hivják fel a Rozsnyay 1Iátyás tanul~ 
n1ányi versenyre. a gyögyszeré.szgyo.kornokokat pedig 
figyelmsztetjük, hogy sajat é!·deküJ\ben, lehetőleg 
mindnyájan vegyenek részt a I~dlyázatok készitésé
ben. 

Budapest, 1934. évi julius hó 6. 

If.oritsánszlcy Ottó, 
ilgyv. igazgató. D" Tauffer Gábor, 

elnök. 

11* 
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1003-193·1. szám. 

A. Rozsn,vas l\.Iátyás tanuln1ányi versenr f~lt!!td2i. 

I!:rtesités. 

1. A pé.lyázaton résztvehet, söt kivánntos, hogy 
résztvegyen saját érdeli:éhen minden II-od éves 
gyógyszeöé:szgyakornok. }„_ pályázni kivánö l3hetöleg 
röviden és tömören a kémia, a botanika vagy phar
makognosia és a gyógyszerészet köréből, saját maga 
választotta téma1;;:örböl egy-egy irá.sheli dolgozat0~ 
készit. 

2. ..."'-. dolgozatok beadási ha.tá!'ideje 1935. már
cius 1. Beadható Budapesten a Aiagyarországi Gyógy
szerész EgyeslUet ügyviteli irodijában (VI., I-íege
düs Sándor utca 17.), Szegeclen Temesváry József 
egyesületi társelnöl;;:, gyógyszerész u1· cin1é!'2 (Szt;.ged, 
!-.'Iegváltó gytár.) „A.. tanfolyamra beiratkozók jelentlre
zésillt alkalmával szen1élyesen is benyujthatják dol
gozataikat a budapesti, illetve; szegedi tanfolyan1 v:=
zetöjénél. 

3. „A.. pályázók arról, hogy dolgozataikat n1aguk 
készítették, a választott te"mall'.:Öl'böl a gyakotnol~i 

vizsgát n1egelözö napon kollokviumot tesznek. A pá
lyázóknal;;: tehát alli:a~muk lesz a pályázat bi;nyujtása 
és a l;;:ollokvium l;;:özötti idő alatt a tanfolyamok; lá
togtásával hiányzó ismereteiket kiegésziteni s a kol
lokvit1n1on sil;;:erre1 résztvenni. 

1\{inden pályázónak joga van, ha nen1 érzi ma
gat elég crösr1ek. a kollakviunttól visszalépni. 

·!. Az érdek1ödők a témakör megválasztása, for-

1G5 

rásmunkák, irodalmi és e éb t . . 
az e~yesületi ügyviteli ·ir~ájá:~~~~!~~~l~hte;nn~etében 

. . ::>. Jutalon1dijak: r. clij 60 P II d. ~ ~; · 
dlJ 20 P és dicsérö oklevelek. ' . lJ • P, m. 

Budapest, 1934. julius hó 6. 

l(oritscinszky Ottó 
ügyv. igazgató. ' 

985~1934. szám. 

Dr. Ta.uffer Gábor 
elnök. ' 

-"- Budapesti H.E'r B B 1 • 
· · · · terltere Itiszolgá1t gJ·ógy

szereJ;: árszümitása. 

- Értesités. -

~A.. B~1dapesti Helyiérdelrü Vasutak rt B<>teP"'s. 
gi B1ztos1tó Intézetének vezetösélY o . . :- o e
érvénnyel G ·. ,,,e 19,..-1. Juhus 1-ei 

yogyszerrendelési Utmutatót adott k. 
~elyet. ?- ?elügyminisztérit1n1 283-578-1931 -xvn;• 
..,z. a JOváhacryott !\.z • · • '.u.. 

való1~ 28. pon'tja a ·IrÖvet~!!:~~~é~s2:~~~~~yok és tudni-
„Ezen utmutató B) é C f . 

gyógyszerek közül 1 s ) ·eJezetében felsorolt 
1 t·· azo t, amelyek a sor elejé F" 
)€ uv.el vannak megjelölve, csak -előzet „n " . 

engedéllyel szolgáltathatók ki. Il - e~ foor~os1 
vcs a kiadható" - .. Y venye et a foor
bélyeo-zÖ 'év<>l - . belyegzovel, valan1int saját kör-

o J ~ lat3a el -4. 10 0 -kal n1eO'jelölt -
szerek árából a taP"' ,o . o . gyogy-
sakor· 1or, t „ 

0 
, a gyogyszer k1szolgáltatá-

/( -o n1eg.flzetn1 tartozik miért is a d J" 
orvosnak a vén . . ' ren e o 

yen er1 e a gyogyszerészt figyelmez_ 
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tetni kell olyképen, hogy a vényre ráírja: „10% a 
tag által fizetendő". Erre a célra bélyegzö is hasz
nálható. 

Enne1\: alapján felhivjul>. valamennyi gyógyszer
tár t. felelős vezetőjét, hogy a fentebb jelzett bélyeg
zővel, illetve megjegyzéssel ellátott vényeknél a tag
gal a gyógyszer árának lű<;:'é-át térittessék meg. 

Budapest, 1934. julius 9. 

Kori.tscínszlcy Ottó, 
ilgyv. i g;azgató. 

Dr. Ta1tffer Gábor~ 
elnök. 

_>\ forgalmi és fényüzésia.tló, továbbá. a vegyi-adóvált
stig ltötelezetts~ge. 

- A lvfagyarországi Gyógyszeré.sz Egyesület Bud1-
pestvidéki kerületének értesitése. 

_4.... kerület t. tagj:üval már li:.özöltük, ,hogy a pénz
ügyminiszter úr isn1ét engedélyezte a gyógyszerké
szítésből előálló mttnli:adijforgalom, valan1int a l{ézi
eladá.si cild;:elt fényűzési aclöjára az adöközösséget. 
Kerliletünk tag·jai J;:özlil szfunosan általányösszegben 
kiegyeztE.1;: a vegyi:váltság fizetésére nézve az illetékes 
forgal.miadó hivataloltkal. Tekintettel arra, hogy nlint 
a lgtöbb esetben látjul{, utalással a szaklapolrban is 
közölt 23.86·1-193,1. számú P. M. rendeletre, azo];: is 
megállapodást köt,öttek a vE:.gyiváltság adó fizetésére 
nézve átal<inyban, aldk a fent.hivatkozott rendelet 1-
4 pontjában felsorolt cikkek elöállitásá.val nem fog-
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Iall\:oznak, tehát ezt a vá.ltságadót fizetni nem tar
toznaJ:;:. 

. Felhivjuk a :lte!·u1e~ azon t. Tagjait, akik a nagy
bani forgalomra szant arúl;:, továbbá idealiz.ált név-ve! 
el.~átott c~l;;kek elöállí·~ásával nem foglalkoznzik, sü;:' .. 
g~sen te1?esszenel;; fel egyénenként kérvdnyt ( 2 pen
~os ck.n1anyb-élyeggel ellátva) a m. ldr. Pénziigyini
~1.s_zt:.:r Urhoz címezve az illetékes forga:miadóhivatnl 
u3an benyujtva, s ebben .hivatkozűssal a fenti !"'nd···~ 
i:'.::. 1--4 pontjára, .káz·jék a forgalmiadóhivataual kÖ
tott megá1la:podás -érvénytelenit<ásét. 

. . I<erUletlink elnöksCge cgysécies kérvényforn1ulit 
a~htctt e céh·a össze, melyet minden érdekeltnel;: ~i:ész
s2·ggel rcnde::J;;ezésére -bocsáj•~. 

BLtda.pest, 1934-. augusztus 6. 

Preyer Dezsö, 
li:er titk<ir. 

Biezei Elek, 
!·:0r. elnök 

GYÓGYTEAKÉNT 
n:clI~ 0s tii:l5h.:iuta!n!nknál a 2.>uhln:ariil uud Co 
Berlin, t;:.::ldi:!~ii:~_,g.:ss:.'get ajánljui;:. ~„ J\Iinden vevŐ 
3. Puhln1ann-t2a i5mertetC)J.5l egy ingyen n.?ldányl 

kauhat. · 

\Tezérképviselet és förakt:ár: 

TÖRÖK-LABOR 
Gy6gy8.runagykoresk2dés éz Vcgyész~t! Gyár P~t„ 
BL'.cla:p~st, V"I., !~irály-utca 12. '1.'e!::;fo!.!.ok: '"2·!--·3--20. 
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1210-1934-. szám. 

:\ DOBEI tagol~ iiUal téritendö 2;3~ó-os hozzájárulás. 

- I!.:rtesítés. -

A DOBBI elnöl:.:sSge 3510-1934. szim alatt a 
követl;;:czö értesitést kü'.dte egye~üJetünkhöz: 

„A„ ?II. J{ir. Dohúnyjövedélt Betegségi Biztosító 
Intézet·~ váh.isztn1űnvánalt 193-t. évi jüliu::; 17-én tar
tott lilés~n hozott é~ a belügy1nini:szter a.Ital 284.505 
- -193,L :'CVII. sz. alatt jüváhJ.gyott hat;irozat:t értel
n1-iJJen uz int·Szet tagjai az eddig ingyenes, általános 
és J;:ülön eng2dé1yezS~t ne1n igénylö (eddig 20 ~z!iza
lékcs gyógyszere}\. Urához f. évi szeptemb~r 11ó 1-töl 
2ii szazalékka! tartozna!:.: hozzftjárulnL 

Ezen rendeil\ezCsre a:-:zal hivjuk fel a Gyóg-y
:::zerész Egyesület tz.gjainak figye 1n1ét, hogy ezen 
iclönonttól kezctye a tagoknak ::1 vény ara 25 szaz:i
l8kC1t annál is inkál;b fel.szán1itB.ni szive.skedjenek, 
111Ert az int0zct a szá1nlú.i;: (1t:€nyes1':•0·;,.;~or a ,.:;yé.;y
szetL<;:z.;.l;:nek csalt az e111Htctt gyógyszereJ;:, árána1t 
75 szúzal'iltűt tQriti n1eg." 

Felhivjuk valan1ennyi gyógyszertár felelős kc
zclöjé:t, l1ogj' e rendelkez\Ssben elöírtak:1t figyelen1-
be venni .szb;csltedjenek. 

Budapest, lH;)·l auguszLus hó 2·i-én. 

[{or:tsti:is-:7.:v O! tú, 
ügyv.-igazg2.tó. 

Di'. Ta1tjfe1· Gúli'.)1-, 

elnölt. 
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1261-193,1. szám. 

.·\ :ll-I.-\B! terhére való gyógsszerh.iszoigúltahís. 

- Értesité.s. -

l\ 1V!agii.nalkain1azottalt Bfztositó Intézete au
gu;,z'. us 29-iki Jtelettel, •16.722--193'1. szám alatt, a 
következő tartalmú átiratct int.ezte egyesületünkhöz: 

„Intézetünk.höz több esetben pan;isz érltezett, 
hogy az Intézet terhére Jtészitett vényeJt után a 
gyógyszertárak, valóSY.Jnülcg clnézésböl, 30 fillér fize
tes~: ltivánt.;ik. &Iive1 ezen összeg felszánütüsának 
jcg11hipJ1 nin.:.s, n1ég abban az esetben sem, ha az 
álb:.Jt:nl~ n1egbizott orvos OTI vt!nyt használ is, ct2 
arra „l\I..1-\..BI terhére'' jelz§st feltünteti, ltérem az 
Egyesület tagjainak figyelmét hasonló llibák elke
rUlésére feihivnl''. 

A.z ú:··ratban foglaltakat valan1ennyi gyógyszer
tilr t. yezetöjCnek fíg;relin&t:e ajánljuk. 

Budap..:st, rJ3,1 .szepternber 10. 

ll.or:t.s-á11s:;ky OUó, 

ügyY. igazgató. 

_4-z EUCEitIX tartalrnú 

D.". 1'a11ffct G'ábar, 

elnök. 

NIVEA=CREME 
a1 e~, ltéz- és bőrápoh'i.;..,hoz n1inden időben. 



170 

406-1934. szátn. 
Orvosi bélyegzö Jücserétése. 

_ flrtesítés. -

Biztosító Int&zet<: .jr. 
A 1.fagánalltalmazottak Vll Kertész-utca 50. 

S,.,1dichtcr Dezso, Budapest, - ., k 31 (Harm.in::r 
s;_m alatti Jtörzet1 keze:oor~osana . yhamisité.sok 

1 .. · ·t a tomeCTeS ven 
eCTy) számú bé yegzoJe , 88 ('NyoJcvannyolc) szá-
n~iatt bevonta és 11elyette a 

. b 'lY azöt adta ki. ]· .. mu e ee:o .. CT. ·t föl{~p~n a ·vu. '"eru-
Erröl a Testulet t. tae:oJa1 '. ·t s'tJ.U1t hogy 1934. 

· - ltat azzal e1 e 1 ' 
leti gyógyszerrara .. - ve a 31. szimú bélyeg-
évi szeptember hó 24-tol h.ez~ ~zer a Mabi terhére 
zövel e!átott vényekre gyogY~ 
nem szolgáltatható ki. 

Budapest, 1934 szeptember 15. 

[(oi;rics ödün, 

ügyv. tit1i.ár. 

1336-193•1. szám. 

Dr. 

i\ ka1·társ~tli: JHlnaszai. 

_Kérelem. -

GcHi! Endre, 

elnök. 

. - .. t hoCT a kartársak köz~ 
_s.\rról nyertün1t erte;;.~:e~ 'érint~ visszaéléselt ta.r

érdeltü doigoli.ban, li:arun '"a klapJlthoz ford~:lnalc 
gyáb:an panaszaikkal egye~ sz~ ·11-··1 az elnölt-

. ' aszokról 1tesede.ero ne '"u 
Minthogy e pan 
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ség ily módon tudomást nem minden esetben tud 
szerezni, az ügy érdeltében áll, h::igy a ~;:artársak 

pana.sza·kli"al hözvetzeniil az egyesülethez fordulja
nak, mert azá!ta1 jut az egyeslilet abba a helyzetbe, 
hogy a Jconli"rét panaszo1r.at a legsürgöselJben orvo· 
::;olja. 

Fclkérjtik Itart<irsainka\ h:igy a fennforgó pana
szolt esetén az i.igyre vonatliozó adatokat és bizo
nyitványol.i:at öszefoglalva, hozzák az egyesület tu
domásara, hogy a szükséges lépések megtételére ez
zel alapot szolgűltassanak, .mert hatóságoJ{nál vagy 
bírös8.gná.I eredményt csakis bizonyitékoltli:al felsze
relten lt:het elérni. 

!{érjlU{ az igen tisztelt kartilrsakat, hogy pana
szaikat minden egyes esetben hozzák tudomásun1rra, 
n1ert ezzel egyesületünknek általános érdekvédelmi 
tevékenységét mozdítjált elő. 

Kt!rjült egyben a szaklapokat is, hogy an1eny
nyibcn eljárás alapj<iul szolgálható J;:onkrét esete!;: 
tudonEí.sunkra jutnak, azt az egyesülettel J:;:özvetle
nlil l;:özölni sziveskedjene'.lL 

Budapest, 1934 szepten11Jer 18. 

l\.orit,wluszhy Ottó, 
ligyv. igazgató. 

HYPEROL 

Dr. Ta1tjfer G:tbor, 
elnölt. 

száj• és ioroklerföllenilö 
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14·15-1934. szám. 

.-\z OTI szerzUd6s Jclmondása. 

- ltrtesités. -

-'-\ Z..iagyarországi Gyógyszerész Egyesület vi
lasztmúnyánal:c. hatarozatából, ez űton értesítjük va
lan1en11yi vidélü gyógyszertár t. Vezetőjét, hogy a 
következő szövegü átiratot intéztlU>: nz OTI-hoz: 

„A t. Intézet f. hó 2-iki li::eletü 307.992-XI-
1934. sz. átiratának l;::ózhezvételét igázoljuk:. A gyógy
szer::zá.llítási egyez1nény felmondásának a t. Inté
zet által ol~tóber 15-ére történt t:.:domásulvétel5t 
választmányunk f. hó 6-<in tartott ülésein tá~gyalta. 
:\ választm:iny utasította az elnökséget, hobry a meg
kötendő űj szállítási egyezmény tárgyib:in a tár
gya}<ist u t. Intézettel vegye fel. Ffatirozatf..na'li:: 
rncghozatalánál hangoztatta, hogy az OI, valamint 
a gyóg:rszertárak össze:::s6ge, n1int 1~özcg:.szs:\gi 

tényezők, egyn1'.isra utEtlts.igukiJól ldfolyólag, a szál
litásnilk 111éltányos felteteleiten való megegyez2s 
l\:özércleket képez. Egyrészt hogy az OTI tagolc bár-
1nely lakásukhoz 1:.ogl{özelel;b esö gyógy;:;zert:irból 
~zerezhessél\: lJc szükségleteiket, 1118.srészt hogy az 
OT'I részére vnló gyögyszerszáilitLl.::;hól egyetlen egy 
gycJgyszertir se n1aradhus.son lü, n1e1ct a szállítás 
a legtöbb gyógyszertárnak létalapjához tartozfl{, s a 
gyügyszer.:;zállítás elvonása az illetö gyógysze1 tár 
további fennállását tenné lehetetlenné. lYiár pedig 
n1inclen egyes gyógyszert!lrra általán'.)S közegésZ3ég
ügyi érdeli:böl van sztil{ség. Tuiinclezek aL:ipjá.!1 a 1'Ia-
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gyarországi Gyógyszerész Egyesület elnöksége tisz
telettel megkeresi a t. Intézetet, hogy a tárgyrrlásol~ 
felvételére rövid határidöt kitüzni szive::]i::edjék, ne
hogy október 15-én a gyóg)•szerszE.llítás ~z,;:·zCcl::!scn 
kívüli álapotba l\erüljön. Ez annál is ink:ibb elkerü
Ieuclö, mert az cdigi rendsz~r szerint mén· azon 
gyógysze2 tii.rak is a legszigorúbban betartott'.ák az 
egyezn1ényt, amelyeket ehhez csekóly érdekeltségül{
nél és .speciális elhelyezkedésüknél fogva különleges 
érclel;:eik nem füztél{". ' 

Ennek alapján :felhívjuk minden gyógyszertár t. 
·veze·'.öjének figyelmét a belügyminiszteri!eg jóvá
hagyott alapszalni.Iyck 3. ~-ánal;: d) pontj6-ra, '.lm 2Jy 
a J;:övetkezől\ten jelöli n1eg az egyesület célját es 
fela:latát: „A. hltelt igénylő tön1egfogyasztükk:ll 1 be
tí:gpenztárak, egyesUle:eTc, hatós:igok stb.) illetékes 
szervei vagy l;:erlileteli:: űtján, a kerületek meghall
~atEisa után gyógyszerszállitási .::zerzödések, meg
allE?.pcdások létesítése, számlabenyujtásoJ;: s a szim· 
la összeg folyósitásánú.l való közremüködés". 

1'11inthcgy a kormányföhatöság 3.ltal jóváha
gyott a1apszabály szerint, a gyógyszerszállitási szer-

Ajánlja a BAEDE.!l CAOLA 
11 i t ami ra o s arc= és bőrápoló i1rémei 
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zödésel\: megkötése az egyesület hatáskörébe tarto
zili: felhivjuk kartá.rsainkat, hogy klilön szerzödést 
ne 'kösseneli:, hanem a ·megállapodás létesitése tekin
tetében helyezl\:edjenek vü.rakozó álláspontra é3 \;(ír· 

ják be eyycsiilctii.n1c további üiti!,zlceclC~ét. 
~<\.mennyiben az OTI-val folytatandó tárgyalá

sok eredn1ényre nem vezetnének, legfőbb felügyeleti 
hatóságunknak, n1ely egyben az OTI·n:!1\: ü~ Jegföl;b 
hatósága, döntését fogjuk li:ikérni. 

Budapest, 1934 Oli:tóber hó 8. 

Ií:oritscínszky Oltó, 
ügyv. igazgató. 

Dr. Tctnffcr Gábor, 
elnök. 

.-\z cgyesiíleti kiadYányoli: árának Jesz:Jllitás:!. 

- l!lrtesités. -

~4.z Igazgatótanács, az egyesületi elnökség elő

terjesztésére, az egyesületi kiadványolr árat leszál
lította. 

A„z alább található leszállított árai;: f. hó 15-én 
Jtpneli: életbe: 

Hlrneves gyógyszerészek 
Laboratóriunü könyv . 
Egyesített pénztári könyv 
I-íitelnyilvántartási napló 
Gyógyszerárszabás 1934. évi hiv. 

5.-P 
2.- p 
·l.- p 
4.- p 
1.- p 

Gyógyszerárszabás 193·1. évi egyes. 
Gyógyszerkülönlegességelr jegyzé1tc 
Arszámítási •táb1ázat . 

Gyógyszeré~zgyakornoki tankönyv el{: 

Dr. Weszelszky: Chemia 
Spergely: Gyógy~zer€.szet 
Dr. Augusztin: Botanilra 

Budapest, 193·1. évi október hó 9Mén. 

5.- p 
1.50 p 
1.- p 

10.- p 
6.- p 
6.- p 
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Ií:oritsúnszky Ottó, 
Ugyv. igazgató. 

'iiY ~.-.· ·.i:.rl.1 : 

D„. Tu nfjer Gábor, 
elnök. 

1·151-1934. szam . 

. Az OTI te:h[•rc történő gyógyszerJds·1:olgá.Itatis . 

- Jfjrtesités. -

É!·tesitjük valamennyi vidéki gyógyszertár t. 
Vcz~töj~t. hogy az OTival kötö.tt gyógyszersz:íllit:isi 

Rsndc!j2!1 

'lf'ÖRÖií\-LABOR 
·CODE 

;:ürgönyrövidit~sekkel, .::ckat takarít és minden árut 
azonnal kézhez kap. 
PAR SZ.4\r . .\S StlltGöNN\'EL 
EGÉSZ RAiiTART MEGRI!lNDEL!illT. 
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egyezménynek f. hó 15-ére történt feln1ondása és e 
ftlmcndás elfogadása, nen1 Grinti a.z OTI terhére tör
ténö gyógyszerkiszolgáltatást még abban az esetben 
sen1, ha ezen idöpontig újabb egyezmény megli:.ötése 
még nem slkerülne. 

Ennek l:.:övetkeztében felhívjuk valan1ennyi vi-
déki gyógy:3zertár t. Vezetöj~t, hogy a 

flYÓfJ_!!S:::erellfltris za1:artalc111súyá11al;, bi::

tos:tá~n C1·dclcóbf•;: ol~ióber .lű-ika után 
is nilnden, s.:abálys:::erfien kiúllitott OTI 
rf:11yehre, az elöh t !J!.IÚ!JYS.::eri akacldiy· 

tal(O!!!l szol.i;dUassa ld. 

A.z október 16-ika után 1öszolgá1tatott gyúgy
!:;Zerek .:zán1láz8.sára nézve, kcllö idöben fogjuli:. a t. 
r.:artársaknak a szüksöges tájékoztatas megadni. 

Budapest, 193,1 ol~tóberl 10-én. 

l(ol'itsliiu:i-,:l~.'.I Of/(i, 

ügyv. igazgató. 

·!Gl-193,1. ;:;zám. 

D:'. T11nfjcr Gábor~ 

elnök. 

·\z OT! \~n;rel;: Jdszolgúttatá:;a és szá1nlúz:isa. 

~ Értesítés. --· 

Értesitjük a Budapesti Gyógysze1·ész Testület t. 
tagjait. hogy az Orsztlgos Társaclalombiztositó Inté
zet a veie kötött gyógyszersz§Jlitási egyezménynek 
f. hó 15-ére .történt felmondását tudon1asul vette. Az 

~·-"~· """'""' ·~···· ···~·· .::: f gesneli:. Játjuk U Testület valamennyi tagját figyel-
t • • 1 t t ineztetni, hogy nz OTI terhere rendelt gyogyszere ;.e 
! a gyögyszeri:árali:. a jelzett idöponton túl is löszol

gáltatni és a .nünlszteri 1endeletben megállapí~ott 30 
fillért bevételezni l;:ötelesek. _t;_ 15-ike után ldszolgilt 
gyógyszerei;: mHtén: történő számlázásá.ról idejében 
értesitení fogjuk összes tagtársainkat. 

Buclapest, 1934 október 10. 

Koritsáns:::li:.y Otió, 
ügy-v. igazgató. 

195-1934. szám. 

Dr. Tan/fel' Gcíbor„ 
elnök. 

:\ te::;tiUeli körtell"fonértesitések. 

Felhivás. -

_t;_ 'l'estülct sürgős természetű értesítéseinek kör
telefon útján való g:vors közlése csalt akor lehetsé
ges, ha a Testület minden tagja azonnal e.s pontosan 

Ajánlja a 

BAEDEB 
0 v E NA L L iog- és 
szájápoló szereket 
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tcvál:Oítja a hozzi eljuttatott értesítést. A legutóbbi 
kC!·t::il.~fonil.is alkalmával megint sajnálattal tapasz
·~altu1i:, hogy egyesek ebbeli kötelességüknek nem 
tesznek eleget. Ennélfogva újból nyomat.§kOsan :fel
l~f!rjük a Testület minden tagját, hogy an1ennyiben 
a jövöb2n az elnökség intézlcedése alapján al;:ár a 
Testület titk::íri hivatala, akár valamelyili: gyógyszer
tár egy ér:esítésneli: telefonon való tov<ibbitására 
kéri fel, szíveskedjék az értesítést közérdekből, de 
saját érdekébe:tÍ. is lehetőleg szósz-=rinti pcntosságg-<"I 1 
azonn:i.l J;:özölni a f. évi április hóban megküldött 
körtelefonjegyzékben kijelölt gyógyszertárral. 

Budape:t, 1934 ok·~óber 10. 

- Figyelmeztetés. -

Kovrlcs ődön, 
ügyv. titli:ár. 

Figyelmeztetjüli: az Egyesület és a Testület t. 
tagja;t, hogy a 200-1933. B. 1-I. szán1ú körendlelet 
5. ~-ának 1. é3 2. pontjában fogin.ltak értelmében, 
az egysége.s összetételü gyógyszereknel;: és gyógy
szerli:ülönlegeségeknek folytatólagos törzskönyve
zését mindig a megelözö év noven1ber havánali: vé
geig kell !cén1i. Tehát azok az egysáéges összetételü 
gyógyszerek és gyógyszerkülönlege~ségek, amelye
ket ltészítöjük az 1935. évben is forgalomba kíván 

~I 
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hozni, az Országos l{özegészségügyi In;ézetneli: ez 
év nc.ven1bcr hó 30-ciig bejelentendölc. 

_J\_z egységes összetételű gyógyszerelt törzsköny
vezési díja 12 pengő, a gyógyszerkülönlegességeké 
20 pengő. 

A bejelentéshez szükséges nyomtatványok és a 
befizetésre szolgáló csekklapok az Országos Köz
egészségügyi Intézetben, vagy az Egyesület illetve 
Testület ügyviteii hivatalában szerezhetők be. 

Budape.::t, 1934 október 12. 

Ko· itsánszlcy Ottó, 
a 1-Iagy. Gyógysz. Egy. 

ügyvez. igazgatója. 

1537~-1934. szán1 . 

Kov:lcs őrlön, 

a Bpesti Gyógysz. T. 
ügyvez. titkára. 

.-\z október havi OTI vén~·e};; szá1nlázá..<;a, 

- l!irtesités. -

E::rtesi,:jük valamennyi gyógyszertár felelős veze
tőj~t'. ?o~y októb:r hó 15-én lejárt OTI gyógyszer
szalhtas1 e,gyezmeny helyett megkötendő új egyez-

Az ElJCEl!IN tartalmú 

NIVEA~CREME 
arc-, l;:éz- és hőrápoláshoz minden id8be:J. 
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mény ügyében folytatott tárgyalások még nem feje_ 
zödtek be. Ennek 1tövetl{eztében az ol\.tóber' 15-ig 
bezárólag ~öszolgáltatott vényeket az eddigi n1ódon 
és 5, iletve 20 százalékos engedményeJ;;kel !;;e11 szám
lázni. 

Az október 16-tól kiszolgáltatott vények ugi.-an_ 
csal;; az eddigi módon, vagyis egym<istól elklilönitve, 
de minden engedmény néll;;ül, qsupán a tagol;; által 
fizetett 30 fillérel;: levonásával szán11ázandók. 

Az új egyezmény meglr.ötése után az abban meg
állapított engedmény utólag fog elszámoltatni. 

Budapest, 1934 Oli:tóber 23. 

Buda.pesti Gyógyszerész Testület 

Kovács öclön, 
ügyv. titkár. 

Dr. Gruí! E1;clrc, 
elnöl;:. 

Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 

Kor:tsánszlc.11 Ottó .. 
ügyv. igazgató. 

1623-1934. szá1n. 

Dr. Tau/jer Gtib r, 
elnölt. 

~.\. népies gyógJ'Szcrelnevezésel;;. h:,ldildésc. 

- !{érelem. -

Egyesületünlcnek adatoltrn. van szüksége a né
pies gyógyszerek jegyzékének kiegészítése céljából. 
Ennek folytán felltérjük vidéki t. · IC'}rtárs:iinl\:at, 
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hogy az ott használatos népies gyógyszerneveket 
(magyar elnevezés és az annaJ;;_ megfelelö dróg, ill. 
gyógyszer latin elnevezése) annak a vidéknek a 
mr _gjelölésével, ahol eze.k az elnevezéselt használato
sait, egyesületilnlt ügyviteli irodájához (VI., Hege
düs Scindor-utca 17.) beltilldeni szíveskedjenek. 

Budapest, 1934: november! hó. 

l{orits<inszky Ottó) 
ügyv. igazgató. 

1601--1934. szám. 

Dr. Taufier Gcibor, 
elnök. 

.A gyógJ'szertárak üzL~ti J;;.Un.rvein:k illet:!kl;;.öt::-Ie
zcttsége. 

- Értesítés. -

_A,. ·n1. li:ir. pénzügym~nisztérium a 131.08·1-1934. 
VII. számú rendeletében n1eg8.ll::i.pította (Lásd a 
gyógyszerészi szaldapolt f. évi noven1ber 3., illetve 
november '1-iki számát), hogy a gyógyszerészelt 
által vezetett üzleti lcönyvek .bélyegilletél;;. ltötelesek. 

Ennek folytán - a m. ldr. központi díj~ és ille
tékld::zabá.si hivatalnál nyert felvilá.gosítás alapján 
- közöljül;: a t. kartársakkal tájékoztatás céljából; 
hogy a 37.885-1923. VII. A. F. M'. rendelettel jóvá.. 
hagyott és az egyesület kiadásában megjelent 
„Gyógyszertári Egyesített Pénztárinapló 0 illetéke 
7 pengö, a „Gyógyszertári Hitelnyilvántartási Nap
ló" illetél;:e pedig 4.50 pengö. 

1 
1 
i 



A könyvelt a bélyegilleték lerovása végett vidé
ken a gyógyszertáralffioz esö legközelebbi adóhiva
talnál, Budapesten. pedig a széJ{eSföváro.si m. kir. 
pénzügyigazgatóság bélyegjelzö osztályánál (V„ 
Szalay-Utca 10. Alagsor 23.) mutatsndók bE-. 

Budapest, 1934 november 6. 

Dr. Gaál Endre, 

elnök, 

Kovács ödön, 
üv. titkár. 

554-1934. szám. 

Dr. Tanffer G1ibor, 

elnök, 

J(oritscinsz1cy Ottó, 
üv. igazgató. 

Pályáz:!1ti hirdetés, 

_/J,_ Budapesti Gyógyszerész Testület által kezelt 
„Dr. Gaál E11c1re alapitvány"-nak 167 pengőt kitevő 
kamatai f. hó 30-án kerülnek kiosztásra. Az alapit
vány kamatainak elnyerésére elszegényedett volt 
budapesti gyógyszertártulajdonosol{, vagy Budapes
ten hosszabb időn át alkalmazásban állott, munka
képtelenné vált gyógyszerészelt vagy azol\: özvegyei, 
esetleg árvái pályázhatna!{. Felhivju1{ azol{at, alti!{ 
az alapítvány kamatait elnyerni óhajtjál{, hogy a 
Budapesti Gyógyszerész Testület elnökéhez cí1nzett 
kérvényül{et f. hó 20-ig, a Testület titkári hivatalá
nak (Budapest, VID„ Aggteleki-utca 8.) küldjék be. 
A kérvényhez a ;pályázó családi ltöriilményeit iga-
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zoló iratokat és hatósági szegénységi bizonyítványt 
l{ell mellélcelni. 

Budapest, 19311 november 7. 

ICovcics öclön 
ugyv. titl{ár. 

564-1934. szám. 

Dr. Gaál Endre, 
elnök. 

."-. Jiereskedelini Segélyegylet szúntlúinal;; 
bcnyujtása. 

- !{érelen1. --

A. Kereskedelmi Segélyegylet (VL, Jókai-':t~a 
6.) fell{éri a Budapesti Gyógyszerész Te~tllle~ tag3:1t: 
hogy a gyógy.szerszámlá1;:at havonta e3 m1nden1\._01 
a követ1{~Zö 

0

hó 5-ik napjáig benyujtani szíveskedJe
nek. Egyben kéri a sz<1n1la kéztesitöjét megh~tal· 
maz<issal ellátni, hogy az összeg az illető J;:ezehez 
kifizethető legyen. 

Budapest, 1934 noven1ber 15. 
J{.ou:ics ödö11, 
ügyv. titká.r. 

Hansapalast 
Gyártja: 

BEIERSDORF, BTIDAPEST. 
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1696-193·1. szám. 

Gyógyszerészi vonat.I;:ozúsú régi tárgyak 
bel;:üldése. 

I{érelen1. -
• _t:.,_ budapesti kir. n1agyar Pázmány Péter Tu-

dományegyetem, fenni1lásúnalt 300. évfordulója 
alkalmából, az 1935. évben, egyetemi vonatltozásű 
'lt'iállitást készül rendezni. Ennek alkalmibJl a 
g-yógyszerészi vonatkoza.sú tárgya!t összegyüjtését 
határoztult el. F·igyelemmel arra, hogy a jubild.ló 
Tudomanyegyetemen gyógy:::zerképzés is folyik, 
ltari szempontból is rendkívüli nagy fontossága volna 
annak, llogy az orvosi vonatkoz<i.sú tárgya1t mellett, 
gyó,gyszerészetünk.kel J;:apcsolatos tárgya~t is felvé
tes.senck a kiii.Ilításra. Erre való tekintettel, a tár
gyak rendezésére dr. JalailJl!á:;y Zsigmond profesz
szor űr elnöklete alatt, egy ltülön bizottsűg küld::_ 
tett ki. 

_t:.,_ 1dállíbis tárgyát el.sösorban a budapesti Tu
dományegyetenunel vonatl;:ozásban álló rógi diplo
mák, tankön:y·vek, taneszközök, képek, ar::·li:ápek, 
olnnányok, dísszertációk és mis, ezekhez hs.sonlók, 
m8.sodsorban pedig abból az iclöböl való bárminő 
gyógyszerészi, gyógyszert<iri inüszerel;:, eszl~özök, 

J;:önyvek és 111ás tigyak ltépezik. 

_.c\.Julírott egyesületek vezetősége ezúton l;:éri fel 
a tagtársakat arra, llogy ha valaldne1i: a lti!illitas 
sze1npontjó.ból sz'1n1bave11e~ö fentjelzett valamilyen 
tárgy lenne birtokában, szíveskedjél\: arröl dr. Ja
JcalJhü.:;,:y Zsign1ond professzor, bizottsági elnök urat 
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(Budapest, vm., llöi-út 26. sz.) 1930. évi január hó 
15-éig levélben értesíteni, s annak idején a birtoká
ban levő tárgyat, n1elyröI a pontos ad:it0kat beje
lt111tette, ütengedni. 

Felhivjul::: a t. I\:artársali: figyelmét arra, szíves
kedjenek a városi, vármegyei, esetleg magán levél
tárakban is érdeklődni, különösen aziránt, vajjon 
nincsen· e ott. Nagyszon1batb1n (1772. évben), vagy 
::t Budán, 1778. esztendőtől működött eg--yetemen lü
dllított orvo~i, gyógyszerészi oklev.51 vagy licenciá
tus, avagy· ilyenekre vonatkozó bárminö adat. 
_,.\.mennyiben ezeknek az igen íontos adatoknak nyo-
1ndra tudnának jutni, li:Jrjük szívesJ.:edjeneli: azt is 
a ·lJizatts8.gi elnölt úrral ltözöÍni. 

l1... tárgyalt beltüldésekor annak tulajdonos~ 3.t
vételi eiismerv5nyt kap, melynek ellenéb::n a tulaj
donat képező és visszal;:h1ánt orvosi-, illetve gyógy
szerésztörténe!n!i •;onatltozűsű tárgyat vis:;za fogja 
l;:apni. 

Budapeel, 193-t november 19. 

1iagyarorszigi Gyógyszerész Egyesület: 

Ií:o1·itsdns::ky Ottó) 

tigyv. igazgató. 
Dr. Tau/jer Gdbor, 

elnöli:. 

l\'lagy~n· Gyógyszcrésztudon1ányi Társaság: 

Dr. Lipták Pál, 
titll:ál'. 

Dr. 11Iclg6csy-Diel";;: Sándor, 
elnöl;:. 
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1698-1934. szám. 
.-\.z OTI gyógyszersziítnláinalt Iüfizet-ése. 

- Ertesités. -
Értesitjü1t az Egyesület és a TestUlet minden t. 

'ragját, hogy az OTI űgy intézltedett, miszerint vala
mennyi helyi szerve az .193·! o1ttóber hó másodilt fe
léröl szóló számlált összegét, a megszUnt szerzödés
ben megjelölt ( 5, illetve 20) százalélt levonásával 

fizesse ki. 
Ennek folytán felhívjuk a t. TagDkat, hogy a 

.::zámlák kifizetése all;:;atmával a nyugtákat jogfenn
tartással irjált alá, vagyis a nyugta alá.inisakor az 
aláírás elé írják, oda, hogy: „Jogfenntartdssazu. 

Az engedmény li:érdésénelt végleges rendezését 

a belügyminiszter úrnál szorgalmazzuk. 
Budapest, 193'! november 20. 

1Iagyarországi 

T11.11.ffer Gábor, 
elnök. 

Gyógyszerész Egyesület: 

Dr. 
I(oritsánszlcy Ottó, 

ü.gyv. igazgató. 

Budapesti Gyóyys;-:erCsz Te,.,tiilet: 

Dr. Ga~!l Endre, 
elnök. 

KovlÍcs ődön, 

ügyv. titlrár. 

Aiánlia a BA E l!:ll E R 
OVENA.LL fog- és 
szájápoló szereket 
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1710-1934. szán, . 
"\ noven1ber imvi OTI vényelt szánllúzása. 

- Ertesités. -
Értesitjük valamcnyi gyóg-yszertár felelös veze

tőjét, hogy az október hó 15-én lejárt OTI o-yóo-y
szerszállité.si egyezmény helyett megköte~dö 

0 

űj 
egyezn1ény ügyében folytatott tárgy.alásolr méo- nem 
fejeződtek be. Ennek következt§ben novem·ber 

0

havá
ban ki.szo~gáltatot~ v~nye1t ugyan~sa1r az eddigi mó
don, vagyis egymastol elltülönitetten, de minden en
~ed_mény nélltül, csupán a tagok által fizetett 30 
f1llereir levonásával számlázandók. 

Az új egyezmény megköté!:e után az abban 
n1egállapitott engedmény fog elszámoltatni. 

Budapest, 193·1 noven1ber 22. 

11-'!agyarországi Gyógyszersz Egyesület: 

Dr. Tauffer G1íbor, 
elnök. 

Iioritsáus:;lcy Ottó, 
ügyv. igazgató. 

Bi/Clapesti GyófflfS,;;erés:.: 'l'e·:.fiilet: 

Dr. Gaál Endre, 
elnök. 

J(ovúcs ödöJI, 
ügyv. titluir. 

I~ u b o ·l' arjegyzékbcn rnindent rnertalál 0 • 
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A gyógyszerész legfontosabb feendöi 
a IV. Magyar Gyóg;•szerkönyv 
életbelépésével kapcsolatban. 

Irta: cl!·. 1llo.:so11yi Sdndor miniszte1i tanácsos, 
egyetemi magántanár, a budapesti kir. magy. Páz-
1nány Péte!' Tuc101nányegyetem Gyógyszertüránalt 

vezetöje. -':") 

I<öztudomású, hogy az új gyógyszerkönyvet ki
bocsátó 215,000 /1933. B. 1L sz. rendelet módosítása 
tárgyában kiadott, 252091 /1934. B. M. sz. rendelet 
t:trtelmébi)n, a IV. ldadású Tuiagyar Gyógyszerkönyv 
lf.35. évi január hó l·én életbelép és ezzel a III. 
1\fag:yar Gyógysz.erli:önyv hatályát vesztvén, a gyógy
szertáraltnak - büntetés terhe n1e1lett -· ahhoz 
kell a1kalmazkodniol;:, annil is inltább, n1ert a tt.lr
vényhatósügi tisztiorvosok a gyógy.szsrtcirvizsgá~'c'tok 
során li:öte!ességszerüen ellenörZ11i: a jelzett rende
le~ek végehajtűsát. 

Serényen folyik teh~lt hónapoli: óta :i n;u1;.ka a 
gyúraitban, nagyl;:ere;;J;:edésckben, de h.ülönösen a 
gyógyszertoí.raldJan, nen1 cseltély gondot okoZ\'a m~g 
ott is, n.hol az anyagi esz!i:ÖZök ren~lelkezóst{' álla
nak. De azért a szűkösebb viszonyOli: ·1tözött Ie·vö 
gyógy.szert(trak is inegfelclbetnek eg:y::zerühh kere
tek li::özött az e!öirásokna!;:, különösen ha a III. ~IJ.
gyar GyógyszerJ;:önyv rendelkczése.ineli:: tnegfelelöen, 
kü:eless::gszerüen l:e varu12k n1·lr rendczl;:eClve. 1\. rv. 

;: Elöadta a 1'1agyar Gyógyszerésztudomá.nyi 
Tá.rsas:!.g 193•1. december 14-ilü ülésén. -~\.. T<irsasig 
a ltözlés jogűt f:v!;:önyvünk részére átengedte. 

ll szerlc. 
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Gyógyszerkönyv ugyanis az eszközök, milszcrsk és 
felsz~relési t:lrgyal;: tekintetében ne!n sokk:!l 1dván 
meg töbtet, n1int amcnnyít az előbbi elöir . ..:-\_ Ph. 
Ifun,;. IV.-ban felvett üj2hb g)-'ógyszerek is nagyobb 
részben többnyire n1cg._· van!t:lk n1áris a gyógyszer
t<iral;:tan, hiszen a n1:::idcrn crvos incst is rendel sokgt 
azok l;::özül. 

Lássuk n1ár n1ost egyenként, hegy n1elyeli:: azok 
a legfontosabb beszerzések és 1nunl;;8.ln.tok, amelye
ket a győgyszertüraknak teljesitcniöl;; li::Cll, ha az 
új Gyógyszerl;:önyv rendelkezése.inelc 1neg akarnak 
felelni. 

1. Br::s.:cr::endök: 

1) a IV. kiadtl.-sú 1fagyar Gyó.gyszerJ;::önyv, 
2) az állványedénye!;::, a 138 új gyógyszer és 

3) új kérnlöszerck sz::.m..ira, val2nünt 
4) a Ph. Hung. I\'.-ban C::lvett, u gyógyszerek 

mc.gvizEg<i!ásához szükséges, tcvábbi 
5) az e tárgyban 1935. január 1-ig kibocs<i

tundó bclügynlinisztcri rendelet·„·· érteln1Cbcn k.'.:szl.:t-
1::en tartandó azok az e.sz1~özök, késziilékek és ntü
szerel\, an1elyek a galénikv.mok előállításához nélkü-
1özhetetlenck, amennyiben azol;: a Ph. I-Iung. III. 
alapján még nen1 volnán8.k a .győgyszertár birto
kában, 

G) az új, vagy n1egvé.ltnzott összetételű győgY
szerek, kenlikúliúk, sebészeti lrötözöszerck és drőgok. 

-~ régi clrögok frissekl;;dl, a sebészeti kötözö
szerek ha fél évnél régebben kerültek ki a gyár
ből - később sterilizáltakkal és in1pregnáitalrkal 
kicserélendöli::. 

'~':' Időközben n1egjelent a 260G'20~-193·1. E. 11-L 
sz. rendelet. 
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II. J1111111cc'ilatok. 
1) .At kell csoportosítani az egy~ és ~;;étk2-

resztes ;:zereket a gyógyszertárban és a raktárban. 
-~ régi anványedények cim,ltéjén törölni kell a 11:e
reszt jelzést, ha az új Gyógyszerkönyvben - a nem 
hivatalos szerelt az új gyógyszerárszabásban - nin
csenel'i: kereszttel megjelölve. _4,. zárt szekrényböl a 
nyitott corpusba kell áthelyezni az utóbbiakat, s he
lyUkbe tenni az új, l;;eresztes szereket tartalm9.zó 
állv.inyedényeltet. A Ph. Hung. 'III . .:ban 25, a Ph; 
IIun.g. IV.-ban 31 kétl;;eresztP.s sz;;r van felvéve, ·míg 
az egylreresztes szerek száma a Ph. Hung. III.-ban 
137, a Ph. Hung. IV.-ban 81 .. A.. maxin1ális dózisok 
megváltozását az edényekre fel kell jegyezni. 

2) _!J.,_ régi ltémlöszerel\: átvizsgálása, felújitása, 
a IV. Gyó.g-yszerkönyvben felvett ü:jabbak elltészi
tése és beállitása. 

3) A. gyógyszerek vizsgálatához szül{séges esz
közök, készüléltek és mű.szerek használatána1{ be
gyakorlása. 

4) _<\z új gyógyszereknek, drógoknak a Ph. 
Hung. IV. elöirása szerinti n1egvizsgálása és végül a 
talán legfontosabb teendö 

5) a Ph. I-Iung. !'V.-b3.n elöirt ú.i. vagy megvál
tozott összetételű galénikumol{ elöállítása, a meg
viz.::gált drógokból és ke111ikáliákból. 

!{ülönöscn nngy jelentöségüek a gJÓgyszerészre 
nézve az új Gyógyszerkönyvnek azoic a .rendelkezé
sei, an1elyeknek értelmében az ú. n. galénilntmok 
házilag vnló előállítása ltCtelczö. (Lásd erre vonat
kczólag n 1'.'fagyar Gyó.g-yszerésztudományi Társaság 
által !dadott „.<\. lvfagyar G;rógy·szerkönyv IV. ldadiL 
.sának isn1ertetése" cilnü Jtönyvben „A IV. ~!agyar 
Gyógyszerkönyv közigazgatási vonatkozásai' 1 .cimen 
1ue3·,J:.:!8nt tanulinánycrn -:1. és :1;:övetkező oldalait.) 

191 

'I'Ehát a galénil;:umo:;: nen1 szerez'.1ető1{ b: t~b~é 
gyárnkból, Iaboratóriumokbó1, vagy .. _a __ g~ogyar:u
na.gyl;:ereskedésekből, s azok. há~i eloal11t::s~t _az il
letékes hutósá<:ri közegel;: sz1goruan ellenonzn1 fo~
jú.k, n1ert hi~zen ltö~egész.~é~l"lg_Yi ?zempontok ln
vó.ntűk n1eg annak }{otelezove tetelet. 

~Iiniszteri rendelettel nündenesetre f:;].:nen
tést }{el! azc.nban adni az clyan gyógyszereknek 
hlzilag való -zlöúllit·,lsa :•Jól, 2n1clyzkrc :i:zve ez, vag": 
a l~ellö felszerelés hiánya, vagy más indoltolt ~k?ol 
szükségesnek mutatl{ozik. Semmiesetre sem ~uv~
ható me.g a gyógyszertára]ttól pl.. az. ampul.las lce
.szitményeJ{, a Cylindri hydrargyr1 b1chlorat1 corro
siv.i a Cylindri hydrargyri cyanati, vagy az _.\qua 
am~gdaIB°rum aman.•.rum házi elöállitása; _ söt e ~o
rok írójának nézete ;:zerint, az okl. gyogyszerzsz 
munkatárs nélltül n1ültöclő 1ds gyógyszertárak a 
e.sekély inennyiségben fogyasztott félsürü, sürü és 
sz:í raz extractt11nol~ kötelező há.Zi előállítása alól is 
feln1entendök volnának, Semmi ali:.adúlya sincs azon
ban a IV. GyógyszerkönyvlJen comprünattinak jel
zett tabletták, a fluiclextractun1ok, tinkturák és a 
többi gyógyszedtönyvi galénilnimck kötelezö házi 
clCillitá~ának, amellyel a Gy().gyszerltönyv szerl{esz~ 
lőt.iz~,ttsága ig.sn bölcsen' fe'hetövé" tette azt, hogy a 
gyári produktun1ok elöretörésável sze1nben, a gyógy
sze12sz Jd3s::.:ikus 111unkakörc 1negvédcssél{, s 8 
gyógy::z2részct, lcgalúbb ebben a vonatkozásban, a 
maga eredeti hivatásának, gyógyszerltészitö tevé
keny.sé.:sének visszaadassék:. 

J~. galénil1:u1nol{ elöállitása ad tehát kétségtele
niil legtöbb n1unkát és okoz legtölJb fáradságot a 
gyógyszeresl:ut.l{, az; üj Gyógyszerltönyvvel 'ltapcso_ 
latban. .4.z, ald nlár jóelőre nen1 tanulmányozta a 
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GyögyszerJ{önyv elöírásait és nem gondos1codott a~·
ról, hogy azoli:naJi: meg tudjon felelni, 1935. j3nuar 
1-ig n11.r ne1n fogj1 tudni elli:észiteni szabálysze
r·üen pl. a Vinun1 Chinino ferratumot, an1elynéJ 3 
hónapi ülepítést, vagy a Sp.it itus Coloniensist, 
::nnelynél ugyancs8k 3 havi érlelést ir elő a Gyógy
szerl\önyv, avagy a Syrupus Cerasi nigrit és a ·sy
rupus Rubi Idaeit, amelyek e1Cállitásá11oz sziil{sége.s 
friss gyümölcs n1:::st n1á!' tajosan volna be::z10rezhetö. 

l; ... I\T. Gyógyszerlcönyvben 217 olyan galénikum 
van felvéve, an1elyet a gyógyszerésznelt magánalr 
kell előállítania; ezek !{ÖZlil mintegy 45 olyan űj té
tel van, amelyik a m. Gyögyszerl{Önyvten nem sze
repel, azckntt1i: a ge.16r~ili:un1oknsk a száma pedig-, 
amelyeli:nek összetétele, illetve készitésmódj:l a m. 
Gyógyszerkönyvvel szemben a I'il.-ben megváltozott 

a tinkturákat nen1 sz;:imitva - hozzá.vetöleg 30. 

Ezel{ a következők: 

P'h. }lung. III. Ph. }!ung. IV. 

„>.quu Gou!arcU. 

!tözönséges vízzel, Natr. hydrocurbonat hoz_ 
záadásával !§s desti1lált 
vizzel készül. 

Collodiun1 r!t•xilP. 

2'1; ricinusolajat, 3 1 ; ricinusolajat tartal
n1az. 

Deeo~tun1 ~!1 infusun1. 
a. nen1 kereszt~s sze!'eli:böl, ha az orv0s nem irja elö: 

10:100 5:100 
arányban készül. 
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Ph. Hung. III. Ph. Hung. IV. 

