
1 

'I 
1 

·~:-:':·:~:-~ 
• ' „/>~ .• 

::.: .. _;; 

„~ .. • :.· .. ' . .'~."~::.:-.;;-;:; I 

GY 0 GY S l E lR ISSZ i 

AZ 

E V R E 

ÖSSZEÁLLÍTOTT A: 

GYÓGYSZERESZ, .QICL. KÖZGAZDA 
A „GYÓGYSZEílESZJ SZENLE" 

SZEn\(ESZTÖJE 

BUDAPEST 
v(l1gyo~i HATÉ EílHÖ KÖHYVHYOHDAJAHA!C KIADÁSA 



.t\ kiadó.sört felelö.s: Dl'. sz_„\SZ ~I'IH~\.l\tf:P~. 

Nyom:-ito::: vargyasi l\Iú:é Ernö l-:.önyvnyo1ndújában. Bpe.st. 
YTI.I., .Józser-u:.ca ,1:1. szán1. 
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flarniadi:::lJcn bocsd.to1n ú.fj<ira, a. Gyóy!]s:::crf:s:~i illnia/lachof, 
ff1ncl.y11cl1~ clsö 7.:ét kötele ·nagy silccrt ért el: ali[J i:cu1 patil,~a, 
ahol 11c forog11n kö:::ké.:::c11. E1111ck titkn iycn eyys:-.;crii: s::.:·crGny 
tcltcl'siJyc111 es igyckc.::etc111. szerint. azt gyii)töttc111 cgyllc, cnniro 
n gyOgyszcri:s::·Hcl.:. a. gyakorlati. élet s:~L·-rnpontjából sziiksC:ge 
t1a-Ji. Az „Al11H11tach-soro:::atot olyan s,;;akl:ö11yv11cl.:. s:::cinlcnn) anl'it 
H-Cl/ICS<ll.~ CfjlJSZC-t ul]:;: át f! fl!fŐ[/JJS;:on}S:;: -·- legyen akár ·VÚtOS"Í, 

uafJY jal11si patika. tulajdoHosa - luu1c1n (lll!ClJJ ólla1ulóan kéz
nél t:a-11) otl" jcks::ik írőas:::lalán 6s ralóscigo8 ViVliaként. utat 'IHH

tat, a111ikor egy-egy 'l~drallc111 problc;1nn /a1uícstalansúgáUa-n erre 
1;,~:iif,-ség ·ran. S:::6val és rövidcH: llns.:11os k&.:·H.:ö11.11e·Hck. 

Ehhc::: a::: cli:llc::: rag1c.<;::;li:odfnJJ1 1110~-1 is, (tJHih·or a GyUgy.'-;;:;(
n:s::.i :ilnianuch III-il.~ 1.-ölct{I állilollam Ös.<;;:;c: (e:; o1casó sok 
111i-ndc11t -1ncylaltil Venne n ·11tinllcnnopi élet s:::ii-kséylcft:llc;.: 1n6-r
tcn. ·mr:-llycl ismcrclcií !l!JC1nrpilu11i l11dja. E'.:cH fúl ~- 111i11! jö
t'is,:I' -- „a. /aksálds nf;c-jL·t" lJ0('81Ílom ff ka!'túrsu!.: rcndcllcc
f'::{s(·rc. Gvakorló r.111óaus:::crés.:i i:1:tL::cdci111 ,~·orú11 sok..~·::;or 6rc;:,
tcn;. l'f!Y ·r(s.:.lclc.~ 't(~7,::wílúsi l(./1H11-l1!1ó hitinyát. El6joril11lfak 
olyan tcccpl--for111ulcik i:s liatrir-(S(/ch'. 1u11r.lyfk11{/ u -rc1ulcs tuli:
:..úlúsl inínyclrck csöfl(jt ·rno·11d.a1u1k. )lcm f'!JJJ8-:cr tolrílko:.:tam 
olya-n rctaksa-lcronúsokkal, an1clyc1'i1tk jouos rolfdl J.:r·tsl'!fbC~ 
vo11l111t611al,: érc:lc111. lycn. ú111, dc hoi·ú jonlldjon u 1:idr3ld 
!Jlf<ÍYJJS::crés;:;' Egyetlen j6ru1n sincs, a.rnclylöl ii-:-c11tl;i:loso11 jcl-
11ildf/Ositást 1cltct11c kinli {s nincs s::akl.:ö11y1·. a))triy tcljcscll 
rCs.:·lctcscn ldtt-nic a. lJ(JHyolull t111'8u-k(rtl(;sck n:s;:;lc/c:::~sJre. 
E:::cH a hidnyon akatla111 scgitcid .. 11-mil:or i.~·1111_1·f11(Tfi lnl:,';a~ 
2:-.;ak(rUJl' Vcro11C1sdual, igyckc.:lc111 r<·Hfls.:crl>c foylalni ·111hlfla,:::l 
u lucllist, 0111clyrc taksa ás tclaksa prolilt:naik 111cr1oldásd·nál 
a.c:iik.w!u ra11. TcrmCs::;c/cscn fiyyclc111l>c l:cllc1n n:- iiss:;cs, eddig 
tncgjclcn/' rc11clclctcl.:c/' {:s n qyal.:orlufol- ·is. E,:-.:cl u rl'ss.:cl_, a,:-t 
fiis::.:c1n., jV s:::olgúlatot tctlc1n kartúrsaim-11Hk. Ilyen rilfoyú jcl
do]go,:·risnál clkcriilhf:/ctlcn a;:: is111crt cgys.:;crii s:::ubúlyok kö~
l-iso ·is. E:~ckcl' a .. :oHban s:::d-ndCkos(l.n ·i:cttc1n fiyyclc111Vcy arra 
.!fondolrn_. hogy a, pályára. lópő ifjú.ságno/,· lC[1yc-11 a tal.-~u 1neg
lfr·1111lásáho.:: cy11 t1c:::érfo11aln. 

'!. 



Ugyancsak a gyak.orlati-cdl érdckGbc11 az 19/;2-úc11 111cqke:.::r 
dctt il'afnlinf<ikal néhány kö:::luu:;::;11(t 1 ú.jablJ 1ni11túral g.110.rap:
tottan< (jogfolya.niodu<iny stb.). 

Nem, nnllas:::thaloni cl ·mcgc1nlitc11i o::l a tenger 11ché::;séf!C(. 
r1111cllycl a k.iad6 k611ylclcn volt mcg!.'ii.~·dc11i. .tl. papir-bcszrr~é,? 
kiilönöscn olyan tC!clbcn, a.111c1111pi a::: .t1.l11tco1acltho::: sziiksi:f/CS, 
hihetetlen nché,::s{:gckbe iitkö::.;-ik. Ugyanilyen súlyos gondot jc
}enlcl{ a. frönyvli;(jt6shcz s:;;iiks6gcs papír-lcmc::: clőtcrcni!ésc if<'. 
.;L joko::.:ott Jcölls{;gckröl ncHi is beszélek, elég ha. a:::t c111lí!cm„ 
lloyy c1n1ck a. 7.:ölctnck a::: clöú/lífci.si árn (/. 11111ltévi11ck tüVb 111i11t 
/u_:t,<;:::crcsét: tette ki és llogy Cfl!}-cgy 7'.:öt< .. :f' h'öriilbcliil annyiVo 
kcriil, 111i11t a1ncnnyit (1, Ii:arlár„itk a:;:érf' ji:.:ct11i fognak. 1lli a.::on
llan llCIH csupán a. 111á11alt: éliink, dr: ci holnapra. is go11doliu1li. 
S::íi:cscn r<illaljuk c1111clc okáV6l a::t a n1érhctctlc11iil nagy 111un
kdt-, a.111cly hoss:::li. lt611apok .o.;:::iinlclcn clfo_qlallságát jf.lc11ti s.:á-
111u11lcra. Cs -Clr11i.cly11ek anyayi cl!c11tétclc -~ ll:11ycgilcff - 11i11cs. 

.tl. 7-.:ornuiny -}2E!0/1fJ.~,'J. 1ll. E. ,«.::·á111ú rcnd.rlcl{ucl a folyú (r
l1r;1. cllillofla. u. lupokat a '/l(l]Jlárak ld!tddsd-lúl. .:L:: ,,;ll111u11arh 
t'ollalcCppcn nc1n ú; ·11ap/IÍ1', lun1c1n s,:u7"kö11,i1t·„ n1indo11ir·llflt, 
hOf/Y ne iitkö:::::iiHk a. jci11uillú rc11d(lclcld)(11, a::: c.:ét:i .:llmu1u1ch 
na.pttir-oldalait {s ·1l(:vHap-uu1lat6)ál tcljc,~r_11 cl111tp_11lu1'. 11 ltihiy
i:ct pcdiy a. 1ltdtJ-nyomdri adja kí. 

-'L:: .:ll1naJ1ach rc1Hlkiríili 1111111!:111ih1u .rt. soJ.: ullin i<irds. ldilt
s1;!f {s 11c111 nlolsU sorbu11 sok i::!falon1 crcdméllyf'. · c.::irt (/0'(! 
kl'r)iil.: a llarldrsaka/, joyarl}dfr 111cylJccsiil{ssr:l t:s kolltóoidli:s 
1i1c9i.rl(;sscl a luiliurús idúkl;CH. lui/1orús 11c1u.:.:s<:uck J;özüil. d~' 
;ni!Ji;; lclnf11ullu1!atlu11 1)(·'1.-<:-rflu!/ifrislJ(tH ú/jdra bocs1ilolt liru·mri
dil" fl(jfctct. 

.;\,z ~-llntanuc.·71 Y6g0n egy kis:akilllufú lcrclc:6lu11 ta
lúlhatü . .;\.rra k(•1'jük: e könyv olvasöit. hogy ha vatarni 
ilib;,ll. javilaniV1lló: vesznek észre, vagy a. jüvö évi _~\Jn1a

nachra von1tkozó vala1nilyen gondolatuk, öllctiik t[unad, 
szive.sl\Cdjcnck azt e li:-1·cl-:::·.:öl11p jclhns.:·111ilríslic11/ velünk 
közölni. 

1\linclen jóakaratú figycln1ezt0tést vagy ü1n(1.csot kö
s.:ih1cttcl vc.szün1~. 
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'I\lértékcgységek 26 
l>'f unka.szol ::;·ú] a Lo.:;;ok 

,·issza vél.el e ;c;1J.! 

XII. 

1\Iunkaszolgálatosok fize
tési pótlé.lta 

1\-Iunkttszolgálatosok java
dahnazisa . 

:rvrunl;:aszolg. kirend. 
iránti kérv. niinta 

Natr. hidrocarboncitun el-
lát<is 

Ncotodorit 
Nópjóléli ininisztcrclt 
Nosl.r;;. 2'!0, 250. 

Okl. Gyógysz. Országos 
Egye.s. . 

Orsz. Gyógysz Egycsuli.'t 
Orsz. I\:özegészs. !n'.éze' 
:Jr;.;z. l{özegészs. Egye.sü-

.'lülct 
Or;;:z. I<ö.zegt\sz.s. Tanács . 
Orvosok: l;;.öLszcr-ellútúsa 
Orvosi 1.:::1tn1a1·ü1;: 

552 

340 

157 

326 
396 

91 
363 

4:'18 
434. 
·!09 

42·! 
414 
355 
421 

O'rI 2·1·1. ~SJ 

OTI-vényck al;Hrú.sa 351 
Ovl1rlun1 tabletta 287 

P;1piros és doboz-áruk cl-
lát.úsa . 273, 274 

Pilocarpin kíszolgálütl.:tsa 377 
Pipcr..:-szappan úralt 250, 2fi2 
PípL•re é.s habaszapp::!n 

ára 3G7 
Pclroleu1n ellút(Ls 253 
Posta EBI . 23!J. 
Pos:ui tudnivalók 

25·1. 351 
18 

Pos'.a:tarifa 
Pó:díj-n1ódo.sítás 

Retalt.sű.torok 

Saccharin . 313, 325, 
Sajtókan1arai tagok 
Salicyl-sav és benzocsa-

y;:J.:s natriun1 ltiutalűsa . 
StatisztUGl. ( gyógy.szer-

tári) 
Szabadság ( alkaln1azot-

talt.é) 
Szaklapok 
Sza.ppan-ellátá.s 

1•1 
337 

815 

339 
609 

340 

·165 

39 
•161 
361 

Szii.rn.lázás 
Számla-illeték 

371 
337, 345, 
3•18, 353 

Szán1la és nyugtabélyeg 
fclsz::In1i'.ása 363 

S7:e.o,;z-beszerzés 236, 2·15, 
252, 262, 362 

SzCnsükséglet biztosítása 2·12 
Sze..;;zkcre.skcdök jegyzé-

ke 263 

TávbcszC!ö úllon1ú.sok 338 
Tabletták nagyltercskcdöi 

ha.szonkulc.sa 280 
'.D2rtási hozzájárulás n1ó-

dositása 322 
Ta.ksú\ás a-b-c-je 95 
Tcinctltezési .segélyakció ·150 

Tisztiföorvo.sok ·!23 
Titoktaritás (gyógyszeré-

szi) 3·10 
TÉ-n1ozgalon1 ·152 
'l'ovúbbképzés közp. bi-

zottsága ·133 
'förzskönyvezés 369 
Törvénysz.éki szakértök 

Tüzelöszcr-cllátás 267, 
279, 356, 36·1 

Vadéisznaptir 
Vasclin-rendelet 
Vall<is- és közokt. nün . 
Végkielégités . . . 
Vegyvizsgáló Állon1ó.sok 
Vidéki gyógyszertáralt 
VidCJü kerüle=te.1;: 
Vi.llan1os-encrgia korlüto

zíl.s 
Villan1os-cncrgia és gáz 

korlátozása 
\Tiiézi Rend g:,"ógy.sz, tag

j:ü 

Zi'.lrol.t cikkek ú:tadása 
Zárolt ciltk (ellútús) 336, 
Zárszalagos gyógy.'EZCTek . 

Zsidótörvóny alapján 
n1cgvont gyógyszertá
rak . 375, 381, 

Zsír ellátás 31'1. 315, 35·1, 

30 
261 
•112 

39 
418 
.:177 
·138 

236 

378 

íi1 () 

2·12 
359 
37·1 

393 

XIII. 



~~yomlaiás közben beállott változások és 
hibajavilások. 

3. és -!. oldal. :\z ·!A70il9·13. IVL E :,z rendelet értehnében 
a:: alkn11na::.ottak félévi bejelentése elniarad ott, ahol 1943. 
clecc1nbcr 12-én nc1n volt zsidó alkalmazott vartv ha volt. 
azokat clbocsátottúk. l\hol van ott az évcnÍe kéfs.zcri bcjc
le~tés h~lyctt pedig csak egyszer éspedig január 31-ig kcÜ a 
beJelcntesl 1negtenni. 

3'!. olclal. A „Gyógys:erés::. a1/..:.alniazottak ntinbnális Jizetése'· 
cin1ü ré:szben az ott feltüntetett szá1nok a pontok: nélkül ol
\'asandók. Tehát ne1n 2.88 (1.80), illetve 3.20 (2.00} stb., hanen1 
288 (180), illetve 320 (200) stb. olvasandó, ami ugyanannyi 
pengőt jelent. 

177. oll1 a1. „Szent ·venccl" gyóg11;;:ertcir. Bp., XIV., i{eri~pesi-úl 
128 ú.1 tclcfonszú1na 297-6·!2. 

610. oldal. .A,. vitézek névsorúba felvecndö: eiié;: Gy1ilafail.:y 
(Reclnikl Tibor, Bihardió.'5zcg. 

(iOH. olclaI. .t\ sajiókarnara tagjai sorúba felveendő: I(á!lcq; 
Tibor. 

480. oldal. .~\pútfal\·a G;:ó.ia tö1·z.skiiny\·i sz{,111<1: 22. 

.!;Fi. ohlalon „..t ypóyp.<;-,:fr/..:ii11yi 0töl nu.yr:1151uhf/ f'llt:rf.:,<;cl.- jcgy

::ék6-"-l;{< re:: Oil:l C'h/J.'!./1!1.í-í. s.:.dliiÚ_, 19/1.í. juniuír ;;:(;.tói {lel· 

lirlépii liotliro::.:at a/opjií11 H köectkc.::ü Jirlycftr·sifrJ a11yayol.: 

t·cc11tldfr jel: 

L'iqnor Frrri alVHiHil1ati saccharulHs helyet: lt.iadhatö o. 
Liquor Fc1Ti-oxichlorati saccharatus. 

Pill. Laxa11fcs helyett kíadható a Pilulac Purgantes. 
Synipus hypophosphoros11s compositus helyett kiadha:ó 

Syrupus Calcii phosphorici cornpositus. 
Syrup11s Calcii hypophosphorici helyett löadható Syrupuru 

Ca.lcii phosphorici con1positus. 
Ungnc11tinn c111ollicH.s helyett kiadható: az Unguenlun1 le

níens. 
1Ia.sclin11111 cliolcslcri11alu111 helyelt kiadható: '' \raselinurn 

.slearinatum. 

XIV. 

l 
' 

Ugyanezen határozat szerint: 
.,.1cid11111 olci11ic11111 lccln1ilou1t hivatalos szer lett. 
Digilalis Foli11m-nál 1negcngedték. hogy annak hanu1'.ar

tahna 15S(-nál kevesebb ís \ehe'.. f Ez vonatkozil\: a Digitalis 
Lanata Foliu1nra. l 

Li11i1nc11t11-1n Supo1Htl11m ca1nphor((,/111H Jnclegités nélkül. 
szoba-hö1nerséklcten készül új elöirat .szerint. 

Liq11ot fcrri-o:dc71lor((fi s(H'chai·atus-nü."k clöiratát az OI{l 
adta ki. 

Liq11or formaldclly!li Sapo1u1fus új clöirat. 
Parnfji11nni solidiion H10LflHric1t111 hiva,'.alos szer lett. 

Pill. Purga11t-cs elöil!J.\út az 01(1 aclta ki. 
Pilocarpin l1ydrochloricHn1 helyett Pilocarpinun1 valeriani-

cun1ot, illetve Pilocarpinun1 nitricu1not is li:i lehet szolgáltatni. 

Sapo dunis új elöirata szerint olajsavval ltészül. 
Sapo J(ali1111s új clöirat szerin~ olajsavval készül. 
Spiritus Snpo11al11s új elöitnt szerint olajsavval készül. 
Synipus C'alcii flliospllorici coH1f10Sit11s új clöirat:"it az OI\J 

ad'.<t kí. 
S_1;n1pus J(a/ii 1nutiiu..:ohnilfonici az clözö l"enclclli:i:zéssel 

;::;ze1nben Elixiriuin r{alii sulfogi.1ajacolici helyett ne1n adható !ü, 

1'riaccl yldio.d<lpl1e11yfL<;al in lüvalalo.s gyógyszer let~ . 

Unyuc11! 11.m /cnic11s elöiralá~ 1:1.z 01(1 adta ki. 
\'ctsc/11111111 Stc11ri1tutun1 elöíraLút az OI(I ad 1a ki. 
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/J, gyógyszerész hatál'időnaplójCll. 

JANUAR. 

1-én: Szán1J6züs. -- Elöfizc1:js a Szen1lére. - Beruházási 
hozzájárulús részlel0 esedékes. - „A11ró kUnnlevő
ségek felszólítása. - 3zen1élyzeti nyilvántartó ívek 
felfekte!ése (Gy. és :~ . .i•:lüek) - Tagsági díjak ren
dezése. 

;l-én: Gyója-járulék befizetése. 
8-án: i\Iérlegekct álvizsg.ílni. 

25-én: -"\lkaln1azot 1 ak kereseti .-:dój~1 nak befizetése. 
30-án: Félé;,ces vú1Lozósi jeh::1tés C\1. sz. nünta) az Értcl

n1csségi J\:orn1únybiztoss~1ghoz. -- . .:-\. rögzített adó 
fel!nondúsi hatúrideje. - Lejúrathoz kötött készH
n1énvok, köts:~orcl-~ <.'iiné::::ésc. 

30-ig keil. beadni az illetékes adóhivatalhoz az alkaln1a
zotLaknak 19·1:3. július l-töl~dec. 31-ig kifize!ett 
jai;aclalo1n kiinu ta túsút. .A. n:yugt ailleték posta lak. 
útján ugyanoda fizetendő be. 

JF'EER.lT/iR. 
1 -(·n: SzCunlózús. 
fi-Pn: G\·óia ~iúrulék hefizctés::;. 

l:l-én: 1\'z io'i-1. é'.'i adó I. negyede esedékes. 
2;)-{•n: i\lkalznazot!:.d.;: J;:erc3eti adójúnak befizetése. 
:~8-án: ~1.\lt. kereseti. jövec1ele1n- és vagyonadó bevallús bc

nyujtása. - LejúraL11oz kötött készítrnények, kölsze
rek ú tnézése. 

1-fn: Sz6n11ázús. 
;)-(•n: Gyója-júrulék befizeté.sc. 

:!;)-én: .A1kaln1azoltak kc:reseci :.1clójúnak befizetése. 
:31-én: Ebadó befizetése 19J,l. évre. - Lejárathoz li:ölött 

készíllnényck, kötszerek átnézése. 
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};..I'Ri!_,1:3. 

1-én: Sz(lrnlúzás. - Előfizctós a Szc1nlére. - Beruházási 
hozzájúrulCts esedélt.cs részlete. -- Tagsági díjak be
fizetése. 

;).['n: Gyója ·járulék befizet6~-:i·3. · 
2;)-én: .i\lli:alinazottuk kerese~i adójának befizetése. 
80-án: Lejárathoz kötöti készitn1ények, l;:ötszerek út.nézése. 

1-é.n: Szúrnlázó.s. - Tavaszi nagytakarítús padláson, pin-
cében. 

5-én: Gyója·júruléli: befizetése. 
1;)-l~n: } ... z 1o~t'1. évi adó II. részlete esedékes. 
~~5-é.n: ..:\lkahnazottak kereseti adójának befizelése. 
81-én: Lcjúrathoz kötött készítn1ények, kötszerek útnézésc. 

l··l·n: Szún1lázús. 
;)-tcn: (;yój~1·júrui6l~ hcfizcLésc. 

15-én: .;\.n;:«.n·Üzs l:Jegyi.ijl(:s rncg~_;zcrYczésc. ~ Csépliigóp
rnen \ i~szcl~rényckl1c:; :-:öt.szerekről gondoskodni. 

25-{•n: .:\lkal!nazottak kerese~i adójúno.k befizetése. 
~iü-ún.: F816Ycs snccharin-kirnutat(u; lczúrúsa és beküldése a 

p. ii. szal;:nszhoz. - Lejárathoz 1djtöli készít1nényck. 
kölszcrcl;: út.nézése. 

,]liL!lTS. 

1-C•n: Szún1lúzús. - Előfizetés a Szernlére. - Beruhúzúsi 
hozzújúrnlús esedékes részlet.e. - Ta,:..;súgi díjuk ren
dezése. - '.\Iérlegek út.vizsgúlúsa. - .;\pró ld.innlevö
st_s;e1.: fclszólltúsa. 

;)-l•n: c;yója-júrulék befizetése. 
'.!:S~f.n: 1\lk~~lrnazoltak kereseti adój:i.nak befizetése. 
;)1.-éB: Féléves változási jelentés (\í. sz. n1in1a) az Érte1nü

ségi I\:01·111únybiztossúghoz. - Lcjúrathoz kö1ött ké
sziln1'2:1yek, köt.szerek úlnézé~c. -- Fiókokui út.nézni 

(droQ·ot szitún v. rostún norrncntcsítcni, fiókokat 
kívlil:belül n1egtörölni). · 
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1 ~f n: 
;'j-Í' 11: 

1:)-[·n: 
'.ZiJ-én: 

1-fn: 
;}-én: 

2;~-éil: 
no„ún: 

.l~én: 

·~:i-{n: 

!.-{'E; 

1 ;";.( l1: 

~:;;. [>n: 
"" . '/\/"·•'.11 : 

.-\U(;iJSZ'l'(lS, 
Sz{un16.zús. 
c;yója-júrulék befizetése. 
.:\z lD·l·L évi adó III. részlete. 
„:\lkaln1azotlak J;:ercseli adójának bcfi--et ···e 
L " '·J l .. "t ' ,!, e::i . C]araL lOZ toto "t készítn1ényck, kötszerek útnézése. 

Szán1lúzás. 
Gyója-júrulék befizet2se. 
:\ll~~tln1azotla'.~ kereseti adójának befizetése 
LeJ:.u·athoz kotött készítn1ények, kötszerek ·útnézése. 

OKTÜllER. 
Sz5.111lúzás. -- Előfizetés a Sze111lér·e _ B . J : : · 
1 

'7: · · . 1 · ~ • . • · e1 u 1azas1 
1cz.-~1Ja1 u as esetlerres l·eszlet·e Ta{r·· · · d" 1 l 

7 
· . • . .7' · - ·.. · · - 6::iag1 J]a . .: ren-

c e.„ese. - ..:-\pro kunnlcvoséaelt felc;zólr't'1sa o·· - . 
ll

'l ,. ·'·, i" .. , · · · . :::. . „.... ~ < • - ::iZl 
.' S)·.Ld .\._,111LaS padlason. pincében. 

GyoJa-Jarulék befizetése. 
~\ll~~iln~azottak kereseti adójának bcfizeté"C 
LC]''I"tl1J • 1-"(·"'' 1 . ' • .„ . , " ~ 'oz .\.o (JLt; • .:e:-szrírncnyek. kötszerek úlnézése. 

Szún1l<\zús. 
c;yója-júrulék befizetése. 
„>\.z l~J.J·l. é"r.i acló I\7 ,.:,""'let·e·,181- 1 ., .. l' 1 , . • '-"-~ · • · .\. JCilZe eS"' 
.;\L~ainJ<.iZotLak kereseti ·1do· 1·:1,,.11- 1- ,„ . · ~. '-I:.„ . · . 

1 
· : ~ ' .~ • • .\. Je11zc1ese. 

: 'r.~:L'.: 1 ~\.lcl~~nu .. ~r~:;: .ha;::b~rva.l!ornúsúnak bcnyujl:'tsa. 
•..rCJd ! ,1 uH •:. ku u.n l ke:sznn1enyek, kötszerek ;'tlnózóse. 
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Bucfopesii uimuieitó. 

Közérdekü !elefoncimek: 

0-i Mentők. 
(};} Tűzoltók. 

12:i-f.i'iG Rendőrség. 
lSli-VSH Orvoshívó köz

pont. 
01 Távolsági telefon

beszélgetés elő- ~ 
jegyzése. 

0:3 'rúvirat feladása 
telefonon. 

Iliibaheje]entfik: 

03 Telefon_ 
:~H2-2;)0 ElekLrornos n1üvek 
'.32-l-.HH) Gúz1nüvek Pesten. 
i 5H-1 GO (}úzn1üvek Budún. 
18;";-8;)5 ,,-ízn1üvek. 

~/asliii tudakoz()}i:: 

:2:~B-ü10 ivíúv igazgatóság. 

H-1-i){)O és lH-807 Keleti 
pályaudvar. 

ll;J-B75 és 121-~13 Nyu
gati pályaudvar. 

B51-5Hl és 353-:381 Déli 
pályaudvar. 

2;39-SHS és 259-877 I~elen
föld. 

Egyéb tu<lakozúk: 

l88-2!i7 E'öposta. 
I 10-lOG Postatakarekptúr. 
:.:i3:i-'.?22 'l'elefonközpont. 
l5B-1;)H Telefonszún1ok és 

elöfizci.ük utún. 
1B3-1:iS Pontos idó köz

lése. 
:·~88-888 l)zcncLközvcLítés. 

Gyógyszerészeti érdekü cimek: 

í~YÓ~~yszer(>sz IGg~·esUlet (Orszúgos): _ 
' . . - l 1·· s- l 1· (Tel.: 225 Ügyviteli Iroda. \il., I- egec us anc or-u. 1. 

-098 és ·12·1.-:JS5). . 
\'egyvizsgúló 1\.Jlon1ú.s, \7111„ 1\ggtelck1-u. S. (Telefon: 
1:J'.2-207). 

.f;lyÓffYSZt'rl·sz 'j\•slület (Budapesti): 
~ · tf,~vvileli Iroda. \TIIL, 1\ggteleld~u. S. ( Tcl: 1;~2-2:::;J). 

c;~6gyszervizsgá1ó Szerv, XI\1„ Stefúnia-út 25. (Tel.: 
·19G-:JS7). 

(lyóµ;ys::i,részek Orszúgos Jólét.i .-'h.lapja (Gyója): \T„ .AJkot
n1ún:>-u. lG. (Te!: 12:-:l-:JOl). 

6 

Gvóg:rszcrbs1i Szaklapok: 
• Gyógyszerészi Szemle, D{_, Üllői-út 21. (Tel.: 386-12•1). 

Gyógyszerészi h'::özlöny, \TIII„ \Tas-u. 12. (T: 139-225). 
Gyógyszerészi Hetilap, \ 1III., Rökk Szilárd-u. 31. (T: 
131~100). 

Gyógyszerészek Lapja, VIII. 1 Népszínház-u. 27. (T; 
340-31'1). 
Gyógyszerésztuc1on1ányi Értesítő, VIII., Üllői-út 26. (T: 
140-249). 

Gj·ógyszerészhallgatók Segél;r- és Önképző Egylete: 
VIlI., Múzettm·körút 6-8. (T: 338-799). 

Ciyógyszerésztu<loznáuj·i 1'ársaság (i\Iagyar): \TIII., Üllői-út 
26. (T: 140-249). 

Okl. Gj·óg)·szerészek Országos Eg·yesi.ilete: \TIII., Népszín
ház-utca 27. (T: 3'10-314). 

Gyóg~·nö,·énykísérleti ..:-\llo1uás: II., Hern1ann Ottó-u. 15. 
(T: 153-833). I\:irendeltsége: \T., Akdénlia-u. 5_ ('r: 
112-l07), 

Minisztériumok és föhiva!alolc: 

?i.Uniszterelnökség: '!.„ ilár, Szent György-tér 1. (T: 160-
010). 

I\ií!iig;\:n1inisztériu1u: I., \Tár, Dísz-tér 2. (T: 160-0,10). 
Ucliig:';1ninisziériu111: I., ·vár, Országház-u. 30. (T: 160-

020). 
XIII. Gyógyszerészeti Főosztály. I„ Uri-u. •19. \Tez: Dr . 
. A.tzél Elen1ér egyet. tan., nlin. tan. (T: 160-020, 38-1 
mell. áll.) 
X\t/a. Járványtigyi és G:rógyszerügyi osztály_. IX„ Gyáli
út 2 a. Hely. vez: Dr. Siegler János n1iu. o. tan. ('r: 
1-15-1•15). 
I\:ábítószer-ellenörzőszerv. I\1., \Teres Pálné-u. 2•1. (T: 
186-822) . 
Országos J.:::özegészSégiigyi Intézet, IX., Gyáli-út -1. :\.. 
kénliai oszt. igazga1ója: dr. Schulek Eleen1ér egyet. rk. 
tanúr_ (T: 1-15--H5). 

:Pénzi.igyinhtisztéritun: 1. 1 \Tár, XI., Ince-pápa tér 5. (T: 
160-050). 
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1:-;;:{:í:lÍY''ié:;ii!~yi n!i;:üszlérhun: \i., l(ossuth Lnjos-tér 11. 
· ;·'I': 1:?5-~2no, 110-103). 
~~I. kir. G:vógynü\·énykísGrleLi Inlézet.„ II.: I-Icrn1ann Ott_?.: 
út :15. \Fez: dl'. Szahlcndcc I\:ároly foad]unktus. (T: lü0 

-s:·::)). - 1\:irendellség-: Budüpcst. 'l., 1\kaclérnia-u. 5. 
\'ez: De Gioyannini r~u[1ol.f főadjunklus. (T: 112--107). 

-;~,.,.,;:„·~-; ~-.;·Iisz.l{••'i'ii'l' II Lúnchid-u. 2. (T: 156~000 és "'i···· ·'1:'."' - .„.. . . . . . . ·~ 

150-050). . . 
L': '.':: e.~i~edr1:1ü (•:.; id.)zlek;:dé:-;iigyi nlini:::ztérhu~1: II., Lanch1d

u lca 1-:J. (T: lGG-200). 
\~::~lfrs- -:">s Ii:l5zok1l:.túsUp;:,·1 n1hlisz1.é.riuin: V., Gróf l\]ebcls

bcrc--tt. 16. (1': 129~-1:30). 
1.'.:::!zsú.giig)·1ninis:::tériun1: \' .. I\Iarkó-u. 16. (11': 121-670). 
i:':.on·;fo:'.eiini 1ninlsztfriu1~1: I., 'lúr, Szt. György-tér :3. (T: 

11Jo-o;-Jo és ll50-1::;0J. 
:-;:.11. Eg·Cszsé~.:;ligyi o;.;~;;lúly. ;.\ gyógyszerészi ügyek refe
rense: ~L1r. S:'.lai·eczl·:y Géza 6rnagy-gyógyszcrész. 

c:iiz,::lú\úc;ii;;yi miiú,,zi:'tium: V .• Széchcnyi rakpart C. iT: 
l'.'0-710 és e0-760). 

· \~llL \'·c:;zyip~ir! úl'1:~c~~·ú!l:1pi1úsi l'iiosztúly. ·vr.. 1'i1.1gy1ne-
;~li-u. 1. \'r: ·1:2"2~-o:-;u ;,s -1"2?-:.:JVi?>: _. : . 

:< t1 ;;l'.::~'i-\"['t1l'ln1i prnI1aga l!da n1i:11~<;;í L'r1url1: \ 1 l., i\rcna-ut 
S1:? h. (T: :.'.~:2-S·l·l és '.2:.!G--:2::;0) és :-\:1\'., ...:\nL1rús::;y-úL 
1:-~0. ( l.J5-:S50). 

'~'ú1·e:1n{,ikiili h::~d!g~iiül(::z.'.t~;; i<!ini~;zit'i': \~ .. ~\kadén1i:1-n1ca 17. 
('f: ·121-.... -201). 

[~t~:·:?.:~:1:yzúsúgi !~:l~binPtiroda: 1., .I\.ir(:.lyi. Palota (T: lGO-
nos J. 

. _ En,-mÚH;. zú írnluilai irndúja: 1., Eirúlyi Palola. IT: 160 
-DOS). 

Miv.;:;;tciok és intézrnények: 

_,;. EH'. :C[)t:~'llúl:'1~:i ~~iyaf:~J /~r1;:1egúll;.q)ÍiÓ Űc~ztúl~·a: \iL„ 
i\·a:2·\·rneí'.Ö-l1. :t. ( '1': 4:2:2--D'.JO. 4:~S-5GO). 

~~::::.<:'[;;;i·:t;:;i -;_,:crrn::Hybizi:1~;~úg: \-_, l,:iuüld-nll:a 10/c. ('T: 
1:2(i---71;'i). 

Fóe;;;.:_::.l\:l·,:a;~1l: I>:., 1T'l)y;"iú1-~l·r 1. (rf: 1_.')7-~i(j:)), 
~:.:.::tr! .;::.,:1;·;::g!ü"t·'.:~:tl: Ii.. F(i-u. li>,, <_T: :1;)0„" 1h0. 1:-ií; JJ()) 

I~épYist•liihúí:: \i., l\:ossuth Lajos-tér 1/3. ('l': 113-770). 
~~iizi:'gé.~:r::-:~[.';iig-;'í-'i ~iranú.c-; {Orsz.): L'\.., Gyáli-út "1. (Telefon: 

1-15-·1:15). 
:t·i:.(}z~:gl> . ..;zs0giig·yi ]n'l:'.-zt-t. {Ors~;.): IX., Gyúli-úl ·l. (Telefon: 

1-'l;)-'l-15). 
:·1!fé.riékhiti,'.le:.;i\·ö K\'.iyaíal: X., Fiu.n1ei-út 20/u. (T: 1'11-161). 
Jlosó~;z.a11}Htn ~<~·i!vúniartó i1·oda: \TI., Benczur-u. 13. ('l': 

·127-:)37) 
:Péaziigrig·azga.tó~;úg (fű\·5.rosi): \'., Sza1ay-u. 10. (Telefon: 

ll:J--li59). 
Pénz!.ig:,·ig·nzgatú;.;:.í.g (!H'st-~·idéki): \í., Szo.la_y·utca 10. (T: 

110-114). 
Stati:-;t~tikai !fi\·aial (n1. kir.): II., I.\:eleti I\:úroly-u. 5-7. 

(T: 150-020). 
'%:1:-;ztifÖLli'\'OSi I[iYatul (sz[·kesf(í,·úrc.:-;i): I\i., E:.úroly-körút 

2S. ( 'l': 189-300). 
'J:'i:'>1Jii'ih~r\'o~;i I:H\"atal (Jlt'!·dYLr1neg;:,-'l'i): l\i„ "\'úroshúz-utca 

7. <T: 187-Sili!). 