E1np1astwu Diach;rlon. 
S2san1olajjal, repc'=olajjal Ii:észül. 

Extr, China~ f!uidurn. 
0.8'/'~ sós:J.v, glyccrin des
tillált vízzel ltészUI. 

Víz, glycerin és 1.2% só
sav tartalmú. 

Li1;.in1enttuu ~n1111oniatu1n. 
OlBjs::i.vat is vétet. 

Liniincnt1u11 
sa.po durust. 

suponato cmnphoraturn. 
7t;·é sapc durust 
maz. 

tar·taL 

Liquor !i'erri albun1inati sat~~~haratu.s. 
Fri,:;s tojás fehórj2böl Gvári eredetű, kiSsz vasal

lJunlinböl készítteti. 

Oleuru ~::unphorattun. 
2iJS;é ch1n1pl1ort. 20'>; ca.mphort tat'talm3.Z. 

.Pilular 
A.loet. julapát, ,s3,pr) r.ncdi_ 
cinalLt, ol. nnisit tnrtaL 
n1az, 1 piL sűlya 0.20 gr., 
nincs bevonva. 

laxant:.::s . 
Sapo meclicinalist, extr. 
frangula~t, extr. aloet, ja
lapu gyantát, extr. belln.~ 
donna~t t'lrtalmaz, 1 pil. 
súlya O 10 gr., cukoiTa! 
vcnatja be. 

Sol. arsznit\alis Fovr!eri. 
Borax!:zal és normál só
savval i::::otóniáss<i teszi. 

13 
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Ph. Hung. III. Ph. Hung. IV. 

75~;-;. 

aether. 

Species Iuxantcs. 

Í'- fclia sennaet nem kell 
szessz~l ldvonni. 

Spiritus aethereus. 

conc. szesz, 259ó 75o/c. spirit. dil., 25(,,: 
aether. 

Spiritus saponatus. 

Sapo n1edicinalissal, (s~w 
sam olajjal) készlil. 

Olt:um riciniböl 1.:észült 
.:izappant haszn:ll hozzá. 

Syrupus :1-urantii. 

li„ narancs_tinkturát mag- st~ril bolnssal l.:'l?zeljük. 
nesium oarhonattal, 

Syrupus hypcphosphorosus. 

..-\. bcn1lékony kaUun1 és 
natr. hypo;öo~phit 11.3_ 
Ivett csak az 8.!Iaacló calc. 
l)ypcphospl1itet hasznilja, 
:3.5~{:-nyi 2n:;nnyis2:;hen. 
'finct. nucis von1icae he
Iy:;tt ned\g r;:xtr. nucis vo_ 
~ücaet vé.tet. 

Syrupus Iialii ::n1lfoguaj:1c0Uci. 

7<1(: 1.:alhitun sulfoguaia_ 
co1icttmot é::; i}C/ó hi.gított 
;:;zeszt tartalmaz, 

5s:·{· kaliu1n sulfoguajaco
lic1!n1ot ta1-tahna:z, szes:>: 
I!élli.Ul. 
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Syrnpus Ruhi Idaei. 
11i·~ cukorral erjesztendö. _A,:z. erjeszt'3shez 5% cul\._ 

rot használtat. 
A tinkturúltnál a fajsúlyban és száraz maradél;:ban 

vannak változások általában. 1 

Tinctnra, _;\urantii. 
E::eseü narancshéj sárgá
jából. 

l!Jdes narancshéj sárgájá„ 
ból. 

Tinctura (solutio) Jodi (spir.). 
101/·é- jódot tartaTma'7. sph·. Jód, ltalh1n1jodid, 91j~ 
:'.!Dncentratissimusban old- H'.!O és concetltratisslmus 
vn.. ~z~sz (>Jegyéből készül, 

Unguenhtm 
Paraffinum solid., Cera 
alba, Oleum ses:Lmi. gly
cerinben oldott bórsav 
(5S·r). 

G.5% jódtartalmat ldván. 

acidi horici. 
.i\cicl. boric. 
.<:'.implex. 

(5!/'é), Ung. 

Un~1enh1m C2russae. 
F.1npl. diachylon, 
flav.. J\.xungia, 
ólomcarb. 

\Taselin. 
bázisos 

Emnlastr. diachylon, Va
s;>Jin. alb., bázisos ólom
carh., az axungia ltima-
radt. 1 

Un~uentun1 Diachylon. 
Frissen 1tészü1t ólo1nta_ !{ész empl. diachylont, 
pas~t has7n8.1, mel:irböl a amelyből a glycerin ki 
glyr.erint nem mosatja 1ti, van mosva., vao;;eJint 
nzután vaseEnt és ol. la- (flav.) és glycerint vétet. 
vanclulaet adat hozzá. 
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Ungucntun1 cn1olliens. 

Cera alba, cetaceum, ol. 
sesami és ol. rosae_böl 
1\:észül. 

Vaselin. alb., vaselin. cho_ 
lesterinat., aqua dest. és 
oI. gcranii .... böl l{észül. 

Unguentun1 II,ydrarg;rrl:. 

Hydrargyrum viv„ adeps 
1anae anhydricus, cera al
ba és axungiá val }{észül. 

i\..xungia helyett 
simplExet használ. 

ung. 

Ungucntun1 kalii ,jodati CU!l:l jotlo. 

!{al. jodatum, H 20, Jo~ 
dum, Ung., adipis Ianae 
(sesamolaj) ~al készül. 

Ung. acUpis lanae helyett 
ung. simplexszel kés:til. 

Unguc>ntun: Piun1bi taun!ci. 

_.\.cid. tannictun, Plum:b. Ung. sin1ple:-:szel készül. 
acetic. ·basic. so~. és v·ase-
lin flav.~al készül. 

Ungusntu1n 

FEbér viasz, \'aselin, disz. 
nózsfr. 

Cere·sin, fehér vas::lin, 
:Jholesterines vaselin. 

Unguentum sulfnratun1. 

Cera flava, axungia, sapo 
l\:alinus venalis, sulfur 
sublimatum, calc. carbo
nicum pp. és pix liquidá_ 
val készül. 

_4...:-:ungia helyett sárga va_ 
selint, PLx liquida helyett 
pedig ol. cadinit vétet: 

Ph. Bung. III. Ph. Hung. IV. 

lJnguentun1 Zinci oxydati. 

Zinc. oxydat., c3ra lfava 
adeps Ianae anhydric. és 
va~elin flavumm.al készül. 

Zinc. oxydat., Cera flava, 
msllett több vaselin flav. 
és kevesebb adops lanae 
anhydric.-ot vétet. 

\'inun1 Chinae. 
Tc1n1ji aszuval, Szcmcrodni borral készül. 

Nem túlsftgcsan nagy teh<it a kiadas és a 
mun!ta a galénikum)).kkal, kap~isolatban föleg ott, 
aihol idejében hozzifogtak azok eJöállitó.sához, kü
lönösen ha figyelembe vesszük, hogy nz új gaieniku-

A IV. gyógyszerkönyv által elöirt esz
közöket és készülékeket megbizható 
kivitelben· és legolcsóbb áron raktár. 
róu szátllitja. 

OBERLANDER GYULA 
gyógyszertári és labora· 
tóriumi berendezések 

BUDAPEST, VII., KERTÉSZ-U. 31. 
Telefon: 37-9-53 
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mol\ között szán1os olyah van, amelyik n1ár régen 
használatos és i.gy azt készletben tartják n1a is a 
gyógyszertárak. 

Kétségtelenül megneheziti azonban a gyógysze
rész munl1:áját az a li:örülhnény, hogy a gyógyá.rú
nagykereskedök sokszor nem tudjfl.k a gyógyszer
türak rendelkezésére JJ~csátani az alapanyagoli:at, 
kE•mikiiliákat, drógokat, az új Gyógyszerkönyv elö
irásainak n1egfelelö minöségben. 

~.<\z elmondottak folytán oly értelmű miniszterl 
rendelet volna 1935. januar hó l-ig ltiboc~atandó, 
amely szerint a gyógyszertáralt bil tokúban levö azck 
a galéniku.mok, an1elyek még a III. Gyógyszerkönyv 
sze1:int készültek, lega1ább egy fél évig n1ég ltiad
hatolt legyenek; ez alatt azonban az újonnan eilté
szitendö galénilcumokat ,már csal;: a Ph. Hung. IV.· 
clöirása szerint szabad eiőillítani.(' 

Sziikség van erre annál is inkább, mert a 
gyögyszertáralc a. fennf~l!ó rendelkezések értelmében 
i·831!. december hó 31.-ig a III. Gyögyszerkönyv elö
irüsai szerint 1tell hogy ltészitsék a galéniltumokat 
é.3 ha az ezekból ievö készleteiket 1935. január 1.-c 
ulan mclr n2m acli1r:.tn8.k ki, nagy kdrt szenvednének. 
1\:lá.s államokban is történt ilyen 'intézltedés az új 
gyógy!Slzcrkönyvek kibqcsábisa 1cap.:::sán1 

A gyógyárúnagykereslcedöket p:?dig kötelezni 
kellene a Ph. Hung. IV. elöirásainalr: megfelelő anya_ 
gok beszerzésére és a gyógyszert<lrak: i·endeUi:ezés&
rle bocsátására. 

A legelsö és i=gyik legfontosabb teendöje azonban 
a gyógyszerésze-1tnek az új Gyógyszerltönyv rendelke
zéseinelt, előírásainak az orvossal való minél alaposabb 

* Időközben megjelent a 260.530 /1930. B. M. sz: 
rendelet. 
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mezisn1erteté;.;e. Fel kell lüvni a iigyeln1üket az új 
o· ·ó";,.. rszernBVCli:te, va\anünt arra, llog~ a Ph .. ~~ln~. 
J'~~.-t:'Ul €1Öirt tablett:ikn1~t Cs a gyog~~Zf i:kulonl~j 
ci-essegel.:et pótló készitmenyeltnelt, tovab Ja az u 
~-yóo-:,szerár::3zabáshoz n1el1ékelt No111:a pat:pe1um 
~~nY~1intáinak a r•cndelE;;;e mennyir_i::_, e~onyus ug!, ~~ 

·nt " J, 0····0--ns"~,· <:zc.n1nontJa1Jol. Ren<lk1vu orvos n11 ·~ · " ~ . .,, ~ y ~ • r. lt · 
n2.gy' értéltü ebben a teldntetben ~:·· ·irlt?no~~~-~ an 
egyet. ny. r. pl'Cfesszornak, az UJ. Gyogy;:.z~~ KD_nY\'. 
föszerkesztöjéne:c a 1r.Iagf8:l' G)'.ogys.;E:.rtu~~m~n~: 
Társasig fenten11itett .k1adasaban es az. or:o;:.1_1.~-etlv lapban is n1egjelent „.~ IV .. 1~ . ._.~yar :'y~gysze1.\.onY,,,_ 
az orvos szeinpontjlibol" qunu lsn1e1_~etes~. an:e.~ct 
jól tennélt a. gyógyszerészelt, il'.1 a ];:orzetul\.be ia1.o-
zó or·vosok szánulra beszereznenelt. . 

De mú.st is tehetnek ily propn.ganda. _érdelcebe_~ 
a gyógys;:er~szel~. örvendetes pé_l~l~v_al JarD:al,t elo~ 
ebJ~·'·n e,·nres nao·yobb és kisebb v1aek1 empor,um~k 

~"' t:>J 
0 l '7ámára ma1· agilü:i gyógy.szcr1;szei, aki1t -~z urv~so t ~ ... ·. „ .. _ 

nem egy, a JV. Gyógy,:;zcrkonyvet isme1teto eloadast 
tartottalc. .. „r 

Ennek elöft:ltét0lc azonban az, hogy legelosz_o. 
nla c:-ri a ci-~1óo·irszerész isn1erje meg és tanu!ja meg Jol 

o'-" :::>J o d Jl" · .... az űj lTy6gyszerltönyv elöir<lsait és re!l e .teze::c1i._ 
Ezt ldvánja. n1unkálni a l\Iagyar Gyó.gys~e:·.t;iao

manyi Tá.rsaság is akkor, anükor e sorok„ ll'~Jun~k 
javaslatára elhatározta, hogy soroza.tos . eload.a~?l~~t 
-0r.r tar•·ani a. Gyóc-uszerltönyv isrnertetese celJalfol, 
l. 0 < \, OJ •· r·1-
az egyes gyógyszerészi tudmányszakOkat n1~ve o" 
bevo~ás:ivaJ. Ezek az előadások lesznek luva;va 
arra is, hogy eloszlassák azt a sol~, nem egyszer 
rosszindu.J.atű félreértést és tévedést, amelyet egyesek 
az új Gyóo--yszerltönvv rovására hangoztatnak, 

Ezek~elt az isinereteknelr: a birtDli:ában azután 
joggal remélhető, hog:,.· a gyógyszertarak az űj 
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gyt'igyszerkö~yv elöirásaUtak és Jdvána:mainak min
denben telj2sstagel megfelelö gyógyszerkészítn1~
nyekkel fogj8-~t ~ beteg emberi~ég, a gyógyító orvos 
és így a köze:;észségügy nagyfontosság1l ér:l<'l;;ei!:. 
sz::;lgálni. 

A gyógyszertári alkalmazottak szolgáiatí 
jogviszon}'.ai. * 
összeáll:ttottált: 

IJöc11crcr Tconr1s és dr. Nayy De,:; só B1íliH!, 

I. rész. ,Jogforrások. 

l . .tl jf>f/forrú.:;nkról iíttnlúb:i•1. 

_.'t gyó;ryszerészt:iraadalon1 ,nünden tagja kell 
hogy n1egi.<:n1erje cz::l;:at az ültaUnos sza.bűlyok:.it. 
nmelyek a gyógyszertárban mUkCdéi szernélyzzt ai
kalmaz<isán~il. n1unkal>:C.:r611ck nv"ghatá!·ozásánál, i::za
•:adsilgldejZnek n1eg<illa.pít.i2ánái, 1Jetcgs2g, továbbá 
a feln1cndás, az azonn3li elb::;csátd.s. vég!dcl~gitás, 

vagy a gyógyszert:ir átrullázása es::t~n irányadók. 
Ezen 1.:érdések ·n1egvil:":gitá.~a érclekében tételes sza
bilyck és a munkaüg:yi birúsági joggyakorlat figyc
len;bev.:telével igyel{eztl!nlt összef:gt1lni n1;ndazt a 

=·; Ezen a cin1en LC:.herer Tan1ás a gyógyszer2-
~:zek reforn1pártjában a '.IllUlt ÓV tt!vaszán tn.rtott 
felolvas<ist. Ez a f~lolvasás adja az itt ltővetltezö is
mertetés gerincét clyképen, hogy a felolvasást a szer
zök lticgészitették, kibövitettél~ és sajtó alá !'end02-
téJ;;. l 
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olylü~pen, hogy a felolvasást szerzClt kisgé~zít:::tt21'::, 

tudnivalót, amzlyre a gy .'.ig:yszcrésieknel·: szitlts~glil~ 

lehet. 
~4.Z idevon2tkozó joganyag isme!'tet~s<e előtt 

.szlikségesne1;; tartju1;:, ez nl<lbbiak elöreboc:;átását: 
~'\:n1ikor egy jcgany lg b1nuln1ányozás<ihoz vagy 

j;- inertet~s~hcz l~ez:1ünli:. elsösortan tisztában kell 
Jennünlt azckkal a jcgf:rrásoldi:al, an1elyeJ;:böl az 
a jogany:tg tápléilkozilc 

Jcgfcrr:ls Jlatt értjU!i: azokat a jogszab'.í.lyokat 
(törve.ny, rendelet, ::za.bályrendelet), 1nelyelt e jog
viszony:~\ létesitis2nek, a n1egISvö jogviszonyok fc!y
tc'1n sziiJ;:sóges jogcselekn1ényelc ir<inyitásánál, végül 
a j.:::gvisz::-nyokból szdrn1azó vitált nükénti eldöntésé
nél iré..nyadóul szolgJ1nn.k. Ezeket a jogszabályol1:at 
tételes jogszab3Jyoknak nevezzlUi:, 1nintbogy p:nto
san meg.szövegezett egyes tftelel;:bcn jelentkeznek. 

...:\. rnunk:tJ.dÖ és nnu1kavá1laló ~;:özötti jogviszo
nyck jC'·irforr8:2ai iclörendbeli .sorrendben a követl;:ezök: 

uz lSS·l ;:-.::\'IL tc. < ipa~törvény, röviditve: rt.) 6·!., 
G5., 88-100., 102-·121. ~~-:::.ü; 

az 1875 :x:;...;:::..;:v1I. tc. ( l;:en2skcdeln1i törvény, rö
vidítve: !\:. T.) 55-60. ~~-ai; 

az 1910 1920. 1\I. E. ::;zd.niu rendelet (rövidít
ve: R.). 

A jogszab<ilyok é3Z 2.ltaluJ;: szabé.ly:zott j'Jg
anyagnak rendszerint csup'.ln a vázLl.t adjál;:, ::.:;up:n 
iránytűként szolgálnak az élet által felvetett, en1b2ri 
agygyal lti sem gondolható változat::iss!!2;bn.n mlnd
untalan feln1erülö vitás esetek útvesztöjóbzn. ?dinc.lcn 
eshetőségre teljesen ráillö jogszabálylyal prnvidcálni 
lehetetlen. 
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.. :\., jcgsz:ibúlyok adta váz1'2, a bírói joggyah::r!at 
rah:ja r<i a hűst és ünti -bele a vért és így lesz az ille
tő joganyag ólö Valósúggá,. 

Birói joggyaltorlat c.l::itt f1tjU.k konkrl:l vit:is 
e:~::tel;:ben, tehát perekben hozott birói elöntése!;;: ( ité
letek é:s végz~sck) sorozatát 

};_ fcntiekböi J;;:övetkezik, h:gy va1an1eiy joganyag 
átfcgó isn1ei'c:éhcz nem elegendő e jogszabálya};: i.s-
111eret~, hanein '2. birói joggyali.orlattal is tiszti.1.Ki 
·kell jönnUnk. 

Itt n1cg ltell 1nég jegyeznlink, hogy a joggya1tur
latbó!, a1uennyiben az valnri1ely fentebb E·mlitett jog
szabályok dltal nen1 érinti::tt 1;;:érd3sben hossz::i.bb idön 
át állanjó::in J;:övetkczet„:!s irúnyb1n halad, szo1tás
jog fejlődhetik. ki. -j,~ szck:lsjog pedig fpen olyan jog
.:-;zab~i!y, tehát egyszel·:si1lind jogforrús, n1int a tör
\'í:'.ny, 2·endeleL fs sz:ibályr;:.n:.telet. A. birói. jogg)'akor
latb61 :izo!lb2cn i::iütitözhetnek egyes jogszabály:k, 
szGl(:.ÍSjog h::i.t:irnz:Jtt Jdalakulása nt:lki.il iz. 

_,\. tetelcs jogsz;:;.b:l1y é3 a jcggyakorlat közf)tt ri 

k0z~phelyet foglalj2. el a. dö11lL~Lny. 
l\Iint láttr;k, 3 blr6i joggyD.kotlut cr,iyc;;; lionJ.:r,;/ 

)H.:rcld.Jcn, tcliá-l' (1:: Llct által jelrctett jogcseteltben · 
hozctt ·birói hat:i.rozJ.tcl( .sorozatából áll. _.;_ döntvény 
ezzel szemben ügy keletltezilt, hogy a ldr. E:úriának 
10 tagból úlló ú. n. jogegys~gi t1nácsa, bizony:s ese
teltben pedig teljes ülése elörc inegszövegezett 
kérdésre, részletesen lddolgozott indokolás ldsereté
ben, jogszab:ílyszerüen n1egszövegczett határozott 
feleletet ad. Döntvény hozatalának szüksége ·- az 
idevcnatkozó szab:ilyozá.s részleteiről nem JJeszjlve 
- általában a\:.:l\:01· nleriil f1::l, an1ilror a biróságolt 
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ugyanazon ltfrd.§sben cgy1né.'3sal ellclltétcs gyal:;orla
tot követnek. 

}:.„ J.:on!n·ét per2kbcn hozott birói határozat és a 
l:;űriai döntvény között a llat8.l,ybeli 1tU1önb3ég pedig 
az, hogy az előbbiben rejlö elvi döntést a biróság:1;: 
itélkezésüknél 11c~n kötelesch követni, nüg a kúri1i 
döntvénye1;: figyelen1bevételc, illetve az azol;: szet·:nt 
valö itélltc:z8s lcött:lc::::ö a birósé.goltra. 

Ebből a szemp:-ntból tehát a döntvfny is jog.::za
b:i.lynak, s így jog-fcrrásnak nünösithetö. 

A döntveny-::e vonatkozóan eln1ondotta;i.;: kifejté
se azért v:lt t:lrgyun1t szen1pontjából fcntos, mert a 
munlG1adók és n1unltav:il!::i.lól;;: közötti jogviszonoyk 
eg:yes ké!·dó:=::eil:cn húron1 kúrirri döntvény is ];:e1etke
zett eddig és pedig a -10., -~:!. fs ·"12 .. sz6.rnu . 

2. ~-lz 1910/1920. ii.J. E. ;.;_::.;á1nu tc-:1ulclet. 

A„ hábOru után a n1l1n!tri.jognal;;: rcndkivül fontos 
uj tetcles jogszabálya keletJ(ezett: az 1910 /1920. 
?.iI. E. szán1u rendelet. Ez a ren~!elct fö:eg 1:::ét J:;örül-

TÖRÖKmLABOR 

a lcgltereset.ti:;]);) francia, angol, né1net kozn1eti!niJ 
és illatszerl;:iilönlege:sségeket, valamint az összes 

h:izai gy<iral::: készítm-ényelt crect::ti g;rúri áron 
állandöan raktáron trtja. 



ménynek köszönheti létrejöttét. _4..z cgyík az, hogy 
,;;zabályozni kellett a h:~b:ruból hazatérő munka:vál~ 

!aló!t spe:::ü.i.lis jogviszonyait, a :m!isi.k pedig, hogy e 
mindjobban e1ötérb:= nyc1nuló, de a I(t. es az It. által 
csak kis n1értflrben figyelembe vett .szoc!!ilis elgondo~ 
lások €s igények fok:zcttal;b lde!égitéséröl lrellett 
gondoskodni. 

A R-nek azck a sza bá.lyai, amelyek a hálJoruből 
hazatérő n1unlravállalók jogviszonyait szabályozták, 
r11.ir céljukat érték, amennyiben ez~k a jogvisz:nyok 
viglegesen elrendezöjtek, s ezért éietbenISvőknek 

nen1 is tekinthetök. Ezek ismertetését tehát 1Y1tran 
elhanyagolhatjuk. 

i'•,_ R. is-merteté.::ánél e!sö::::-:1 b~n 1;:2t negativunu·n 
kell a figyeln1et felhívni. 

_4...z egyi:k az, hegy a n1unkajogot nen1 szabályozza 
a m:i.ga teljes egészében, ex asse, vagyis kodifilrato
riusan, hane1n csup!in kiegésziti a I<t. és az rt. ide
vonatkozó int-izkedéSeit, tehát u. n. not:elldl'is jog
szabilynal>: tekintendő. 

.l1... ma~,ik lQnycges je!legzete.::sége a P~.-ne!i: az, 
hogy rendelkezfsei nt:.n1 vonatkozn::ik az összes mun
kavállalólrra, hanem csakis 

1. a kercslccclelnli all;al;na:,;ottc1J.;ra és 
2. a lcereskedelmi <is ipari vállalatok 'ffs.::tnise

löirc. 
_t:.,. R. érvényben lévö rcndelkezesei négy csoport-

ba foglalhatók, eze:k: 
a) a feln1ondási j:g kieg~szitő szab:i.lyozásn.; 
b) a próbaidő szabályozása; 
e) a végkielégítés intézményének létesitésc; 

cl) üzletátrulüi.zás esetén a n1unl\.avállalól>: jogai
nak rendezése. 

Ad a): 
_t:.,. R. i:l feln1ondási időre ·:cnatkozó eddigi szab<i

lyokat nem frinti. _t:.,. I~t. és az It. n1á1 isn1ertetett 
szab~lyait tehlit a R. változ::..tlanul érvényben h:i.gyja, 
csupán ldegé.sziti olyn1ódon, hogy két évi, V<:!.gy ezt 
meglu1.ladó sz-lgálat esetén, a felmoncl8si idő a I{t.
ben n1egál1apitott idő kttszeresóre emelket1i1r; anli 
azt jelenti, hogy ilyen e:3ethen a fonto::abb teendölr
lrel inegb~zctt vlka1mazottnt hat, inás allrallnazott1t 
pedig hárem h::ivi fcln1ín;d8~·i idö illeti n1eg. 

A feln1ond:í.si jog szabály:zd.sa .tek1nteté.ben ki
cgészitö rcnde~lcez~::ek n16g: 

a fe1mond:ls c.snk úgy C1vényes, ha ini.sban tör-
tént és 

a fcln1ondásn'1-lt a. hó utolsó nn.pj<ira kell szólnia. 
Ad IJ): 
-~Z aUc1!mnz·Jttnak próhaidör,; felvétele azt je

lenti, hogy az a1kaln1rrzott a próbaiclö lcjártiv:i.l n1in
den indcko1ds n21kUl cll~ocsú~h::itó. l\. próbJ.idö t:1rt:i
n1a legfeljebb egy, a fontosabb teendöl>:kel meg-bízott 
aJkalmazctto::.J>:nűl peclig legfr,1jel~b lc':t hónap lehet. 
Tu!indebböl nz következ'k, hogy h:J.. a felek hosszabb 
prőbaidöben állap::;dnalc meg, vagy ha a mHnkaJ.dó 
a munl>:avülla!ót a nróbaidö lejárt?.val nen1 bocsátja 
el, határozatlan idöt'3..rta.mu szolg!ilati viszo!ly !Gtesül, 
e.melyre az á!talrlnos szabS.lyol:: érvin:yesek. 

Ad e): 
\1égldelégités illeti n1eg az a\l~a1n13.zottat leg

alább öt évi sz:Jgálat esetén. ~t:.,. végkielégitás összege 
~1g:,.• számitandó 1d, hog~:· nündcn h?.r0ro.Svi szol:<;2.!at 
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után egy-egy havi járandóságot kell ar(l-J1y1ag0san 

szán1itásba venni, Pl.: S évi és 5 hónapi szolgálat 
esetén a végkielégités kiszámitása a kövctkezöképen 
történik: 

6 év ut:in 
2 év után 
5 hó után 

2 havi munkabér 

2/3 havi n1unkabár 

5 /36 havi n1unkab2r szán1itandó. 

Irányadó az a járandóság, an1clyet az alkaln1a_ 
zott a felmondás lejürtakor knpott. 

Ad cl): 

1 ... rendelet Ji:ülön is kimondja azt a klilönbcn ál
talan:s szab:ilyt, hogy üzletátruházás esetén a inun
kaadót megilletö jogokat és ~-:ötelczetts6gcket a jog-
utóclrn átszáliottaknak kell tekinteni. ... 

Il. rész. _.\._ jogg;i,-akorJat iSUlCrtctese Illa.[,,'J-'::ll'ÚZatokl;:aJ. 

Bevezetés. 

En1litettük, hogy a tárgyunkat alkotó jo""anyaO'ot 
a birói joggyakorlat fejlesztette ki. Ezért ~egfon't.:::
sabb enncJ;: a joggyal{Orlatnak ismertetése, n1ert en
nek ismeretében az olvasó áttelünthctő képet foa
nycrni a gyógyszertári n1unkajogró1. Tern1-észete;, 
~agy nemcsak a szorosan vett gyógyszerésztürgyu 
J:gesetel~ n~•ertek itt feldolgozást, hanem _ és pedig 
tulnyon10 reszben - olyan döntéseket is felvettUn1-:, 
Y;n:lyek általános vonatkoz:isuknál fogva, gyógyszeré
szi szen1pontból is értékkel birnak. 

-~ joggyakorlatot túlnyomóan a dr. Boda- Gyula 
szerkesztésében ;neg-jelenö ,Jopi I:!ir?ap nyon1án dol-
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goztuk fel és pedig olyfor1nán, hogy a J:..gi :I-Ih·Iap 
magánjogi és hiteljogi döntvénytárait (mindegyil{ből 

2-2 kötet jelent n1eg eddig) használtuk fel, melye1<: 
a Jogi fiirlapban megjelent bírói hatúrozntoJ;: slirített 
Cs rendszerbe foglalt 1dvon9.t<lt acl.iák .. 4. Döntvény
t:írak magánj:gi 1~öteteit dr. Barla G.in1h1 és dr. l'tfes;::
lény A.rtur, a hiteljogi l~öteteit dr. J:..rar1_11 Dczö B<ilint 
és clr. I"fllJlIJCrt Leó szerkesztették. l•. szövcgb;;n z?..ró
jelben alilható római számok a Jogi Hirlap évfolya
mát (az I. évfolyan1 1827-ben indult n1eg), az utána 
következö arahsszámok pedlg a jogeset sorszámát je
lentik, úgy hogy ennek révén a Jogi I-Iirlo:ipban a bi
rói döntés könnyen feltal:llhatö. -~ nen1 a Jogi Hir
lapból vett j:geseteket a birósági o:z·.immal jelezzUk. 
-~ szám elött .t<:!.lálh:!.tó C. l;etü ~~ kir. !\:úri<lt, B]l. t:. a 
budapesti Jdr. itélötáblát, Trs::k. a huclnpesti kir. 
törvénysz~ket. hö.:p. jb. p::clig a budapesti központi 
1dr. járásbíróságot jelenti. 

Forrásmunkákul felhasználtuk Inég dr. ?1llls.::up 
l[átol.ir: ,.A. n1ag8-nalkri.hn<!:.::ott·!k szolg«1lati és n~,rng
clíjviszonyai'', úgy szint~n a l\foisz::iy-!-1orváth-Strauh
fé1e „11.íunk::i.jogi tanácsadó" cin1ü 111üvet. :1Ieg kel! 
jegyeznünk, hogy az eg~:es jogcs2tel;: közlésót n1a
gyarázó jegyz::t0inl~ szakilják n1eg ott, a hol a jog
gy::i..korlat 1-:önnyebb n1egé1theté3e céljából ilyen n1'1-
gyarázatokat sziU~ségesel;;nek véltünk. /',_, n1agyar:izó 
jegyzeteket a bekezdések elején „;u belüvel jeleztük. 

Szolgálati jogviszony jön lé-tr~ a1~kor, ha az al
kalmazott te.;.:ti vagy szellen1i mun1i:aerejét dijaz:is 
ellenében, vala1nely n1t1nkaadó részére Jej~öti. A. ::;zo1-
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gá.lati szerzöcl~s tehat függőségi viszonyt létesit a 
felek !1:Czött tII. 83'!. I"V. 6G.), rnelyn:}Jt keretében a 
1nunkavállal6 a munltaBdó háztartása, gazdasága, 
üzlE:te vagy egyEb v5llalat'.1 vagy l;:eresö f:g!alkozása 
köriiben tartós szolgálatck teljesit2s2re, a ,n1unkaadó 
i~edig ei!2n2rték Jizetfsére kötelezi magát. (III. 918.) 

_4.z azcnt:in, hcg:,r <!. munkavállaló egész m:inka
erejet Jdzárólng a munkna~ló j::.vira kösse le, a szol
gálati szerzöd~snek nem érvdnyességi Jtell:51i.e es !gy 
az a körlilmény, hogy a n1un\;:avó.1l3-ló a szolg:.:l!a.t 
clvá.llalásának és telje:sit~;.;énelt idejében egy inási!t 
nu1nkaadó részfre is n1ur:i1::.,·:t teljesitett, n1ég eg:y·U.l
la18.n nem zárja ki szolgál:! ti jcgviszony fennállásit. 
(\T. ·192.J 

l{Gthetö a ::z-~lgál2li ;;zerzCdfi:5 hsllgutólagos::u1 
is s unna.k fenn:Ul~lsa kövctkcztcth.::tö a személyes 
szolg:llatc·k_ ter111észetél~öl, u munl.:a állandó tcljcs'.té
::.6böl és a teljesit0!; 0lfogudúsjböl, f2lt5.v.c, hogy egy~b 
kiziró körU.ln1ények (p!. c~·g_látii k::.'.elók/ fenn nem 
tlllanuk, (II. ·150., III. 1L13.). Séil a szolgáL:i.ti szer
zödé:; nemc~·::..t. Jdfejezelt nyil:1tlt•Jz.u.t2k. hanen1 a fe
le1t 31tarattlt és sz:in:iJkút yf\úgos'.).n n1utató C;321cl:
n!.ények utján is léte:-;ithetö. ii... :-;zolg·áL~tck tnrtó::.; el
végzése -is a .szolgilatnak úll8ndó elfog-3rh'i.sJ, ['_. f2lc1~
nek a szo!gáiati jogviszony n1egtcrenit§sjr~ ir(!nyuló 
ilyen félreérthetetlen akaIJtny'.lvánu!dsát foglaljJ. 
n1agában. (rV. 1•168.-). 

J. ~'fégis természetes, hogy az aJlt::;ln1n.z:;ttak fel
vételénél mindenkif-pen előnyös, he rövid sze!·zöclisben 
tiszt:izz:ik írásban a szolgálati vL:zonyra vonatkozó 
inegállap:dásunltat. ügyelni kell különösen arra, hogy 
olyan !'Zndelkezés ne kerüljön a szerzödésl;c, an1el;v 
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a törvény vagy rendelet kényszeritö szabftlyaival el
lentétben áll. n1er:t az ilyen 1tikötése]{ hatállyal 
amúgy sem birna.lt. _>\_z irá::be!i szerződés különösen 
fcntcs az olyan esetekben; amidön n1eghatározott 
tarta,mra aikalmazunk valakit. 

Nem korlátozzá.l{ a szerződési szabadságot 
az érvényben lévő jogszab§.Iyok a szolgálati 
viszony idötartamának n1eghatározása kérdésében. 
Nincs teh1t akadálya anna:k, hogy a határozott idö
tfl.rt.anu·a. kötött szolgdlati szerződést a felek határo
zo~t idő-tartamra több izben is megh:sszabbitsá1t. Ez 
a meghosszabbítás azonban nem lehet visszaélésszerű, 
vagyis egyedül arra irányuló, hogy a R.-tel a munk3.
vállaló részére biztositott jegek kijitszassan2k, ha
ne,m ínclJkoltnak ],:ell lennie. (Ill. 122.). A.nnak sincs 
akadálya, hogy a határ:zatlan idöre kötött s felmon
dással n1egszlintetett szolgálati viszony .'.l felek n1eg-
8.1lapcd.ls:i szerint n1cghatürozott időre foly,tatódj-§k 
tovább. (II. 1117.l. I-Ia a fe1e11: a szolgálati viszony 
időtartamát bizcnylalan kifejezéssel jclClték meg, pl. 
id·ü1yre, lü,,-:egitésre szólt az alkalmazüs, a szerzőcl-~st 
h::iUi.r~zatl:in idöre kötöttnc;Ji: kell tekinteni. (I. 1370.) 

J. Ebl;öl tzhdt J·:tthatjuk, hogy hattl.rozctt idöre i;:; 
!eh~t rcl1cilmazni, ebhcn az esetben azonban a szolgá
lat tc:rt:1n1át na.pt!.lrszerUleg rneg- J,:ell -:i1!::1pitani, mert 
Jtülönte.n n1fg a J;:is•2gitfsre v;.tgy egy iclCnyrc szóló 
<:.lkalnutz:'.tsnú.l i::; az nU::aln1a7...<\st hatirozt:.tlJ.n i:.:öre 
k?~tCLtnek tekintik. A„ h2tLroz:::tt iclötarvi-mu alit3.l
n1az:-is esetén a szolg-:Uati viszony a megjelöit n:ippal 
elGzetes feln1oncl2.3 nClklil is n1eg·~ziinilt, ::; a !djelölt 
idöp:nt előtt csakis vab1n1ely jogos 2.12-pün lehet u 
.G;..:.Jgálz,ti vi5L:()nyt tögtC:ni hat<illyal ;;112g."zih1t::tni. 

1·1 
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Amennyiben az aU~aln1azott n1eghatirozott időn t~l 
szolgá1atot telje.sit, vagy az ilyen hahirozott i?~~e szo
ló alltalmaztatást 1tölc::önösen Jneghossz3bb1tJak, a: 
alltalmaztatási szerződés határozatlan idötartamuvu. 
alakul át s ebben az esetben az alkalrnaz:ttat a h_a-_ 
tározatlan idejU szerzöd€ssel járó jogol::: s felmonc1as1 
idő illeti meg. 

2. Próbaidő. 

1Próbaidö 1dkötése esetéhen az alkaln1azás a pró
baidő tartama alatt csak ideiglenes jellegü s mint 
ilyen, b:irmelyilt fól rész6röl külön megoltülás nélltül 
is bármiltor megszüntethető. (C. IV. 4270/1930.). A 
R. hat<ilya alá. cső alkaln1azottaltkal (ide számittat
na1t a gyógyszerészsegéclek is) a próbaidő t:irtan1:i. 
]tét hónapnál hosszabb időben nen1 állapíthat? . m~g. 
és az alkalmazott hátrányára ettől eltérő l:::ikbtes er
vénytelen. (VI. 12e .. , 128.) és így szolgálati. .<szerződés 
a nróbaidő Jegh:sszabb tartarnánal;;: le.i8.rt3.tó1 l\:ezdvc 
ha"tároza.tlan idötartamu szerzödés1té.nt folyik tovübb. 
(IV. 1258.) 

Egy esetben há.romlH.!.Vi próbaidö köttetett ki s a 
felel>:. ~- szerződést ugyancsak lüiromhavi. próbaidőre 
meghosszabbitottálL A.n1ikcff azután a munkavüllaló 
a felmcnd:isi illetmt:nyelt iránt pert inclitott, t:. biróság 
nem fogadta el a munka~dóna-k azt a v~de1\:ez:ls-3t, 
h:gy a .=zotg:dati viszony előre ineghatározott időre 
szólott s ezt a munkav&llaló is tuclomasul vette. _A,_ 

biró:::ág ugyanis ·a szolgálati viszonyt két hónn.p el
telte után hatclrozatlan időre meghosszabbitottnaJt 
tekintette s li.imonclta egyszersnlind, hogy a határa-

211 

zatlan idöre ltötött szerzödést a munkaadó és munlra
vállaló határoz-::tt időre szóló szerződéssé csalt űgy 
változtathat.iák át, hogy ez a munkavállalónak a fel
mondási iclöre esö igényeit ne sértse. (VI. 125.) 

J. Fontos tehát, hogy a munkaadónak a próbaidő 
utolsó napiáiv; kell nyilatkoznia a mun1;;:avállaló el
bocsájtását illetőleg, mert a próbaidő elteltével to
vábbi alkalmaztatása esetén a munkavilla16 hatá~ 
r.::zatlan időre allralmazottnalt tekintendő. 

s. Fizetés. Ren1-ttne1·áci6, 

i~„z alkalm::izott fizetésének me!?'h~t<"irozása sza
bad eg-ve:;:ked"'s tárg-va. azz<il a korlátozns~al, hoi:rv a 
munkavállf116va1 !"Ze.mben J;::lkötött egvo!d~lu előny 

esetleg a birói védelem n1eztagadását vonhatia mag:a 
után. (TV. 78.). _4.. fizetésnek nem ken ·készpénzből 
állnia. _4,, munka ellenértéke lehet bármelv más gaz
dasági értékkel biró szolgáltatás is. (IV. 692.) 

J. },_ rendszerint keresetszerüleg és díjazás ellené
nében végezni szokott tevékenységnek ingyenessége 
ne1n vélelmezhető. _4..z ilyen természetü munka igény
bevevöje tehát a munka clijazása a161 csak alrkor 
mentesül, ha az ingyenesség kiltöttetett. 

~~ :nunl~abér nagysigának a felek szabad meg
Egyezesere lnz:tt voltából li:övet:kezik, hogy az alkal
mazott abban az esetben, ha a munkaadó által a jö
vőre való hatállyal egyoldalűlag leszállitott fizetéssel 
nincsen_ m~ge:égedve, csak arra van jogosítva, hogy 
a szolgalat1 viszonyt azonnali hatá!lyal megszüntesse. 
Ila azonban a szerződés felbontása helyett szolgála
tá.ban az illetmények lecsökkentése után is megma-

14• 
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rad, úgy ninüs sulya az allralmazott esetleges jog
fenntartó nyilatkozatának sem (VI. 1267.), mert a 
szolgálatnak a Jecsöldi:entett illetmények mellett való 
továbbfolytatása az illetmény csölrlrentéséhez való 
hozzájárul:issal azonos hatály-u. (VI. 1102.). 

J. Ennelt ldcn1elése azért volt szüli:séges, mert a 
sulyos gazdasági viszonyok a gyógyszertárak forgal
mát és jövedelmezőségét kedvezőtlenül befolyásolták 
é.s így több esetben fordult elő az is, hogy az alkal
mazottak járandóságát önhatalmulag csölrkentettélt, 
ami ellen ugyan több esCtben az alkalmazottal;: til
takczta.k is, az:nban a munkanélküliségre való te
::1.dntettel, a szÜigálatot t )Vább folytatták és a levo
násba hozott összegekre való igényüket aldror kisé
reltélr .meg érvényesíteni, amidőn az alkalmazásból 
1dléptek. 

A I{úria 778. számu elvi határozata szerint: Ha 
a munkaadó a szolgálati s:~erzGdés m:!glrötéselt:'.:'r vagy 
utöbb remunerá.'.'.:.ió fizetésére lrötelezi magát, ezzel a 
remuneráció elveszti ajándék jellegét és kötelezettség
g~ válik alr1ror is, ha annak összegét vagy mértékét 
előre nem is hataroztálr meg. 

A 777. számu elvi határozat pedig 1:;.imondja, 
hogy a több éven át rendszeresen adott remuneráció~ 
nalc kifejezett kilrötés hidnyában is illetményje11ege 
van. 

_<\.nnalc elbirálűsánál, hogy ajándél:;.ról vagy fi
zetés jellegével biró szolgáltatásról van-e szó, nem a 
szolgáltatás elnevezése, hanem anna.J.r lényege az 
ir.iinyadó. (II. 1616.) 

J. _A,,. munkateljesítmény eUenértéke tehat, bármi_ 
lyen elnevezés alatt adj!i1i: is, fizetésnek tekintendő. 
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:\. _n:pldij, :- jutal:!k, a nyerc.3~gl'Jszesedés, la]cbZr, 
e!Jatas, Iakas, rendszeres remunenició vagy bármi
l~en. ter~t.szetbeni járandósUg & fiz~tés kiegészitö 
n.::szet Jn:pezi. 

.'J. Rendes jel1no1ulás. 

. _Általán:s szabily, hogy a határozatlan időrű 
:~olo ~!kalmazt1tas csakis megfelelő felmondás ut-
1an szu~tethetö .meg. Pusztán a munkaadó halli.la 
felmondas nélkül az esetben se1n szüntetheti nieg az 
alkalmazt:1tási v~zcnyt, ha a munkaadónalc kizáró
lag az ö személyéhez kötött foo-Jalkozása volt (Ili 
970.) . l:l ' • 

J. _.<\ fellnondá-snal-: a R. 2. §-a értelmében íl':íslian 
1 lj t•• t. . re__ or e.~nic. l'>. szolgálati .:;zerződ~.snek ettől a ren-
de!1rez~stol az alkain1azctt htltrán":ira eJtor ·· 1··k·•t · . ·' -O\loe-
se1 a R. 23. ~-a szerint érvr~nytelenek. 
_ J .. -~ felrnondási igény sze1npontjiiból annaJi: 111err
all~~lt.asa, h-gy az alkalmazott egyszerü, fontosabll, 
vaö~. 1~~? fontos munkakört tölt-e be, igen nagy je
lent~scgu, mert a szolgálat időtartamán lrívüI a mun
kakor . az irányadó abban, hogy az alkalmazottat 
n1~nn_y1 felm"Jnclási iclő illeti meg, A„ felmondási idö 
1:1ertt:.l~e a feln'.-:indást n1egelCzöleg betöltött utolsó 
alland~ munkakortöl függ. Ila a 111unka,kör merrvá!
toztatasa rövid idővel n felmondűs előtt tör~tént 
akko_:· e~ nem iranya~?·. n:ert véleln1ezni lehet, hog; 
a~. ?~t_tpd~ ~a- fzlmonaas1 idö tnrta1nának kijátszása 
celJabol to_r1.ent. I\'.özömbös az a li:örülmény is 1100-y 
az alli:almazott illetményeit hó, het, nap va~y ó~a 



szerint számitva kapja-e, mert egyedül a munkakör, 
annak terjedelme, önálló tevél;:enysége, esetleg az 
alárendelt alkaln1azottal;: száma, a gyakorolt felü
gyelet és a felelösség kérdése az irányadó. 

A felmondási idő fontosabb hatáskörrel nen1 biró 
aUtalmazottalrnál hat hét. Ilyen alkaln1azottnak mi
nösíttetett például a kauciós pénzbeszedö. (I. 902). 

l:ia1·omuav1 .telmonda.s illeti meg a segédszemt:!ly
zetnel;: azokat a tagjait, akik fontosabb munkakörrel 
vannak megbizva. _<\. iontosabb munkal{ör e lei:ral
sóbb fokának fogalmi kellélte, h;.gy az alkaL.na;ott 
hatásköre nagyobb legyen a segéelszemelyzet atlagos 
hatü.sl;:örént:l, vagyis, hogy az a11{aln1a.zott hatU.sl;:öré
nél és ahhoz füzodö fele1osségénel fogva a segcdsze
mélyzet tagjai J{özül kierneH;:edjel.:. (I. ·16., 9ü~.) To
vá.blJá: fonLosabb teendö!uöl .csal;: ,Gtt lehet .sz6, ahol 
az all{almazottnak az átlagosat meghaladó is!tolai 
elöképzettsi.:get, vagy nagyobb gyakorlati tudé.st fel
tétel.ező olyan hatisköre van, amely bizonyos önálló 
elhatároz<i.óisal és tev6ltenységgel van egyesitve, vagy 
ahol bizonyos kezdeményező működésre is van al
kalom. (Tvszk. 1132-1926.) 

J. _A_ gyógyszerészscgéd fontosabb teendökkel meg
bizott alkaln1azotlnak tekintendő s igy J;:ét éven aluli 
szolg~lat ese~i;!ll 118.romhavi, li:ét évi vagy ezt n1eg
balado szolgalat esetén pedig hathavi felmondási 
időre van igénye. Szánios esetben felmerült az a 
J;:érdés, hogy a gyógyszertár önálló vezetésével n1eg
bizott és hatósigilag ldrende_lt gondnol;:ot nen1 ille
ti-e ~eg az egyévi felmond<isi idő. JU. egytiVi fel
monctasi .ídő tekintetélJeu irányadó a J.;:.úriauai{ ·12. 
számű jogegységi döntvénye1 an1ely szerint; 
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„1Iagánvállalatnál magasabb tudományos li:ép
zettséget igénylö állást betöltő és iiyen ~tépzettséggel, 
vagy ezt pótló gyakorlati szakismeretekkel rendelke
ző alkaln1azottat _ mis n1egűllapodás hic1.nyában -
az egyévi felmondé.si idő aJ;:kor illeti meg, ha a vál
lalat a nagyüzen1ck l::öz.:! tart~zik ÉS az alkalmazott 
az egész vállalatra, vagy annali: valamely ön<illó 
ágár.i ki~erjedö vezető és irányitó rnunli:al{örrel van 
felruhizva.i• 

J. Látjuk ebböl, hogy a gyógyszertári gondnok a 
döntvény által kivánt sz.cmflyi kellék!Oltnek megfelel, 
amennyiben magasabb tudon1ányos képzetts„ggel 
rendelltezil>:. és az egész üzemre lüterjedö vezetö és 
irányitó munkaltörrel van felruházva, nernli:ülönben 
az állás is tudományos képzettséget igényel. _t\..lta-
18.ba.n m-.gsem alkalmn.zható ez a döntvény gyógy
szertári gondncltra, n1ert olyan gyógyszertar, arr..ely 
a na.gyLi.zomek ~-:öze volna s-rozható, alig egy pir van 
az országban. 

Ezért n1ondta ki a I{:úria adott esetben, 
hogy az egyetemi oldcvéllel rendelkező gyógyszerész 
alkaln1azottn::1k al;:kor jár egyévi feln1ondási idő, ha 

BOLUS ALBA STERILISATA 
„JLABO li:~-66 

a 1~·11. }ig. III-nalt xninde~1 tekintetben 1neg1elr;Jö és 
ab:;zolut !nsgbizható 'készitn1ény. 

,,LABOR''tubuskészíimények 
lis~:c.u an12rikai \'~tsdinnal h":eszillnelc 
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Hl~!)ykiterjcc!C:;il ($ fOY!f<ll;nu, cg~sz üzletre kiható, ld
magasló, vezető és irii.nyitó n1unkakörrel van alkal
mazva. Igy betegsegilyzö intézet nagyüzemü g-yógy
szertó.rának vezető gcndn:J~át egyf.vi Icln1ondás ille
ti, az alárendelt oszbilyvezetö gyóg-yszerészeket pcOig 
.hat hónap. 

A feim:::ndási i::iö rnegrövidit2senek til1ln1áról 
rcnclslkezik a I\:úriu •JO. szán1ú jogegységi döntvGnyc. 

„.A. kere:okedösegédnek és ipari vagy kereskedel
mi ·v·állalat tisztvi.::elöjének szc1gálati .::;zerzödfsében 
a fe1rnonc1á3i idCt, lc~t E:·1et el n;:n1 érő szcilgálat e::;e
télJcn seni lehet az ailt3.l.n1azott kári1·a az érvényben 
lévö tó'..tcl2s jogszabáiy:I1.tól eltér'.ien szabályozni.'' 

A .::zolg<i.1ati iclöre vonat1tozó jcgszal~ályolt kö
zül az alkain1a7.ott hátrányára. szerződéssel sem rnó
clc:~ith:it6k 2. rendelc~nek azolr a ::zabúlyai, an1elyek 
hatheti, illetve luí.rc1n:1ónapi i'Elm0;1d-;lsi idő -~s an1c
lyck kCtévi, vagy .2zt 1neghalacló szolg~i.lat c:;;et~rc 

hárem, illc-~t»'e hathón::ipi f2ln1ondisi iclöt áilapit:ing,k 
ineg. (J\T. 211.) 

A. nen1 ckleveles gyógy;.;zeT~::zc1t (!s gycJ>.ornnl::ol\. 
felniunciási ideje k:.:t éven aluli ~-;zclg::Uat c::::et~n ü h~t, 
ezen fellil perJ!g 3 bó:nap. 1.Jgyanez an :l tcc1!nikákra 
Cs p~nz:túrnoknökrc j,;. Ez utóbblc:.1t teki.ntet~ben a 
1:.:i::zp. jiJ, 103304.-182·1., 100·122--1825., 107536--lf\25. 
szdrnu i'.~letcivel kim::nclta, hogy 11at:1cu, llletve i1ú
ron1l1avi f2ln1andás illeti lneg a pénztárosok'l.t akkur 
is, ha b2rkif1zetfst teijesitenel;:, tovúb1xl N1tiJnai
pSnzL1 rt kezelnek. l\. p:!nztárnc·lü n1inös:fg sze1111;Jnt~ 
já.tól ez sz á.11:'.is font.Jsabb je!legünek c.::a!t ::iz eset
b~n nünö-sül, h2, a !J:°!nztárnok az egész Uz1etre kiter
jedően, önáEóan és felelősség nélkül 11:ezeli a périz· 
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tart, kln1ut'1tiso.icat k.:!sz]t 0s a kuh:.soJi.:at ina.g:inál 
tartja. Viszont a napi pénztár J>:ezel~sóvel n1egbizott 
pénztárn:lrok általá.ban fontosabb teen:lökkel n1eg
bizctt alkalmazott3knalt nen1 minösülnek. _4.. gyógy
szertárakban aU;:aln1azott labaránsck felmondüsi 
ideje 1·1 nap. Ugyanennyi illeti n1eg a tak3,ritónöt is . 

_4.. felmondási idő tc.kintetéten fontos két esz
tendő úgy szán1itandó, hogy a feln1ond1.si idöt nem 
ke:ll figyelen1be venni. Ezt m:ndja ki a 41. szán1u 
jogegységi döntvény: 

„li. kere::sk2dösegédne1t és az ip:l.d va.gy l"ere.s
kedc!mi vá!lalatol;: tisztviselőinek szclg:lt1ti viszo
nyait sz3:bá1yozó 1910/1920. :Uf. E. szin1u rendelet 2. 
s-anaJ~ n1as:dilt bi::kezdésében n1eghatározott hos::zabb 
fehnondási idö inegtli.lapittsa szen1puntj.:1ból a feimon
cl<is iclöp~ntjáig eltelt szolgáia.ti időhöz a fe1I11ondási 
ic!ö tartalrnit abtan az e.:l':tben se1n 1;:el! hozzászá
mita11i, ha a szolgálati vic;zonyt felmondással a nn:n
kaadó szünteti n1Eg.' 1 

A szolgálati idö n1egszakitása eset~n. tehllt ak
kcr, amikor az alkallnazctt előbbi alkaln1azasának 
helyére bizonycs idő 1nulva is~nét visszatér, a feimo11-
dásl idejént:•k n1cgűllapitá2ánd.l a n1cg2zakitis előtti 
sz:lg:ilat is szirnitüsba vecnclö n.'Jb::ln az esetben, 1,n 
a ·mcgszalötási idő egyévi idGbirtarnct nH:g nen1 
halad. 

-4- felmond·lsi idö kitölti.se ktitelczö n12g ukltor is, 
ha az a törvényesnél rövidebb időben jelöltetett is 
meg, mert ha az alkalmazott a rnunk::iudó hozzájüru-
1:1sa nél-kül kiltlp, akkor -elveszti ?~ felmo11dfunalr hát
ralévö iclejérc járó fizotósót és végki.elégitt:sGt. Ha 
azonban a munkaaclö az all<almazottat az általa eset-



le<Y tfve:sen lüjeli.Ht lej·lrati nupon elJJOCs<ltot:a.'. a_ t~r·
v ~nyes fcllnondási idő hátralévő részének .Jntolt·~s;.:r~ 
a e t:ll;;ccsatott alltalmazottat vissza nem lüvhatja, ri.1~1 
~ z különbözeti idöre üsszes illetményeit H:övetelhe.t_1~ 
Ha a n1unli::a9.dó a fe!n1ondislJan lé.vö ai1tal~~zottJ.aL 
a szol,.,.álat te1jesiti3e alól teljesen feln1ent1, ugy_ JO
gában0 an a feln1ondási idöre járó fizetést a szoli:asos 

idöten kiszolgciltatni. . . 
A.. rendes felmondási idő alatt u 2zolgálu:t1 _v1-

szcn:, fennáll é.s ezen non1 változtat az a ]{Örülmeny 
sem,.) ha a munkaadó a fel!nonclási idő ~.latt ~lltal-
naz . ..,~ ... J...-Lto·1 a ezolgíilat teije::;itf!sét nen1 kovetell. 

f; ...,LL < • - ,, • • • 
J. _l\z alkaln1nzottnalt a felmcndá$i idore _JaT~ 

munl;:abérét azon munl;:ab.§r (fizetés, laldJér'. barmi 
néven nevezendő és r::ndszcrcscn flz3tett pótl::•l;: vag:;.'. 
""'"''"ll' i·ut:JLk. nvcresé.gr(:szc:oedfs, tern1észetben1 
-~::.- , ~ . •t - oJyct az szol...,..:lltatis stb.) szcl'int k~ll szunn an1, ::i.n1" ". „ 
anutln1n.zott a szolgálati sze.c·zödésn!:!k a feh11ond"-:_s 
--1c·•,,on"i·•,1· .... n 0;··vii1lvbc!1 ál.ió rencle1li:ezései érteln1'2-
1~ l' . l. e ·-•e ' -· .• • . • , 

bcn élvezett. Ide sz'.ln1itanjó tehát a remuuerac10 i:;, 

b.a ann:i.\\. illetn1ény jellege van. . . 
A. n1 ;.:n1tavállaló a ::cllnond1si iclö alatt _anas_k:

res§s q6lj8.b61 inegfelclö tavozl:ü itló engcdel~e~~~/~t 
igénye1he~i ( közp. jb. 102395-1'~2·~-). Ezt _az idot :7: 
all\.aln1azott az üzlet\ ónikban igenyelhe~l, d~ . cs.:i.1~ 
ald\.:.r, anül\.or tavolljt.:; a vá11J.lat1Jan Jelentd~en:y 
hátránvol;:at ne1n okoz. 

J. "_i\. gyóg-ysze1·é3z all-.alrnazottaltnál ~1::11 ~ndokol,t 
ilyen idő engedélycz::'se állisli:eresC-.s celJalJo_l, .. 1ne1 t 
'-''7a1-v1dnJ•)jai erre ichctö32g'f:t nyujt.:rna!;:, 1negi.3, ha 
-- „„ • ·1 , . 1"'1 "'t l>'"' ..,,.,1 •• ,z enig,])nye!i, úg;y n1cgtagaan1 nein -1- , .-e""~"" "" 

gcdéilyel vissza nern el. 
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J . • 4.. feln1onchis csak irásbeli uton eszközölhető. 
Szóbeli feln1ondás csal-. a·kl\.or érvényes, ha az alkal
mazott azt kifejezetten, vagy a köriiln1ényekböl n1eg
állapitl1atóan elfogadta. 

J . • A... felmondás lejd.rta csakis a hó útolsó napjára 
.szólhat. Eszerint a hatheti felmondás oly idöpontba!1 
közlendő, hogy a hatodik hét utolsó napja a 1tövet
kezö hónap utolsó napjd.ra essélc .A.. 3 és 6 hónapi fel
m:nclások legkésöbb a hó utolsó napjáig irdsban köz
lendök, n1ert !;:ülönl:en a felmondás kezdeti ideje egy 
hónappal eltolódilc 

J. Az all;:aln1azott kilépéseltor igen sokszor jogle
mondó nyilatlto,.atot állit ki, an1<.:lynelt ellenére ké
söbb mégis pert indit és ltövetel~si.:ket tán1aszt. .t\Z 

olyan tartalon1mal l\:iá.llitot:t n;1n1gtá-k, amclye.!tet az 
alltaln1azott ,;teljes lüegy,;nlit<!.sül", vagy azzal irt 
alá, hogy „ ezzel nünden köve:telésen1 telji;s kiegyen
litést nyert'' rendszerint kizárják unna!;: lehetőségét, 
ho&'Y az alkalmazott lni?1n1Hycn igfnyt is órvénye
sitl1essen n1ég akl~or is, 11a a feln1ondási, vagy vdg
kielégitósi ig&nyeinek cgyrészéröl ez:.::el lcn1undott. Az 
ilyen megállapodások szo~·ult <tnyagi helyz2t, beteg
ség, büntetö fldjelentéssel való fe:nyegeté3, vagy egyéb 
olrok alapján '!rényszer cimén sikerrel alig t{nnadha
tólt meg, n1ert a kényszer helyzetet a birós<ig cs3k 
altkor <illapitja m::g, anlikor az a1ltaln1azott az ilyen 
megáUapcdást közvetlen és \"csz&lyes fenyegetés, 
vagy eröszn.k alkalmaz<lsa folytán írta al<l. 

Igen Érdekes az az itól~t, melyne1t tényűl!ása 

szerint, annnk ellenében, hogy a. n1unkaadó elszi
n1olás hiánya. n1i<.:'.tt ne111 tesz ellene feljelentést, ebbö! 
származó tartozd.sát elengedi, Ullásáról, nyu.gdijáról 



és végldelég!téséröl lemondott. _.\z alkalmazott meg
állapodás hatályt.?Jar.itása és a nyugdíj kifizet{se 
ir8.nt psrt indított azon !lZ alapon, hogy a joglemondó 
nyilat!~czatct kényszerh2~yzetben betegen adta lti. 
ii„ bíróság az' alltalnu1zott keresetét 2lutasitotta, mert 
a n1unkaadó azz:il, hog-y választás elé állította, hogy 
vagy bUnt.~tö feljelentést tesz ellene, vagy a nyilat
kozat aláírásával igényeiről lemond, nem fejtett 
'ki olyan ellenállhatatlan ltényEz:.:1t, vagy olyan 
illetélttclen befolyásolUst, n1ely az alkalmazott 
szatatl elhatározási k0pességét kizárta voln:i. 
l{ttségkívül fenniiló áruhi3.nnyal sz::.mten 11z alkal-
1nazctt felelöss~gé<, vagy büntető e1já;:ás alá von:1a
tó vcltát é.r:pea a 1n:g„ndita..ídó ,bünte'tö eljárás lett 
vc·lna hivatot'i:: ti:.>z.tű;(.ni, eunelt kilátásba h8lyez-§2e 
t[1:1:lt nern volt jogtalan. _t;_ bct'='g.ség'.:ek az alkaln1J.
~ctt úlütl elCadott foka p::dig nen1 volt alkaL-n;i,s 
szabad akarat elhatározási kép::ssCgére gátló befo
Jyűst gyakorolni. Viszont :1 gyö1·i Tábla P. II. 37·1-
1927. k:!Zámu itélctével a Eúlyos Jncgélhetési és nehéz 
clh::lyczk~-dési vi:.:zonyol-;.at olyan le1lti ké;lyszernek 
n1ü1ö-·iictte, a.1nely a nyugta a!áirásrrkor a SZ3Jb&d
akarat 0lhatJ.rcz:isút kizárta ós e:niatt a ny:tat!~oza

tct jcghs.tá1yosnak nl:m tekintette. Igaz, hogy az 
<llk:.1Ln1a:;:ott a nyugla aláirüs::J\or a ,pénz !tifizétésé
vel n:eg:b~zott tisztviselő előtt ]djelentette, hogy ezt 
csak kénysze1~~1elyz;:tb2n teszi. 

5 . .tL::onnali l!atályfr elbocsdtás. 

_.\. rende~ fdn!o:nd:ison kivül a s:;:olgálati viszony 
c:;:ak akkor .szüntethető n1'2g egyoldalu akaratelhatá
rozással, ha rögtüni hatalyu feln1ond<isra van olt. 
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Ebben az esetben a mcghat<iroz0tt idö:·2 kötött szol
gálati viszony is :m.::?gszüntcthetö már a ki'kötött idö 
eltelte előtt. (II. 292,) 

A rögtöni hatUlyu fehnondas valanH:ly elöirt 
fo_rn:áhcz, vagy szavalthoz kötve nincsen, de n1egki
VanJa a gyakorlat, hogy a feln1ondó fél az ok m·„·"'
jclölés2 :mellett vilá;;os és ·hatfu·ozott f-armiban h;~
za a felmondá~t a má.sili: fél tudon1ására. (I. 124'1h 
1366.) _A,_ feln1ondá.B ckainak ltözlése altlu':nt 'ltell te· 
hát, hogy történjélt, hogy a n1ásik fél semmi ltét
sógben sz lehessen a tekintt:tben, hogy miért történt 
a felmondás. (II. 1366.) 

Az azonnali 11atályu elbocsátá.B jogával az a!'ra 
okul szolgá.ló tény felis1nerése utá.n - ha pedio- az 
kéo:öbb jutott a munltaadó tudcm<isd.ra - az :rról 
való tudomá~·szerzés után nyc1nban k~ll élni; e1len
kezö eset~n a munltaadó úgy tekintendö, mint aki 
a jogának gyal~orlásától önként cl:illott ós az elb~1-

csátdsra okul szolgáló tényclcet megbocsátotta. (e. 
II. 6·172-1929.j Nen1 késedcln1Es azonban a fellnon
d<i'::i jcg érvényesltése akkor, ha az ok f"lmerülte ós 
a f~lmondás ltözlése között olyan rövid idő 't2lt el, 
hogy annak tartama alatt a mun![aacló mcgbocsá
tés~·a mutató magatartást nen1 is tanusithatott. (C. 
II. 5381-1930.) Nern le:het a megbocsátásra köv-:=t
keztetni akkor, ha a munkaadó a fellnondisi oln·ól 
történt értesülése után a felclel'ités irdnt viz:.::gá!atot 
folytat. ~~ vizsgálat fol;ytatása ugyanis a n1egbocsátó 
szándékot kizárja, viszont a szolgűlati viszony ter
mészet"1;böl folyó ltölcsönös jóhiszeműség is megki
vánja, hogy a mun.~aadó allcalmazottjával szemben 
az eliJocsátüs jogát :csak akkor gyakorolja, ha az aI-
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ka1mazott terhére !·ótt cselekn1ényeket. vagy mulasz
tásokat es azok ter,ieclelmét a vizsgálat megnyugta
tó n1ódon mcgá!lnpitotta. (VII. 546.) 

Igen tanulságos az azo!'lnali elbocsátás joga te
kintetóbsn a _g-yöri kir. itélötábla 1938-1927. számu 
ité!ete, amelynek alanul szolgáló tényd.l!ás sz2rint 
a gyóg-yszertár vezetésével megbizott alkalmazott 
engedély nélkül olyan 3.ntcikkel::et árusitott a gy6gy
S7.ertárban, ame1yek nem a munkaadó tulajdonai 
voltak. li. nn1nltaadó emiatt fe1el'5sség-re vonta ugyan 
alkalmaznttiát, de az azonnali hatály·u felmondás jo
gdt csalt késöbb gyako„olta, <lmi1tor a gyógyszertár 
ve7f'tésé-re m~ís, alkalmns embert ltanott .. 4-z alkal
n1azott felmondtlsi időre járó járandóságai iránti ltére
Gct<~t a tábla elut?.sította. n1ert az a ~;:örüln1ény, hogy 
~t munkaadó az azonnBli elbocsátási olt felfedezése 
és az alkalmazott felelősségre vonása 11b'tn nyomban 
?1:>n1 bocs<itotta cl öt, nem szolgálhat alapul annak 
rnegálla.uitására, ·hogy a mun1{aadó cselekn1ényét 
n1egbocsátotta, tekintve, hog:y a közérdek kivánta, 
hogy a g-yóp;yszertá.•_· n1egf..:lelö alkalmazott hián'yá-
1Jan ne sziln.:::teljen s i_gy· a n1unkaac1ó az öt illető ja· 
gok _g-ya1tor1ásában aJ;:adályozva volt. 

Természetesen az all;:n.ln1nzott is jogosult állá
:::;frl;ól azonnali hatá1Iyn.1 kilépni és a feln1ondási idö
rc j<iró fizeté"'.énck, esc::tleges végltielégitésének és a 
feln:ondá~:i idö 1ej::írt:5.ig terjedő mind~n illetn1ényé
n:·k azonnali és egyösszeghen való kifizetését igé· 
nyelni. amennyiben ol:van okok foro,e;nak fenn, an1e· 
lyek őt erre feljog-ositiák. Ilyen töhhel~ kö7 ött az, h?, 
a n1unkaadó a fizetést egyoldalúan leszállítja. <L. 
fentebb.) 
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.t...z azonnali hatályú felmondásra okul szolgáló 
eseteltet a !{t. 58. es 59. 8§-ai soro1jUk fel. Ezeli: a 
szaliaszok a li:övetkezöképen szólnak: 

58. §. li .. segéd a szolgálatot fJhnondiis nél· 
kiil elhag;\rhatja: 

1. ha a fönök szerzödési li:ötelezcttsZgeit 
nem teljesiti; 

2. ha a fönök, ennek helyettese vagy csa
ládtagja a segédet tettleg bántaln1azzák vagy 
ellene súlyos becsUlet:;értést követne};: el; 

3. ha a szolgalat folytatá<>áva1 a seg·Zd 
egészsége vagy élete oly ok míatt lenne veszé· 
lyeztetve, mely a szerződés -li:ötósekor felisn1e!·
hetö nem volt. 

Ez!;:n esetekben a segédet a fiz.~tes és el-
18.tás az egész felmondási idöre illetik. 

5D. §, _!\. segéd f2lmondás néll;:Ul elbocsúl
ható: 

1. ha a fönök bizalmával Y3.ló visszaélés 
által az Uz1et érdekeit ves:,:élyczt~ti; 

2. li..a főnöke beleegyezése nélkül akrir sa· 
jút, akár n1is részér.:; kereskedelmi ügylelek
kel foglalkozik; 

TÖRÖK-LABOR 
bérmunkákat 

igen elön;rUs f2ltete!ek n1eU~tt, a !dxánt 
el ö i r ú s szerint eg7,:!kt kivit2lben 
vúlJuI. 



3. ha kötelességz teljcsitését eln1ulasztja; 
4 .. ha hd.rom napnál továl:.b ts.rtö fogságba 

kerül, vagy fCnöli:e beleegyezés:e és jogos gátló 
ok nélklil az üzletből három na.pnál tovább ta
vol van; 

5. ha sze•:zödésileg elvd.llalt kötei.:~ssége 
telj::sitésére alkalmatlan; 

6. ha a szolgá.latra hosszat·b betegs·fg 
miatt li:éptelenné válik; 

7. ha valam.ely undoritö- vagy rag8.lyof 
betegségben szenved; 

8. ha a f0nököt, ennek helyettesét, vagy 
családtagjait tettleg bá.ntalmazza, vagy elle
nül::: ~úlyos. becsületsértést követ el; 

9. ha megint§s dacara vigy<izatlansá.ga 
által a h:iz vagy az üzlet biztonságát veszf!-
1yezteli; 

10. ha nyerészkedési vtlgyból .zredö bün· 
cs2lekmönyt követ el. 

t-logy a segCdet a 6. e.s 7. pont eseteiben 
~l fizel(s és cllátis a fennforgó li:örlilm2ny.::k 
li:özölt n1snnyiben illeti n1eg, az 56. ~. érteln1é
bcn határozandö meg. 

J . . A beteg alkalmazott 8.11USJ. is feJ1n0ndhat6, de 
f:z2té:s2 ez c;:;~tben is u hetegség ctsö hat heté
bcon folyósH.<:EJ.dó. Hatheti bcteg.sig utan enn::k al::ip
jd.n felmondás nélkül n::1n bo:::sdtható e!, inert ez a 
hatá!'idö kizárólag a fizetés l:::ötclezö folyó.s1tá.sár3. 
vcn:i.tkozi1c _t.._ 1:'.!te3' ::i.1k:::!::::u::o".::.: :_-,_:cnD.:di hr,t:l!J-1: 
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feln1ondással csak akltor bocsátható 1.:l, ha a nn1nka. 
teljesitésére teljesen l;:épte!enné válik, vagy iclöl~ges 

munka1i:épte1ensége az emlitett hat hét után is elöre
lű.thatóan és nyilvánvalóan hossz:i.bb id2l.g tart .. <\.. E:. 
T. 59. ~-a(l. fentebb) szerint a kereskedösegéd feL 
mondás nélkül azonnali hatállyal elbocsátható, ha 
a szolgálatra hosszabb betegség n1iatt 1;:0ptelenné 
válik. 

Ilyen munkaképtelen.ségnek nünösiti a biróság 
az al1;:aln1azottnak 6 hétnél 11osszn.bb ideig tartó be
tegségét. De a hat hétnél hosszabb ideig tartó be
tegség egymagűban nem feltétlen hatályú elbocső.-, 

tási ok, hanem csak abban az esetben valtozik azzi,
1 

ha a hat hét leteltekor, illetve az az::nnali elbocsátás 
idején a munltaadó részéről mrlr kétségtelenül meo-
állajitható, hogy a keres1i:edehni alkalmazott a sz~
gálat teljesité.'3ére végleg képtelenné vált. Ennélklil a 
hat hétnél hosszabb betegség is csak legfeljebb a 
iendes feln1onclő.sra szolgálhat okul, illetve a szolgá
lat hat hétnél hosszabb tartan1ú J;etegs6g esetén is 
az alltaln1azó rés:2röl csn,k r::ndes f.::lrnoncldssü.1 szün
lc•tl~etö meg. (Bp. t. VI. G~.S6 -1030 J. 

J. -~ nn1nkaképtelens8g idö!egessége és nen1 túl
hosszú tartama az n.U;:alrnazott részér öl 01 vasi bizo
nyitvánnyal igazolandó'. Ha az aikaln1azott betecr
ségénfd~ t:i.rt:::.n1a alatt c-lbocsútva nen1 lett, bánnf
lycn hosszú ideig is tartott het1~gsége, rnunl~aképes
~~égl5nek visszaszerz2sckor állását elfoglalhatja és en
TI€k. i11egtagad3.sa es2tén fe!Incnd:lsi 0.s egyéb i:...,.é-
nye1n0l\ kifizc'tésdt ld:ivetelhsti. c::o 

-~ rnunkan.dó nem zárható el an1a jogától, hogy 
n tctegség o1uiból hosszabb idöre :-;zolgál:.i.tli:~ptel~n-

15 

.! 
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séget jelentö alkalmazottja betegségénelt komolysá.
gáról bizalmi orvosa útján is meggyözödhessélt, de a 
munkaadó joga a gyógyli:ezeltetésre nem terjed id. 
Ha a n1unli:avállaló a megvizsgáltatását megtagadja, 
jogosan bocsátható el (Közp. jb. 100.098-1924.) 

J. Fontos tudni azt, hogy a kötelezö biztosítás 
ala.-oján az alkalmazottat a bizto~·itó intézettöl táp
pé~z illeti n1eg. 1Lllnak a biztositottnak azonban, aki 
betegsége tartama alatt teljes javadalmazását bizo
nyos idön át munkaadójától n1egkapja, vagy jogsze
rlien kövstelheti, arra az. idöre táppénz ne1n já~-. 

J. _tJ.... szabadságidöt sem törvény, sem rendelet nem 
szn.bályozza. Sza.bad:;ú.g tehát csak ali:kor ltöv.etelhető, 
ha arra megállapodás joga.sít, vagy ha e tekintetben 
csetenkint szokás fejlöclött ld. _!J.,.. szabadságidö kije
löléséneli: joga a munkaadót illeti meg. Szabadság· 
megvállás igénylésének csa!c akkor lehe.t helye. ha a 
munl~an.dó n1e5iűltást n1ir elC:ilb is fizetett. 

J. _t:._ remuneráció a n1unkaad6 érde1i:ében kifejtett 
tevékenység külön javadal!nazisa, ezé1't az csakis 
a tényl~ges szc1gálat idején~ jár, n1árpsdig betegsé.g 
e.setében az aU:alrnazott 2zolgi!atot n~rn telj.:sit s i,sy 
bst2gség Esetere és tarlan1a alatt az alkalnu1zott r:;
n1unerációt nem igényelhet. 

Véglüelégilésre - n1egállapodás vagy szerződé
se::; lüli:ötés hi.á.ny<1ban - :::sak azok az aUralmazottali: 
tarthatnak szrln1ot, akik a R. hatálya alá esnek. 1fús 
alkalm.azottali: ilyen végLit:légités~·e igényt nen1 tart
hatnak. (-\r. 117·1„ \TII. 6~·1.) 
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~· Eszerint tehat a gyógyszertári alkalmazottak
nak JOg_t1k van végkielégitésre, ldvéve a Iaboránst es 
a takantót, akilt ipari munkásokna'lc tekintenök. 

J, .!J.,.. végkielégítés összege minden betöltött há
romévi szolgálat után a szolgálati viszony megszliné~ 
sekor. megfelelö munl::abérnek 1 hónapra esö része 
legfelJebb azonban egy Gvi munkabér. ' 

1:- felmondás ideje a végldelégitésre való jogo
eultsag _megsze:rzésénelc szerapontjá.bóI hozzáadandó 
a. s_wlgalati idöhöz, mert a végkielégités tern1észe
tenel fogva a szolgalat befejezése után jár s a hatá
rozatl_an idöre kötött szolgálati viszony nem a fel
mondassal, hanem csal:;: a felmondási idő 1 t lt · 1 

·· -1 e e eve 
szuni._:: m~g akkor is, ha a inunkaadó az alkalmazott 
s~o:gE~la.ta1t a felmondási idő alatt igénybevenni nem 
li:i~an~.a, vagy ha felmond<is nélkül, de jogtalanul bo
csatottn. e! a~ :1-lkalmazottat. (II. 10,11., III. 1075.) 

. _!J.,.. szamttas alapját képezö havi átlagos illet-
meny alatt nemcs1k az alkalmazott rendes 1 · f" 't" 13.VI l-z:_ ~s~, hane.m .lakbéréncl:;: vagy tern1észetbeni járan
dc;;.n.ganak e!teke, remtu1erációjá11ak vagy bármily 

rn~gyar g;rári:I!lúny ! 
n l;:özgy(Jgysz.ereI!űtás, 

a 1\i.á.BJ, 
O'l'I és 

az összes közk6rh:lzak részére 
szabudon rendci..\:-...:t5. 

BEIEP..SDO!tF1 Budapest. 
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néven nevezendő rendszeres javadalmának egy hó
napra kisz<imitott része értendő. 

~A.. végl{ielégités az alkalmazott elhalálozása ese
tábi:.n anna1{ eltartásra jogosult házastársat is m:'!g
illeti, ha az arra rászorult. (Ili!. 605.) 

J. Nem illeti meg végkielégítés azt az alkalmazot
tat, aki a szolgálati sze~·zödést nem a munkaadó hi
bája miatt maga -Szünteti meg, vagy akit a nltmkaadó 
olyan ok miatt bocsát el szolgálatából, an1elyért az 
alkalmazott felelős és amely miatt az érvényben Iévö 
jogszabályol{ értelmében a munkaadó a szolgálati 
viszonyt felmondás nélkül rögtöni hatállyal felmond
hatja. 

S. üzletáfnthdzíis. 

J. Az 1908:LVII. tc. szerint az lizletátvevö az liz
letátruházónak a.z üzlet viteléböl erEdö ama ]{Ötele
zettségeíért, amelye'ltet az a.tvétel idején ismert, vagy 
a rendes kereskedői gondossággal n1::.gtudhatott, f.::.
lelösEé.ggel tartozik. Ilyen term2sze"Lü köttlezettség'-'!k 
az alli:al!naztatási viszony.bál folyóak is. 

J. A szabály az, hogy a gyógyszertár eladása, vagy 
átruházás1 esetén az all{almazottak nem kötelesek 
az uj tulajdonos szolgá.Iatá.ba átlépni, hanem az:Jnna
li hatállyal ldléphetnt]{ a szotgii.latból s jii.randós:i
gaikat (felmondási időre j<iró fizetés, véglöelégités) 
követelhetik ügy a régi, mint az üj tulajdonostól. 
Terrnészetesen az uj tulajdonos sem l;;öteles a régi 
alli:almazottakat akcept<ilni. 

J, Ha azonban az új tulajdonos az alkalmazotta. 
li:at útvelte, ügy ezel;; .szolgálata tovább folytatódil;; $ 
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ennek folyománya az, hogy az uj tulajdoncssal .:.'Z~m
ben a koráibbi szolgalati idő is hozzász:imitaIJ.do· u u :se i:-ges ~elmo~d<isi és végkielégitési igények n1eo--
~llap:thatasa vegett. A régi tulajdonos azonban ;

2 
atad~s napjáig lefolyt szolgálati idő alapján szintén 
felelos marad, hac:;ak ellenkező kikötés ne:n1 jött 
létre. 

9. s,:::olgála.ti vtzonyitvány. 

~og~ .van a feln1ondá.sban lévő alkalmazottnak 
sz:o1~alat1 ig~~ol~ány kiadásá.hoz is. Ennek megtaga~ 
dasab~l eredo J{arosodását a munkaadó megtériteni 
t~~:az1k: Ha azonban az alkalmazott inás helyen, bár 
ln-~b~ Jav~dalmazás .mellett. elhelyezkedett, a régi 
~~~a;:iabb Javadalmazaslloz vJSzonyitott fizetéslüilön
bozet n1_egté1itését nem igényelheti azon a cimen, 
~agy a~ert nem ka.pctt johb állást, mert ké.pesités:§t 
1gazol~any hiján igazolni 11en1 tudta. Ez esetben 
ui?Y~n1s alkalma volt, ,hogy működésével i·:..azolvány 
nelli.:ul is elét·' 1 • tt · 0 

· -Je a {epze segéneli'. és képességeinek 
n1egfelelö javada1I11azást. (III. 384.) 

10 . • ·1z alla1ln1a.::ott haltila. 

o-. J: .A.z a:1i.:aln1azott ell1ald.loz<isa esetén g_ megszot-
1'.'al~ _in.~tme~:Velruek az elhalálozás időpontjáig ter
Jedo ido~·e eso része, az öröl{ösöli:nek fizetendő ki. _i.\.z 
elh~lt tisztviselő esedékes illetményeiböl nem von
hatol{ le az.ok a fizetések, an1elye1{et a munkaadó uz 
all{a~~zott betegségének tartruna alatt, a törvény
ben elo1rt hat héten túl tényleg ldfizetett. 
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ÁLLAMI ILLETÉKEK. 

ILLETÉK-MUTATÓ. 

Összeállilotta: dr. Nagy Dezső Bálint ügyvéd 

1. Okirati illetékek. 

A fokozatos illetéktáblázatokat az 1927. évi V. 
tc. megszüntette s helyettük az ezen törvénycikk felw 
hatalmazása alapján kibocsátott 682.00-1927. PM. sz: 
rendelet százalékos illetékwtételeket léptetett életbe. 

A ni. kir. 'nlinisztcri1un ;3030-1932 . .ill. E. sz. 
re11cleletc az öröli:lési, ajdnclélco;::úsi és ingatlan ·vayyon
útru1td:::c1Bi illetékek, a.<: Hletc:lc egycnCrték, továbbá. 
a s:~dzalélcos okirati és s,:;clzulékos törvényke::ési illc
tCkclc -Htán í!O szli:::altJkos rlc11cl7d.t.\illi pótlCfoot ~alapí
tott 1neg. Ez a. pötlék a tör::;str'.tel -11tlin s::.cí1nita1uló. 
A;J -alcibbia7cban az egyes illctekclcnél c:::t a pótlé7c.Ow 
lást Jdtii.ntetjiili; és vecHg oly ·niódon, 11ogy a tör:;;s
tételt e pótlékkal ci + jellel összel~ötjiik s az = jel · 
után J.i:öuetkezö s.-.:á:::alé1cs;::cí,1n nizitatja. a nia érL'Cnyes 
tételt • 

. .\.dásvételi szcrzi)désl'l;.:: Ingókra vonat~kozók 
( c:Sak irásba foglaláS eseté11) 3~i; -r 2os;_, == 3.6r)é. 

Ingatlanol;: visszterhes atruházó.sáról ld<lllított ck
irmtol;.: első péltiár.y<l.n:.ll;.: elsö ive 2000 P-ig 1 P, 
2000 P-n tűl 2 P, az elsö példány n1c'.i.sodik és többi· 
íve, valarnint .a n1ásodilt és többi példány nlinden 
iVe 1 P illeték alá esik. Ingatlanok visszterhes át
ruházása után cttöl függetlenli.l még ltülön 5~6 +. 
20~;{; == 6% vagyonátruházási illelék fizetendö. 
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- E,.·· d„n fiz2tendö: 4 f, h:i !\:ül-
CsPkl.:ek. :.Ia h..;,~ol 0 

n kir póstatalc1rékpénz
földön fizetendo: 10 f. „\ itt ~s~kkflízctek 15 drb. 
t - . által forgalomba .hozo ~ . 1 1 P 20 f. 
at 3 ;:i f 60 ct1·b tarL21ton1n1a 

tartalo1nraal: t ' •• 
1 1

_ ip:ir-s::e<>'é-
CseICd- t'is n1unkakön}Vt:l5. _Cselel E\.~ mu~l\~~:ao 

· tb r""'z,sre hatosarr vagy · · del~, inasok s · . 1;:„ ~- ~, "n
1
éive·· tulajdonsJ.g;Jk 

álta't 1·;állitO'~t illeto::eg, sz- • · "'1 t ·O'azolás·"ra 
• · \..i ' ]O' ·iat és mu"'av 1ss e I..,, ·· 

és viszonyok, sz? oa 1- - , J~izo~vitványok után: 50 szolgáló munkakonyve \. es · . 

fill~r. , 
0 6

,,„ leo<feljebb 
Engcdn1enyf' "· _.., ,( - 1 • _ ]-· 0 <;rr -f-?Qr„. = · //J> ö 

25 P. 
1 · kint· 9 P . . 1_ Hiteles fordit;iso.c Iven · - · · Forchtá_~~ \., .. .- .. 1 itelesitése egy--2gy 

1Iitckn1tesek. _t\.l8:n a~oh1_ ~-- tirsasáp·i szerzJ-p ld. 1 P. Keresl\:2rlcln11 _c:ge \. ~:o „· t 
0 

"p Hiva-
.. . . k 1 ·e le~it·"""~e eo yenl\..;n .., · 

désck ala1rJ.~an:i. 11 Le ," „w- '° 0 ·., ·z"'"'ckböl, telek
talos iratokról, könyve~i:bol, (.._clJt!gy '':- . J·' •·. „ P 

.. I·t"l J·--"'z'llt hiteles m5solat::k ivenun„ . .., . 
konyve \. o \.C- l .• ·~ 1_ tan fizetett l~an1a-

I\aniatUlet:~k. :::vragannh1e'~~t"lu , li'ito!c•o" i112ték 
tl "-,1-··0tco"'es:.... _„ -

tok után. a kan1a ·1 
/f! -_<L 

1 
- . a P""lZÜ"Yi 11a-. _ r· t · t, z i1Jet2k erovasct -· . "? • -

feJeben ize ni. .1.. „. - t"ll"'tPlderóvas1-1v"-en tósirrnál b2szerezenuo „I~a:i:ua 1„ -

1 
.--.

1
_ 

' 

0 

1 \ ·"'a ú"J''n t:>t· ·en' \. ol\:n1ányb&lyegcl\: ero. 'a.,. L '~llOO n 6 ,:."~,..Ö"centi111e-I :1 111· }·t>i•y\· >k d -oJ - 0 Iieres ;;e, el .1 "· •• · : 1_. „
1 

áll~ 1·ernqtc"'del!11i 
teres ívenkint 50 f. E,~:e_s ivc _~n~ ,., v „ o;-_i;,. w 10 f. 
. . ,.,,.· fel jeo-vzé.scknel 1venkent 1000 :_111 0 n 

es ip"".1 . ::.. f -o•OO cn1-;-i!:!· JO f 0000 c1n--en 2500 cn1~-ig 20 ' a ~ · · ' 

tűl 1 P. . , , ')Q•·· 
•• 1 r.:1„1- l·ötJ'er:ryc1· 1r,1 -,-_ d' ](titJ'e•n:ek: ! i<...eres c:co.·. ~ o · , 

·"'" 1 p == l.2t;:·(„ de l~gfcljebb · . „~ • 

_ ••• 1-I· „. v<>o-v jut~tlom lukoi..vc 111n-:I\fe<rhataln1azu)ioh. _,_ '1 {llJ_ --,,,. . ~·"]t"t e ennek 
i:._ „ p I-I~ dij VU"Y Jt1talcn1 \·UU .d .0 v '~ 

csen. „ _,_ · - _.0 
,., ,. f'' H"' a meO'ba~alma

ért0ke ut<ln 3r;-;.-;-2or1: .=: .~,;_0,í.';,,1 -~~ó~ eljá:'ásrn. álli
zást olyan petten, v,_,_gy ti,,,.)~-- ''" 
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tották ki, amelynek tárgya 500 P: 50 f„ 500 P
töl 1000 P-ig 1 P, 1000 P-töl 5000 P-ig 1.50 f. Ezek
nél kisebb díj vagy jutalom kikötése esetén sem le~ 
het az illeték. 

Nyugtük: 0.5 1;;é+20~& ::::::: 0.6r;(. 

örökbefogüd!Ísi flZerzö:lé.::;ek. 1. Ha az örökbefo
gadott idegen állan1polgár és nagykoru 100 pengö. 
- 2. Ha az örökbefogadott magyar állampolgár és 
nagykorú: 20 P. -- 3. Ha az örökbefogadott kis
korú, vagy ha az örökbefogadó és örökbefogadott 
között az elsöfokű unol\:atestvérségnél nem távolabbi 
rokonsági vagy elsőfokú sogorsági viszony van: 5 
P. - •l. Ha az örökbefogadott ki~1::orű, hfizasságon 
kivil! született, vagy sziilöt!en árva, avagy hadiárva, 
vagy állan1segélyten rószesülö hadirokkant: 50 f. 

Postai szli!lítúley;~l~·k: 10 f. 

Sztlmliik: 200 :::'-i!! 2 f. 2Ci0 P-töl 500 P-jg 5 f, 
500 P-töJ lO'Jü P-ig 10 f, 1000 P-töl 2000 P-ig 20 f, 
2000 P-töl ;)000 P-ig 50 f, GOOQ P-töl 7500 P-ig 75 
f, 7500 P-töI 10.000 P-ig 1 P. 10.000 P-n felül 2 P. 
.!\. sz<lmlailletéket a tételnek a szán1laivek szcinnl
val szorzása űtj:ln ereclnu~ny2zett ös.:zegben kell leróni. 

Bevftsárl<lsi könyv darabonként 50 f. 

Türsasúgi szerz(i<!é.'>ek. Ha a felek csak a sze
mélyes munk!isságukat l\:ötik le: 5J P. Ha a felek 
n1agukat vagycnbetét szolg<lltatására is kötelezik, a 
1.:ikötött vagyoni bet2t után: 1.5~:-é+20'7(· = 1.8S-(. 
Az illeték akkor is fizctcnclö, ha a szerzödésröl nem 
ál!itanali: ki okiratot, feltéve, hogy a t:lr.;.:asUgot r~ 
kcres11:edehni cégjegyz2kbc bcjegyezt~k. 

Utah·ányok: 0,5;!í; +201;·é :::::::::: 0.6'/~. 
UtJeve!ek. Utazási ok1ná~1yok, tekintet nélkül 

az ckn1U11y t:Inevezésére, ha azok az orszi:lg határain 
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kivül való használat céljából szültségesek, 1. ltöz_
tisztviselőlt részére: 50 f, 2. cselédek, legénye1t, ina
sok, napszá1nosok részére 50 f, 3. más személy ré
szére 5 P. 

'ráltók. A belföldön kibocsátott és belföldön 
fizetendő vültólt illet-éke az azokban lritett értéit 
utan: 

a) o.1~t+209;; = 0.12%-, ha a fize:tés határidő 
6 hónapnál nerokésöbben jár le; 

b) 0.5%+209ó = 0.6 1/(-, ha a fizetési hataridő 
6 hónapon túl jár le. . .. .. .. 

A belföldön kibocsátott, de Jdzárolag külfoldon 
fizt-tendő vált6k -illetéke a;i azokban ldtett -érték 
után: 

a) o.29;.+207>ó = 0.2·1'();, ha a fizetési határidő 
6 hónapná.1 nem későbben jár le; 

b) O.l~!;í+Z09~ == 0.12(;;;, ha a fizetési határidő 
6 hónapon túl jár le. 

_!>,.. külfi:Hdön kibccsitott, de belföldö:i fizetendő 
váltólt illetél:.:e a.z azokban ldtett érték után; 

a) o.19:i+20~0 == 0.12'.ié-, !!a a fizetési határidő 
12 hónr~pnál nem késöbben j<lr le; __ 

b) 0.5~{+20S-.C: =--= O.G~1;, ha a fizetési határido 
12 hónapon túl jár je. 

.4. külföldön 'li:ibocsátott és kiz<irólag ltiliföldön 
fizetendő, de belföldön forgaloroQahozott (átmenő) 

v8..ltók illetéli:e a-z azok:öan kitett él'ték után O.Ol?ú 
+20<;{, == 0.0129ó. 

.4.z olyan v8.ltó, amslynek szövegében telek· 
ltönyvi bekebelezési vagy elöjegyzési engedély fog
laltatik, a fenti csoportok bárn1elyU;:éb= tartozzék, 
telcintct nélkúl a lejárat idejére, 1r;'á+201j'(, = 1.2~i> 

-~ váltóilleték alapjául szolgáló pengöt szazza.l 
maradék nélkül osztható pengős összegre kell fel~ 
felé 1dkere1:.:iteni. 
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TI. Beadványi illetékt:k. 

„lltalános i1lcté1~tételeJ.i:. Amennyiben különös 
sza~á!yoJi: ~l._ alább) m~st nem rendelneli:, a közigaz
gatas1 hatosagoli:hoz, luvatalokhoz vagy ezeket 1:.:ép
viselő hivatalos szen1élyelthez intézett beadványok 
elsö péklányának elsö ive: 2 P. Az elsö példány n1á
sodik és többi ívél'e, úgyszintén a m<isodik és többi 
példányra: 1 P. Felzetelt és mellékletek után 30 f. 

.ilrúk be-, ld- és átviteli cngeciélyét kérő bead
V[Ui.JOk. Az áruk értéke szerint 1000 p.eno-önként 
1 P. 0 

Felfolyan1odásck. JUtalában 3 I' 20 f. II fo1:.:ű 
hatóságnajtt az I. fokű hatóság határozatát hely
benhagyó határozata ellen 6 P 40 f. 

Felel~bezéselc.. Llletékn1entes beadványokra ho
zott elsöfckú hatd.rozJ.toU elleni fellebbezések a 
~artozás összege szerint: 1000 P-ig 50 f, 1000 P-től 
aOOO P-ig 1 P, 5000 P-től 10.000 P-ig 2 P, 10.000 
P-n túl n1inden megkezdett 10.000 P után 2 P. 

Ií:izass:igi <.1kadály :tlöl fellneut-é . .;t l;:érö he:t!1Vá
nyol;:: 5 P 

lionosítüst, köz!'>{>~'i J;:öteléld>e \·aló felvételt vi.u•„r 
~O i,~zségben való . letelepedést kérö heatl\·ányok': 

_G.Yó_:,.,~·szertár útruházási kérvény. L. az ö.ltalá
r.os in:tete~eleJ;: c~1att. 11inthogy azonban a kérvény
bsn l\.et kel'elem foglaltatik, összesen •1 P·t Ic-ell a 
l~~_ryen:.:r: leróni. nrin_c!en n1.:-1ló~i:letre és an1ennyiben 
J...ulon 1c1zet csatoltan!;:, -err-e is 30-·-30 f. jár. 

Gyógyszertári engedély irúnti l~érl~ln1ek. Buda.
resten 20 pengő, 100.000 laltónál többet száml<iló he
lyen_ 15 P, 5000-100.000 lakóju helyeken 10 P, 
egyeb helyeken 5 P. 
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Iparbejc!ntések és iparengedélyt kérö b;.,a:lv;i
nyoJ{. Budapesten 5 P, 100.000finél n~gyobb lakos
sagú városban vagy községben 3 P, 5000-100.000 
lakossS.gú városban vagy községben 2 P, egyéb he
lyeu 1 P. 

l{()zigri,zgatúsi Birősilghoz intézett 11anasz.ok. 
2000 P értéltig 2 P, 2000 P .értéken túl minden meg-
1tezdett 1000 P után 1 P. 

Na:g;rkorúsitás iránti bcadványoli:: 5 P. 
Névváltoztatást li:érö beadványok. I<:öztisztvise

lök 1beadványai 1 ·P, másolt ·beadvállyai 10 P. 

Névátruházást kérö beadványok. Ha az, aki
nek rész;§ re a névátruházást ];:érilt, nagykorű: 20 P, 
ha kiskorú, vagy legfeljebb első unokatestvéri, vagy 
elsőfokú sógors<igi viszony forog fenn: ,! P. 0 

öröldn.!:fogadásl szerzödésült . l~ornián~..-ilatósági 
n1egerösítése iránti f0Ij·an1oclványolt: 10 P. 
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Hatóságok, egyesületek, testületek. 
l\In,b'J"Ur J;:irályi bclügy1ninisztériun1. 

1íiniszter: dr. vitéz !{eresztes-Fischer Ferenc. 
Allamtitkár: dr. Schoitz !{ornél <illamtitkár II. 

fizetési oszt<ily jel. 
_/Ji... minisztérium gyógyszerész vonatkozású osztályai: 

II. osztály ( gy8.mügyi, egé::Jzségügyi, törvényelő
készitési) vezető: dr. !{ádár L. Levente min!. tan. 
Előadó: dr. _<\.tzél Eelemér min. oszt. tan. 

XIV. osztály: (gyermekvédelmil vezető: dr. 
Petkó-Szandtner A..ladár e. államtitk8.r. 

XV. osztály: lált. egészségügyi) vezető: dr. 
!{olosváry Sándor min. tan. 

Elöadók: dr. Groscb Károly min. tan., dr. Fab
ricius Károly min. oszt. tan., dr. Pöltzel Jenö min. 
oszt. tan„ dr. Várady 1'Iiklós min. tit:1tár, dr. ifj:, 
Kovd.csics Gyula min oszt. tan., dr. lriedgyasszay 
Jenő min. titkár, dr. I\:enyeres György min. titkár, 
dr!. Aszalós János tiszti orvos, dr. Siegler János 
min. s. titkár; szolg<ilattételr2 beosztv3.. dr. Sin1on 
_/Ji...rnold gyógyszerész-szimtanácsos és Székely Jcnö 
János ál!a1ni gyógyszerész. 

XVI. osztály; vezető: dr. Barabás József min. 
osztályfönök, előadók: dr. Dávid 1'.lihály min. tan., 
dr. Lultács Imre min. titkár, dr. Nemes Tibor min. 
titkár, dr. vitéz Takácsy Lajos v1n. tiszti főorvos. 

XVII. osztály: (Társadalombiztosítási) vezetö: 
Lengyel Ervin min. oszt. tan, 

,i 
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1\fagyar ldr. ffildmivelésügJi 1ninisztél'ium. 

Számvevőség gazdasági szakosztálya: Gyógy
szerész számtiszt: Veres _4.,rpád, ügykör: a lóte
nyészintézetel;::, gazdasági szal;::oktatásügyi int-izmé
nyel{, állatorvosi főiskola, crclöigazgatóságok és 
állami birtoli:ok: gyógyszorbercndezéseinek és gyógy
szerfelhasználásának, az összes földmivelésüg)'i in
tézmények ojtóanyag-be.szcrzéseinel;:: felülvizsgálata; 
a folyam- és kultűrmérnöki hivatalok, ken.:sl>:eclelmi 
kilcötö, dunabogdányi 1;:öbánya betegsegélyezési 
alapja terhére beszerzett gyógyszerek szám1áina1t: 
retaxálása és érvényesitésc; a tircának gyógysze
részettel kapcsolatos ügyeiben való véleménynyilvá
nítás .. 

l\Iagyar Jdr. igazságüg,yniiniszteriurn. 

Számvevőség XI. osztálya Remetey Fülöp Tibor 
gyógyszerész szaknapidijas. ügykör: Nevelőotthonok, 
letartóztatási intézetek, birósági fogháze..k gyógy
szerszámlillnak revideálása ds érvénye3itése. Birósági 
és egyéb igazságügyi, egészségügyi intézn1ények kö
rébe vágó referenciák, javaslatok. 

l\f. kir. YalJás- és lt:fiznktat1siigyi nüniszt~rhun. 

Számvevőség IV ;a. osztály. Gere Géza gyógy
szerész, sz8.mellenőr. _ ügyl;:ör: az egyetemi gyógy
szertárak számadásainak felülvizsgálása. _<\. Ii:Iinikai 
gyógyszerszámlák, bábaképezdék, tanitóli:épzö inté
zetek és minden áilami tanintézet internű.tusai, árva
házai, sBi:etnémá.li: országos intézete, szeretetház 
SJ'Ögyszerszámliinal;; felülvizsgálata, 
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Országos l{Uzegészségi Tan:ics. 

Elnök: dr. báró Korányi Sándor a Felsőház 

tagja, egyet. ny. r. tanár. . 
_<\.1e1nölt: dr. Bakay Lajos egyet. ny. r. tanar. 
Jegyző: dr. Győry Tibor ny. h. államtitJ;;ár .. 
Rendes tagok: dr. Deér Endre m. kir. l;;ormany-

fötanácsos, gyógyszerész, dr. Füy -·~..ladár ny. ~llam
titli:ár, dr. Fenyvessy Béla egyet. ny. r .. tanar, ~r. 
Grósz Emil egyet. ny. r. tanar, dr. Hain1ss Elemei-, 
egyet. ny. r. tanár, dr. Johan Béla egyet. rk. tanár, 
dr, !{otsis István műegyetemi ny. r. tané.r, dr._ Nép 
kám Lajos egyet. ny. r. tanár, dr. Schaffer l{aroly 
egyet. ny. r. tanár, dr. Szabó Sándor Budapest szé.-1 

l;;esföváros ny. tiszti főorvosa, dr. Tóth István egyet. 
ny. r. tanár, dr. Vámossy Zoltán egyet. ny. r. tanár. 

I{ormányelöadók: dr. Darányi Gyula egyetemi 
nyil. r. tanar, Hutyra Ferenc dr., az állatorvosi fö
isli:ola ny. rektora, dr. !{olosváry Sándor min. tan., 
vitéz dr. Ordódy Sándor vezértörzsorvos. 

Rendlövüli tagok: A.ndriska Viktor dr. gyógy
szerészorvos, egyet. rli:. tanár, Barla-Szabó József 
dr. egészségügyi főtanácsos, az OTI igazgató-föor
vosa, Baver *'\ntal gyógyszerész, kormányfötanác,sos, 
a 1'.íagyárországi Gyógyszerész Egyesület volt elnö
ke, dr. Biró Béla n1. Iür rendőrorvos-tanácsos, Blas
li:ovioh László egyet. ny. r. tanár, dr. Fritz Gusztá.v 
egyet. m. tanár, dr. Gortvay György egyet. m. 
tand.r, miniszteri osztálytanácsos, dr. Huszk:ár B~la 
szföv. vegy. és élelmisze1·vizsgáló int. ig., Katona 
József dr., Borsod vm. tiszti föorv., dr. I{elen Béla 
egyet. ny. r. t., !{ovácsics Sándor dr., Györváros 
tiszti főorvos; !{repuska Géza dr. ny. r. egyet. tanár, 
Lénárt Zoltán dr. egyet ny. r. tanár; ifj. Liebermann 
Leó dr. rk. tanár; LC;l\v Sámuel dr. orvostudor, fö-
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crvOs; dr. 1'.íagyary-I{.ossa Gyula műszaki ds gJ.zdJ.
ságtudomá.nyi e:gyeten1i ny. i·. tanár; 1vranninger \ril
mos dr. rk. tanár; 1Iato1csy ]<Iiklös dr. egy, rk. tn.
nd.r, dr. 1'Ii1li:ó Vilmos egyet. tanár, 1{ÖZkórhúzi fö
orvcs, ],{ozsonyi Sá..riclor egyet. n1. tanár, nün. tan„ 
Osváth Albert dr. ker. rend. orvos; Petz L:i.jos dr. 
crvos, Győr ny. városi föorvcsa, clr. R\tcók Zsigmond 
.i::gyet. :·k. taná_r, dr. Schulek E!cn1ér egyet. 111. tanar. 
dr. Soos Aladar egyet. rk. taníl.r; szabó Józspf cl!'. 

r. egyet. tan<ir; Szaller Miklós dr. vn1. ti.szti főorvos, 
Szinnyei Jözsef dr. eü.-i főtan., dr. 'l'auff~r Emil eü.-! 
fötanács.?s .. , .. közkorhizi igazgató: Thegze Lajos dr. 
crvcs Godollon, dr. Tomcsik József egyet. rk. tanár, 
dr. Tóthfalussy Imre egyet. n1. tan!lr; ·vere;)ély TibJr 
egyet. ny. r tanár; "\Veber Dezső d:r gyógyszerfsz; 
Wenharclt Jáno;:, dr. egyet. rk. tanár. 

Igazságiig,:ri Orvosi Tanües. 

Elnök: dr. Verebély Tibor ny. r. egyet. tanar, 
_.\!elnök: Ol:ih Gusztáv clr. ny. h. álla1ntitkár. Je;;y
:-ő: dr. Rito6k Zsigmcnd egyeten1i rk. tanár. Tag~!-::: 
dr. ~la.skovic;h Zsign1ond egyet. tanár; dr. Bókay 
Zoltan egyet. tanár; dr. Buday I{úlm<ü1 ecr-yet. tanár 
l<""ab_inyi Rucl~lf dr. e. n1. t.anár; dr. I(clen .:.Béla egyet: 
tanar; d!'. h„cnyeres Bala.zs egyet. tn.nd.r; clr. Ilv~s 
G~za. e~?'et. tanár; dr. I-Ierczog Ferenc egyet. ta1;ár, 
I<:i.ss ~don dr. elmegyógyintézeti föorvos; dr. !{repus
li:~ Geza e. tanar; dr. Lovrich József egyet. r1::. ta
~~r, eg~szségü~i. f?tan.; clr. ll'Iinich I{ároly egyet. 
11'. .. tanar; ~1:. 1\l"eJ~~·~1 Lajos udv. tanácsos, egyet. 
tanar; dr. Nemet Odón egyetenü rk. tan:lr egész
ségügyi főtanácsos: dr. Preisz I-Jugó egyet.' tanár; 
dr. Schaffer !{ároly egyetemi tanár; dr. Szabó Jó
zsef egyet. tanár; dr. ·vün1oss;y Zolt:ln eg;r«::t. t.-:tnúr. 

Országos .. ~dlat~güs::>.:sf~gtig~·í 7anú:~:;.. 

Elnök: i· dr. I-Iutyra Ferenc volt űllator-y. f~hsl~. 
rektor alelnök· E:.ron1pech<::r szilü.rd nL l~H'. allat
egészségi..igyl föl:anácsos; jegyzö dr. Sl;;ála Ferenc n1. 
kir. állo..tegészs5gügyi föta:n:l,:;sos. 

Rsndes tagok: dr. Járn1a! l{ároly egy2t. ny. r. 
tanár; dr. I<onJ(oly Thege Silndor, az On1gc fötit1r~1,
ra; dr. :rvianning·2r Rezsö egyet. r. tanár; d1', 1\'.Ia1ek 
József e>?:vet. nv. r. tsnir; dr. YVcllrnunn Oszkir 
r. tan:J.r;--~BlancZ Jcnö jószúgigazgatö; Horv<lth v·n
n10:; m. kir. 8.llatcg;észs&gügyi főtanácso::>; 1-;Ierényi 
Ottó m. kir. üllaf"eg6~zségügyi fötanicsos. 

Flivatalból tagok: .Horvátl1 !Cároly, li:creskedc
Iemügyi n1iniszt. ny. h. állarntitl~dra; dr. Ko18zsv8.ry 
S:ándor nün. tanácsos ( ])2li.igyn1iniszterlum); dr. 
Pasteiner A.ifonz min. t::i.n·l.csos (földr:1i'"".::10süg-.J'Í 
n1iniszteri:1n1); BCk:issy JPnö n1ini:oztcri t<:i.nicsos. 

RendldvUli tagol~: Born Józ:::ef ny. n1. !~i•. flllat
egészségUgyi főtun:icsos: Sen1sey G2z:1 61-. szföv. fő
állatorvos; dr. De2r Endre budttp:?sti gyógyszerész 
kcn:nanyfötn.n<lcsos: ür. Fctücl1 0'.t6 r1.y. úllatO"::vo:::i 
föiskolai tnn:'tr; dr. !-In.jns.1 Jözs:f nyng. 1n. ldr. á1-
lategészs2gUg:yi fötanácsos; dr. Szck·~s ·vincc köz
sdgi álli.ttorvos; I'i'.:lfgei· Sándor n1iniszt'2ri tsn'.lcsos; 
dr. I\:otlin Sándor egycten1i r1L t.:J.n:ir; d!·. !.:ovárzik 
I-=::.iroly n1. l·:ir. állategc':sz'::. t::i.>:iácEos; dr. Sl;;.'3.Ia l''e
renc m. lör. úllategészs6gi.igyi fÜU1n(:csos; dr 
Schandl József egy. ny. r. tnnár; Brauc·h Ferenc 
húsárugyáros (1{e;·e.skecleln1i Cs Ip:lrka:!1:i.r:-,. rész2-
röl}; clr. 1Jlreich Sándor m. kir. 61lntcg~:;::zs6.gügyi 

főtanácsos; Vajna Ede sz~ke;ofövá1·o::si t6.n·:~'23nok a 
székesfőváros r,::szfröl. Dr. 1\íóc$ay János egyetenii 
segt!d tanár; dr. Yung E1nil 111. Jdr. állategé3;o;ségiigyi 
föt8.nácsos; E:c1·té21z Lajos in. ldr. óJiatcgC.szs·.~.:;ri.!gyi 

tanácsos. 

lG 
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::\I. Iiir. Országos I\:öze~í:szsegügyi Intéz2t. 

Budapest, IX., Gyáli űt 4. Telefon: 454-45. 

Igazga'.ó: dr. Johan Béla egyetemi rlc tanár. _4,. 

patolüstologiai és parazitológiai osztily vezetöje: 
dr. Lörinc Ferenc, egy. m. tanár; az általános egész
ségtigyi osztály vezetöje: dr. I-Iorv:ith Dez.s.ö; a bal\:
Ltriolcgiai c.szLlly vezetöje: dr. Lovrc;kovits Ietván; 
a che1niai osztály vezetője: dr. Schulek E1em2r egyet. 
::n. tanár; a scrologiai oszt<i.ty vezetője: dr. Oláh Gá
bor adjunlttus; a l{özegészségügyi lt.ülsö munkák ve
zetője (egészségügyi nlintajá.ratok) : dr. Gaál An
d1·ás egészségügyi felügyelő; a járványügyi alosztály 
vezetője: dr. Petrilla _h.Jadár. 

Budapest szfkesffi\'úros kúrh:izi központi g;rógyárú
rakl:i.ra ('.~ kiizkü.:-hú:d gyógyszcrHíra.i. 

Budapest, \~Ill., ..-\ggtelcld-u. S. 1'zl.: 321-23. 

l\'fagában foglalja a széltesfövárosi Szent Ró
kus, Szent István, Szent László és Uj Szent Jinos 
közkórházak házi gyógyszertárait, továbba a köz
kórházi gyógy:.:ze!túr:ik közpon'Li raktárát. Tartozlk a 
.::z2kcsfővárosi pclgármesteri X. ]{Özegészségügyi 
csztály alá. Telefon: 32-1-23. 

Tanácsnok: Dr. Salamon Géza; tanácsi főjegyző: 
dr. Ro.stagni A.r.:.hillcs. _,.\.z intézmény vEzetője: dr. 
Hcrv:lth Jenő; a központhoz beosztottak: Höny Gé
za, Lad::lnyi Endre, Tanltó Béla és Zsarnay Lajos; 
1.;:önyvelö: Bertalan _4.nna. 

_I\.. közkórházi házi gyógyszertárak gondnokai: 
Szent Rókus közkórh8.z: Halász György; Szent Ist-
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ván lt.öz.kórház: Keresztény Béla; Szent László köz
kórház: Nemeskéry Lajos; Uj Szent János ltözkór
ház: Fejes István. .4. számfejtő osztály vezetője: 

Szalay Lajos. 
.4.lkalmazott gyógyszerészek: Balc::s Sándor, 

Basch Ernö, Balogh Gusztáv, Barthos Endre, Dá.vid 
Endre Nándor, Dieter Frigyes, Nngypalugyai István, 
Jeszenszky Viktor, l{enderessy Lajos, ].'Iesltó Sán
dor, Nagy Zoltán, dr. Peres Ernő, Polsch János, 
Szabó 1'Iildós, Tahy István, Vé.rady Tamás és Zor
don Gyula. 

· .,..\ n1. kir. földn1ivelésügyi nünisztériutn l'iövén:i-·y;!
deln1i és Nüvényforguhni iroclúja. 

BudapeSt, v., I{ossuth Lajos-ter 11. Tel.: 185-35 és 
197-69. 

ügykö_re: A vadontern1ö gyógynövénye]{ gyüj
tés0ne1;:, és a gyógynövénytern1elésnelt. propagandája, 
a gyógynövé.nygylijtés, tern1elés, be\'áltás és keres
kedelem ellenőrzése, a gyógynövények fcldolgozásé.
nak és kivitelének clőn1ozdítá::;a, a kivitelre kerülő 
gyógynövények tiszt<!s::i.gi és n1inőségi v!z:sg;jJatá
nak te~hniltai intézése. _A.,. háL:iipari növények ter_ 
n1esztésénelt propagálása, a külCnféle háziipari 
gyártmányai{ exportj:inak irányitasa és :külföldi pia
cok megszervezése. A„ paprikatern1elés, feldolgozás, 
nünősités és kivitel lrányítúsa, enenörzése és meg
szervezése. _ti,,, növényvéclekezés propagandája és or
szágos megszervezése. 

Elnök: dr. 1\fagyary Győzö, ny. h. államtitltár; 
igazgató: dr. Rádai Gyula ny. min. tanácsos. _-'\.Z 
iroda egyes osztályai: Gyógynövényoszt;:Uy: vezető

je: Giovannini Rudolf. Paprikaosztály, \ezetője: dr. 

16'' 
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Bródi Béla. Hé.ziipari osztály, vezetöji'!; Magyuri
l(óssa Aladár. Növényvédelmi osztály, vezetője: dr. 
Davida Leó. 

Vidéki telepei: 1. Szegedi teleiJ, vezet.öje; dr. 
Dunst Kálmán. A ldsérleti telep vezetöje: dr. Ober
rnayei· Ernő kir. fővegyész. 2. Kalocsai telep veze
tője: \ritéz 1-!orváth Ferenc ldr. fövegyész. 

Országos Társa-tla.lomhiztcsító Intézet. 

Budapest, VIII„ Fiumei ut 19. Tel.: f6·1-00, 46-4-09 
Elnölc vitéz Huszár Aladár dr. 
Alelnök:: Horváth István dt'., Alföldy Béla dr. 
Vezérigazgató: Weis István dr. 
Vez6rigazgató helyettes: Hindy Zoltán dr. és 

Pfisterer Lajos dr. 
Főorvos-igazgató: Barla-Szabó József dl·. 
Egészségügyi (VI.) főo::ztály keretében: 
VI/-1. Gyógyszerészeti osztály (által{inos gyógy

szerészeti ügyek). Osztályvezető: Roósz János al
igazgató. Osztályvezető helyettes: Nagy Vilmos, II. 
o. gyógysz::rész főfelügyelő. Beosztottak· Németh 
Istv:in s .. titltár, Siska László fogalmazó·, Sarkadi 
Nagy Sándor fogalmazó, Vágó Ernő gyó.sysz. fel
ügyelő, Izményi István főgyégyszerész, !{irchner 
Gyula, I\:onkoly-Thege Zoltánné sz. !(ollerits Ilona, 
Papp I\:ároly, eöri Fintor Jenő szakdíjnoko1t, okl. 
gyógyszerészek. 

A VI/·:!. osztály keretében: 
. Központi Házigyógyszertár: Vezető: Sc!1n1idt 

Jozse~ s. tit~ár, Beosztottak: Papp IGára., Póh1 Jó
z~efne sz .. Toth Ida, Fodor István, :rvt:ihá.Jy I{ál:nán
ne S~. Ha1tl Eta, Hercegh S:ira, Joó Délia dr„ !{a_ 
sznn1cky Gyula, Chernóczy Nagy A..ladö.r szakdíj
nokok, okl. gyógyszerészek, Balogh Bél:iné sz. }.>Iar~ 
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Rovlt.s Gizella nem okl. gyógyszerész, Besenyő Bal-
ó · J rnok Baza1a .And~ diz::ár öíjnolt, gy gyszereszgya {0 , 

rá.s havibéres o1tl. gyógyszerész. 
Csenuery-ut::ai I-Iázigyógy2zertár: Vezető: 

Rosszman~ Ferenc gyógyszerész felügyelő. Beosz
totta1c szal1tay JY:tária, Ady Ferenc, Vitéz Endre 
szal{díjn:Jl{ok, old. gyógyszerészelc . 

I<.özponti Kórház Házigyógyszertára (Uzsoli:l
utcai). Vezető: Bottka Elen1ér fogalmazó: Beosz
tott: Brocsel{ Bé:la havibéres okl. gyógyszeresz. Pest
ujhelyi !{órh:iz Házigyógyszertára: Vezető: Szeder 
Endre gyógyszerészfelügyelö, Beosztott: !{oncz Ist-. 
ván havibéres old. gyógyszerész. 

_/\. számvevőség keretében: gyógyszerügyi cso
port (A/V.). (Gyógysze~szá1:1lák és vények felül~ 
vizsgálata). Csoportvezeto: Jozsa _/\.ndor szv. II. o, 
főtanácsos. Beosztottak: Szlivn{ István dr. s. fo
galmazó. Szász I\:ároly, László _/\.nna, Osztián Lenke, 
Szász Olga, Popovits István sza1tdijnokok, old. 
gyógyszerészek. · 

)Iagánalliahnazottn.k Bi1.tositü Intéz:?'te. 

(Ezelött Ferencz József ltereskedelmí kó1·h<iz beteg
.c:egétyző pénztára). Tel.: 455--39. (VII;, Bethlen

tér 1.). 

Elnök: dr. Zsembery István, alelnök: Kállay 
Ubul, vezérigazgató: dr. Hindy Zoltán, igazgató
helyettes: Barcza Arthur ig., intézeti főorvos: dr. 
Szaszovsz1i:y László, helyettes: dr. Tóth Jenő. 

Az intézet házigyógyszert§.rában: !{örösmezey 
r.„a.jos titkár osztá1yvez0tö, b0lyettese •.rarady B. 
László s. titk:ir, Simon Zoltán, Turányi Géza s. tit
károli:, 1viészáros Tibor, Urs:t.iny l{á.roly, I-Iadfy Sa
rolta, fogalmazóli:, _/\.lmá.ssy _.\ndrásné sz. Be1i:znay 
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Ilona s. , ~ogaln1azó, Papp Ernö, Bartha Tivadar, 
B~r~_ha f1vadarné _ sz. , l~ran1aszta Jolin, „Almásy 
Eino, ~.\~talffy Zs!l"OSs f1bor, dr. Berky József Fa
z~kas Gaspár, Hittrich Eva, Latorczi Vihncs \;eress 
Jano~, Hegyl Tuiiltlós, Hehs L:iszló, Zádor3; Gyula, 
?_~bb1 Olga, Gúldy Béla, I{rassy J\fil;;:,iós szaknap:
OIJas gyógyszerészek. 

1\1. kir .. .A.Ilarnvasutak Betegségi Biztositú Intézete. 

\
7I., .i.\.ndrássy.üt 73-75. 

__ ,_Eln.ök=.__ Lázár László ~L\..V. igazgató. TJgyve
z~t?. dt. V1?ra ?ergely 1'.·L4..V főtanác;sos. Főorvos: 
v1.tez d.r. Csia Sa:1dor. _ Gyóg·yszcrészügyek elöadó: 
~1. Fe1en_czy_ Zo_Itan 11.AV. titká.r, !{özponti rendelő 
es_ mag~nl;;o,:·haz igazgató.főorvosa: dr. Pásztor 
Sandor fotanacsos.. 

Házigyógy.:;zcrtár: Podn:.aniczky u 111 oz Te! . 23 - o- . . - . . . 
• n· n. Gondnok: Jankó Barn:t gyógyszerész.~ 

Országos Ga:r.dasági IHunl~:ispénztár. 
Budapest, \'„ .·\kadén1ia-u. 3. '.rel,: 23·!-62, 

I<özponti igazgatás. A ... z 1900. xvr t ?... . _ 
o-1"·f ~··), J • t . · C, -1, píl.l'U i: .. 0 U;::ca ~an _JI~ osltott felügyeleti és ellenCrzési joll' _ 
l\o.r .?Yak.orl'Jsat a n1. kir. fölclmivelésügyi 1uinl::zt~r 
ez,:dos~er1nt . ~~'· Jl.I9-yer I\:ároly állu.n1 titJ~.:i.r, kor
~~~yl~izto~. ut-~an _latja el. - -4-.z Országos Gazda
_aot 1Iun~\aspenztarnak az 1930. évben a t5•:vénye.;; 
rendelkez2s~knek n1egfelelöen 3 óv tn.rt9'mára ~-~O' 
aln~;;:uI~ igazgatósága a következ5: Elnc:'];;:,. o-ró" .... ~~= 
leln Tibor: igazgatósági tagol··. G:1,11 Jen:ö 0 Nádasy 
Gero-elv Bl'day Bo . C · ~. . - ~- -. ' · 
D;. 0