Egyeterrii intézrnények: 

I·:ir. ;,:u1 g;;:i I' Púzu1ún:,· F{.1:'1· Tu <lon1[1u;i.-'t~1.;;i·eie1n: 
Rek~ori hivatal: 1\,-., Púzn:úny Péter-tér 1;3. (Telefon: 

1 Lf5--0G\i), 
Böli::sés:d~ari rJél;:ún{tlu;-;;: \clIL, ~.!úzcnll!-kiirúL i.i<-3. ('l': 

1:-;0~·! 1.G). 
Orvoskari dékúnútus: '\'111„ [TJll'ii-út :!Ii. ('.I': 1:;·1----:2.101. 
C2uc:;iura: I'í/ .. Szcrb~u. 1U. ('l': lSG--O:Jfl). 

{~yúp;;,::;zeré,..,zPÜ 1íntfzel: (dr. i\'Iot:sollvi Súndor) l~\:„ 1-Iö~ 
' g;,:e:s Endrc-u. !--~J. ('1":1::.:1-61:)).~ 

C~~-óf!';::-::r.l'rh;n1PrPli ln!(•zet: (dr. J_,iptúk Pú! 1 ·vrrr.. Cillői-úl 
~ii. ( T: 1-.t;J~-2.J.I)). 

G:.;úg-y~;zertani l'..!lléz~'.t: <.dr. Issekutz Béla) \TIII., l.II!öi-úi 
~G. (T: 1:;i .... JSG). 

E.~iniai intézet últa!únos: (dr. ·c;roh Gyula) \iJIL. Eszier-
--' h:'ií::--y„ ~1. ('l': 1 :J0-~51). ' . . 
!'\. t'<;u::i 1:.rll t·:e:t•1: ~•ze:·;;p_.: ~·:~ g:--·og-;.·~;z~~rcsz1: ( c1r. Szék Ti

bor) \~lII., ~\Iúzcun1-kürút ·L ('f": 1;).J---l:JS). 
El,iniaí Enli~zi'L szt'l'\T·llt•n •!s anaEUkai: (dr. Szchellódv 

I/t.s:dó) ·v11r.. ?\íúzc,lln1-körút ·!. (1~: 1·!n---„t·l0). ~ 



f\.özFgészségtani Intézet: (dr. Darúnyi Gyula) VIII.. Esz
terházy-u. 9. (T: 130-•126). 

?-~öYénréIC'ltani Intézet \Till., 1lúzeun1-krL 4-. (T: 130-5"13). 
NüYén;rrenclszertani Intézet: (dr. Szabó Zoltán) VIII., lv!ú

zeum-körút •l/a. (T: 133-213). 

Betegbiztositó intézetek: 

Budapesti n;agúubetegbiztosító Eb'J·esiilct: VI., Jókai-utca 
6. (T: 128-326). 

Dohún;·,jöndéki ll. B. I.: II„ Iskola-utca 13. (T: 156-020). 
I~ls{) Budai Polgári I5etegsegélyző és 'l'en1etkczési Egylet: 

II., Batthyányi-u. •16. (T: 155-945). 
Els() Budapesti J>olgári Betegsegélyzö Egylet: VIII., Rökk 

Szilárd-utca 10. 
Uía,i6zási B. B. I.: \T., Gr. I\:lebelsberg-u. 10. (T: 122-827). 
Iiel;riérdeli:ii \Tasutak ll. B. I.: \TII!., Baross utca 130. (T: 

1-16~159). 

li\.ercskedelnli :Bank (!>esti Z\lagyar) Lúnczy-idap,ja: \T„ Fe
renc József-tér 3. (T: 18'1-888). 

2ilagúnallialn1azottak ].)izto:-;ítú Intézete: \TII., Péterffy 
Súndor-u. 12. ('r: 427-530). 

~Iag;i.·ar ][\irályi .\llann;asutak ]~. !t I.: \iI., ..:\.ndrássy-út 73. 
(T: 220-660). 

Országos ltiagúnht•iegellútó I~g;yesiilet: \TII., I\:úroly-körút 
5. (T: 133-67·1). 

Országos Reforn1úius Jiüzn1íiveHidési és Betegsegélyz(j 
J"g·y!rt.: IX„ Üllői-út 11/13. (T: H0-•18•1). 

Or.szúgos 'l'ársadalon1hiztosít6 intPzt•t: \'III., Fiun1ci-út 
Hl. (T: 1'16-100). 

Posta :Belt.•gségi li~iztosít6 Intézet: ·vIII., Szcntkirúlyi-utca 
·10. \T: l:lG-~359). 

:Po:-.la.iakarélqiénztúri I1etegségi I.1iztosító intézet: \ 1., Gróf 
I\Jcbclsbcrg I\unó·ulca 9. (T: 128-7-!5). 

Széke.o;f{iyúrosi ..:lll;;ah11azot.ü1k Segít() ..-ilapja: \ill., 1-Tadách 
In1rc-tér 2. (T: 227-030). 

iJjsúgírók Szanntóriun1 Egyesiileit~: \,iI., .'.-\ndrússy-út 101. 
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Magár.címek: 

[}i'. :\iz{•l fi~!l'IHél' egy. rk. tanár, niinisztcri tanúcsos, XL, 
F'ürj-u~ca 8/b. (T: 255--GGO). 

].J:r . ..-\ugusztiu I.iéla nyug. n1. kir. kísérletLigyi főigazgató, 
XI.. Hegyalja-út 26. (T: 256-856). 

RYr. Johan lléla n1. kir. titkos tan., úllan1litkár, az OIU főig. 
IX„ Gyáli-út ·!. (T: 1:38-8'16). 

Ifo,·ács ÖclCin testületi igazgató, \TIII., Aggteleki-utca 8. 
(T: 3:J8-6'18). 

Dr. l'!Joz."ion:ri Sántlor egy. tanár, n1iniszieri tanácsos, XI„ 
Himfy-utca 7. (T: 258-687). 

])r. ·putnoky li:stYún szakíró, \i., Csáky-u. 33. (T: 490-125). 
Dr. Sieg!cr Júuns n1in. osztálytanácsos, \T., Sas-utca 19. 

(T: 115-660). 
li}r. Sehulek I~lernér egycte1ni rk. tanár, az OI\:I főig„ :U., 

Horthy :,íiklós-úl 10-12. (T: 256-302). 
Eh·. S:~úsz 'i'iharnéi' szerkesztő, \TI.II., Üllői-út 18. (T: 

J.18-Sli-l). 
L)r, 'f'auffer (f.(tbor or!-,;zúggyülési képviselő, \TI., I~Icgcc1Us 

Súndor-utca Jí. (T: 224-222). 
E:ír;-;zinyi ICúi·oI~·, Z\li1.BI i'öfe1ügveelö, az OGYOE elnöke, 

Pes!szenlerzsebe1, Ferenc József-út :3:3. (T: 1,17-660). 
\'Hé:.-~ dr. ·vúr:.ul~· i~ászlú orszúgg:vülési képviselő. n. ?ILA.~ 

(;\-()E elnöke. I\r., Reállanoda-u. 9. (T: lSD-529). 

Budapesti kórházak: 

[}eihe.'idtt kórhúz. XI\i., I-Ier1nina-út 3D. (T: 220-Süi). 
Bródy .-ldél g)·prn1ekkú!·ház, \71.. Bókay-tér 1. ('T: 290-960). 
liSgyt.'i l'!nPk Iiúrhúzeg)·letfnek !\órhúza, \lllI.. (Tllöi-út 2:2. 

(T: J:J9-875). 
l~iit·;ii:.; I.J1rúnd f~údiun1 és Röntgen Intézet, L"\:., Bakúis-tér 

10. (T:187-fl~9). 

Erz:;{>hpf: kórház (SzöYelkezc1ek), IX .. I\:nezich~utca 1·L 
iT: 187-0:rn). 

11 



Fehlor li'.l.ert•.s:;J (~yt'!'i!H'kli:órház, 1::.;:,, Tűzoltó-utca 7-D. ('l': 
130-8:37). 

I.iorth:r ?1iIUdós kúr húz. X., i\Juglódi-út. (T: 1·18-558). 
ltgain;asrerHli li:órhúz, II., Zsig1noncl kirúly-útja 17-19. sz. 

(T: :J51-H7). 
r~úrÍ)!;ri gTúf :lLtpiiYúnyi kfizli:órhúza, Újpest, Nyúr-utca 

99. ('l': 295-959). 
?dL\!}! {F'erenc ,]ózsef) kórház, 1/II., Bethlen Gúbor-tér 1. 

(T: ·127-530). 
:r1~1gdu!E<.!.- .PoEklinika, XI„ 1-Celenföltli-út ~11. (T: 258-008). 
O'l'E i:ö~:;::ont-i kúi'húz~1, ~{f\T„ Uzsold-utca 29. ('l': 297-265). 
Stefúnia gyern1~iddinika, \TIII., Bókay János-utca 53. ('l': 

1;)0-SJ.0). 
Sze1ukúrhúz (Budapesti nl. kir. úllarni), \TII!., Ftonu1nelli

utca 15. (T: 1:33-99,1). 
Szent I~rz.~;él;c l: avúraren<li niH kórh[tz:i, II., Fö-utca ·ll-'l:). 

( 'l': :JG:J.-715). 
SLl'ili Ft>i.'t'!H'. kórhúz. ::'(II., SzE:hcr-út -15. (T: JG'.l-·1·1'1), 
Szt,nL fsi;'ún küzkúrhúz, ll\:., N~!.gyvúrnd-lér J. (,1': J:)S-505). 
S:t:t>nt ,Júno:~ Jdizkórhúz (új), :Xif... 1-Iieronirny-úl 1. ('T: 

150-100). 
::i:<'.'.nJ: László közl~f1r:1úz, 1:·-::„ Gyúli-úL ·:)-(_ {'l': 1-11--8:50). 
:~;z,':1i :~1r:r gít I.:iiz1~úrhúz, 111.. Bécsi-ÚL 1_:.;2. ('I': 1 G2-~070). 
S1 r:!l Fauht :-;:.:ii1ií1: U hon ( nyilvúnos kórhCi:(l. .:~ „ :\Iéhcs-u. 

·!. (T: 1:'1--189). 

IZonYfL;li>zU l~úrhúz, :.;:11„ 1\:irúlyhúgó-u. 1. ( 1': :1 G0-1 D5 j. 
1. ~~z. h;:in·t>~~l~úrhú:::. 17\:., c;yúli--ltt 17. lT: l·il-867). 
ii. sz. i!n~n·i·dli:ú;·lJúz, XII.. (;ön11Jijs (;yula-ú:. ;J5. ('L': :-;;)J-1:-l-i 

ó~. l5G----1-l:j). 

;o. sz. h;n~Y{·dk.::rll:'"tz, :·-:III.. f~úiJcrt E<'irolv-körút -1-i. (~r. 
2~1,S-SGG). . 

.;.[;~:: :·i' rá!~~-·!'('l',!!; szanatúl'iun1, Duclakc:;zi. 1:T: B110st :-~l;-!-:-'.iiil) 
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~{linikák: 

.:-1ppon:.i /!:dbert: Poliklinika, \TII., Szövetség-utca 14, (T: 
222-,188). 

!. sz. bel&,'")·ógyúszati klini!ta (dr. Herzog Ferenc), \TIII., 
Ludoviceun1-utca 2/a. (T: 131-20G). 

[[. sz. helgyóg·yúsz.rtti klinika (dr. Boross József), 1/III., 
Szcntkirályi-utcu '!G. (T: 133-G75). 

]jfirM és nenüheteg Idinika. (dr. Neuber Ede), \TIII., 1Iúria
utca 41. (T: 131-196). 

I. sz. sebészeti Idinika, \TIII., Üllői·út 78. (T: 130-215). 
lií. sz. s~~hész-t>H klinika (dr. Bakay Lµjos), \ 1111.. Baross

utca 25. (T: 131--215). 
III. sz. sPbészeli ldinilut (dr. ~<\dá111 Lajos), IX., Nagyvárad

lér 1. (T: 130-590). 
:a:. sz. nőg;róg;vúszati kli11Hu1 (dr. Frigyesi József), Baross

utca 27. (T: 131--271). 
IK. sz. ntig)·ógyúszati 1dinika (dr. Burger I\:úrol3,r), \TIII„ 

üllői-út 7S/a. (T: 1:io-G1G). 
Szeiné·szeti klinika (dr. I111rc József), \TIIL, 1Iúria-ulca ::H1. 

IT: 1::1:J-:3G2). 
]~1n1P~ {>~ id{~gkórtani klinika (dr. Benedek László). \iIII.1 

É:llassa-utCa G. ('r: 1:Jo-:-3G,2). 
GverinPl~ldinika (dr. I-Iainiss Elcrn6r), \ 1IIL, Bókay J únos

, utca 5.J. (T: l:JO-:J9G). 
Orr-. gége- é . ..; fiilldinika (dr. Lénúr<l Zoltún), \ 1III„ Szi

gony-ulca :JG. (T: 138-022). 
Sioinato!óg-iai klinika (dr. l\Iú té })énes). \ 1IlI., 1Iúria-u le<.1 

5'.2. (T: 1:35-0:35). 
lTrológ-iai klinika, 1/III., Cí11ői-ÚL 87/b. ( T: 1:32-597). 

íl u P. u r 
k©~n©9J1"•S 

Fő;ald·ár; D R. B 11. Y E R ,/4 i'l T A L 
gyógyszertára, Bpest, VI., Andrássy-út 3:1 
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Belföldi postatarifa. 

Levél 

1 

N,:yomtat.vány 
---

D / j f i 1 1 ö r b ' " 0 / j f; 1 1 ó r 
b ' " 

Súly holybo ' vidókro Súly 

1 

0 j 6 n 1 o t t lti.i:ön-gr~ig körön· 
1 •• 1 I !:ö:z:Ön• iojcln!.] gr-ig sógos ------

sógos ÍOjOn 'i sóges ho!yi 
1 

vldók 
----------; 

20 20 70 30 100 1 20 04 54 7-! 
250 36 86 00 130 

1 
50 08 58 78 500 50 100 80 150 100 16 66 86 

Levelezőlap 250 24 84 104 
(IVIax. tcrjedelcn1: l0.5>~15 cin.) :100 48 98 118 

12 62 13 88 1000 80 130 150 
I\:épcs levelezölap, ha az alá- 1500 !GO 210 230 
íráson lakchncn és a kcltcn 2000 2·!0 290 310 kivül' legfeljebb öt szóból úlló 3000 320 3í0 üdvözletet. szcrcncsckí vúna tat. 300 
vagy n1ús udvariassúgi kifcjc- 2 kg-on felül csak cg;,· darab-
zést tartaln1az. nyorntatvúny- búl úllú (cgybci'üzött \·agy kii-

tarifa alú C.:'ik, iöli) küuyyet lehet küldeni. 

.:\run1inta i 1Iönyv. zenen1ü 

1 

---·----~--- -
0 íj fi 1 ! ó r b o n 1 0 i j f i J 1 ó r b '" 

Súly ' _Súly 

1 

kihön- 1 o i á n 1 o t 1 l:ö:ön- 1 e j á n 1 o t t gr-ig 
1 

::6gos ~--h;l;ll~~: 
gr"ig ságos .~i;ij~;id'~ ---'---- _„ _______ 

-
50 08 58 78 100 06 lG 7(-i 

100 1(:) fiG 8G 250 10 GO 80 250 2+ 7-! 9+ 100 lG (i{) 100 -18 9B 11 B BG 
1000 BO 130 150 

1000 24 74 9-! 

.Arutniníaként kisebb érlékü 
i 

2000 40 90 110 
túrg;-·ak is küldhet ük :::ooo GO 110 1:30 

.:\rjegyzékek és kUn:rv•lrjegyzékek __ „_ 
gr-ig fill. gr-ig fii!. Egyszerre legalúbb 200 darabo1 kell 
100 OG 500 1 {j jcgyzék inellett feladni. Díjak kósz-
250 10 1000 24 pénzben fizetendők. 
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Üzleti pa_~~r Utánvételi rlíi 

Díj f i 1 1 ó r b o n 
Ös~:i:og díj fillé1bon 

Súly 

1 

kö:i:Ön· o j 6: n 1 o 1 1 
20 P-ig 40 gr-ig sógos 

helyi ! vidól: 50 P-ig GO 
100 P-ig 00 

:!50 30 80 100 500 P-ig 140 500 ~8 08 118 
1000 80 130 150 1000 P-ig 250 
1500 160 210 230 1200 P-ig 290 
2000 2-!0 290 310 

CsomagtarifOJ 

s ú l y d í j f i 1 l é r b e n 

Di.iüv I. és II. Ill. rv. v. ·v1. 

Súly kg 1 Ii:in 50 100 150 350 350 feliil 

1 GO 80 30 80 
5 80 100 100 100 
6 90 110 110 120 

Hl 100 150 180 230 
11 110 lGO 200 250 
15 120 130 240 300 
1() 130 100 250 320 
20 140 220 290 400 

Siirgiís jelzésii csornag díja fenti tarifa kétszerese. 
Terjcdehnes csornagdíj fenti tarifa egy és félszerese. 

80 
100 
120 
270 
:290 
370 
300 
5-!0 

Sürgős jelzésií terjetlehnes cso111ag díja fenti tarifa két és 
félszerese. 

,.Filléres" cson1ag (gyürnölcslartalo1nn1c.ll) díja fenti tarifa 
fele. (Ezidöszcrint hatúlyon kh·ül.) 

Bérn1entetlenül feladott csoinagok pütdíja 14 fillér. 
Biztosít::i.si díj 100 pengő érti:kig '.:!O fillér, 400 pengő értékig 

40 fillér, tovóbbi 400 pcngőnként ·10 filli:r. 
Fekbér darabonként Cs naponként 10 fillér . 

Csomag h:.í.zhoz kézbesítési díj 

Budapesten 
Vidéken 

K" 1 

30 
10 

10 20 55 

30 ·!O 50 
20 30 40 

Hi 



Különféle olíjok 
!----------------------·-·-------------·-·-· ·--·-- -·~„-

helyben vidékro 

50 iillér 70 fillér ~\jánlási díj 
Exprcss dij 50 fillér 100 fillér 

200 fillér pótdíjjal 300 fillér Exprcss kCzbesités !dHtcriiletrc 
TCrtivevény 70 íil!ér. 
TudakozódYiny 70 fillér. 
I\Icghatall.naz;is csetenkCni :!O fillér. 
1'!eghataln12:z.ás 1 éYre 200 fillé1» 
Ilúdicidí,j h<:."'\Vi 300 fillér. 

20 100 500 

I-~{iziinség~~s távirat 
Síirg-ös ülvii«1.t 
!ielyi L~virul 

T óv irat 

----~:édij 

l<l fillér 
:-Hl fillér 
on fillér 

Tá-;beszélő 

Oij~':'._: _____ ~:_. .... _ _!_l. Ill. IV. 

1000 1200 P-ig 

Díjrninimurn 

lGfl fillér 
:}GO fillér 

no fillér 

V. VI. 

!im: 0-25 25 -50 50-100 100-150 150-350 350-cn f?I~~ 

;{ percre 70 1-l:O 210 250 21:~0 :-ion 
1 :pcrer<:' 2-l: -17 70 8-l: H-! 100 

I'.'l~~ghh:•is dij:1 70 100 100 100 100 100 
'l'örlési díj 1-i 2B ·1'.°: 50 5G fi:l 

]~~l;;i heszél~etés dija. Buclapc;.;tc_.n ?.fl fillé:·. \·iclékcn 20 t'illéL 

11 

Külföldi postatarifa 

SUly 
tl6molors:ág 6s 

Proloklorátus 
Finno1s1ág 

Horvát~ 
ors:ág 

O!os:orstág 
S:!ovó!dc 

Egyób 
külföld 

~·~~ -·------------------------------
Levél 

Levelezölap 

20 g 
·!O g 
GO g 
80 g 

100 g 

30 
no 
GO 
60 
GO 

:JO 
60 
(j() 

60 
60 

30 
60 
60 
GO 
GO 

50 
80 

110 
1-!0 
170 

18 18 13 30 
--------------------------

Nyomtatvány· 20 g 
50 g 

100 g 

.-\run1inta 100 g 
250 g 
500 " 

.;\Jánl~'isi. clij bánncl~ 

Ofi 50 04" 50 
0{) 50 08 50 
12 50 16 50 

lG 
2-! 
4B 

külföldi úlla111ba 

12 
30 
()() 

70 

lfi 
30 
60 

fillér. 

1 fi 
·10 
BO 

GYÁRTJA: BEIERSDORF VEGYÉSZET! GYÁR RT. 
Buciapesi, iC!\'., i{otnócsy~uicc 41. - Telefon: 297--330 
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Poslcii tudnivalók. 

i\hneneti korlútozúsok a poslaforgalon1han. 

További intézkcdCsig: 
1. Ncn1 vcsZ fel a posta olyan cso1HC1f!01-ta/, a111~lyek bár

n1cly irúnyban való hossza a n1ásfúll11é.'.ert _ n1eghaladJ<L 
2. Bcszüntcltél;;: a budapesti úgynevezett ,_,helyi c.so111r1yok" 

fclvótclót. . . 
3. Bcszüntcttél;;: a cso1nagol\.nal\. löbb cilnzctt rcszerc egy 

s:;tíl!i!Ojc!Jy::;l'.kfa:l való fclvételC.\. . . .·· . _ . 
·L Bc.':izüntcllék .:iz c;1·prcss lu:.:lics~lcsl n. hclfolch icladas

ban nündenfajla postai ld.ilc1cn1énycknél. Ii:i1:(.'fclt kipc:!ick_ a::: 
til!aini, törvénvhatósúgi .stb. szervek által feladott, lovabha a 
hirlap.~·:::.crkcs,:t~<Js(yr..J< t'.s kiad6l1i1·11talok ci~n{1~;:- s:ú_ló c:r1irC88 
postai l>iildc11ii11pcl.' 1:s a !UJÚ[.l!f;1.:rrf('.'..·/u!11u1 k1ddc1nc11yck. 

5. Szünetel a fd1:irutllrchl,· felvcLclc. 
G. Szünetel n tdrir11!ok (·jjc!i 1.-ikt'..:·licsí/{sc, belföldi forga

lornbnn Cs a túviratok húzhoz ltézbesitése este 7 és reggl'l 7 
óra, között, továbbú a tú\'irati uta\vúnyok _ ltGzb:s.itése_ cs~e ~ 
és reggel 7 óra lrözött r1u1rfml1rr _Hi-!ol j(/1r. J;1-1fl d<.l11fan ·I 
()ra 1,'·n rcqgcl i c)ru. l;:():ótt 1. 

7. l\Ú;g·.'::zünt to\·úlJbi intt,zkcdésig· az úgyneVl'Zctt „gyenge 
i"oro·nlrnü 'idöl.ll~n·• 1 v:-:Ll' 7-· .-rcgg\!l .S-ig· l folytalolt ih\lföldi tú
vol~úgi beszélgetés /11 d 1·c .: ;11 ( !IJ/( s clíjszubú.-;a is. 

s. Budapc:·i-'.en n po;o;tahivalalol;,: cs-.:k délután ;3 ór:iig vcsz
!1l:k i:el cson1agokat. I\:ülön pútdíj 1nellvlt 12zen l~iö!: tú~ n J;,:ö
\'Ctkczö postúknúl arlhalók fel cso1nngok: ( sf_(: 8 un11.r1_. \'!. lter., 
\ií\n1o.s csú;-.;Z(!.l'-út 10. alatt. (jjfl-11a1i11ul prd1!/ n 1'-clct1 1:~s nyu
gati púlyaudvaro!tnúl l('\'Ö postnlü\'aLtloknúl. 

o. Bcszün'.eltél'- az ú. n. „ji!l(r(s C'Sl!liirl!fok" felv~!lc!ét. 

10. Beszün~cttük az \~·lü (dlalok postai ;.;zúllitú.sát u.: 01To.•;i 

11ac/dly (pióca) lduCfr/{t>cl. 

]~lyesz2tt cso111agok utúni húrt {•rítPs összpge: 

.A. 2-10.G00/10·13. 1.::. I\::. l\L szún1ú rendelet alapján az érték
nvilv:·1nítú5> néH;:üli c::>on1agoknúl cl post,:i :'dtal kilizethetö lcg-
11;c~··yohh li:árlérítt~si összeg. ha a c.so111ng teljes :;úlya 1 k:;-?.t 
11 e;~~ linld rncg, 5 P: 1 ];:~·-on felül ;) kg·-ig 2fi P: ri lq.;~on felul 
Ío J·,.;._io· 50 J.::i. 10 k2·-01;· fl.;lül 15 kg~ig 75 P; 15 J;:g-on felül 
20 1~';-i~· 100 P. l\. :fo-kgot nicghulndó :-:úlyú t:rl1~knyilvúnít.ús 

Hl 

nClldili cson1ngoké1·t :20 kg-on felül n1inclt'B n1egli:ezch;tt 5 kg 
ut{tn to\·ábbi 25 P fizetne];,: lti. 

c;;vóg,vszl'rtu1·talrnú cso1nagok kezelése. 

~·"-. g·yógyszertarui.Jrnú cson1agol;:nt a posta-1;.:ezclési-ula.sitús 
értcln1l•!H'::1 ked:·ez1nényes elbúnúsbnn ré.szesítil;:. Igy egy0b 
c.so111:1g-!n1ldernL·nyl1 l>:k;..'l szcrnhen. lcgelöszöl' kell szUllit:·1.sLt· elö
J;:Gszitl~ni (~;,; útaclni. Gyórgyszer~tnrlallnű cson1agok részére az 
cx~res_s -- tehút soro_nkívüli - k~zbesítüs Jehelösége is fennó.11. 
Szuk.o;egcs azonban. nogy a gyogyszer-tartatniú c.'3oinagokra. 
piros papirl ragas.szon a Íl'iadó „Gyógy;:;zer" fclirás:::al, hogy a 
posLi, fig:vc!1nc t:zckre a cson1agokra felhívassék. 

Mennyi élelmiszer szóllíthe1ió postán ? 

.'-\ 111. kir. kereskedelcn1~ és közlekedésügyi nünisztcr 
22D.D00.:'1DJ:"L l\·~.-1D·l~:L éYi rendelete alapján poslacson1a
gokban élclrníszerck csak a. következő korlátozással l;:üld
hetlík: 

r;a:·on:n \élő vn.g}~; vúgott úllapot.ban) két darab iyúk, 
vagy ncgy cl:tr:ib c:;1rkc, Y[tgy egy dnrab pulyka kiildhet(í. 

Hurgui;.:.-·~~ s;~[illít.úsúhoz szúllítúsi igazolvány szükséges. 
Cukor (b~':rntil:v al~Ll~ban) csak szúllítúsi igazol\·únnval 

kUlclhctií. ,, ~ 

E1ag·~·;ua ( vörtishag~·111a, Jokhagyrna, dughagyn1a és szú
rílotl h:tgyn.1n.) 10 kg súlyig kiilclhc~ö, nzonfeliil ·csak a flie
zógazcl:ts:'tgi rrcrrne!ök E";gyCsiil t Szövetkezetének ( ?i.íclesz) 
szúllítúsi iga::olvúnyÚ\':'.1. 

(~ahona t:~; tPng••r! c::;ak a fcladúsi hely szerint illct.L'~c:-; 
kü.:::::égi elöljúrósúg· <. polgúrn1c::U erl. szúllÍLúsi ig-~lzoh·ún~'Ú-
Ycll adható fel. ._ w 

I![!•-:11:·iníiek (fl'iss vagy i'iislölt úllapotban, lo\·úbbú kon
:,;e:r\·ck) Budapest ós k{irnyékére csak 01 feladúsi hclv szerint 
iliei0kes_ l~iJ:::~;é.~·i _clólj1~:rósúg (po!gúrn1e.sler), szóllÚúsi iga
znh·an;.-·:~':ul s:--~dl!th:llolc. ~\L't.shoya kurlúluzú:··'· nincs. Bel:;ö
sé~-c~k ( 11::cl 1

:. 1iid{i, ;.;:-:i-.., \·cse. 1núj, toYúhhú hur1.1:a. disznó~ 
''·· j_ :-:Lb. J .-o:::<dJ:•dun :-;:.~úllíUt:tló h:'irhnY:L 
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. ) lÜ kcr rnenny.·1ségig 
l , ·ó :encse 0 ·1 IiIU,·el~·e:.;ek (bab, )ül S ~l~-. l"esforcralnü I\:özpont sza -

f 1··1 s·1!· a i.UVC.; o küldhetők, ezen ~ ll e e \. e . 

lílási igazolványavnJ. _. '. o-ia küldhető. ezenfelül csak a Hü
i\lák 10 kg mcnnylSCo,t:1!.l' ·„· 1·a„zolványával. 

· 1-·· ·Jont sza 1ta:::.1 o"'" • '"!) . l- 'l fel-velyesforgaln11 \.OZ1 , ·"~l \·acr r tencrer1bo CS<l \. " . 
. lí. ·r t (l·enyércrabonabo' ":;·) , ' olőljárósácr (polgar-
' _....,1~z Í re'" szeri;t illetékes~ koz~eg1_ e, iel. :::-> • 

ada~st lh)e ~zá11ítási igazolványaval a~h"1.tso Tei'termékforgaln11 
n1c~ e " ~. 1 1 cs·:i.l· a TeJ- e · 'll't · si 'fc·J- és tcjter1ne \.C.t e'" ,'jl't'\ ·éllel (illetve sza la . ," ] 'l r crzett ~za .1 O C\' I·ö~pon" altal leJe JCo -

i~;;olvÓ:nnyal) a_dhatók fel,: inecr nen1 haladó n1e1~~1y~séf~e1~-
0 'fojás kél ktlog:·~1n1110 L fil rn1ennyiségen felt~~ 1s ~ :~; 
küldhető. TenyésztoJa_Sl_ e~l~~l:ke~ I\:özellútási Felugyeloseo 
l-„ld"'ni a hely szerint 
\u t: l · -.:,val · · jó\- étol·1j 

Sz;1l\'1l'1si írrazo VQl1.)-'u. ~.. ! l" ]J'11'0111fl·ZSll'rtC t:: \' • ·' 
< - '· 

0 
· • j '] SZ'l 0111 °~, " \ er111( Z•'iradél\ (zs1r,. 1a '. ·"1 cs·il· 'l fcladúsí hc Y sz 

,, l tt ·a·1 ~:)) "\_ " 'll'L's1 ign-
n1Grgarin. olvt;s~ o 1"1':/ :ó;·~a· (polgúr1nester) sza l n 
illetékes közseg1 _e. O;J~tl . < ~ 
zolvúnyúva1. adhato fe .. 

Dú! n11t 
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1.·lliiin(sJ 

Milyen élelmiszerkészlet tartható 
a hóiztartóisban? 

1-i 
J\ közellútflsi n1iniszier hivatalos lapjánr:lk 
szán1a szerint a háztartásban a következő 

készletek tartúsa van 111egengedve: 

'I'ojúsból legfeljebb két kg. 

19,13. n1újus 
élelnüszer-

Cukoi·hól a raktározható készlet n1egállapítva nincs, de 
a n1indennapi sziikségletet 1neghalGdó cukor-készlet esetén 
addig nem szabad cukor-jegyet igényelni, míg a készlet a 
fej-adagot fedezi. 

Zsírhúl a készletben tartható n1e1111yiség ineghatározva 
nincs, de ahol fejenként 1 kg-nál több zsír, háj, vagy sza
lonnakészlet van, ott ne111 szabad a zsírjegyct átvenni, nlÍg 
a készlet a fejadagokat fedezi. 

Lisziliöl sincs 111eghatürozva L1 készle!ben Jartható 
n1ennyiség, de akinek fejenként 2 kg-ot ineghaladó finon1-
liszt, v~1g.y 5 kg-ot n1egln:Jadó kenyérliszt jut birtokába, 
kenvérjeo::rvét nen1 veheti út, n1íg a készlet a fejadagot 
fed~zi.' ~-

J[ii\·el:reshfil (bab, borsó, lencse) a háztartásokban tart
ható készlet úgy van korlátozva, hogy ezekböl a ter111é
n:v·ekből senki se111 vúsúroJhai nagyobb készletet, inint 
an1ennyit a folyó gazdasági év (19-l·l. június 30.) végéig 
tényleg felhasznúl. 

1~úLu, rozs é:..; kl·ísZl'reshi)I a háztartási szükségletre ke
nyérgabona-jegy ellenében visszahagyott n1cnnyis6gel a lcr
n1elö szabadon felhasználhatja. 

Szappanból és n1osóporbúl szen1élyenként legfeljebb két 
kg-ot szabad készletben tartani. Ha nagyobb készlet van, 
az Inég nein kihágús, csak akkor. ha ennek ellenére jegyre 
újabb inosószappant, vagy 1nosóport szerzünk be. 

21 



Csillagászati és föklrajzi mfo!ok. 

.::.. föld felszíne: 509.950.700 négyzetkilo!néler (ebből 
70:G".1. vízfeli.Uet és 2D:-l~í földtcriilct). 

..-1. föltl :;úlya: 5 :5 lrillió tonna. 
A föld kfiblartalnu1: 1,082.8·11 köbkilon1étcr. 
.4.z eg·yenlítfi úbuérfije: 12.756 kilon1étcr. 
-~z egyenlítő li.crii1c:te.: •10.0íü k.ilo111éter. 
li föld pályájú.na k hossza: 939 n1illió kilo1néter. 
.:\. föld '..;ehessége: 29 ;S kilon1éter n1ásoclpercenként. 
.~ föltl sa.ját tenge-lyc küriil 23 óra, 56 perc 1 4 n1úsod-

perc alatt fordul n1eg. 
J\ föld l}ssznfpcss{•gc: 2.108 n1illió lélek. 
:'1 napnak a f()ldtéH vulfi tú;volsúga: 1<l~l:5 rnillió kilo-

1néler, azaz s1„~ fényperc. 
~":!._ nap út1nérl)je: l.-100.1)00 kilon1étcr. 
·- föhlnek a hnldlúl yalú 1dizepes túsolsúga: 38-i.:3~)3 

kilo1nélcr, azaz 11.l il·ny1nC1~öodpcrc (egy fényn1úsodpcrc 

2.D0.000 kilon1élcr). 
~'.l. hold át~n{·rfije: 3.500 kilon1éler. 

Eurónn. 
i;,„zsi:.~ 
_i\.frili:a. . 
Észo.k-.:.\..111 e ri i~~L 
Dél-.A.n1cril1:n. 
A„usztrália és 

Oceúni<-L 
Déli sark\'idék 

10,090.000 
·i0,970.000 
30,0SS.000 
2·1,2G7.000 
1S,3G8.000 

S.H70.000 
1--L000.000 

J.jli,/5.i.Ul/0 

52G.000.000 
i.15:i,ooo.ooo 

155,000.000 
175,000.000 

SlJ,000.000 

10,000.000 
700 

I-l.V. ;2.108,UOO.UOO 

52 
'.3S 

5 
7 
5 

1 

.:l i·illi!I lC!/i!U[!_HOliiJ rdi"o-~u: Nl:\'.' Yorl1: (Egyesült 1\\\n1nok) 

12 nüll\{1 11.\\1.ossal. 
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.A i:ilág föUhi 111ill1'0·.1· 

Barcelona ( Spanyolors..,..-io-) 
Bcrlín (Nén1ctarszilo-J ~' 0 

B~cs. (Nén1ctor.szúg) · 
~in111ngharn ( .A.nglia) 
Eoinbay (!ndiaJ 
Bo.slon (USii„) · 
Budapest . . 
Bueno3 --\u cs ( A.1 ~ c~tll:'l J 
Calcutta. (IndlJ) 

0 

'" 

Chicago (US„i\.l 
Cleveland (US.A.) 
Detroit (USA.) 
Glasgo\\' (_<\.nglia) 
T-I'1 n1l . · -·-<.;.. _nirg (Nén1e'.ors:úio-) 
1:~11ro ( Egyipto1n) ::> 

I>..yolo (.Japán) · · 
L?ningrúd _(Szovjet-u·niÓ) 
L1\·.:rpool {„Angli,a) 
London ( „A.nglia l · 
Los 1\ngeles (. US_-'\ 1 
l\I'.tdrid ( Spanyolorszú o·J. 
I\Ln:clH:ster ( ..,'l,_nglia ~ "' 
:\Iel1iourn;• ( ,, 11 „ •• ,.1,, 1. ,..._.· „. , . -\. ::,,,, ,L lfl) 
?.lc.„1ko ( l\Ii.;xikő J 

:I\liln no ( Ol:i.':izorszá,„) 
~Ionln.'al ( Canada l 

0 

~'!?szkva ( Szovjet-UnÍó). 
N:!poly (Olasz~r.<;ZÚ'„l 
i-:ago~'tL ( J-:1.pán) '"" 
Nanking (I(inn) 
Osaka (Japún) 
P:ír~.s iFn1nciaorsz{in·) 
P..:k1ng ( I(ina l o 
P:~Badclphia (US..:-\j 
P1Llsburgh \ lTS-~\ 1 
~:·ága ( Cseh-~iiorva véclnöl-o: :," . 
l~dO de .Janeiro (B1"1·,·1l" ) -~~i.:1:> l 
R

„ .„. lel 
onia ( Olaszorszú n· l ' · 

San Francisco ( t.iS ·\) 
S:io Paulo (Brazi!ia) 
Sanghai (!{ína l 
St. Louis ( US--\ l 

i:úrosai. 