::: •· ~ • • ~ 1.na, s1zn1ad:a :\.v.clras, Patacsi 
en. e .. , .... utnok1 1\.fortc, dr. Erns'7t S''ndo•· dr 'I• . :::chs.11 F - - -, • .1.> o.:.1-

- 'crenc, 1'.íelczcr Lü!:izló· uo-vvezetö io-azo-:itó 
dr. Balogh Sándo!' h. á1lan1 tiÚ~ú!~· 0

' 
0

"'" : 
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Allami \rasgyárak Igazgatósága. 

Egészségügyi oszt1ly: retak::át:ir: I<:enéz Lidia. 
ügykör: a diósgyőri vasgyd.r tó.rspénztS.ra vényei_ 
nel;:: felülvizsgalata s az egészségügyi adminisztrü
cióná.l segédkezés. 

Jiutósúgi veg,rkisérll'ti llllo!násoli. 

BHdr~vesten: Országos m. kir. l;;:émiai intézet é3 
ltözpcnti vegyki~érleti <illo1nás (li„ I{eloti ICiroly
utca 2.J!.} - Székesfővárosi vegyészeti és élelmiszer_ 
vizsgáló intézet (IV„ Központi varo::háza.) - 1'.I. 
1dr. állatélettani és tal;;:arn1ány·:izási kisérleti állo
más (II„ IGtaibsl Pál-utca 4.). - l\'I, kir. ampeloló_ 
giai intézet (II„ I-Ierrmann Ottó út 15.) TuI. kir. 
gyógynövénykisérleti állomás (IL, liermann Ottó
út 15.). 

1lidl?kr;n: 1'.f, l\:.ir. állami vegyklsérlcti állcnui;; 
l{eszthelyen, !viagyaróvdxon, Debrecenben, Ujpestcn. 
- Törvényhatósági és városi vegyvizsgá1ó ál1on1:i_ 
so~;;:, Szeg-eclen, Székesrehérv;'1rott, Scpronban, Gyö
rött, l\Iisi;;:olcon, !{ecsken1étcn, I~aloc2án es Pécsett. 

' ' Gyóg:yszerészg.)·ali.Ornoki I\..ijeHHö .Bizo!.tság. 

Elnök: dr. Szily I<ó..ln1án. n1. ldr. vallás- é.:; köz. 
oktatS.sügyi államtitlcár, előadó dr. V/Eszelszky 
Gyula egyet„ m. tanár, tagjai: clr. l'dolnir .A.nclor 
1nin. o. tanácsos, a rn. 11:.ir. v<J llis- és közol1:talásügyi 
n1ini.sztérium Jt:épviseletéhen, dr-. Grcs:::.) l{á.roly a. ln. 
kir. belügyminiszter ké:pviseletében, clr. Jak::tbbó.zy 
Zsigmond. dr. Winkler Lajos, dr. Széiü Tibor Gs 
I.sseln1tz Béla egyet. ny. r. tan<irol;;:, további a követ
kező gyógyszerészek: dr. A.ndriska Vil..::tor egyet. e. 
rlc tanár, B:Jzó Géza, dr. Deér Endre az ('·:sz. I<:öz-

L 
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egészsé:gUgyi Tanács r. tagja, Dobcs Gábor, I{orit
sánszky Ottó, Temesv.1ry József és dr. VVcbcr Dezsö, 
az Orsz. i"\:özegeszs:5gilgyi Tanúcs rk. t~gja. 

..:-\. g;:rügyszérfszg;ru.kon:·oki Linfo1;~:1n1 tnntl;·ui. 
B1ulapsst:11; ·vezetö: dr. '\V~:sz2lszky Gyu'a egy. 

lnin_. tanácsos, egy. rn. tan, cI;·. 1'Ta5y B.'h1 gyógy
tanar, I(örmöczy fDnlil ör., a bpesti önk:~ntes 1vien
töegycsil1ct igazg. főorvosa. dr. l\.Yozsanyi Sándo~· 
n1in t~r.ácso.s, Pgy. m. b:tn„ dr. Nagy Béla gyógy
·"'7:erész, clr. Spergely Bt'la gyógyszerész, dr. Szfth-
1Ender Lajos ·kertsk. föis·,c föig·a.zg-1 .. ú, dr. \;'\!'éber 
D:zsö, az Orsz. I\.özegószségi 'l'anlics r1::. tagja, 

Szegeden: vezetö dr. Dávid Lajo.:; egyet. e. 
l'k. tanár, gyógysze~·dsz. 'l'anárok: dr. Leinzinger 
liária egyet. tanáro.;cg~cl, dr. I{öszeghy D2nes egyet. 
rrcljunli:tu;::;, clr. 'l'rojün En1il, okl. gsógy:;z::riszcl;:. 

Gy6r_;yszerészgyakornokl yiz-.;gúiú bizottság·. 

Budapcsl..::n: :n::!n(51r: c11·. J\Ioln:í.r ..;\nclor min. o. 
t::i.nüc-;cos. Tc:gj?.i: dr. J<:~k:ibhcizy Zsign1ontl, dr. '\Vink
le;:· 1:..:2}:::.s egyet. nyil. renllcs tanúro:i~. Réthelyi Jó
zsef ds clt'. Y\':.ob':·r D2zsö gyógy.iszerészek. 

Szegeden: Elnök: dt'. Issekutz Béla egyet. nyiiv. 
rendes tanál'. 'l'[• gjui cl:r. Szélö Tibor egvet. nvilv. 
:·ende_s t:inür, dl'. Tc:k2ts Stlndor egyet. ~ n1. t<i~ni:;:', 
Borl:ely Józ3cf (s Lcinzinger (~yu\a szegedi gyógy
szt::reszel~. 

Gyúgj·szereszeknFk Pi.Ua·.iú eg;,·ettali tanárolc 

L Budapesti kir. mag:vr:r Púzn1dny Péter tudomüny_ 
egyetemen. 

Bö_lc.•;és::.:::ll1Hlon1.'.i1131í Jan·: clr. Széki Tíbor nyJlv. 
r. tanar (kenlia), dl'. Buchböck Gu:::ztftv nyilv. r. 
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lanár (kénüa); dr. Buga1·szl~y lstvf.in nyilv. r. tanar 
(kén1ia); dr. Rybár Istvan nyilv. r. tanár (fizil;:a); 
dr. I1·Iaurilz B;!la nyilv. r. tanár (d.sv:inytan); dr. 
,ii:Jra.han1 Ambrus egyet. m. tanár (állatta..'1); dr. Pa8.J 
_.\.rpúd egyet. nyilv. r. tanár (növénytan); clr. Tu
zson János nyilv. r. tanár (.növé.nytan), Ernyey 
József nemz. múzeumi igazgató, n1int megbizott 
(gyúgyszerésztörténelcin). 

Orvcstudc·111d11yi l~ar: dr. Jrd~abházy Z:ign1ond 
nyilv. r. tanár ( gyógy:.::zerisc1c.); d!', Dartlnyi Gyula 
nyilv. r. tanár (köz2gészségtan); dr. JYiozsonyi Sán
dor min. o. tanácsos, egyet. m. tanár, nünt megbí
zott ( g~,rakorlati gyógyszerészet). 

2. Szegedi Jdr. 1nagya1· Ferenc .József tudon18.ny~ 
cgyeten1en: 

I\.Iaten1atikaí Cs te1·1nészettudományi lGlr: dr. 
IG.ss .1\.rpád nyilv. r. tanúr (J:;.Jn1ia); dr. Györffy 
István nyilv. r. tandr (növ,~nytanJ; dr. Gelei József 
nyilv. r. tan:i.r (ásvűnytanl: dr. Szentpétery Zsig
mond nyilv. r. tanó.r ! állattan ·1; dt'. Fröhlich József 
nyilv. r. tanar (fizik<!.). 

Orvostudon1dnyi kar: kö;.;::gé::zsfgtnn dr. Ton1-
csik József nyilv .. I'. tan(tr: dr. :rsseln1tz BfJa nyilv. 
r. tanár (gyógyszerisn1e}; d1.·. ICöszegi Dénes egyet. 
n1. tanár. mint inegbizott (kén1irl.); dr. Dd.vid Lajos 
egyet. rk. tanár (gya1~orlati gyógysz::részet). 

G:o·úgyszereszhaHgo.ttik egyeten!i •·izsgúlóbizottsflgai. 

!. ércs gyógys.:·er1..'s:;;hf!ll{fa! ók -rL:sgálólJi:-~·ottsága: 

Buc1'1pesten: elnök a n1inclcnli:ori bölcsliszetkari 
dé!;::;in. Tagjai: dl'. Buch1Jöcl-: G~1sztáv. dr. Bugarsz1~y 
Ist\•án, dr. Paál _,;~_rpácl, dr. Rybár Istvá!l és dr. Tu
z::on .Tanos egyet. nyilv. rendes tan§.rol;:, 
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szegeden: elnök a mathematikai és természet~u
dcnuinyi kar mindenl{ori déluinja. Tagok: dr. _I<1ss 
Arpád, dr. Györffy István és dr, Fröhlich Jozsef 
egyet. nyilv. rendes tanárolL 

II. é·i.:es gyógys::erés:::hctllgatók elös:::.iyorlaf:i. bizott
sága: 

Budapesten: korm.-biztosol~:: dr. Győry Tibor 
ny. h. állan1titk<ir, dI\ 1.folnár _.uictor min. o. tan. 
Bayer Antal gyógyszerész, kormányfötaná~sos. ~l
nöl\: az orvosl;;ari dékán. Tagjai dr. Jal;;abhazy Zsig
mond egy. ny. rendes és dr. Winl;;ler Lajos egy;;.temi 
nyug. taníl.r. . 

Szegeden kormánybiztos: ctr. veress Elemer 
nyilvi. r. tanár. Elnök az orvosl;;ar .mindenkori dé
kánja. Vizsgáztatók: dr. Issekutz Béla és dr. Széki 
Tibor egyet. nyilv. r tanárc1L 

Zúrós:.:iyorlat i bi:::ottslir1: 

Budapesten kormánybiztosok dr: Győry Tib~r 
ny. h. államtitl:;:ár, dr. 1'Iolnár A.nclor mi~. o ... tan~t
csos és Bayer _.\.ntal gyógyszerész, kormanyfotan1-
csos. Elnök az orvoskari dékán; tagjai: dr. "\Vinkler 
Lajos egyet. nyug. rendes taná.r, . dr. Jakab~áz):' 
Zsigmond egyet. nyilv. rendes tanar, dr. Darar,y1 
Gyula nyilv r. tanár. 

Szegeden: J:;:ormánybiztos: Ten1esváry Jtiz;ef 
gyógyszerész. Elnök az orvosl:;:ar rnindenli:O!"i dékan
ja. Vizsgaztatók: dr. Isse-1n1tz Béla cgyeten1i _nyilv. 
r. tanir és dl'. Dávid Lajos egyet. r!t. t'ln3.r, dr, 
ICöszegi DéD.es egyet. m. tanár, n1int megbizott. 

. .Approbciciós ·vizsga. bi:::ot tsága: 
Budapesten: elnöl:;: a mindenl:;:orl osvoskari dé

kán. I{orn1::i.nybiztosok: dr, Györy Til;or ny. h. ál-

1 
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lamtitli:ál', dr. 1Iolná!' P.~ndor n1in. o. tan. és Bayer 
Antal gyógyszerész, kor1uinyfötanác2os. ·vizsgüzt_a
tók: dr. l\.:Iozsonyi Sd.ndor min. tan., egyet. 01. tanar, 
dr. De~r Endre kormány.főtanácsos, uz Or::;z. Köz
egészségi Tanács r. ~.agja, gyógyszerész, dr. Wéber 
Dezsö, az Orsz. I{özegCsz::égi Tanács rlc tagj;i 
gyógys.zerész. 

Szetreden · elnö1L az orvosltar mindenkori d6l:;:áa
ja. l{or~ánybiztos: dr. Issekutz Béla nyilv. rendes 
tanár. Vizsgáztatólc dr. Dávid Lajos egye:.,zm; rk. 
tanár é5i Borbély József gyógyszerész. 

1'ingyarországi Gyógyszerész Egyesület. 

(Budapest, ·vr„ I·Iegedüs Séndor u. 17.1 
I\-Iegalal:;:ult 1872-ben. „-\.tszerveztetett: 1;)21-ben. 

Telefon: Aut. 153~77. 
Taglétszán1 valamennyi csonkamagyarországi 

gyógyszertár. 
Elnök: dr. Tauffer Gábor, országgyülési kéP

viselö, Budapest. 
·T:írselntk: Temesváry József. 
.A.Ielnökök: Löchcrer Tarna.s Budapest, !l:lüller 

·vun1os korm<inytanácsos, RdJ:;:ospalota. 
ügyvez<;tö igazgató: í{oritsánszl:;:y Ottó. 
Pénztiros: P~óth l\fanó. Budapest. 
Ellenöröl:;:; Czukor László, dr. Telkessy ödön. 
Titkár: Preyer Dezső. 
FC~~önyvelö: Sin1onicles G·~za, a :1-Iagyar Ola3z 

Banl:;: ny .cégvezetője. 

·va1asztn1ány: Bozó G~za, C~ányi Imre, Elel:;: 1-ít-
118.Jy, l-Iaász Tuiiklós cir., vitóz l{ovits ..;\.ladár, dr. 
]l!ann Géza, 1'.Iarton ],-fanó, vitéz clr.1viutol~·SY !{ároly, 
dr. Bn.loghi 1Yiihily Ii.::lpoln:i>:nyék, dr. Bisitzky And
r8.s Celldömölk, Beretzki Péter 1Iezöberény, Bol:;:o1 



252 

Feren-:: Kaposvár, Budanovits Titor Ujpest, Franlil 
A„ntal Szeged, Geiger l{áln1dn Pécs, dr. Hercz Jé.nos 
:Tufísliolc, Jánváry Endre Júszber.:ny, Jónap .:'\Ja.dár 
Debrecen, l{ir:ilyi 1íi1dós I\:om8.rom, Koczka Pé.l 
Szolnok, ~Ialtray László dr. Baja, Marinczer Jenö 
Csorna, lVIohilla Rezső Györ, Radó 1\/Iiklós Békés
csaba, Sperlágh Zoltán fTatvan, SzEndi-ey Sándor Bá
ránd, Szikszay Gusztav Pcstszt.:nterzsébzt, Thury 
*4..ndor I\:isltúnfélegyháza, vitéz dr. Várady László 
Szentes. 

„ Hivatalból - az alapszabú.lyoh: 15-ik paragra
fusanak rendelkezése szerint - n1inden kerület el
nöke, az ügyvezető igazgató, pénz.taros, az ellenőrök, 
valamint a Tanügyi Bizottsag elnöke. 

Póttago1t Budapestről: !{áposztás.sy Géza, Ne
m€nyí Nándor, \\riesner Lajos; vidékről: Boros AJa
dü.r, dr. ·ovorszky Béla, Floder{;r J:;nö, dr. Tuiésziros 
Zoltán, Pongni.cz Lajos, Szél~ely Sándor. 

Szárnvizsgü.lóbizottság: Schubert _,\.rnolcl elnök· 
~rei~ich I~ároly, Vilirker Jünos, Púsztor l{ároly, BirÓ 

L~s~lo. Potta~ok: !{alá:< Gyula, dr. Takácsi Nagy 
Lorand, Bardacs Dezsö, Elel-.: 1Iihá1y és Wittmann 
Elen1Cr Budapest, dr. Elek Pál Ujpest, \:<Virker Já
no:; Rákoskeresztúr. 

Gynli:ornolii tanfoly:.!.in: Budapesten ·vrn., li...gg
telelti u. 8. €s Szegeden, Ev::.nként n1árc. !hó l-től 
jún. ,hó végéig. 

1'-yih·. ~·c.gyviszg~í.Iő d!!o1nása: {VIII„ Aggtel."ö!ki 
u. 8. Vezeto: dr. Re1tmann Nándor.) Tel.: J. 322-
07. 

:Vendégszobái: ·vr., fT2gedüs Sdndor u. 17 

l
,.!Jiák- és Jeányotthona: VI„ Hegedüs Sándor 

u. t. 

!\.önyvtára: V1„ Hegedüs Sándor u. l'i'. 

I. *.\.. Budapest-i Gyógysz;~rész Test:i.ilet. 

-~-la.pitUsi év 1809. 

Telefon; J. 322-23. 

Elnök: dr. G3.:il End·:~; alelnökök.: Róth 1-1anó, 
Csányi Imre; ügyv. titl~ár: 1-{ovics ü<lön; választ
mányi tagok: dr. 1Jaas 11-'Iildós, v. !{ov<its _i.\Jadir, 
dr. Tufann Gaza, Ld..m Elemér, dr. vit1z ~Iatolcsy !{á
rc.ly, Neményi Sindor, Réthelyi József, Schu
bert _bi..rnold, V\Tiesner Lajcs, dr. Tcrnajgó József, 
dr. Vileber D2ZSÖ, p~nztáros: Elek 1Iihllly, liönyv
tá!'Os: Funk József; vd.laszln1án.yi póttagok: FckeL~ 
Zoltán, !{almár István, I\:<iposztássy Géza, Majorossy 
Béla, Rácz Jenö, Biró István; számvizsgúl(,bizottság: 
Fáczányi István, St=inei· O:.:z:J~á!', Strausz Armin. 

U. Budapest-yidék! kerül~t. 

Elnök:: l\1Iez2i Elek (Ujpest), társslnölc Szent
gá.li Dániel (GöclöllöJ, einökhclycttes: \Virkcr Jrinos 
{Rúkoskereszur), alelnök: Buclanovits Tibor; pénz
táros: Biró László; titlui.r: Preye~· D2zs-5. Tisztelet
beli elnököl'!:: dr. _A_ndrisk1 \T!ktor ( Pestszenterzs-5-
bst), !(erschbaummaye:- I-Cároly (Esztergon1), 1Iül1er 
Vilmos m. kir. kcrn1.inytanácsos (R6.ko::pa!ota). V<i
lasztmá-Tiy: Baksay B2la (Nagykáta), Bardách D~
z~ő. Fáy Ignác (Na.gytétényJ, Fried Sd.ndor (Rá!~os
pa.lota), dr. Elek P:ll (Ujpestl, I-Caufmann Ernő (Ve
resegyháza), !{erschb3.ummayer I{áro1y (Esztergom), 
I-Cörmendy Sándo~· (Budakeszi), ?-iiátray Gusztav, 
1'Ililler Vilmos (Rákospalota), Pásztor J{ároly {Tö
röltbálint), Szen'tgály Dániel (GöcEillö), P~e-bmann Ró~ 
kus, Szigvárth János (Vúc), Szikszay Gusztáv 
(Pcsterzsé-b2t), Schulmann Bódog· dr. (1:Icnor}, Szüts-

l' 
i; 



25! 

né Szüts Julia, Tábor Gyula f .P .... lberti-IrEa), dr. Tcl
kessy ödön (Kispest), Viarsányi Bjl!J. (Budafo!c), clr. 
Vagaszky I\:ázmér (Rá.koscsaba); vi1asztmányi pót
tagok: Gulyás Benj<imin (l(ispo;;;t), Szauer A„ndor 
( Salgóta~·ján), László István ( FzlsGgöd), Gonda .4.r
min (Bia), Imreh Jenö {Ujha1tyán), Lm.kner G;yula 
(Budaörs). Thicrry Tibor (Csepel). 

Fegyelmi bizottság tagjai: elnök: szentgály 
Dániel, dr. Elek Pál, dr. Telkessy ödön. Póttagok: 
ICörmendy Sándor, 11-Iolnár .A...ntal. Vá.Jasztn1ányi 
póttagok: Gulyás Benjamin (ICispest), Szauer _<\..n
dor (Salgótarján), Lá:::zló István (Felsögöd). Gonda 
Armin (Bia). Imreh Jenö (Ujbarty:in), Lal.;:ner 
Gyula (Budaörs). 

A J;:erülethez tartoznak P€Stvármegyéböl 108 
helységből 162, Esztergom vn1-ből 6 helyen 8, Nógrád 
vm-böl 20 helyen 26, I-Iont vn1-böl ·1 helyen 4, gyógy
szertá.r. összesen 1·12 helyen 205 gyógysz~rtár; köz
tük 2 fiók. 

III. Pe~t vürn1eg;yL' .jt•U kerüJete. 

Elnök: dr. Zalai !{ároly (Cegléd), elnökh3lyet
tes: Thury -~-ndor (I\:iskunfélcgyháza), titkár-p:.!nz
tá.rnol;:: Csete -A...mbrus (Cegléd), Tiszttlztbeli elnök: 
Farkas Ignác, Tót11 István (l.;;:ccs!rem2t). 

Választmány: Bitzó Jenő, Borb6ly Endre (NagyM 
körö~), Butting~r _S...rpád (Lajosn1izse), Gell2r János, 
Tól'h József (I{iskunfélegyh8.z::t), Csorba János {!{·zcs_ 
kemé't). 

Fegyelmi .bizottság tagjai: Sz. Tóth József, Gel
lér János, Szél.;:ely Sándor, :t:Iester Lá.szló, dr. Zalai 
Ká.roly. 

_<\.. J.;:erlllethez tartozó gyóg~,rszertáral;:: .33 llelyen 
70 gyógyszertár; ltözte 1 fiók. 
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IV. Szél;;esfehérvár-vidéki I~eriil.:t. 

Elnök: Csitá.ry G. Olivér {Székesfehérvár), társ
elnök: Vajda Gyula -( _<\..bony), alelnök: dr. Takácsi 
Nagy Lóránd {Székesfehérvár), titkár: E. Lukáts 
B§la, pénztáros: Pásztory Sándor {Székesfehérvár). 

Választmá.nyi tagok: dr. Baloghi Tuiihü.Iy, Grimm 
Rudolf, !{otsclry Fer.enc, Göm-bös Zoltán, Jeges Béla, 
Fa .... kas István, Beöczy Gábor, Földzs Lajos, Hajnóczy 
György, 1viagyary-I<ossa Sándor, Czermál.;: Lipót, 
FU::.ztory Sár.,dor. 

_!\.. kerlileth::z tartozó gyógy;ozertarak: Fejér vár~ 
megyéböl: 39 helységiböl ű47, Veszprém vár.megyéből 
17 helységböl 20, Zala virmegyi:böl 1 ihelys:§gböl 2 
gyógyszerttir. összest:n 57 helyiségből 70 gyógyszer
tár; közte 6 fiók. 

,r. G;rör-vidCli:i kerület. 
Elnök: Stinner Imre (Győr), elnöl.;:helyettes: 

Rostiiter János (Győr). alelnöl;:; Szebellédy Rerenc 
(Tát). titkár: 1Iohilla Rezső (Györ), 

\Tátaszt,mány: Barna _A...ntal, Györffy József, 1'1'a!·
kovits Pál, Pr1Iovits Lajos, Ton1ka Iván. 

FsgyElnü bizottsági tagok: Stinncr In1re, Királyi 
.N!il.;:lós, Ro::tlitter János, póttagok: D:ilibor László, 
1viüllLr Elek. 

.!'\ l;:erülethez tartozó g'yógysze1tárak: Győr va1·~ 
megyének 10 helységéből 21, l'(omárcm várn1egyének 
13 helységéből 1'1, il-Ioson vármegyének 9 thelys§géböl 
10, Vef.:Z:p-rém várm;:;gyének 11 helység-Zböl 14 gyógy~ 
szertár, összesen: -15 ihelységJöl 61 gyógyszertó.r, 
közte 5 fiók. 

\'I. Sopron vürn1ee;:r~~.} J;;erülct. 
Elnök: Szerda.helyi Ja.nos (Sopron), elnökhelyet

tEs: Flódet·er Jenö .(C::.ep!·eg), ügyv. elnök: Nil;:olits 
:Iviilivoj (Sopon) titkár: Binder Ottó (Sopron). 
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\ld.lri::ztmó.n;y: G8.l1us Jenö (Scpron), Jöhn 'Vilmos 
(Sopron), 1\iarincer J enö 111. kir. ko:·rnr:'~ny"taniicsos 
(Cí.:Orna), NP.meth József (Nagycenk). 

Fegyelnü bizotts!igi t:J.gclt: Gal!11s Jenö, ~:tariJl
c~r .Tenö, Krentz 'laldemé.:r; pótta.gok: Binder Ottó, 
NCn1eth .Tózs::f . 

. A. kerlilcth~z t:irtozó gy6g:lszet:1ra1t: Sopon vár
n1egy:Sbül 17 hclységböl 2() gyógyszertár, 1tözt-:: 1 
fiók. 

VTI. ·va'i-Zaia ;,·úrn1Dg~vci kerület. 
Elnök: dr. !{a-ozter ödön !Zaluegerszeg), társel

nök és .pénztáros :dr. Bisitzky ..:~nd--:ls, al::lnök: dr. 
Dvorszlry Béla (Szombathelyl, titkár: dr. Viliener 
Jenő (Szombathely), 

'lálasztn1<inyi tagok: dr. Sin1on ·Ernő, Eöry \iil
n1os, korn1ánytanácsos, ICüttcl Dezső, Torkcs D:5nes, 
Cs6by L'.ljos, 1\!erkly Bclus József, Bichler Gyu!3., 
Lukits 'lilmos, Szigetváry Zoltán. 

Fegyelmi l;izGttsd.gi t:;.g"Jk: dr. !(aszter ödön, dr. 
\Vi~ner Jcnö, dr. Sz111odiss József; póttagolc Lu!clts 
Vilmos, Szigc:tvúry Zo'.t:in . 

. -\. kerüictbcz tartozó gyól~yszertáa.k: \Tas v.ir
n1egyénck 22 hc•lységböl 32, Zalc: v{~rn1cgy2nek 26 
helys!Sgében 37 gyósy;,zc!td.r, össze':en 50 helységben 
72 gyógy-szertftr; közte 3 fiók. 

\TII!. Sc1nog-,y vúnnpgyei l;;r~riilet. 

ElnGk: 1-C:llauer G:ibor, alelnök: Sártory L1s.jcs, 
titlGir és pénztúros: Bokor Fcr:::nc; tiszteletbeli elnök: 
B::i.bochay l{d.linin rr-:aposvár). 

V<ilasztnuiny: Fiatsek GyulE!, LosonczY ~,rjnce, 
Fábry ödön Cs :I-~otsis I(ilmán . 

. A. ·kcrUlcthcz to.~'tozó gyógy:ozc-rtú.rak: 52 hely
ségből 62 gyógyszertár, l~özte 10 fiók 

1 ' VEGYESZETI GYAR R. T. 

BlH>APEST, 
Vll.,KOMÓCSY-UTCA 41. 

i' ,1 

:I 

il 
1 
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- - r .- 1- B"'reczk 3 - ef dr vitez Varady _,asz o, -Gyula, I-Iavas ozs . • · .. . .. Jenő 
Péter, Barna Henrik, Sz~llos1_ O' sz~rt·iralt: Csongrád 

~ kerülethez tartozo gyo,,,y - < - • r~böl. 11 
• - „ 6 ih"'l 'en 69 Csanad vtumeg;._ . várm2gyebol: 1 1 ~ J. • ' -b„l 

3 
ho.lyen 3 gyógy. 

helyen 20, Torontá_I_ varmegye 0 : ~- 0 
szertár; közte 1 f1ok. 

XII. Szolnok vúrn1eg;r:~i !i.:-rül~~· tt„1 · 
. Elnök: ifj. Szels Béla {Sz~;~~0~.~.' ~n~:\~~r: Z~I~ 

Jánváry Endre (Jászberényt,. 1 ;:. ·: -- : ·d (Szolnok). 
- Lá rnok. :r-; r"nF•t Szua.1 tán { Szolnolt)' ~enz~ .: . · ~ -- T ~ jos {Ti:::za'.'off). 

Tisz.teletbell clnol(. B~S,sly, _G,a'bor Récsey Zol-
.1 t · yi tSLo-ok· · o ez , 

Va asz n1an .. "' 1-· . i:::znviusz Ferencz Imre, t "n Lassányi Jeno, Ro i:sz1n '"" . . • 
.:eber Géza, Rácz Ill~s. Vinc~ 1Vflltlo~.. • . ös:z2s2n 

.::'\. kerülethez tartozó gy_ogyszerta1ah. 
39 h2lys€gb6l 7-! gyógy~zertar. 

XliI Debr~Cl'!!-\"idfH;;i kt>rület. .. -
.. • . „ • Sándor 1 Debrecen), elnoh.he-

Elnok: cl~" Godeny „ · t"tl·;i.x„ Jónan 
-1. ~I ~do1·j'1 n (Debrecen J. ! -"~ · ' ... · 

lyettes: Sze ,_e y • t: ""t 10~h„li elnGkök: .1:tih:11ovics 
.h....laclár (DE.~r~c21;1 .. \:'.:_::t~r1'1~~t:v ~ ba- nénztú!·os: Tol-
Jcnö és dr. tHTn1any_1 ,J,_ u. • - ·"" ' • 

vay Ir~re (De:n·e~en). 1 • E 1_ Barna, Fried Sándor, 
V·.3.J;isztmany1 t:igo:t. e"; 

1 1
• Józs-"f 'T'óth D-z-

D „ B<>nl·ö S<>ndo•· ,,e 111 ~ • ' - ' -
Linyi ~ZS~, - . ~ e-„ . 't.l~ clr. Birto1t L, Sándor, 
zsö, B:Jlchzsu.r Imte, .4..::.-ners~"ci~~ Jankó Gyula, Pd.lfy H.ört:·mpö Irnre, Szend1 .:.y ;i.n • 

Gyula. . 0 • ··o·yszeltúrak: Hajdu 
A„ k::riilct.hez larlozo ,,,yo;"· t·r 1Szs.bolcs 

_1 „ 1 00 hoJyen 5? gyogysze1 a , · 
vá !'n1cgye JO : ,_, ~ _ ..... -~ 'SZ"-rtar Sza.tmár v:ir-\,a· rmcg·véböl 31 !helyen t>l gyog::,. _~ B-'h , , .• ;

1
.mo.O'u-.5-

•. .-J 1 - rszert·1r l ::u '-'- • ~„„, 
megy·2,böl 9 helyen ~ ~yo~- . „ < z~sen 85 helyen 13& 
bö! 19 helyen 22 gyogy:::;-:1 taI. oss ~ · 
gyógy.szei-tár; közte 2 fialt, 
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XI\~. Békéscsaba-vidéki ]{erület, 
Tiszteleti elnök: Réthy Béla (Békéscsaba) és dr. 

A.dler 11.íiksa (Orosháza), elnök: dz·. Südy Ernö (Bé~ 
ké.scsaba), elnökhelyettes: Ragettly János (Békés), 
titkd.r: Dolesek József (Békéscsaba). 

Yálasztmá.nyi tagok: Badics Elek, Réthy l{ároly, 
Prá!?'er Frigyes, Benedicty Gyula, Géczy Dezső, Petry 
Zoltán (öcsöd), 

.<\.. kerülethez tattozó gyógyszertárak: Arad vár
megyéből 3 helyen 4, Békés vármegyéből 28 helyen 
56, Bihar vármegyéből 5 helyen 6, Csongrád vá.rme
gyéböl 5 helyen 5 gyógyszertár. összesen 41 helyen 
71 gyógyszertár; közte 2 fiók. 

x,r. Heves várn1egyei kerlilet. 

Elnök: Velcsey„István (Eger), ügyv. elnök:.Sper~ 
lág].L.~_QJtán {Hatvan), alelnök: Boros Aladár (Gyön
g-Jrös), titkár: Preszler _Arn1in, pénzt<iros: Szabó Béla (Eger). 

\rálasztmányi tagok: Beniczky 1'.:!iklós, Pánczél 
Árpád, Toponáry József, Irgalmas főgyógyszerész, 
Epstein Géza, I{es'S!er Gyula, Saá~·y Gábor. 

_<\. kerülethez tartozó gyógyszertárak: 34 hely~ 
ségben 48 gyógyszertár, közte 9 fiók. 

X''I. l\!iskolc-vidéki kerület. 
Elnök: Baruch Gyula (1\'Iiskolc), társelnök: ~hlert 

Gyula (Sátoraljaújhely), elnökhelyettes: dr. Hercz 
János, titkár: dr. '.U-fészáros Zoltán (11f'isko1c), ügyész: 
dr. Da.ncz Gyula . 

Választmányi tagok: Véhly István, 1'--!oln-ir 
I{áln1ar1, I-Cel!ne:r ödön, I{ardos Zsigmond, ~4..sztalos 
Gyula, Steinhausz Béla, I{ovács !{álmán, Vámos Imre, 
~'.fatavovszJ{y Gusztáy. 
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_A_ kcrült.thez tartozó gyógysz:::rtárali'..: Borsod 
varmegyéböl 27 helyen ·17, Zemplén v8.rmegyéböl 1_~ 
helyen 25, ·sz.atmár vá11megyéb~.1 ~. hel.~:n 2, ~.\.~au.~ 
vármegyéböl 11 !helyen 13, Gomo•: va1megy ... b~l -
helyen 3 gyógyszert8.r; összesen 65 1hely2n 93 gyogy
szertclr, közt2 7 fiók. 

l\Iagyar Gyógyszerészei;: Nyugdijintéz:::te. 
ó utcaJ 6. Tel: 22--9-33. 

Széli:helye: Budapest. A.lapitt~tott 1893"1ban; 
újjászerveztetett 1903-ban. Vagyona~lapvt 13 000.
penO'ö a feltételes tefizetések betudasaval. T?-gol~ 
szci~a 130. !{egydljat kap 6 özvegy gyógyszer2SZU:! 
és 1 gyógyszerész. _ . 

Elnök: Bayer Antal. alelnök: 9zuko1: r;asz!?_ es 
dr. Horváth J:;nő. Pénztáros: dr. rernaJgo .Joz~e!. 
Ellenőr: Löcb:erer Tamás. Titl~ár: S~vó Jusztin, ·v~
lasztm§.nyi tagc1c dr. Dömötör LUJOS, !· Ber2t_z1.._~ 
Béla, dr. Groh Ede, l{.oritsánszky Otto, r:ada~y1 
Endre, I~eg;inyi Jenö, Simonovits _.\.nd_or, st;ver. J. 
Imre, Szerdahelyi !{E.roly és Tahy Istva~. ~zamv1~5-

· 1 · J ·zott-áO'' ifJ. dr Bayer A...ntal, !vitldossy Q_za gaoJ1,;::a··· · · 
és Millner György. 

- - T~sti..ilet N,_-ugdíJ·- és Se-Eudapesti Gyog;yszeresz „ 
gélyzö-egylete. 

~'-\.lapita~i év: 1885. -· Elnöksége é.s ti~~~~~:;:~ra 
a Bp. Gyógyszerész Testületével azonos. (!vlul„od3se 

szünetel.) 

:\. i\Iagy. G;yög;rsz. Eg,J·:::s~i!et es a_z ?ld .. ~'?..:)~~~~s:: 
C·rsz. E•„yesilletének l;:e1et2n::n alal ... ult G~G"'J~.,_cr „ 

e.. szek Ten1ctliezési Segélyakciójn. 
• á t 1"1. Budapest, Vl„ I-Iegedüs San'" '.Jl' u ca 

Telefon: 153-77. 

~ I_nté~? ~ízott~ig: Gróf~ Gyula, lCoritsánszky Ottö, 
I\.CVacs odon, Lang Oszkar, Löcherer Tamás, l\.lfu:zá
ros Dez:;:ö es Róth 1-Ianó. 

1\Iagyar Gyógyszerésztudonulnyi Tllrsaság. 

Ala1n1lt 1-~2-!-ben. Tagok száma 652. 

ElnCk: dr. Tulágócsy-Dietz Sándor, ny. egy1:::t. 
ny. ~·· tJ.nár. 1:LlnCkhelyettes: dr. D<:!ér Endre gyógy
szereez, kormanyfötan§.,·~~os. Titk::ir: dr. Liptá.k Pál, 
i::gy:::t. e. Ilc tanár. Jegyző: dr. Horvá:h Jenö, a fö
vclrosi gyégy.:zerUzem h. igazgatója. Pénztiros: dr. 
\Véb(;:r Dez~ö gyógyszerész. EllEnör: dr. Zllay Dezső 
gyégyszerész l{i:;.p::st (\:V:.:k:rléU:lep). I{önyvtarcs: 
dr. Csir-i~e Z:ltd.n, egyet. fövegyész. A vcz~tőtsstület 
t:igjai: dr, Andriska \ 7íkt::ir. egyet. tanár, dr. _fl..ugus
tin B~la. egyet. Hl. tJ.nd.r, B3yer _.\ntal gyógyszer~sz, 
kc rn1ányt.'ölB.n:icscs. El nyei J ózsei', inuzeumí főigaz
gató, dr. I~·sc!iutz B5}:i, 2gyet. ny. r. tana~· (Szeged), 
cli'. Jnk:it:vizy Z;;!gn1on.tl, ~,;y:.t. ny. r. ta'.1ár, Korit
;o,1nszky Ottó, a 1I. Gy. E. Uv. igazg,1töja, Schulek 
J<Jlemtr dr„ a nL kir. Ol{I adjunktusa, egyet. m. ta
nár, dr. 1'1ikó Gyula egyet. nL tan{1r (Debrecen), dr. 
:U!czscnyi S:tncl::ir, rnin. tanácsos, egy::t m. tanür. 
Széki Tib:::or, egyet. ny. r, lanar. dr. \Veszelszky Gyul:-i. 
egy. m. tJ.nár. _ti,,_ Túrsasag titli:3ci hivat:ilánali:, az 
~~J tesi tő szri ke;.ztö.s(g ~nck és kiadéhivatalű:1qJ{ cirne: 
Euchi.pe::L, ·v1Ir., ülllti-út 2fl. III. -en1. Telefon: .Józ:.;;!i' 
·1 -02--·18. 

(~kh·v~·h·:; t<.'f<"•gYSZpl'{•SZi'k Ül'~Z:Í)'.{OS ~~gy1•siHl·L-·. 

...-'dai:itt::i.totl mint Gyögyszere:_:zsegédek OrszU.
gu;:; Szövets::'.ge 1S07-1Jen. Lfjjá·:Iakult 1H23-1Jan Teie
f~-n: Józ:ef 403--· l·L Budap02t, \TIII., Népszinház 
utca 2·L 

1-T. elnCk: Ling C1szkúr, alelnöl;:: Bakó Sándor. 

:i 
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Igazgatósági ta.golc: Fantel Sándor, Lázár Ernő, 
Ursziny I<ároly, Pénztáros: Straub Antal, Ellenőr: 
Kisvölgyi J:i.L 1Y1ihály, Föjegyzö: Kaszan,czky Gyula, 
Jegyzö: Lalák Vilmos, SzsTkesztö: Berlcavlts l{ároly, 
Háznagy: Fejér Emil _A...ntal, Rendelő főorvos: Dr. 
Hubay Géza, Egyesületi tb. ügyész: Dr. Háber László. 

Budapesti Gyógyszerész l{aszinó. 
Alakult 1930. évben. - Tagok száma: 253. 

Elnök: Gaál Endre, háznagy: vitéz 1íatolcsy 
Károly. Választmányi tagok: Elek ::TY!ihály, Funk 
József, Gruber Arpád, Kerpel Vilmos, Korányi 
Lajos, 1'Iajorossy Béla, dr. 1.1ann Géza, Rácz Jenő, 
Róth Manó, Schubert Arnold, Szilvássy László dr. 
TaUffer Gábor, dr. Ternajgó József, Wi.t?~ann 
Elemér, titltár: igazgatói cimmel: Réthelyi József, 
Pébztáros: Strausz Armin. Ellenör: Neményi Nán
dor. Felügyelöbizottsági tagolc Biró István, I\:erpel 
Pál, dr. Molnár _.\.Jfréd és \ 7ajna József; póttag: 
Riesz Armin. 

.>:\ budapesti kir. ni. Pázrnány Péter tudo1núny2gye
te1Íl gyógys1.erészhallgntóinak önli::épzö- és Segél;rzfi 

eg,Ylete. 

1Iúzeum körut 6-8. II. udvar, I emelet. 

A..lakult 1863. évben. - Tagok száma: 116 
Tisztilcar: Tanirelnök: dr. Jakabházy Zsig

mond. 
Elnölc Taluicsi Horváth Dénes, alelnölc; Ra

gettly János, fötitlcár; Ligeti Géza, titkár: Net
kovszky László, föjegyzö: Polgár Károly, jegyzö: 
Adametz Leó, főpénztáros: Texnájgó József, pénz
tárnok.olt: _l\..lberti Pál, Néhay Olivér, főkönyvtáros: 
Schuth János, könyvtárosok: Hinffner Ferenc és 
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ötvü;; Lajo.s, háznagy: Pehr László, főjegyző: ..:\da
metz L·eó, jegyző: Buttinger Ante.I, Választn1ányi ta
gok: !{es.sler Julia, Tarnay Istvá.n, ·varga Pál II. é. 
h. Eibach Sári, !{achelmann Judit, I\'.edvessy György, 
Lé. h. 

Biráló bizottság: ElnCk: Jéhn A„ntal. Titkár: 
v·arga Pál. Jegyző: Szüts 1'Iá1ta. Tagok: Gohn 
1-Iárta, I{ass Györgyi, Bogcha Novák Zoltán, Emá
nuel _.i\ntal, II. é. h. 1'1a:::slcás::y G.zella, Zallta JYiargit, 
1'Iaddis Valdemár és Nagy Ervin I. é. h. Rakitovszli:Y 
'l'an1ás, !{ollmann Györgyi, Orbán György, Payer 
Dénes, Szüt.5 1'Iárta, Schuth János, \Targa Pál. 

Számfejtő bizottság: Néch3.y Olivér, Ová.ry 
Irén, Ste.:z Livia II. C. h„ Nék::í.m !{;Jroly, I{enessey 
Ferenc, Rabstzin Imre I. é. h. 

. .\ 1n. J;:ir. Pázmüuy Péter tudo1nányegyetc1n gyót,,")·
s1.rrés:.:.tanhallgatói "llúh:óczi" bajtársi ct,,")'esülpt~-. 

:1'Iúzeun1 körút 6-8. II. udvar, I. emelet. 
Taglétszim: 1100, 

l\ilagi::zter: tlr. J\:Iágócsy-Dietz Sá.ndor, patró
nusok: Bayer _a~ntal, Deér Endre dr„ dr. Ja;1;:abházy 
Zsig1nond, dr. !{enyeres Balázs, dr. 1Iatolcsy :friik
lós, dl'. \-Vinkler Lajos, dr. \Veszelszky Gylila. -
Vezér: dr. Halmai János; alvezér: Varga István Pál; 
n8.dor: Sósl;:uti .<\.ndr.is; főkincsbiros: Bo"'cha No
vák Zolti-n; kincst<irör: VVielancl Gyula; főŰ.llomány
vezető: \Tisi Nándor; főiródeák: t. Horváth Dénes; 
főlövészmcste1·: v·arga Istvá.u Pál. 

:\ 1n. kir. Ferenc József Tudo1núnyegycten1 g,YÓf,")-
szerészhallgatói ,.I~üköczi" Bajtársi Eg;rcsülcte. 

_l\..lakult: Szegeden, 1921. évben. - Székhely: 
Szeged, Gizella tér 3, Turul Club. 



264 

1fagister: dr. Széki 'fibor, -e. ny. r. tanár, Réc-
tor :i\íagnificus. . . 

Patrónusok; dr. Bodnár Ja.nos, dr. Darany1 
Gyula, dr. Farkas Béla. dr. Gelei József~ dr .. Isse
kutz Béla, dr. lills Arpád, dr. Pfeiifer Peter es. d.r. 
Szentpétery Zsigmond, egyet. ny. r. tan.; dr. Dav1d 
Lajos, egYet. e. rk. tanár, dr. Tomcsil;;: József, eg}:et. 
ny. rlc tanár, dr'. Kőszegi Dénes, dr. T~'.};;:ats San
dor, egyet. m. tan.; továbbá.: Apró Jeno, B8;rcsay 
J{ároly, Borbás Gyula, Borbély Józ~ef, Fran!;;:o An
dor, Leinzinger Gyula, lviá.thé Mihály, JvIOldv~ny. L~
jcs, Némsti Dezső, id. Novák. Istvan, Salgo ~ete~, 
Segesv<lry Dezsö, T2n1esváry Júz~ef, Tóth LB..JOS es 
VVieland Gyula gyógyszerészek. 

Vezér recrös: IIcfbauer Endre, alvezér, fölövész
n1ester: Görbe Gyula, nádor, udvarnagy: 1,Iíi::háli 
-1-íihály fökincstáros; Besssnyey Lüszló; ·kincstárör: 
Tóth Ílona, irödeál\.: B?ch Béla, kincstüros: J?..1{ucs 
Endre, könyvtaros: Balogh Tibor. 

Taglótszá1n; Patrónus: 27, Tb. donlinus: 15, 
Dominus: 38, Levente: •12, összlétszám: 123. 

Nen1zeth:özi Gyúg-yszer(~:-;z Szliypts§g. 
Fédération Internationale l'hannn:~eutiqUf', 

ügyviteli jrcda: Leyden, Lee1nveri];; strant -!3. 
Tiszteletbeli elnök: Prcf. dr. L. van Ilallie, 

Leyden. 
Elnök: dr. J. J. 1-Iofman. H<lga. 
Elnökségi tagol{: alelnöl;:flc G. Barthet (Pa

ris,!, E. Saville PecJ\. ( Carnbridge), I{oritsan:zl;;y 
Ottó ( Budape'.'t), dr. E. H5st Tviadscn (~{openh<.:.ga), 
(Berlin: betöltetlen), fötitlüi.!·: '1'. Fotje\v.Jd (Levdenl. 
titkár: 0. van Schoor (A.nl\verpen). 

A szövetségnek van tudon18.nyos, -gyógys1.er-

' \ 
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könyvi, gyógyszerfrülönlegessegí, sajtóügyi, stb. bi
zottsága. 

l:i.„ szövetségnek tagjai Európa és a többi világ
rt:'.sz állan1ainal;: crszű.gos gyógy~zerész egy2sületeL 
A közr;onti tizott::ágban 1iE:gyarországct 1912. ót:::. 
a SzövetsE:gnek 1930-ban tartott stockholmi köz
gyülése aH;:almából alelnökké válaszL:.tt !{orit_ 
sánszky Ottó képviseli. aki a sajtó ügyi bizottság
nak és a .szövetség Bcullt::tin-je ::zer1;:esztC;Jizott·:;á
g:lnaJ;: is tagja'. 

1'1n.gyarcrsz<lgi Gyógyszerész Egyesületet - tag
létszá.m1nak megfelelően _..., nemzetközi kongresz
szu~okon h8.1·cn1 szavazat illeti. 

A. Szövetség hvlatalos közlönye az évnegye
denként n1·2gjelenö Bulletin, n1elyet a rendes és 
p:irtcló tagol.;: ta.gsági díj fejében kapnal\, egyZb
ként évi elöfizetesi á1·a 5 holland for,nt (12 pengö}. 

;\lkahnazctt. Gyúg-yszcrészek NcrnzctkUzi Szavetsé:;.p•. 
Internationalc Union _.\I:gestcl1ter A.poth2li:er. 

ügyviteli ircda: Bécs, IX., I\:almbrugen Gassc 
No 27. 

Elnöl;:: D!etr.ich Franz. 

Alelnököl{; Nabecz Cze~lav tVarsöl, Svobod,1 
ÜSZ\Valcl (Brünn). 

Főtitkár: E:urtics Richartl (Bécs). 

Titkár: dr. IColossa Walter (Bécs). 

l\„ szövetség tagjai: .<\.usztria, B:.:lgária, Cseh~ 
szloválda, Dánia, Finnland, Jugosz!<'i.via. L:.>ngyel
crsz:ig, I\!Iagyaror;:z:ig, NfnH:.tor::;zág, Ncrv§gin., R:1. 
rr1áuia, SvCdorszúg. 

ll'Iagyarország hivatalos delegáltja: Gróff Gyula. 



Szaklapok. 
Gyó•ryszcrészi I-Ietilap. 

o~ - b-n néhai Sshédy Sándor 
]riegi?d.ult 1862. ev" .... b tehát 74·ik évfolya

szerlteszte:.s:::ben: az ~9~· .:,_~-:~~rész Testület hivat3..
mat éli.. 1:1 ... Buda_pest~. ~.f 1-~lyi József. l{iadöhiva
los lapJa. SzekesztL ~t l .- • 314-00. Fele
tal: Rökk Szilé.rd :itca 3dl.„ T~lge;~n ·J·únius hó 30-ig 

·· 1 · d · · Dr Ga,3-1 En r1:. ..., · ·t ·1 <nt los ua o. . · cr J 1,., tea- há.rcin he en t" 
hetenltént Jt:lent n1;_..,,.t let'~n,,_1 l:>és :Tuiagyar Gyógy:3ze
. l ·1 ~o- a Gy .c..r es ov- o „ tt 
JC cnt { ~""o• . El"f' tési ara a 3 lapnak egyu 
résszel valtakozva. o 12~. 
egy negyedévre 7 .50 pengo. 

Gyóuyszerészi JI(l1Jöny. 
... e-„ •1 · CsurO"ay KS.llnán 

·1\{egindult 1885. é\';Jen,_ nbe tait hát 51 évfolya-
: t· 6 1 n az 1935. ev en E. • • 

~:ze.rh.esz es-Je • _. 99 ·ta I'"arlovszky Geyza, . ·r czerkes;ot1 18 - o "- „ T „ . n1a.t e i •. ·.:i • - 1-·aaú..,,;rt felelö:.; ugyano. a!s-
1dadótulaJdonos .es _a ... ~. -Űttó jocri nnu1katárs dr. 
;;zerkcsztö: .. E:o_ri.tsa~:sz -..)~d A TuÍauy';.rországi Gyógy
Nagy Dezso B.~,hnt 1:1gyv~ : la ·a 0 szcrkesztöi irod~: 
Szerész E!ryesu1ct h1vatalo;:i PJ 1'. !2?-93 ) l{in.do-

- ül!'' 't 6 (Te " - · Budapest, \!TII„ oi-u ·_ II Va"'-utca 12. (T.zl.: 
hivatali i•:oda: :i::::iaapes~ VI :Ö 

7
..,ö- Bálint. lVIegjele

"·gZ-?5) vezeto3e dr. agy e ..... - d · re s pengő. 
~ik: hele~.ként. Előfizetési ára negye ev 

Gyógyszerészi :Brtesitö. _ . 
Lukú cs I..:tvan sze1 kesz-

1\iiegindult 1.:393_. évbe~, 11át 43 évfolyamá.ba lép. 
tésében; az 193~. evben e . 
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Szerk€sztö: Bársony Elemér. !{iadja: a Gy. Hetilap, 
Gy. I!:rtesitö és 1ía.gyar Gyógyszerész egyesített kiadó_ 
hivatala, Budapest, \TII!„ Rökk Szilárd utca 31. 
Telefon: 31-1--00. _A_ löad<i.sér't felelős Dr. Gaál 
Endre. 1923. jűnius hó 30-ig lu:tenk~nt jelent meg; 
jelenleg három hetenként jelenik n1eg a Gy. Hetilap
pal és 1fagyar Gyögyszerés3ze1 váltakozva. Elöfiz~
tési ára a 3 lapnak tgyUtt egy negy2dévre 7.50 
pengö. 

l\Iagyar Gyógyszerésztndomún;rl Türsasüg f.:rteSitöje. 

1vI€gindult 1925. évben. Dr. 1'Iligócsy-DiE:tz Sán
dor, dr. Jakabházy Zsig1nond és dr. Deér Endre ktiz
remükCdésével szerl:::eszti: dr. Lipták Pál. lviegjele~ 

nik lH~thavonltént. Elöf1zetés! dija egy évre 16 pengö. 
Szerkesztőség éa lüaclólüvatal: Budapest, VII., űllöi 
űt 26. Telefon: ·10-2-49. 

Gyógyszerészek L!pja. 

Az Alkalmawtt Gyógyszerészek Országo3 Egye
sületénel::: hivatalos lapja. 2vIE.gindult 1906-ban; 103'!
ben tehát 29-ik: évfolyamát éli. Megjelenik havonta 
l;::étszer. Felelős szerkesztő: Berkovits !{á.1·oly. !{iaclja 
az Olcleveles Gyógyszerészelc Országos Egyesülete. 
Szerkesztőség és lündóhivatali iroda: Budapest, Nép
szinház utca 24. Telefon: ~10-3-1•1. A lapot az 
egyesület tagjai dijtalanul kapják. EgyeE:ületi tagsági 
díja havonta 2„10 pengő. 

1\Iagyar Gyóg;rszerész. 

1'Iegindult 1928 szepten1ber hav;iban. - Felelös 
szerkesztö: Dr. Vondrasek Józse.f. !{iadja a Gy. He
tilap, Gy. J!:rtesitö és Jl<Iagyar Gyógyszerés:.; e~rye:::;itett 
ltiadóhivntala: Budapest, VIII„ Rö!ck Szelárd utca 

1 
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31. TeJe,fon: 31·1-00 .. A. kiadásért fele1ös: br. Caá.1 
Endre. :i\Itgjelent 1933. d:cerr:b:r -haváig h3.VJ!ltl 
Jcétszc~·; jelenlzg a Gy. Hetilappal, Gy. Ért::sit5v-::l 
vá1tali:ozva. E1öfizEt2:;i üra a 3 lapnak együtt egy 
negyed évre 7 .50 pengő. 

Orvcsnk és Gyógj·szerésZEk L·1pja. 

1-Iegindult 1930·''.Jan. Orvos és gyógyszeré~ztíir
::adalmi ltözlöny. Az Ol vcsi ré3~.:t szerli:csztik: dr. 
Erdélyí Pál e;;y::.t. ni. taná':, dr. Jáno.::sy Gyul1, dr. 
I'hurzó Jenő; a gyógyszzrészi részt szerltesztik: dr. 
Rex Sándor és Rex Fzrenc .. Szerke.:.:ztt:ség §s ltiadó
hivatal: Debrzcen, Ferenc József űt 79. Telefon: 
2f>-89 . .t'Iegjelenik minden hónapban. Előfizetési ára 
eges~ évre 10 pengö. 

Gyúg)-'!:iz·:•rész i;j~<ág. 

lvieginclult 1932-ben. Fdclös szerkesztő: dr. 
Fried Ernö. Fclzlös lü:icló: Báró Schell GyUa. Szer
keszt·5ség és kiadóhivatal: Buc13pest, IV„ Fcr~nc 
József rakpart 16. Tetzfc,n: 8·1 .„.-3-54. IVIegjel:::nik 
kéthetenldnL Elöfizeté::-i átrl eg:'isz &vr:: :Jo pengö. 
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Magyarország e5Ynél több 
gyógyszertárral biró községei. 

- A gyógyszertárak sziroának feltüntetésével. 

_4..bony 
_4..szód 
Baja 
Balassagyarmat 
Ba1tonfüred 
Ba.lmazújvi:·os 
Barcs 
Battonya 
Bácsalmás 
Berettyóújfalu 
Bél~és 
B2kéc~a1Ja 
Bicske 
Bc.nyhád 
Budafok 
Budapest 
':!egléd 
Cinkota 
Csepel 
Csongrád 
Csorna 
Csurgó 
Debr€Cen 
Derecske 
Dévaványa, 

3 Diósgyőr 
2 Dombóvár 
4 Dunaföldv::lr 
3 Eger 
2 Elek 
2 Endrőd 
2 I!:sztergom 
3 GödölH:í 
2 Gyoma 
2 Gyöngyös 
4 Gyöl' 
8 Gyuln. 
2 Hajduböszörn1ény 
2 t-Iajdudo?"og 
3 \-Iajdunánás 

174 Hn.jduszoboszló 
5 R3.tvan 
2 I:!eve.:; 
4 I-Ióclznezövá=;árhely 
5 Tzsili: 
2 Jánoshalma 
2 Jászapáti 

22 Jászárokszállás 
2 Jászberény 
2 Jászladány 
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4 
2 
2 
G 
2 
2 
3 
2 
2 
4 

12 
5 
•! 
2 
3 
3 
3 
2 

14 
2 
2 
2 
2 
6 
2 
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l{alocsa 2 ~1oh<ics 

I\:.aposvár 6 Lvionor 
I<apuvá!' 2 1Iór 
I{.arcag ;\ NagyatS.d 
IZ..:cslíemét 12 Nagyli:anizsa 
I<sczel :-:ragykálló 
I<:eszthely 2 ~Tagyli:áta 

Kiskörös 2 Nagykörős 

!{iskűnfélegyh<iza 6 "rádudvar 
!{iskűndorcztima 3 1'!yirbátor 
Kiskuhalas 5 Nyi'!:egyháza 
l{iskunmajsa ?rosháza 
!{isptst 7 özd 
E:.isteleli: 2 Paks 
Kisújszá.118.s 3 Pápa 
I<isvá.rda •l Pásztó 
!{omádi ~ ?estszenterz::ébet 
l{ondoros 2 Pestszcntl-Jrinc 
I{C!·n1end 2 0 est.újhely 
KCsz2g 2 P~cs 

Kúnhegyes 3 ?ilisvörösvár 
Kúnmadaras 2 Putnok 
l{únsze:ntn1ártcn 2 ?üspöldad<iny 
!{únsz::ntmildós 2 1.Uckeve 
Lajos:nizse 2 <:.tál;;.ospalota 
1'Iagyaróvár 2 '-:.ll!ícsszentmihily 
Tuiakó 8 Saiöszentpéter 
11'.arcali 2 ')algótat·ján 
Mátészalka 2 

Sarkad 
!viezöb::rény 'Sárbogárd 
!líezöcsát 2 

Sárospatak 
!vlezöli:öv::sd 

,, 
Sárvár !vlezötúr 5 
~áto:aljaújh2ly !llélyltút 2 

!l'Iindszent 2 .Siklós 

:rviislíclc 13 Scprcn 

4 1 
' 2 

2 
: 

2 

" 2 
2 
ö 
2 
2 
9 
5 
2 
2 
4 
2 

11 
fi 
2 

14 
2 
2 
2 
2 
7 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
•1 
3 
8 
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~C'!'DJi:.o;;lr 2 Tata :~ 
Szabadszállú~~ 2 Tiszaföldvár 2 
Szarvas G Tiszafüred 2 
Szeged 25 'Tiszapolgár 2 
Szeghalnn1 2 Tokaj 2 
Szegvár 2 Tótkon1lós 
Szekszárd 3 Tö~·ökszentn1i k!lis 
Szentes s Túrkeve 
Sze!·encs 2 TJjf2hértó 2 
Székesfehérv~i.r s Ujpe;;t 11 
Szigetvár 2 Vác ,j 

Szikszó 2 Vecsés 2 
Szolnok 8 Vésztö 2 
Szombathely 7 Veszprém ,, 
Tápiószele 2 Zalaegerszeg 3 
Tapolca 2 Zalaszentgrót 2 

··- Ltezlll'atott 193·:!, cl~ce-n1ber hó 31-én. 

.A. tri.::.noni 1fagyaro!·szig 13132 nyilvános gyógy
s;_·.e1'td.ra l{ÖZiil e szerint 613 egyedül. 7·19 pedig töh ... 
bcdrnagával 3.ll közs§gébcn. 

„JLABOlllt" 

GALENICUMOK 
ci. L:gkitii!1öbb n1i116:.:6gü ür6gokh6! é~ tbizta hat6-

'' 

anyagokhól, a gyógysz2rkönyv előírása szerint, a 
1

.1 
l~:·gtükCJet~e:'hh gyóg:rszerészi és yeg-yészi techni!i:áva.I 

kl-sziilnek. 

18 
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Magyarország fiókgyógyszertáraínak jegyzéke. 
1\nyag;vú:x,r!:"t:·: 

Aba 
ÁCS 
Balatonhogl{~r 

Balatonfölcivúr 
Balatonkiliti 
J3alatonszen1e:; 
Biha1'torda 
Budapest III. M 
Csúny 

I\1eg,rt>: 

Fejér 
l-\:omfrro111 
Son1ogy 
Somogy 
Somogy 
Son1ogy 
Bihar 

kororfaPest 
lleves 
Veszp1\~111 Csetény 

Derecske 
Dc:vecser 
Diói'györ 
Encs 
Földes 

„őrangyal" Bihar 
,,Sztháromsrl.g11 Veszprén1 
„T\!Iegváltó" Borsod 

Heves 
.Jánosháza 
Jászszentlászló 
I{ál 

.A.baúj 
liajdú 
I-Ieve::; 
\'as 
Pest 
lieves 

!{eszthely „Oroszlán" 
l{éthely 

Zala 
Son1ogy 
Heves ICisköre 

1\nyagg;:;úgytát·: l\legye: 

I<óny Györ 
l{örösbcgy Somogy 
I{únágota Csanád 
Lakócsa Somogy 
Lengyeltóti Somogy 
11-Icdgyesegyháza A.rad 
Nagyatád Somogy 
Nagyláng Fejér 
Olaszliszka Zempl~'n 
Nádasdladány li'ejér 
Nágócs Somogy 
ózd Borsod 
Parád Heves 
Pesthidegkút Pest 
Poroszló Heves 
Rétság 'Nográd 
Ricse Zemplén 
Siófok Somogy 
Somogyvá.1· Somo,gy 
Szilasbalhás Veszpré1n 
Tiszanána Heves 

..... V ú.mosgyörk Heves 
~ Zala~zentg!'ót Z1ln. 

Fiúkgyúgyt:ll·: 

Sárkere3ztúr 
Gönyü 
Balatonlelle 
l{öröshegy 
.Balatonújhcly 
Balatonszá1·szo 
Nagyrábé 
Budapest lviargitszigel 
:rort 

Súr 
l{onyár 
Son1Iószöllős 
I-Iámor 
Forró 
Tetétlen 
Pély 
Bögöte 
Szanl;: 
E::rdötelek 
I-Iévízfih·dö 
Balatonn1ária 
Tiszabura 

Fiókgyögyt:ir: 

Györsövényháza 
Balatonföldvár 
Nagykamarás 
Drávafolt 
Fonyód 
Medgyesbodzáa 
Lábod 
l{isláng 
.Erdőbénye 
Sárszentmihály 
Törökltoppány 
•Sajóvárkony 
Recsk 
Nagykovácsi 
Sarud 
Dió,::jenö 
Zemplénagárd 
Siófok-Fiirdötelep 
Gamás 
Dég 
I<:ömlö 
Adács 
Zalabér 

összesen =: 4-6. 

~ 

~ 

„ ..,. 
"' 
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Megjegyézsek a nyilvános 
gyógyszertárak jegyzékéhez. 

_.<\.le.sut (Fejér m.) Főhercegi udvari gyóg;yszer~á:" 
Eredetileg Bicske fiól;:ja volt, 1895-ben anyas1-
tották. 

Alsósági gyógyszertár 1932-ben áthelyeztetett Cell-
dömökre. . 

Bajaszentivánról a „Sz<::.nt !stv~" ~?~~zertar 
1933-ban áthelyeztett BaJa varos te1 illetere. 

B<i:tya (Pest m.): régebben Faj_sz fióli:ja volt. . . 
Bes:::enyszög ( Szolnol;: m.) : regebben Zagyvarekas 

fióltja volt. 
Békéscsaba, „Sas": alapitási éve ismeretlen, 1825-ben 

inár .fennállott. . . . 
Bokod (I{omá:om m.) 1888-ig a tatai Varost gyogy-

tár fiókja volt, eld;:or anyá~itott.~k._ _ 
Borsodnádasd: 1895-töl 1907-ig ozd f1okJa volt, ekkor 

anyásitottál;:. . . . _ „ 
Budapest, Istenhegy, Eötvös út '!„ ,,~rat:r:as lnraly ,: 

1885-től 1894-lg a „1viagyarorszag vedasszonya 
cimü budapesti gyógytár fiökja volt, cldtor a
nyásitottál;:. . 

Budapest IV. ker. „Pázmány Péter" gyógytár tulaJ
donosa 11-Iuzsa Gyula, n1. Jü~-. udvari tanacsos es 

a felsőház öröli.öS tagja. . . 
Budapest V. ker. „Szűz Mária" (Zoltán) gyogytar 

József főherceg udvari sz<i.lUtója. 
Budapest VI. ker. „Oktogon" gyógytár tulajdonosa.. 

r. -
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dr. Gaál Endre yolt népjóléti államtitkár, or-. 
szággyülési képviselő. A„ gyógytár 1923-·ban he 
lyeztetett ide a budai _'\.ttila-körútról. 

Budapest V 1. ker. ,,!{ereszt" gyógyi.U.r: Bayer _J\.ntal 
n1. l.:ir. ltormá.nyfőtanácsos. 

Budapest v-r. ker. „Szent György" gyógyszertár tu
lajdonosa dr. Tauffer Gfrbvr gyógyszerész, ügy_ 
véd és országgyU1€si képviselő. 

Budapest VII. ker. „1'.Iegv<iltó'' gyógytár tulajdonosa 
Peres Ernő, m. ltír. ko1·mányfö'tanacs0s. 

Budapest VII. ker. „!{ereszt" gyógytár tulajdonosa, 
dr. Haas 11-Iiklós, gyógy.sze:·é:oz és orvosdoJ;:tor. 

Budapest V"III. lter. „Szent szív" gyógytár 1905-ben 
helyeztetett ide a budai várból. 

Budapest VIII. ker. „Csillag" gyógy'Cá!' tulajdonosa 
örl.:ény 1-Iugó, m. kir. korn1ányfötanácsos. 

Budapest IX. l.:er. „Jó .pásztor" gyógytár tulajdono
sa dr. Deér Endre, m. kir. ko1·mányfötanácsos. 

Celldömölk, „Isteni gondviselés" gyógytár 1932-ben 
helyeztetett ide AlsóságTól. 

CsaJJrendek, „·Szent László" gyógytár 1901-ig Sün1·:::g 
fiókja volt. 

Csorna, „I{ösas" gyógyttl.r tulajdonosa, ?darince!· Jc
n0, n1. ldr. kormányfötanácsos. 

Debn.cen, „I{igyó" gyógytár tulajdonosa 1dihalovits 
Jenő, m. kir. kor1múnyfötan<icsos. 

Debrecen, „Nádor" gyógytúr társtulajdono::;a dr. 
Sztankay _4,ba, egyetenü n1agántanár. 

Dorog, „Szent 1'.Iargit" gyógytár 1913-ig Bajna fiók_ 
ja volt. 

Dunabcgdány, „11adonua" gyógybir 1905---1907. Vi
segr<i.d fiókja volt. 

Dunakeszi, „Szent 11-Iihály" gyógytár 1904-ig Fóth 
fiókja volt. 

Egyek, ,,Isteni gondvisi:ltls" gyógytár 1895-ig Tisza
csege fiókja volt. 



Esztergom, 
11

Ifekete sas11 gyűgytár hercegprimási 
megyei gyógyszertár. 

Etyel{, „Isteni gondviselés" gyógytár 1905·ig Sós
kút fiókja volt. 

Foktő, Isteni gondviselés" gyógytár: 1893-ban eri
gált<ilt, 1896-ban Uszód!'a helyeztél{ át és 1897-
bcn Foktö fiókot ltapott. E jog elévült, lnire 
Foktőt mint önri..lló gyógyszertárt engedélyezték. 

Fcrró, „r..:ragya~· király" gyógytár, 1868-192·1. ön
álló volt, most Encs fiókja. 

Györ, „]<!egváltó" gyógytár, 1G30~ban állitották fel 
a jezsuiták és 179·1·ben ment át magántulaj
donba. 

Gyür-Nádorváros, 1933-ban helyeztetett ide Györ
. Szabadhegyröl. 

Eiegyfalu, „Szentháromság" gyógytár, 1896-1898. 
Sárvár fiókja volt. 

Hejőcsaba, 1via>:tiritelep, 1. alább ·Martintel.z,pnél. 
Iszkaszentgyörgy, „.4.ngyal'' gyógytá.r, Csór!'ól he

lyeztetett ide. 
J{álmó.ncsa, „D<Iagyar ·11:orona" gyógytá~·. 1913-ban 

helyeztetett ide Szulokról. 
Kápolnásnyél1:, „ \ 7örösn1arty'' gyógytár, 1897-ig 

Iviartonvá.sár fiókja volt. 
Kecskemét, „Szenthároms2.g" gyCgytá'.', alapitási éve 

ismeretlen, de 17·10-ben már fennüllott. 
l{en1ecse, „I<:igyó" gyógytár, !894-b2n ht.:'lyeztete·ct 

ide Nyirbogdányból. 
I\:eszthely, „!{ét ocoszlán" gyógytár, alapitási éve 

ismeretlen
1 

de 1745-•ben már fennállott. 
Krasznol1:vajda, „..-\.ngyal" gyógytár, 1895--D6·ban 

Nagyida fiókja volt. 
Lengyel, „Segítö :.:züz 11ária", 1910-1933. Te"vel fiölt.· 

ja volt; 193'.!-ben anyásittatott. 
Mnjs, ,„Scgitö .szűz I\.Iü.ria" gyógytár, Himeshá~áról 

helyeztetett ide 1929-b'3n. 

Aiartintelep, 193·:1-ben közigazgatüsilag Hejöcsaba 
helyett .1Iis1colchoz csatoltatott. :r.,. ott. 

l'iagykáta, „Szentlt!lek" gyögytfrr, rfg2bb2n Tápió
bicske fió!1:j<l volt. 

~'iagyláng, „l.\'ln.gya'.· korona" gyógy;;ar, 1923-ig I..::álóz 
fiól{ja vart. · 

Nagyoroszi, „Gondvis_JS. „', 1023- -1933. R.6tsá« fiók-
ja volt; I93·1·ben anyásitottüh:. "' 

Nagyszénás, „1\ilagyar király·' gyógytár, 18~l4-.18fJí
ig Gádoros i"ió1{ja volt. 

Nys~·gesujfalu, „Szent Lajos" gyögytár, 1853-lnui 
l~iszkére eng~délyeztéli:; ide 190:1-bcn helyeztfl~ 
ut. 

1'-T'yil:<ibrány, „I\Ieg\•d.ltó" gyógytűr, 192,1-1929 Nyir
acsád fiókja volt, 1930-ban anyásitottálc 

1\J'yi~·karász, „l.\Ieg•·áltó" gyógytár, 1922-ig Nyir:Oak
ta fiól{ja volt. 

Olaszliszka, „l.\Iagyar kc·rona'· gyógytúr, 1809-ig 
rroJcsva fiókja volt. ~ 

Pápa, ,,J:.'Icgvűltó'' gyógytár tulajdonosa, !(arlovitz 
Adolf, m. ki·:. kormányfőtanácsos. 

Pusztaszabolcs, „F~en:.ény" gyógyt<ir, 19-30 --1932 . 
. 4.dony fiúkj<l volt. 

H.tlhoskeresztur. „örang:y·a!" gyógytúr. József kir. 
herceg udvari szállitója. 

H.űkospalc"i.íl., „Z··h:.yl Ilona" gyógytár tulc.jdc·:·::i.<;~~: 
1-Iüller Viln10::;, m. kír. korinilnytanUcsos. 

Ricse, „Szent Lá·:z'.:·i'· .r;·yógytüi.·, 1925-lJen helyezt.::'
tett ide Ze..mplfna.gárdról. 

Sárszentmihály; a~ 1820. évi jognyertes 1927-ben le
mondott a jogról, n1elynek he!yóbe, anyagyógy
·'-'Zertár hel:y·ett, 1923~ban Nádascllaclány fi6kja
ként engedély:::zték. 

Sárszentmiklós, ,,Szent Margit", 192·1-lJ~n üthel_yez_ 
tetett Sárbogárdra. 
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Sárv8.r, „Megváltó" gyó.:;;·ytár, tulajdonosa: Eöry 
Vilmos ,m. kir. kor.nu\uytanácsos. 

Szajol, „1-Iegváltó" gyógy'tá:-, Tiszapüspökiböl he-
lyeztetett ide 1D33-ban. 

Szeghalom, „I\:igyó'' gyógyt:lr, rCgeblJen helyeztetett 
ide !{örösladrinyból. 

Szerencs, „I~teni gonclvis~Ies" gyógytá!" 1741-!Jcn 
nuir adü.svétcl tárgyát kepczte; alapítási éve 
isn1eretle11. 

Sz'.getvi:-, „::Niagyar l{orcna" gyógytár, re:iljogűnak 

1807-'ben ismerték el. 
Szilvásvárad, „1Iagyar liorona'' gyógytUr, Bánfalv:in 

fiól{ja volt de tulajdonosa beszüntette. 
Takta!U.t!·kány, „TuI:.tgyar kcrona" gyóg-ylál', 1·!egya

szóról hely2ztetett ide 1023--0an. 
Tiszadob. „Segitség" gyógytár, 188•1-189·1-ig fiO"k

gyógy.szertár volt. 
Tckocl, „Bánya" gyógybl'.', 1023-ban htlyeztetctl idt..~ 

Sáris<ip-_<\..nnabányáról. 
Ujhartyán, „Isteni gona-,,iselé.:" gyógyt:ir, !{akuc.s

!'ól helyeztetett ide. 
i}Jl::, „Szent Ilona" gyógytúr, 1803-ig \'ecsós fiókj~t 

volt, k5söbb lemonck:s fo!ytán rnegszünt. l 90·1-
ben n1int önálló, újra engeci:Hyezte:tett. 

l/izsoly, „Szent -~-ntal" gyógytár, 1927-i.~· S.ararJna 
fiókja volt. 

Zr..gyva!·ékás, „Szentlélt:1·: ., gyógytár, rfgcbben fir.lk
ja volt Bessenyszö;sön. 

z- n1rlénagárd, Ricse f:ókja. volt, cl: D.tn1C'ne:tiicg szü
netel. 

Utmutatás a gyógyszertári 
helységnevek kike!'esésére. 

.J\.gárd, lásd Zemplénagá.rd 
A.imácli, l. Balatonalmádi 
:\lsóság, 1. Csanádapica 
"J\.páti, 1. Jászapáti 
_4.brány, J. _.\Jsóábrány 
Bajao:zentistvd.n, 9.thelyeztetett Bajára 
Balatcnlö!iti, l. Balatonujhely 
Baranyaszatolcs. l. 1'fecse1tszabol.cs 
Baranyaszcntlörinc. l. Szcntlörll{c 
Bác::n1adara.s. l. Zv.Iadaras 
B::lcsvaskűt, l. Va-"kút 
Bánfalva. 1. Gádoros 
B<inhegye::, 1. Nagybúnhcgy2s 
Biharudv3.ti, L S1rrétudvari 
Boglár, l. Balatonboglár 
C:úllaghegy, L B'2k:"1smegyer 
C.sokonya, J. Erclöcsokonya 
Cser, útl;.elyeztetett Iszk~isz<eHtgyöl'gy!·~~ 
Dorozsn11:1, l. !(iskundorozzn1a 
l<'el:.;ö::ág, 1. Sin1a~ág 

Erzs:§.betfalva, 1. Pestszenterzsébet 
Félegyháza, 1. !(i.3kunfélegyh:iz:!. 
I-Iadhúz, L Hajduhi.:dh<iz 
Hajdunát.ludvar, I. Nádudvar 
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Hajduvá1nospércs, 1. Ván1ospéJ.'CS 
Halas, 1. Kiskunhalas 
Himesháza, áthelyeztetett Majsr::t 
.Jákóhalma, 1. Jászjákóhalma 
Jászkereltegyháza, 1. Kereltegyháze. 
!{akucs, áthelyeztetett Ujharty:i.nb:1 
!{alá.z, 1. Budakalá.sz 
Karász, 1. Nyir~tarász 

!{elenvölgy, 1. Budafolt 
Kenese, l. Balatonltenese 
!{iscell, l. Celldömölh:: 
Lacháza, 1. Kisltunlacháza 
Lalütelek, l. !{ecskemét 
1-Iadaras, l. !{unmadal"ns 
Tu!agyarszombathely, 1. BalconyszomhatbP.!y 
1-tartintelep, 1. I-Iejöcsaba 
Megyaszó, áthelyeztetett Taktaharkányr~t 
Mezötarpa, l. Tarpa 
Nagybajom, 1. Biharnagybajom 
Nagyperkáta 1. Perltáta. 
N ánás, 1. Hajdunánás 
Nógrádkáiló, l. !{álló 
Nyirbakta, L Balttalórántháza 
ödombóvár, !. Dombóvá.r 
Pannonhalma, 1. Györszent111árton 
Pataj, l. Dunapataj 
Pesterzsébet, 1. Pestszcnterzsébet 
Rácpetre, I. Ujpetre 
Rékás, 1. Zagyvarékás 
Röszke, l. Szeged 
Sámson, l. Hajdusámson 
Sárisá:p-~4..nnabánya ,áthelyezv..:: 'l'cl-:odn:. 

Somogykétheiy, i. I{étheiy 
Sopronmíhályi, I. Mihályi 
Sorol{sárpétel'i, 1. Pestszentiinre 
Szekcsö, l. Dunaszekcsö 
Szemes, l. Balatonszemes 
Szentgrót, l. Zala:.::zentgrót 
Szentjd.nos, 1. Mosonszentjáno.s 
Szentlőrinc, L Baranyaszentlörinc 
Szentmárton, 1. Györszentmárton 
Szoboszlö, l. liajduszoboszló 
Szavát, 1. Hajduszovát 
Tatatöváros, 1. Tóváros 
Tétény, l. Nagyt€tény 
Tiszaalpár 1. _.\lpár 
Tiszapolgár, 1. Polgár 
Tiszapüspöki, áthelyeztetett Szajolra 
Udvari, 1. ,Sárrétudvari 
Ugra, 1. Biharugra 
Ujszeged, I. Szeged 
Varsány, l. ·veszpI:émvarsá.uy 
Vaskút, 1. Bácsvaskút 
Várkony, 1. Tiszavárkony 
Vás~rhelylcutas, l.. Hödmezövásái'hely 
Vcroce, l. Nógrádveröce 
Vörösvár, 1. Pilisvörösvár 
Zan1árdi, I. Balatonzamárdi. 



A trianoni Magyarország 
gyógyszertári statisztikája. 

Az alábbiakban összE:<illitottuk a trianoni bé
!tekötéssel megcsonldtott hazUnk gyógyszertá~·i sta
tisztiltáját, a legrégibb idöktöl kezdve 1930. végéig. 
A tanuls<igcs statisztika első rovatában az ~vsz[~·· 

inak vannak feltüntetve, el~ünelt 'bezárólag az 1880. 
év végéig, utána pedig tiz évenként, az 1801. év ele
jétöl az 1810, év végJig, inajd az 1811. év elejétől a~; 

1820. év végéig és igy tovább, egész:::n 1930-ig . .t\ má
sodik 1·ovat a mai ?.Iagyarcr;-;zúg terülstén az évti
zed végén volt lakosság számát tünt2ti fel. _!>,., har-
1naciik rovat az illető évtizedben, az utolsó év vé
géig alapitott gyógyszerüi!·a·ii: szú.mát tartaln1azza; 
a negyedik az évtized vifgén fennállott gyógy
szertárak -'.:z{unát; az ötödik a gyógyszertárak sza
zaléko:; szapo!·odását az évtized alatt, az elözöleg 
fennállott gyógyszertárak szán1áhcz viszonyitva és 
végül a hatodik az évtizzd végén az egy gyógyszer
tárra eső iakóss{tg szán1át tartalrriazza. 

r 
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Az 1921-30-jg ti;rjedö évtized alatt e szerlnt 
31.9 százalékkal, vagyis csaknem egyba'!.'maddal sza
porodott az előzőleg fennálott gyógyszertárak szá- ~ 
lna és egy gyógyszertárra már csali:: 678-! lálekszám 
esett, azaz felényi, mint 50 esztendővel ezelőtt. 

l\!Ialackai FJ~IEDitICi~-/éle 

Kárpáti egészségi labdacs 
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt ldváló 

hashajtó 
Nt::n1 okoz görcsölret, gyorsan, 'biztosan és enyllén hat. 

Vezárképviselet és föraktár: 

TÖRÖK-LABOR 
Gyógyárunagy.kcreskedés és Vegyeszeti Gyir Rt., 
Budapest, ·vr., !{irály-utca 12. Telefonok: *2·1-3-20. 



Magyarország nyilvános gyógysze~·tárai. 

(Könnyeb':-.> dUe:dn!és és fclkere.>i1·:!!és c.!lj:ib:JI 1.1 t.;Y..lJ/.~2crlárak j~~gyz.~két 
oltib~ tábló.z:i.lo3 formibsn ú!lítoltu~t össz:::. i\1intho:1y ig:y CJ')'i!.'i r.1vatokut szűkre 
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.Alsúdahas Pm:t 
Als6nemc<li Pi:1rt Armr,:y S::nhok•!J 
AmHfolva Cr,an;\d 

""' Hcve1; 
Apostnr,- Pest 
Aazód PeHt 

A;~ 
1(;1m1íi-oru Ádtínd Somoiz.;• ÁJ mosd Dilia1· 

Bal!ocf!a Scmwl'.!"l' Bndnc~._tomnj Zalu 
Ilajn D:ícu 

Bn°Jnn E~;tcrgom 
Dnkoi. 

Ui•the!y Vci;zprém 
Dnlttal6r:íut 

háza Sznholcr1 
Dalussa_ N"ógriíd 

F.Ynrmnt 

llnlnl~nalm1idi \"c11~1n·,h11 
ílalutonhog-Mr Homony 
Balntonfölmj1ír Vcsz1>1·Cm 
Bnlntonföld\•1ír Somoiry 
B,_füred"fürdü Z:t!a 

-r, owarui;n.: 

.!,r,81 
r,,;;;17 
2.202 

RC1Tií;1íy 
E7.. IH:J!I, Fónng-y S, őrök. b.: Bartos 1!ni:ym• ld1"1íly n::. 1916, J>cninJ.!cr JU::scí Szent Lfü;::Jó 

r,,;,HI 
2.f1.J6 
2.li/i7 
·l.16-J 

6.~
0

51 
L!l:J2 
2.323 

!l;:, Hl2·L SzcnUv~ínyi Jenő Isteni 1rnnd1·i1;cJé11 llZ. 1Hlfö, I'ithti Mi!uíJy 11~tcni gondviiic!Cs nz. 1896, Kcmilcr Gsula Kossuth L:dos sz. 1!106, Hctenyi DencH J\fair.var IGrit!y 
'· 18:/ii. Hurgcr Zolttin Isteni gondvfocléu az. 1!)22, Perin ne1a Si:cut!Clck m:, 1872. Gal:m1hm1 IC. Ür1u1v.yuJ 
!l;:, 1882. Muto/csy Istv1í11 I\i1~yó 

"· l!lOll. Dobsa Siíndor 
2.Hr,r, 
2.lliill 

2ií.93ij 

Mc;;v;1Jtr) 
1!7., 187-l, Draskovich Gtlzn Anr,-ynl 
llZ, Í[Jl I. lfur,ztir Kifroly Szauth:1rommí1: nz, 18-13. Gynl'JTillti Emil Üc!vfö:íW 
'· 178H, 

I.onistiy Ödön őrök, k.: S::enl!éfok 
IJZ, 1870. irar.ray L. dr. -Kereszt 

2.lSB 

l.7!11 

:!„J.j!J 
l 1.1íü1 

J, ::i ! 
2.1!1\l 
2.0JS 

:127 
:J.J.l!J 

"· Szent Istv1ín nz, 
Isteni s:-011d1•isclés sz. 

Madonna 
liZ. 

r. ... ... 

18füi. 
l!\O.J. 
188·1. 

l!H G. 

Gail"ln::;cr J. dt'. -Glfrbc Gyula őr. k.: VÍirudy L. 
ő. Kor!!tkó G.-nú k,: Flórcr J, 

S1:eibari!J1g F, 

GaüJ BCJa 
Postr. Gy. 

J\!c1r1•fütd 
Sr.cnt!Clck 
J\fay;;-:ir lmroua 
S::er1t Antal 
Hal::ton 
Hold. Sz. M<il"ia 
Tunil i:~:. 
fotcni J'.<nHJl'i,;eJe,, f • 
Oros:düa 

1838.Jónn L1ímdó őrök. k.: 
17·18, Biichlcr Jm1ü k.: 
18!!1. Hchmann R<il•uH 

m:. JH:IJ. JGihalmy Elek 
H?„ l!ll:I. \\'ollner Lipót 
117., 

... 
10!!1. S{i.rlory L:do!J 
l!lo2. Leh1·ci· Alfréd 
l!lO\l, i. 'l'anüt•!i (iy, ii. 
17!17. ii;,„, 0l'hüu J."ne 

é11 J. Ko1·(n•!J llCia k,: •• J, Krvüu~ ~ 
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Község j Megye 

li,_fiircd-fnlu 
Duktonkcncnc Vcsz11rém 

Dnli•lonlclio Soniol":Y 
Il,_mí1l'iufürdó So010f?Y 
DalatonílZÍlr!l7.Ó Somo1tY 
Dultom1zemcs Somoiry 
n .• [lzt.-1~yörrry So11101r}' 
Bn\11tonújhely SomOí\'Y 
Dnl.-::nm:írdi SomoirY 
Bnll;írny Sz:;bolcs 
D:1hnnzídví1ro!l Hidtlti. 