1,390.000 
·!.339.000 
1.918.000 
1,300.000 
1.160.000 
2.350.000 
1,163.000 
3,300.000 
1,500.000 
·l,500.000 
1,260.000 
2,000.000 
1,225.000 
1,712.000 
1.196.000 
1,100.000 
3.101.000 
1.220.000 
8.-l75.000 
2.-100.000 
1.195.000 
1,050.000 
] .010.000 
1,120.000 
] .:.!:)ü.000 
l,IH0.000 
'1,1:;1.000 
1,150.000 
1.:::~;0.000 

1.000.000 
3.250.000 
'.2.S:J0.000 
1,500.000 
3.000.000 
:.!.oon.ooo 
J .023.000 
1.S:.!ij,000 
l,;:)65,000 
U00.000 
l,1:50.000 
3.500.000 
1,330.000 
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Sydney ( A.nsztrália '! 
Tientsin \ 1'\:ína) · 
Tokvo (Ja pún l · . ·. · 
Var~ó ( Föltonnúnyzosagl 
lakossal. 

Szii.retel;:: 

1,250.000 
1,300.000 
6,780.000 
1,355.000 

. ,- .·· . első helven .A11s.::lrú_~ia 
~\ Föld le.gnag-yobb sz1get:1 ~,,_o~a01•só.o-Jx1Í1 utúna Gro11-
• ... ·· 1 · , ,.. 69 7 OOO kn1-· .1. < 0 _, "" - OOO 1· r') úll rnelynek. Leru e.e 1· '"' · 

1
• ·•) ÚJ"-Gtdl!Cff (Süv. u1 - ' 

' ·1 (" " 170 OOO -..nl- ' 9" OOO J·nr') fruHl. következi t_,.,._'-- -· ; ·>) 'Zllacla.qas,"::1•fir (5 -· '- - ' 
1najd Bornco l ivl.000 l~n1S-.'1u1~úlrn.. (·133.000 ltn1:!), 
Bn.ffin-jöid ( 550.000 kn1:! , -

Tavn.k: 

l " he]\'et a l(n.~pi tc.n!}cr 
dl.e'ben 'l.Z e so - ~ l 1 ··vet .-i ta-yak sorren. . .< _, A. továhbi sorrenc a \o_ - -

fo,.,.lalja el, területe ·t·l0.000 ld;:-,:1 .- .· -tó ( 75.000 lnn:!), ~Lrnl 
0 

··, • 0•5 OOO 1011:! l. 1 1 ' un.a , · ·1 (" 1 OOO 1·1n~) l:i.:zö: u. tu l-·) · · .. , '.-~G OOO Jun:!). J)!!Jka ...... ·'- ' 
( "S OOO 1·1n.:) TIPlfj(l/IJ_f1/,.I. (~ • ··1 l 6-o 1·1n" 
u · .... -· . ·., u Eolalo11 tcruc e <:> '- -. 

nr pus.:1'! t 26.;JOO kn1-). --

/i. föh1 legho;-;;-;zabb folyói: 

. . . ,.. .· 6600 knl (.A.n1cri1\ll); 1. ),·1i<:si.ss1pp1-1'.l!S;:,OU11 
2. N·tus 6500 lon {.Afril;:a); . 
') ~:n·1zon·1s 5500 1;:1n l-A.n1enka); 
~· .Ir'·i~-Oh" 5300 kn1 1~\.zsi~1); 
"'· l 0 l ( A.z-1a). ::- Jenvi,,;zej 520 ;:ni • :o. ' 
u. • 1 1A.zs1·>)' 
G Y;:in<r(ZC 5100 \ll: : ""' ' 
„: Len<~ -H300 kn1 ( A.zs:a); 
" ( li..zo::t'l) • s. 1\inur '1·1SO l\nl ~ - .'. ' . 
0. l(ongó ·1200 krn ( A.t.:·1.ka ~' 

10 Ni<„cr -llSO lun (_t\f11ka)_, . . 
• -

0 fol ·ó .1100 l\nl (_.:\.ZS!U), 
11. S:irga .> _, l·· l" ~\-· .\QQO lon (.:-\n1crika); 
12. ;\Inckenz1c-.--~l :·1 ,,~;,;-~~;.') · 1. ( ,\inerika.); 
13 s·:cnt Lörinc-lolyo •) 0 -Ü ·'"11:1 - . 

· - •J! 1 „-00 i-n1 t l~\n1cnlutl, l·L La r a a 0 4 '- .,., , • • 

1' Vol<~a ::>GOO kn1 (Europ,:1), 
1 ~: Yul~on 0280 lon ~ )1.1:1cr_1ltn); 
1- Jndus ;-;1so kin (1\z3'i1a ! ' 

1. . · 1 ( \Z""l'l)" lS. Gan::·cs :JOOO -~n1 ::- ·."'" '. 
' Dt1n:; ""GO kn1 (Eurupa), 1'<1. , ,_ -~ . . . •)soo J;:ni (.:\.1ncrika). 

20. P~io Grande del Nort1.~ -
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/!. h'gn.Htgas.ahh heg-;.\·eli: 
Európában a :i\lont Blanc -1810 111; 

.4..zsi<iban a :\'lount Evcri;st. 8882 n1; 
_t\..frikúban a E:ilin1anl!z.saro 5893 n1; 
ÉszrLk--1.\1nerikúban a ?l'Iount ~\IacI-\:inley G2-10 111; 

Dél-.'1.111erikában az ..:-\.concagua 7035 1n; 
.t\usztráliúban. Új Guinea szigetén a 1Ioun'. \/ictoria 5100 in; 

n1agún az ausztrüliai l·:ontinenscn a 2196 n1 1nagas J\Iount 
I\:osciusko; 

Óceániában a 1\-Iriuna I\:ca (Ha\vaii) -1210 111; 
az _i\.ntal'lttiszon a l\fount Jvrarltha1n ·1600 111. 

Tengeri összekötő e-saton1ák: 
S:;;-11c:::i csatorna. _.t:.,. Földközi tengert a Vörös tengerrel köti 

össze Port Said Cs Szuez között. I-Iossza 160 Jun, tültörszéles
sége 70 és 110 1n között vúltaltozilt. _.t,,. Jnederfenék szélessége 
38.5 n1éter, 1nély.ségc alig 9-10 inéter. 1869-ben adtű.k út a 
forgalo1nnak. 

Pa11a m rt-<·sa lnr11r1. 1Dszak-.t\..n1eriltű.t DC!-A.n1erikálól vil laszt
ja el; a pnnan1ai földszoroson Colón Cs Pan<una között üpül-'.. 
Hos.szűsága 81.3 1011, rnederi'enék szelessége átlag 81.-1 n1, 
n16lysCge 12~13 n16ter. 191-1-hen nyitottúlt rneg. 

b's.:nki-kclcti csatorna. ( Vi11nos császár-c.<;atorna l. ..:\z 
Eszaki tengert a Balti tengerrel ( E:ieli öböl l kö-' i ö:;.sze Bnins
hüttcl és I·Ioltenau között: 98 kni hosszú, tükörszéless<lge ·1·1 n1; 
n1élysége 11 111. 1895-hcn nyitottúk n1cg. 

I~ori11thos,:i csafonia. _.\ .Jün tengert tI-\:orinthoszi öböl) az 
Égci tengerrel ( Eginai öböl J köli ö.sszc. 1--Iossz:i· 6.3 kn1, tükör
széle-ssége 21--25 111, n1élysége 6 rn, 1893-ban nyitottúlt 1neg. 

avósrnrirnuvesrn!i avar llí!. 
B U D A P E S 1, XIV. 
Hungória-körnt 114 sz. 
T e 1 e f o n: 4 9 7 - 5 9 7 

A 220.000 szómu Bel-

ügymin. rendelet sze

rint DA R M 0 L csak 

e r e d e t i cso„ 

magban árusitható ! 
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Mérlékegységek. 

1\la!J.lfrli'Or.~.:<iyon (L 1nr..:lcrrc'!1ds:::ctl ( 11illcr; lit(t1 l.:iloynu1un 

,1;/li,J a::; 187'.í:1~Ill. tc. ·L'c.:cf-tc Ve. 
iu.uuo 111 :! 1 helo:.tür ]lussz1nértékek: 

Egység a. ·1nC.lcr ( 111)) ine~y- a 
föld e2:y délkörCnel-r. ·10 null.10-
1nod r'6sze és hossz[t u franci<-1-
or.sz<igi Si.'crcs-ben örz.ö:t eta
lonon van .stanclardizúlva. 
1 niélcr = 10 decin1étcr 

(dni-) = 100 centi1n6tcr 
(c1n) = 1.000 rnillin1ú'.er 
(11011.) = 0,527 öl 

10 -nil:tcr = 1 deka.n1éter 
100 1ni·tcr = 1 he!;;:torn6ter 
.1.000 1nBlcr = 1 kilon1óter 

(krn) . „ 

_l ·rőj = 77 ,73 cn1 = 20 llu
velvl;;: 

1 <Jr;;.<;:: ·1·1_ 1'.<;:.:t = 1.0GG,S n1 

Jii/.L'Cljfk = 2,6i:l·l (:lll 

1 !úti = 12 hüvely!;;: = 31,6 
cn1 

1 ül = G lúb = 1,806 n1 
1 [( )lfJCTi n10rfüld (, CSO!UÓ) 

= 1,83 l~rn 
1 nlff!J!fal' ni(rfiJ/d 

1-.n1 
1 os:::'lnih: n1i:Ijüld 

kin 

S,353 

7,586 

1 jüldraj.::i 11i/rjülil = 7„110 

'l'eriilet 1n·Úrlé ke k: 
EgysGg n. H{!JJ.f,:·r-tnu:tcr, vagy~ 
eo·y n1l\ter hosszú és egy n1c
t~r szl!les terület. 
1 11<:yy.:rl 1n(lcr 1.t m:: / = 100 

nl!()'vzctc1ceiin0ter (dlli:::) .. = 
1o:OOo nl!gyzctcentinu;tc.r 
1 cni::: J inilli6 n(:g:yzclnlil-

. Ú1ne~·cr 1 nun:::) ,___----:_ 0,27S 
nég·yszög:öl 
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2.780,·i négyszögöl 
1 ·Hl!/!JS,:Öf)ÖI = 3,597 lll:! 

1 ltiHG = 189,6 lll:! . 

1 JJ!ll!/Ynr hold = 1.200 negy
szögöl = ·1,316 111'.! 

1 ka.ta:';.::trá1is lioltl = 1.600 
négyszögöl = 5.76·1,G n1:!"" "" . 

J l!cf ... ·túr = 10.000 111'.! = l,t3t 
katusztrülis hold 

'ié.rfog;ab:nértékek: 
En·vsé'„ a köb111Ctcr .• u1nely ~gy 
ni'0ler ~nagas, egy 1n&:e1~ s:-eles 
é-= e<ry tnéter ho:c;szU ter1oga
t~t j~-lent ( 111:1; .. . 
1 /cü/Jnil/Lr = 1.000 kobdcc1-

rnéter (d111:1) = 1 nllllió kö~l
centL1néter (Glll:;) '= l nul
liárü };;.öb1nillirnéter { 1111n:i) 

1 tcölJ ül = G,S21 1n:1 

1 f-.:öt1 /db = 0,032 n1:1 

1 //oss.:ú. iil ja. = 3,-110 nfl 

1 rih:id ül ja = 2,8·12 111:: 

tJ rn1értéli:ek: 
Egység a, liter) tun<J~' , egy 
n0:.:vzetdecinH:ter viz terfoga
túD;tk ielel incg (1) 

1 líicr = 10 deciliter (df} = 
100 centiliter (cl} = 1.000 
nülliliLer 

10 liter = 1 Uel;:alitcr 
100 lilcr = 1 hc\;;:toHlcr (lll} 

1.000 li/!.r = n1:J 

J_ 1nr s.:.c/y = 0.33 1 _ 
1 os;~trák mc.s:c/y = 0,3·1<) 
1 7/Ul!Jl!Ur ·m (S:::Cly 0„12·1 l 
J ilcc = 0,76 1 

f os::t níl; ifcr = 0.707 
J 111a!Jyar itcc = 0,S·lS 

1 piilf = o.sztrúk ltcc 
l,·115 l 

J j!O-:·;·;onyi iilt:rö = 62,5:1 1 
J os,:.lrrik niirő = Gl,·lGO l 
1 pc.st ~ 111 ( r6 = D:Ls 1 
J r:nh'./pi !'! d('/' = 12,.1 1 
J t:nl1:l.ui r1:ku. 23.l 1 
.1 os,:;inik l!ká = 5G.G l 
1 i!UlfllJUI' akó = 5·1,3 1 

Súlyrnért:fkcl;:: 
EgyS0g· a kilnfrt1u1~. n1cly 
egy köbdccin10lcr .J. '.J e hlin1fr
súkletü deszlilúlt víz .súl;yClV2.l 
egyenlő r 1.-y) 

./. kilo!/Olill 10 hcklograin 
(ll) = 100 dckagran1 rdkl 
= 1.000 gran1 r !.! ! = 10.000 
decigran1 100.000 cenli
gra1n {C!f / = 1,000.000 1nil
Hgnun r 111g) 

1UO kilof11'a111. = egy 1n6ten11Ct-
zsa ( q) 

J.000 llfl = egy tonna (f J 
1 l1(csi lnt = 17,5 g 
J lat = 15, G g 
./ a11.11ol i1 11i·ia ~~ 28,:..\G kg 
1 fon/ = 32 l:1t = 500 g 
J ln'csi fo11t = 560 g 
J niwjoni = ván1-lat 

500 g 
1 01·os,: pud = 16,:.is kg 
1 l1icsi md.:sa = 1.000 béc.si 

font = 56,006 l;:g 
1 os;:;·tnik to1u1ff = 20 bécsí 

lHÚZ.Sll = 1.120,12 ];:g 

( C~yógyszerü.o;zi n1érésekni:1 
187-1 elött az úgynevezett 
08.::lník orros! slil11ol;r1t 
használtúk, a111l1 l\'ekne1t C6':,:
;;;{)ge a liVra volt) 

1 liltra 12 uncia ne 
drachn1n. 288 skrupulus 
= 5,760 gran = ·120,01·1 g 

J u11cia = 35,001 g 
1 drachma = ·l,375 g 
1 .<;J;rupulus = 1„150 g 
./ !fr(!I/ = 0,0725 g 

...-1nu:ol infrtéke.k: 
II OS8.::111 [rtik: 

1 angol Y•:trd = 3 angol lü.b 
= 91,·!'1 crn 

1 angol lúb = 12 angol hü
velyk = 30,18 cin 

1 angol hüvelyk ::;_,.., 2,5{ cn1 
1 angol 1nérföld = 1.760 

Yard """' 1.609 111 

Tci'iilct 1i1irti:l.:ck: 

1 angol négyzet-yard (.square
yard) = D nCgyzetiáb = 
0,835:196 Hl!! 

1 <:ngol ne.:;-yzc:lúb (square
lOOt) = l·l·l n0gyzelhüvt.'lyk 
= 820 cn1:: 

1 angol négyzelhüvclyk 
(.squarc-inch) = 6.·1516 cn1:: 

1 nngol négyzct-n16rföld 
6·16 <tCl'L: = 2,50 kn1:: 

1. acrc = ·1 roots 

'l'(rjogat- (s iir111<:1·t1·l;ck: 

1 angol hajótonn:t = 1.lf.l n1~ 
1 angol regiszter-tonna 

2,S3 111'.! 
1 <!ngol i1nperiul gallon '1 

quarts = S pince = 32 gils 
= ·1,5·13G l 

1 US:\.-gallon = 3.785.f l 
1 rl.ngol bushel = S gallon 

= 36,35 l 
1 angol imnerial C1uarter 

= 8 bu.sh-el = 290,D 1 
1 angol bttrell = 160,56'15 
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S1il11mirlékck: 
1 a~o·ol font = ltl unc:i<l 

"' •-<> -9·' O' ~ ouncc) = ·.1-Dv,D- "'. "'. 
1 an<:Yol quartcr = ~ s;.onc 

_ "'?g font = 12.10 ltg 
1 ~1;01 tonna = 20 hundrcd

\vefght = 1.016 ltg 

l\Ieo·közclítö inértél~~k 
g;·bg)·:-;zerhcYétel cél.1ara: 

1 kdi:t:sktouíl jolyadi.'!.: .~ --3~-5 
(a gyó<ry"zer suruscge 

~zerint) 0 
;:, •• 

1>út'é'ST>1111CÍl lllO!Jll{,:i:I 

0,G g . /c{H 
1 káré&kiniúl so. c11l~or .. 

(és hasonló úllo1nanyu po
rok\ = 2-5 g 

1 kri t·t.slcruuil kr rcrl J!Or 
21/~-3 g ltét 

.l !J!lcr 11 irk1.:r111d1 t 1 vf<l_g
1
yevölt<.t

teásltanál. il1e vc e 
nld) = 6-10 g 

1 ceókrouíl jolyad(l.: 12-

15 g 
1 ci:ö1ncnül1111i 11öt·t:n11i porkc-

·i·cr{k = 7-8 g o-

1 k{:s71r!))f1l.lJi por = 0,5-1 „ 
1 l1otoSJ10l!úr 100 cnl~ 

1 i:i:::cspol!ár = 150 _crn::. 
1 csepp = O,O·l-0,0u g 

i:\i.nnli:.a 1nértékegy:;égek: 

Jlli:tcrldlognun = az a :nun:ta-
1ncnnyisCg,':;.n1ely 1 lulo~1an1 
súlyt egy n1éter n1agassagba 
c1nel. 

Lúcrö = az a Jnun!ta1nennyi-
séo- an"'l.ely 75 ltg súlyt egy 
w:f~oclpcrc uict.ll en1cl egy 
niéter n1agasságba. \-<\.Z ?111-
bcri inun1ta ér,»eltc atlaghan 
cgyharinad lóerő.) 

:n: ... égsúly-rnérési egység: 
Egy ufmos::::fVra = az a ny~

n1ús, •a1nely egy ctn~ _rei.~
lctrc egy ldlogra.Jn sull) dl 
nehezedilc 

Darabszá111olási n1értékek: 

J 1 ncat = 12 do.rab 
10 tucat nrtyyud (!Jros<:>) = -

1 

= 1·1·1 darab 
/'(fii ri:::snta 
piros 

!Íj /'i::8 ilHI 

piros 

·180 iv pa-

1.000 Í\" pa-

'Villainossági n1értéli:ek: 
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1.rou a fL:szül.ség gyakol'lali 111értékegysége. Oly cleklroinos 
erö, a111el.Y 1 Ohin cllenúllúsú vezetőben 1 _.\n1pCres ára1not 
hoz létre. 

1Faff = nz e\ek ro1nos n1unkaltifcjlés gyakorlati 1nértékegy
ségc. Eg:y \Valt clektron1os 1nunkakifejtésscl dolgozik az 
úra1n akkor, ha az rirn1not fogyasztó berendezésen 1 \Tolt 
vég.söfe~;zü!l;;égü vezelöben 1 A.n1pere áran1 halad át. 

Tí"nlldru 1H'oJ = az elcktro1nos nn1nka egysége, a \Vat'.-nak 
3.GOO 111úsodpcrceel való szorozata. 
Hl// 1Fo = 1 hckto\vnttóra rh1Fo). 
J.000 1í'o = 1 ltilo\\'ílttóra (k1t'o). 
7.'Jfi 1Fo = 1 lócrö-óra. 

Ii:ai;ucitás = Befogadó képesség: az az clektro1nos ára1n111cny
nyiség. a1nelyet vala1nely test rnagába fogadni képes. N-:1-
gyobb kapaciiássJl birnak a konclcnz:tlorok és az únun-
1ncnnyiségck c1raktúrozús{!ra szolgúló akktnnulútorok . .:.\. 
kapacitús inéröcgysége a l~ondenzútoroknúl a Ji'arád: :1z a 
J;:0tpacit;"1s, 111cly a konclenzúlor kút fegyverzete közt van. 
ha a konclcnzálort 1 Co11lo111hnyi clcktro111ossúggal löltjiik 
nieg, ez egy ·volt feszül'.ség-kUlönbség lesz . .:\ l;:ap:1citús 1né
röegy.':'ége az akkun111lútoroknúl az ..;lmpi'rc-dra. 

C'1J11!0111!J = eé;'Vl'Illö azzal nz elektronios úr:1n1n1cnnyi.s6ggel, 
niely 1 inf~ · nlatt útrnegy oly vczctö kcrc.szt111etszctén, nH:ly
llc:n nz :íran1erüssó;; 1 .:.\1npCrc. 

l01jektÜ©fJ'iles 

iuurng ©Jd'1:©J tütr©ili'©J 
Asthm©Jc1.,n·nrn 

SPERGELV BÉLA és SPERGEL'í BÉLÁNÉ 
gyógyszerészeti laboratórium 
Budapesl·, XIV., Stefánia-út 25 
Távbeszélő: 29-60-73, 29-60-02 
analitikai laboratórium : 49-63-87 
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'lf od6szncapr6r. 
a::: iircsc11 

1--Ui-iy Hl. 

16. n::pjútóJ 1nújus hó 1. napjáig. özsutúra és gidúra januűr 
hó 1. napjútól no\"Clnhcr 1. nupjúig: d) .~crgi:rc ege:iz évben; 
e! nn1flo11rn egész évbrn: f) 111r::.ri 11111ilra január hó 16. nap
iútól oktfihcz· h6 16. napj:iig, sikctfajcltojól'a és jércérc egész 
Óvbcn: h J ·11.11irfajtlf,·ak11sra n1újus hó 16. nrrpj1itól {!prilis hó 
IG. n:1pjúig, nyírfajdtojón1 é;.; jé1·c0rc> cgCsz évben; 'i ! cs<is.:ár
n1addrra no\·cn1hcl' hó 1. napjútól aug·u.sztus h6 IG. n:1pjúig; 
;1 til::::il;lu1l;asrr1, június hó l. 11r1pj(ttól úprilis hó 1. napjúig. 
tüzoktojónt és j1~rc0re egl~sz éYbt•n; .1; J já('á11lcala1sra. januúr hó 
lG. napjütól október hó 16. napjúig, f:ícúnlyúkrn egész évben; 
l/ fogolyra egész évben; n1J jiir)rr. luttisra és ·vadynlnmf;oki·a. 
(k~li: és ÖlTÖSl januúr hó 1. napjúlól augusztus hó 1. napjáig; 
J1J !l•rl(rc januúr h6 1. napjúló! július hó 16. napjáig; ol erdei 
s.:r1lo11klira április hó lG, napjától augusztus hó lG. napjáig, ki
véve a visszacsatolt kúrpt"líaljai. v.danünt li:eleli és erdélyi or
szúg-részckct. anH.:lyckcn inú,ius hö 1. napj:ítól augusztus hó lG. 
nai;]úig: r! kis (s 110.0.(.r kócsayr11, kanalas ff(111rc. iisti_Jkös 
1ft.'mrr. l1r1flliru ijrkrfc iliis.::rc!, fckr/c .oólJt<íro .. oól.1111/(Jr·srt'. 
·rn1!iprínra. !!ndrira. lii11ií're 1'.s dn11k11sinilpr11 pg(>sz \~\'hcn; s) a 
luu:.wik n1inden fajúra 0s az rJ ponthnn c111litctt Yizirnadarakon 
kívül cgTéh ··'zi:naclnrakra últnlúhan úprills hó 1. napjától jú-
lius hó '-iG. •júig; t ! 1·rindors1il.11n111ra. rrí1·risi5lpon1rfl. (s lioll(;ra 
fehru(!r hó I:: ~-pjútól oki.r'1hcr hó 1. napjúig; 11_J 1'nr"ldi) ·ma-
drirra. rc:n lú:·r;kra, lltJilrf1111kra. kis r1'rc.'<('.rc. riiriis 1:s ki'k 
r(n•s/rl'. e.' n's.:·-iil.111T1-, · /,(1r;iffLr,c,·cl!liir•. jal,·ríkr.~-r"!,11iio". fi<'i.<17.·r
sr-lyiirr·. kfr1 is.:fi!.urrr. durú.:siil,111·rr, /;ii:::iin•/_11r's ,';(',llf'l'l·l.111·r'. Ya
lan1int n .<.-r1solc /.-,· 11 /!lffll,1101" \';tlanll:nn„·i .fajt:"ti1il'a l'g·ész éYhen. 
i'Yt<n1 tt't'.i('d ki az ekíhhi H ! p0nt.i;':hn1; en1iítell tila.lorn ;i ::zö
lökhcn 0s ,:;·yiiini.i\('s(),,;UklH·n t :1<'t!h~ttti l:<i:ii1;s{rf(8 srTr:r1r'·f11r·kre. 

Tilos /rn·1il1l!fi 1·!1d1ís:11i: u J inlntl(•nfélc ·Yarlrn 1lajióli:ut;.'ú
Ynl (ar.;i°uTal, konóv~d. LaC';;:J;;ó\-:11. \'H.t;:>' 1nűs hajtúL1bbell janut1r 
h/) 1. TI:1pjút6! :lugu.<;zt u.c.; hó 1. napj(d_!:;·: li ! nlindenú~lc Yndra 
ft>ny.:-:ziiró nlknln1:1z:'ts:'1\'al, \·aJan1int l'(:piilög·épröl. gépkocsiról, 
:!ltr~lúhun n?ntorn.c.; .i<'irn1üröl Ynp.:y júrn1üvc! Pg1!.sz- (!vbPn: cl 
nlinf!e11n0n1ü csüll;;fisvaclrn ós rned\·(·re :.;ört>ttel és p(1stával vagy 
v:'!golt ólon11nal -- he\P<'rtve a kegy('lc111lö\·ést is - egész év
ben; dJ has:;:no:.: Yadra h;1jt(1kkal úprilis h6 16. nnpj(ctól au;;usz
tu.s hó J. nn.pj;'tig-: e J hn.sznns vadr:1 lf'sgödürzöl - kiYé\·e nz 
át\·onnló vízin1aclaral;;::.t - eg\~.sz évhrn. 

„Az eJ«)bhi heke:-:clt:•s 11 J pontjúban c1nlilett Uln,10111 nen1 ter
jed l;;i a kotor\:!u.1hiH'I \'é.g·zet.c kotn1"C~k111Hnkitru. tovi"ihhrl a vizs
iá\'!tl. c1 p{11·ú;,nn \'l<·'.l"l!•tt v(•rt•i))H.0 1 t•s a YérC'::::r1púra ht>vezetctt. 
tucskr'.lvul. v~tg·y friss disznó (n:t'(l\'l'l n\·0111r! !.'l'\•sz(Pit. ÚQ"Y-
ne\·c:-:rtt di.;;zr~Ós~kntyúva! való \·adúsz<itl'~\. ·-· 



Halász naptár. 

. .-t .:0;!.000/Hi-~·i. 11'. J.11. s.:. rc1Hklcl u liuliis:~:afi fi/ulmi idDT.-c/. <I 

küi:c/l.::c:ök(ppc1; dllapitolit• 1ncy: 

J'\_ nyílt vizekre nézve az úllalános halúszali tilalon1 ideje 
111újus hó 1. napjútól 111:.'ijus hó vegCig tart. E halászati tilalon1 
a hegyvidóki úgyncvezt;~l piszlrúngos vizel-.re, a Balatonra, a 
Balaton n1ellél;:folyói1i:11t torkaloti szakaszára, valanlint a nyilt
vizek országhatárt képczö szal.:aszaira nen1 vonatkozik. 

.A. hegyvidéki úgyneveze~t pisztrángos vizelten a halászati 
tilalo1n !Ja/Ocá rn ( Sa\1110 hucho) n1árcius hó 1. napjától n1ájus 
hó \'égéig, p(rlur!rn ( ThynHLllus vulgaris) 1nárcius hó l. nap
já'.61 1nújus hó vógéig. sclic:-;pi8::lní11gra, ('rruLa fario) olttólJer 
hó 1. napjúlól janu:."n· hó 16. napjó.ig. s:.:it:ári:ányos pis,::tní11gra. 
tSa\1110 irridcusl n1úrcius hó 1. napjától lnájus hó végéig, pu
fald sai11li1151rn (Salino fontonalis) október hó 1. napjától ja
nuúr hó lG. napjáig tart. 

.A. Balatonon a. 12.222---1827. F. ?>L sziunú rcIH.lclcttel jóvá
hagyott üzen1:.cl'\'hen úprilís hó 1.. napjútól április hó végéig. ter
jeclö időre 1ncgúlL1pí:ott haliLszati tilaln1i iclö alatt is szabad 
nyeles horog-gal halúó'Zlli. ?llújus h6 1. napjától in'.tjus hó végéig 
azonban horoggal halúszni tilos. 

..:\ Balatonba. folyó yizek, \'alanlint a Sió lor!;;:ola~i szaka
szán (<.t torkolattól szúndlott 1000 111 lú\·ols:"1gig. ahol elziu·ó 
zsilipek \·.innnk. a torkol;:1:tól ;::.zún1Holt első z.silipig·) az últa
lúnos halúsza'.i tilalon1 úprilis hó 1. napjúlól úprilis hó végéig 
tart, csuk:."tt azonban inúrcius hó 1. napjútül inárc.ius hó végéig, 
pontyot. pedig n1újus hó l. napjútól niújus hó végéig ncrn sza

bad fog-ni. 
fi .. ~!telcti és erdClyi területek, \'alarnint a I~árpátalja nyílt 

vizein - az úgyncvezc'.t pisztrángos vlzek kivételevel - az ál
:alános hn.lúszati tiL\10111 a fent 111egáliapitott tilalnü idötöl el
tt:~röen 111újus hó 1. napjától június hó 30. nttpjáig tart. Nyeles 
horoggal azonban ez alatt az idö alcltt is szabad halászni. 

_.\.z úHalúnos halúszati tilalnli időn felül n0n1 sz:1had nyílt 
\'izböl folya1ni (:s kövi rákot október hó 15. nnpjútól június· hó 

1. napjúig fogni. 
_A,_ visszafoglalt délvidéki terüJe:cken az 5·1·10-18·11. 1\L E. 

szán1ú rendelet 2G. ~-a t2) bekezdésének f) pontja értclnH~ben 
a visszafoglnlús ('lött hatú\yb:.in yolt jog.szabályok. az irány
adók. Ennp\;:. ('rtellnében ,„,,csc_r1(I \-·""cipenscr ruthenusl úpri
lls 11(> 1. nc1pj:'tt1'1l júniti.o: Jtl1 1G. n·;l\i:\i.s.;. po11l!10/ 1Cyyrinus car
pio l (~:.; n1úrnút ( Barhus nuvintilis f niújus hó 1. nnpjú:ól június 
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hú lG. nanjüic> ir ,„ .... 1.. . 
.• 1ff'• .•. • „ '. • .:e-· · Jfffl ... .;u 1Jf <'.<; J,:r')sii/lii/ L .• 
,n,::-,.1„--1s ~1narl'ius hó 

1
:- .•. · l UC!Ol1L'l'Cll '-''l'Hlr·i !'\ o. 1 

1 
· - .J. nttp]ato! ·íi)r·1·. 1 - - . , „, · ·< 

l,:;id !110 H1chol lHÚl'CÍU" 1,· 1 . · .. < !.].<; 10 \'C'~1;in· {'tilri(''Í.' 

1 
'<"~ ;:., .o nanrttól "•p ·1· 1 '"" t;o• .!· .. 

.:i..,~i1CU:'i fluviatiliB e-' •\'-'', . · _·· • · ~ ' !'!:s lÓ \'é 0·6i<~ níl:r.,( 
1 .. , ' l - •• LdCU .... )(>pto cJ··t •t'I <::> o• 

1 apJa.ol in{tjus hó lü · · .: . . 't 1 us l n0Yc1nbcr hó 1 
. napy·dg· h1iogn1 JH'n1 szabad. 

""ll"!d" '11 ,,u ao . i a omok péinegységei. 
t..:llan 1i (·rtóhckct rt 199 'S'i'lfl', 

1.oua. :ncy . .:t lciilföldi pr; n:·c·l,:" ' 1 
' 

1
" P. JI .s:. t'c~1rlch l allupi-

}
c</U'c"·c ,.. · 

1 1 
lo:sclc1 a1 folitconri ,, , 

"··'" ·•>„• u·.(T/J1 ni to::ik.j l;C111:rt1 Bank 

Ots:Ög novo 

.-\.rgentin:1 
B~'lgiu1n 

Brazilia 
El'it-Iindiu 
DulgcirJu 
Chile 
C.s_cl; prot.cktorülu.s 
Darun. 
Equ-::i.dor 
E~zt·ország 
Finnország 
Franciaor.c;zú"' 
Görögorszú;z-

0 

I·Iollandiu ~ 
J·Ioi·v(~:or.szúg 
Japán · 
E:ann.dn 
I{fna 
Lettor.szág 
Litvűnia 
l\f,:xico 
?..; n.gyhritannia 
Nó11etalföld 
Nó1ne~ország 

IIJ 

Póniogy!1ógc 

Arall!JJJrso = 100 ce t- -

fDO idc9on 
pón:ogysóg 

--~góórtókc 

p l , . · 11 d\·O 
:.r: .r10.1ra11k = 100 ccnti·1v'. 

( 1 hej f .i ~S 
:- . ~': rank cgyenlö 

p 

,~ !)_ap1rrrankko.l) 
J11lrr·1s = lOOO rei~ 
Rupiu = 16 nnna. 
Li r:l = 100 stotlnki 
-·;i„an.uprs0 100 ccntcn·o 
c.~.rh!c-oro11r1 = 100 fi1Ji~1· 

~1~1i1·1rrkoi-01"0"1i 100 öre 
CPntnvo 

E:s:::.t l:oi·o11r1 101) scnt 
l~,'i_;:11 ,:111i:·ka ~"' 100 pt:nni 
f.11/il(!(I /i'Uilf' - 100 . 
0

. 
1 

· ' - · . ccnt11111• 
- i (IC l/ilrt ""' 100 k'pta 
H_(Jllu11tl foriii.I e"" 100 , eent 
:':.unu = 100 hanirn 
1 cn = 100 -"f:'Il 
Dol!út = 100 crn' 
Sa11.ul11tf tar! L 

Lfl/ 100 .santiln 
.Lila 100 ccnta. 
,·lrrn1ypcso 00---'"' 100 ccntavo 
Fo11t stcrl! 11r1 = 20 shilin,.,. 
Iln_l1011di fo1·inl c-=c: 100 c.:i~t 
J!arka, = 100 pfennig 

5·L2S P 
p 
p 

·Ll·i P 
----.- I=> 
13.G7 P 
70.S·l p 
-.-P 
----- p 

G.87 !:> 
G.78 P 
:.:.21 p 

lS0.75 p 
6.79 p 

p 
p 

-.--P 
p 

-.- I:> 
---- p 
-.-P 

lS0.75 p 
t:35.70 p 
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OrHÓg novo 

Norvégin. 
Olaszország 
Peru 
PortugS.lia 
Ro1nánia 
Spanyolország 
Svájc 
Svédország 
Szerbia 
Szloválda 
Törökország 
Urugu·1y 
USA 
Venezueln 

Norr{:y koroHa· = 100 öre 
Lin( = 100 t:cntcsin10 
Sal = 100 ccntavo 
Escudo = 100 centavo 
Len = 100 bani 
Pcsctci = 100 centesin10 
Srújci frco1k = 100 centin1e 
Seéíl koro11ci = 100 öre 
Díndr 100 para 
S:::lovdk koro11n = 100 fillér 
Török font = 100 piaszter 
Aranypcso = 100 centesimo 
Do1/ri'r = 100 cent 
Boli1:ar = 100 centavo 

10D idegen 
pón:::ogyicig 
ponp6ótlóko 

77.10 p 
-.-P 
-.-P 
-.-P 

2.75 p 
32.- p 
79.80 p 
82.- p 

6.78 p 
11.6·1 p 

268.68 p 
-.-P 
-.-P 
-.-P 

Gyógyszerész-alkcilmcizotick minimális fizetése. 

ilfininuili.'> fi-:ct{s fi{)Ofn-os 1iOlllkl.-a.I cfnJiitt pengőben (::áró
}ll11c11 a:::: crcdc-/ilcg 111Cffá1lapílolt alopdíja.:;ds; ff két üs.s:::cg közti 
kiilö-uVö:·:.c-1 a vótl{7~ öss.:::cgc.} 

---------- ------------------
Ol:lovolo; gyógy~:::oró~: 

' 2. 61 többi 
1. óvbon ' óvbon 

iL J csoport 

(Budanest, törv. hat. 
jogű -ós peslkörny0ki 
megyei városokban 2.88 ( 1.80 l 3.20 ( 2.00) 

B) c.'i'oport 

(egyéb megyei 
solt) 

CJ csoport 

( li:özsógek) 
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váro-
; 1 2.72 (1.70) 2.96 (1.85) 

2.56 ( 1.60) 2.72 (1.70) 

Approb6:!t 
gyógyHoró~: 

3.8-! ( 2.-10) 

3.52 (2.20) 

3.20 (2.00) 

1 
1 

1 
1 

i 

inspekciós díjak táblázata. 