Dalt;;v{lr Vi;~ 
Bifrnbiiíl Bereg 
Diirncn Fchfr 
BnrnnvnszenL 

lörlnc 
B~u·cs 

Ili_lttbn}'.H 

~(k;i~lmfü1 

TI{ti•:l~ohod 
nitnhidn. 
llár:i1ul 
Dát a 

Ü&t:isztlk 
Diít;-a 
Dclcd 
Dcnd 

Biu·nnyn. 
Somoi~Y 

Csa'1~iiil 

nii~11 

BÍlell 
Kom:írn!ll 
Bihn1· 
'l'olnn 

'lolnn 
PcHt 
1-;0ll!'O!l 

N<irrr:id 
Bcfokbü:i:',Ürm.· Bihar 
Uc1·~mcfHl llarnnyn 
llcrcayúidfo!u Dihar 

Dt·:·li:tl~ v~~::pré1:1 
lki·::cnl'c 8oii1ogy 
I:c~cn:.Gtc!.~lt l!C\'C!l 
j; ~:;~(!;\ ::1'~.Hr: f'~~bo!, 
11-~i .. ;,,rncg-ycr Po.at Csillni:hegy l·e:it 
lléhé!i Béké,, 

D(ii:csrHal:in HÜ;és 

Ilél;~Í~Ír<:\n:Fo:1 n~i:éu 
Ilél;écr'::t.::nd,·:': J:,:,,1;,:,1 
tik·. l'~~:t 

Bicske Fejér 
llieJJkc Fej4r 
Ii:ho.,·„er::'"'''.r-„ U~hat• 
ll'h.1ru,_h:15om l~ihnr 
ll:li:u·ttn·r!a Bihai· 
Dilmrur;r:i. IHhtu· 

J Loko: 1 
G}'Ógyszerhir 

cí1nc 

Mcit\'í1!tú 
Ci;U!mr 

"j~, , 'j ~~1==="-'-! g trJ ·n-<- • . 13Cr6v = 
0 ..:.: ~ 1 ulo1donos 

1 
. '„ ~ 

-.., -1:::. tCZC!lJ ~ 

!!.'li;(i 

:!:1.\7 ilÜÍd. St„ M:il'ia 
sr,o 

H<:. 1 '.i:o!:I. 'l'al:iic:1 ,T:'rnos -
uz, l;JU;. S-r.. 'l'tilh K.né 

Nénycy Vilmtl );: Si. T/>th -~, 
f. Hl2\l. Súrlory Lnjo;; 
f. l!J:!.'!. Ilo!cnurn J,1dos 

l·Hll f. l\l:JO. Ffüiry ö,lünné 
l.Oll 
1.·12·1 

'! 
l.:!95 
G.S'.!G 

1-1.S!J.1 

761 
1.ii;'il 
2.!175 

~~nr;y:il 
Ora1Hryal 

'! 
Mn:n«n· kormw 
l"cht;r kh:yú 
~:er1thúrommí1t 
Ür:mf:yul 
foteni 1;otul\'iHcl.ls 
Bethleit 
lfomény 

m:. 1!:12:!. F:i!iry Üdünn{i ill.: F:":''.'"O i; 
B~'.. 18\17. l\lhmt.a K:írn\y 
~ I?.~21. Suji~i.wzhy .T.. ~lr

fl.„ l:IP'• v. Dnn 1\!'paü 
m:. 1:;c.1 H1ilk11nyi K:".lmi"ui 
~::. l m;ri. P:Ufy Gsub. 

~;~: ~ ~~;: ~~f1~i'i~1~)XL~1:i1· 
m„ l'.•:~7. Kov.Íl'1: L:tjoH 
!lZ. E•:!~l. Po11ovils htvún 

2.7€i2 S<.cnl lslvi"ln 
I1~nzstn<'. 
!11cr:villt6 
r.la;;yar ldn'dy 
Or1m1;ynl 
S::cl'(!t(!L 
Sicnt!•~lck 
R::cnt folván 
S::cnt. Er-.~n\,bet. 

H?:. IS77. 
J ~: ,; 1. 
ts:i:i. 

C1mn!m Lnjw; ü. k:Mm·(J 
1(0)1ut rt.~ 

L .. •, 
'1.5.'lii ll?:, 

t~."its 
Vi„ 

'" n::. 
f!~;. 

'" !l1.. 
11:~. 

"lYi Fcnmc 
Kauhmrnn t„,- · 
Fodol' hl\•;1.!1 ör k.; 
Knimer Fe<"cnc . 
Pracfort J1":'.H•~f 
Hl>h:ii llc•;:,,0 
J;;l~HY 2Holt 

1:i1í.1r. 

4:,i.10 
!!.,!:.l-l 
.\,110 
3.68!J 

'i\ll'll] !<?., 1!!:!7. 7.:1char K:iro!y 
Sze11drcv S:int!or 
Sznbú !.!ihúly 

Ürang:yd 11;;, L~lt:l. 
S;ot. Mihldy nrk. ijz. l ;i:IJ. 

'i'.:iac S::cntl1Aroms~g tiz. isau. ö. Pomrrúcz t. :i.G~o Szo!1t L!ís::Jú "' 1!l2-1, Sz:illz Sümlor 2,f\!);i J,:!'g~·:iltú 

"' 1892. Il6mnn B. GyuJn 2.rnu ,\hJ:".\'!!l !lZ. ll:i!J7. Vmrn Jenő 3.188 l\oroua SZ, 188G. ü. Pcczold K.-nék: Pec.~<ild K, dr j„J{i,1 H:w.l':n• l:m·onn 1>1.. lS!JO, 'fOth Kfümún -l 0. :~!J9 Gi'. Szíichcnyi I. llZ, 1830. Puky !ltiklús ii: J,!i1tu! A, M:wy::.1· líOronu "' l8!J7. 'l'i-nj:inovlch A. ti k.: Vi1muy Piíl 1\1·18 A11p:y:tl llZ, 1882. Dnrnnyay Zll. 4.127 S21l:; M:'iria r.::. 189!}. Kóc~iiin De:::<Ü :líSG Segítő Mi'l1•ia !l;;, l!J23. Sr\:'u·y Gúlior G.fiG'.l Inlcni 1:onclvi1;clén ni. Hl03. \Vciszculmchol' P, 
H.·1·17 Szent Antul 

!11.. I!Ja.1, Cmíim{u• Antnl ~„1.n ::;~.eut Jú::~cr h?:. l:'.ii11i, HJ. Trajtc1· z, 28.!l.)7 A1'anyc1;illn~r s::, 1srm. ü, Spit::er :i\L-Tié k: Goh!Ue!'i·l"l!I' Fché1· hattyú 
'" 1821. Dcuedicty {iyula Ii•tcni 1:ondviuclés i;z. 187!), Rai;ellb-· ,l:\rm!i S:m i;z. 1908, S::61:ch· P. fü·iik, k: Pni;J.:'111 L. -Hi.:!7-1 M:e10\•{1ltú HZ, 1885, Südy Eniö di._ S:w 
" 18:!5. Réthy Béla Szent Illtv:ín u:~. 18GS, ifj Dmlic.~ E~ck Arany lrnrci;zt HZ. 1891>. Lürinc::y L:1.uzl6 S;.cnt Anl:il uz. 1!}23. Dolcsch .r <n.Hcf H. H:íköc::y F'. IJZ, l!IOG. Hnilú Mi!d6s Luthc!' Mál'lon IJ7., 1902. Minp:íl F. örök. 1:: KCsmárJ;y i\far;yar korona liZ, 191.1. Abonyi Ll1s7.ló .J.:lS!l Mcr;ni!tó !!;:, l!l2G, Vidovr~~ky J. r.1:;:; J,fog·1•i\!tó H?:, 187!1. Vicln Odün :l.72.\ Mn1~y;n· l;oronn sz. 1S!l2. Gmula /1 t·mi n 7.609 ~Őrangyal 
"· 1850. Cö!lner AurCI 7.!iflG 1l!egv1i.ltO sz. l\l:J.l, Ko\'IÍCJJ Lfü;z!ó .\:.--:1 ~:::e1ii 1."LV1in !lZ, 1858. Bitl"hi<lí Jenö .:,n:.n S::enth:',n1ms1lrr 
"' IS·IS, R:lci Gyürp;y ur. l .!i~;; ,\tauy 1;::a1·1•as 1'1.. Ul!l.'l, I\íirlh;· Pál h: Ht:incr ,, :!.11:; I~:tcni 1:m1tl\'focl<.:; az, IS!J.J. Dnry A. Zo!Um - "' .... 

--- --
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i,ucs:trlapujtö Nűr;rfül 
Ilmblk Fejfa· 
llodrorr~ 

J;C!rc:11.tür 2cmplén 
llódv<tszllu!l Abiuij 
I.:or.íwu Dornod 
Bokod Komíu·om 
Boldva llm·fmd 
llouyhtíd Tolna 

llol'.~tl'n B:i~s 
Jlornodnii<lirnd Doruod 
llii!l"űlo v., 
llühü1iyo Somogy 
13ülcsko 'l'olnn 
Uönyi·ét.ula)l Gy Öl' 
Uös{Lrkíu1y So1n·o11 
Dudníok Pcs~ 

B.-l{
0

~Jcrvüigy 
„ 

P~st liudnlmllisz 
DudnkcBzl Pcut 
Duduih"a Pest 

'+'~rnok ... u. 2z. Pu11t 

. l'(r!1<:>ti11n_tJr 1, 'Pcet 

fiyfö·Lút ;1. 
Eri'''! !uit-l;Ül"lÍ~ 

101. 
Tsl01:h.:m:1 
T·'"a ,.;; .. ''· ·1. 

Xr. Ilo!'tl1r l\1Jld6H- út l!l. 
" -liörlér S. 
.XI. Alkotiiii-u. 3·i. 
XL Gclléi·t-tér 3. 
XI. I-Iidcg-Jn1ti-ut 2. 
XI. Lenke-tér ·!. 
XI. Szcbeny A.-tkr 
XI Feht!rv~lri-üt 8'.!, 
XI. Ilföizörn16nyi-iít :l·L 
XI. N6metvölgyi-u. 20/:l, 
XI. Zsomholya-u, 7, 
XI Budafoki-út ·17. 
XI. Cscnd-u, 7. 

Obm:-fnsot· 
1'«:;_11. 27. 
F<Lu. r,.J. 

1,r andt-l:t. :: , . 
7.sii~momLu. 17" 
Sz6na.tér l, 

Széll K.-l.:1· 11. 
1rfargit_J.t, i3-i. 

„ 
"' l Lol;os 1. Gyoi:y-st:cr!tlr i "i i< i · . --1-fb Ö\.-, to 

0 .:.:! § ruln1donw J· ' 1-címe -, *l.: •CZC ü 

2.135 1'1for,v{dtó ll7.. l \132. Lengyel Béla 
2.1:m Szűz M:frin "· 1892. 'l'űth J6t.SCÍ 

2.279 MCR"VÍ1lló HZ. l!H3. Sznt.hm(n·y K. ü. h: 1\Ico.ci J, 
!H;i() Űntl\l~yal llZ, 1u:rn. Luk{Lc!l Imre 

2.'.!78 S::cnt A1d.nl 1n:. l!i09. 'l'rm1ly Alajos 
1.G-1'.! Angyiil ll7.. 1878. l'IIocsz; Milrnn 
1.GlG Mc!n'1íltó s::.. 18!19. Schrcilicr 1'11iluUy 
G,8Gl Arllny mm „, 1820. 1Ccrbolt D.-né é!l 

Péc,;i 'l'nlwrcJli 

a'7ia 
Jézus llzivc H7., l!J'.!3. \V1d<lits Gy. dr. 
1'1Icirvúlló sz. 1!131. \Vandt·ák .Jthseí 

2.777 Űr:UH~ynl HZ, l!J07. ü. Grózcr L._nó k: Gró7.cr IJ. 
71G !lfogviíltó f. l!J28. FiHchct• J ózllcí <l. 

3.:wa Űranf:ynl BT., 18!).1. 'l'. llalo!l"i1 J:U1oi1 
•J.llm S::cntlC!ck HZ. Hl!JO, Zlinnzky l~mh-c 
2,\).10 Scidtö M:hia m:. l!Jli> Ni1gy 13Cla 
2.l'i3 !:honthfü·o1m;úg BZ, l!J2\l. T. Zombory Délab, IL Nu1~Y L1 

l!l.G!Jl Kh~Y6 sz. 1()03 Vm·sftnyi Béla 
„ Szcnllélck „. 181G. 'l'amfürny F!Orhl 

2:8a3 
Örungyal sz. l\l23. 1\isB Józsd 
Viktória "· Hl32. Ziiicrtt Károly 

G,O\lD Angyul llZ. 188·1. Kömendy s. 
D.OOG Szent lBtvíi.u '" 1871. Lnkn<1r Gyuln 

Du<ln11c~t 

lukon: 1,00G.18·1 

!, kcrillct: 
i\'(1ro11l r. lVBB. 

~ndtri l\f:~rln r. iStG. 

!!?.. l!ll!l. 

li:llö I. éll n~jo 

11mlanovifs lest\•. k. 1b1lalHL 
vit<; f),\nfol. 

Si. S::litn Ernii nc:n,:11,. 
:\Iiwynrorszfür 
V édnk!::onya s~. H!>n1y Andor dr. 

:\I:Hy:í.s ldní!y EZ. 1B8fi. Schmidl D!!Z!<Öné, \\'i{'sner :·Iiír(u 
lflSS. .!llni~ya:-y_J\:o;·."a :C:::ent Gd!,;rt fl?.. Gu:;:.t(\v 

S:·cnt Tmrc Hz. l!lll). S;.c:~ö J;;t\·iín il: Szegő r. "\!bJ{iÍ!I I!::. l!lOIT. Do::<Í GJ:-.a 
8::r>nt J;ci·e[;:-ot m:. l!ll 7. 'l'crnni.<'.."> ,T. 1lr. S:·.fp Honn !17.. Hl:!:!. \Vcürii:: fin1b ;;?.erclet r.z. l!l'.!'.!, Fabritius I-fenrikn6 S::!'nt IJnna HZ, l!l'.!G, f'Hl'7.ck ,J(;PiÍ 
Ll·,·.iöl S::t. 'l'cr6z nz, 1H2S. Poc1;lmy IJ.:,!c 
J;;tcn 11n•mc n::, lD!!S. Spcrl:l1rh A.-né 
S::cnt ,\,~ncil EZ, Hl'.!''- \Volff Lajrn; 
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r,f ,_o;• . .;;-.. ,,éd:l!l!;t,, HZ, Hl'..!!l. 
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<: ~·1in~~yü::m1c !lé /;80~;11>1: y 
Cyünk Tolna 
Gyür C:yür 

• :· N1i1lurv,í1·03 
Cy,):·;;ü\·~n~·h:l:::iG tii' 
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.1.'81s 
Kulvin 117., 1930. Alcxnmlc1· IC. 
S:dh: 11-fi'lda sz. 18!H. H. Sclmch 11:.-né k: FM1iiín G. 

. i,:rnn 1l-Tcgv1Ht6 !;Z, J\108 • Bímóczy S._né 
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JGiJ.:1 ,·d Tolna J.~l .""; Lt('n! !'.<>n.\·:i.;i:~J:,•i ;:, 
Ki;i:ilü Ifon~i; :i.:::;n L:t!i\! i:nridvii•()l~H f. 
Kün;1c1ul VH!l 7.l;l!l Uni:l"'.1'\a J". 

j,h~·:•;:'d:_:, i;~. 

iifü·uyo K"'1111ro1n '.!.'.! :; .'\k:·:v:'dtú W.\. 
J~iil'iic;Jw~-·y Somogy ! .:; '.! :.; "P!lt!ú!i;k 1.\7.. 

lGfrii!!l:itl;tny BCkéii 1!1 O Kí;:n; nz. 

I\iiv(!S](l1t Vntl 
I\(irfü;tarr.n:i. Dél:é~! 
Kii:i::c:: Va:i 

1\1itc•:1·:iH llihar 
]~t;tcl~!: S::olnol: 
l~fr:{wú<irn Z:da 
l~iil'CJJ!.:11 Zab 
Jü·:t:;:·.!t(i!:·:ajcla .'.liaúj 
]~1uuip;ol:• C!;:inúd 
Kúnh:d:1 D,ícn 
IGmhc~:ycH Bzolncil: 

li:1ln;1;ntln1·nn S:;{;[1wk 

J\:1it;!;.,'.C!\t 
müi=lon Szulnok 

Küw;::._.nt111iklú11r~,;t 

I;:ut:ui 

Lnjo;;mi:u;c 

LakÚ('i'n. 
Lú\md 
Lc1u:ycl 
Le1wvellc'.>ti 
Lcp:;~nY 
Leleuyc 
Lc:iti 
Léhéuy 
L(i\'u~;hc!"ény 

Lov:í.u~.valonn 

Somor:y 

Pcd 

Smno;n· 
::ionw1:Y 
'l'o!im 
Soll!Ol!Y 
Vci1:q1rém 
Znb 
Za!n. 
Monon 
Fejér 
VCiiZIJrém 

50-l 
1i,IJ78 
8.G:l7 

:.!.ti7:l 
:!.510 
:.!,:i:;;i 

\l-!t; 
'j':.!7 

G.Hű·l 
;i.o;;i; 

l(),,'.,\l{i 

7.S(l:.! 

11.TI5·1 

s.'(io.1 

1.fi'.!·l 

1L!l07 

• '..'I'.' 
'.!,;;:!'. 

8U:l 
2,!Jn!I 
2.:.!'.W 
a.::a:1 
:.!.'.!l!l 
:1.a.rn 
:l.1·!0 
2.:!·!:J 

l1;tcni 1w1ulviH. m-:. 
S::cnt!élck tlZ, 

;'.!a1:ya1· Uri'ily r. 
~;~.Cl"<!('!;i'n ,„ 
?.í:tJ(:.':;;• faH'Olllt n;:. 
S:'.Cnt J,;t1·ú11 u::. 
Eül'i:::ú r,;;:. 
Ma.:.r:11· J:oronn 1!7.. 
,\ui;yal llZ. 
~j·.:cat J:•tván m:. 
:~:.cnt Húkuii i;z. 
I•i:1;:y:1:· ia1rona llZ, 

1(i::yú !l?.. 
A1·a11y!::tl<i!;;: flZ. 
Fehé,· i;í;:yú !lO:. 
l1;teni !:•n:d·:l:•clé11 nz. 

s:~cn lh:i ffl!llJ.:1 !~ HZ. 

Mci:l'idl,! 1!7.. 

N:idrn· ,„ 
:u:1r:r:1r l:o1·oua sz. 
E"-'1;::~re1: ll1.. 

S::t. l:;tviin !:irúly 11::. 
;,: .. ,..„t Mardt s.-:. 

P1ídnni Szt. i\nt i;::. 
..,„,„,e hlv:ia 1!7.. 
~Oc::ítii S:'.ih Ilíiiriu :;r.. 
Aru:ya! mr.. 
'l'u1·ul m~. 
S:·.cnllélck i;::. 
l\L_orH:~. vé<lanm:. t;;:. 

lHcn:nUtú nz. 
~::e!lt btviin r. 
01·n11i:~1•I m:,_ 

J~W'.l. 

J\l:\:1. 
lri:::i. 
}>;'.!.!, 

lf)l!l. 

1 ~i!Ji>. 
l!l'.!:l, 
L;!W, 
187'.!. 

I\Ja.1. 
l ~:;.'\, 
17111. 
Jfr.l<J. 
JS\il. 
J/.;~Hi. 
1\J'.?.íi, 
1S91. 
1.'Wf. 
lS!•I. 
1:1:!;;, 
111'.!7. 
l!ll!U. 
1 U'.!~l. 
1$31J. 
Hl'..!·l. 

1i!l'.!. 
11'!1:.;. 
1:-iG:;, 
Hl:!'.l. 
lti:.!7. 

lF~!l. 

1!>!.!7. 
1 ~i ;i:i • 
l!WO. 
u1:r-1. 

l:ii>7. 
l!J:.!1'. 

HWO. 
1885, 

. I'1:t'.~l:y '.c:únclm· 
};c:nc!l i:::;roltn 
L:~d1:nyi K. 
Ror:t:1ú1w:d;y n. 
8::'.:!:úb Zn!t:i11 
8unnewe:11l Gy. 
Kovúc:: Sú1ulo1• 
8?.:,hu ,\nt:d 

J;: F0n~~11·~ . 

!;: Bol'i"'!y E 

Hj. 'l'mde~1 i!r. 1:: 
v. G:wbí JJ.:.la 

Sinmn S 

Du.rUrn Bé.la 
JJ„r,;,.i· r„1;,;·.Jr. 
Lcw!r:::; I.:1.!rni 
Klit\d JJ,,,;, 
Ei:':l 1··„,-; :" 
H:HT .l:iJHJ!j 
1-íu!!ú;; Lún:d<• 
N:!!rY l;, .h~11ij 
!~2.il:ígyi :.;. ifr, !: : IlorJu;!~· E, 

id. F0jeil J,, ür. l;: F0jc1; L. 
P1·acJ"ort. Bmmab: Son10i'.Yi S. 
!J;:oruly I,iisdt'.> 
Na1:y I". dr. {;rk.: Kim; lHtn"tn 
,Tú::~:a S;i111J(w 
Liü110r Ih;!a 
l'n1111 Elek 

P·foct• .Tcnü 
Vinc;:e MiJ;Júi; 

M11jo1· ~\. e!; Fml~ÜcH l\'., 
J-:cn1<Uh PiH 
Sznh<l Zolt!u1 

Jluttiiwcr ~-\ri11itl 
Nt!metl1 Püct· 
ll!':tnlrtl'I• . \ llh 1 
Gyönv;yfü;r;y Gé;:tt k;: Szikora 
Jlan;HJlYI ~.cJ•taJo 
{;a1J,; \ie:::i 
Po;:,\c1diu 1ll~1J 
Sal ,J:lnn~; 

Gonda h'.iirolY 
l\.Ul'<lt;nay J,:(:;7,!{, 

Hnnnyiik Lilion k: 'l'ün.1• 
Dog:d1i11dy Jenő 

"'· 

'° ~ 
"' 

'l 



"' G 

1 
!Lakosi Gyógyszcrlúr 

1 I ' : 1 
1 

Bér:ő v. 1 :;: 
Község Megye 

címe ~n ~] Tult1jdonos 
kczclli 

Lövő Sopron 
Lúri11cl Nó1a·fül 

1'!mlai·:u1 JláCH 
11Imdód Pest 
M.-li{1uhcgycs Cmmátl 
l\Inr:sa1·csanfül C:muú<l 
!llnr:Y:u·r~cnc:l Vmi 
i"lfa!ry:u·mcc-skc JJ11r1111y;1 

M:t>ryaróv(lr j\fomm 

]\faji:· Il:u·nnyn. 
J\Ii1k!1it· Hc.»·e!I 
ll!nkú Cnanfal 

Uj\•ilros 

M:\'1·t'ali s;~op;y 

J\!:·1;·tonnh1ír Fc'j'ér 
J\Iád Zcm11lén 
M:\i:i'it•n ll:1rn11yn 
J\I:indok 8zaho\c11 
J\Iliriapbcn S;:alrnlen 
1itrlté1\t.nll:n 8::atmúr 

1!át:ribfölil Pcnt 
Mcc8okm:nholcn flarnnyn 
J.fodr::.1·c5cp,-yh;í zn, \ 1·ml 
?.fod1:ycHl)Odz:1s Arnd 
Men:1·(, Snmo~;y 
:Mc~ú~''-'l'énv 1:,:;,1;11 

iliez\it•,;okor 
Mc::üe~;it 

Somogy 
Bur,;ud 

1'.'fc1.ii·l;c1·c,;ztcn Ji;J!'HO\l 
l\feziiknm1it·om Vc1;zp1·.:m 
Mc;:()_ 

lwv<ii·:;h:hn c~1:1nfül 
J\Ic::ű!;ü1'e:Hl 1Jortincl 

J\íc;:Őilir s~;olnol: 

!\fé},yk(tt 

:Mih:1Ld 
1\Iil;f'p<lrcn 
11Iimfozcnt 

Mbl:f' 
J\Ii,;lm«: 

,)Jfü:;i 

s'~11ron 
Hajdu 
c~;o:1;rr;1<J 

J,'~Ht 
Bonmd 

1.572 Sc,,;ílü Mária 67.. 1879. Horviith Iúilmiín 
·1.!l87 S::cnt Anna 1!7.. 1S!l6. Hollón lüiroly 

!i,928 S1.cnt Erzs1"hd 1n. 1903. S1.(1:1z 111ih(t!y 
ti.10·1 Mnv.ynr korona uz. l!llü. Steiner Ferenc 
!l,!l8'.! Ür:11lftr:.ll m:. 1888. Borosty(in L:don 
2.li72 r. 1933. Pithó 1'lihí1lY 
1.471 Mc1~vi11t(J m:. 18\)5. S1.11bú Arn:'1d 

f'iii:l l'ctUfi Sii.ndot' H7., H\0-1. \Vcinbcrg1.w Á. 
m;s.~ ::;c!dtii M:lri:1 , .. 1690. J',Iar~d11 IC. örök. b: P.fül Tmro 

Mc1r\'úll6 m:, 1\122. 'fom\m 1vím 
l,HS5 Scdlü Sz. Miírin :i1 .• Hl'.!!J. Kim-:ely J1m·e 
:!.58.'i Szent Anna 1•:1. lfl!Hl. Lúvolt I, dr. 

35,82.·I l!;leni i:ontlviH1~lé:1 1·. 17Hl). htük I. Ú!1 M. k: Istól; friin 
Üt'aTH'.Y:tJ HZ, 187:!. II:dnnl Mil;!\1;1 
Ucmény r. 18.JG, St.ö\lü~i Jenő 
Sr.cn t L:ís:d!Í 117.. 1882. Kh1s Jenő ür. k: Roho.~!m :1. 

" 'Mc!~vú\lf, nz. l!J02.. Eml>cr .T. örök. b, Némclh S. 
Ferenc Fertlin:'intl fl7.. l!J1·1. Rí1cz Jenő 
S1.cnt fotv:"m r.z. HHl7. Mnthé:ic1· .Tcnő 

r.'..Í73 
KoHsnth nz. l!J2G. v. l{il'í1ly l\Iihídy 
S;:cn\.h(1rom:;{n~ r. 17!!0. Major Ar:or.lonnú h: Gnlnmhrn1 .T. 
Ifomér.y n:>:. lfl'.!3. ü. Miinich H.-116 k: Strcni:w A. 

:1.151 S;·c11t l!;tv(m !lZ, urno. Grimm Rudolf. -
11.r.2.1 Ki!iYÍ• r. 18'.!á. F1lddy F._ué h: Ilor.smrtnn K. 
:u;:1a :r.!C'-(\':'1Jt{> flZ, 185:!. Z. Zll!íry E. h: Stc1·bn E. 
·1.l·lfl Mc!:\·ídtú ll1.. 18fil. Ujhelyi S{i.ndor 
'.!.'20·1 Súh M:"n·b m:. 180:1. ])ohrihím Antal 
\1,12ú Ornm:!ú1l , .. 1825. Almcr B\;hl 

CsHln~ uz. 1008, K1i!1min Ernő 

2.!l.J3 Col'vln "· H!17. Szílbmc'.l S:: . .T1ilin. ·l.G71 f-;;:nut Bol'!Jáln "'· lsm;, ]\T,'q•]:"" (:"•·h ·l.f!OH Ang-yaJ /JZ, l!lOl. \Vicncr Lerí :!.fi:!l A1w.w1! f. lD:rn. \Yicner Leó k.: 1.505 Üi·a!l':y~·.1 !!::, lSS!l, <~ü!JJ Nú11>1or I-1.-llo !:;leni "<.:Hll'i::eh:;; 1·. 1 H:Hl. n1111 .T 1ín,f'f t)rn<:~J.\n 

1.3GB 
G,Olf.J 

·l.'.!7() 
1.7ii!l 

fi. :i:::~ 
2íl..'HJ6 

ll:', 

Cso1l11szn1-vm.1 HZ. 
J\i:11o·a1· l:ir:'1h• HZ. 
fo!eni ~!()nrlvi1:cl1'1i 11::. 
r1T:i~~ynr korona nz. 
Öran;ry:11 llZ. 

Mng1·:'iJ:,; 
~z. 

iira11t·1''1f !;::, 
Üddb:ít<; H;;;, 

]'" 

1!}3.J. 
11<~H. 
l!l'.!!I, 
lSi;;:, 
l!HJ.J. 

lf;S'.!, 
1H!l:!, 
L~:H. 

.. -·"·" ··„1· 

Percze Tutvií.n 
\·o;-l'" !:.„u:i. 
0l't1!l:: .Tüm;,; 
:-ib;!:a Mil;l[n 
Frcii;::bcrg-c1· K. 

G(1lmr .Tcni), 
Kú1;a fmn!. 
Knv•1i"\ J;,:lni:tn. 

'.!i .'G l7 
Szcut Lii;::lrí 
H1.'nH>ny 
Ma10-a1• lait'ima 

i;::, l\jp:, 
HZ. l <i~·r;. 
HZ. l:;';:!. 

.-\. :\lrn·1•:1v ,J. i), ];, Lc~nhcl'l;uvits 1~rnö. 
y,;.,.,h;.· l>!l!;J,;~1. 
E!ol; ;r{';11í. 

~S.O-Hl 

J,.tr;!! 
2.5lil 
!Ul.!ú 

'.!.7fll 
{j] .550 

l\tag-y;n· kiníly HZ. 
-:\Ic;~v1ílt.tí r. 
fot<.>ni ;;ondviFelC,., i;::. 
S;.C'nt ,\111m H:'„ 
T:Jtnui ~:"n•lviscléti r::'.. 
An~~·'"il M:. 
I!emr.n_,.1,,:_,~ HZ, 
~:„imt I1>lv:i11 HZ, 
iirau<'\'itl H:t,, 
Szent111í.romsiig !17„ 
Ai·nu.1' Ol"(J~i1.Jltn , .. 
Kfg'y6 , .. 
IHtcni J:oud1'iHcléH HZ. 
l\fm~.\'at• kui·cna , .. 
Arnnysau r, 

18\l~I. 
1 H i ~l. 
l!l;;;i, 
1.'llHi. 
1 !l'.!f,. 
J.',!lG, 
l!l'.!G, 
.lR!i·l. 
J()J .J. 
1!l:J3. 
lRJ 1. 
lHO:l. 
lH!J.J. 
18! ,, 
17GO. 

n. ,Tan kr"··r-11 n. 
Tink:;::irt ~~'.:ih·. 
Nyit1·1~~· 'l'il·or. 
Pr:il:'ÍOl't K, dr. 
~~mn!<i!:i E:'trob·. . . 
Ozv. K1·H1<'.: K._nü k, 1\1·cu:: Vn!dcm;;r, 
K01·nhuffct· ,J. 
K:1t01m fotv:\11. 
IIt1lmc1wk 1(:",!m. 
Ah:1y Kcm:::; Cyuln di·. 
II!!J''-':: .liino!; dr. ~
Tbi·u„h C.;·1!1a. 
l'.Ié_q'~:\rrVi Z. dr. 
RcidJHrd .Tnnii. 
ICcllnct· Üdün. tdi1 

tíil 
111 



KözsCg 1 Megye 

lllh1\mlc Bornoú 

„ .. 
Mulmc~! 

(l\lartinldcp) 
Barauya 

1\foh~r!l 
Monor 

J":i..1~r{,<l 
Pc,;t 

Mofmn 
MoHOfL 

°?>10l'Oll 

f!1.c11tj:\11oii 
:Moimn!l::olnok 
MozBi:ő 
}'Iúr 

J\fo~!Oll 
l\Toi!Oll 

SnmoitY 
Fejér 

J,Im·;;kcrcs~lur i:'t!:t 
Nn1::rntfül 

Nrn;;·Ímjnm 
Nni:ykll':H.'Hlm 
Nnr::r. 

Somov.y 

/:;omogy 
UúcH 

h(tnh':'.t':YC~ 
Na;:Yldtnny 

c,1:1nfül 
ITc~·ei• 

Nnr,-ylicrki Somogy 
)Inirycn•il;{iny Vns 
NM;yccnk Supron 
N:11~nlobo11 S::atmíu· 
1'l':wrdo1·01~ 'l'olim 
N:.~trcc~cd S;mtndr 
N:ti~~·Jml:hlz S::aholcii 
Nn~:ylgm:ind li:omiirom 

N:tgylmmnr{w A!'ad 
2'fai~Ylmni:wa Zala 

1'fnrrYkúlli1 s;„·!1lwlcs 

N:11~yl:1illt I;~11t 

N:w;:l:6nri 'l:c~lnn 
~iq:yJ:ov:lciii Pest 
Na;:ykörfüi Pest 

Nnr~;:kilrll Sr.nlnok 
Nuiryltini::- Fejér 
N:iiryJéla Bihar 
};ltiryJú::H Stipron 
H:wY111:u·o~• Hont 
Nu;;y1u:i;:6c!l Ü'OllJ~l'füJ 

J Na!~Ymányo!; Tolna 

"' 

1
Lakos1 Gyóg~szcrlúr 

ctme 
Gl.1i1i!l Ar:1ny o:z:irva,; 

" 
l'i:afi!I 

1:ins 
1'.!.88íi 

fi.:Í93 

·l.0'.!7 
!!.O:lfi 
1.·!0á 

10.0:12 

2.ltlií 

·i.5S7 

r.:.i12 
3.!JZ!l 

G.21'1 
2.7:13 

Erz!rChet 
Öt·annyal 
J\Icg,·/il!_(; 
~~;:t-·Jlf. I·:t\'{tn 

Szent, Anna 

ApoHlol 
11. L:doi; l:ir:Uy 
Si:en l h;; t'Olll:l:;go 
Am:sal 
S::ent I~crcnc 
~Í~/':·;'d~ú 
h:uwe;.1 
S;:enth:"1rmnm1r,
illn;;yn1· J;orona 

Szentl1:írnms1~P: 
S::cnl!ékk 
~;·.ent 1\fandt 
Ü1·an1;~·a! 
J,1(1da i;c1:í.t1;éga 

S::cnl Anlnl 

Szc11l folv:in 
'l'urul 
J',foi;ya1· lGr:ih• 
S:'.cnt. Imre 

I~ii;y6 
}~;leni tromlv;,dfüi 

1.073 Ün11myal 
1.liíl:l SzcuUelck 

l·-1i·t1 g1 ...:: ''!! Tulajdonos ..., <..:: 
r, 17GU. K. ll>icz Gy, ü. 

1 
Bér:ö v. 
kezelő 

•fo UrbAnyi IBt.v:in, k. lirhfü1yi I. 
n::. l!HJ!J, \Véh]y Idv:in. 
m-:, l!I09. llculf:ch Znltún. 
s::. 1~lL<J. S::llr t:ynl:!. 

l'I'.~:~. M--1„: .•. i--:.> ,,.;.,_ 

m:. 1n:1l. flnllilmlcr J<n.i;ef 
!ll:. Hl3·1. Bellák József dr. 

lU'.!.'l. Cz!!glédi Istv{ut 
11„Hl. 1\u,_,,,1· -v ""·"·"' ti. l;. A11bcr L:'t!l<:lí1 dr. 

r. 1705. Schmi<lt Ktiro\y h, :Mnyct· K;il'Oly. 
m:. 1\101. !.iiov:h:z lllJrc. 
llZ, 19'.!9. Szabó .Tózticf 
nz. 1\l'.!:I. H1tlil?.ll Dl~~nö. 
m:. l\l07. Schulnmnn D. dr. 
r,z, u;:u;. !Cútni Samu. 
nt.. 18·17. 'I'cutnch Hcinh. 

m:. 1877. 
sz. l!l'.!:J. 
HZ, l!Hl·l, 
51.. 1H7G. 

r,;yr. 17,ll. 
!17.. 1933. 

'· 1827. 

"'· ltltlfi. ,„ 1l~·l7. 

íl7.. 1U'.!1i. 

m:. Hl'.!:J. 
fl'Z. l!J'.!!}. 

G~·ürífy .Tú::r,cf. 
Pol:„úk Tic~.HÜ. 
Gát s I..:1jo~;. 
Duchon ~\lfrPtl. 
Gümhü!l Liim".lú ü. k. Gümhifo Zolt1in, 
Ucnl?.ik Gi::clb. 

Gyt;P"\'ÖBSy (;, 
Vamlii11yc·:t I~. 
Vm;d{;ny.~v A. 
J?orldy GGzn. 

Fahcr .\lhcrt. 
l'o1io~·ila IHtv(in. 

llt.. l!J:!:l. S!;opfü S1imlor, 
i;::. l!ll'.!. 

'.!,J'.!!i J\I:ti~yai· koroua f':!. l ~l'.!7. 
Olcrt l~. ü. h. dr, Un:\ Fcl'cncné. 
Németh ,1 ó::i;cf. -

2.'.!iil Mcicv:i!tő i;;:, Hmr,. 
:J .r. ~l:! fotv:h1 király HZ, IUW. 

Mcdi;Ycs:;y G}·. b. Fitzc!::w Andor. 
S::cnch·nvien V. -

"' :;; 

~1 

G.6:2.~ i\foy:y:ir koi'OJJa 
G.tiG:i 'l'uru! 
:!Ao:: Ür:u1gyd 

F;:. l!Hl·I. 
117 .• ll!'.!'.!. 

ll>ti7. 

Cu. 'l'Uth H. ö. k. M:n·::clmlkó Lc6. 
Bo1;c!1a ,\J;ifoH h. \Va!lnn Lujoii, 
<i:írdo1; Z1;im11. -m:. 

·1.:Ji:f; s~.ent fotv;'in f. 
30.Sfi!l l"cl:ctc mrn "· Iim:'.~;;h: "· S:ih':;tor 1;z. 

~~iü!uai S1 .. Anlul i;z, 
Oran1~_v:d s::, 

~\:~ 17 
S::ü;: M:'1ria ··::. 
fol<Cni gondvi!;elén r. 
I!cnu::uy !!Z, 

l l .!10ií ::i:".c;ntJ,;Jck n:~. 

McJ:\•;íltc; llZ. 
'.!.!7'i S;·.eut l:;{~'(!n :;z. 
'.!.f>Sí Ilulll1>!-!H~'n;•.011y r. 

!!8.5!Jl M:wyat· !;orona m:. 
Me:<\':í!tú "· KiJD'Ü !\~„ 

Am:yal l;"?.. 
Hcmény sz. 

:i.'i\r..J 
'l'urul az. 
fr.~Cllt Iifordt HZ. 

!I0-1 l>fa1;ynr korona l/Z, 
li.11·1·1 !':!duni S:: .. Antal i:::. 
1..1·!'.! '1't1t·ul sz. 
·l. li!l~! folcni gmulviiH:i!és 1·. 
·l.!!S!J Se;:ít;; í\T{(L"ia !l7„ 
l.á~'i:l Mci~vliltő "· 

1!!'.!7. 
17:JI). 
lB!hi. 
11J8'.!. 
1!J07. 
l\11::. 
l!J'.!:l. 
_1g1:i. 
l!l'.!:J. 
187-l. 
l\l:J(), 
1 !l'.~li. 
El'.!\I. 
lHS(!. 
180.'i. 
11iti·L 
Hlo5. 
l!llG. 
l!t'.!:l. 
l!l'.!·I, 
1907. 
1 ~!'.!!I. 
rnao. 
l8:Jü. 
18!!X. 
l!l08, 

Fejes L. dr. ü. k. Fejei; Fcl'cnc, 
Prfo:c1· Il, ü. h, Dcmclcr L:inr.ló. 
Mc1·1dy B. J. dr. 
BüJ'.iVin ii.. dr, 
S1.(;kcrcs V. ii. Dohú Jeuü. 
Dliri Jü:'.Hef 
Lukúc!l Vilmo~1. 
!iiitlliny S. d1·, 
llimo!; L:. !li'. 
S~'.. Bd;,1:\v B. 
Kürünny Inlván 
J\1ürkm; J\I:irlnn 
::Jchoit:-. Endre. l:, Jakabffy Geyzn, 
I~crlli:;:" El·•r>1li1·. -
Klein Gyula ürük. Klein Gyub 
norb<i!y E11tire. 
ZHfüuhoJ;y J;\nos 
Hit;:.i Jcnü. 
,T{wi: fotv(rn. 
Van:ya~::y Gy. 

~fi~~~1 yY~i'.~.:_.:1ef. 
Hust.iík Lajo,1 
J',fodvee::i:;· l\1, ~-
ii!cts lfahwh I,. -- .,.~ 
S?.C!lC!my l:;:índ, - -....i 



Község 

~~;~~~:~'.:~í)i~ú 
1'1MtYHr.él:cly 
N:1gyi;1.f111\H 
Nit;:ytet.~ny 
N:ii.;yv(tz11ony 
Niidm«I 
Nádamlla1li1ny 
Núdu1kai· 

Núr::-~~n 

Ncmc~1hlkk 
Nc1m:mdé1l 
Ncmcsdit 
N•'melhuly 
}fbl'a 
N'~!-'.l"{Hl\'('l"ÚCC 
No>'r>. 

í.1 ;:;;'.;.·~t::yliiÍ7.tt 
N\·„n~e1;\1.ifalu 
N.yírncsí1d 
N~·i1·atlu11y 
Nyít·iihrfmy 
N.rírh:Hor 

N~·lr
0

l;oi:iit 
Nyirlwr:diu1y 
Nylrcgyh(1za 

Nyírci;yh1í1.a 

Nyít'.Írni·ün:: 
Nyi:·liw<1!1 
Nyirnintb 
Nyírmih1\lydi 
Nyirt:t1;!; 

·Ol::"tHY 
{Jlan::l!!;r.l(a 
Üt"l:Ol':in:; 

rrn;h:i::u 

·On„,':\•:"i1· 
(),;(ffy_ 

llf'nonrfa 
·{}z.orn 
01'!'!1 

-Ol;(;e,;J:c 
Onml 
n~.11 
.i_h(L 

1 Megye 

Nú1:r(u.l 
llílmr 
'l'ohm 
Békéii 
Pest 
Vcn1n·ém 
V:w 
Fejér 
lfaj<ltt 

Sumoi:y 

Bo1·1,ml 
Somo,;y 
Sumop:y 
Baranya 
N,Jirr{ul 
NhJ:rfül 
Zala 
Ve;;;:prém 
Pi;st 
En.!crr:om 
S7.nliolcll 
S7.ahokll 
S7.alwlcn 
S:mholcs 

s·;.aholcs 
Szabolcs 
S:m!Jolcs 

$1.almlc~ 

!';znhokn 
Szaholci1 
8::ahokn 
";:;·:.:t '.mle~ 
S7.ahok1\ 

llilmr 
Zom1•!én 
l'e;t 
Uéké;1 

J\!onon 

V:w 
Tolna 
Pcnt 
l'1•!;L 
Uon:rul 
1 :or~:rnJ 

v:·r·-'yi'i1 !c"!ep „ 
ii,·}iid n,~1;,~,i 
-<hh:ny- Pcmt 

l Lakos 1 
Gyógyszerlúr 

cimc r ~ l tf 1 Tulajdonos 
Bér~ó v. 
kezelö 

2.:!7(1 Gondvbc!é11 llZ. H13-1. 1'1!ünsztcr S. 
3.3:1-1 
l.!l\l8 
G.GliG 
7, 1GO 
2.0fi~) 

1.77:l 
1.fiHO 

10.036 

i.'-ir.s 
1.1-l:J 
l .7fiS 
1.75!! 
a.O!l:í 
1.07:! 
2.:11:: 
1.7:!7 
1,.\51 
4.17:: 
2.r;aG 
!l.füil 
r;.2a:1 
U.-187 

l0.77i:l 

!IA71 
2.:138 

úl,308 

r;1.:ws 

:.;,.!'jJ 
:l.:!50 
:J.7!Hl 
1.~01 
!.!.770 

fi.161 
2.!I'.!.\ 
:i.1aa 

2·1,\1'.!tl 

1.673 

l.000 
·l.2!lf, 
G.Ol!i 
l!.0\11 
2.:Hl7 
7 .a22 

7 .Ui:! 
6.8-!l 

i. !1.1..i.:. ri.un11y l'a~. 
ncmény u::. Hf:!:l, A1~ánly J:inrn1, 
l'lfHi::yar kinUy Hz. l&fJ.I, At!amkovicfl A, 
5::cntlélck nz. lSífl. Fúy I!!llÚC. 
80!.~Íl\i J\h\t·ia 11::. 1\\2ií. Ifofü~zy Gú!JO!", 
fotcu J1;•.cmc llz. Hl:t:J. H. IIarmoB '!'. 
Aquiuúi S:::. Tam. 11:::. l!ll:l. "\Vimmm· Y, ö. h. Hnlú7.H I~rzm~he! 
Fi:l;c(r1 sa:i r. VJ.12. S1„ Fejér J, ö. J;:, Sz. Fcjé1• Júzse:r. 
Inteni 1:ond\'isdtl;; Hz. 1H2·l. Bnl&lyí J\I. I. -
Jé:;ui; H:~[\'O Bz, lHUl. Ö::v. Dcmclct• C:y,_né, k. J\léll7.ln'O!! 

!l7. l!lO:l. 
f'z, 1u:m. 
i;;:. 1S70, 
!l~-· 1 '""l. 

Bz. Hl33. 

Gr. S::édu.;nyi I. 
S::!:'rckt 
l\1e•.-:1·ült6 
8:,_énth:\ronmíur 
Szent Antn! 
Hcml>nv 
Üra111:~:nl B::i. Hil:Hi. 
Atanyl;[d:"ü;;: nz. líl!!O, 
IIun::lida i;z, l!l:ll, 
S1.cut Lajo~ 01„ lHO·I. 
!lki::vúllú m~. ·1:18-l. 
8zeath:ironw:"ii: r.z, 1!\25, 
l'>foi;vúltú m;. 1!l2·1. 
1'1lni:yar kin"dy r. u::rn. 
S~:cnt Ferenc HZ. l\Hl'.!. 
'l'un1l i;z. lfl:!:I, 
lHtcni r:ondvisclés u;-;. l\1flfl. 
Arany mrn 1'. 1!H8. 

Kci·::n<,·! nz. !~67. 
}\:':'.:-·::1• ]Wl"(lfli\ ... 1:;::.! . 
;\!":llly::t'l'<.'!l'.:t HZ. l ~ ; ~) :~ . 
C:·. S::/·(·lieuyi I. HZ, l!J{ll. 
_A:n:y:,J /;7., l!lfl7. 
Va!;kcrc~::t r:z. EH·L 
folcni i:omkl!:cJ,'.,:: ,;~„ 19:!7. 
J!e:;•'C!!Yei !iZ, ui:n. 
~[C(~\';iJt{, FZ. 1So5, 
fatcni iwmldHch!s HZ, IU:.:1. 
Mni~ynr korona HZ, l!lü:L 
Fortuna fü•„ Hl'~\>. 

n<:méuy <lZ, Hl:!D. 

S::. frlnin ldddy i;;:, 18!).!, 
!'.t:wya1· l;o1·ona n:., 18\lii, 
foleni Jöondd~elé!i HZ. l!l2li, 
Fch,;r !:i;oyú 1!1„ 1S7!i. 
liileni J'.t111dvh;elé1; nz. IS!!·l. 
i\Ic1r1·:Ht!i HZ. l82!i. 
Krn>!'!'lllh Lajon m:. 1\107. 
Hem,:Hy Hz. Ul21. 
illc1:vúltó l!Z, lflll. 

ncm!lnv l!Z. l!ll:!. 
~;::ent fotl';Ín H"l. 1880. 
Kororm nz, 18!17. 
r11:w.1·a1· J;oronu m:. l\ilti, 
Sznn·:w HZ. 18-l:!. 
Arany 0!'01;·.:litn i;:-:, 1 ~i i :1. 

T'iiduai S::. Aula! ,.„ 1:in::. 
lolll!OY:tl' l:irfüy i;z. JSí.!, 
Ű!'Hlli!"}':tl sz. lSU·l. 

1'1foln:ir Ernü, 
Pnt:dd IC01·néL 
ihv, Ádfm1 Piilnú 
Vii•·•· r.,f.v·<n. 
Roonl1(u1yl Gyula 

Béla dt'. 

„ .. „ "· <fr. v. ,;, ? 
Oz>'. Pcrimy Gy,~nC. k, 1~en;ay ,\mlor. 

Füliip 2. L. 
Dmm Ernb, 
Huher Fcn~nc. 
Nitny Kiiroly, 
IGdnny llltv{m 
ifj. Dobozy B. 
Vad:bz Elek ér; Nihlns lmrc. 
Boldh,;{u· lmrc. 
1VnliJrnt·Hzl:y A. 
1''l'icdnmnn S. ö. k. Iliiko~ Simon. 
SzoJ)k6 D, ö. k. ifj. S•.011\\6 DCZ8Ő. 

~Y'.~·:!
11

l~~'.~1f.~r'.. (:1~:~~~~1c!~1 ~({1l~·· 
Fejét· Ferenc, -
1;nnd:1 l\1ihüb'. h, Haiiwiugcr Viktor. 
1:errwlyffy Gy. 
Illf:; Z1;,~fia. 
l-íai1::;i1wct· K. 
Piirlo~ L{n;z](J 
.la~,,r E. J, 
Lerw.•·"1 Anl:tl. 
Vú!111y_Sl11n~; n. 
Leövey ;1'.u!Urn. 

Dtll'Úezy Antal. 
AH:-:talm; Gy. 
Ifocz!c1• Emil. 
Adl!:'t· !IT, dr. 
Kcrl!lsz József. 

Z:l/ay Lajun. 
Mo!n:ir 11-tiluily. 
S:il"!mdi Imre. 
S{ttnucl Béla. 

Tain:clnmyer :\. 
!'{d1y nezt;ü, 
KunCz Ferenc, 
IC Jlíoluüi· f,1. 
Ovfü·y Zo!t:in 
Jfohilwcr I. dr. 

},(j(,m L. ii. J;. ii1.\·. ,\!!itm T31joH11é. 
Pelry Zn!Uw. -
Sz. Dülint J. ö. h, El'ényl "' >-' 

"' 

~~1 



ro 
>-' 

Közseg ~, rc;;,;::YS'Cfi~-:-1 1 ·tO-, ,, -~ 1 Béró' f 1 t'v1cgye Lukos [ ~im-e i ~] l u!ujdonos kc~eló 

Ö1·In:!entnt:lDr Vau l.·107 Anr;yul HZ, lSSG. Torka~ Di::ncs. 

J'1\CS:l 

1'11kt1 

:P:1r:1d 
1':idn 
i':Uh:i;:a 
!':ipa 

P:im;Í:o\'iicni 
P:11mlDs::é1· 
!':~~ztú 

J>(;t~:· 
Pcrk:\.t:1 
l'csU1ldcgkút 
l'cal:;;:cut_ 

cnsél:tct 

Zala 
'l'olnu 

Ú~\'C'l 
}:cnw!o;n 
Al:t:1Uj 
Ycs:r.J>rém 

,; ~~1:: 11rém 
Vcn:q1rém 
Hcvcti 

l;~,;t 
Fejér 
Pc::t 

Pest 

:.!.•l5S 
11.833 

!!.'·Í:!'i 
!!.HlH 

66;) 
21.35(; 

·~oo 
1.\1:\S 
li.1·1:.! 

!!.G:.!O 
-1.GS!l 
G.o:rn 

67.';.'07 

S~.C!tth:11·omnii~~ 
~i7.cnthiiromil:Í!~ 
Orani:y:tl 
!:i::cnt .Antul 
Isteni gnndvi11clé1; 
KiB S::, 'l'cré:: 
t:ninütnlma 
ÜrHllJ'Yni 
:Mcic:vúlló 
::i::cnt Auna 
S:·.crctct 
? !ec:vo'dtú 
S·l:!!:Y:\r korona 
::i:-.cnt Antal 
.\lci;>·,",\tú 
Mc::vúllú 
1'\!üd;t Hcmclo 

S;'.cnt Er1.11ébct 
Antny:;:rn 
J'\Jngyar J:orona 
ViJ;tóda 
AuJ~ynl 
l-i:ÍKYlÍ 
Stírl;:\ny 
Hemún;· 
A!lOHlul 

Híikócd 

m:. 1850. „. 1777. 
m:. 1!107. 
sz. 185:1, 
:<::. umo. 

10:1:.!. ,„ lií77. 
,;::. l ss:;, ,„ 17-10. 
:;::. 1 \107. 
HZ. lll:.!8. 
tiZ, lU:.!li. 
H~·t·. 1Slü. 
uz. lll:!H. 
i;z. \l:.!;l. 
H::, issr.. 
m:. l\•17. 

H7.. lb~l.J. 

:;::. l:ó:n:. 
ll;:. HlO:.!. 
uz. l!Jl:J. 
m:. 1!11:!. 
i;;:. 10:.!:J. 
i;;:, lH:.!5, 
m:. l\l:.!\l. 
n;~. l!l:J:!. 
uz. l\l:J:J. 

Dichlcr Gyula. 
Súfr Gé::n, k. dt" Pfcfforué I'llndanno. 
Va1·d1a Lú1;::lú. 
'l'úlh l';U. 
S::il:íiryi B.'.·1.'l., 
!ia1~Y n. S::ih·. 
lrg:tlm!u;i·oral. k.ICuc:mt· Kiirob'. 
Pialsck Gy. ö. k. 'l 
K:u·lodl:: Adolf. 
Nichna ?ltih:ily. 
Mé:;:·.:"ro:< Imi·c. 

S;:olrn!csz Józi;cf 
llrnu11 !3:',adu1·11c. 
Kri:,:ir ,\!adá1· 
1':1i!müu l\::.r.-,;y. 
Buday B:iBut 
Ej. ::'.dmlLt, E. 

I:i:!incr !'.!iL:'i\ 
!tuchlit:: i1r,crton, 
SúJ;1;::1ty Gui;::t. „ 

.\nddnka ·v. 1k. J;, viL ,\1ulriHlm 0. di._ 
Szold Lfüizló 
llcrtulanffy 1. 
S:frl::iny L. ü, k. Fülü11 Péter. 
lJHrlh:l Th·adnr ü. k. 
M:Hray Gtwzt{w. 
Erkcdy Ferenc 

1 
1 

Pesb::cnt_ 
ct·::nél:tct 

/'t'.~L,;·,pa1 i11H·c 
Pcslszcnl!öiinc 

l'cst(;jhcJy 

r.!c1" 

Peti\; 
!'est 
l'c~;t 

l;~:>l 

ti;ir:tn:ra 

Gí .fll!7 
ti.l!I:.! 

30.UU 

i1::'no 
G!:ÚG:J 

'l'uru! 
Dia na 
M.-o. ""dnm;z. 
1"1,ira 
S::cnt Annn 
Iiiado:i11:1 
folcui i:\111d1·iiícl"s 
Se.l'.ilii "·' 
Ano!!-i 
Arnuyo;:111 
Cr:'rn: c:dm:1 

r·1l~'..;:1~· ,11' kurmm 

!17., 
;;::. 
i;;:. 

u::. 
H7.. 

H::. 
!\7., 

P .• 
n:r.. ,„ ,„ 
i;z. 

F'.":. 

,„ 
>» 

"::, 

1•::. 
,;;;, 

!l?,, 

:;::. 
!!? .• 

~'"· 
I'".'.. 

L 
~;::. 

H.:. 
l<Z, 

n::. 
'':' .. ,„ 

1~3:1, 
l!f:!:;. 
l:i;11. 
l!ll-1, 
1\l2!l, 
lD:.!!l 
l'.l:J:J. 
l\l(JJ. 
i:nn. 
lí;lS, 
l !!Jti. 
lSG:!. 
L;:1:;. 
l '.1~:?. 

l~J;:~. 

I:<J'.!. 
l::i-1 :~ • 

J'.:'.u;. 
l J:'.:i. 
!:''"'· 
l'.l!'.!, 
1 ;11 
I'..i!;l. 

Gafamfhrn IJ::la 
J\Iulaiu· ,\nbl. 
Jknwl:& i·J:HJ 
/i.rcnd,;:„w Imre. 
H:u·cz L;dos 

VC!icr Ernő. 
L:!!:1n'1 N;\mloi-. 
JhrJ:~ch ne:.Pii 
Kac7.i:i.n :O:i.udnr 
\VCber K. C:; t;eh;ci· K. h. fiüi,:e:· l~iílm. 

~ffi~~~~lt~:'.~.l.~i 1,;:.·ü~;'. 1f.:··;:~:~~1:~~i~: Endre 

I:Crfü;er Üdün -
Si1,\;:,·~ L ii. J.:. J,)nfü; (;;'.;:a tk. 
Nagy llChi.11~. -
E1';-e,;::t\·uy ,J,i.n, -
Tü1·ii:, .T. h. H;,;;'<:ny }\::·e:ic dt 
Friciddi ;;!:\nd. 
l',~•!rtln L:~}1·: 
\"!t:i1d n~::,:ii. 
\'nm!1·:l A. dr, 
'1'1·úb,~r I.!:írla 
Nc:1:1\m ,\.111·CI. 
c;i.Ht! l'. 1L !:, 
ifj. C::L!,~c:!I L, 
J:i;;'('.t· 1;,:]•\, 
J!ini"!11~~:· ,fo11T, 
J,11!:'.nieh lle::cll. 
Foh~·:: !~ .. 11<~ 
.1:(•11uh-1i ,\ttil:\ 
1\1·0hc::;: L. ii. b.: Ko\·ik·< fú,::dú. 
:;:\fúr~· Gyula "° lO 

~ 



322 

1 1 1 1 1 - 1 1 

2~~~~ 
'"' !.': <";: o.:> 

0 

~Jl~~ 

11 

:-1 ::> :J'l '"' :-1 :;.;; ::;-..... 
:=-: '"'"'! '"'"'!-; 

1.-"::.':..,.::-; 

.'§ 
..::: _, ....... 
:r~~E~ 

1 1 1 .>! 1 1 1 1 ~ 1 1 
·;::; 

"' 
~ ~ 

~ 

ii]iiiijJJ~ 
;;;-:;::2;:~;-:g 

!~'":"· ~~ ""::'"'"'!"". 
'"' '"' ..... '"' '"' :1.-. 

t 
~ :-, s 

1JJj~i1~ 
21" 

'I 
:i 



l--~"':~·-1·~·~··1~~-·,-·l;~;~s,erló:··1 1 ~.t J . . 

J\3zse1! !'vlegy~ Lnko:> j ) ·~-íine ~n ~ ~ 1 uiltJdonos 

fi:ímlori:i!1·a c~on1,1·i\d fi.G;;, l\k;:vúlt<i 11:•.. 18!10, ~11~·1.rns ,Jú;rneL 
Síil"liog{lrd Fejét U.UI:J 'l'i111ídi Sebt'Hlyén m1. 1865. Drtlt'izs li.1·nlin 
.;,arhogiird Fejér !i,Gl:J Szent !llai·fdl sz. l9:W. I\01•úts Gyula 

Bér.ű v.1 
kezelő 

hú!'!.('<'(,:, __ ,"" ' .·.•~- :.!.!; Ju "'H'C ,;z, j„;;i, ~,cil"' ,..,,. "· ur. !;, SOlniuyi Gyu!u. 
Sfü·::i~'d 1-'ejéi· !!,j(J.j K•.·1·:-;.:·:t :-':: 1 s~n. liD::!;:insi (i. 
.Sfa·rn;11nf.a]; Zm:11>l:·11 l J .:.!,i7 AIW\'H} ... 16:!-l • li:tl~a ::i:indor. 

S:trr&tu,Ivat'l 
I!, lt:'.b;(•·:.i Fl'l'. n;:. lfü).J. <iolUblatt Fcr. 

Jlihar ·l.7ií!l hleni gomkim.ih:H HZ, 1\Wl. I-I1d1ísz Imre. 
sru·_ 

m:enlmlhidy Fejér 1.fül:! Ör:tni:yal f. 1920, 'Vimme1· V. ö. k, Ilogíir Julia. 

Sili·\•ltr V:~,; !Í,:"1:1:1 i\ll')~l·(d1.{1 ... 1797. Eöry Vilmos • 

JÍ:~ran~·a 
S:·.m;i Antal HZ. Hlll. TI1rn7.nyák L:do~. 

Síu«l 1.:rn11 ~;: Gyiin:y lova;: i;z, lf!S·I. Dnriinyi :Mihúly, 
Sáta DorHocl 1.·ll:l Ilfoi:v;íltú 1.i.. 1!107. 'l"hurúnuzJ;y !{, 
Sátor_ 

uljaúlhe!y Zemplén 18,-l:H Jt,leni r:ond\'i1wl<;i1 n::. 1888. K:ld:í.r Andor. 
Mui:yar koronn 
Üdvüzitú 

... 17!JG • I\nrdos Zs.-né. 1:. Knrdou Zsív,moml, 
11:~. 18füi. 11lúr Lnjm;. 

Selh:~ Ii:'11·anya 
Szent Antal nz. l!lll. i:;hlert Gyula, 

2.1 fi.\ A1·iu1y ims sz. 18-1!1, Bubrenh Emil. 
Sere11:é!ye~1 Fejér fi.07!1 Anp:yill i;;;, lSG\l, Krinit1.ky Pú.! 
Sil:l(11; Ilaranyn fi.7·11< S1.entlélek „. 1805, Grim!ll Ru~olíné b. Lé\'uy Józ~er 

I\íi:y6 w:.. 187:!. Sznbo Erno. 

s~Jll'Oll 
1lfeg\•i1!tú i>1„ 1!12:!. Ilo~~!Íll}'i Ernő, 

Simui;fül' 752 Szent Péter HZ, Hl'.!2, Alexnnder fotv. 
Slmontornyn •rolna !l,S·la Szent!!llck , .. 1818, Pillich Ferenc. 
Slí1fok Veszvrém 3.Sll~I Sr.entlélek 1!7., 1SG9. I\'.otsehy Ferenc. 
Siófok~ 

!Urdölele11 „ „ Szentl!llek f. 1922. I\otncl1y Ferenc. 

Solt Pei;t 7.430 81.e n t luí.1·onrníiir !'Z. 18fü'I. f:l'tekei1 r.nJon. Soltvwlkert Pe1;i .'l,ii7:! Meg\•:iltt1 ~;;;. 1H8G, Boi.ük}· n. ii. k. Gruber Alnjo~ dr. Solym1ir Pc11t :l.G:!5 Sr.cmt Mnridt H~„ HlO\l. 'rarnfüi l\Iihidy. -Soml1iHzűllőH Vcm:prJm l,.H)() r. 1920, Jfa!or:h l\L k. Losone7. DezHÓ. Somog-yjfül Somog1· t.:JO.j Rem\:n~· ~~ .. 1927. filím Ott;„ 
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1;::, l!lH8. 
n\~. Hr/'.!. 
n:,, l!l!:J. 
i;:· Ella. 
::::. nno. 
H7.. 1 S8:!, 

l'.ll ·!. 
I:~l !l. 

:\7„ 

P:.IT. , .. 1 ~::Ji. 
s:~. 1:;\J.!. 

Bnlvi:h JeuG 
O!ii.h Ar11:íd 
KeEcrü .Miklún 
In~:t!mn::i·eial 
8::ig1•fil't ,ffmO!I 
Giillner HUJ:6 
r.h:-tn1: (;yu!a 
S'.'li:tuh fot\·~ín 
J;1rw•:i."h I.-;!•6.11 
FH011 Fercue 
C::UJl/){H\ Antal 
:r-tru·bm DezFii 
Breuer :r-.n1;1,. 
1>«1;mL1. Vi!;tnr 
l·',1rka:1 ,Júno,; 
B;1~.in!; ty :\11:1·1 
:~Pl'.)11'": .T·•n;!'; 

k ~ 'J'oponiu·:1 

h: 'l'eleld E. 

h: P. llml:;-,· I:e;rn;ny 
Me;:niltci 
Ün:Hl'":tl 
;,í~~<0n'dt(, 

i;::. l!J~<. \', Ifodniir Em!i·c Üt\ -
!'::, l!ll:J. J\:H1111..,un 1·,:·nu 

I~ívyú n::. l!:Hi8. I?h:~:!0:: I~. üi·iik,)(: S::iits S. 
At·::n.1· on>!;zhin r. 180·1. C:·.ct·mít!; L;ii<it -
Fcl;cle i;a!\ l". 17!1-!, Koc;m]m I::. Öl„ ];: Ii:oc:mlm E 
1':\dtmi S::t. Antal m~. l\!07. Fii!dc~ Lajn,; 
Ünm;;ynl nz. HllO. H•1juúc:-:Y t;yürrry 
iirangyl!! m:, 1887 Stn!c:: Béla 
frteni mmt.lvisc!C11 ~z. IS!Hi, H:n1t:'.i11Jrcr .T, 
i>Icirvidli'i 1;::. 1!l:!7. Göikr Ar:o~ton 
Szent Er:::;é\mt nz, l!JOG. K:i:::ty F.. ürök. k: ? 
MaJ:y:ir l:oronn HZ. 181i8. PclL'Y Júz1;cf 
llilca auyj:~ u:.:, 1873. Viíir6 Julv1in 
i\o.~,;uth 1!13.J. VC!i .T67.Hef 

1.720 nem~ny r.z. lSSG. F11rl\UH Laju:i 
Péterffy fatnín 1.211 S-:.cnt Antal ""· 1~27. 

3.8·11 Scv.itií Mifrin "· 1031. l\!cnieh Jiínon 
5..11-1 S::enl!élek sz. IS!H. N:n:Y Kidm(m 
2.1!)6 Sei:itií !II:irin '"· l!ll'.!, Ercn1ie1· Fei·enc 
1.:.107 i\fnr,:y. Vl•dn1rnz. '· l!l'l.G. C:..:ut~?.y Csii':.ö : C·:.uczy P. dr. 

13.072 S;:c11tl1liromn:lr.: r, 181-1. M1in<lY Jl:'nÖ dr. 
fi7.ent!Clck r. 17GS. 11'.:!!1:'.lűt' ö. <lt'. „ 
S::cnt. Antal n:.:. l(HlG. HrHboviizl•Y n. ür. I•: Gús11{u· Géza 

:J,375 S:·.cntlelek f!Z. 

2..IIG l!Z. 
2„rns Mn!~y:1r J;orcna ,., 
1.'2a1 

Szent keresd az. 
Ilcmfny "· 2.2J5 S1.nnt 'l'crézln llZ, 

:!.'/.Hl Szent De1·ní1t 117 •• 

1.87·1 fotcni 1:oudvisclé~i nz. 
3.412 Űr:t111~Ya\ ""· 4.437 Ma1n·:u· lmronn r. 
2.715 űr:rni~n1l BZ. 

188G. ÜZ\'. Erdély J_n~· b: ., 
1!13:l. 
1s:w. 
I!l3l. 
1927. 
Hl2!1. 
18-l\l, 
1$6:!. 
1890. 
1825, 
Hll'i'. 

lfollósy Púl 
l..;:m~::y liyu~li 

I>nrU Gé;'ti 
K:llmt.u Anun 
El'Ch\lyi IHlv{mnf 
Ilntík Gyula 
Fü!clm; .Teuii 
Jnnltl> í.yula 
Glasz .Tt'ncr 
Lúszló J, IC 

h:Kovncsoczy J. ~!l u 

"' "' "' 



Magyarország házi gyógyszertárai. 

!{özség 

Bábolna 

Balf 

Brennberg 

Budapest 
I. ker. 

Budapest 
I. ker. 

Budapest 
I. ker. 

Budapest 
II. ker. 

Budapest 
n. kel'. 

Budapest 
VI. ker. 

Budapest 
VII. ker. 

l(özség 

lv!egye 

,!{omárom 

Sopron 

Sopron 

Pest 

" 

" 

!\'!egye 

Budapest Pest 
VII. ker. 

Budapest 
VIII. ker. 

Budapest 
VIII. ker. 

Budapest 
VIII. ker. 

Budapest 
VIII. 1-::er. 

Budapest 
L"'<:. ker. 

Budapest 
IX. li:er. 

Budapest 
X. ker. 

DelJrecen Hajdu 

" Erdöbénye Zen1plén 

" ICaposvár Somogy 

Bnged. 
száni Tulajdonos lCezelö 

31.569 :rvr. kir. állami Ménes- Dr.Stocldnger 
1900 íntézet János 

Wosinszky 63.551 Fürdötársaság 
1898 István 

bányatár- Dr. Zvik1i:elter 
József 

75.33·1 Brenuhergi 
1895 sulat 

10.G•l•! Föméltóságú !{ormány_ 
1922 zosag 

120.lDO Sclnvartzcr 
1912 rilun 

Wolff Dczsö. 
szanató- Dr. Lippen Edéné 

65.886 Magyar 'kir. TücVJbeteg 
1917 gyógyintézet 

32.4•16 Budapest székesföváros 
1800 (Szt. János ltözkórház) 

106.000 Szent Erzsébet apáca-
1898 rend kórh-üza 

120.000 a M::iv. Betegségi Biz-
1927. m. tositó Intézet 

•19.120 Magánalkalmazottak 
1921 Biztositó Int. lró11háza 

Enged. 
S7.Úlll Tulajdonos 

90.609 Az DTI uzsokí-utcai 
1927. I. lrórháza 
120.233 J~z 01'I C5engcri-utcai 
1928. I. rendelöje 
21.579 Budapest székesföváros 

Fejes István 
Dr. Vladár 

l\1árton 

Jankó Barna 
I{örösmezey 

Lajos 

I<czelö 

Rossmann Ferenc 

Syposs Simon 

1823 (Szent Rókus kórház) I-!alúsz György 
40.971 I\:ir. Ill. Pázn1ány Pé-
1907 ter tuclotnányegyetem Dr.1viozsonyi S 
1.338 

1910 _/J,._z OTI központja 
Budapest szé"kesfövá!'OS 

1885 (Szt. István közkórház) 
Budapest székesfőváros 

189,1 (Szt. László közlrórh.) 
212.855 I\:ir. Orsz1í.gos gyüjtö.:.... 

1896 fogház 

Schmidt József 

I{eresztély Béla 

Wciss Lajos 
Dr. Zaltariás 

Andor 

73.3,!7 Tisza István .. Tudo- Dr. l\fikó Gyula 
1923 mányHegyetem 

102.807 Fürdő részvénytársa- Dr. Asztalos 
1915 súg l{úlmún 

J{aposvúri közrendésze_ lovag Ferentheil 
ti kórház Béla 

"' :11 

"' "' "' 



·~ « 

I{özség l'degye 

I\:isbér !{on1áron1 

I\:ispest Pest 

I\IIárianosztrt: l!ont 

lviátraháza licves 

1\{ezöl_iegycs Csanád 

1'..Iiskolc Borsod 

r•ecs Baranya 

Pécs- Baranya 
búnyatcl2l 

Pestujhely Pest 

Pilisvörösv51 Pest 

Pusztavacs Baranya 

PUspöki
puszta 

Szeged 

Szeged 

lv!egye 

Baranya 

Csongrád 

Tatabánya. I\:on1áron1 

Vasas- Baranya 
bánya telei: 

Vác Pest 

Enged. 
szám Tulajdonos !{ezelö 

12.95G :r-,,r, kh'. állami 1\1éne~- Dr. Jeney Géza 
1913. B. M. intézet 

15.011 
1811 

2~is.207 

1915 
,12.727 
1932 

NL kir. Pénzügyminlsz
tériun1 
_i\.llanli fegyintézet 

liorthy ].;Iiklós állami 
tlibőbctegszanatórium 

Dr. Zalai Dezső 

Dr. O!·phnnidesz 
Erzsébet 

Sze1nlér !{ároly 

13G.86'! 
1800 

193.220 
1D21 

38A-J9 

J\L kir. állanü 1nénes- Vizi Imre 
intézet 
Borsodvármegyci 
zs~bet 1~özkórház 

Er- Dr. Resofszky 
En1il 

I\:ir. Erzsébet Tud.- Dr_ Bari 
1927. I. egyete1n orvosi kara 

10.7G5 Dnnagözhajózási Tár-
1907. VII. B. saság 

10.527 itz OTI 11:órháza 
1921 

3·1.l9·t Bpcst-vidéki köszénb::L 
1921 nya l't. túrspénztára 

25.737 !(ó;Jurg Fülöp J1erceg 
188-1 u~·aclaln1a 

Enged. 
szán1 'I'ulajdonos 

Zsign1ond 
Dr. Siklóni István 

Szeder Endr·~ 

JVíbize~· 1viiklós 

Dr. Bodó Dénes 

I{ezelö 

PUspökpusztai urada
lom 

Dr. Habermann 151.153 
1909 

111.899 
1902 

1'fI. kír. böl'tönkó1'!ház Dr. 
Jenő 

!{noll János , 

35.757 .I\IL kir. Fe!·enc József Dr. Dávid Lajos 
192·1 tudon1ányegyetem 

15.5,Jo<t 'l'atavidéki bü.nyamüvelt I-Ioiváth Zoltán 
1899 túrsp8nztára 

52.DIO Dunagözhajózási Tár- Dr. 
lfJOS saság 

Siklóssy 
István 

Dr. I\:emény 
Gyula 

79.680 .I\llan1i fegyintézet 
1927. N. M.1rL 

összesen: 38. 

::,( _, 

"' "' "' 
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Magyarország kézi gyógyszertárai. 

E:özs0g 

.• A.dá.cs 
Akusztó 
Alsónána 
Bali:óca 
Brrkonygyepes 
Bn:kta 
Báj 
Bánfalva 
B:lnokszentgyö1·gy 
Bogyiszló 
Boldog 
Bucsa telep 
Búcsúszentlá~zló 
Császár 
Császártöltés 
Csolnokra 
Csór 
Csököly 
Darány 
Dön1Ctöri 

I\:özs<!g 

1Junaaln1ús 
Dti:1aegyháza 
Felsőmocsolád 

Gútalja 
Gereudús 
Girincs 
Görcsöny 
Gyöngyöspata 
Györl;;:öny 
Győrvár 
Gyulaj 
Hahnaj 
I-Iimcsházn. 
I-Iird 
Hóchnezöváo;úrhely 

(I{ardoskút) 
Hóclmezövúsárhely 

f Pusztai központ) 
Jaák 
Jásztelek 
I<apolcs 

t-.:i !{ánya 
t~ TCen1ene:-:.nu1gasi 

1v1egye 

I-Ieves 
,Pest- I j i l is-Solt-I{isk un 
'rolna 
Baranya 
Veszprém 
_.\ b:1uj-Torna 
Szabolcs 
Bor~ od-Gö111ör-ICishont 
Zala 
'I'olna 
Pesl- l'ilis-Solt-I(iskun 
Békés 
Zala 
Kon1ú1·~1n1-.Bsztergom 

Pcr;t-Pilis-Solt-E.:iskun 
I<'.:orntirn1n-Esztergom 
Fehér 
r;on1ogy 
r~ornogy 
·vas 

1'.'fcgye 

IC01núr-0n1-Esztergon1 
PeRt-Pilis-Soi t-I{iskun 
Somogy 
Bács-Bodrog 
Bf'lrés 
;~z1nplén 
Ba,:anya 
I-Icve;,; 
Tolna 
Vas 
Tolna 
Abauj-Torna 
Baranya 
Baranya 
Csongrád 

Csongrád 

Vas 
Jász-Nagylrun-Szolnok 
Zala 
Tolna 
Vas 

TulujdonoS 

Dr. E:·délyi Béla 
Dr. l{ort:n Niárton 
Dr. Zin1n1erman11 l)c:·s6 
D1·. Piller Ernő 
Dr. Ferenczy Sándor 
Dr. Páll Dez~ő 
Dr. Nagy I{ároly 
D~" Szántó Endre 
Dt" I-Iaidt:kker Sándor 
Dr. Szá~z Béla 
Dr. Gárdos Ando~· 
Dr. I-Iordonka Mihály 
Dr. "\Vlasics József 
Dr. Róthnágel .Józs.9f 
Dr. !{rammer Bernát 
Dr. Linthay Béla 
Dr. l{ölcscy László 
Dr. Teicher Rudolf 
l(orponay Géza 
Dr. Ujvá~·i Imre 

Tulajdonos 

Dr. i\.ntal Pál 
Dr. Szabados Sámuel 
Dr. Sélley Elelr 
D!·. J.Ia.bErn1an11 Andor 
Dr. Benedelr Bóla 
Dr. Varga l{áln1án 
Dr. Linl;::a László 
Dr. Z5ig1nond Dezsö 
Dr. !{ovács László 
D!'. Horváth Jenö 
Dr. Christea Val'2r 
Dr. Simon Jenő 
Dr. Vondra János 
D!'. CsUtörtök .Tózspf 

Makai Andor 

Csikán G.ibOl' 
Dr. Tóth Péter 
Dr. Nagy Dezsö 
Dr. !{luc~ik Istvún 
Dr. Dénes Miklós 
Dr. I\:lein1ann F'2renc 

::,..~ 
co 
co 

"' "' "' 
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E:özs:.'ig 

I<:öttse 
Kurd 
l{übekháza 
Lillafüred 
Madocsa 
Magyaratád 
Magyarkeszi 
1.riakád 
?viátramiudszent 
Medina 
l'tfegyaszó 
Mesterszállás 
J\!Iesztegnyö 
1'Iez-Oö1·s 
Iviócsa 
i'.Iórágy 
Nagygencs 
Nagylengyel 
Nagylánya 
Nagysimonyi 
N agyszaké'icsl 
Nak 

E:özség 

Nen1csnádudvar 
Nén1etkér 
Nyársapátdülö 
öttevény 
Pankasz 
Páka 

];!egye 

So1nogy 
Vas 
Csanád-Aracl-ToronhU 
Bor::od-Gömör-I<:ishont 
Tolna 
Son1ogy 
Tolna 
Pest-Pilis-Solt-I<iskun 
IIcves 
Tolna 
Zen1plén 
Jász-Nagyltun-Szolnok 
Somogy 
Györ-lvro~on-Pozsony 
l{omáron1-Esztergorn 
Tolna 
Vas 
Zala 
Szabolcs-Ung 
Vas 
S~mogy 
Tolna 

:Tufegye 

Pcst-Pilis-Solt-!{iskun 
'I'olna 
Pest-J> ilis-S o 1 t-!{iskun 
Györ-:Ivio::on-Pozsony 
Vas 
Zala 

Páli:ozd Fehér 
Páln1onostor Pest-l>ilis-Solt-!{iskun 
Pentz Núgrád-Hont 
Piszke l{omó.rom-Esztergom 
Prónayfalva Pcst-Pilis-Solt-l{isltun 
Pusztn.monostor .Tász-Nagykun-\Szolnok 
Rábaszov{tt Sopron 
Sári Pest-l:lilis-Solt-!{iskun 
Son1berek Baranya 
Somogyfajsz Somogy 
Son1ogyhúrságy Son1ogy 
Somogyhatvan Somogy 
Szeged Csongrád 
( Alsótanya I<:irályhalo111) 
Szeged Csongrád 

'I'ulajdonos 

Dr. Csapláros Imre 
Dr. Bartha Sándor 
Dr. Magyar Dezső 
Dr. !{orbuly Dezső 
Dr. Világi Ferenc 
Dr. Ehrlich Gyula 
Dr. Gyöngyösi l'Inre 
Dr. Spirkó Milán 
Dr. Jakab Emil 
Dr. I{isfaludi !{álmán 
Dr. Blanlt Antal 
Dr. Zsiclai Zoltán 
Dr. l{anzer László 
Dr. l{iss Ferenc 
Dr. Várady Sándor 
Dr. Bartha Rezsö 
Dr. Szerdahelyi Elek 
Dr. I-Iandley Salamon 
Dr. Hagymásy Andor 
Dr. Róth Pál 
Dr. Horváth I1nre 
Di·. Tury József 

1'ulajdonus 

Dr. Antoni Miklós 
Dr. l{onrád József 
Dr. !{is Dénes 
Dr. Ponotzky Sándor 
D!". 11észáros Ferenc 
Dr. J{iss Géza 
Dr. Frie.b Géza 
Dr. !{ordás Sándor 
Dr. Ruzitska Béla 
Dt·. Tulassay József 
Dr. Mágh Gyula 
Dr. Monory Pál 
Dr. Csiba József 
Dr. I\:ohut 1'Iihály 
Dr. Fleischer ödön 
Dr. Pintér László 
Dr. Szigethy Dezső 
Dr. Horváth Géza 

Dr. In1t·e IviiháIY 

"' s 

"' .... .... 
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A m. kir. honvéd- és közrendé
szeti kórházak gyógyszertárai és 

gyógyszerészei. 
lllayy. Ifir. lionrtclelnii T!li11i&ztid111n: gyógyszer:sz: 

Virágh Sándor. 
B1al'.!J:esti 1. s:::. i1elyörsögi li:órhú.'.'.: gyógyszertára: 

Vezető gyógy.szerész: Györffy Gábor. Beosztott 
gyógyszerészek: dr. 1'Iiksa Gyula és Tihanyi 
István. 

B1((lapcati S. sz. helyi.)rsó!Ji lcórJiú:: gyógyszertára: 
Vezető gyógyszerész: Tuiatits Jenö. Beosztott 
gyógyszerész2lc Perl Béla, I{örtvélyesi Ivftn és 
Böcze Ferenc-. 

B1ul'l'JJesti 9. s.:. 71elJtÖrsCgf li:órh'.í:;: gyógyszertáru: 
Vezető gyógyszerész: F·abritius Henrik. Beosz
tott gyógyszerészek: dr. Fehér László, Tóth 
Sándor és Iván Ferenc. 
2. s,:. h0111:. C:s kö::T. k6rhd::; fiókja.; 
Veress Pálné u. 2·L \1ezető gyógyszer2sz: l\-Ia
tancsevits György. Beosztott gyógyszcr6sz: 
Fran1c ödön. 

R1al~1krs.:i Jó;:s•-.f f11. S::.n11•1túriH;11 ,rryó,11ys:crt·iru: 
\Tezetö: •láradi Szaltn1<1.ry Zallán. 

S:r'kcsj~~hérntr~ kórl1d:· 01_1ór111s::crtr!ra: 
gyogyszere<:z: Juhász · LajOs. Beosztott gy6gy
szerósz: !{iss Zsign1ond. 

Delneccni kór1i-:.: gyógy~zertüru: ·vezetö 
r<§sz: vitéz B:ilint _S..rpid. Beosztott 
rész: Halász István. 

gyóg:ysze
gyógysze-
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Győri .Jcórziá;r.: gyógyszertára: Vezetö gyógyszerész: 
Ringe1sen Imre. 

1llislcolc:i lcórlHiz_ ?yógyszertára: Vezetö gyógyszerész: 
~!atyus Bahnt. Beosztott ... yóayszerész. Thury 
G

. 0 0 • 

eza. 
Na.qykan_i.~sai lcórhr~.:· gyógyszertára: Vez;;tő gyógy

szeresz: Popovics F'erenc. 
Pécsi ~:_ó_rltá.:: g):ögyszertUra: Vezető gyógysze;:·§sz: 

N_11..alyos Jozsef. Beosztott gyógyszereEZ: Gaj
du.cs Tuiihály. 

Szegedi kórll(íz gyógyszertára: Vezető o-yóo-ysze
rész: Szabó A.ndrás. Beosztott gyó~sz~rész: 
Timár Tufátyás. 

0 

S:::oni-batl!elyi lcórl!á-::. gyógyszertára: Vezetö gyógy
szere..::z: Landgraf János. Beosztott gyógysze
rész: Landherr György. 

.illayy. Ii.ir Hc.iu:écl. {s Ií:özrendCszet1 EgCsr.:ségilgyi 
Anya9szertár gyógyszcrosztálya: Vezetö gyógy
szerész: 11I:;zey Jenő. Beosztott g:vóo-yszerész~k: 
vitóz Sz~reday Pál, Sztoreczky Óé;'a, Szlr:C'ndc
rovics János, \ía.;zkó Lajos, ctr. vitéz Csabay Já
nos, Balázs1~vics Pál. 

összesen: 1'!. 

VIKTÓRIA KÖTSZEREK 
a legjobbak és legolcsóbbak. 

Budapes~, Vii., Kir:'iJy„u. 67. Telefon: 44-8-02. 
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Gyógyszertdri statisztika. 
Tuiagya':orszag terlilete 92.833 lcm'.!; lakossil.gá

nttlc száma az 1930. évi népszámlálás szerint 
8,688.319. 

(Nag·yn1agyarország terülErte volt 282.317 knf·~; 
lakosainak száma 1910-ben 18,221,387.) 

„A. nyilvános gyógysz2rtárak száma 193·!. decen1_ 
l:'i.:r 31-én, 0::.1:.számítva a már .zng3délyezetteli'.et, de 
n1ég f2! nem 8.llitottakat is, 1362. Ezelc közül gyöltö
sitett reáljogú 13, reáljogú 155, szen1élyjogú 11•18 és 
fiók 46. Budapest székesfövü::cs gyógyszertárainak 
száma 1 i·t ( 1918. végén Nagymagyarorszjgon a 
nyilvános gyógyszerlárali'. szán1a 201,1 volt.) 

A húzi gyógysze!'tárak száma 38. 
A kézi gyógyszertáraké 102. 
.4-z 1935'. évi I!:vkönyv szövtgi resz·5t (tö!·vények, 

re.ndt:::letek, stb.) 193·!. decE:mber hó 31-én, cimiegy
:::ékót p;:!di·g decemb::r hó l-én zártul>: le. 

A wieni Waldheim=kés2itméD11yek 
magyarországi vezérképviselete: 

SIMON'fl PÁL gyógyárunagykereskedő. 
Budapest. Vi., Jókai·tér 3. Telefon: 16·2-44 és 14-3-75. 
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A cimjegyzékben előforduló gyógy
szerészek betűrendes névsora. 

Abay Nemes Gyula, :1-Iiske. 
i\.bonyi László, Békéscsaba. 
Adametz Erzsébet, K:il. 
Adametz Leó, Turlteve. 
Adamkovits Adám, Nagyszénás. 
_>\,damkovits l{:ároly, Tótkon1lós 
Adler Imre örök., Enying. 
_..\.dler Mi1tsa dr., Orosháza. 
Agárdy János, Nagyszékely. 
A.lapy A.ndor, Endröd. 
Albert Gábor, Felsösegesd. 
_A..lbert Rezső, Dunapentele. 
-~Jexander Döme, Szentes. 
Alexander Istvn, Simasg. 
Alexander István, Simas<ig. 
• A..lmer Béla, lviátészaU\.a. 
_<\.ltn1ann _.i\Jadár, Budapest, VIII. 
_.\.n1brus Sándor, Budapest. 
• A...ndris1ta ödön dr., vitéz, Pestszenterzs::bet. 
i\...ndrislta Vili:tor dr„ Pestszenterzsébet. 
_,.\ngyán Béla, Szegvár. 
_>illtal Al:;:os, Ujldgyós. 
. A..ntal Gyula örök„ Siltlós. 

Apró Jenö, Szeged . 
• 4...ranyi }\.rpé.d örök:„ Debrecen. 
„\rendássy Imre, Pestszentlörinc. 
A.sztalos Gyula1 Olaszliszka és Erdöbénye. 
Auber Vilmos örök., 1-Iohács. 
_i\..ubsr László dr .. l\1ohács. 
_'1_dám Lajo::né, ózd-vasgyártclep . 
.fi_dám Pál örölc, Nemesvid. 
J ... ron Sándor, Szilvásvárad. 
_.\rvay !{ároly, Kiskunhalas. 
Ats Nagy Lajos, Hajduszovát. 

Babochay l{áln1án, 1{.aposvár. 
Babusik Ferenc, Budapest, VI. 
Bachó Sándor, Cegléd. 
Ifj. Badics Eleli:, Bél;;éscsaba. 
Ba1ros Erzsébet, ldarcali. 
Bukos Ferenc, Dunavecse. 
Sz. Baksay Béla, NagyJtáta. 
Balázs Zsigmond örök„ Ráko:;palota. 
Balázs .<irmin, Sárbogárd. 
B::i.:azs Dezső, .i\Iohora. 
Balázs Erzsébet, Nádasdladány. 
BalUzs Sándor, Szigetszentmárton . 
Balkányi E:áln1ü.n, Balkány. 
Balkányi Ld.szló, Budapest, II. 
Balló Gusztáv, Ujpest . 
Ba!Ió Lajos dr., Budapest, VII. 
T. Balogh Jünos, Böhönye. 
B:ilogh JEnö, Valkó, ' 
Balogh N., Gyoma . 
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Balogh Kornél, Sósltút. 
Balogh Tulihály, Devecser és Somlószöllös. 
Balogh Sándor, Izsdlt. 
Balogi 1-lihály dr„ l{ápolnásnyéli:. 
Baithazár Ferenc, Pomáz. 
Balthazár János, _i.\.bádszalók. 
Balthazé.r Tiborné, Dombóvár. 
Banelli F. I{ároly, Gyönlt. 
Barabás Kálmán, l{ispest. 
Baradlai János dr., Budapest, v. 
Baranyay Zsigmond, Berhida. 
Barbócz Zsigmond, Hajduszoboszló. 
Barcsay Károly, Szeged. 
Bardách Dezső, Pestujhely. 
B:iriss ilrpád örök., Kondoros. 
Barna Henrilt, Csongrcid. 
Barsy Béla, IS::óny. 
Barsi Imre, Romhány. 
Bartha Béla, !{öveskút. 
Bartha Tivadar örök„ Pestszenterzsébr:t. 
Bartóffy Jenő, Tápiószele. 
Barthos Lehel Géza, _i.\.]sódabas. 
Baruch Gyula, Tu!iskolc. 
Bary _!J.,.., Zoltán, Bihatugra. 
Bary Zsigmond dr„ Szeged. 
Batáry István dr.1 Debrecen. 
Bauer György, Budapest, ·vI. 
Bauer János, Jászárokszállás. 
Bauer Károly örök„ l{evermes. 
Bayer _<\.utal dr„ Budapest, "'VI. 
Bayer -~ntal, Budapest, VI. 
Bács Béla, l{ecskemét. 

3-!9 

Bácstopolyai takaréltpénztár, IGskunhalas. 
Báji Patay Sámuelné, !{ozsinszky Ottilia, T3.pió-

bicske. 
Sz. Bálint Jenő örök, örlcény. 
Bálint J ... ajos, Budapest, VII. 
vitéz Bán Arpó.d, Balat9nzamárdi és Buclapz:;t, ;..::. 
Bánhidi Jenő, B:harlteresztes. 
Bánó _t\..ndor, Debrecen. 
Bánöczy Sándorné, Kál és Erdötelelt. 
Bátori Ferenc, Budapest, VIII. 
Bech Emil, Tiszakürt. 
Beke Barna, Debrecen. 
Beleznay !{ároly, Budapest, VII. 
BeUaJc József dr., Miskolc. 
Bene Ernő, Ujszász. 
Benedicty Gyula, Békés. 
Beniczky Miklós, Eger. 
Benlcö 88.ndor, Derecske. 
Bentzilt CTizella, !\'.Iurakeresztúr. 
Beöczy Gábor, Nagyvázsony. 
Bereck Péter, Hódmezővásárhely. 
Berényi Imre dr., Sövénybiiza. 
Berctzlcy Béla, Budapest I. 
Beretzky Péter, Mezőberény. 
Beretvás Tamás örök„ Kispest 
Berg Katalin, Budapest, VI. 
Berkes László, Budapest, VI. 
Berncith M'.klós örök„ Debrecen. 
Bernáth Pál, Kunszentmiklós 
Bernolák 1'Iité, Pestszentlőrinc. 
Bernhardt Ernö, Csávoly 
Berta !{álmán, Törökkopány. 
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Bertalanffy In1re, Pestszenterzsébet. 
Bessenyey Dezső örök., Somogyszil 
Betegh Károly, Budapest, yrr. 
Bezzegh István, Csongrád. 
Bér Sd.ndor, Budapest, VIII. 
Béres János, Taksony. 
Bévárdy Gyula, Szall;;:szentmárton. 
Bichler Gyula, Pacsa. 
Bichler Pál, Budapest II. 
Bieliczl;;:y Károly, Hercegszó.ntó. 
Bierbauer János örök., SzéJ;;:esfehérvár. 
Bilustsák Jó.nos, Tápiószecső. 
Binder I{ároly örök., Sopron. 
Binder Ottó, Sopron. 
Biró István, Budapest. II. 
Biró László, I{ispest. 
Biró Sándor, I:Tócln1ezővd.stl.rhelv. 
Birtók L. S.indor dr., PüspöJ;;:L1dD.ny. 
Bisitzl;:y Andr;is dr., CelldömöHc 
Bitzó .Jenő, Nagykőrös. 
Bleier Rezső1 Szászvár. 
Bkye!' !{ároly, B11clapcst, ·vIII. 
Blum Gyula, Budapest, VII. 
Bcdnár Endre, vitéz örök., '{ecsés. 
Bocloky Icla, I<:elebia 
B. Bodolay István, I{őtelek. 
Bódy Dezső, Hon1rogc1. 
Bogá.r Julia, Sá.rszentn1ihály. 
Bogc.sa _.:\.Jajos, Nagyhal:isz. 
Bognár Aladür dr„ :Nagykanizsa. 
Bogdtlndy Jenő, Lovászpatona. 
Bogdán !{álmán, Tiszabura és l{isköre. 

Boglutz Viktor, Vé.roslöd. 
Bokor Ferenc, I\:aposvár. 
Boltor Jenő, Rum. 
Boldizsár Imre, Nyirbátor. 
Bolcmann Lajos, Kéz.ne'.? és i::W l:c-.t0nma.ria. 
Bolemann i.\'Iihály, Csurgó. 
Bognd.r 1Y1iklós, Szécsény. 
Bonomi Géza, Csaná.dapd.r.a. 
Bontilovíts Olga, Rá.kosp&lota. 
Borbély Endre, Nagykőrös 
Borbély Erzsébet, I<.ömlő. 
Borbély Józsefi Sz~ged. 

Boros 4.Uadár, Gyön~;.vö::.. 

Boross I<.ároly örök., Kiskűndoo·vzsm.a. 
Borostyán Lajos, IYiagyarbánhegyes 
Borsody György, Fadd. 
Borsody István, Sarud. 
Borz::ovay Istvan, Csepel. 
Bossányi Gusztáv, Sárosd. 
Bossányi Ernó, Siklós. 
Botka Imre örölt„ Ragá.ly. 
Botos _.\..ladár, Kocsér. 
Bozó Géza, Budapest, I. 
Bozó János, Tahi-Tótfalu. 
Bozólty Béla örölc, SoltvacU;:ert. 
Eozól(y György, Debrecen. 
Böhn1 Gusztáv, I{ispest. 
Böhm 1Y1iltlós, Budapest, VII. 
Bőtö.s Sámuel, I<arcag. 
Erandtnr.:r Antal, Lakécsa és r.:;:ravafck. 
Braun Miklós, Budapest, VI. 
Braun Sándorné, Pásztó. 
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Braunberger Imre, Dunaszekcsö. 
Breicha János, Dunakeszi. 
Brenner Ferenc, Zalaapáti. 
Brettner Dezső, Csögle. 
Breuer 1-Iiklós, Vámospércs. 
Breuer Szilárd, Szarvas. 
Breuer Zoltán, :il!Iakó. 
Bródy Ernő, Döbrököz. 
Brüll András, Budapest, VID. 
Bubregh Emil, Sellye. 
Budaházy Sándor, Abony. 
Budai Bálint, Perlnita. 
Budanovits Tibor, Ujpest. 
Ny. Buday Jenő, vitéz, Ugod. 
P. Buday Ferenc, Vc:í.sárosnamény. 
Bulcsu Barna, Debrecen. 
Bunycvác.z Sándor, CslldCn1ölk. 
Burger Zoltán, _.\szód. 
Buttinger Arpúd, Lajosmizse. 
Buzinkay l\..llna, Vásárosnam2ny. 
Büchler Jenő, Balassagyarmut. 

Chomor !{áln1án. Dombóvá1·. 
Cihlár Károly, Türje. 
Csapó Zoltán, Igal. 
Csató Sándor, B!.!dapest, \'III. 
Csatár _A...ndor, Répce3zen1ere. 
Csábrády János, !{iskúnrnajss. 
Csányi Imre, Budapest II. 
Császir _1\..nta1, Békásmegyer. 
z. Császar Ferenc, Gyulavári. 
Csefalvay Rezső, Jászberény. 

Csen1iczky Frigyes, _A...bony. 
C.sL·ngery Rt:zsö, Felsöáb.ra:1y, 
Cserján Imre, Gyöngyös. 
Csernyus Lukács Lajos, Dunaföldvár. 
Cservény Zolt<in, Püspöknádasd. 
Csete _.\.n1brus, Cegléd. 
Cséby Lajos, l{eszthely és Hévizfilrdö, 
Csillag György, Budapest, V. 
Csillag Pál, Budapest, II. 
Csincsák Béla, Pécs. 
Csiszár Arpádné, Budapest, VI. 
Csitáry G. Olivér, Szél\:esfehérvár. 
Csonka Béla, Kistarcsa. 
Csonka Viln1a, Szentlörinc. 
Cserba János, I{ecskemét. 
Csurgó László, !{aposvár. 
Csutal\: Edit, férj. Fü.bry ödönné, Balatonszemes és 

Balatonsz8.rszó. 
Czájlik László, Csongrád. 
Czeglédy István, 1Iiskolc (?lfartintelep). 
Czermák Lipót, Veszp~·ém. 
Cz'bulka Gyula, Szentendre. 
Czibulka János örök., Szentendre. 
Cziner Zoltán, Budapest, IX. 
Czin.ge11 László ifj., Heves. 
Czingelly Arpád örök., Ujpest. 
Collner László, Iszkaszentgyörgy. 
Czuczy Gyöző, Zalaszentgrót és Zalabér .. 
Czuczy Péter dr., Zalabér. 
Czukor Gyula, Budapest, VI„ 
Czukor László, Budapest, VIII. 
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Czuppon Antal, Vimosgyörlt és Adács. 
Czurda Dezső, IG.skúnhalas. 

Dalibor László, Györ. 
Darányi Mihá.ly, Sásd. 
Daró:zy Antal, 01tány. 
Dániel 1:1ihály, Budapest, VIU. 
Dános Béla dr., Nagykálló. 
Dárday Aladár, Hatvan. 
Dávid István, Fülöpszállás. 
Dávid Viktor dr.--né, Budapest, II. 
Deér Endre dr., Budapest, IX. 
Dér Miksa, Püspökladány. 
Demeter Gyula örölt., N'ágocs és Törö1rkoppá.ny. 
Den1eter Lliszló, Nagylranizsa. 
De Moder Dénes, Já.szladány. 
Deutsch Zoltán, MJs1tolc. 
Déri József, Nagyltanizsa. 
Dobler László, I{öröstarcsa. 
Dobos Gábor, Budapest, ill. 
özv. Dobos Györgyné, Cegléd. 
Dobó Jenő, Nagykanizsa. 
Dobribán _i\ntal, 1Iáriapócs. 
Dobsa Mihály, Sopron. 
Dobsa Sándor, Almosd. 
Dolesch József, Békéscsaba. 
Dolesch Gyula, Kisltőrös. 
Domján Béla, Szombathely. 
Domján Géza, Csanytelel1:. 
Donászy _i\ladár, Csesztreg. 
Désa Béla, Tápiógyörgye. 
Dömötör István dr., I<ecsltemét. 

Dömötör Lajos dr„ Budapest, VIII. 
Drasltovich Géza, Babócsa. 
Duchon _J\lfréd, Mór. 
Dusa Ernö, Nyiregyháza. 
Dvorált Alfréd, Fót. 
Dvorszky Béla dr., Szombathely. 
Dvorszky Etelka, Szombathely. 
Dvorszky József, Hajmáskér. 

Eger József, Hegyfalu. 
Egry !{álmán, Szihalom. 
Eíbach Kornél dr„ örök. Budapest, IX„ 
Elelt Jenö, Mezötúr. 
Elek Mihály, Budapest, VIIl. 
Elek Pál dr„ Ujpest. 
Emánuel Géza örök„ Budapest, IX. 
Ember Béla, Abony. 
Ember Béla örölc, Túr1i:eve. 
Ember József örök„ Makó. 
Ember testvérek, lviakó. 
Engel dr.-né, Grósz _4..nna, :G:rsekvadkert. 
Eöry István, N émetboly. 
Eőry Vilmos, Sárvár. 
Epstein Géza, Tiszafüred. 
Erdélyi Dezsőné, Budapest, I. 
Erdélyi Istvánné, Zákány. 
özv. Erdélyi Józsefné, Zalalövö. 
Erdélyi 1'Iária Irén, Nádudvar. 
Erdős Gerö, Tarpa. 
Erényi István, örkény. 
Erényi László, Budapest, Vll. 
Erkedy Ferenc, Pestszenterzsébet. 
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Ertsey Tibor, Kismarja. 
Ettwel Zoltán, Gara. 
l!:csy Zsolt, Bácsbokod. 
J.thlert Gyula, satoraljaújllely. 
l!Jllö István és neje, Budapest, I. 
:mies Géza1 Diósgyör és Hámor. 
J.!:rtekes Lajos, Solt. 

Faber Albert, Nagybánhegyes. 
Fabritius Henrikné, Budapest, I. 
Faith Olga dr., Sárl;;,eresztűr. 
Fajcsek József, Pécs. 
Falcsik Gábor, Pestújhely. 
Faludi Jenő, Budapest, VII. 
Faludi Rezső, Ráclteve. 
Fancsilc Lajos, Sümeg. 
Farkas Antal János, Szarvas. 
Farkas Béla dr., Kecskemét. 
Farkas Ferenc, J{apuvár. 
Farkas István, Székesfehérvár. 
Farl;;as János, Várpalota. 
Farkas Jenő, Kisvárda. 
Farkas József, Sándorfalva. 
Farkas Lajos, Visegrád. 
Fazekas Andor, Nagydobos. 
Dr. Fazekasné Heumann Anna, Polgár. 
Fábián Géza, Katymár. 
Fábry A.ndor1 Szentistván. 
Fábry ödön, Balatonszárszó. 

e t 1 Edit, B:tlaton.::zemes és Fábry ödönné, szUl. su a r 
Balatonszárszó. 

Fáczányi István, Budapest, X. 