..--lz éjjeli iigyeletcs szolgálat legkisebb <lí,ia. pengőben: 
t:. H0°h-os póilé!~kal eg;viiii (zúrójelhen az eredetileg n1egá!„ 
lapított; alapüíjaz:ús; a Jdilönbfizet a pútléJr összege.) 

-------
Ha a gyógy$:tCrlór 

v6hott ügyclc!cl ci!!andó ügyolotcl 
!art tari 

.tl) C8oport 'LSO (3.00) 2.-10 (1.50) 
B) C80[J01·/ 3.20 (2.00) 2.-10 ( 1.50) 
0) csoport: 

ha a községbf~ll több gyógyszer-
tár van 2.-10 11.50) 1.60 ( 1.00) 
ha a községben egy gyógyszer-
tár van 1.60 (1.00) 1.60 ( 1.00) 

E::cl.:hc::: a 1Cff},'.isr,/Jú di}ukho:; a köi:c;.tkc:ö lcyl.-islbb pótdíjak 
jdn!l11ak: 

I. _-'\. vasárnap ójjelért nlinden kategóriában 1.-- -:- -.60 = 
1.60 pengö. 

II. I-Ia a gyógyszertár este D óra utún nyitva van: 
a 1 11 <:1<;ig~ n1ioden 111egli.et::t.lt-'.l OráérL l.:_ -!- = l.GO peugö, 
hl 11 orato\ n1inclen n1egkezclett óráért 2.- _.; .. 1.20 = 3.20 

pengö. 

11 vasárnap teljesített. ldilihunuu!~a legkisebb díja: 

oklcvelc.r.; 
approbúlt 

~4.) csoport 

·1.50-f- 2.70 = 7 .20 
5.50-~-3.so-:-s.so 

~--B_l_és C \ csoport 

•1.--j-2.-10 = 6.·10 
5.-·-f-3.-= 8.-

Leg.iJúbb ezt az ü~szcgct ali:koi· is n1eg kell fizetni. ha n. 
vasá1T;ap .'.elesílett 1nunka felénel~ túhnunkaként szú1nított díja 
Jcevesebh lenne: 

_„\. 268..100·19·10. B. 1\T, sz{u11ű rendelet a betegségi biztosí~ 

tási kötelezettség szeinpontjúból 1negúllapított javadahnazúsi 
1.1atárt havi 600 pengöre, az öregségi. rokkantsái;i, özvegységi 
~s __ á~·vasúgi biz_to.si'.úsi. kötelezeltsóg sze1npontjúból lnegállapí
tott JUVadahnazas1 h:üart havi 1000 peno·öre enH:lte föl. Eletbe-
lépett 19./<i'. júliu.:s 1-Ln. 

0 



T 
Az öi-cg;,;égi .:::tlJ. hiz.losítúsi ügaza'.ban fizetendő jürulék ; .. ! 

ö_z,:szcgc egyelőre 550 pengötöl 1000 pe-ngJig :1.zonos. 
Tvrindazok, akik eddig ú. n. n0tlo fizctCst kaplak ( a n1un

li:.aud6 ncin Yon'.a le a '.ársudalon1bizto:oílúsi júrulékol~ ft.)\ét ~s a 
inunkavúllaló helyett fizette a kercscli adót). a jüvöben í.s 
netto fizetésre t:irthatnak igényt, a társadalo1nbiztosí:ási terhelt 
és a kereseti adó jövőben át ne1n vállalűsüval, tehát nen1 le
het csöltltcnteni a fizetési pó:lékot, illetve fizetést. 

Táblázat az alkalmazottak fizelésének 
lcis:i:ámitásához. 

(_!\. 36,10/19,13. :rvr. E. szán1ú rendeict alapján.) 

Eletbelépett 19·13. július l-én. - A„ szú1nolt pengő összeget 
jelentenek. 

Ho o fizt1hh 1943. Al:kot obból A 60 n;0.os Uj fhalós 
juniu~ 30·ón volt olopfi:a!Ós fixclósi pótlók a pót!ókokko! ogyüll 

--------
200.- 153.85 92.31 2·1G.16 
210 .... " - 161.5:1 96.92 258.·!6 
220.-- 169.23 101.5·1 :!70.77 
230.-- 176.92 106.15 283.07 
2·10.-· 18·1.62 110.77 295.39 
250.- 192.30 115.38 ;{07.GS 
260.-· 200.- 120.-- 320.--. 
270.-· 207.6!) 12-LGJ :.l:l2.30 
280.--- 215.38 129.23 :.l·l·LGl 
290.-- 223.0S 133.$5 356.93 
;{00.--- 230.77 13SAG 369.23 
310.-- 238.·iG H:L08 381.5·1 
320.- 2·113.15 1·17.69 393.S·i 
330.-- 253.85 152.01 ·l.OG.. líi 
3·10.---· 2G1.5·l 156.92 ·118..!6 
350.--·· 2G9.23 161.5·1 ·130.77 
:JGO.-- 270.92 lGG.15 ·1·13.07 
370.- 28·!.62 170.77 ·155.3\1 
380.-- 292.31 175.39 ·167.70 
390.- 300.- 180.- ·180.-
·100.- 307.G9 18·1.61 ·l92.30 
410.- 315.38 189.23 50·1.Gl 
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Ha a [i:c-tós. 1943 
juniu~ 30-Cn vo!I 

·120.-
·!30.~ 

4·!0,--

·150.-
·160.--
,170.--
·!80.--· 
·!DO.--
500.--
510.-
520.--
530.-·-
5·10.--
550.- -
560.-
570.--·-
580.--
590.··--· 
GOO.--
GlO. 
620.-
G30. 
6·10.·--
650.--
HGQ.„. 
670.-
GSO.·-· 
690.·-· 
700.--
710. 
720. -
730." 
7·10. 
750. 
760.-
770.-„. 
780.-· 
790. 
800.~ 

~· kiegúszité.o,; havi 

A!d:or obbó! A liD 0/,,·0~ Uj fi:clci5 . 
olopfi~oló~ filohhi pótlók ' pó!JÓ (O!d10! agyÜlt 

323.08 193.85 516.93 
3::>0.78 198..17 529.25 
338.·16 186.15 533.33 

(-1-8.72" 
3·10.15 190.38 536.53 
353.85 195.72 5·19.57 
361.5·1 198.85 560.39 
369.23 203.08 572.31 

:176.02 207.31 5S·L23 
33·1.Gl 211.5·1 506.15 
302.30 215.77 GOS.07 
'!00.- 220.- G20.-
·107.GD 22·1.23 631.92 
·115.38 228.·16 G·l3.8•l 
·!23.08 232.69 655.77 
4.30.77 236.H2 667.69 
·l38AG 2·11.15 679.Gl 
·1·16.15 2·15.38 691.:33 
·15:).85 2·19.62 703..17 
·1G1.53 253.8-1 715.37 
·lt3D.2;3 258.0S 727.31 
-176.92 262.:11 739.23 
·lS·LGl 266.G·l 751.15 
-Hl2.31 270.77 7G3.08 
500.-- 275.-. 775.--
507.6D 27D.2a 786.92 
515.38 28:1..!G 798.8·1 
523.0S 287.60 810.77 
530.77 291.92 822.69 
538.-16 296.15 83-1.61 
5-16.15 300.38 8·16.53 
553.85 30·1.62 858..17 
5131.54 :308.85 870.39 
;JGD.23 ;)13.03 8S2.31 
576.92 :{17.31 89·1.23 
58·1.G2 321.5·1 006.lG 
592.::>o 325.77 918.07 
GOO.- 330.- 930.--
607.G:J :13·1.2::; 9·!1.D2 
GliJ.:38 338..15 953.8·! 

0:13.3:1 pengöre (évi GAOO P.J 
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' Allami pótadó az alkalmazotti kereseti adóhoz. 

A.z nlknhnazottak Ju:orf~seti adójúra kivctenclö állanli pótadó 
kulcsn. a kiivetkezö: 

80-100 0.26 .J.10- ·!GO 13.50 
100-120 0.28 •160- ·180 J..l.80 
120-1·10 1.18 ·180- 500 15.80 
1-10-160 1.·12 500-- 520 22„--
160-180 1.66 520-- 5,10 23.40 
180--200 2.1'1 5,10- 500 2·1.80 
200--220 2.62 560- 580 26.20 
220-2110 3.10 580- 600 28.-
z,10-260 3.58 600- 640 37.90 
260-280 ·l.06 6·10- 680 ·10.70 
280-300 ·L5·1 680- 720 ·16.-10 
300--:320 7.20 720- 760 52.70 
320-3·10 7.90 760~- 800 58.-10 
3·10-360 8.60 800- S·!O 6-1.50 
360-380 9.30 8·10--· 880 70.20 
380-100 10.·10 SSO·- 820 7G.3ü 
·100--120 11.-10 920·-- 960 82.-"" 
·120---4·10 12.50 960-1000 87,10 

1000 pengön felüli fizetésnl:l az ftllan1i pótadó kulcsat az alk.ll-
1nazottak kc1·ese:i adója utún százalékban hatúrozzák incg <pl. 
1000-3000 pengöig az acló 293 .szú.zalókút kell fizetni l. 

.A... fenti pótadó 1nagábanfogla!ju az eddig külön-külön ki-
1nut1tott külön adót, rokkantcllútúsi és hadfelszerell~si adót. 

l . 
nvóovszervBovészeti ovílr Ili!. 
BUDAPEST, XIV. 
Hungária-körnt 114 sz. 
T e 1 e f o n: 4 9 7 - 6 6 7 
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A 220.000 számu Bel-

ügymin. rendelet sze-

rint D A R M 0 L csak 

e r e cl e t i cso-

magban árusitható ! 
::/o;:i?·0)::;:;s;;:;,-:; V~Fil:J~:>; '"°"SC:·::>::z;till 

Mennyi szabadságra és végkielégitésre 
van igényük az alkalmazollaknak? 

1. Fizetéses szabadság. 
.4..) G;rógyszer{•sz alkahnazottak. 

1. _i\. felelös veze'.ö és nen1okleveles szabadságának legki
sebb tarta1na nincs ineg<illapitvu; ez n 1nunkaadó ós 1nunka
vállaló szabad 1negegyezésére tartozili:. 

2 .• A...z approbált és nen1approbált gyógyszcrCszeli: óvcnl:;:énti 
fizetóses szab:i.ds<lga a következö: 
szolgálati éveinek sz<ln1a oklevelesnek upprobUltnak 

=·=--=:.~--=-==-" ___ "„-·--1x1:·-szübaas~gn~p: --= 
1 
2 
3 
•! 
5 
6 
7 
s vngy 

ha ugy,111abban 

Szolgálati évek 
szll1na 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
H 
15 vu gy 

12 18 
13 19 
14 20 
15 21 
15 22 
15 23 
15 2·1 

töhb 15 2·1 
a gyógyszert:irban n1ültödtel;:, 

B) Segédsze1né.Iszet. 

·~-----~~~~~ pé.nztúri C.s irodai 1nüszal;:i raktári ':lll~al-
tisztviselönck scgéderöncl:;: nulzottnak 

6 6 6 
G 6 6 

12 G 6 
12 6 6 
13 8 8 
13 8 8 
1·1 9 8 
1·1 9 9 
15 10 9 
15 10 9 
16 11 10 
16 11 10 
17 12 10 
17 12 11 

tVbb 18 13 11 
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(:) :0HnC.li:ét li:atrgbriára egyforn1ún érYén;res szabút~·ok: 

l, _.\. legrövidebb sznbaclsúgiclö tar<a1nüba a ltözecsö ,-Jgy 
csatlakózó va.súrnapokat 0.s Sze:nt I.:;lv8.n napját nen1 lehet lH> 
,o;zán1ílani. 

2. Szabadságra csak lcgalúblJ egy évi szolgálat ut~h1 tart
hat igény: ,;>.z ulkalniazolt. 

0.· .A . .szabadsügidőre júró fizetés teljes összegét a szabad
ság niegkczclése előtt ki kell fízctni. 

·l. -·\ tenné.'1zetben jú!'ó .szolgáltatások J.;:özül az étkezésnek 
a lcgl~iscbb n1uukabérrcl kapcsolatban 1negá!lapitott ellenérté
két a szabadságidö alatt '........_ ha az ,:iJkahnazott az étkezést ter-
1116.szetben ne1n veszi igénybe - az illetrnényhcz hozzá kell 
szún1ftani. 

5, .A.z all~a!Inazo~t .szahadsúgúról nen1 1nonclhc.t le, n1ég ak
l~or sc1n, ha a szabud.ságidöre járó fizetést a 1nunk:iadó külön 
1negfizeti. 

G. „A„z fgy p0nzzc-l 111egfizelctt szabucl.s:::igot incg nen1 aclott
nalt kell tekinteni. 

7. „Az alkaln1azo:t .-:zahaclsúgJdejc alatt díjazással júró 1nun
kát n1ús nn1nkaaclónál sc-111 i"{tllalh:lt, c11.; azt a nlellékfoglalko
züsút. nll~Jyet cgyt!bkl'nt is fol>·tat, a szabaclsüg ideje alatt is 
cllúthatjct. 

S. „„\ s:-:ahndsúgl'!i úpr. 1.- ·(>kL :31. közölt kell kiadnL 

II. Végkielégités. 

Gyóg>·szer('.'iZ-alli:nl1nazot.:nak ötévi folylaló!ag·o_-; szolgúlai 
~~sel0bc~n Vi~gkil'll~gHC.sre v.111 igüuye. 

\iégkiell>gíté:::t c.sak akkor lehet ltöve1.elni. ha a 1nunkaad6 
n1onc1 fel, vagy ha az alkaltna;:ott Út.onnali hatúlyú kil0pCsr1~ 
joga:-; olthól hugyia el úllús~!t. l·la nz alkalin:izott n1ond fel, 
\·Ggkiclégílésrc ncn1 tarth<.t'.. igényt. Ugyancsak nc1n tarthat 
ig·ényt végkie!0gí1.úsre akkor ;.;en1, ha a 111unkaadó azonnali ha~ 
tályú eliJot:.súláSúra szolgúlú jogos okból szünteti nH:g :llkal
n1azlatásút. 

)J'.inckn h!u·un1('\'i .<;zolg-úl:1t nlún 1 havi fizel(·.s: u lvlj•'.c: 
. ;.;zolg(1.l~tti idö: figyclenihc "J.;:e!l vt;nni, Ugyanc:>ak iigyele1nh1' 
){,,Jl i'•'llni n n':Hl:-:zt:i·es ntl•lh'kj{11·nnclúsúg·okal ( ügy<'h·ll'N dij (•.;.; 

.hasonló!.;:). ·végkielégítés illeti 111eg az el hall alkahnazolt hoz
zátar'.ozóit is, 

_.\_ vl~gikclógi:és n1inclcn 5 évi szolgúlat után 1 é.s ~::\ havi fizetés, 
3 évi .szolgáJ:it után 1 havi fize'.és, 
l óvi szolg{~lat ubln i::~ havi fizetés, 
1 havi szolgálat után 1/36 havi fizetés, 
l napi szolg. ulún 1/1080 havi fizetés. 

Példa <t Yl•.gkielégítés kiszún1íiúsúra: 

Hu az ulkahnazo:tat 5 évi és 6 havi szolgálati iclövcl hn
c:;ú:juk el (•s fizetést~ havi ~~GO.- pen.;ö. akkor: 

:~ év utún jár 1 havi fizetés 
2 év ulún jár ~-;; havi fizetés 
ü hóra júr 6 C:36 h.1vi fizetés 

360.- pengö 
2·10.-- pengő 

60.- pengő 

Gyógi1szerész cilko.lmcizoHcik !uióm", beí·eg" 
segélyzőjárnlék és kerese!iadó tábléJzcitci 

------------ ---·----·--·-· ----------------
T " ' ' 0 d ' i Dot<:>g~6gi "jóruli:ik 

Ali<. korc-
Ösn:os fi:ol6s 

_,_„ _________ 
i 

(60 "; .. -!:e! H6tkö:ncp'! 30 31 1 
soli cdójc 

\'csór· 

1 

ó!lcmi 
eegyü!t) oop 

Vórosbcn hOncpbcn 
pótcdOvc[ 

Fel un :iapo~ 

;}.'i(i,- l.iS l.li lü.!19 li.GS G.3S 
.!";',;, 1.89 1.5·! 1 ''" ....... J G.DD 17.üfi 7.2H 
,~SS. 2.00 LG::; 1.:-31 JG.Dfl 17.6:.J S.1·1 
,-;o.í. - 2.lJ 1.71 1.38 20.0~ '.20.SO 11.20 
,J,!0.- 2.22 1.81 l„l·l 20.03 20.SO 1.J.20 
d·JO. 

') ._,„ _,..,,) l.Sf) 1.52 20.0:-; 20.SO 12.30 
,)(;,.!,- 2.·~ ! LfJti l.60 :!3.10 23.90 13.-10 
dUS,·· '..l.55 2.0S 1.6ü 23.10 23.DD 1·1.50 
,J8.j„- - 2.G!l 2.16 1.76 23.10 23.9~) lG.20 
.jOO. 2.ií' 2.2G 1.82 2~Ll0 23.HD JH.20 
í!G . 2.S!~ 2.:;r; 1.8fl 2íl.17 27.1 s 17.SO 
Í·í.!, 2.}J\.I 2 .. 1:: 1.D;; 2 1i. ! ·;- 21.u, 1!.lJi() 
',,, 
{/''· :.::. J n 2.00 2.0:: '..lr).17 27.1.-;, 21 111 
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ÖsHCS fiIOIÓs 
(60 0/~·kQI 

együtt) 

46.J.
.JSO.
.',9G.
Fi12.-
528.-
53.J.JS 
5.}2.50 
558.
;")(J.;)0 

589.
IJO.J.t;o 
6'30.-
6,']5.50 
651.
GGG.50 
682.
()91.50 
71J.
'"i28.fi(I 
7.',.J.
'1ti9.50 
7/ti.-
SOG.
S:rr.
Sfi8.-
8!1D.-
f);J().- .. 

[Ili [ ,„ 

T " 
Vasár-

oap 

3.21 
3.33 
3.H 
3.55 
3.66 
3.70 
3.77 
3.88 
3.98 
·l.09 
·1.20 
·i.30 
·lAl 
4.52 
·LG3 
,L7,1 

·LS·1 
·1.95 
5.0G 
5.17 
5.27 
5.38 
5.60 
5.81 
6.02 
6.2·1 
GAG 
G.G7 

1 6 ' a d 1 j 

ll&tköinop 

Vcirosbon 1 Falun 

2.62 2.10 
2.70 2.18 
2.80 2.26 
2.88 2.32 
2.98 2.·10 
3.01 2.·11 
3.05 2.·15 
3.15 2.53 
3.2·1 2.59 
3.32 2.67 
3.U 2.7·1 
3.50 2.Sl 
3.58 2.87 
3.67 2.95 
3.77 3.02 
3.8·! 3.10 
3.9·1 3.16 
4.01 3.2·1 
·i.11 3.30 
4.20 3.38 
·1.28 3„13 
'L37 3.52 
·1.5·1 3.66 
·1.73 3.78 
·l,90 3.D·! 
5.07 ·LOS 
5.2·1 ·l.22 
5.43 ·1.36 

Bol~g::ógi jcirulók 
Alk. lcctc-

30 ! 31 $Oli odójo 
ól!omi 

napos hónapban 
pó!odóvol 

29.22 30.3·1 23.-
29.22 30.3·1 23.-
29.22 30.3·1 2·1.60 
32.33 33.58 31.-10 
32.33 33.58 33.-10 
32.33 33.58 33.·10 
32.33 33.58 35.·10 
35,,11 36.78 35.·10 
35A1 36.78 37.·10 
35Al 36.78 '10.-
17.08 17.7,1 50.90 
17.08 17.74 50.90 
17.08 17.7·1 50.90 
17.08 17.7·1 54.70 
17.08 17.7·1 5·1.70 
17.08 17.7·1 62..10 
17.08 17.7·1 62.·10 
17.0S 17.7·1 62AO 
17.08 17.7·1 70.70 
17.0S 17.7·1 70.70 
17.08 17.7-1 70.70 
17.08 17.7·1 78.·10 
17.08 17.7·1 86.50 
17.0S 17.7·1 86.50 
17.0S 17.7·1 9·1.20 
17.08 17.7·1 102.30 
17.08 17.7·1 110.-
17.0S 17.7·1 117.70 

Háborus gyógyszerkiszolgált<lltási korlátozások. 

.Aktcdro-ii, Dolanthi, Gcntcdrin, Dopydri11, Pcruitin ús 
Stiu11~loto·11 nevű k&t!teresztes gyógyszerelt csalt olyan receptre 
s~olgu_ltathatók l~l. unH:lyen u beteg neve. életkora. fog\:llko
zasa es lakhelye is fel Yan tüntetve. (~'\ gyógyszer ki.szoJgj!-
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tatúsakor a venyt vissza kell tartani, a n1éregltönyvbe beírni és 
n1e2:örizni ! ) 

~Olli11i11I rcagy Vármcly sóját) t.JrtalnHlZÓ gyógyszert, 
gyógyszcrld.ilönlcges.<.::éget, vagy vegyileg egysCges összelételü 
gyógyszert csalt orvosi rendeletre szabad kiszolgúltatni. r .'!'.J 1.[!,-;.-; 
/1!1.íl. B. JI. s::. rr;ulclcl.J Ez vonatl;:ozik a Co1npr. anti1nalari
cara is. Chinint vagy sóil tartah11azó, akár új, akár régi vé
nyeltre a gyógyszert egész JnennyisCgCben, vagy a j<;l kírá11.wl~ 
ydnt a vényen rendel'. 1nennyi:.,;ég tört részében is ki lehet szol~ 
gáltatni. i\ kiszolgáltato'.t 1nennyiség árát ltell inagistrá.lisun 
fclszánü:ani. .;,, vényt a Gyója-könyvhc be kell irni. (.'JS99/ 
19.'Jl. s.-::. Eyycsiilcti (r/csífi,s.! Hangsúlyozzuk, hogy csökkcn
le' t 111ennyiségct kiszolgáltatni csald s a jél Uelr'C!IJfC::Cstvcl 
s:.:al;ud. különben a reeept e\öirásán a gyógyszerész ne1n vál
toztathJt önkényesen sc1nn1it se1n. Ha ezt 1negtcszi, kih:igisl 
követ el. 

Cojjeillf r i·auy lninncly söjdl) tartallnazó gyógyszert, 
g·yógyszerl;;:ülönlcge.ssége~ vagy vegyileg egységes össze'.ételü 
gyóf,•yszert csak or;;osi rendeletre .szabad kiszolgáltatni. 
r,:i.íl.ri,1."i,:JD.JJ. E . .ill. s---:.·. rr11dc!rl.J --· Cofíeint vagy sóit tartal
nu1zó akár új. akúr régi v6nyckre a gyóg·yszcrt egész n1cnnyi
sl'g-ében. \'ag·y a f(l l.-11-dHio<ÍfttÍra vényen rPntlelt n10nnyiség 
tö1~trészéhe11 i;; 1~i h:het .:;zolg·úlléttni. . .\. ki"zolg•lltatott ineny
nyiség úrát l;;:ell rnag·L~trúlbnn felszú1nitnni. ~.\ vényt a Gyója
köny\~\Je be Jtcll íini. /.'f89.'i 1 1.9-íl. s.::. Eyyrsiil1 li J!,'rlcsif1:s.J -
Hang.'::úlyozzuk. hogy csökkentt:tl n1cnnyiséget kiszolgálta:ni 
csrl/.-is a f('l IHlC1.·11Hc-::'.·.''1'rcl :,·:rtll'ul. különben a recept elöirásún 
a gyógySzen~.sz 1i<;n1 váltnzlalhat ünkényesen sr1n1nit se1n. Ha 
i.'Zt n1eg~eszi. l:il1<if11i8I kö\·et el. 

Eli.l'iriu111 I\:nlii SH!fof;uu}u('o!ici hdyf.'tt Syrapus l(alii 
gi1ajac:..'1.<;t1Jfonicit kell ki:::z0Jg·{1llatni. 

G-l11ccrint csak indokolt esetben .szolgúlLatlE1Cn[tk ki. iT/il/ 

/!l,jfl. E!J.(if8 fÍff.llf·l111r,:!ci't"s.! 

Jns11li11t a gyógysz!:rtúrak csak szahúlvszerüen kiCtllitott. 
orvosi rendelvény alapján és akkor .szolgúlfathntnak ki. ha a 
beteg a lakóheiy sz~Tin: iilet0kl'S vúrosi Yag-y ld„i:c:sl'gi orvosnak 
( BucLipeslen a kel ül e ti tisztiorvosnak J c.setcnkl\nt ado'. t ezirányú 
cng;~dély\!L is fcllnutatj:i. Szahúlyszerü az Inslllinvény, ha azon 
a rendl'lö 01·vus neve. lak(1.sa ( tclcfonszán1a) olvashatónn fel van 
tüntetve. tovúhbú a beteg nt'VC, kora, !ll1thclye. a beteg részére 
szükséges Insulin nnpi e§rység.szúnia. ~• rendi::t Insulin nen1e Cs 
0;\Z cgé;:;z 111ennyis\!g (üveg 6s cgység~.SZÚlll l. tovúbbj a7, is, hogy 
a::-: Insullnt rnely idöre rende!t,"k. ( Legc0L::;zc1 rí.ibh n Gyógysze-
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i·iiszi Sze1nle {ütal forg:don1bahozott rózsaszínü „Insulin
veny"-t használni, ez clarrrh·Jnl;:énl G fil10rért szc1·ezhetö bt\) -
.<\.z Insulin kiszolgüllat(!súról lnsulin-nyih·únlar'.úsl kell vezL·tni 
(a vona:kozö nyo1n:atvúny-ürlnp ugyancsak a Sze1nlénél sze-
1·czhetö be J. f l ./0 1: ui.J.!. B. JI. s.:. t( iulcicl. J 

,fódot (s jó<ltarful111ú u11yu_oukat (l'l.o!. iod11t11111. 1:-talr. io
<latu.1n s/fJ.J Lugol-olclal és jódk<°!Jiun1os jűclk{;nöc.s kivé:c·léveJ ·_ 
állatorvosi renc!elvényre l1!.'n1 szabad kiszolgúltalni. r ;J;!O„JO•i/ 
JD.JO. B. Jl. s:.::. 1Y11rlclf'l.J 

I'Lal. ch!oric11m cs;d;.. ol;i.'an orvo.si vényre szolg{d'.a'.haló ki, 
inelyen a rende!ö orvos neve, lakúsa (tclefonsz{una), tovübb'.t a 
beteg_ ra~\:: 9s lakc[1ne is fel van U.intelv0. I.sn1élelni c.s:ik újabb 
orvosi ala1rasra szab<.!d. (.;'1D.dtiii/l!Jf1J. B .. al. s,:-, rc11drlcl.J 

D_l. rici11i csak_ indokolt esetben, közegészségügyi célra 
s~olgultathn.tó ki. A.llatgyógyúszati célra \·atü kiszolgúltatasa 
~:tos. f;J,-!;J,7tiO/U1.íO. B .. al. s-::. rr_.11dclcl t"s 11·.:/.LD-'IO. Etn1csiilcti 
fzgyclmc:::/fl(s.) 

. Pilocarpin 1iy<lrochloi'ic1u11 tartalntú gyüg:rszert ál!alorvosi 
venyrc :ovúblJi inl(•zkcdésig nen1 .sznb:id kLszolgúltn~ni. Einher
ül'\'oslás céljaira is az l<i.·(t·Os oldathól lt~gfeljcbb 10 gra1111110t 
szabad kiadni, e_;-y beteg ri.::szére, ..;\z lf)-l:J nz1Vl'n1her lü-án 
111egjelent l'l'!Hldet. 111~111 vo1L:.tkozotc az ezen icl(Jponthan kész 
:·cllnpotl!an l!<ú1· ruktdro11 lr·i·ii Pilocarpin~lartalniú !:!·vóO"vszl~l'
k(·-<;zítn1l:ny1:kre ill. injec\iöl~rn. (.J,!./.111/l[J./.'i'. B. ,1(· s~." /'('/1-
dr·lcl.) 

R.adi,1· ,')( IH'!/no--t. állatorvosi l't'.lHklvenyre llL'lll .sznbad ki
szolgúltatni. t';J,:.11 .. jOF•/lfl.jO. E . .:.1!. ,<;,:·. rrndcfrt.1 

Sa('churi11 :i_ g:yúg'.)·szt:rt·irak {\l:a] tovúi1hi inti.'zlu:'clösig csak 
in„gfelvlö orvC.'-'! rendt•J\·ényr1.> .szolgúltatha:(i ki. Szabúlvszerü 
az olynn or\·o:-;i n.'!i(lt·lvl•ny. inl'lyen ~;z 01Yo;.; neve lakcin{e (te
lefon.száni a l, a lJLtl','.,;' IH:O\'P, üll'lkora, lakcilne. továbbú az i;.; fel 
van i:Unt.Pt1·t', hogy n lJL·teg-nl~k a s:icehnrin haszn(tla:ú1·.1 elüre
lúthnlóla.~· hái1y h0tig \·::u1 szükség·e. „:-\ \"énvre annak kelt6:öl 
szú1nito:t ll','Sfl~lj\·i1l> llúron1 hónapig- .<;:o:abarl · sc1cch;n·inl kiszol
g:'tltatni a l1eU·g vús;í!·lúsi !;.önyvéb~ 1·n.!ú esctenkén:i hvj.:gyzl;_:.; 
1n_P!l:~L. f,,':!O.L!J f[J.í,!.. B. JI. 8:. 1·f1u/cht.J I-íitelhe vag·y beteg
pen:r.~ar1 venyre ki:'izol~-{dL:tott ."acch~1rint ís J)e kPll íl'ni a v:'t
sú1·Júsi köny\·bc, de [l '·kórhúzak í\s klinikúk szúniún1 kiado~tat 
llClll. (.'iJS.b'O(J'//[!.j.J. 1~. J!. s::. t(i/dclct.J 

Thcolir. ~\-utri11ni ,\rr{1,1cilt c·s ":nrél! T·::lio/1ro111in.wJ/01{ úllat
or\·osi l'1'1Hlelvt>n\Tr: neni · .<:zabarl ki:s;;r)lg·ültatni. 1 .2.:.0 .. }0!'i/ t 9.JO. 
E JI .• ~:::. i'Cnd(lr:l.) 

1·1is'"!i11111n ail111111uf (,-· 1-usrli11;u11 fl:r1". /lf!i~ ;-ii -u1:u1,-ut {!lla'-
01·\r.i:-:1 ,., ny1e ll'..'lH :-?::d1ad l':L<:zolg·ft1tr1:ni. 
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Papíros fclhus::111ild.~ti11alc kotlá!o::IÍsa. Olyan Urut. a111e!y 
p:ipírosha, vt!gy ~ Ü\'Pg kivétc10vel - szilf1rd burkolat.ha (pl. 
fén1do1Joz, falúda slh. l cso111agolva k:~rül forgalo1nba. kiszol
o-úJtalúsakor / ilos papírba csornugolni. kivC.ve, ha az árucíkkböl 
~gy alkalo1nn111l több darabot szolgáltatunk ki. Iró Cs nyo1116-
papírost áruk cson1agolúsú1~.1 felhaszn:i!ni tilos. 

A gyógyszerkönyvtől megengedett 
eltérések jegyzéke. 

i\<leps Lana~ anh~·dricus 
_<\.z ..::l<lcps lc11u1c cn1l1ydriczts a III. kiacl<lsú :i\fagyar Gyógy

szerkönyv elörú.sa szerint készített Uny11cnlu.1n simplcx-el he
lyettesíthctö. (L<ísd liá!rciVl1.) 

(.4-qua Cinnan1on1i spiriiuosa 
(.A liclyc/.!csilö s«::cr 11ci:c: .... icuuc .<>piril//osa com olco Ci11H11111'1!li. 

Foli,:]'Jlajos s.:cs::cs rfz,) 

t q fahl-jolajat (Oleun1 Cinnan101nii) clcgyitsünlt. 
i!ofi ·rt löin!:n1_1 .~·-:css.:·cf (Spil'ilus conc.:enlratus). Önt.o;ünk HZ 

elegyhez· ap!'ánkÓnt annyi dcsztillúlt vizel ( .A.qua deslillala l, 
hogy a kész fahéjolajos szeszes viz súlya 

1000 fi legyen. 
Zavaros, idővel n1cgtisztuló, édesc.s ·szeszes izü fahéj-za1natú. 
Elöál!it:J.sához n1cslerséges fahéjolaj (0l. Ciinu1111011i nrf( ficial1:! 
is hasznúlhntr',_ 1U. !8'i!./;'l!rí.-i. OI'Ll llutiiro„:ul. 

I~ut:-;rurn Caeao. 
.A. Bnt yriuil Cacao helyett a gyógyszertúr:i_kban olyctn c,\cc10-

\'ajnótlö~szer (pótszer'f Le; felhas?.nálllató és kiszolgáltathnl(), 
an~Clyeli:el a cacaóvaj helyett va!ü fclha:sznúlúsrn. a n1 .. k~_r._ .or
szigos I..::özcg·ész.ségüg;:i Inteze.: all>:nln1asnak n11nos1tett. 
( 33·1.925/19·11. B. ?.T. sz. rendelet,) 

A.z 'orszúgos I..::özegészségügyi InlézPt -:llkalnia.snak rninösí
tette a J[a1n1lol, Diol. Boyol és Suppo11 elncvezesü cucaóval pót
szereket. 

Can1phnra. 
..::\. kú1nfor helyett a rnt'-Stersége:s {szintetikus) kCuufor 

használható, ha n. terinésze-Lcs ké.szitn1ényekre elöírt tulajdon-
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sdgoknak, valanünt a kövctkezö vizsgülati próbáknak 1neo-felel. 
„szeszC'.s oldata a polUros iéil)' .sikJ.út ne, vao-v csak 1·oe

0
n 1-1·:. "t"JJ f e~ ~ \~, iner ·e t )Cn o:·gas;:;a el. Olvadás pontja 170 és 17-! e·'· ];:özött 

lcg}:cn; chlon~l tartahnú szerYcs anyagokat ne tartahnazzon· 
Chlorszcn~:,~·czest a következöklippen lehet kinn1tatni: oldj o.:l 
gr nH.:~ter„egcs l;:án1fort egy cni:1 legtö1110nyebb szeszben, az ol
datot _on!.s:l nil;;kel r.egcl:vhen ICvö 0.5 gin eldörzsölt kloridnH:n
tes, k1szantott szénsav:is nCL'.riunu·a. a t0gely tartalnu"i.t rryujtsd 
:111:g, az esetleg szénrészccskét lartallnazó 1naradékot 

0
ieo-fel

~eb?. e~yhe vörös izzáson izzitsd a szénrécsecskék eltünéséi;, az 
izz1tas1 1naraclókot oldd fel 2-3 cnr1 vízben és kéincsöben sn!ót-
1·on1savv~_1 ó~·at_o.san savanyitsd 1neg. _t:..,_ savanyú oldat ~éhány 
csepp _ezu.s!n1tr::it old::it hozzáadása utün legfeljebb gyeno-ón 
opahzalhat". (JJ.~.:!:J0/19.}1. B. ill. s~:ánuí rcnclelcf.} 

0 

Ohininun1 h;rdrochloricu1n Chininu111 sulfurictun 
(.11 helJ!cltcsífö s:::cr necc: Chi11i11un1 nor.non co1nposit11111. 