Fáy Ignác, Nagytétény. 
Füller Ja.nos, Hajduszoboszló. 
Fehér Dezső, Tápé. 
Fejes Ferenc, Nagykamarás. 
Fejes Lajos, Kunágota. 
id. Fejes Lajos örölc, !{űná.gota és Nagykamarás. 
Fejér Ferenc, Nyiregyháza. 
Sz. Fejér József, Nádudvar. 
Sz. Fejér József örök., Nádudvar. 
Fekete Andor, Budapest, IX. 
Fekete István, Túrkeve. 
Fel{ete Zoltán, Budapest, V. 
Feny'Ves Mil>:sa, Budapest, VI. 
Fenyves Zoltán örök., Budapest, :VII. 
Ferencz Imre, Töröl{SZentmil;;lós. 
Ferencz István, Konyár. 
Ferenczy Arpád, Jászároksz8.Uás. 
Ferenczy J'viargit, Tata. 
Ferenczy Zoltán, Füzesabony. 
Fényes Béla, Rá<Jpetre. 
Filep Béla, Budapest, V. 
Filó János clr., Budapest, VIII. 
Finy Jenő, Kiskörös. 
Fischer József dr., Jánosháza és Bögöte. 
Fitos Ferenc, Vállaj. 
Fla1nm István, Budapest, V. 
Flesch Emil dr. öröl\'.„ Győr. 
Flóderer Jenő, Csepreg. 
F1órer János, Bajna. 
Fodor Ferenc, Szentetornya. 
Fodor István örök., Battonya. 
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Fodor Sá.ndor, Decs. 
Fobsz Richá.rdné, Piliscsaba. 
FoHtmann Ferenc, Raltamaz. 
Folkmann László,_ Szendrö. 
Fónagy Sándor örölc, Alsódab~s. 
Forgé.ch_János örök., I{iskúndorozsma. 
Forgács l{ároly, Csorvás. . . . 
Forgács Károlyné, Kúnszentm1klos. 
Forkly Béla örök., Sükösd. 
I<..,orkly Géza, Nagybaracska. 
Forltly Ferencné, Mád. 
Forltly Zsigmond, Sültösd. 
Földes Béla, Szolnok. 
Földes Jenö, Zomba. 
Földes Lajos, Veszprém. 
Fördös Lajos, l{ecsltemét. 
Frankl Antal, Szeged. 
I1~ranltl József, Szeged. 
Fran1tó Andor örölt., Szeged. 
Freiszberger l{ároly, 1-íezőltomárom. 
Fried Sándor, I{isvárda. 
Fried Sándor, Rákospalota. 
Friedmann Sándor, Ajka. 
Friedmann Sándor -örök., Nyirbogdány. 
Friedrich ödön, Szentgotthárd. 
Fridrich Sándor, Pécs. 
Frits Zoltán, Tolcsva. 
Frölich _.i\.nna, IGsltundoroisn1a. 
Funlt József, Budapest, VII. 
Führer Andor, Tevel. 
Flilep Áo-oston dr., Budapest, V. 
Fülöp Péter, Pestszenterzsébet. 

FU!öp Zoltán Lambert, Nyárad. 
Fürst Elemér, Soroksár. 

Gaál Béla, Baktalórántháza. 
Gaál Dezső, Budapest, II. 
Gaál Endre dr., Budapest, VI. 
Gábori Jenő, 1'Iezökovácsháza. 
Gabos Lajos dr., Budapest, V. 
Gajda Pál, Sajószentpéter. 
Gajda Pálné, Sajószentpéter. 
Galambos Béla, Pestszenterzs:!!bet. 
Galambos János dr„ Marcali. 
Galambos Kálmán, Ács és Gönyü. 
Galata László, Jászfényszaru. 
Gallé Géza, Lengyeltóti. 
K. Galli Tibor, Dombegyház. 
Gallina Béla, Hódmezövásárhely. 
Gallus Ernö, Sopron. 
Gasltó Béla (vitéz), I{örös1adány. 
Gfubori Vilmos, Budapest, VIII. 
Gál István, Füzesabony. 
Gárdos Zsigmond, Nagyigmánd. 
Gáspár Árpád, Budapest, VII. 
Gáspár Géza, Zalaegerszeg. 
Gáspárné sz. Bontilovits Olga, Galga1uácsa. 
Gáts _.i\.ttila, Somogyszil. 
Gáts Lajos, 1'.iiozsgó. 
Gedeon -~ndor, Taktaharl;:ány. 
Geduly Elelt, Tápiószele. 
Gefferth Dezsö ifj., SzékesfEhérvár. 
Geiringer János dr., Baja. 
Geiger !{álmán, Pécs. 
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Gelei Gyula, Budapest, VI~ 
Gellért János, IGsltunfélegyháza. 
Gerbert Ottó dr. örölL, Alag. 
Gergely István, Csorna. 
Gergely Jenö, Alap. 
Gergely Jenő, Szeged. 
Gergelyffy György, Nyir·egyháza. 
Gerle Jenö, Szeged. 
Georgievits Pál, Hegyeshalon1. 
Gerő Miklós, Budapest, VII. 
Géczy Dezső, Szarvas. 
Gidófalvy György, Hódn1ezövásárhel;y. 
Glasz József, Zs<i.mbélt. 
Glós Ottó, Somogyjád. 
Goldberger Lajos, Békés. 
Goldblatt Ferenc, Sárospatah:. 
Goldmann Adolf, Tiszaföldvár. 
Goldmann Dezső, Budapest, \TI. 

Gonda Armin, Bia. 
Gonda !{ároly, Lenti. 
Gonda Mihály, Nyiregyh5.za. 
Gorl;:a Arpád, A.lcsút. 
Göbel 1Yiargit férj. R. Nagy Béláné, P2.cs. 
Göbl Nándor, 1'Iernye. 
Gödény Sándor dr„ Debrecen és Nagylullló. 
Göllner _.\.urél, Bicslte. 
Göllner Hugó, Vác. 
Göltl Pál örök„ Pécel 
Gön1bös László örök., Nlór. 
Gömbös Zoltán, Mór. 
Gömöry János, Csongrád. 

Görbe Gyula őrölt., EB.ja. 
Görgö Tib::ir dr., vitéz, Budapes_t~ ·VIh.· 
Görög Jenő dr.-né, Budapest; X. · · 
Görög József, Csöltmö. 
Görögh Péter I1nre, Gyüre. 
Götter Ágoston, Vép, 
Grimm Rudolf, 1'Iartonvásár. 
Grimn1 Rudoliné, Sil\Jós. 
Gróhmann Vilmos, Sopron. 
Grósz A.nna dr. Engelné, .C:rse1tvadltert. 
Grósz He11manné, Ujfebértó. 
Grósz Nagy Ferenc, Debrecen. 
Grózer Dezsö dr„ Bo1·soclnádasd. 
Gruber ~<\lajos dr„ Soltvadltert. 
Gruber _4.1:;_)8.d, Budapest, X. 
Gruberné Dános 1'Iargit, Szentes, 
Gruber József, Sashalom. 
Grünv:ald Gyula, Budapest,VII. 
Gulyás Béni, !Cispest„ 
Gunst In1re, Szolnok. 
Gnóth I<::ázmér, Don1bóvar. 
Gutfreund Arpád, Hód1nezövásárhely. 
Guttmann Sindor, Gyö:q.gyös. 
Gyarmati Emil, Baja. 
Gyetvay A.ndor, l{arácsond és Láb-:::cl. 
Gyöngyössy Géza, Nagyatád. 
Győrffy József, 1'fosonszentjá.nos. 
Győrffy 1'Iátyás, !{is!túnmajsa. 
Györkös Pál, !{ólta. 
Györky Béla, Hévizgyörk .. 
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Haas Miklós dr.1 Budapest, VII. 
Hadzsy Endre, Budapest, VI. 
Hainiss Berta, Budapestt !. 
Haissinger Károly, Nyiregyháza. 
Haissinger V.il{tor, Cinkota és Nyiregyháza. 
Hajdu József, Budapest, VI. 
Hajdu ödön dr„ Kispest. 
Hajnal :Miklós, Makó. 
Hajnóczy György, Veszprém. 
Halász Béla, Budapest, VII. 
Halász Imre, Sárrétudvari. 
özv. Halász Pálné, Gyömrő. 
Halmi Pál, Harta. 
Hammer Rudolf,Elek. 
Haropek Lászlóné özv. DJ.arosbeény. 
Hanlcus Lajos, Salgótarján. 
Hanny Istvan, Szombathely. 
Haranghy Arpád, Sajószentpéter. 
Harcz Lajos, Pestszentlö!inc 
Harr János, IS::ötelek 
H. Barmos Tibor, Nádasd 
Harnik Lajos, Budapest, VI 
Harsányi Károly, Budapest, VII 
Harsányi Zoltán, Lengyel 
Hartlauer Jenö, Budapest, VII 
Hautzinger József, Véménd 
Havas József, Szentes 
Háhn Dezső, Uszód. 
Ha.eltel ~r. 1{8.roly, Ujpest 
HCíczler Emil, Orgovány 
Hirschhorn Salamon, Budapest, VII 
Hegel Frigyes, Györsövényháza 

' 

Hegel Frigyes, Kóny 
Hegyes Géza, Tiszaföldvár 
Heller László, Budapest, VII. 
Herczegh Imre, Szajol 
He!"ingh Ernő, Polgár 
Herltovich Sándor örök., Pomáz 
Herz Gábor örök., Csepel 
Hercz János dr., Misltolc 
Herzog Elemér dr „ Tolna 
Hesser Andor dr., Budapest, VII 
Hetényi Dénes, Apostag 
Heun1ann Emma, Sajószöged 
Héderváry Hugó dr. örök., Budapest, V 
Héray Andor dr., Budapest, I 
Hibay Gyögy dr. örö1t., Eger 
Hinffner Jenő, Pilis 
Heffler Ferenc, Polgárdi 
Hodászy Iván, Szombathely 
Hofbauer Andor, Kiszombor. 
Hofer _i.\.ntal, Budapest, VIII 
Hoffn1ann István, Szeged 
Hoffmann Géza, Dunaharaszti 

1-Ioldy Magda, Doboz 
Holllinder József, Miskolc 
Holló Lajos, Pély 
Hollós ICároly, Lőrinci 
1-Iollós László, ICövágóörs 
Hollósy Pál, Zalaszántó 
Hortobágyi (Mayer) József (vitéz), Sashalom 
Horváth _i.\.ntal, Budapest, V 
Horváth József, Pusztamérges 
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Horváth !{álmán, Lövő 
Ho:·váth Lajos, I-Iodász 
Horváth ödön, Csány és Hort 
Hörömpö Imre, Büdszentmiluily 
I-Irabéczy Oszli:ár, Budapest, IX 
Hrabovszlty Rezső örök .. , Zala2gers:.:::cg 
I-Iuber Ferenc, Nyergesujfalu 
Hubacselt l{álmá.n, Tulindszent 
Hutsohen1~eiter Vilmos, T-0rnyospálca 
Huszálc Lajos, Nagylózs 
I-Iuszár Károly, Badacsonytomaj 
özv. Hübner Józsefné, I"Comló 
Hüvös László, Budapest, VIT 

Ihász Nándor, Szentes 
Illés _<\ntal, Budapest, VI 
Illés Zsófia, Nyiregyháza 
Illési ödön, Ujpest 
Imreh Jenő, Ujhartyán 
Irgalmasrend, Budapest, Il 
Irgaln1asrend, Eger 
Irgalmasrencl, Pá.pa 
J>.:galmasrend, Pécs 
Irgalmasrend, \Táo 
I:.:pán Jenő, Budapest, VI 
Istók Irén, 11'!akó 
Istók 1'Iargit, J\i!akó 
Iván Árpád dr. örök., Kisbér 
Ivanits I<ároly dr., Keszthely 

Jakab Géza, Szakmár 
Jakabffy Geyza, Nagykovácsi 

Jancsó !{álmán, I<t.vern1es 
özv. Janitsáry Ivánné, Budapest, II. 
Janitsáry Lá.::zló, Budn.p2st, \TI 
Jankó Gyula, Zsáka 
D. Jankovioh Dénes, 1'.Iezötúr 
Janlcovioh István, Vál 
Jankoviah István ifj., Etyek 
Janthó Tivadar, Hercegfalva 
Jánosi Géza örök., Cegléd 
Jánvé.ry Ena~·e, Jászberény 
Jász István, Nagykörös 
JS.ger !{. József, Nyirlugos 
Jeges Béla, Nagyláng és !{itláng 
J_eges Zoltán, !{álóz 
Jenes Vilmos örök., Budapest, IT 
Jeney Pál, Porcsaln1a 
Jeszenszky Valé!·, Kapuvár 
Jéhn Vilmos, Sopron 
Jircvt'tz László, CsdJcvár 
Jcbs !{ázmér, Szig2tvár 
Jóna László örölc, Baktaló~·ántháza 
Jóuap Aladllr, De:n·ecen 
Jónás _;\,.ranlca, Szőreg 
Jónás Géza dr., Pécs 
Józan Józse.f d:., Iharosberény 
Józsa Sándor, J{únhegyes 
Juhász István, Hódmezövásürhely 
Juhász J\íárton1 Budaper..t, VII 
Just Frigyes, Szeged 
Juszkó Gyula, ~'1.csa 

Juszt Oszkár, !{ecet 
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Kabay János, Rákosszentmihé.ly 
Kabay Péter, Hajduná.nás 
!{acsur Károly, Pápa 
Kaczián Sándor, Pestujhely 
Kada Erzsébet, Budapest, {{. 
özv. Kada Istvánné, Budapest, X 
Kajdacsy Pál, Budatétény 
Kalá.Jb AJadár, Szentes 
I{alán Gyula, Budapest, VII 
l{amenszky István, Tass 
Kalmár Miksa István, Budapest, VIII 
Kardos Zsigmond, Sátoraljaujbely 
KarloVitz Adolf, Pápa 
Karvassy János dr., Pincehely 
!{arsay László, Cigánd 
Kassai _4..rthur, Budapest, IX 
Kasziba Kálmán, Já.szszentlászló és Szank. 
Kaszter ödön dr., Zalaegerszeg 
!{asztner Sándor, Budapest, VB.I 
Kasztriner Mildós, Budapest, VII 
Kazay Endre örök., Vértesacsa 
ICatona István, Mindszent 
Katona Margit, Kec.skemét 
özv. Katona· Zsigmondné, E:ecsken1ét 
Kaufmann Ernő, Vereseg:fhüza 
!{aufmann Gyula, Battonya 
I<ádár Gyula, Sátoraljaujhely 
!{ádár _i.\.ndor, Sátoraljaujhely 
Kádár László1 Tiszabüd 
Kádas 111:ária, I<áloz 
!{áldor Vilmos, Cece 
Kállay Kálmán, Jászkisér 

----.~=======;i 

Kállay Lajos, Földes és Tetétlen 
Kálmán Anna, Záhony 
Kálmán Béla, Budapest, VII 
!{álmán Ernő, Mátészalka 
Kálmán Károly, Páty 
!{álmán Mór, Pilisvörösvár 
I<álnay István, Nyíradony 
I<álnay Zádor, Szentgál 
Káposztássy Géza, Budapest, TII 
ICároly Armin, Budapest, VI 
!{átai N., Sashalom 
!(átai Gizella, Szeghalom 
!{átai Samu, Monor 
I<:eglevich Mária, Szarvas 
I<cllauer Gálbor, Kaposvár 
I<clecsényi Ferenc, Dunapataj 
Kelemen Kajetán, Tiszadob 
!{elemen Róbert, Ragály 
Kelemen Zoltánné, Gyula 
I{elényi 11-Iihály, !{álmáncsa 
Kellner ödön, MisJ{olc 
Kemény Gyula, Budapest, IV 
I<emény Imre, Nagykö;rös 
i{emplerné Péter li.íargit, Budapest, IX 
!{:ende Ervin, Budapest, V 
l{cnde E!.'nö, Hosszúpályi 
Kenessey .'-\..ntal, ICapuvár 
I<enéz Ferenc, óosa 
Kenyeres György, Győr 
ICerbolt Dániel, Bonyhád 
l{erekes István, Szentes 
l{eresztély János, Albertfalva 
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l{eresztCny János, PCcs 
I-Cerpel Pál, Budapest, II 
I{erpel v~nmos, Budapest. V 
l{.crsohbau1nmaye1· l{ároly, E:-oztcrgom 
I{ertész Elt:inér, Nagykörös 
l{ertész Ernő István, Ibrány 
!{ertész József, Orosháza 
!{eserü _4.Jadár, Györ 
!{eserü lli!ildós, Vasvár 
!{e:.:sler Gyula, Apc és Jobbc!gyi 
Kéler János, Gyula 
Késmö.rl\.y Elek, Bél\.éscsaba 
l'{:hell Antal, Ceglédbercel 
IGlián Béla, Tamási 
!{iller Zsigmond Ernő örök;, :Budapest, TII 
!<.irály Gáspá1-, Füzesgyrtr~a-r .. 
!{irály György, Jászjákóhall:1~ 
!{irály József, Szabadszentlnral}' 
Király Lajos, Gyula 
!{irály l.'Iihály vitéz, 1'Iaká"'· 
!{irályi 1'1ikl6s, !{on1úro1n 
Kis 1tnta1, Ura~ujfalu 
!{iss Ferenc, !{ötegyán . 
!{iss István, !{űnhegyes · 
!{iss Jenő örök., 1'1a1\.ö 
!{iss Józ:.:E.f, Budafok (!{el::nvölgy) 
Kiss Lajos, Kistelek · · 
I-Ciss Lüszló, Budapest, D: 
I{iszely Ferenc, Budapest, I 
Kiszely Im!·e, 1-Iajs 
I{lein Emil, !{aba 
IClein Ernő, Tokaj ·; l.:.::~ 

I<Clein Gyula örök.,Nagyltörös 
I(lein Jenő, Jászladány 
I..;:Iein 1'iiklós, Budapest, '"VI 
I{lein Pál, Budapest, ·vr 
I{lein Róbert Jen-5, Ujpest 
I{lubs;::.z Pál, Salgótarjin 
I..::nE.itne~· I{;:;Umán, Tokod 
I{óczián Dezsö, Berzence 
!{oczka Pál, Szolnok 
!{ocsis Imre, B,pdapest, V 
!(lein Gyula, 1'·Jagykörös 
E:ocsis J. Ernő dr.-né, Szeged 
I{ocsls !\.álmán, Gamds 
r;:ocsis l{dhnán, Sornogyvdr 
I(ocsuba Elen1dr, '"Veszp~·é111 
I(c:::.suba En1il örök., ·vcsz.prén1 
I(ohut P'J.I, Barcs 
T~clbay tludolf, Déva·ványa 
I :::~íros György, Faj::.·z 
J(clos Tibor, Sze~·encs 
l(o1náro111y Gyul2., Egyh:lz:lsrúd<n.: 
IZcn1lödy Zsuzsanna. J.Iezőbereny 
I(or:nh)cj !(:íroly, J\Iély!::út 
l-':cnrácl G·éza cl:.'., Budapest, "VIII 
I{onyfJxy Bdla, Fertöszentn1iklós 
l<::cr<lni Zoltán, Budapest, \lI 
I{orán.yi L:1jcs, Bndape2t, 1/II! 
!-~orcsok Bóla, Jiszdózsa 
T0::0:·cLkö GJza örök., Bajna 
I·:oritsG.nsz!c:r Dénes, ifj., !(ölc~cl 
I(oritstlnsz1\y Ottó, Buclancst, \'I 
IConnúny Géza, Fchérgy;rn1at 
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I{orn1os Alad3.!', Budapest, V 
[{ornhoffer József, Tuiil~epércs 
I<orolrnay László, Lébény 
l{orcs István, Rlikospn.lota 
l{orossy I<<iroly, l{étegyháza 
!{orpos Lajos, I-Iajdudorog 
!{ósa Imre, 1'.Iezökövesd 
Kósa Sándor, Sürospatak 
1-.L J{ossa Sándor, Székesfehérvi:\.r 
I<:osteletz'lry Tuia!·git, !{isld.ng 
Koszka Lajos, Sajóltaza 
I{otschy Ferenc, Siófok és Siófokfürdö 
Kovacs6~·ZY István és neje, Zirc 
ICovács _l\.ndor, Budapest, VI 
I<ováts Aladár vitéz, Budapest, III 
I<ovács Barnabás, Józsa 
J. I<.ovács Béla, Balatonflircd 
l{ovács Gyula, Sárbogárd 
!{ovács Ignác, Szilasbalh8.s 
!{ovcics József, Dég 
ICcvács I('ilmán örök., P~ákóczifalva 
I<ovács !{állnán, ].:!ezökövesd 
I<.ovács Lajos, Barabás 
I<ovács Lüszló, Pilisvörösvár 
s. IC-ovács Ivlihály, !{ecsken1ét 
!(ovács ödönn·f!, Budape:..t, II! 
!{ovács Pál, Nyiregyháza 
I<ovü.cs Sándoi', !{örmend 
L. I.Ccv:its 'ribnr, Hnjdnsán1;,on 
U. l{ová-:s Zoltán, Szolnok 
!{ozn1áry Zoltán, Gönc 

özv. Kozmáry Zoltánné, Gönc 
f{őbalmy Elek, Balassagyarmat 
ICöm-öcsy Kálmán, Szigetszentmiklós 
I{önnendy !{álmán, I<arád 
I\:örmendi Sándor, Budakeszi 
I<:örössy István, Nagykáta 
I<:ovács Lüszló, Bicske 
I<:övér Béla, Pétervására 
Közgazdasági Bank, !{alocsa 
I<:rámer Ferenc, Battonya 
I<:ránczly Ferenc, Szegvár 
!(rebsz Géza, Budapest, VIT 
K!'enn Emil, Tápióbicske 
I<:réter Endre, Erdöcsokonya 
!{reuz Valdemár, Mihályi 
özv. !{reuz Károlyné, Mihályi 
!{rébesz László örök., Pilisvörösvár 
!{ré1nr-.r Szilá~·d, Szolnol;: 

!{réter Endre, Erdöcsokonya 
Krínitzlry Pál, Seregélyes 
lCrisár _t\.ladár, Pásztó 
Kri=:tó Nagy Islván, Hódmezövásárhely 
K!'Opp Ilona, Rákospalota 
!{udar Jenö dr. örök., Nógrádveröce 
Kun _.\Jadár, Budapest, IX 
!{un Ferenc, Budapest, V 
!{urucz Tivadar, Szikszó 
l{:ürthy Pál, Biharlorda 
Klitte:l Dezsö, l{öszeg 
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Laczka l(ataUn, Erdötele1t 
Ladányi _.\.ndor, Budapest, VI 
L:!dányi !{álmán, !(ölcse 
Lajbelt Jenö dr., Rajlta ' 
Lakatos _wta1, l{emence 
Lakner Gyula, Budaörs 
Lakner Gyuláné, Sajószöged 
Lamberg J. I<:firoly, Budapest, ·\rl 
J„assányi Jenö, Szolnok 
Lassd.nyi József, Deb!'ecen 
Lassú Nándor, Pestszentlörinc 
özv. Latinovich Gézáné, Ceglédbercel 
Lautner Lajos, Törtel 
Lám Elemér, Budapest, \TI 
Láng József, Buclap::st, II 
Linyi Dezsö, Nyi~·cgyháza 
Lárencz L!iszló, 'fompa 
Lá.<::zló István, F-21sögöd 
László Jenö, Budapest, JX 
László J, I{::i.lmin, Zsámbolt 
Lc,hrer AJfréd, Balatonföknjá!' Cs L-~ps~ny 

Lc:inzingcr Gyula, Szeged 
Lelovits Józ~ef, Sopron 
Lelovits Józsefné, Sopron 
Lendvay Lajos, l{öszeg 
L2ngyel A.ntal, Nyirmada 
Lengyel Béla, Bocsárlapujtö 
Lengyel Endre, Rákoshegy 
Lengyel St::fánia, Jászszcntandrús 
Lenz József, Butlapest, X 
Lesltó "\tiln1os, Ujsz:=ged 
Lévai· Izsó, Hajduböszörmény 

Lévay J'ózsef, Siklós 
Léder:_r Ervin, Budapest, IV 
Lévclt István dr„ ]rlaklá.r 
Leövey Zoltán, Nyirtass 
Liebr::r Béla, Kűnn1adaras 
Ligeti Ernö, I\:alocsa 
Ligeti Fe::enc., Csepel 
Lippe ödön, Ráko.s.szentmihály 
Liptai _.\.lbert, Berettyóujfalu 
Lipschitz János, Hajclunánás 
Lipschitz Lajos, .I-Iajdunánás 
Liszkay István, Bugyi 
Lollók László, Rudabánya 
Loscncz Dez::ö, Son1lószöllös 
Losonczy (Vetter} Vinoe, 1':aposvár. 
Lovassy ödön őrök., Baja 
Lovassy Dezsö, I\:alocsa 
Löbl Inu·e dr., Szeged 
Löcbr:, ~·cr Gyula, Soroksár 
Löchercr Ta1nás, Budapest, I}:: 
LCrin::·z Jüno:s, C.:::ön1ör 
Lő:·inczy László, Bfkéscsaba 
Lugosi B:§Ia, Ercsi 
Lukács Inu e. Bódvaszilas 
E. Lukáts Béla. Szél,:esfe.hérvár 
E. Lukáts Lajos öröJ,:., S:>:éke:::f:·hCrv!lr 
Luli:ics ·vnn1os, I'7agykaniz3a 
Lukinich :Cezsö, Pilisborosjenő 

LtL'\'.. -·\rnclcl, Debrecen 

S. Ivía;:,zkó Ilona, Szakcs 
71,íaderspar::h Endre dr., Rákosliget 
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Magda Károly örölc, 1\-Iagya~·óvár 
Magi Mihály, Gesztely 
Magyar Pál, Tószeg 
Magyary !{o.ssa Gusztáv, Budapest, I 
Magyary I<ossa Sándor, ,Széke~fehérvá': 
?v!aier György örök., Dombagyháza 
!v!ajor Ágoston, Kistelek 
Major .Agostonné, Kúnszentmiklós 
Major Elel>:, Tarján 
Major István, Kúnszentmiklós 
Major :M:ilhály örök., D-eibrecen 
11.íajorossy Béla, Budapest, VII 
Majos Pál, Budapest, VI 
Makay Károly, I<iskunhalas 
Makray József örök., Szany 
Makray László dr., Baja 
Mandel József, Debrecen 
Mann Géza 'dr„ Budapest, X 
Marberger Gyula örök., Budapest, V 
Marinczer Jenő, Csorna 
Marl>:ovics Pál, Győr 
1'!arkovits Lajos, Abaujszántó 
Marl>:ovits Jenő, Tiszacsege 
Marschalkó Leó, Nagyecsed 
Martinovicih József, Hajós 
Marton 1'.i!anó, Budapest, II 
?Y!artos Gyula, Vác 
~1atavovszky Guszt<iv, Sze!·encs 
Matheser Jenő, 1Yia1tó 
Matolcsy Gábor dr., Pusztaszabolcs 
Matolcsy István, Adá.nd 
Matolcsy Károly dr., vitéz, Budapest, VIII 

Matolcsy l{á.rolyné vitéz, Budapest, VIII 
Maurer lLrmand, Budap8st, VIII 
i\'Iaurer I{ornél dr, Budapest, VI 
.Máe-z _E_kos örök., Gyoma 
1-Iayer I{ároly, Tu1Iohács 
l\!Iá.day Aladár, Gyoma 
1'Iándi Jenő dr., Zalaegerszeg 
lVIát'kus Dezső, Vámosmikola 
1'Iárkus Gyula, ].{ecsekszabolcs 
!11fá"!.·l(US !{ornél, Gomba 
Márkus 1íá.rton, Nagyli:ónyi 
1'.!árton János, !{ecsltemét 
Jviáthé 1íihá.ly, Szeged 
Jviátray Gusztáv, Pestsz2nterzs2bet 
IYiátray József, Debrecen 
:U,fecs Balogh Lajos, Nagymágócs 
lv!ecs Balogh Sándor, I{isujszállüs 
Tu!edgye.ssy György, Nagydobos 
:Nledreczky Nándor, Ikervár 
1Iedve.::.zli:y Idihály, Nagyn1aros 
l\íedzibróclszky Ignácné, Jászalsószentgyö:,gy 
l\!Iegyery Géza örölc, Budapest, X 
1v!eiscls Akos, Budapest, I!I 
J\íeisels ~Iiklós örök., -~1Jaujszántó 
1íenich János, Zagyvapálfalva 
özv. Tuienner Ottóné, Diósgyőr 
:rvrenner Richá!·d, Diósgyőr 
Mentler I{ároly, SajószGntpéter 
Ivlerkly Belus József dr., Nagykanizsa 
1Iertha Lajos, Pécs 
Mess l\fária, Ujdombovár 
htiester László, Cegléd 
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:t\'lezei Elek, Ujpest 
1'iezei Józs;;f, Bodrogkeresztur 
Iviészáros Béla d1·., N:ígócs 
l\Iészáros l!n!·e, Szeged 
1Iészüros Ir:nréné, Szeged 
1fészáros István, Gáborján 
IIIészáros !l'felanie dr., Budapest, TII 
!Ylészá:·os Zoltán dr., 1vI:iskolc 
:1Iészöly 1\iátyás, Budapest, \T iI 
?v!ichna ]{Iihály, P<l.pa 
1,·Iichl Géza, Tata 
1-!ihalovits Jenö, Debrecen 
1'Iil;:scz Zoltán, E:en1ecsc 
1'Iiln.~s Eleki Törökszentn1Utió::: 
],{ikes Ferenc, I\:iskunhalas 
IVHltlós A.ladár, Rá1;:ospalota 
Iviiklós P<i.1, Tinnye 
1'1i!tó Sándor, Szon1ajo111 
1\íiksa Gyula, Csenger 
I\fillner György, Tevel 
:i\liovácz I1nre, ?.Iohács 
l\Iispál Frigy:;s örök., Békésc~~.i:.8. 

]..lisutta I~Uroly, Balatonszentgyörr,;y 
!vrittehnann Jenő, I<::aposvú:: 
l\Ioder Dénes, .Tá".;Zl:ldány 
?iíodra Ldszló, Buda.pc:st, \TII 
I•Ioesz 1Iiksa, Boltod 
:r.Iohilla Rezsö, Györ 
1Ioldt B0la, Budapest, \TIII 
1Iolclván Lajos, Sze2;ed 
1Iolnár ... A.-1fréd dt'., Budap~st, I\. 
!\íolnd.r .;\.utal, Pestszentin1re 

?dolná1· J\. Dániel örök„ Dunaszekcső 
l\'Iclnár Bertalan, Tiszabö 
:i.\'!olnür Ernö, Nerne~ibikk 
~·!olná!' Gyula, Ujfchrfrtó 
1Iolnár Jenöné, Schultz Frid2., Dotnoszló 
1Iolnár lCálmún, 1\Iisl;:olo 
1Iolnár László, Tégla.s 
1violnár László, Cibalüulza 
?.Iolnir Iviihúly, o~·oshűza 
!{. 1violnár 1Iiklós, ók,§cske 
I\:. ?.íolné.r Iviikló~ lfj., Tápiószentmárton 
?-:Iolnár lVIiklós, Szob 
.--\. 1\Iorvay .József ö~·ök., Jviezökövcsd 
1.Iór Gyula, Dunaharaszti 
::\Iór Lajos, Sűtoraljaujhely 

j'\Iost Ruclclf, Homoklerenye 
i\Ioys Júnos, r.ryic·Ic1r::lsz 
1íóz;;·s Elcmiir, idgyö 
:;\:iuró Lá:.z\6 dr.-nci, Szc..nllörinc 
!l.Iuzsa Gyula, Budapest, I\T 
1'.Iühlrad J cnö, Ujpest 
:i\Iü!L:r Elek, GyCfrszcnUván 
1Iiill2r László, TisZ3.süly 
:rvrnucr 1\í::ír, Héc\n1ezövá::irh2ly 
1\Iüller V'illuos, Rákospalota 
özv. 1\Iünich Rudolfné, Iviarcali 
Ivf.ünste:· Inu·...:„ J ászapúti 
i\Uinstc•r Silndor, l'-Tagyoro:::zi 

I-J~;i;;y _.;.ibert, Csanúdpalota 
:-Jagy Béla d':., Budapest, T\T 
I'l-ugy Béla, BönyrCtal<!p 
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Nagy B. Szilveszter, Pálhé.zu 
Nagy Elemér, Csongrád 
Nagy E. Jenő, I{öveskal 
Nagy Ernő, Pocsaj 
Nagy Ferenc, 9sépa 
Nagy Frigyes dr. örök., I{únh~gye:s 
Nagy György örök., Szeged 
Nagy István, Foktő 
Nagy János, Gádoros 
Nagy Jenö Dombrád 
Nagy József, !(ápolna 
Nagy I~álnui.n, Zagyvaréltás 

· Nagy I{á.roly, Nyil'acsád 
E:aáli Nagy Lóránd, Bösárl{ány 
Na.das Imre, Nyh·bátor 
Nágel István dr„ Budapest, IV 
Nagele Antal, Budapest, VIII 
Neményi Nándor, Budapest, IX 
1'1etkovszky József örölc., ICistengelic 
Nél;;:árn „A„urél, Pécsvárad 
Németh Armín, Budapest, IV 
Németh János, Bükk 
Németh József, Nagycenk 
Nén1eth Lajos örök., Hódmezövásárh::;Jy 
Németh László, Debrecen 
Németh Lá.szló, Ujpest 
Nén1eth Péter, Lajosn1izse 
Nén1eth Sándor, Ráckeve 
Nényey Vilma, Tóthné, Balatonkenese 
Nikolics 1'.Iilivoj, Sopron 
Nindl János, Eszterháza. 

Nizsalovszlty István, Pannonhalma--
GyörszentmáJ.'ton 

Novák József, Hajduhadház 
Novotny -4..ndor, Szepetl;;: 
Nyerges Gyula, Pusztaföldvár 
Nyilassy Ágoston, :Szeged 
Nyitray Tibor, l\'Iezötúr 

Obermayer Gizella„ Enying 
· Oláh .Arpád, Vaskút 

Oláh László, Szentes 
Olert Emil ö.rök., Nagycsá.kány 
Oltványi Zoltán, Fényeslitke 
özv. 01~bán Ignácné, Balatonfüred fürdö 
Ornstein Izidor, Tarcal 
Orosz Ferenc, Budapest1 I 
Orosz János, Csákberény 
Orosz János, 1.i!ezöcsát 
Osgyáni József, Nyíregyh:lza 
óváry Elemér, Rétság és Diósjenő 
óvá.ry Zoltán, ónod 
Örkény I-Iugó, Budapest, VIII 
örvényi Béla ifj., Budapest, X 
ősapay László, Ujltécske 
Paá.l Géza, Zalaszentg!.·ót 
Pa-::;zek Jenö, Budapest, I 
Pokomándi Endre, I{:iskúnféle!::yháza 
Palovics Alajos, Győr 
Pandula József, Budapest, IX. 
Pap Elek, I<únmadaras 
Pap Gyula ,Debrecen 
Pap László, Hajduböszörn1ény 
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Pap Li~zló, Tiszaszentirure 
Pataltfalvy S<indor, Cinltota 
Pataki I<ornél, Nen1esdéd 
Pataki Sándor, Derecske és I{onyár 
Patyi l{lára, TömÖ!'lt&ny 
Pauli Péter, I{ccskemét 
Paulovits Gyula, Pusztaföldvár 
1-'áhy Dezső, Ozora 
Páid1 Róza, Tiszalök 
Pálfy Gyula, Baln1azujváros 
Pálffy LUszló, Csabrendek 
Partos László, Budapest, V. 
Pánczél Arpád, Eger 
P8.1·tos _,;.nctor, Sarkad 
Fálvölgyi Ferenc dr., Tab 
l'ásztor I<ároly, Töröl\b:ilint 
Ifj. Pásztory Sándor, SzGl:esfehórvár 
Pávlflt Ferenc, Pécel 
Peczold Károlyné, szül. VVatto<y Git',ella, Berek-

böször1nény 
Pencz Jd.nos, I·~iskonui1on1 
Pehr Ernö, Budapest, 'VII 
Peres Ernő, Budapest, \'II 
Fercze István, Alezöcsokc\nya 
Perényi Gyula, _.\.JJony 
Perger Ign8:::, Tarnan1tha 
Perin Béla, .:\szód 
Perringer József, ~<\.lsónén1edi 
FerI József, Dorog 
Pcrsay },.ndor, Nova 

'Özv. F·ersay Gyuláné, Nova 
Pesti Erzsébet, 1.::1«.'l.SZnokYajda 
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Pesti ~'ózsef, Jászberény 
Ptosthy 7\íihűiyn.5 özv., szül. 'I'hi::1sigl Szerafin, 132..szeg 
Pethes l·'ötvin, Budapest v-r 
B. Petrec.zky Géza, Gödöllö 
1-'etry József, Vésztö 
Petry Zoltán, Öcsöd 
Péchy József örö!~., Csökmő 
Pdner Jenő, Kúnszentrnárton 
Péter lliargit !\:~n1.ph:rné, Buda.pe::;L. 1~"{ 

Péterffy István, Nyiregyháza 
Pétetffy István, Vizsoly 
!=>falz Külmán örök., l>..lpd.r 
F·feiffer dr.-ne Szily 1iariannc, Puk:> 
Pfe;ffer József, Gelse 
Phillipp István. I-iödn1ezüvJ.~::lrhe!y 
Piatsek Gyula ö~·ök., !=>;ipa 
Ifj. Pialsek Gyula, E:aposvúr 
Pichler József, Gyöng;vüsrnel!Ck 
P'ikler György, Bu:iu.pest, ·vrrr 
S. Pildner Viktor dr., Budape5L, :-.::. 
Fillich li''erenc, Si1nontornya 
Fithó 11ihály, .:\.pátfalva. Cs :!\.'lr:gyarcsan~'i~l 
l~Jatzer Sándor, Jászkarajenö 
Pocskny Bóla, B:1clapest, I 
Pogrícsis Illés, Lepsény 
Pogány László, l{ispest 
Polatsik József, Budapest, VI 
Folg<ir I):áro!y, Szegh<llo1n 
Polyál\: Rezsö, lVIosonszolnok 
Polony Jfi.u0:; ü~·ök., Gyöngyö.5 
Polány Zoltán, Gyöngyös 
0. Pongrá.~z Lajos, Bátasz31( 
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Popovics Dénes, Karcag 
Popovics István, Baracs 
Popovics István, Na,gybát_?ny 
PopoVics Zoltán, Kadarkut 
Popper József, Budapest, VI 
Pósa Balázs, Szeged 
Posgay _'-\.ndor, Csabrendek 
Pospich Károly, Hajdunánás 
Posztl Gyula örök., Galgamácsa 
Posta György, Balassagyarmat 
Praefort Emma, Kúllbaja 
Praefort József, Bácsaln1ás 
Praefort !(ornél dr., Tu!élykút 
Práger Béla örölt., Nagykanizsa 
Práger Frigyes, Gyula 
Preiser Ernő, Debrecen 
Preisich !(tlroly, Budapest, \TID 
Prehoffer Jenő, Cegléd 
Preszler Ármin, Eger 
Prol~opovit.s Brunó örök., Tura 
Puky 1diklós, Berettyóujfalu 
Puskás Lajos, Békés 

Raál\: Gyula, Zirc 
Rab József, Tiszalök 
Racsel':: Lajos, Budapest, !I 
Radancvit.s Dániel, Budapest, I 
Radanovits Testvérek, Budapest, I 
P~adimecz1{y _'-\.ntal, Rtlkospalota 
Radimetzky Zoltán, Egercsehi 
Radó Tuiil\:lós, Békéscsaba 
Rados l\íárton, Jászladány 

Ragettly János, Békés 
Rajky Gyula, IGsbér 
Rajzínger Inu·e dr., ózcl és Sajóvrl.rkony 
P~au József, Tu!ezőberény 
Rausz Istvan, Regöly 
P~ábel Imre, Tiszaörs 
R!lbl Jenő örök., Győr 
Rábl Jenőné, Győr 
Rácz Ernő, Budapest, I 
I(. Rácz Gyula, l\'Iiskolc 
Rácz György dr., Biharnagybajon1 
Rácz Illés, Jászapáti 
Rácz János, Kisl{unhalas 
Rácz Jenő, Budapest 
I{. Rácz Jenő örölc, 1íiskolc 
Rácz Jenő, 1.íal{Ó 
Rácz Sándor, Tiszafüred 
Rádóczi G-yula, i{ecel 
Rál{Os Gyula örök., Salgótarján 
P~úkos Sin1on, 1:-Tyirbogclány 
Hebn1ann Rókus, Balassagyarmat 
P~egéci'.:y Nagy BélánC, Pécs 
Reichard Jenö, 1'Iis1~olc 

Reiner ?dihály dr., Heves 
Reiner 1'.·Iiksa, Pestszenterzsébet 
Reiner Nándor, Bihartorda 
Remcsá.k :Wiiklós, Türje 
Renner 1:Iárton dr., Budapest, \T 
Requiny .~tilla, Pilisn1arót 
lZécsey Zoltán, Törökszentmiklós 
Rédiger ödön, Pécs 
P~hédcy Endre örök., Verpelét 
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P~é~e.n Béla Gyula, Beled 
R-5tay János, Szin11;;: 
Réthelyi. József, Budapest. r\· 
R~thy Béla, Bél;;:éscsab<l 
Ráthy Fe1·enc, l(ondoros 
P~éthy Lajos dr., Hajduböszö:c1n~'l1Y 
I{. Révész Imre örük., J :L-:z1:ci'~i1_ · 
Rimay Bela, Budapest, X 
özv. Rochlitz _.;,_rturné, Esztergon1 
Rochlitz l\Túrton, Pestszent0rzs~b~t 
P~ohonyi Gyu!u, Tura 
Rohosl;:u Judit, 1'.íakó 
P~okszin Szilviusz, l\Jezőtúr 
P~omhányi Gyula, Nézsa 
P.öna P<il, Sajószentp:'.:ter 
Rónai Dezső, B:'tcsalmc'!.s 
Rosenberg Henrik, Cscpr:l 
Rcsinger Jenő János. P.on1l1:l11:: 
P.ossn1ann I..::úroly, I\Iád 
Ftcstctter J::.no.s, Győr 
Rotfuchs n:·.;. júncs örök., 'Tol·::•j 
Rotfuchs Lé.szló, Tokaj 
P~ót.il Elen11;r, BudG.pest, \"II 
Róth rvranó, Budapest, ;,r 
Róth 1\lihd.ly, Gűva 
Rózsavölgyi L. ?119.rgit, B11dctpe:~t. \-"I 
P~ön1cr Lujos, l{i.stele:1;;: 
Rnnyay I<.úroly öriJic, 1.:ioroszl6 i~; S:.:: ud 
öz;.r, RuLtkuy Ln.josn.§, E.:ere1~0gyll:.":za 
Rusznyák Lnjos, Sát,~:lr 

Rusznyák Lajos, Lovasberény 
Rüll Imre, l\Iagyaróvár 

r Saáry Gábo•» Besenyötelek 
Safáry Gyula, Pilisvörösvár 
Sal János, Letenye 
Sa1arnon Jenöné özv., Szigetvú1 
Salgó Péter, Szeged 
S::i.!lay László, De,breceu 
Sarkadi Imre, Oroshüza 
Say R~:cl:::lf Grök., Székesftll.~rvúr 

Sághy Gyula örölL, Ják6hahna 
Sán1ucl Béla, Oroszvár 
Sándor Illés ö:·ök., Hódmezövásárhe!y 
Sáncior Zsign1oncl, Gncs:lly 
Sánt'.l J<ino.s, Poroszló 
Sárlciny Liszió örö!L, Pest:;zenterzsébet 
s~ rközy n'lihály, Jászberény 
Si::cli Imre, Budapest, IV. 
S·it:iry La.ja.s, Balatonboglár 0s Eal..:!l1>nl<:lt; 
~::chaub István, Vüch'.lrtyún 
S:::hausz ~Itl.tyá:o:, l\takü 
Se'.üifer AJaciár, B<!lt2.v:lr 
Schcfk.!' Antal,A„ba ós Sárl;:ere.s:.::'_ú:· 
Schlick ..-\.urél, Tata 
Schn1id József, Gan13s 
Schn1idt B2la, Felsöireg 
~chnüdt Dezsőné, Budape:;L, I 
Schn1idt J(droly, 1\Tohács 
Sduuoll Je!lÖ, Endrőd 
Schn:..ör !{ornél, !(istengelic 
Scholtz Enjre l.fj.,Pesthiclegkút és 1-Jagykovácsi 
Sct!CI!.lJerg .l~.rmin, Drégelypalánk 
Schönviszner .<\.ladd.r, Buclap;:.<;t, ~./JI 

S~!JieilJcr :\Iibú!y, Bnl:.h'a 
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Schreiber Lajos, Hajduböszörmény 
Schubert Arnold, Budapest, IX 
Schuk József, Hajduböszörmér.y 
Schuh Károly özvegye, Katyn1úr 
Schulel>: Béla dr„ Budapest, I 
Schulel:;: Gyula dr., Edelény 
Schulmann Bódog dr., Monor 
Schurina Ciril, Szil 
Sch\varz 1'Ianó ,Budapest, VI 
Sch\vartz 1'.fihály, Hajdudorog 
Sch\vi.mmer 1.Iarcell, Budapest, 'l 
Seln1eczy Béla, Szeged 
Seper Dezső, Hatvan 
Seres József, ·Putnok 
Sey László, Vaiszló 
Sikari Kovács 1'Ilhály, ICcc'Oken-~~t 

Siltlósi Henrilt, Budapest, VII 
Sillye Géza, Jánoshalma 
Sinüg Rezső, Füzesgyarn1at 
Simon Ernö dr., Szombathely 
Simon Sándor, l{örösl1egy 
Simonyi Ernö, Szigetvár 
Simonyi Józ3ef, Nagyléta 
Sipos Berta Nyirmihá.lydi 
Sipőcz Istváll örök., Pécs · 
Siska 1f.iklós, 1Iezölceresztes 
Skopál Sándor, Nagyberlü 
Sli:oumál Jenö ifj., Hódmezövásü?·hc\y 
Smetana ~4.Jadár, !{istcrenye 
Sóbinyi Gyula, Sárli::;re:oztu:· 
Solcz Gy:.1la, Konu'.tdi 
Solcz Gyula dr.1 !{aranosság 

Ifj. Solcz Gá.bor, !{arcag 
Soly1nossy János, .A.lb:::rti 
Son1n1er Bertalan, Dévaványa 
Son1rner Ottó, Hajdunün<i.s 
::;;onH)gyi JUnos, „leesés 
Scn1ogyi Lajos, Rajl:.:a 
Sc1nogyi Sándor, ICúnb::i.j!.!. 
S::nne\':end Gyula, I\:örmencl 
Soós István, Dön1s5d 
Spat!na Inna, Ujszász 
Spergcly Béla, Budapest, \TI 
Spergcly Imréné özv., Budapest, ·vIII 
Sp:::1l:.1gh Aladárné, Budapest, V 
Sperlágh Zoltán, Hatvan 
Spiegel Gyula, Budapest, VII 
Spitz Henrik, Püspökladány 
Spitz Stindor, Fehc!rgyannat 
öz\·. Spitzcr ].filclósn6, Béli:éS 
Steiner Ferenc, Iviaglód 
Steiner Jj.n,Js ·vun105, Győr 
Steiner Oszk:lr, E:.:dapest, \TIII 
Steinhausz Béla, Putnok 
Sterba En1ilné, 1'.Iágóc.s 
Stenczky Gyula, Piispöklelle 
Stcrn Lajos, l(arcag 
Steuer In1re, Budapest, IV 
SL'.'pé.n István, Hejöcsaba 
Stinner In1re, Győr 
Stodclni Dez::ö dr.. Soroks:ir 
S'.cl;:ingcr István, Haldszi 
Stulcz Béla, \Teszpré.n1varsany 
Strn:nsz .Arn1in, Budapest, VI 
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Stenge Ágoston, 1·Iarcali 
Sujánszli:y Jenö, Balatonujhely 
Sullcr I<ároly örök., Fót 
Surjányi József, Fegyvernek 
Südy Ernö dr., Békéscsaba 
Sütheö Béla, Szőny 
Sütheö ödön, Pornóapá.ti 
Syntinis Ilona bárónő, Budap!J;:l, I 
Syl\:o Andor, 1'Iagyargencs 

Szabados Jánosné, l{aposvár 
Szabados Józse.f, Pitvaros 
Szabady János, Budapest, 'v!I 
Szabady Viktor, Csengöd 
Szabó Antal, !{örnyc 
!{. Szabó Arpád, 1'Iagyargencs 
Szabó Arpádné, :ilíezöberény 
Szabó Béla dr. örök„ Ujpest 
Szabó Béla, Eger 
Szabó Dezső, Buj 
Szabó Ernő, Siklós 
Szabó Géza, Gyömöre 
Szabó Gyula, Kecskemét 
Szabó István őrölt., Törökszen ~ 1nikiú0 
Sz. Szabó Jenő, Debrecen 
Szabó József, ~i.\lpár 

Szabó Lajos, Szolnok 
Szabó József, lYiohács 
vitéz Szabó László, !(ecskemél 
Szabö 1\-íihály, Báta 
Sza.bö Vince, Csurgó 
Szabó Zoltáp, I<utaf' 

[Szakáts Zoltán, Tiszané.na és !{ömlo 
Szalamin 1Iiklós, !{öcs 
Szalay Gyula, Tapolca 
Szalay 1viihály, A.baujszéintó 
Szappanos Géza, Jászberény 
Szar1;:a J. !{istengelic 
Szarkásy Jolán, Fáncsil;:nó, Sün1eg 
Szatmáry !{álmán örök., Bodrogkeresztur 
Szauer Andor1 Salgótarján 
Szauer !{onstancia, Jászalsószentgyörgy 
Szágel Károly, Budape.st, VI 
Szá.ntó Károly, üllö 
Szász Lajos, Csorvás 
Szász 1\iiihály, Madaras 
Szász Sé.ndor, Bátya 
Szász Tihamér, Ricse 
Szebellédy Ferenc, Téth 
Szeghy Sándor, Szekszárd 
Szeghy Tibor, Deszk 
Szegő István, Budapest, I 
Szegő László, Budapest, I 
Szeiberling Ferenc, BaJ;:onyszon1bathely 
Szekeres István, Ujpest 
Szekeres Sándor, Iz.sá.k 
Szekeres Vilmos, Nagykanizsa 
Szekér József, IGskúnhalas 
Szekulesz József, Pápateszér 
Szele Béla ifj., Szolnok 
Szen1necz ödön, Hatvan 
Szemző Imre dr., Szarvas 
Szendrei Béla, Budapest, ·vrrr 
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Szendrei Sindor, BárB.ilci 
Szendrovits "Vilmos, Nagydcrcg 
Szenteli István örC1c, Tab 
Szentgály Dániel, Gödöllő 

Szentgyörgyi János örök., .T8.szb~r2ny 

Szentivinyi Jenö, J~„P'.11:,'J.' 

Szsntp~tery Pál, Budap~st, I'V 
Szepessy Sándor, Nag;ymányol<: 
Szerdahelyi János, Sopron 
Szécsi Dezsö, Balmazujváros 
Székács István dr., Szeged 
Széli:csik Elek, E3ztergom 
Székely Adorján, Debrecen 
Székely Ferenc örölc, Békés 
Székely Je11ö, Gyö1nrö 
Sz~kely Jenö, Györ 
SzékrJy Rezső, De1necser 
Sz::'..kel:y Sándor, Budapest, '/I 
Székely Sándor, !{ecsken1ét 
Sz<'.11 Ilona, Budapest, II 
Sz2mann J~„goston, Hatv-'ln 
Szénert . .\.lad<lr, Felsőgalla 

Szénert .4..ladár örö1c, Felsögali~l 

Szigethy Frigyes, Pács 
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