Cluna-ulkafriidu kcccrék. - l~{dott 'HCuc: Procllini11.} 

F'ehér, tnilu·oli:ristúlyos, laza por. Izc keserü. 
Ö.s.szctCte1e: 
.)7 .511/0 ci11cho11idin-l)(i :·is ( Cinchonidinu1n basicu1n), 
-~7.<i0/o cinchonin~l)(í::::i8 (Cinchoninuin basicu1n), 

;;r·; clii 11 i1!in-l!1L:·is ( Chinidinu111 brtsicu1n). 
V_izbcn csnli:nen1 oldhatatlan . .A.elherbcn alig, chlorofonnban Cs 
hl? sa\'a~~b:in böst!gesen olclócli!c E:Cnsavas híg oldala kt:l~es 
.sz1nbcn fluol'eszkúl. _i\.. J;:é.szítn1ény 0.1 g-ja 5 kcn1 chlorofonn
~~n n:r:;·::.dék né!:~ul_ o\dódj9k. l(is pröbúja (kb. 0.1 g) töinény 
h.en.~a:·:·al vagy to111eny saletron1.savval 1ncgncd\·csitve. ali~„ szí~ 
IlCZOclJek. ."'.;> 

.:\ chlnin-sók olclatban való rendelése esetén a chinaalka
loida-kevcrCket ( Chininun1 n?'.'~1n1 ca.111posi_tun1) néhüny csepp 
10~:(,-os sós:!vban oklva elegy1tJuk a lolyadekhoz. (0. 18;J.fjl9.j;I, 
01(1 hatiíro.:at. J 

('on1prin1aia aniin1alarica. 
rTalilctták 111<rhírin cllcll.J 

Comprimafa. antim1tlarica. néven a gyógyszertárakban chi
:1~1alkalo1d':: keveréket tarlaln1azó készitznény tar~hatü. ö.ssze
letele a kovetkezö: 

. 26.:.?ff !l cld11nall.-aloid11 kr:i:cr{hct (Chininu111 novtnn con1-
pos1tun1) gondosan ell;:everünk 

_S.7.'i .17 s<isat·as ehi11i1111cl (Chininu1n hyclrochlorlcurn). _.\.. ke
vereli:et a „Co111prilna,:a" fejezetben előírtak figyele1nbevétclévcl 
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.sze1nec.skézzük és a sze1necskézett anyagból 100 df> lab!clfdt 

.sajtolunlt. 
~4... tablettáli: li:észítéséhez sósavas chinin ( Chininu1n hydro

chloricum) helyett ugyanennyi kinsa-i;as chini11t (Chininun1 sul
furicun1) is használhatunk. - _t:..,_ tJ.blc-ttúk egyen1;:ént 0.263 g 
chinaalkaloida-kcveréket ( Chininun1 novum con1positun1) és 
0.088 g sósavas chinint (Chininum hydrochloricum) vagy 
ugyanannyi kénsavas chinint (Chi.ninum sulfuricum) tartalmaz
nak. - ~4... :ablett:i:k vízzel rázogatva könnyen szétesne!;:, - ~~ 
ltészittnény r::i. 3·11.933/19·11. B. 1\.L sz. rendelet értelmében csak 
orvosi vCnyre szolgáltatható ki. (0. 11.85.',/19.'fS. sz. OKI ha
táro.:·at.) 

Digitalis folimn. 
Diyitcclis joliion Ph. H. IV. helyett a Dlgitalls purpurea 

tölevelének, illetöleg a Digitalis Lanata leveleinek standardizált 
és .törzskönyvezett a pora is használható. (;!'25.710/19.'JO. B. 1lI. 
szániú rc11dclct.) 

Extractun1 Secalis Cornuti fluidtun. 
A„qua Cinnamonli spirituosa helyett ...-lqua Spiritiiosa curn 

olco Ci1111rz..1nontival }{.é.szíthetö. (0. 182.',/19-~J. Oll.I hatdro;;;cit.} 

lnfusun1 Iaxativun1 
r.:l. hclpcttcsilö S'.';Cr nci:c: Dccoclnrn zn1rgan.s,---Ila.9hajtó jöt:::ct.J 

.100 f1 - legalább 1 évig tárolt v:1gy előzetesen két órán 
út 100 °-on tartott - aprUott bcngckUrcgböl (Frangulea Cor
tex) (III.) a IV. l;:iadú.sú 1\Iagyar Gyógyszerkönyv „Fözetek és 
forrázatok (Decocta ét infusa)" cin1ü fejezetében leírt eljá
rással; 

800 g jö::ctct készítünlc. _i\.. forrón szűrt fözetben 
;;oo y rc'.pac11.frrol (Saccha!'U!n) oldunk. ill. újból felforralt 

-s lehütött oldatot 
1000 g kicgl!s;::itrc, gyapjúszöveten szürjült. 

Sötétbarn:1 színű, édesízü folyadék. Szárazn1aradéka 20-22j';;. 
l{isebh gyógyszere.s palackokban, sterllezetten tartjuk lcCszcn
létben. (C. 1s2.1;1v4s. OI(l ha.!áro.::at.) 

Liquor A1nn1oniae anisatu5-. 
(.A hel.ycttesítö szer ne1;·c: Liquor ... :lnimoniae jocnic11lat1Ls . .:ln1-

'7noni<1s Cdcsl.-ö111é11y-s:::cs:::.} 
.'1 g édcsT.:örriinyola}at· (Oleun1 Foenicull), 

77 !J tiJ111{·11y s:::cs.:bcn (Spiritus concentratus) oldunk s az 
oldathoz 
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:JO a n1n111011ú1-ofdr1tnt ( Liquor 1\111n10Biac J clegyitlink. 
sZíntclcn. vagy J;:l.::.':ié .súrgús színü 6cl<'skön10ny 0.~ an1n1onin

:;z1f:;ú folyadék. 
""1.;:e-: kcn1-cs próbája 7--S csepp vizlöl cröscn 1ncgzavaro:-;o

dik. Tízannyi vizzcl higí'.ott. S.5 g-os prób:í.jrinak sc111lege.:;íté
::::ere, jelzöU! 1-·-2 csepp 1nc:hyl-vörös oldatot hasznúlva, 0.S-·-
10.2 kcn1 n-sósav fogyjon l'l. I-Iüvös helyen tartandó. rC. 18.·2.í/ 
l!J.í3. 01(.I hatriro::af, J 

l.iquor ii'erri alb. ~a(•{'hnrati. 

.J\q.ua Cinna1non1i spirituosa helyett .'1íJ11u Spirit11os11 c1u11 
olco G11111a.mo111iral készíthető. (C. 1S:!.í/ l[J.í:J. OIL.I lurtúro.:af. ! 

i\Ienthol. 
Jllcntho! helyett a n1cstcrséges (szintelikus) n1en'.hol ha~z

nálható, ha. a ter1nészctes készi'.~111ényre elöirt tulajdonségoknak 
n1cgfelel, (,-i'.1.í.:!.i'0/19-111. B . .ill. s.:·tinuí rendelet.) 

Oh•a arthrrra. 
l1„ gyógy.szertűri ki.szolg..i.ltutó helyiségekbC'n t:1r'.utt illú-

0~11jok-n~1k !1 fo.1·gaJon1h?Z ."öZ<tlJOlt, apr6, keskeny. kis útn1éröjü. 
vilagossagtol vedett edenyekbcn való el:art;'i:::únúl nen1 kifogú
solható ha az üvegek ninesenek teljesen n1cg:öllv..:. ~D... „szinü!
tig '.öltöll" üvegekre \·onatkozó rc-nch:lkezés tehút <:sali: n rnk
lúri ké.szletrc \·ona'.knzik. r .-:.-;,!..í0.1!/ f9.j f _ ~YF. B. 11!. s:·, rf 111[( {( i'. 1 

f>hacn;vldin1 P f h;v lp:yrazo!onun1 coff ein. ('Ürieun1. 
~-\ Ph11r·11yldi/11'·t11plj!J/ra.:olo1111111 cofff 111. r·itric11111 ~·\·ú2v-

s:-:_C'1·l~úsz_ít111ényt a néniet Erga:1~:ung.s))u(:h elüirúsún:tk n1e'.~·feif.~·!d 
li:csz1l111ennyel lrhrt hcly..:tlcsiteni. („Az „Erganzuug.:.;buch" elö
irala n cit1·on1sa\· n1ennyisúgec csi.ikkt>lltl. ös:ozetG:cJe ez: 
.. i\zophen 90.5 g. Coffein pur 8.9 g, /;„cid vitric ü.G g. l - 1 ;!J.J,.i;i;] · 
í!l/O, .\'.1„. B . .JI. s::. '((/Jdclcl.) 

.Pn1·.-is I~h1uirHlae c;11upu:-;itus. 
il•l111 /t1.~·ífij s:r( nrre: Pi!lris Fnuiuulcu r:on1no.,i·11.'<. 

L'dr·s lu_:l/ff( rii(rC!J po>. j • 

10 .r.t t·d, ,\J.:fi11n:n_11. olujaf (0Jeu1n Foenicu!i) r~szl1:tt1 klh'n, 
.í!JfJ !J cukorporntl (Sn.cchnrun1 pulv,J (\i.l clürz.;.;ölünk össze. 

keverGkhL'z 
100 !! 111osott l.-i11porf (Sulfu1· puh·cratun1l (\T.J. 
:!OO !l (dr-«;yyüktTpor! (Liqnir, raclix pulv.) ( \··I.) és 
i!Ofl !! 1 úvig túrolt vrtgy ('lözete.sen 2 órút út 100 · -on tnr

lott Vcnycklrcyport (Frangulae cortex pulv .. l (\·-I.l keverünk. 
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,\ ltl'szit1110nyt álszltú\j11k. Súrga::;zinü. étlt..'.-:köinl•ny~sL:agú. étk.':
izii por. IC'. 182',/19.J.'J. 011.l l111tdro.:r1f . .J 

Sehószeti Ii:CHöz{)szeL·elc 

.·1 köls::.crck ("SftélC:8i ídrjc. 

A. sr"lH::;:c1i lcöfi:i.:ös::crrk fcjezetébtn foglalt n1ullpólyálc 
tiszta vatta. vizszivó szövet, val1nlint. a jodofonno;;; ~aze fé!
l~ves kicscré!Gsérc vonatkozó 1·endelkt>zést halúlyon liÍ\·üJ 111:
lyczték és fenti s1:bészeti kötüzöszcrekel lrl·lO. ·június 26-útól 
J;:ezdve csak lulrornéves i<löközökben l;;ell kicserélni. (:]J,!Ji:!fl.' 
Irl.JO. B. Jl. s,:'. rendel( t.) · 

Cofo11i11 ra:!/u. 

.!\. Bruns-vattúnalt Cotonin-vat~ával \~.dó helyellesítésl•re 
nézve eddig sen1nliféle rendelkezés ne1n iclcnt 111cg. a1ninPk az 
az oka. hogy a Cotonin-vatták a g·yúrtúsi alapanyag szerint 
rendkívül változó nlinö.ség:üek s igy a nlinösú,;·i kö\·eteln1C•nyL'k 
ét:> íizikai úllandól\: niegha'.úrozúsa nehézségekbe ütközik. 

.:\. kö'.szcl'g')'Úl'ak ,:1 ·l78i1D·l:3. B. ?il. sz. r.:ncleh't 1. ( :2 1 

]l~Jntja t'r~cllnélJen a Cotonín-vatt:!k li:iilönhözöfólcs(gl'in: n~'Z\'(' 
1:~:ctcnltönt szcrzilt nll'g az OI\:I engl'd01yét. 1..ol cotrJ11ii1 ni/fú! 
u .;;!,!.:100.'!fl.í;?. B. 11!. s:·. rr11drlct rr-:1llc l1r.h 

Ilydn!phil .11{::. 

..:\ vizszi\·ó szöve: \hydrophil gaze,1 l's ;·.; L'hhül készült ."t:~ 

l1l·sze:i kölözö;;;zer;:k fonalsz(ln1úra L's 01 szö\·t1L egy toly<nnL·l.:r0-
nl'k súlyúra vonn·:kozó l"l'IHlelkez(•.c.; úg:.' 1n(1dosult. hógy az 
cr.:·v0bkúnl a G\·ó:..;y.szerkönvvnek nünd1.•11bl1n nn"~lca 10 olYan 
\.f";.szí\·ó szövet -(·~--az t'bhö!. készült olynn eg·~·0h schészl'li kÓUi
zö.szcrck ( pólyúk, gi1Zck J is ltiszolgúllath.itúk. an1t1lyPlt l cn1:! 
h'riilctcn az ('liíírúsos 21 hPJypt:, C'.~'ak 1.S lúnc l~s \'Pllilékfonalat 
t;u·'.al1naznak. súlyuk pcclig folyón1étt•rcnJ;:(n'. az l·löír{1;.;os ~-1---25 

.~T h!~lyl1 tt csak 21 gran1ni. 

Sciutio ,indi spírii.uosa. 
1.·l hcl.111·ttcsilii s.:fr l/(rr·: Jorl11111 ,'l1!11f11n1 .,'o;, :;',-(!s .-.. :1.-.:rs 

)üdo!dut. J 

ii u fino1n porrú dörzsölt jódol LJoduin J oldjunk Ú'l 
ni' !l lcgtön16nyebb .szeszben ( Spiri: u;;.; concen1.raUssin1u:~ 1. 
Sötö~vörös-barna színü folvadt::k, Sza~fl. a jócl1-:i é>i az :ll-

li:oholra jelle1nzö. rC'. !8;!.j/Ul.j~J. Olíl !iut;iro:at:.J 

IV 
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Solutio S~i'uphaniini alli:oholica. 
(.cl !irl11rtt~:·si/ö s.:1.r 111~r<-: 1J'incl11n1 Slroplu111li. F'. !. - Slro-

• z1llr111/11,\ fc.~/1111!:11y.J 
j\ III. kiaclúsú l\Jagyar GyógyszcrJ;:önyv elöirtisa szerint 

li:észitjüli:. 1C. 18,!.í_ !!l.í.'l. Ol'i.I hufúro.:nl.} 

Suvpo~>1Horia et Globuli. 
;\. :2."Vóo·vszerkönvv S11pposiloria cl Glolnrli l vég1Jéll;:úpok 

és hüv;i\v,;~·lvók) fe~iezet0nek C""Ves rendelkezCsci akként n1ó
closulLak,· hoiv a kai;:aóYajból ( Í3l1tyru1n cacao l li:észült golyól' 
Cs kúpok siilJ/H az alak arúnyos vúltoztatú..!:iúval Jehctöleg 1-1 1/~ 
.<J legyen. _ _ 

Ez a rendelkezés ne1n vonatkozik az OI\:I altal engedelye
zett kakaó-vaj pótszerekkel vagy gelatinüs glycerinnel J;:észült 
li:úpokra é.:; golyókra. (C . .182.í/l!!.í,J. Olt./ Tlatriro:::.at.) 

S;rrupus Coffea. 
.A. Syrupus Coffca helyett Syn1p11s Si1Hp!c.1· expediálható és 

készletben '.arlúsa nen1 kötelezö. 1 e. 182.j/.Lr!.'f.J. 01(! l1aláro:::at.) 

S~·ru11us Ci?1nan1on1ii. 
..;\ Syrupu:--; Cinn:tll\Oll!ii hé.'lyett r:;;pl'UJ!llS Simpfr .•: cxpcdiál

ha'.(1 l'..'3 J;:l'.sz\1;Lben Lntú:-:.l l1t._'lll kötelL'ZÖ. re. [!.)',l.í/If/.j.;. Oli./ 
fiuf dro:ul. J 

:-?,;-i:rupus Cerasi nigri. 
.:\ Syrupus Ccrnsi nigri hclyc'.t 8_1ln1p11s RuVi i</11(i szolgál~ 

latható ki Cs kC.szl;:lhen tarlú.sa ne1n kötelező. re .. Js~-!.í/19.í:,'. 
Dl\-/ l!alrír~1.:ul.i 

S~-rupus h~·pophosphorosus con111ositus. 
(.cl f/tl11c/l(.~i/(j s.:1'1" 11ci·r: S11rHJHls Calcii ,hypr;pho:„phorosi. 

.. IJy1101iho.~:pfiilos s-:il"HJJ.) 

f r1 ("f/i1u1ullal/oidrr l.:crcrCkc! ( Clüninurn novun1 eon1positun1J 
;i ·fi !ö111(11Jr ,wJsH.t:/J(111 (J-\cid. hyclrochloric. conc. J oldunk. 

Ezl olyan oldathoz clco·\'Ítjük. n1elvct 
1r;" !! culci11111 liy1;0~1~llo.~pfli//;<Jl ·(Calciun1 hypophosporosun1), 
fi .r1 ÍC rruiar·I u tlnJl t Fcrrun1 laclic) l~S 
;! rJ 111:i11qa11cliloridVól (i\langanu1n chlorutu1n) 

.jofi !.:cin ·~ci:·.:cl- készitcttünlc A.z fgy k0szUI'.. elegyben enyhe 
1nelegitCssel 

;iOO g (.'Hl."l"ol olclunl1:. _•\ lchütött cul;:ros oldathoz 
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u; y cln·r.:s,:111a9frsl 111é11y/ \ Tinetura Strychni J ad un le 
-•\ ké.sz szirupot vízzel 
.IOOO g-ra kiegészitvc r·.1píroson inegszürjük. 

Súrga szinü, kissé fluoresz';;áló, kescrü Cs vasas ízü, gyengén 
savanyú szirup. (_q_ szirup készitéséhez calciun1hypophospit 
(Cnlciun1 hypophosphorosun1 helyc:t ugyanannyi kaliun1 vagy 
natriun1hypophospi~ ( I\:a. vagy Na. hypophosphorosu1n) s ugyan
annyi kristilyos calciu1nchlo1 ·)_ ( Calciurn chloratu1n krysl'J!li
satun1 J keveréke is felhasznűlható. A. készitn1ény ci1nkéjén az 
eltérést jelezzük. 

-"- J;:Cszitn1ényt világosságon tartjuk. (C. JS2.',/19.',J. 01(/ 
llatdro:::at.) 

S~·rupus I\alii sulfoguajacolici. 
( il hclyct!csítö s:::.cr 11c1·r: Syn!pus Iüllii y1ucjacolsulfo11ici. 

Su!foy11ajacolos s::in1p.) 

10 .rJ 11'.1r1111csh6j-fcst 1nJny ( Tinctura _'-\urantii) Cs 
110 kc111 1:f.:· (..-\.qu.1 dcstilla'.a) elegyét 

,:-; ti l;á::isos 111rl!JllCYi11111carl!onalfHl (T\fugnesiuin carbonicun1 
hydroxyclatun1) hevesen összerázzuk, n1ajd papírosszürőn n1eg
szürjük a keverfket. _!!;.. szürletben rázogatással, szük.s0g esetén 
enyhe 111elegit0.ssel 

ifi (_! q1u1i~lf::ols11liosu(·as k'tliu111ol {I\:aliun1 .sulfog1njaC'oli
cun1) oic!u'nk. · 'l'ovülJJjú 

;iOO !! cul.-rol (Sacch:1ru111) 
.-;oo lc'('m i:i.::/Jr· 11 < _.\qua de.'!'. illata) 1nclegilCssel oldunk. 

..!\ lehütött cultor-olclathoz hozzüönljük a guajacolsulfosavas 
l-::}Jiun1 oldatát s az elegyet vizzcl 

1000 y-rr· egészítjük ki. -"- l;:Csz szirupot papírszürön rneg
szürjük. 

gyengen guajacoLszagú, narancshéj
á: lütszó szirup. 

Narancssúrga szinü, 
~;zagú Cs zan1atú, tiszta, 

_A.z Elexil·iun1 I-\:alii 
kL'szftn10ny adandó J;:í. 

.sulfoguajar.:olici renclelése esetén e 
tC. f!::L!.J.1U!.í,J. Ol(J hat<iro,:c1t.1 

s~·rupus n1anuatus. 
r.-1 lu.(1/(l/(,)i/Ö s.:ct 1Ht"!.: Syrupus p1u·9ro1s. Ilasl!ajló s:::intp.I 

;!;)0 !! hruJ1(1j/ú fiJ.:t!Vc11 (Dccoctu1n pl•l"gnns) enyhe n1ele
.i.rítéssel 

;2;iO .<! cukrot (Saccharun1J oldunk. _q_ folyadékhoz 
.J q öss-:c.::ú.:ott r_:dc.~köm(ny! (Foeniculi fructusl (III.l te~ 

szünk 6.s f1:lfon·alju!;; 
a forn\lt ví7·1.el 
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500 u-ra ltiegé.szill""tt szirupot 1uC:g forrón gy<tpjúszöveten 
szürjiik !lH'fr. ·-- Vörösbarna .szinü, .sajü'.os szagú, édeskö111ény
zanu1t.ú és ízü szirup. ·vízben kiforralt ép parafadugóval elzúrl, 
színültig töllött ki.sebh palackol\:bJn '.artjuk készenléthl'll. (C'. 
18:..!.',jl!J.jJ. 011.I IIaf'frro;:at.) 

'.rinctura :unara, 

Aqua Cinnn1norni spirituosu helyett .!l(j11u SJ!iri/ uusa. c1u11 
olco Ci1uu111101niral készithctö. (G. JS;!..j/194.J. 01(! haldru.:-al.1 

'.I:inct.ura I'orni fcrratae. 
~.;.qua Cinnan1on1i ;;:pirituosa helyett .:lqua. Spiriluosn- ca111 

uh'(J Cinnconoinical készíthető. (C. 18i!..~/19ft:J. OI'i.l haltiro.:at.) 

Unguentun1 acidi borici. ('\laselinun1 cun1 a(•ido borico.) 

t A. llclyettcsítiJ s:::cr l!fTc: 1'nscli1ut1n boraf11111. Borl :1scli-/1.) 

SO !f áls::itált Vúrsot'f!Ort (A.ciclun1 boricurn pul.) tágasabb 
porcellünn1ozsúrban kiS(''hb n}sz!elekben 

!J'IO fl :uirqo. n1an,11ur i:ascli1n1cl clörz:oölünk össze. Súrga 
színü, c.sakne1n .sz«~'íl.lnn. egync1nü kenöcs. (0 . .JS;!..í/194:1, OJ(j 
llatdro:;.af'.! 

l 1Hg<H'niuin Cerussr~t·. 

-·1.:: Un1111t11f1t1n Otn1ssnc í:löírásúban <l Vn.St'litn1111 albu1n 
a III. kiad<:i.<öú ?IIagyar Gyógyszerkönyv ... ~Iöírúsa szerint kl»'>Zi
tctt Unguentun1 sin1plex-szel he!yc<tesit.hetö. ( ,1'S;l.[!!!;!,t.l 9.í l. XV. 
B .. .:.lf. s;;'. rr-1u!c!(f.! 

Li1~~tH·nturn E>araffini. 

.A 3:J3.77·!/l:J.1L B. ?>L ."Z. r~~nclP!et HH'!:!"C!H;edll', hns;·v ~\ Vase
linurn a11J111not Cs VaRt:linu1n fl<.n·11n1ot a., g:):-ógy.9zeró~Z Un!JllCn
!11111 P11ra.ffi11i\·e\ h·.:lvet'.0.c;itsc, „\ bdil::;·yiníni.:;z'.er ::DS..!l·l/10·13. 
B. ?1-L .:::z. '(1,inbb rr·nd.elc'e e;-:t lu11dtyo11-Íd1·iil hflpc:!c. 

t_inguentu1n Sirnplex. 

.:L::· U111,11unl11111 simp!c.rct a I\i. :l\fagyar Gyógy."izcrkönyvbcn 
felve!.t elöirüs hcly1;'.t a III. kinclású ?1-Ingyar Gyógy.szerkönyv 
~zerint is lehet Ji:t}szítt•ni. f,'J,i:J.!J[l:;,..[[1.J.l • .XF, B. !ll. s::. rt1ufrlct.J 

.A.z Unguentun1 sin1ple::-;nek Ü. III. Gyógyszerkönyv szerinti 
elöirata ·:t következő: Ccra alba 50 g, \'asclin 50 g, .:\.:~ungia, 
pü!'Ci 150 g. (Vasclin. flar. Ilu11y. has:11(1lhrtl(J llo:::,:·d.I 

Unguentuin zinci oxyclatL 

A.z Ung11r:11tun1 ,-;;i11ci oxyclati elöirásában a 'Vaselinuin fia~ 
vurn a III. kiadású I\Iagyar Gyógyszerkönyv elöf11:i.sa szerint 
készített Unguentun1 sin1plex-szel helyc'. lcsithetö. (.-,','J.·J.99.1 /.l9fi J. 
_yr„. B. B. s.:dnní rc11d(!ct.) 

l/aselinun1 albun1, \-'aselinun1 na,·mn. 
1.-1 hclycttcsi!ö s,:cr nerc: 1rascli11n11i jla1·1/.ln Fln11gfn·ic11n1 

.1.11agyar sárga t:ascli11.J 

J\:fagyar nycl's 
kissé fluoreszkáló, 
gú anyag. 

ásványolJjból keszült Ut.tetszö 
lágy Jccnöcsállo1n<inyú, gyengén 

sárga sziuü, 
sajátos sza.-

!(ristályosodúspontja ,10-50-, olvadáspontja ·15-50"'. 1\{c
legíté.Sl{or átkitszó, li:issé kékes színben fluorcszküló, olajszerü, 
sárgaszinü folyadéltká olvad. Vízben o\clhalatlan . szesz is csal\ 
alig oldja'. 

Tökéletesen egyncnli.i legyen. 1{.ülönvúlt sze1nccskél;;et inég 
nagyítóval se lehessen hc:nne látni. 

Fo1T.:i.ljunk 5 g sárga vaselint 10 kcin nü,~ronlúggal kis por
ce!lú.ncs6széllen 5 percig. I-\:ihüll'.s utún különitsük el a lúgot a 
vuselin'.öl. .A. lúg .'lzintcl>Jn legyen (\'> só:-;avval inegsavauyitva 
ne zayarosocljék 111eg. lifL a sárga vase!int rneleg- szesz.szel rá
zogaljuk, a ;;zcsz se1nlcges n1al'adjon .. A. s~tr.q;a vasclin joc1bró1n
sz{una ~ ':l. n1eghatározú.-;t i) g vaselinnvl végezzük - 15-nél 
nagyobb ne lc,g:,•en. ::\[clegítsük a .c: .. irga vasElin 5 g-os próbáját 
5 kcn1 10-• o-os kí!nsavva.i forl'6 vízfürdőben, gyakrabban rázo
gatva, 15 percig. 8('111 a \·asclinnek, .sern a kCnsavnak nen1 sza
!Jacl nu:ghnrnulnia, scn1 nH~gsárgullli'.1. 

\iaselin helyett úgyncv0zett paraffin-kenőcs (Unguentun1 
paraffini) ncn1 használható. (C. 18;!.í/19.j:I. 01(! hald1·0-:at,) 

De nen1 szerezhet() hivatalos gyógyszerek . 

Ha a g,yógyszerész eredeti szá1nlával igazolja, hogy a hé.
bon'."is viszonyok n1iatt egyes hivatalos gyógyszereket n1c.gren
delt, c!e a nagyke1:eskeclök azokat defcktálták ill. ne111 s~'álli
:ották le, úgy a hatóEág az illetö gyóg)·szcr készle'.ben ne1n 
tart.ás:t rniatt kihd.gási eljúrúst HC111 indíthat ellene. (.!!JO.tiJ.-'I/ 
19.j;'J. ~Ylll. B .. al. s.:·. rendelet.) 

53 



-----~~~=--~~-----,--------------·-· 

Illetékek jegyzéke. 
( ... 1z J9.~S. július elsö napján élctbcIBpett S4fi0/19-í.J. Ill. E. számu 

1'CJ1dclct alHpján.J 

ildófellehbezés elsőfokú határoza-t ellen: illetékn1entes. 
c-llkahnazottak nyugtája (vagy bérjegyzék.e) illeték1nentes. 

~4. nyugtailletéket évente egyszer -- január hóban -
készpénzben kell kifizetni az eln1ult évről, künutatás 
kapcsán, az illetékes adóhivatalnál, (Budapesten: a 
l(özpon!i Illeték~kiszabási Hivatalnál). 

Alla1npolgársági bizon~·ítvún;y: 15.- P. 
1\nrakön;yvi kivo1utt illetéke: 2.- P. (Házasságkötés vagy 

szár1nazás igazolása céljára: illeték1nentes.) 
Beadvány közigazgatási ügyben: 3.- P, n1ásodhk és többi 

ívre (továbbá n1ásodik és többi példányokra) 2.- P, de 
legfeljebb összesen: 3.- P. 

Beadvány közigazgatási hatóságokhoz: 3.- P. 1Tásodik és 
többi ív: 2.- P, de legfeljebb összesen 3.- P. (Bead
ványt helyettesítő hatóság illtal készített jegyzőkönyv 
ugyanilyen illeték alfl esik!) 

Bevásárlási kün)·Y 5000 négyzet cn1 felületü: 1.- P (ezen
felül rninden 1negkezc1ett 2500 négyzetcenti111éler felUle!. 
utan: 50 fillér). 

Birság (pénzbiintetés, pénz, -.·ag;\- rendbírság, felen1elt ille
ték és adó) n1éliányosság·hól való elengedését, vagy 1nérM 
séklését: kérii beadván;\· illetéke: 10.- pengő, de az el
engedni kért összeg 1/10-ed részénél több nen1 lehet. 

. Bizonyítvány hatósági: 2.- P, ftlla1npolgársó.gi: 15.- P, 
szolgálati: :1.- P. 

[~g;rete1ni feh·fteI iránti és tunulrnányi ügyben egyete1ni ha
tósághoz, vagy li:ullusz1niniszterhez intézett beadvány: 
50 fillér. 

li'egyvertartási t~ngedél;y, fegyverviselési engedély, továbbá 
lőszer vásórlására és tartására vonatkozó engedély 
egyenként 3.- pengő. 

Gyóg~·nöYén;\·"beváltói engedély: 4.- pengő. 

Gyógyszerek és g;yóg;rszer-kiilönlegcsségel;: forgalon1h:1ho" 
za.talának eugedél;\·ezésc: 50.- P. 
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ó;yógyszerl6.r átruházás ~ellenérték fejében való eladás) 
ilctéke: 5::r, a szerződésre 3.- pengős okn1ánybélyeg is 
ragasztandó!) 

Gyógyszert.ár haszonbérleti szerziidé.s 0.5 százalék illeték, 
továbbá 50 százalék rendkíviili pótlék alá esik. }la a bér
let időtnrtan1a n1egjelölve nincs, háron1évi bérösszeg az 
illeték alapja. 1üaxirná1is illeték-alap: 10 évi bérösszeg. 

Gyúg;\·szertúri jogosítvúny enged6Iyczése Budapesten: 3000 
pengő, tvhj. városban: 2000.- P, 1negyei városban: 
1500.- P, községben: 1000.- P. 

ll]alá~;z"jeg;\· egy évre: 10.- P, (:30 napra: 5.- P). 
!-Iitelcsítés. :\láírás hatósági, bírósági, vagy közjegyzői hi

telesítése alúírásonként: 2.-- P. l\fásolatok hitelesílése, 
ha jogügyletet tartaln1azó okiratról szól: ívenként 3.
P, egyébként ívenként: 2.- I.>. 

illeték n1cgsznhás:t c(iljáhúi beadott kt•rYén;\·, vugy az illeték 
helyessége és jogossága ellen intézett beadvány illeték
n1cntes. 

Ing-b iHlúsv~teli és úru:-;zállítúsi szerződés ;}~'~. illeték és 
5o;-;: -os rendkívüli pát.lék. 

!skelai (tanuhnún;1,:i) hizonyílvún~·ok: 50 fillé1\ Több félév
ről szóió, vag.v több vizsga 1et/:Lelét igazoló bizonyítvány 
annyiszor 50 fillér. ahány szen1eszt.er (vagy év) eredn1é
nyére vonatkozik. Érettségi bizonyítvány, szigorlati bi
zonyít.vúny és abszolutóriun1 2.- P. Oklevelek. doktori 
oldevelek: 10.- P. 

I~észpénzhevé.ieli hq:ok (Jiasszalapok) illetéke 1250 cn1:! 
nagyságig: 5 fillér. 

fi(fizellátússal kapcsolatos bt•acl\"{tn;\·ok illet.ékn1entcsck. 
!~özta1·tozús (adú, illett•Jt, stb.) rl>~z!Ptekben Yalú fizetésére 

Yagr a fizet(>s idHpontjúnal~ e.lhalasz1úsúrúl szóló headM 
ván;\· 100.- pengőig 1.- P. 500. -pengöig: 2.- P, 
1000.- pengőig: 8.- P. 2000.- pengőig: 5.- P. 

I\özigazgatúsi hírósúghoz intl>zet! panasz első ÍYe 1000.- P 
értékig: 2.- P. n1inden további 500.- P ulún: 1.- P. 
f-Ia a ~tárgy ér~éke 111eg nern becsülhető. úgy az illeték: 
3.- pengő. 
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I\fizigazgatási, jogoryoslati illeték .. AJsófokÚ hatóság intéz
kedése, vagy rendelete ellen felsőbb hatósághoz intézett 
fc-lfolyan1odás: G.- P. fia a ·relfolyan1odás n1úsod-folyu
rnodúsú hatóságnak az első folya111odású hatóság hely
benhagyó hatúi:ozatúval H:apesolalos: 12.- P. (fla az 
alap-beadvúny ille~éke 3.- pengönél kisebbt vagy na
gyobbt úgy a n1ásoclfokú fclfolyan1odás ezen illeték két
szerese, az ez ellen intézett újabb fel.folyan1oclás pedig 
négyszerese.) · 

[\.özig;azgatúsi kiaCv{u1:r illetéke: 8.- P. }la a kiadvány egy
úttal okirat is, (.bizonyítványt 111ásolat, hitelesítés), ak
kor nem esik illeték alú, hancn1 azt az illetéket kell le
I'óni, n1cly rú, n1int okiratra van n1egállapítva. 

l\leIIékletek közigazgatúsi ügyben: 1ninclen 1nelléklet íven
ként: 50 fillér. 

:('.;yuglúk és {tl.Yéic._~li c!is1nerYén;;ek utún 0.5:.:·~, illeték és en
nek 5oc ;„ rendkívüli pótléka (Összesen 0.75 1,~) jár. 1.\.ét 
vcngön aluli összeg, Lovúb.bá a vi!Lóra, ulalYÚHyra és 
csekkre vezelclt nyugla illctélunent.es. 

Or\·0:1i hizon~·ítván~· illetéke, ha haló;;;úgi orvos ú::i<i.: l:í, 
2.- P, ha Jnagúnor\·os: ;),·-·- P. (1'anulók iskoi~d c.rda
radúsú11ak igazolására szóló or\·osi bizonyítvány lil<JL('l-:
n1entes.) 

Örüküsöclési és ujii.nílé!iozási iiielé.kek: 1. }la az örökh .. g·yó
nak ill. ajúnclékozónak az örökös, a hagyoinúnyos. \~,gy 
rnegajúnclékozolt törvényes vagy törvénytelen gyer:.llC
kc (czr:k h-acléka) vagy házasLársa, illetve jegyese 50.00fJ 
pcngöig: 1 ~.~, 100.000.- pengöig: 1.5~-(., 250.000.- pen
góig: '.::',~·, 500.000.- peng(_iig: 2.5'.··;, stb. 2. I-Ia szülője. 
nagys:,:Ulöje, vagy távolo.bbi fehnenője, ill. leszúrn1azójú
nak húzastúrsa: 50.000.- pengőig: 2 :,;_-, 100.000.- pen
göig: 2.5:.·;_. :250.000.- F-ig: :::s·~, 500.000.- pengőig: 
3.5'.; .. 3. Ha édes, vagy féltestvére, ezeknek n1ostoha vagy 
örökbefogadott gyern1eke (és ezeknek ivadéka), t.ovúb
bú a 10.000.- pengőt n1eg nen1 haladó örökség után, 
ha azt a hagyon1únyos vagy incgnjúndékozott bér vagy 
szo1gúlat.i viszonyban kapta: 50.000.- pengöig: J::c., 
100.000.-- pengóig G~·(. 250.000.- pengőig: 7~.·;, 500.000 
110ngöig: b:~· stb.·!. fla testvérének unol;:úja, vagy ennél 
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ti1volabbi len1enöje, inostoha testv6re. vagy ennek ivadé
ka, szülőj~nek testvére. vagy ennek törvényes vagy tör
vénytelen gyer1ncke, akkor 50.000.- pengöig: 5<;,:, 
100.000 pengf:íig 7c.(' 250.000.- pcngöig sr;·é. 500.000.
pengöig \J ~-;. stb. 5. !\iinden n1ó.s es8lben 50.000.- pen
göig 10::-; . 100.000.- P-ig 11 ~;(.-, 250.000.-- }Jengöig 
12 1„,:. 500.000.-·- pengőig 1:3s·;„ stb. 1-\ szúzalékos illeté
ken fcliil inég 5or:; -os rendkíviili pótlék is jár. Ingatlan
hagyaték vagy ~1jándékozás esetén a teljes érték utún 
külön ingat!an-vagyon8truhúzúsi illeték is jár, n1ely az 
1 és 2 pontban felsoroltaknúl 1.5~:~., távolabbi rokonsági 
fcknól 2r;·; .. Ez utún kLUön júr 50S·~ rendkívüli pótlék. 

Pái;rázati kfr;:ény közhivatali ú11ásra: 2.- P. 
Szú;nl:t··ii!t'íék~ 50.- pengöig: 5 fillér, 100.- pengőig: 10 

fillér, 200.- pcngöig: 20 fillér. 500.- jengőig :SO fillér~ 
1000 pengőig 1.- P, rnindcn LoY{lbbi inegkezdelt 1000 P 
ut(1n 1.- pengö. 

Szolgúlaii sze;.·z(íí;(;.;t'h a kiLüzöLL el!cn61·ték ul:'1n 1 :..: < :- ille
ték é;.; lovúbbi. 30:; rcndkii·iili pótlék. ~\. hc~vi 3UO.~ 
pengőt n1cg nc;n halnt!ó fi:~cLé.'i illclCluncn~.c:5. 

l 1tlrYé! b:{l!1ti ké-r\·ény illc1·01~n1entC!'i .. Az útlevél ille-;6ke: 
10.-- P. Egy éven túl terjedő n1eghosszahbitús: 20. - P. 
kél éven túl. :30.- P. 

(Tzleii ldill~·yek i;;enkónL ;'50 fillér, egy h- ~crjcdclinc 2500 
cn1~ . .:\ papiro::;nak csak egyik fele szúnüLandó. 

\'adász··,Ít'g~·: 100.--„- pengő. 

~~.-ag~·onútruhúzúsi illt·i~k (visszh-r1H'S) ingallannúl: 5',"; 6:; 
5oc; renc1kh-üli pótlék. 

\'ag)·onútruhC:zúsi jogiig;yletr(íl !dúlHiott olüratnk illetéke 
( pL gyógyszcrtúr eladási szerződés is) o.z első ív 2000.·
pcngö érté1dg: 2.- P. a:;:on túl: :).- P. Öröklési és 
ajúndékozúsi jogiigylctről kiállított okirat ( végt'cndeleL 
is) első példányúnJk első íve: 6.- P. 111inden toYúbbi 
ív: 2.- P. 

\rált.úk illetéke: Belföldön h;:i.t hónapnál ncn1 ltésöbhi !ejá
r:1t esetén 0.1,:·; és ennek 50 1.·;-a nünL rendkívüli pótlék: 
hal hónapn:·ll hosszabb lcjúraLnúl ! :..: 1

: és ennek 5or··;. -a 
nünt rendkívüli pótlék. 
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Gyógyszerekre vonatkozó szigoritó 
rendelkezések. 

_i:\.z Acülton o:i:alicion {heresó) a 111.005/189,.L B. 1-I. sz. 
rendelet V. táblázat:ilJa tal'tozó szoros értele1nben vett n1C1·0-ek 
ltözé .soroztatott, a1nelynek árusítása, vásürlfisa és tartása 

0

te
kintetében tehát a szorosan vet·t n1érgeltre nézve n1egállapit
tatott rendelkezések irányadólt. (3.'f.366/19-~1. Il. IL .111. s:::. ren
delet.) 

11 La.pis ca11crorn1110/ (rákszern)- nyilvános jogú és házi 
gyógyszel'tárakban készletben tJar~ani és forgalo111ba hozni ne1n 
szabad. 

44. para-n.mi11obc11:::ols11lfantid Cs annak rninden szár1nazél\:a, 
([gy pl. An1besid, D!'.:septil, Panaflu, Ronin, Ultrasetyl stb.) 
li:ereszttel jelze!t gyógyszerel\:nel:;, n1inösUlnel;: C.s csak orvosi 
rendelvény alapján .szolg<iltathalók ki. (27i!9/.1940. s:::. Egyc.~ii~ 
lcti· érfcsítés.) 

Az „Ak:!cdro11., Dolcoitin, Cc11tcci'ri11, Dopydri11, Pcrl'ilin f::s 
Slynutloton nevü gyógy.szerlu~szit1nények kétl\:eresztes szerek 
lettek. (J15.9:!.7}19f1 ~'. B. 111. s:::. rendelet.) 

Kábitószerek uj jegyzéke. 

A kábítószerekkel (ópilun.száTnt:lZékok, cocain) való keres
kedést u 2222/193'1. llf. E. sz. rendelet szabülyozza. E rendelet 
7~Ui: ~-ának ·1-ik pontja szerint a kúbitószerekct szahúlyszerü 
- l\:eltezéssel, bélyegzövel és a gyógyszer:ár felelös vezetöjének 
alúfrásáv,;t ellátott - ldilö11 rc11dclö-jcupcn kell 1negrendelni. A. 
nein ilyen n1ódon l:;,iállitott 1negrendelCseket a nagyl:;,ereskeclök 
ne1n s:::abad- foganatositsá.k. 

I{üldönc útján eszközölt renclc\Cselu1Cl neincsak a fenti inó
don kiálitott rendelöjegyre van szükség, hane1n ·;i inegrendelö 
jegyen okvetlenül fel kell :unte.tni a küldönc, vagy inegbízott 
nevét L.s. _!:.,._ l\:ülclöncnek szabáJyszerü j(11yképcs s::c111élya::o11os
scí,gi if!a,;-::ol-t·ú1111yal ltell rendelkeznie, a1nelyet erre a célra az 
elsőfokú l\:özegészségügyi hatósüg (Budapesten a l:;,erüteti elöl
jál'ó.ságok, városoli:ban a polgü1·n1estel', egyéb helyeken pedig az 
alispáni hivat1al) állít l~i. _t:i._ családtagok sc1n képeznel;;: kivételt. 
Ezt a kábí:ószerek szállitüsára jogosító szen1élyazonossági iga~ 
zolvünyt n1ús (vasuta.s, vagy közaU;;:ahnazotti) igazolvány nen1 

pOtolhatja és ennek hiányában a k:i.bitószel'l a küldöncnek nenl 
adhatják ki. 

_!Ji. kábítószer-1·endelet h:3tálya alá tartoznalt a Jtövetkezö 
ké.szitrn6nyek: 

Cocain 
·:i·Codein 
·>:-A.ethyln1orplün 
:rvrorplün 
Opiun1 pulvis et toto 
Diace~hyhnorphin 
Laudanon 
.i:\.cedicon 
Dicodid 
Dilaudid 
Do1nopon 
Don1atrin 
Lauclopan 
Eucodal 
Narcophin 

Ipecopan 
Heroin 
lVIocliscop 
Di~hescop 

Holopon 
H"Urolaudin 
Ti'uetura Opii 
Extr. Opii 
Or;~uin conc. 
Cannahis indicae 
Tinct. Cocae 
Fol.. Cocae 
Pantopon (a .syrup nem!) 
Sp,asn1algin 
1dorphiolit 

-----
('.:.nk iP ~ubst::incia, tabletta v. n1ás alal\:ban ne1n! 

Ezen k613zitinCnyek bánnely for1n<lban (substancia, inj. tabi. 
suppos. stb. l l\:erülnel>. is forgalo1nba, fenti rcndel.l\:ezes hatá.lya 
nlú tartoznalt. 

A gyógyszerbeszerzéssel és gyógyszer
renc:!elésekkel kapcsolatos tudnivalók. 

Szolgálatot kivánunk tenni kartúrs:J.inknal;;:, anül\:or a há· 
horú.s vi.szonyok is1ncret6ben, a 11rrypl<c1·c<;kcd6i 11tc{,lrtndclésck
kcl J\:apcsola·tban néhány olyan fontos szen1pontra hívjul\: fel fi· 
gyeh11üket, J11elyck n1egJ(Önnyítil\: és 1neggyorsitjál;;: a nagykc~ 
reskedölt expecliciój:i.t, a111ellett a reli:lan1ációs lehetöségel\:et 
csökltentilc 

llog:yan írjuk a 1negrcndclfsekct'? 
.A. na.gykereskedökhöz küldö:t inegrendeléseli:et lehetőleg 

lúitrira1 és olt:ushotúe111 ít·juk, különben n1egtörténheti!\:, hogy 
n1ást kapunk, nünt an1it várunk, s 1negv::i.n a hosszúság a 
téve.s expedíció n1iatt. Ne irjul;;: annyira zsúfoltan a rende· 
lést, hogy a cín1zési részre (sok esetben n1ég a bélyeg alé. 
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is!) kerüljön szöveg. Gondoljunlt arra, hogy a 1 osta kelei
bélyegzöjc, különösen ha sz(!lcs sávban nyo1116 gé1)pel törté
nik a pec.s&:.c10.s, ril !terül u szövcgrCszre, nliáltnl az Jnég 
nngyítóüveg·gcl .se1n o\v:i.sható cl. 

Ne írjunl;: a niegrcndelést tartnl1nazó lapru. rel~lan1áciöt, 
szünilúzús.sa!, vagy l>:önyveléssi.;l, esetieg egyéb adrniniALlr{l
ciós clintézC.ssel kapcsolatos kérdéseket. n1crt ez a rcnc::„.„1~. 
sPk gyors elintézését zavarja. _•\.. rcnclelós ugyanis az erre 
kijelölt tisztviselők l~czén gépiesen in:ézöclik ;;'., Yíszonl a 
reklan1úciók \''.1gy inús szakkérclé.sek elinté:~P-~'..: li:Ulön ti;:;zl
vlsciök.rc t:.u·tozllt. .A. kevert~ turlalniú rcndelülap elintézése 
inincli_g· nehózsl'grkel okoz; vagy az cgyil~. vagy a n1ó.sil\ 
ügy elinlézését kC.slcltcti. .A„ rekla1núciót vagy n1j.s 1nonclani
vn.J6inkat irjul\: l.:iiliin 1u11Jirlapnl-, ha levélben rendelünk, 
vagy J.-iiföll f( cc1·c:ülapn1, h:i. lapon rendclünlL Ez c.sethen 
.scn11ni hUtrúnv ne1n ér bcnnünkc'.. 

j\fcg1·cndel~é:.:;nél gondoljunk a cú!szcrüségeltre s arra, 
hogy <.i nagyke1·cskl'clés niunkájút is könnyilsük incg. .f\ 
„nünta 6rlCkn6!küli" vagy ;, postai, lovúhbá a vasú'.i ren
delések anyag-út t.-iilih1-l.-iilü11 níius.:lr·11 küldjük be, vagy ha 
egy lapon n1cgy ·:1 n.'nch1lóii. azon rrn11tlo.:rissal -crílr1.~-s.:1tk cl 
a különböző csopot0 '.0J;:at. .:\.z aláhú:.:ússal, \'a.:;y csillagozús~ 
.sal való 111egjelölt.\'i !·enciSZL'rL: n1:n1 helyi~s l•s többnyire té·<c· 
c!l'iit:krc, kihagyú.qokra .s végi.il r,_,kl:unúc;iókra nd al1t~l11n1,1, 

![o.t;y1u1 rendt.·Ijiik n>eg a siirgiís g-yóg)·szereinkei ': 
„A. gyógyürunagyker~.skedés1ck üppúgy n1unktH.'rÖ hi.:tny~ 

nyal ki.izdl'rH'k. nünt u gyúgy.szcrL°LrJk, an1elle.t n.dininisztrú
eiójuk rendkívül incgduzzac!L E:t. az uk:t. hogy a rcnd1:lése
kl1l nen1 küldhetik pu..">:at:1nlultá\·;il, n1int :·.1 békeülöben. I-Ia 
vala1nely gyógy::;:-:etTe sürgős szül~ségünk van és sorr111l>ii·iili 
( lkiildt:st igi'.ny!i.ink. ne felejtsük el, hogy a „.sürgös" jelzésü 
renclclést.0k ne 111 lr hct 1u k lf rjr iZ.- f;1u sr.-k. Leg·fcljebh négy~öt 
t.ótel lehet „sürgös" jcllcgi.L Ilyen pC1r LGU;lllöl úlló rcncl..:lésr 
a nagykere.skedök igyel;:cznek gy11rsan clint0zni s azokat lL~
hetöleg po.staforclu1túv·.l\ t'el;1clni. I~iscbh és J1(:n1 nagy érté
ket kGpviselü gy6gyszerek cél.c;zvrü szitllilú.si n1óc!ja a pos
tű.n „n1in:a él'ték núlkül"' való ld.ildés, Négy-öt I0teln(:l na
gyobb rLondeh\seket, csak a beérkezés sorrendjében tucljúk 
a nagyl;:crcsl-cedök elintézni. 

lill:og:~· rendeljiinl\ Iinstai szúilítúshúl ldzúrt. anyago~·? 
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_.\_ postui .szállitűsból kiz[ut nnyagok jegyzóke az 1 P-::-J. 
évi _-\.hnanach 71-ilc oldalún tai:í..lható \savak, ::i.etherc.s kó-

~zit1nény1~li:, alli:ohol, ht:nzin. 
glyccrin in spirH11s soluturn. 
nyel{ s'.h. ). Ilyen anyn.gra 
a postán szállitn.nclúk közé 
szill~ségessC valö levelezés 
J{et ·:i.z áruli:ut ('S<lk rrunlto 

i\!it lie11 tudni a ya:-;útí kii 

i\. vasúti i.izletszubúl 
szélyes an:yagok csal..: f: 
adho.tólt fel. Ezeket a 
\í:ja és nyitott helyen 
tehát ncn1 csoinagolha' 
úrt ecry c:s1;tlct;PS heú;
ciCUIH~ Talkun;~ Calc. 
rész a vasúti küldenH~nye1\.1 ~ 
pontok figyelernbevételével ú!lítsa 
tüzveszélyes jelzésü kUlde1nényck 
lí'.hatók! 

li1op;yan lehet henzin!. l'l~IHlelni '? 

.C::lpgy<-':::ületct arra, hogy 

.... z.;,·_tárali:nal.;:, azok tóny
r::~ :E :.,·-t:ásá.rlrisi iy11::0lrá

:jj . .:g :~ ~yyúnyoli: 13Japján .. a 
J;<.· ~ t ...., :27..-nagyl;:crcskcclo

§ J iJ !§.:§ ~··::zni. ~ t~zekn:1i: 
i'; ..::c .e::.: !::: :;; ,::;11eglalalhato.) 

:J: ~ 7Jf 2 :::: ~ '0··i)Japon lehet 
!Jj § f! ~ -~ ~ .5 'I (Bpest, 

.... ~ 1::~ :Z ~ .f ·:1 Butla-
r:; .::; t' csak a 

'f J,i:özlés 
~ kü-

•[tr 

v--
tchcrárth~v-

Benzint ezidöszerin: csalt nyilfdfro::ul ellenében szúllita~ 
nali: a 11-.1.~;ykcrc.skcdök. Ügyeljünk t(•hát. hogy 1nindcn bcn
:;.;in-rende10.skor a. rendeléshez az elöirt szövcgü nyilatkozatot 
r:satoljnk, különben. a szállitás az od11-vi.ssza levelezés 111iatt 
kóscclehnet szenved. .:\.. henzln-nyilaLkozat egy nyonitatott 
forinula. n1it kivúnatra 1.Júrn1cly g-yógyúrunagykercskedés 
inegki.ilcl. 

!1liit heH tudni. a desliilúlt YÍZ rendell·sérlil '? 
Deslillúlt \"izet csnkis _touy1;1c11/cs idölic 11 s:;/11\it·.uutl:;. 

Ti'./( 11 HC Ill. 

EE()g-san rPntieJjiinl;: zúrolt gyóg~·szerel...:e1 '? 

.A. zárolt gyógyszcreJ.~. 111egrcndcléséhcz ldifii11 ·11yo111tat-
1·frn1r-ürlupok ;,;zolgálnak. anH:ly·clte~ a gyógyúrunagyl{cres
kcdŐlt hocsá'.anak. rendelkezé.sre. Ezekből a nyonltatvúnyok· 
hi)l nlinden gyób'}'SZCt'túr c.sctl'nként kCt-két pélclúnyt li:ap, 
egvilt ·:i. rencle!és felndúsúra szolgúl. 1násik .-- 111int n1úsolati 
húZipéltlúny ~ a gyógyszerésznél nui.rad. \-'"- n1á.sodp6ldfiny 
kitöltése azCrt célsze'rü. hogy ellenőrizhessük. nlikor. n1H 
rendel'..ünk.) .<\.. zárolt n1cgrcndelés a vonutkozó nyon1tatvú-
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is! J kerüljön szöveg. Gondoljunlt arra, hogy a 1 osta kelel
bélycgzöje, különösen ha .széles sávban nyo1nó gó~)pel 1örté
nik a pecs&relé.s, r<i lterül a szövegr6szre, nüállal az 1nég 
nagyitóüveg,g·el scn1 olv :'sható el. 

Ne il'junk a nicgrcnclclést tarlahnazó lapra. rcklarnációt, 
szúrnlúzUssa\, vagy ltönyvelés.sel, esetleg egyéb adn1inisLtní
ciós elintézé.sse\ ltapc.solatos kérdéseket, n1ert ez a rcnc":·.:l~
.":ek gyors elinl026st~t zavarja. J\. rcnc1el6::: ugyanis az erre 
kijelölt tiszlviselök kCZ!~n gCpiescn in:ézödilt ~:. viszon1 a 
reklan1úciók v.1gy n1ús szali:ltérdé.sck elint67~t~.,;,.; külön tiszt
viselökrc t:irtozik. _!\.. kevert. turlalrnú rcndelülap elintézése 
n1indi,g· nehézs(•gl:kct okoz; vagy a:-: egyil1:, vagy a 11\{1.sil\ 
ügy clintCzésél k0sleltcti. _/!.,.. reldanuiciót vagy 111'.:.s n1ondani
vn.lóinkn.t írjult kiilün p111Jirhtpra., ha levélben rendelünk, 
vngy kii/ön h i:clc:ölapra .. h::i. lapon rendelünk. E:-: e.setben 
.sen1nü hútt·ánv i11..~n1 ér bennünke.'.. 

1\.Iegrenclel(!snól gondoljunk a cúlszcrüsúgekn; s a1Ta 1 

hogy a nagykc~·eskeclé.s n1unltújút is könnyílsük incg. }\. 
„1ninta 0rllila11.Hküli" vagy a postai, lovúhbá a vasú'.í ren
delések n.nya2;út l.-iilü11-l.-iilü11 nilus.:t1··a küldjük be, vagy ha 
egy lapon nu;gy ·:1 renclc\és, azon 1·01urlo.:ús.w1l ·ní!rrss.:1tl.: cl 
a különlJözö csopor:okat. ..;Lz alúhúzással. vagy csillag·ozús
sal valú nH'gj<'liJlé,o: n;nc!szcrc nen1 helyes é.,,; többnyin:; - tl!·;1_·
dl•sc1n·c, kihagyú.'iokra s \·l!gül r,_•ldaniúciókra ad alkal1n:..t. 

]:!oµ;yan rendeljük n;eg a siirgiis gyúg:~·szcrcinkei ',) 

J\. gyógyárunagyk0rl'.Skcd0sck 0ppúgy n1unkaerö hl :iny~ 
nyal küzden\.~k. 111int ::. gyúgyszcrtúr.ik, an1clle:t acln1lnisztrú
c_;iójuk renclkí\·üJ 11u;gd112z~Hlt. E;-: az oka, hogy a rcndel0se
kel ncn1 külclhPtlk pos:n.f:irdult<'.tval, niint ::t békeidüben. I·In. 
valaniely gyógyszerre sürgős .szüli:.sl!g-ünk va.n és soro11l.-i1·iili 
clkiild{sl igt~ny!ünk, ne felejisi.ik el, hogy a ,.sürg-ös" jelzésü 
rcnclelést:k nc1n lr.lul11fk lrrjcd1·/i1icsck. Legfeljebb négy-ö~ 
tétel lehet „sür.(,{ös" jellegü. Ilyen pár tGlclböl álló rendelös! 
a 11agykcreskcdök igyekeZnl:k gyorsan elintézni s azokat le
hctüleg poslaforclullli.v.d fclcic1ni. I.::i.sebb és nein na;;;·y t::rté
kcl képviselü gyógyszer1:k eéls:,;~·rü .,,;zúllítúsi 1nódja a pos
tán „111in:a érll!k nélltül" \·aló !;:ülclés. Nl!gy-öt tCtelnél na
gyobb rendcll~sekl't, c.<:rnk u beél'kczés sorrcndjóhen tucljúk 
a nagykcrcsl~cdök elintézni. 

i!Io:.;:1· rendt>ljiink postai !'i:t.úllítúshúl ld:zúrl. an;i,«tgo~ '? 
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.A postai szállítúsból l\'.izúrt anyagok jcgyzél;:e az 1.P·t::. 
l'\"i _A.ln1anach il~ik olda!ún tal:'dható (savak, J.C:thercs ké-

.szítn1ünyek, alkohol, benzin. collodiun1, 111aró-lúgoli:, nilro
glycerin in spiri:us solutu1n. :erpentinolaj, foszfor-készítiné
nyt'k s'.b.). Ilyen anyagra vonatkozó rendelést nen1 szabad 
a postán szállita.nclóJ.;: közé irni, 1nert az esetleg e tárgyban 
szükségessé váló levelezés l~é.slclteti az áru elküldését. Eze
ket .:<z árukat csuk t·a,~·1ífo11 lehet .szűllíLani. 

:t-Ut Iíell tudni a ya:-;úU kiildernéayt~li:ritl? 

„A. vasúti üzlc~szabályzat szerint, n111ró, büzös és ·lüzve
szélyes anyagol\ csak lii:::1:cs.:·t'.fpcs gyorsáru kiildcm1..:llyk611f 
adhatólt fel. Ez\'ket a :l'\'L•\. v- ·nyitott vasú fi l\orsiklHt.11 szál
Ji:ja és nyitott helyen raktározza. Ezekhez az anyagoii:hoz 
tehát ncn1 cso1nagolhat6lt olyan gyógyszerúruli, 1J.n1elyel1:nelt 
úrt egy es;:tleges heúzús. (Pld. szódabil;:arhona, Natr. bora
cicun1, Talliun1, Calc. carbonicuin stb.) 'Tehát a gyógysze
rész a vasúti külclen1énvekre szóló rcnclelést is ezen szen1-
pontok figyelc1nbevétclé\'cl állítsa össze s ne felejtse, hogy 
tüzvcszélycs jelzésü küldernényck tehcn'i.ruként ·nem szál
lí'.hatók~ 

E!og;va.n lehet benzin-!. rendelni:~ 

Benzint l'Zidöszerin'. csalt ll,11ilaff•o·:at ellen0ben sz<lllita
nalt a 1r.1gykc~1·cskcdök. ügyeljünk tehút, hogy inindcn bcn
zin-rcndcl0sl~or a rentle10.shez az clöirt szövezü nvilatkozatot 
csatoljuk. különben. a szúllitús az ocla-vi.ssza~· levC!czé.s 1niatt 
k0sedelrnet szenved. ..A benzin-nyilalkoza~ egy nyo1ntatott 
forn111la, lHit kívánatra bú1111c\y gyógyárurui.gykcresl>:ec1és 
incgl~üld. 

:\Iil ]\el! tudni a c!Pslillúlt víz r·cndeh"séről '? 

Deslill:ilt vizet csal.-ls jayymc11tcs ·idöVf!l szúllit·:u1<tl\. 
Ti:/( 11 llf 111. 

.A zárolt b":'.\'Ógyszcrck 1ncgrendelCséhez l;iifö11 ·11yo111tat
rú11y-iírlr1po!.: s:r:olgúlnak. an1elyeke: a gyógyúrunagy1tercs~ 
kcclölt hocsá'. anak !'L:nclelkezésre. Ezekböl a nyo1ntatvúnyok
ból nlinden gyfJg:vsze!'túr c.<>etenkent kút-két póldúnyt kap, 
egyik ·:>.. renclel0s feladúsúra szolgál. 1núsik -·- nlint n1úsolati 
húzipüldúny a gyógyszerCsznC\ n1arac1. (A. n1úsodpélcLiny 
kitöltése az0rt cél.o;zc'rü. hogy ellenörizhessük. nükor. 111it 
rendcl:ünk.) .A :-:ürolt n1eµTcndelés a \·ona:l~ozó nyon1t<i.tvú-

l 



nyokon fel'.iintctctt idöpontig feltétlenül bcktild('nc\ö ahhoz a 
nagyke1·eskedöhöz, akihez a gyógyszertár zárolt cikk szen1-
pontjából be van osztva, I{éscdchncs beküldéshöl zavarol;: 
keletkezncJ;:, sőt clöfordulhat, hogy a gyógyszertár az öt 
n1cgillctö zárolt árukontingcnstöl a vonatl{ozó rendelési idö
sz_::ikra elesik. A. zárolt anyagoli:l{aj vaió ellátás ezidöszerint 
havonta tör'.énik. 

i.\Iit kell tudni a Chinin~bcszerzésről '} 

Jt_ gyógyszertárak chinin-ellátás szcn1pontjiból öt cso
portba vannak beosztva, aszerint, hogy n1alári<is, mérsékel
ten 1naláriás, vagy szórvünyos ntaláritís vidéken fekszenek-e. 
( _.\. beosztást ltísd a rendeletek li:özött.) _J\z egész évi chinin 
kontingens igénybevehető és n1egrendelhctö a nyári hónapol;: 
alatt. Ha a 1negállapitott incnnyiség nen1 elegendő 11 n1ulá
riás betegek gyógysze1·-ellál:i.sára, a gyógyszertár felelös ve
zetője „.4..nyagig<lnylCs zárolt készletből" cín1ü ürlapon újabb 
inennyi.sége~ kérhet. .:\ l;;érvényt a tisztiorvossal kell látta-
1noztatni és a kövc'.lH.'ZÖ cin1re küldendő be: l\[agyar lörályi 
Ipari .'-\nyaghi\'a'.al é!cl1niszcr és gyógyszerip:Iri osztálya 
(Budapest, II., Fö-u. HS. ). _f\.nyagigénylési ür!apok bűrn1ely 
kercskecleln1i ka1nar;ínúl !Budnpcsten \'., Sze1ncre-u, 6. 
.szún1 alatt) néhány fillórcs árhan beszerezhetők. 

1-Iogyan rcndeljiik a kábítószereket'? 
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A. kábítószereket külön f."áliitós::cr111cgrc11dcló-fii::ct se
gitségóvel kell a nagyclroguistútól n1egrenclelni. _.\. n1egrcn
dclö-lapra azokat a kábítószereket i.s fel kell venni, :'.1n1elye
ket nlint zjrol: gyógy.szereket. ·;1 zci.rolt listán is inegrcnde.l
tünJc _t>,._ kábítószer n1egrenclclési füzethez inegfelclö tújél;;oz
tatás vnn inellékel\·c, ennek t:H1t1l!nányozúsa a gyógyszc
ré,:;zre nézve hrisznos .. .\. 1ncgrencldést az azonos so!'sz{unot 
viselö háron1 különböző színü példúnyon nüisolópapír segít
ségével cgyszerri..' kell kitölteni. 1najd azokat u ff]/Ó.itys.:crtár 
b{fycg;:öj1:i:cl i:s j(lclös ·rc.:(föj1_:1lfk ofúirúsúcul kell ellá'.ni. 
:\. h<lro1n példúny közül az eredeti clsö a fi.izctbcn n1arad. 
csak a sliryus:::illii n1úsocllatot l'.':i a ::öh/.<>.:íH/i hannadlatot kell 
beküldeni n gyógyárunngykcreskcckihöz. _.\ füzetek borító
lapja szi.l1nn1al van elli.ltva. _i\.z esetleg elronott lapok a fü
zetben hagyandók. _i\. rendelö-lapon javítúsoka·~ eszközölni 
nen1 szabad. I-Ia a rcndelöfüzct. be'.rlik, a régi füzet v1;gen 
t:ilálhat6 narancssárga szinü hivatalos „?.Icgrcndelö-lap" ki
tölt('"~ és beküldC.Se ellenében új füzetet küld a gyógyS.ru
nagyli:crcskedö. 

,', 

' 

1 

I1ngyan kell (:odein phosphori 
és /~.t·thyhnorphiu hydrochlor: 

Cocleinun1 phosphoricun 
.'-\..cthyhnorphin hyclrochloric 
a kúbftószcr-n1cgrendelö fü 
rendelni a nagy-clroguis~át 

ug_,.,.-nnezen anyagokból kés 
ban 11r1n nlinösüJnck káhí 
ge.s 1negrendclö lapon ke 

j;-l!;gyesülctet arra, hogy 
- :.-.-·~áraltnak, azok tény-

2! S} -:,,·~vrísárldsi iya·::ol'i:á
'.S-} 't} .::1vünyol>: '::\lapján a 
~fi j', '" ,;">:.-nagykercskedö

:.i Q' _!\' .~-::; ,_::.•ezni. { Eze]{neli: 
§ 2 !/ ~:; ._;; s~1cgtalálható.) 
5J' (j ;:- -!; §:Jó '"-')lapon lehet 

:3 -~ ~ f! ,_, . .,;; !j -;:J 'l (Bpest, 
-.. ~ ,;g J< f .-::: '-!$ f ·:1 Buda~ 

I~og~·an rendeljünk InsuH 
-0 ·::.::;::-.... csak a 

.... '.":'J di 
<; ~özlé.s 

Insulin rendelésére 
rr'U n1c\y a Gyóo-y.sze· 
d~n' n1egrende!é.sl~ez hüro111 
azonos púldúnyban (indigó papír ~""" 
kete nyo1núsos szöveg a füzetben inarad, 

;.:; 

nyo111áso.s lapot beküldjük a gyógyárunagykcrc-sl\c .... _ 
rendelölapot pontosan, o\v.::shatéian kell kitölteni. nehogy ,_,__ 
vasha·~atlanság 1niatt vi:;.o;zal;;üldjék S íg·y a rendelés e\inté
zet\Pn inaracljon. Insulinna! kapcsolatos levelezésnél a bl·teg 
11c1:f;/ is kö.:öl11i kell, inert az Insulin-nyi\vün!artús nen1 
gyógyszei<árak. hane1n betegek neve .szerint töl'ténilc 

J..:.ifcjezctt kívánságra a gyógyárun:igykereskcdök az en
g·ec!élyezett Insulin-n1ennyisCg terhére. külföldi szánnazású 
lnsulint is kiszolg{dtathatnak, cle külföldi Insulln rencle\C.se 
a beszerezhetö Insulin n1ennyiségCre vonatkozólag sernn1iféle 
elönyt 111.:111 jelent. 

l~)-13. novt.•n1her 20-tól kezdödöcn az Ipari .'\nyaghiva
tal gyóg·y.szeroszt.'.l!yúnak 350.DíG/106--19-13. sz. leirata értel-
1nCben a gyógyúrunagykereskedöli:, illetve gyárak Insulint 
--- n1ég ha '~czok lejártak is - nem csc-rf:l11cli fJc. _,;. gyóg-y
szcrtúral;; lcgyenelt figyelen1111el az Insulin lejárati idejére 
és tninclcnl;;or a. r(:gc liVit szolgáltassák lü. 

!iog:-,·an rendeljünk saccharint ~~ 

.A. gyógyszertúralt saccharin árusításüra szóló engedélyt 
az iletékes p(11::iigyiya.:s1<1lósúgló/ kérhetnek. _t\. li:érvény 
nlin'.áját az „Iratininták'' cin1ü részben ltözölji.ik. Ha a 
gyógyszertárnak Inár van engedélye valamelyik n::igykeres
kedőhöz, dc ezenkivUl egy 111.:1.si!t céghez is akar engedélyt 
kapni. úgy bélycgincntcs beacJ\·únyt kell benyujtania a n1a-
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nyokon fel'.üntetctl idöpontig· feltétlenül bckUldt'rHlö n.hhoz a 
nagykerC'skedöhöz, al;;ihez a gyógyszertár zúrolt cil;;k szcn1-
pontjáhól be van osztva. E:éseclchnes bcki.ildésböl zavarok 
lteletl;;eznck, sőt elöfordulhat, hogy a gyógyszertár az öt 
n1cgilletö zárolt űrukontingcnstöl a vonatkozó renclclCsi idő
sz_.=<kra elesik. _.\. zárolt anyagokkal való ellát<is eziclöszerint 
havonta tör'.énik. 

I\iit kell tudni a Chinin-heszerzésröl? 

li.. gyögyszertó.rak chinin-ellátás szetnpontjiból öt cso
portba vannak beo.::ztva, aszerint, hogy n1aláriás, inérsékel
ten n1aláriás, vagy szórványos n1aláriás vidékei: fekszenek-e. 
(_'\. beosztást lásd a rendeletek között.) _'\.z egesz évi chinin 
kontingens igénybevehetö és 1negrendelhetö a nyári hónapol;; 
alatt. Ha a 1negállapított n1enn:viség nem elcgenclö i:i.. n1alá
riás betegek gyógyszer-ellátj,sára, a gyógyszertár felelős vc~ 
zetőjc „_i\nyagigénylés z<irolt ké.szletböl" chnü ürlapon újabb 
rnennyiséget kérhet. A„ kérvényt a tisztiorvossal kell látta-
1noztatni és a l~ö\·c'.kl:zö ci111rc ltüldcndö be: lviagyar királyi 
Ipal'i A.nyaghiva'.al élcliniszcr és gyógyszerip:tri osztálya 
(Budapest, II., Fö-u, 68.), _i\nyagigCnylési ürlapok bürrnely 
kercskedelnli ktn11an··niil (Budapesten \i,, Szcn1cre-u. ü. 
száni ulatt) nélüi.ny fillére.s úriJan be.szerezhetők. 

I!og-yan rendeljiik a frúhítú~;zereket? 
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_i\ kúbitószcrcket külön kríliitó.„·.:cr111cgrc11dclö-jii-:ct se
gitségével kell a nag,vclroguislútól n1egrcnclelni. ~~ 111egren
clclö-lapra a:-:.okat a kábítószcn.:ket is fel kell venni, ::1n1elye
li:et nlint zúrolt gyógyszereket. ·:i zárolt listán is n1cgrenclel· 
tünJ;;. .A kúbítószcr nicg-rcnclelési füzethez n1cgfclelö lüjékoz
tatás van 111cllékelve, ennek t!;nul!núnyozüsa a gyógysze
ré„'3zre nézve h:1.szno.s. A. incgrencle!ést llZ azono;-.; .sorszún1ot 
visclö húron1 különbözö színü példányon n1l1solópapir scgil· 
ségé:vel egyszerre J;;ell 1\itölteni, n1ajd azokat 11 !}!JÜfl,IJ8.:crtrir 
Vélpcg.:öjéi:cl 1:s jclflös re-::ctőjf_:nck alúinisáral kell 1:Jlá:ni. 
~·\. háro1n p0ldány közül az eredeti első a füzetben inaracl. 
c.sak a sdn,1t1s.::inii n1úsodlatot 0.".i ll :;;iild8.:i11ii harn1adlatot kell 
hekülden! ·n g·yógyúrunngykereskedöhöz. .:\.. füzetek boritó
ln.pja szlln1n1al van el!<itva. _<\z esetleg clronott lapok a fü
zetben hogyundók. ~~ rcntlelö-lapon javitúsoktl·~ eszközölni 
nen1 szabnd. 1-Ia a rcndclöfüzet be~cHk, a régi füzet v1'gén 
t::i.Uilhn.tó n::i.ranc;:;.súrga szinü hivatalos .. :vregrendelö-Jap" ki
tölt(~"'"" és bcl;:üldC.se ellenében új füzetet küld a gyógyüru
nagykcrcskcdö. 

IJog-ran lieII C-oclcin phosphoricurnoi, hydrochlorictunot 
!!s ~4..!'ih;\-'hnorJJhin hydrochloricurnot rendelni? 

Codeinu1n phosphoricurnot, hydrochloricu1not, továbbá 
.t\..ethyhnol'phin hydrochloricurnot poralakban (in Substantia) 
a kábitószer-1negrendelö fi.lzet rendelő lapján ugyanúgy kell 
rcnclclni n nagy-droguis~ától, inint a többi li:ábitószert. _<\.z 
ugy·anezen anyagokból készült talJlcl1cíl.: vagy ú1jcctiók- azon
ban nr:1n nünősülnek luíbitószernek, tehát azolna,t a közönsé
ges 1negrendelő lapon kell továbbra is megrendelni. 

IRog~·au rendeljiink Insulint? 

Insulin rendelé.sére az !11s11lin-111cgrc11delö-jegyjiizet szol
gál, incly a Gyógyszerészi Szeinlé-nél is beszerezhetö. Min
den n1egrcncleléshez hároin 1ncgrendelö lapot kell kiállítani 
azonos példányban (indigó papír segítségével), ebböl a fe
kete nvo1násos szöveg a füzetben inarad, a vörös és zöld
nyornú.5os lapot bektildjiik a gyógyárunagykereskeclőhöz. _!\. 
rendelölapot pontosan, olv.::ishatóan kell lötölteni, nehogy ol
Vllsha-tatlanság n1iatt vis,o;z,1külcljék S így a rendelés elinté
zctlpn 111aracljon. Insulinnal kapcsolatos levelezésnél a beteg 
11c1·1.'./ is kö.:ölni kell, 1ne1·t az Insulin-nvilván!artú.s nen1 
gyóg~'szc1·'.(u·nk, hanein betegek neve szeriTit történik. 

I\:ii'cjezett kivúnságra a gyógyárun:1g·ykcresli:cclöli: az en
g·ed0lyezett Insulin-n1enny·isl\g terhére, l\ülfölcH szílnnazósú 
Insulint. is kiszolgú\tathntnak, dc külföldi Insulin renclc!Cse 
a beszerezhető Insulin n1ennyiségérc vonatkozólag sen1n1ifélc 
elönyt ncn1 jelent. 

19·13. novc111ber 20-tól li:ezclödöen az Ipari A.nyaghiva
tal gyóg:y-.szero.sztilyánuk 350.976í106-19·13. sz. leirata ér\el-
1nében a gyógyúrunagykereskcclök, illetve gyaruk Insulint 
--- n1ég ha ':>.zok lcjúrtak is - 11c1n cscrilnck fJc . .::\. gyógy
szcrtúral;: legyenek. figyclcn1n1cl az Insulin lejárati idejére 
és inindenkor a rl;ycVliit szolgáltassák ki. 

f!og;ran rendeljiiuk saccha-rint ~-. 

i.\. gyógyszertűrak saccharin árusf.tására szóló engedélyt 
az ilctekcs p{·1L:iigyigfc:yatósúglól kérhetnelc l;,„ li:érvény 
n1in'.áját az „Iratn1intúli:." cin1ü részben l;;özöljUlc Ha a 
gyógyszertárnak n1ár van engedélye valainelyil;; n:igy!;;eres
li:cclöhöz, de ezenkívül egy 111,'.i.sik céghez is a!i:ur engedélyt 
}~apni, úgy b&lycg1nentes beaclványt kell benyujtania a. n1a-
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o·var Jörú!vi P{•nY-lig·yig-;izga:ósúghoz. ~ /.._ kt~rvény1ni11ta ;.;zö
~~'g(•t az ,~I!'. \ tnlinták'' l\:Ö:~t szintt~n közöljük. l 

l\ saccharin incgn.:nclcléséhcz külön inegrcnde!ö lap1J!{ 
vjnnak rendszC'resítve, an1clyck. íüzet alakjában az illetéke:; 
pénzügyi szakasznál (vagy a nagykcrcskcclöl\:nél l szerezhe· 
tök be. „A n1cgrcnc1C'l{:scket hű.ron1 azonos példányban kell 
kiállí![lni, az első lap benn1naracl a. flizctben, a inásodik és 
hannaclik példúnyokat be kell j{üldcni a gyógyárunagyltc~ 
resltcdöhöz . .:\ incnnyiségi Cs a csoinagolás-je\zési rov::iton 
ldvül a többi rovatot nern fellétlen szül\:séges kitölteni, az.t 
a gyógyárunagylcerc.o;keclö!\: is kitöltik, dc ne íelcjtsill{ cl az 
alúírúst és a gyógyszt-rtúr bélyegzöjCt a renclclCsröl, n1ert 
enélkül a .saccharin'. ncn1 kaphatjuk 1neg . 

.:\. saecharinnal kapcsolath:i.n felhívjuk kartársaink n
gyelln6t. hogy a nlinlszt6riun1 3·180/19°13. :II. E. sz. rendelete 
érteln1ébcn a saccharin engedélyek után engedély illetéket 
kell fizetni Cspcdig 1ninclen k.ilogran11n édcsitö egység után 
2.-- pengőt. Ezért csnk. nnnyi saccharin 111ennyiségrc kCr
jUnk engedélyt. a1ncnnyi nH.:.~;i'elel az évi szükségletünknek . 
. Az engcclélyillt:léke'.. a pénzügyigazgatós<lg szedi be • 

..:\ snccharin n:ndelésc, A. Jdi!önhözö s.1ccharin-J(é:;zil111é
nyelc illel\·c cso1nagolúsok hivatalos jelzése 10·!0. július 1-töl 
kezdödöcn a következök: 'l'/l ·co.30 clarah tahll'tla üveg·fiolá
han. T„·2,=100 db tn!il;'iL: ií\·1.'.s;·fiolúhan. "r_:3=000 db :;:;-hlet!·:t 
üvegben, T,1·1=~'..!0 dh tabletta papírza('skóban. T_,5~-=„50 db 
table'.ta papírz1u.;.<:k('1l1an. T G 100 db tahll'tta papír2acsJ;;{1-
ban. T,7 =300 dh l.tblt,tla J'<lpírzac:;kúban. 

:-lliit kPll tudni az Pdén~·ze!. Yisszakiildé.st:r{il? 
„.\z ed(•nyzL'·t (\-; c.son1ag·o10anyag beszcrzGsP rendkf\·ül 

nagy neht~zségek!Je i.itközil\:, t.'z01„ anya.;n;azdúl1u1dü.si okok
lJól fontos, hogy a használható cci0nyzet 0s cson1ngolóanyag 
ü;n1ételten fclhasznCdtas.s(•lc .i\. j(nriúl"sak tehül kiildjt'k ris.::
s:::a a l'l'nddkezésre ."illó cdényzt::et é:.; csonlagolóanyagot. a 
nagykel"l'.'1li:edöknclc I\::isebb l\íihll•1n(~nyc!;:t~l postún, nag·yohb 
terjeclc\J11üo;Ju::·~ v<.igy súlyosabbakiL' v;.1súlon . .:\. va.súli kül
de1nények .. ris-"'.:.1111:rii iitr s rd(.il!F 1.-·· jelzéssel adnndók fel, 
inert így ole:::óbh n tarifa. ·vasúti külden1ényekct n1inc!íg 
„Budapest. l'Tyugali púlyaudv:ir"-rn. kell irúnyitani, n1ert az 
összC's szá1nhajöhetö gyógyúrHna.~·yken•sk..::clök telephelye eh
hez esik legközelebb. \ .. '-\. löbhi lehcrpúiyautl\"Hl' n1cssze esik 
a központtól. azc.Ji:ról J;:ölt;.:égi:;.;eblJ <t hefuvarozús. söt a sz::H
litók ne1n vúllal:iúk onnan a fuvnrl.) 
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\élt-cson1agként való :továbbitúsát állandó vevöiknclc nra 
nincs 1negfc\~\ö szsrnélvzet erre, azonkívül a legcgyszerübb 
:u uk besze1 zcse is olva;1 nchéz.'óOégekbc ütközik. hogy a nagy
kcreskedök az ilven. beszerzéseket, valan1int n1ellékcso1na
"·olt tovúbhitásút "nen1 v<illaljúk, dc nen1 is vállalhatják. 
<::> :IVIUsirányú .szükségleteket tehát lcgcólszerübb közvetle
nül azoknál a. cégeknél beszerezni, alült a venni szándéltolt 
árukat irusítják. 

I.,chet-e a kontingensen feliil 6.rukiutalúst kúrni? 

_;\. n1u1tban a n1agy. kir. Ipari A . .nyughivatal külön kére
len1re, indokolt esetb~n az egyes patikák rószére n1egúl1':1pi
tott kontin"'enscn felül - kellö indokolás esetén - ú. n. 
rclldldviili ÜrH-scu6lyl utalt ki a nag;ykereskedök útján. 
Ezck.et az úru-seo-é\ycl~et 19,13. januűr havában az Ipari 
.;\.nyaghivatal gyógyszeripari osz:ülyu ·111.?9szi~11tc1tc . ... „ 

_;\.zolt a gyógy.szertúralc, an1clyclc k?rz?.tehcn \a J<;>V?ben 
n::i.gyobh JétszúJnú 1nunl\Ü.St foglullcoztuto k?zn1unka, _ep1Lkc
zés indul n1eo-, vao·v új ipartelep alakul cs ezen vallozott 
körühnényekct' hatÓ.Súo-i bizonyítvánnyal iguzoljük, lar!c_q()ria 
cmclC.st kérhetnelt, vaf;yis az alacsonyabb ellú.t1núnyú l\atc
góriúból egy nu1gasabba léphetncl::. elö. 

I\:iilön kiub1hlst kérhetnek; a kórházi szállílús.sJl ineg
bizott gyógyszertCu·aJc a szillilás iclötuv:anulr.a„ ~le ltére-:.n:.ü
ket csalt akkor veszi!::. figycle1nbe, ha a korhazzal kotott 
eredeti szerzüdésl. vagy rneg·bizólevelet n1cgn111talják és a 
kórház részérül történö nu:-grenclclésel;:et a kórhúz igazga·'.ó~ 
jávai szabályszerüen igazolt:.1tj<:1k. _;\.z ig_azohlso.n kivül tart?~ 
:,:;iJt a J;:órház oly 6rlel111ü nyil::ll.ltozatot is tennl. hogy a .szo
ban Jévö o-vóg-\·Szerclcct n1ás cCgtöl nen1 kivúnja be.szerezni. 
rra a gyó'gysZCrtúr a ltórháznah: ne1n szcrzödéses_ szúllilója, 
úgy esctenkén:i n1egrcndelésn6l is kérhet áru-segelyt, dc ez 
esetben az eredeti rendelés 1nellett ugyancsak be ltell n1u
tatni a ltórlláz oly értehnü nyilaU;:ozaLlt, hogy ':l nH.:grenclelt 
o·yóo-vszcreJ;;_et 111ús cé;rnél ncrn ldv<inja beszerezni. 
ö ~,\_ ka·tegória-en1e\6~re, vagy úrusegélyre vona'.kozó kér
vények b6!yegn1cntesel;:, azol;:at a ni. ldr. Ipari ,.,\nyag·hivn :al 
éle-lnliszer és ")'óg-vszeripari osztályának (Bp., II., Fö-utca 
68.) cilnczve, r~ g;,';"Ógyszertárra nézve kijelölt gyóg:yúrun·:<gy
keroskeclés útján ltcll beterjeszteni. 

~Iog;ran lehet szeszL beszerezni·: 
/1.. pénzi.igy1ninisztériun1 a gyógyszertirak szcszsziik.ség

lcténel;;_ fcdcz0sörc havi kontingenst állapított 1neg és fellui,-

'.alniazta az Országos Gyóg·yszerész l~gycsü!etel arra, hogy 
e kontingens keretén belül, a gyógyszcrtáraknal~, azok tény~ 
leges szüksé.gletének 1negfelelöen, «i·-::cs::·-L~úsúrlúNi i,1111:·oluli
nyokat adjon ki. E szcsz-v,:Lsárlási igazolványok 1:llapjún a 
szeszt a gyógyszertlirra. nézve illetéltes szesz-nagykcreskeclö
nél vagy szesz.:;zabadralttúrakban lehet beszerezni. (Ezeknek 
jegyzéke jelen J~önyvbcn a rencleletclt J;;:özött 1negtalálható.) 
Szcsz-vúsá!'lúsi igazolványt levelben, vagy levelezölapon lehet 
igényelni az Országos Gyógyszerész Egyesületnél (Bpcst, 
·vr., fiegeclüs Sánclor-u. 17.) ~.\.. budapesti paiikik ·:t Buda· 
pesti Gyógy.sz. 'l'es:i.ile-.nél kapják nieg .. A„z igénylés csak a 
havi szi.iksegletre vonntkozhn.t. .A.z igénylö1:1pon 1nús közlés 
ncn1 lehet, ininthog·y ezeket az igényléseket az Egyesület kü
lön kezeli. .Azt is fC'! ke!l tüntetni, hogy a gyógyszertár 
inelyik hónapra kéri a szesz kiu:a\jsút. - _!\ szeszvásúr
lási igazolvány cUja cl:irabonként 10 fillér, arnit célszerű a 
n1egrendeléssel egylitt bélyegben beküldeni. 

Rendelésnél a szesz-utalvünyol;:hoz lninclig n1ellé-l~elni 
kell egy kiilön n1egrendelö-lapot is a szcsz-nc1gykercskedö, 
vagy szcszszabadraktár részére, inelyen fel J;:e\l tüntetni a 
n1cgn;nclclés keltet, !tülön az engeclé!yczctt és külön a 1ncg
rcnclelt .szcsz~n1cnnyiségct. Ne felejtsük cl a 1negTenclelö-Ja
pot al:Urússal (~s a gyógyszertár ból:regzöjével e\lútni. 

l1„ szcsz-nagykercsltedök Cs szesz-szabaclraktürak köte
lesek az Országos Gyógyszerész Egyesület igazoh·üny::i <dap
jún a gyó_;y.szcrtúr részére a szeszt l;;iszolgáliatni. A. gyógy~ 
.c.;zcrtár kiskc1·cskcdöknél, illetve korlútlan italn1éröknél is 
hcszerczhc:i SZL'sz-szükségletét, clc ezek nen1 kötclcselt az 
igazolvCcny1·a szeszt adni, igy tehCct ellenük a Jöszolgúlta'.ús 
n1cgtagadúsa nliatt. panaszt tenní sen1 lehet. 

~log-;.:an lehet cukrot besze~·cz1ú '? 
. .:\. ~yó::rvszert:1rak az Uze111ük kcrü:Cben felha::;znúlc cu

kor tcÚ.ii1t0't-ében :t l53.99G;1D·l0. F. l\1. sz. rendeletben n1eg
nevezett gyógyintézetek, illetve ipari üze1nek fognllna alú 
tartoznak és az üzen1ük folvtatás(thoz szüks0~e::; cukrot n 
153.800/lD·lO. F'. ?.-L sz. rendelet 10. ~-únuk l2. 0s ::.:.) bekez
désében foglat rendelkezéseknek n1egfelelöen igényelhetik . 
.:\. rnagy. kir. I(özellútüsi 111iniszter 109.800/10·13. 1(. l\L sz. 
rendeletével elrendelte, hogy az egyes törvényhalósúgok ie
rül!:Lén nlliköclö gyógyszertúrak ll':tvi cukor-ellC1t1nányút a 
/Jcliif,l,lfl11i1lis,:/( r {tllapitsa n1üg és utalja. l\i. 19·12. o!nóbel' 1-
töl kezdöclöen :0hút belügynliniszteri ltiutalús ulapjún kap-
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jLl.k n1eg a ,:;·yógyszel'tánJlt a ha\'i cukor-kon~ingcns~ a hely
beli köze!J.:1lúsi szervezet részérül. Ha n gyógy.szcrtar cuko!'
kÓntingense kev6snclt bizonyul, úgy n törvényha.'.óság elsö 
'.isztviselöje talispán, polgúrn1ester~ útján kCrvényt lehet be
adni ·;~ bclügyrniniszlerhez, a1nelyben hivatltozva a gyógy
szcrtá1· nagyobb cukorszi.Utségletérc, a n1egállapított kontin
gens 1nódosítúsát, illetve fele111elését kérjük. .:\. kérvényre 
hárornpengös bClycg kell. 

Ilyen kérvénJt azonban c.sak akltor vezet ercdn1ényrc, 
hu. vissza111enőleg egy, esetleg két évre laboratóriunli n1un
kanaplónk hitelcsilett kivonatával igazoljul;:, hogy a gyógy
szertár 1ncnnyi cukrot használt fel gyógy.szerkészi:1n6nyekrc 
eze<i íclö alatt. L:1boratóriun1i n1unkakönyvünk ilyen kivona
tát legc61szcrübb az i11et6ltes ti.szti-orvossal (vagy tisztifö
orvossal) hitclc.sit~ctni. 

E1og;ynn kt>ll lúgkih·et rendelni·? 

_.\. h:isznált üvegek kitisztitúsúhoz .szükséges lúgkövet 
!n1a1ólúgot; az 01·szágos Gyóg:,sze1é„z Egyesulet ügyviteli 
!!Ocl,iJjnál tBuclapc.st, '\iI., Hcgedus S:indo1-u. 17.} kell igé
nyelni. _.\.z igénylést !evelczölapon vagy levélben kell beje
lenteni. Fel kell tüntetni az~ a lúgkö n1cnnyis6get nH:ly a 
lut,,,;(;n(tlL üvegek U,,,;:d.iLÜ.'>út·a. h<.i\'uULL s;,i.ik"'éges .. A bejelentés 
111ús irúnyú közlésl ne tartal!n:izzon. (,jfJS{ij1fl.J.'J. E!J.lf!.siilcti 
(Tlcsit1:s. J 

Szabad-e zúrnH {'ili:ket elidegeníteni·; 

_,\,, zúrolt cikkckc.~ 0s kötszereket rr. !!}/ÓY.ifs:r rlrir11/\ r(:-
s.:é·rc uta.Jj{!_k ki, azzal a céllal, hog;/ a körzetükhöz tartozó 
betegeket elátha.ssák. Ezért gyógyszertár-útacLí.s csc'.én az 
eladó köteles a Z{Lrolt-ciklt készletet teljes cgész0ben a~: u'.ód
naJ.: útadni. E rendelkezés be ncrn tartása ·:! hon\·éric\111i tör
vény 206. '\-úbn. ütközö v6~s0g, Zárolt cikkeket ellcnszolgúl
tatŰ.c; cllcnÓbcn sen1 szabad a gyógyszertárnak a nonnúlis 
patikai gyógy::.:zerkiszolgúl:atús keretén túl elldcg\:nitcni. 

;',lit kell hekiild:.·11i kábítószer, !nsulin és Saceharin 
rendelésnél'? 

I\:úbitú.szcr. Insulin és Saccharin 1·encleléskor felesleges 
az t.'gé.sz rcndelötö1n1Jöt (füzetet) beküldeni, csal;;: D.Z c:;tcn
kGnt ki'.öltött rcndclölapokra v:1n szükség. 
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Előir6sos mentőszekrények tmlclomiegyzéke. 

Szún10;; J;:ar'.úr.:-; k\~rl~s·~nek ldvünunk cleg·et tenni, 1nikor ·:tz 
cdllöszcrint l~1Tényhrn lt;Vö rendeletei~ alnpjún közöljük H::: ös::
s:::rs f!lJriyps::.c rt::s.:i .s.:c 111 pon t/){j[ .s.:d m lur)ühcf iJ 111c11 tös.:ckr611 uclc 
elöirásos tnrtalonijegyzékét. összefoglalúsunk a kö\·etkezö t{pu
:::okra terjed ki: 

1. C's(pl6f!ép-111c11tösz·ckr{11y jürgányos és n1otorikus üzcn1-
hez. {2150/1903. B. ?\'L) 

2. Cséplöy(;p-mc11tiJs.:ckré-11.11 gözloko111obil vagy villan1os 
crövcl hujtot'. üzen1J1cz. (52.533/1935. I\:. I\:. 11.) 

3. lpHri 111c11tös~cJ.:r6ny 20-núl kevesebb sze1nélyl foglalkoz
tató üzcin.hcz. (7·100/1939. Ip. J\'L I. ~„) 

·1. l1ir11·i 1HrH!ii,..,,:rkrc'.ny 20 -n:i! több .sze1nGlyt foglall;:oz'.ató 
üze111hcz. t7·100/193D. Ip. :i'II. II. 0-J 

5. L1~,11ullrtlmi incnlö/áskn. (7;:i,:·l00/1D·!L Ip. :i\I.l 
G. Lt'yolh1l111 i kis n1e11 lólúda. ( 75.300 / Hl·il. Ip. ?>I.) 
7. L(gol!al111i 11a,r1y m:nlóf<idrt. t75.300/l!lll. Ip. l\LJ 
S. L(yo!tal111l orcosi idskn. 
0. G·d,:sr l1csoH1af/. 

10. I\:í:..,· ru1f<i-111c'/1fihlolio-:·. {250.000(lfl:~n. E. ~\1. J 

11. l\~U!!Ji 011fó-m~·nlödolio,:. 
12. J!ofrJ/·kr tc'l:pcir ·mc11födol)(J,:::. 
13. 1'ii-:ol/1j 1i1cn/iis.:ckr(11y. (180.000/1936. B. ?l'l.) 

I. C:-1épHígép-nH~nHiszekrény kicsi: 

a 2150. IV. h. 1D03, bclügyniiniszteri körrcntielet szt'l'int mu:.oni
h'.t!ó r11io!oril:11!i1 rriirrl l'll!J!J jdrgd1u1yal haj/ol! cs(p/t)f/([!(/;
!11 -· .Túl zúródó búdo.:;tartú!yban az alúbbi nnv:i-rok turt<tndók 

kG.szletben; - <!-'l 

S doboz á 25 g· Bruns-féle zsir-
talanítot.:. \'·Jtta. 

2 doboz stcril2:n„ze :'i 1 1nétcr. 
'-' dob. n1ullpó(\·a ú;:; lll/ S cn1. 
•) drb. húro111szöglctes Ess:-

n1a rC'h-l~(·ndö. 

1 drb Pigó jód.stift. féintot])o.n. 
1 drb. szövött gun1n1ipólya. 
1 drb. n10.o;dúszappan. 
.L drh. körö1nkei'e. 
l használati utasitús. 
1 üveg \Vetol .scbolaj { 10 g J. 

:~. {~~;(·i;lfigf.p-n1enl6szl'krfn~· nagy: 

a 73fl5 rV.-- )J,/UJQ;), hL'lüg:v1nini.-;zteri körn:ndclct: !':ZPl'il1t. ,i!ii.~
rri; állal r!ol•o111r1!1i/luf1 i'<lf!JI C!lllik 1/1(.'.l/fcirf/j ril/111110.<;rr(j ríllnl 
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hajtott cs6plö_11épcklir:::. Egy '.dfogüstalnnul záródó fából készült 
szekrény az alábbiaknl kell, hogy lartahnazza: 

10 ::< 50 g Brun.s-felc zsírtalani- 1 drb. nagyobb kö'.szcr olló. 
. '.ott steril vatta. 20 drb. biztosító tü. 

3 n1 sterilga~:c, a n1agyar 
gyógyszerkönyv elöírás:t 
szerint. 

5 drb. :i\Jullpólya 5 n1 hosszú. 
8 cin széles. 

1 clrb. flanellpólya 5 n1 hosz
szű, 10 cin széles. 

1 drb. flancllpólya 5 in hosszú 
8 cn1 széles. 

2 drb. háro1nszögletes Ess
n1arch-kendö. 

1 lit. ! / 11wo ::;znblinui '.oldat. vö
rösre festve. (Felü·:ls: „1\Ié
rcg! scbkhno.:;ás!'a.") 

500 cn1:.! cinklapnsz. 
1 drh. 3 1nétcr hosszú, S cn1 

szeles gu1nn1i;;zövetpó!ya. 
1 Lel kfizön.<oe.;·os c,ny\·czclt 

t.úblavalla. (250 g.) 
300 gran1n1 \ra.selin. 

3 tábla v,:irga!~ércg. 
10 drb.fasin 20-60 cn1 hosszú. 
1 drb. 1110.sdószappan. 
1 körön1kefe. 
2 törülközöltcndö. 
1 ivónohár. 
1 evö.ln1nál. 
1 genycsésze. 
1 rnosdótál. 
1 „ \i0Jkn1ann-félc lúbsin, 

hádogból. 
1 drb. Vollk1nann-féle karsin, 

bádogból. 
100 g törköly- Vag}' szilvapü-

linka. 
100 g tiszta borecet. 
50 g \Vctol .scbolaj. 
I-Iaszn<"dali utasílús. 
ElsösegCly könyv, 

:i. Ipari inentőszt>krfn~- kicsi: 
Ipari \kcrcskcclehni) v:'tll<ilat: oly telepén, ahol rcnclszerinl hús,:
núl lcc-vcscblJ allatlnHt-:otlal· foglalltozt:itnoJ;:, dc clenli crö\·cl haj
tott n1unkagépe.: ha~sznáJnalt, vagy ahol eleini crövr:l hajtott 
n1unkagé:pct nc1n hasznúlnak ugyan, de rendszerint legalább 
húsz <1lkaln1azottat foglalkozt::tnak, n1entöszckr0nybcn elhelyez
ve a következő anyagok, illetve e.szközök legyenek készletben: 

3 c.son1ag póly.;igyorsköté.s: 
5 rn >'. 10 cn1. 

3 e.-:on1ag póJ:y,:igyorskötés: 
5 1n~< 8 cin. 

B c.-:on1n.g póJy.Jgyorsköt0.s: 
5 lll )<: Ü Cl1l, 

1 ch·b. szövöt.: gu111ipólya 
1.5 n1 >~ 5 cn1. 

2 clrb. Eruns\'alta 25 •r steril. 
·-5 clrh. En1n2\·attn 10 ". slt~1-0 . . -
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2 drb. I-Iáro1nszögü kenclö (da
rabonltint papírba cson1agol
va). 

1 tubus \Tnsclin 50 g-os hasz-
nülnti utasitüssal. 

1 cloboz biztosiló tü ( 12 rlrb l 
1 drh. olló nikk.clezc<t 15 cin. 
1 drb. anatón1iai csipesz via.sz-

p:ipírh;i. cson1ngolva. 
drh. t.örülköztikendü. 

a 

2 drb. egyenként 5 g 5<;(-o.s 
jódolclatot tartaln1azó lefor
rasztott ('s eilnkével e!lűtott 
üvegecslte (fiola) . 

3 drb. egyenként 2 g-os aethc
res szc.szt •:artahnazó lefor
rasztott ús cÍlnkével ellátott 
üvegcsövecskc (fiola). 

l drh. kisebb ivópohúr alu1ni-
niu1nból. 

1 körön1kcfe. 
1 körön1tisztitó. 
1 n1osdószappan féinclo-

bozban. 
1 drb. clsösegélyt tartalnH1zó 

füzet. 
1 clrb. ragtapasz. 

·!. Ipari .Inentöszekréuj·, na,b~Y: 
Ipari ( kc:-rc.skeclehni) vállalat olyan telepén, ahol elcnli erővel 
h<1j-:ott n1unkagépet használn'llc és ahol ezenfelül rendszerint 
Icg1.1láVlJ hús,:: alkalmrc:·otfat foglalkoztatnak, n1cntöszekrényh.cn 
elhelyezve a követli:CZö anyagoli:, illctöleg eszl~özök legyenek 

készletben: 

10 cson1ag pólyagyorskötC::;: 
5 n1 ~< 10 cin. 

10 cson1ag pólyag,yorskötes: 
5 Hl>< 8 Cll1. 

10 c.son1ag pólyagyorsköt1~.<;: 
5 l11 ~< D C!U. 

1 clrh. .szöviYt gunlipólya: 
1.5 n1 >.'. 5 cn1. 

20 drb. Brunsvatta 25 g steril. 
JO drb. Brunsvutta 10 g .steríl. 
fi drh. sterilgéz 1.:.1 n1. 

5 drh. hál'oinszögü kendő (da
rabonlönt papirba csoin::i.gol
v:i ~-

·1 tuh. \'n,:,.:elin 50 g-os. 
2·1 cl!'h. biL:ton.súgi ;. ü (közép

nag:v l. 

1 drb. ann.ló111in.i csipesz (pa
pírb:. cson1agolva). 

1 clrb. olló niklcclezctt (15 cn1) 
10 fiola jócHinlttúra á 5 g-os, 

haszn. u·asítC1.ssal. 
10 fiola I-Ioffn1ann-cscpp, 

{ acthe1·cs .szesz) 2 g-os. 
·1 drb. E:rainer sín 30 e1n-es. 
·1 drb. I\:ro.111er sin 50 cin-e.s. 
1 drb. altuniniun1 pohúr. 
1 clrb. köröinkefe ·1 soros. 
1 drb. körönllisztító. 
1 drb. n1osclószappan alunüni

un1-tokban. 
1 drb. elsösegélynyujtú.si 

kGnvvecske. 
1 drb.~ ragtapasz. 

5. Lfgoltahni n1entötáska: 
a n1. kir. ip::trügyi 1niniszlernek 75.300/19·11. lp. 1\1. szún1ú 

rendelete ;·;zerint. 

1 drh. kölszervúgó olló. 
5 drb. kis kö:é.slvous. 
5 drb. közép !~ötf.Stypll.'i. 
3 clrb. húron1szög·ü kenclö. 

·1 di·h. 5 in >'. 10 cin steril 1null
pólya. 

• .J. driJ. 5 n1><15 cnl steril 1null
póly·J. 
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c'"'onL 25 g-os stel'il gyapot. 
c:::orn. 10 >< '.25 cn1 .s< cril géz. 
drb. an1n1únia párna 1 ccnt
(.S ( hefol'n!sztotl an1pullá
ban). 

20 clrb. géztarnponnal he\·ont 
nyakú l ccn1-es 1:in1pullá
ban jócltinktúra. 

:·~o drb. biztosító tü. 
20 g borvaselin óntubusbnn. 
1 l:;kcrcs 5 n1 >~ 2.5 c:n ragta

pas~; patent dobozban. 
20 drb. 1 g-os szóclabil\arbóna 

t !hlcl'.a. 

2 drb .. '.:ze1nöblögctö pohú l'. 
1 drb. 1.5 in >< 2.5 cin lárnpn

bél Crleszorítúsra. 
100 g paraffin olaj. 
50 g k.lorogcniun1 typ. anyag

ból készült pudcr, Jég1ncntc
.se:n zárható üvegben, szó
rúsr<t alkahnn.san c.so1na-
0·olv·1 

1 drl;. • fóllitcrcs kulacs, derék
szíjra afo:1.sztható füllel a 
szóclabikorbona oldat szá-
1núra. 

1 drb. haszn::ilati utasítás. 

H. I„é.goltalnli ids ineniöláda: 
- 60-100 s.:cin(ly rc~:;.:l-rc. -

1 drh. 
1 
1 

2.ü 
s clrh. 

kötszcrvúgó olló. 
anató1niai csipesz. 
láinpabél 1.5 rn hü.'i-'-izú. 

crn széles érlcszorí {isra. 
k!s köt.1~stypus. 

G közép kötó:~L:;pu~;. 

G nags külé.olypus. 
~O c!rb. G ni>< 10 c1l! sLeri J11u!l-

p6lya. 
10 cs. 10 >< 25 cn1 steril gazc. 
10 cs. ::!:J: '. 50 cn1. !'::teril gazc. 
10 ('.'-'· 2:1 .::;:-o>; stl.Til gy·.ipot. 
" clrz. húron1szügü l~cndö. 
') d1·b. t~g-yn1úsha illc'izl11e:ö GO 

/ 10 cn1 I-.:::ran1cr drútsín. 
'·

1 drh. t>gyn1ú.sbn illt•szlhL1t.ö ::JO 
>.: 10 cn1 1-::rn111e1· dró'sín. 

G drh. ujjnyi \'aslng. rt .sínek
nek 1ne;·felclö nagys. papir-
\"atta. 

'.::O drb. hizlositó tü. 
1 td\c-re:.; 5 n1:,. ::! ; ~ en1 ragta

pn.:;:~ patent clol)GZbnn. 
'.20 rlrll. ga:i;etan1ponnal ht>von'. 

J ccin ~ln1pullúlJan jóc!tink
~úr<\. cl;--'bozb:in. 
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2 >< 50 g benzin-alkohol kcve
rú\(. 

50 g borvaselin óntubusban. 
5~: 100 ;;· klorogcniu1n typu.sú 

anyn;,ti'Júl készül.: puder 100 
g-o.s 10gnH;ntesen zúrható 
ii\'cgckben, szórúsra a\kal
nia.san csonu1gol\'a, !Jakelit
tetövel. 

50 drb. natriHn1 bicarhona tab
lt:tta. 

1 drb. kiöntös n1úröpohúr 
szcn1ö blö ge '. 0shcz. 

i!O r.; hl'lér.;zö-J.:c\'erék ( 20 g 
klorofo1:rn nd usuin exter
!Hlln. 20 g alkohol. 10 :; 
.tethL1 l' és 20 e.sepp an1n1onia 
punt liquicla, Uv.~clugós üveg
bt1n. horg·anybúdog tokban). 

50 drh. 1 ccn1 an11nonia párna 
( beforrasztot'.. a111pullúban). 

200 g: paraffin olaj. 
1 drh. nyelvlapoc, i'ún1höl. 
J szappan. 
1 h:"isznú.lati utasítú.s. 
1 Elsöscgflynyujtús ké-

pekben. 

'1. Lé.goltahni uag-,y ineniiHáda. 
H!U ;2(1(! s:c ;1u"l_i; rt'.s.:i·rc. ~ 

drb. kötszervügó ol!ó. 
1 anatónü:li c.sipi.:sz. 
1 l:'l1npabél 1.5 111 J< 2.5 cin 

érelszoritúsra. 
20 clrb. kls kötéstypus. 
20 közép l\ötéstypus, 
20 nagy kölé.stypus. 
30 csoni. 10 >< 25 cn1 sterilgazc. 
30 cson1. 25 >< 50 cn1 s.'.erilgazc. 
30 csonl. 25 g-os steril gyapot. 
15 -clrb. 10 111>~10 cn1 steril 

nn11lpólya. 
15 clrb. 10 111 >~ 15 c111 steril 

lnullpólya. 
5 drh. hú1·ornszögü kendő. 
·! clrb. -10 cn1 hosszú, 10 cn1 

szt:Jes clrótsin. 
·l drb. 30 cn1 hosszú, ·!O cn1 

széles drót.sín. 
G clrh. ujjnyi v:istug·. a sínek

nek nH'gfele\ö nagys. szü1·ke 
gyapot. 

GO di·h. hizt.osilólü. 
1---1 tck. 5 n1: '. :;i,_ c111 illelö

leg G ni;: 5 cn1 n1gtapasz 
p.ltcnt dobozban. 

100 g ilol'vasclln óntubushan. 

20 clrb. gaze-:a1nponnal be\'ont 
1 ccn1 an1pul1Uban jóc!tinc
túra, dolJozban . 

2 >:: 100 g benzin-alkohol áü
kcvcrék. 

5 >~ 100 g klorogcniu1n typusú 
anyaghól készült puder 100 
g-os lég1nentc.scn zúrható 
üvcgckb0n, szórúsra alkal-
1nasan cso1nagolva, b::i.h:elit
tetövel. 

100 clrb. nalriu111 hicarhonut 
tabletta. 

2 clrb. kiöntös 1n0rö pohúr 
.szen1öblög1:;'. é.shcz. 

50 g bclég·zö-kcvcrék ('.:!0 g klo
rofonn ad usun1 externuin. 
'.20 g alkohol, 10 g aet!H'l' és 
20 c.~<:pp n111n1onia ptll'a li
quida. üvegtlug·ós ÜVl'gbl'll. 

horgany!Júdog tokban J. 
50 llrb. 1 ccn1 arn1nonia p{1rn:t 

( bcfrnTasztoLt a1npuu~·tban l. 

200 g pal'affin olaj. 
0 clrit. nyelvlapoc.:. i0111höL 
1 drli. hasznúlati utasilC1.s. 
1 tll'b. clsü.segélynyujtú:.; ké

p<~khc-n. 

fi. :Lé.goitahni orvos! táska: 

10 a111p. 2·•„·11-0.-; Sol. n1orphini 
hidrod1lorici inj. ( 1 ccn1). 

10 a1np. 20(:; -os Sol. Coffcini 
Nutr. benz. inj. ( 1 ccn1). 

9 an1p. Icoral injccUo. 
10 clb gazc--:an1ponn d h:1 \·ont 
nyal~ú 1 cc1n-cs a1np. Jód
tinclura. 

5 (lb kis kö1éstyp1_1.c:. 
2 dob. 25 g-os sleryl Bruns

vatta. 
1 db 2 ccn1Mes fccskendö 3 dh 

tüvel. 
1 db Sl'bé.szc:i zschtárca. 
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9. Gúzsel1cson1ag tartahna: 
15 g chlorogcniu1n típusú pu

der. 
10 db 1 g-os soclabicarbona 

trrbl. 

12 db egyenként 5>~7 
nagyságú, jónünöségü 
tóspapir. 

Cl11 

ita-

_ti._ teljcssé.g k:edvéért közöljük a léyollnlmi !Jri.:·sc1Jcs0Hu1g 
használati utasilását a köve.'.kczökbcn: 

G1L:·8chcsomag llas:...11(ílat1 utasítás: 

Ha harcgázcscpp (1nustárgúz v..:igy Le\Yisit-csepp) kerül a 
börre, azt a cso111agban lévö itatóspapir-szclc;ttcl azonnal fel kell 
itatni, azután a börfcli.ilctct n1cg kell neclvcsf'.cni és a cson1ag
ban lévö puclerrel be l~ell hinteni. Ezután a pudert a börfclületen 
enyhén pl>ppé kell szét dörzsölni és 5 percig a börön hagyni. .A„ 
felhasznált it.:i.tóspapir-.szclctct llaladéktalauul 1ncg kell scnnni
sf·'.cni (cliisni, elégetni). ,.;t p11drr s.:cnifir hinti:c 111cyeakuldsf. 
oko,:·liat ! I-Ia lu11·cg.iz jut a szcinbe, olyan szódabikarbón:1 oldat
tal kell bő.sCgcsen öblíteni. a1ndyct kE?t tablettának egy decili
ter (100 gra1nn1) vizhen való felolclúsúval k6szítcttiink„ 

:i\I e g jegyzés: Jt n1ustúrgáz enyhe fokh:::.gyina és torn1a
szagú, ':lnH:ly a börre jn'.vn. se1n111if\~le ('l'Z(•st !1l'ln okoz. „A„ Le
\vi.c.;it: n1uskálli szagú, nnH:ly :.1 börre jutva azonnal vi:szl~etö ér
zést okoz. 

10. ]"\is autú~nH~ntficlohoz: 

a. 250.000/1829 sz. bcli.igyn1in„ renclclct .szel'int Jö.s autó-rncn:ö
cloho;: t.artnlinu a kö\·etkczö: 

clob. pólyngyol'.'ikötés 5 111~< 1 dob, Leucoplast 1)<1. 
G Clll steril. 1 d!'b húron1szögü kenclö sfrn ~1 

2 doh. nn1llpólya 5 n1::< G cn1 1 tct. biztositótü. 
.<,:teril. 1 drh. olló . 

2 doh. Brun~'ivatla 5 g .'iteril. 1 üveg ;;zaln1iák5ZCSZ 10 g. 
1 dob. s'er!lgazc ,, m, 1 üveg 1--Ioffn1ann-c.scpp 10 g. ' l üveg \Vctol sebolaj 10 o· 1 üveg jórltinctura 5 g. o· 
1 doh„ vasclin„ 1 drb. Elsöscgély füzet.. 

11. Nag,v autú-1nt•nUhioboz: 

'rartalon1jcgyzélt n nagy autó-1nentöc.lobozhoz: 

2 doh. 10 g steril vatta. 
2 dob. 25 g steril vatta. 
2 / 1/~ 111 s'.0ril gazc. 
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2 drb .. steril pólya ;::; n1 6 cn1. 
2 steril pólyri 5 n1 >:S cnL 
1 kötsz. lyp. 5 n1>:10 cn1. 

1 drh, .Es:::n1n.1·ch J;:cnrlCi. 
3 jóclpan1acs. 
10 g ·yvetol sebolnj. 
1 clrb. kötszerolló. 
1 szappan. 

1 clrb, 
1 
l 
1 

körö1nkcfe 
tapasz. 
haszn.il:tli utasitú.s. 
bildogcloboz. 

12. ll! o torlierékpár~ n1en töcloboz: 
l dob. sebtapasz. 
1 drb. Essn1arch kenclö. 
2 >~ 5 g jóclpa1nacs. 
1)<10 \Vetol-olaj. 

1 drb„ typus pólya 5 >< 6. 
1 drb, 1nullpólya 5 X 5„ 
1 drb. steril vatta 10 g. 

Jólzáró dobozban! 

13. Tiízol tó n1entőszekrénJ7: 
.::'\. 180.000 /1936. B. J\L sz„ 1-12. 0- szerint a helyi viszonyok 

ú!.'al inegldv.int 1nértékben. ininclen község tüzoltósúgút cl ltell 
látni a7, elsöscgél:ynyujtá.shoz szüks6gcs inentöszcrekkcl és fel
sze!'e!6si tárgyakkal, különösen horcl.igg;yal, továbbá ke1nén:y-fá
hól. vag:y horganybúclogból lté.<;zi.ilt, zárható és az alúbbial;;at 
lnrla\111azó rnentö.szckrénnycl: 

a l 10 (iiz) drh, 10 cn1 széles és 5 n1 hosszú, 
10 i tíz l drh. S cn1 széle.s l~ G ln ho.<sszú, 
10 {tíz l clrb. 6 cn1 ::;z6lc.s Cs 5 n1 hosszú 

\'ízszívó szövetből (hyclrofil g&zből) és tiszta gyapotból (vatt.i
hól l összcúl!itott .scbfcclö kötszcrpárnával. \·alan1lnl 1 drb. J;;öt
:-;ze:r l;;apoccsal ( biztosí~ótüvcl J ellátott és klllön-ldilön viasz
papirha cson1ngolt, gyor.skötésre szolgáló inull pólyúval (ú. n. 
la".s;,.; .scbkötö cson1ag). 

hl 1000 (ezer) g tiszta gyapot (vatta), 20 dl'b„ 25 g-o.s és 
50 drb. 10 g-os cson1:i.goU.sban, 

e) 5 (öt) cson1ag vizszivó szövet ( hydrofil gez n1étercs cso-
n1ag·han, 

cl 1 5 (öt l clrlJ. húro1nszö:,;letü, _SO ~<GO>: 120 cin 
!;:cndő ( lcalikó :inyagból l. egycnkint külön ti.::zta 
hurkolva, 

nagyságú. 
papirosba 

e) ·1 (négy l d1·b. egyen kint 50 g vazelint tarlahnazó. csa
varos kupakkal és a 91.2í2/1928. E:. I\L sz:tn1ú rendclclnek incg
fclclö, larLd111ú.t L'.s a rcndcltell:sét jclzö, lovúbbá használati utu.~ 
.sit(1:·r'. is Larlnl!nazó, cín1kévcl cllútotl olyan fé1nhi.iv0ly t tubus), 
an1elyböl a vazclni kinyoinható; a cllnkén a kövctl;;ezö hasznú
lní.i u::1sítús.sal: 

„I-Ia.sznúlatkor a fcdüt le kell c:.saval'ni. n1:í.sik vúge felól 
tc'ljc."itclL rnyhe nyon1ú.o.:srd :• szüksé,:,;·l'S n1t..'nnyi.sóg('t vb:szivó 
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szövetre kell kikenni, és a szövettel az égési scbo: be kell j{ötni." 
f) Huszonnégy drb. közCpnagysúgú biz'.ositótü. 
g l Egy dr]), középnagyságú ( J{b. 15 cn1 hosszú) nikkelezcll 

olló, 
hl Egy clrb, analón1iai csipesz (viaszpapírlJa cso1na:;;·0Jva). 
i) 10 { tfz J drb. egyenkint 5 g 5~(-os jódtinktúrút és pan1a

csot tar.'alinazó, leforrasztott é.s ci111kCvel cll'.itott barnaszinü 
Ü\'egcsövckkcl ( fioLi) kis dobozban. a dobozban a j{övetkcző 
használati uta.sítússal: 

„riasznúlatkor a csövccskének kötszerrel fedett vCgét le 
l\:ell törni és a csövecskét letört végevel lefelé kell forclitani, 
nlire a kiö1nlö jócl'inktúra útnedvcsiti a csövecskén túlérö pa1na
csot. incllvcl. a seb körnvékél be kell ·vonni, nc1n úrtallnas, ha 
a jóclolclalbó! néhány cse-pp a sebbe jut." 

j) 10 (tfz) drb. egyenként 2 g éteres szeszt (spirilus :icthe
JTus I-Iofftnanni) tartal1nazó, beforrasztott é.s cín1kóvcl ellá'.ott 
szintelen ü\·egcsövceske (fiola), kis dobozban, a cínikl:n a kö
velkczö fclirússal: 

„I-Ia.sználatkor e csövceske nvakát le kell törni és a tar
luln1út. pohúr vízbe önt\·e, a ba!cSetet szcnvcdc'.lel -·- a sziv111ü-
köd1.\-; fokozús:1 v0gcll n1cg kell itatni." 

k l Nógy drb. 30 cin ho.sszúsúgú búclog·hól, vagy clróth{Jl k0-
s::üll 0s négy clrh. GO crn hosszúsúgú húd(Jgh6l, \·ngy dr6Lbó! kl~
:-;:c:i.i!t J-:r.inn.T-:dn 1 <1IJH'nnvilJcn a 11l('Ilt0szel;;:rf'nvbcn nt'nl férne!~ 
el, úg·v annak oidalún ki\•i.ilröl helvczh0tök cl 1: 

l"i' Egy drh. ki:-:ehb i\·ópohúr uiuininiun;ból. 
111) Egy drb. körö1nkefe. 
a) Egy drb. kürün1tisz~itó. 
o l Egy clrh. n1os(1:.;znppan f0rnclobozhnn. 
DJ az eJ.:;ö.-;2gé!yn:.-·ujtúst JsnH!rlelü, vilúg·os és ki.ir,n3-"l'll l:rL~ 

hetöCn írt füzet. 

gyógynövények minőséget jelentenek l 

Gyógyszertárak megrendeléseit a legki
sebb mennyiségben is azonnal !eljesitjük. 

Címünk: PAl,ITODROG Dr. Betegh Péter és Fiai 
B u d a p e s t, IX., Ferenc-körut 35. sz..:...,. 
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Tudnivalók az uj gyógyszerészkiképzésről. 

A„z űjrendszerü egye' erni gyógyszer0sz-képzésröl szóló S::.:a
l)(il/J,:({/ a 32.900/19·10. sz. ltultusz111inisztcl'i rendelet függelékéül 
je!Cllt 1ncg. „A„ Szabályzat érteln1ébcn az. cgy~tenli gyóg~·.sze:·ész
kiképzé.s n{gyl:rrc {nyolc szen1e.sztcrrcJ lerJed, egy kozbe1kta
tott külön gyal~ornoki Gvvel, a1nelyct <.1z e,;yeteini szi.inc:ckhcn 
is ki lehet tölteni. 

A.z egyetenü felvételhez engedély kell. i1„ vonatkozó folya
n1oc.lv:.'"iny~kat a budapesti cgyetc1nen a Bölcsészettudo1nányi l{ar 
"'.anári testületéhez {VIII„ l\Iúzeun1-krt 6-S.), a kolozsvári 
cgyeten1en a 1'.I:llheinntikrri Cs Terin0szcttudo1:1á1:Y~ !{arh~z 
(F:irkas-u. 1.), a szegedi egyete111en a 1vlnthc1natilu11 e.s Ten11e
szct.tuclon1ányi E.::J.rh(1Z (Baross Gábor-u. 2.) kell benyujtani, 
rcncto:;zcrint augusztus hóban. J;\. sza.klapok 1uinclig közlik a vo
natkozó egyeten1i felhh·c:s-'.. _4.._ fclvl!teli kérvényre 50 filléres ok
n1üny-liélycg i·angsztando. 

1\. kér\·ényhez a kövct!{CZő eredeti olunúnyokr::. van szük-
ség: 

1. Születési anyakönyvi kivonat. 
2. Szülök (apa, anyai születési any:t!töny\·i kivonata. illetve 

kerl':-:ztlevele. 
3. Gin1núziunli érelt.":égi bizonyítvány. 
-!. E:özépi.skola igazgatújúnak crlrölcsi bizonyL:vúnyn, ille~ö

h~g hatósúgi erkölcsi bizonyilvLl.ny. J:\. hatö.sCLgi bizonyil\·inyt 
csak azol::tó\ ki\';.-1nj:1 n1cg a l{ar, al\:ik ncn1 köz\·ctlcnül az érclt
s0gi utún iratkoznak be. 

5. 1\. helyhatósági ( köz.~0gi elöljúrós:\g l lJizonyítvúnya. a 
szülök foglalkozúsúról 0s vagyoni hclyze:.éröl, valainint arról L'i, 
hogy iniófa laknak jeelnlcgi lakóhelyükön, .;1zclölt hol laklak és 
n1ivel foglalkoztak. 

G •. A.z, ak.i katona volt, vngy atyja .volt 1ta.Lona, cél.szerü. ha 
igazolni tudja, ho;;·y n1ennyi iclöt töltött n1aga, vagy a/yj:~ ka
tÜnai szolgúlathan, n1i!yen alakulatnál l's 1nUyen rninöségben. 
\Tolt-e ha;·ct0rcn vagy n1ús cff~lc beoszt;h.;han. I-Iaclirokkants:'.igi 
ig·<1zo!vcinv. J{.(u·oJr~csapatkerc.szl visell>::>ére jogosít6 igazol\'úny. 
,_ 7. Jd{~s föiskoiúról v-:1.gy !~arról jövök o'.úvozúsi biz-::inyílvúnyt 

és indexet. i.s kell, hogy 1nellé1tcljcnc1c 
S. Hadiúrvúk az ,.Egyéni Jap"-jukat. 
fl. E:ülföldi honosok úllan1polg·{u·s{1gnkat. 
10. 1';"yilvúntartú5'i lapot. (~\ cl0l~:~ni hlvnln.!han 5zcrcz-

hctö be .. 1 
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11. Orvosi bizonyitványL ri.rról, hogy a gy~gy.sz:ré?zeti pú
I rüra. testileg és sz~l\cn1~~eg 9-Jka_lni.<ls .. Ezt. a b1~o:i_:i.:1tvc~nyt Bu
<Íapcs'.cn az Egyetc1,ni I\:?zcgeszsegtant Intcz~e·t _al~ltJ? ~t.i „(VIII.: 
Esz-terházy-u. 7. sz.1. ?.fas cgycte1nekcn haLosag1 tiszGfoorvos1 
bizonvitviiny sztikségcs. i~„ bizonyítványt a bciktalűs elölt kel! 
a délCáni hivatalnak bcnyujtani. _t\. bizonyíLvúny benyuj~ás:íig a 
felvétel csal.;: ideiglenes. 

!(érvény-ürlapok a dCJ~áni hivatalokban kaphatók .. A.ki tan
díjn1entesség6.rt (Y:?gy tanclijln~dvezn1ényért) akar folyaniodni, 
vonatkozó l;:érvényét a felvételi !;:érvénnyel cyyidöbr-11 nyujlsa 
be. I\:érvény-ürJa·p az egyete1ni::!;:en (Eudapes~en a Szerb-utcai 
portásnál) kapható. 

ii.z eg;yelen1en fizetendő laudíjali :-;zigorlai"i, li:ollokYiunii 
s e.gy éh n1el.Ié.kdíjak a liövetkezök: 

L T.~'IDIJAK 

ni E'!sii lJciratko::ds, Flr:'ft·c iktatás e,<;r·!i.':n. 

Taiulij ,11clh;kdij 
p e " Teljes tundijat fizetők 128.- llG.50 

1/.\ 1ncntcs 96.··- S·l.50 
l/z rncntes G·L- GS.50 
:llJ 1ncntes 32.- 52.50 
Ege.sz n1entcs -.- 52.50 

bl Foly!u.lóloyos ·iratl.:o,:·ds csctc~n. 

Teljes tandíjat fizctöl~ 128.- 10-1.50 
!.' 

' rncntc.s: 96.- 72.50 
!/';! 1nentes 6·1.- 56.50 
~: ! n1entes '-") .:>-.- -10.50 
Egész n1cnte.s -.- ·10.50 

2. L.-\EOR„\.TÓRIUJ\-11 DIJ..:\.I'\:. 

I. f61Cvbcn: 

I{émi-:ü gyakorlatok -- - -
Növényanatón1iai gyakorlatok -
.A .. llattani gyakorlatok --
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!! 
Üss.:Tsc11 
ö 

2·!-!.50 
180.50 
132.50 

S·!.fiO 
52.50 

232.50 
168.50 
120.50 

72.50 
·10.50 

:il.- p 
l')_ p 
5.- p 

1 

·--------------------~-- -

II. fGlCvbcn: 

Fizikai gyakorlatok -·- - - - -
_·\nalitiltai kvalUatí'v kt'.':rniai gyakorlatok 
Növl!nyan::i.tón1i:ii gynkorlatolt - - -

III. f é l é v b e n: 

l1„nalitiltai kvantltati\" ké111iai gyakorlatok 
Növénytani gyali:orlatol;: - - -

IV. félévben: 

Fizikai kén1iai gyakorlatok -- - -
Organikus ltén1iai gyakorlatok 
P~endsz. gyógyszerészi növénytani gy,:.1.kor'latol;: -

30.- p 
·!5.- p 
12.- p 

·15.- p 
10.- p 

'16.- p 
'10.- p 
10.- p 

rJcgy.:ct. l1. fenti gyakorla,'.i díjak csak ideiglenesek, inert 
a fc!ho.sznűlancl6 anyagok esetleges drágulúsa a dijakat rnó
closftja,) 

3. I{OLLOI(\iIU.i\TI DIJ_4.J..;:. 

. .\.. szabály.szcrü iclöben letelt k.ollokviun1. díjtalan; a hatúr
idön túli \·agy is111étlö kollokviu1n dij·J, 15.- pengő. 

·1. SZIGOI::.L~\TI DIJ.•U{. 

a) .-\ teljes clöszigorlD-t díja 76.- pengö; a n1egosztott 
t:löszig·orlat dija (növénytan és fizika) 36.- P; az ellnélcti és 
gyakorlati vegytani szig·orlat díja 51.- pengő. 

li) ..:'\...z clsö .szig·orlat díja 51.- pengő. 

e) l1. 1nisoc1ik szigorL1.'.. clija 110.- pengö. 
d ! .A. hnrn1adik szigorlat dija 95.- pengő. 

.-lz újrenclszerií tanuhnúnyi Idké.pzé.shen a gyÓbT)·szcrészhall~ 
gatók a következő stu<liurnokat: haIIgatják: 

Elsö tanév, t félé\'. 

S:::cl1clh~cllf: J-\norgri.nikus k01niai proszen1inúritun 
B{kt.s11: I\:ísl:rlcti fizika -
S,::cbcirCdy: Általános kén1ia --
S: ... cln.U1..'dy: Egyszeri\ laboratórituni n1üvclcteJ':, 

Ilcl'i órrr.s.:rí1n 

1 
3 
5 
6 
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li:i11ccc.:·i11dö la11ri1·: N"i.iv0nyannlón1ia - ....... 
l"i:incrc::cndö la11rir: .:\.ltalú.nos növénytan 
:.llödlinpcr: .-\Jlalúnos úllatLin 
Jiiid!i119cr: _-\.lla'.:.ani gyakol'latok 
S.:·f tUk~1y: .AsvúnytanL kristúlytani &s fökltani alapi.sin. 
.·111g us.:t in: Gyóg)'növényck isnH:rete -·-
I1oll6sy--J1! aka.11: I(or.~:zerü honvédelnü kérdések 
lFél!cr: Bevezetés a gyógyszerészi hivatúsba ~ 

I<:ötclc.::ö kollol.-riu1n f!:: I. j(h7i: 1·t:gt11: ..;fsL·ányta11i. 
trily·.'a11i e\'; jöhl.'a11i a.fupismcrclcl; e. f(lnfúrgyb6l. 

Eisö iané,„ li:L félév. 

3 
3 

2 
·! 
1 
2 
1 

lcris-

Bt:·k(s,1;: I(is6rleti fizika -.~ 
B(:'l.-(1:;y: I(isél'leti fizikai gyakorlatok ~-

Iifli úras,:·rín1 
3 

S:;r lJC!l(dy: Szervetlen ké1nia 
s,:([JC/!(<ly: I(\"Ulitatív analitikai l;:énliai gyakorlatok: 
l(hir:rr·.:·( 11dö ll!ndr: ..-\ltalúnos BÖ\'0nytan -
l'f.i11ci·c::r11dii ta11dt: NövónYnnatón1iai gyaltorlatok 
l~c-·f1ll: I\:valit;üf\' kó111h1i ai1alizis ~ 
Jfijdli1u1( r: _.\.ltalúnos úll:i!tan - - ~ 
... t111,111s,;ti11: Gvó!J\"!1Ü\'énv0k is1ncrrte -
1i·r:l1rr: B(7Vc~c:(~~ a g·y;Jg·yszcré~'iZi hivatá.sba 
Ilofl()8!f·-·"·Jluk:111: I\:01.-;;zerü honv&cieln1i l~Crciések 

·1 
5 
D 
a 
·! 

1 
2 

l"i:ötclc.:ö kortul:ri11t11 a II. ft"-lt'r r(ff{ll: _.[ftafli11os állr1/fun 
1's a !f.llÚ.ffYs::..rrtári ffyu1'or!ú1:1· nl<i11: B1cc:ctts a f/,1/Ófl.lf·~":·lrc:.~·.:i 
iiii·ofdsf;a. 

Ti.[úsoclik 1ttiléY, I. fCléY: 
Ilrli úros::rí111 

S:..ul1U: Rendszeres gyógyszer0szi növ0ny:ani gyakorlati 
kirúndulások -- 3 

iS',:rlicll1:i!y: I(vantita fv k01ni:ti analizl.s 2 
8.:f'litl!r.~dp: I(\·nntitativ analitikai ké1niai gyakorlatok. 12 
Erdrp~~-Gru:: F'izikai ké1nia -- 3 
„11ulri:;l.:a: A.z egyen egészsGgtana 2 
l"i:oi:ács: Elsöseg·éJynyújlús 1 
i1Iiksn: Gúzv(~cl('!ein 1 

I-J:iitr"f.~::.ö l1"'1f!r;l,„·fu;n 11.: !. f(fr"r c!'.fft·n: .·t:.. f'!./lJf:11 Cffl.'..'i:::.',{:f!
lunu. Elsö.~'ry1;fy11pújtús i;:s Gii:T(ilclcJ/1 ciniii la/lfdryyuld)()f. 
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iilú.sodik Ü1J1é.v, lL JéJCv: 

Ilcti órn.'».:ú1n S:::.t':ki: Szerves kóinia 5 
s.::l:ld: Szerves kéiniai g,yakorlatok 6 
S.:alJU: Rendszeres gyógyszerészi növénytan 3 
S:::!1l16: Rendszere.s gyógy.-:;ze1·~szi nö\·énytani gya.korlali 

h:irúnclulúsok -- 3 
B:;cbclfr'.dy: I(vantita/ív kC.1ni:!i analizis 2 
S:-.::cbcllt.dy: I-:\'antitatfv analitikai ké1niai gyah:orlatolc 9 
Erdcy-Gr11::;: Fizikai k&nliai gy.altorlalok G 

J(öfclc:::ij l.-olloln:iu1n a. II. jél{u rC;~y611: Fi.:ikai 1a::mic1i yya
korlatok cínl(i ta11tcírg_11Vól. 

]iar1nadik tané.v, !. félév: 

S:::éld: Gyógyszor&szeli vegytan l elJnéJe,'.) 
S::.fki: Gyógy;::zeré:;ze~i v.:::gytan ( gy<!korlat) 
Lipták: Gyógyszel'i.:;1ne1Tt ( cllnt:i1~t J -
Liptrik: Gyóg·yszerisn1eret r gy:.tkorlat) 
C'sipkc: Gyó . .,;-ys1:02n\st:et ( rcc.:l'pL11ra l l t:ln1Ckl) 
Csipke IJ.yógy:;;:~er(„„:~ó'Í. ( i·vccpt.uril l (gy<ll·:or]a, 

'.~.~~:~~:; ·: r~\~~~-:~;:~:~;(~~'.~~~~t~~\i \~i~\~:~111 ( ~-~!11\1~cl~1~i~é:;) 
Liptúl:: Gyógy.szcTi.<:n1c1·et ( clniélet) -
Liptó J:: Gyógys::erisn1e1"et ( gycl]{o!"Jat J 
C's!pl.-1.-: Gyóg·yszi::r0.-;;zet (recept ura) ( ellnólet) 
C'.~·i1;l.-,: Gyügy.szcre:;zet ( n:c~:ptura .l ( g·yakorla,'. 

Iíctí úr11:;.:ú111 
5 
D 

fi 

5 
n 

[Jrti <ir11s.:ú111 
JI o::;so11.11i: Gyúgyszer.}szel ( gnlc11ll:u1nok l ( eln1Gl1:t J ·1 
ill o,:8011yi: Gy0gyszt1részct ( galeniku111ok l ( gyali:or!n t 1 12 
... Lndriska: !(özeg·('.sz.s0g'.an (t:l:néietl -·- ;:i 

..;lf:::f:l: . ..'\. gyógy.sz;:r,,:',szetre V>,na tJ;:ozö jog·2zabúlyoll: 
,, 
" 

( gyógy_'::zei·0szi !''ZOl,é(tl:: t) 
F'ri/:·: Gyr'1g·y:.:~:;:r'a1J ('.'.'i l:(JXik~Jl,'1.ó.;'i:t 
S('hu!rl;: Gyú_~)·szr:rt1 k Pl!c>11iir;;:(~St' (';;; gy(1;:_!·::.c.:zcirtúrYiz;,;g-. '..? 
]{1'.;fl: .8':': ~'i:1.<l'.'i !l !il· :-;(_;·~·<!::d:l:,;úgi kt' :n!{di:: ( t'~l1H~lrt l 
l(1:!1l: Dc\"Cí:t'lt":-; ;\ llh-:·:li;.r:t:,:cla:;;-t_:-;·! k1;nti:'~h:1 ! gyakori~;t i ,, 
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I:lcti óras.:ú1n 
"1lo.:8011yi: Gyógyszerészet (galcnilnunok) (ch11élct) - ·! 
BI o:::sonpi: G;.·6g;.'szcr0szct ( galcniku111ok) (gyakorlat) 12 
„'Lntlrisko: I{özL•gé.o;zsé.~;lan (cl!nölct) - - - - - 3 
1~ur::::: I\:özcgé.;:;zségtan (g·:,~Jkoi·latl - - -·- -- - 3 
„!lf:i!!: 1\. g·yógyszcrészctrc vonatkozó jog.sza!Júl}'Ok 

(gyóg~'.".lZCrészi ;.;zolgúlat) -- - -- - - - 3 
Frit.:·: Gyógyszcr,'.nn és toxik:ológia - - - - - 3 
Scln~lrJ>: Gyógyszerek ellcnörzése és gyógyszcrtúrvizsg. 2 
Pc-rl:nyi: },, növónycg0.szségi.i;;-y alapvonalai - - - 2 
Pcri'.nyi: l'Tövénycgé.szsógügyi gy·:i..korl:itok - - - 2 

.A.. gyógyszcrészhnllga'.ók a k.ötelezö ltollokviun1on kívül 
rfl!J c7ö8.:iftorlalot ~'.s nl(ff háro111 s:ir1orlatot tesznek le a négy
éves studiu1n lchrlllgntúsn közbi:n. .t\ harn1adik: szigorla1• után 
nvcrik cl okle\·elüket an1ch· <;gvévi gvakorlnti idö utún - kü
J5n r!pprobUció.:; viz;;;g.o. nél!r'i.il :_.:. gyóg..),szertár önálló vczctésóre 
jogosít. 

..t\.z újrc-nclszerü kiképzéssel knpcsolatbun a gyakornok-trrrtó 
gyógyszr-rtúrrrk (\:an.:;ryó~·yszc-r!.úral;: l vezetőinek a kö\·etkczökre 
li:\'11 ücrvelniök: 

.::\_-i1nJ1Q·n'ó ind('X0Jlc·n vr:;v tör.:slup talúlhrttO. c>bi1e icl kt;l! 
jegyrzni n ·-.~·>·!lk0rnnk hr'10p{~~r; n:1p:r!t. „-\.z alttírt. C's ht!lycg·;:övol 
ellútott h1:jc·g->'%l'st tovúhhi lid.ta1nnzús céljúh(1l n.uolc napon flcliil 
az illct(•li:es li~::·:1.i-Ui0rvos-nak. 111ajd ··:z cg-ycte111 hölcsészk!lri dé
J~{i.ni 11ivataFtnc1k h0 kell 111i:üi.tni. 1;::z 11'.óbbl hel;.:\'!l a hejeg~·
zé:::t törzski5nvvc~:lk. l•.cz·vnncz nz t>liú!'(1.s n g·1·nkorno1;: kilénés;e
kol". JJu r .:! ~r.:· c{t!ioi.,:( o 1,111r;r111.,·.:~rr.\~·.: ·nr ·//; fr1rl irt {Jf', Ú~!i! u 
rn1nl,·or11nl.· aual:orf!/lj idrh"i ·11,·1;1 trldnfik iqa.:olt1/a7c. 1nrl1~ .1.-iJ-
;.hlm,_:ny a.::. /jjtlrrr hdti,s .luifrri.1111yal jrírh<d.· , 

„.\. r{pi rc1uls,:·cr szerint végzett gyög·yszcré.:;zek a régr:hhi 
rcndelkczé;.;ck'.öl cltéröcn. 1D·l3. 1nújus hó 20-tól kezelve, 7.-(f' /rí 
scg·t~d~idö ul(\n jel0nt.kc;:hPtnek ;tpprobáciús Vi?..s.::\·úra (Dl·Hl/1D·13. 
'l. I(. 1\L rendelet). E kú'. évböl IC'ga]{ibb 0gv éi· azonbnn c>;ak 
az oklc\'(~1 rnC'g:oizerzi~;;e utún töltheÜi el. (G·i° .. ÓGO;'lf!·1.2. ·v. E:. ).L) 
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tvlagyarorszég legrégibb gyógyszer!órai 
oi felállítás időrendjében. 

15i3 

Beszterc „\'úrosi" (Ja 
gellók kora.) 
I\:olozsvár „Szent 
György" (János Zsig
n1ond erdélyi fejedelen1 
kora.) 

1576 Ungvár „Arany 
lánn (lviiksa 
kora.) 

orosz
király 

.:-"\.'VIl-ik század: 

l()Oü Sopron „.<\.rany orosz 1671 l{öszeg ,,lviagyar ki-
lán~· 

1620 !Cassa ,.„4..rany orosz-
ián" 

1626 1.;,::assa „Isten szen1e" 
16B.J. Sárospatak ,.~Angyal" 
lH-!8 Nyiregyháza „„:\rany 

Sas" 
lHfi-1: Győr „\rúrosi" 
lfi(i.J, I,éva .. Fekete Sas" 
1 ()70 Debrecen .,.Arany „i\n-

gyai" 

rá ly" 
167{) lVIiskolc „J\rany 

szarvas" 
rnso Sopron ".Angyal" 
lfi8;") I\:olozsvár ,,.Arany egy-

szarvú" 
1 GSS Budapest II. „Fekete 

1nedvc" 
1688 Budapest I\i. „\íúrosi'' 
JGDO I\:öszeg „Szerecsenn 
lGHO Iviagyaróvár ,,Segílö 

Jl..fária" 

:'{"í/IEI-ik szúzad: 
( Elsö J1c.r_1ycd! 

1700 körül 
váltó'' 

1700 I<.::assa 
rona" 

'I'okaj .,l\íeg-

„l\Iagyar ko-

1713 Szeged „?\Iegvúltó" 
171-1, Eger „I\Iagynr király'' 

r Jldsorlik negyed.) 

1727 Nagybánya „~\rnn:v 
Sas'' 

1727 Eszt.er_gorn „Fekete 
Sns·· 

17~?g Eµ-cr ,,(;rúnúL11Ina'' 

17::10 Nagykanizsa „Feke!c 
Sas''' 

·11·-10 I\:ecske111é! „Szenlhú-
ro111ság'' 

l'7·!'l :Jiór .. l\Iúria ~;c-gíls6.gc„ 

83 

l 



17.J,1 Szerencs „Isteni Gond~ 1745 Szatn1árnén1eti 
11

?1.fa-
viselés" · 

1742 Nagyvárad .,.A„rany ke
reszt>! 

gyar I\:orona" 
l 7-16 Székesfehérvár ,,Fe-

kete Sas" 
17-l;') Iieszthely „I\:éL orosz

lán" 
17-17 Veszprén1 „Fekete Sas" 
17~8 Székesfehérvár „Ma

gyar korona" 

17;';{) 

17;)2 

1753 

17:í6 
1757 
1757 

1759 

::i7GO 
1760 
1760 

1760 
1760 

1761 

17Gl 

(l-Iar1na!lik 11cgycd) 

I-Iócln1ezővásárhely 1766 \Tác „Gránátal!na" 
„Szentháro111ság" 1767 Budapest III. (Óbuda) 
l\Jarosvásárh~!Y „1\rany „11agyar _korona" 
Szarvas" 1767 Győr „_~rany Sas" 
Szombathely „Szentlé- 1767 Sopron „1fegváltó" 
lek" 1768 Zalaegerszeg „Szentlé-
Szekszárd ,.Fekete Sas" lek" 
Pápa „Gránátaln1a" 1769 Gödöllő „I\fagyar Iio-
Pápa „\Tárosi" (:i\feg- rona" 
váltó) 1770 I\:01náron1 „Szerecsen" 
Szilágyson1lyó „Szent- 1771 Ujvidék „Szentháro1n-
háron1s6.g" s-í a" 

Cfyul~~ "l\Icg\"úl!ó" 1772 DclJrccen „1\rany egy-
Losonc „Fekele Sas" szarvú" 
l\Iarosvásárhe1y „l\Ia- 1772 Ipolyság „1Jagyar cí-
gyar korona" n1er"' 
1Iiskolc „„Arany Sas" 1772 Budapest I\i, ,.Orosz-
Nag:rvúrad „Gránátal- lán" 
ma" 1 "ti'3 Beszterce „?rfinerva" 
Budapest \ 1III. 1.Szent 177-l I\aposvár „.L\rany 
Szív" oroszlán" 
Sepsiszentgyörgy „l\Ia-
gyar korona" 

([Jtol86 ·negyed.) 

1776 1Iakó . .Isteni Gondvi
sel8s" 

1778 f1Iáran1arossziget „I\:í-
gyó'' 

1774' 
1777 

84 

Csúktornya „Zrinyi" 
Rin1aszon1b:.1 i .. Egy~ 
szarvú'' 

J 778 P.aks „Szcn t húrornság" 
1780 Szabadka ,,.\"édanya'' 
l 7SH Szúszrégen „Sa0" 

1780 Szabadka Hr..Jagyar ko~ 
roua." 

.1.781 :ll:Iára1narosszigel „Sal-
vator" 

1788 Tata „1'1egváltó" 
1784 Budapest I\T. „I\:ígyó" 
178-1 I\:ézdivásárhely „I\:o-

rona" 
1786 Budapest VI. „Okto

gon" 
1786 Budapest VI. „Szentlé

lek" 
1786 Gyöngyös „Szűz 1viá

ria'' 
! 736 Székelyudvarhely 

,,Oroszlán'' 
1787 Ráckeve „Szentháron1~ 

ság" 
1737 Tállya „Patrona 1-Iun-

gariae" .. 
1788 Baja „Udvözítő" 
1788 Pécs 11:\..rany Sas" 
l"í88 Szan1osújvár „Szenthá-

ron1ság'' 
1788 Ungvár 1,l\Iegváltó" 
]'789 I\on1áron1 ,,Salvaior'' 
17~}0 Budapest \ 7III. „nra-

gyar korona" 
1790 i\Iarcali ,.Szentháron1-

só.g" 
17BO Zo1nbor "\Tárosi" 
1790 Dunaszerdahely „1ía~ 

gyo.r címer" 
17f)O Zon1bor „„Arany orosz

lán" 
1791 Jászberény „Szenthá

ron1ság" 
J '791 Budapest I\i, „Nagy 

Kristóf" 

17B2 Nagyvárad „l\Tagyar 
Jtoróna" 

J ·1·9z I\:alocsa „l\Iagyar koro
na" 

1'193 Esztergom „Szent Ist
ván'' 

1793 Szombathely „Isten 
sze1ne" 

1793 Budapest II. „Római 
c.:;ászár" 

1794 Dés "Fortuna" 
1794 Szarvas „Szarvas" 
1794 Zilah "~Iérleg" 
1795 Budapest II. „Szent 

István" 
1795 'rokaj „Arany szarvas" 
1796 Dunaföldvár „Isten 

anyja" 
1796 Sátoraljaújhely „Ma-

gyar korona" 
17H6 Pécs „Gránátaln1a'' 
1794 Sárvár „1,Iegváltó" 
17~)7 I\on1áron1 ,,Isteni 

Gondviselés" 
17D8 Érsekújvár ,,1\rany 

Oroszlán'' 
1798 Székelyudvarhely 

„Szarvas" 
1798 Óbecse „1lúrosi" („Üd~ 

vözítő") 

lW8 Nagyvárad „Arany 
Sas" 

1798 Diósavör nJ\Tcgváltó" 
17fJ9 Rozs~}'ó ,,Szenthúro111-

rún1ság'' 
1799 Rozsnyó „1\rany 

szarvas" 
1'1B9 Szolnok „Isleni Gond

viselés" 
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Gyógyszerész-történelmi cclotol:. 

Jli.r. t'. 1;);)'.Z-ben jelent 111cg a legrégibb n1unkn, 1nely gyógy
sz.crckröl és gyógyszerkészítésröl tesz en1lítést. 

Iir. u. ~';"J-!-ben nyílt. ineg Bagdadban az első gyógyszertár. 
11 1:,:. században jelent J11eg az első gyógyszerkön:;rv arab 

nyelven. (Sabur Abus5bel.) 
:\ ::'i:I-:-~:fJ. században a 1nagyarországi zárdákban 1nár vol

tak szerzetes gyógyszerészek. 1-Iiutún egyesek alchénliá
val kezdtek foglalkozni~ pápai rendelettel tiltották el 
őket a gyógyszerészet gyakorlásától. 

XIII. század. 

12:-Z-l-ben jelent n1eg Nicolaus Praeposilus gyógyszerköny~ 
ve, rnely inár a skrupulust, drachrnút és unciát alkal-
111azta gyógyszerészi súlyként. (..A. könyvet II. Frigyes 
tette kötelezővé birodallnúban.) 

l:?:Z-1~ben hazánkban a budai jogkönyv n1eghagyja, hogy 
f~vógvszerészek n1úst~ rnint gyógyszert nen1 úrusít
h~itr~t~k. 

:,,::i·r. század. 

1800-1-100 körü.1 kUlönülL el véglegesen az orvosi és gyógy
szerészi pálya egyn1ústól. ..-\ddig ugyanis az orvos n1aga 
készítetle és árusította a gyógyszereket. 

130D-l-10ü közti időben jelentek n1eg az első polgári 
g:vógyszertárak Európában (Raguza XI\T. század, J_,on
don l'.3·15, a budai udvari gyógyszertár valószínűleg a 
n1úsoclik vol i Európában). 

J308-b~1n egy Petrus nevü „physicus et apothccarius"~i e1n
lítenek Budún. 

18-l(i-ban kelt eg}~ okirat, 111ely J\Ingisler (Jekn1icus nevlí 
,.apothecnrius don1ini rcgis"-t e1nlít Budún. 

137;3-ben Synok és Baruuch nevű buduí gyógyszerészek 
e1nlíttctn8k. 

1:392-ben Rauchcr Zsigrnond és Péter buda gyógyszeré
szek h:'tza-iról tétetik enüítés. 
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J.;.tZ-ben Bártfán 11Johannes avothecarius" neve fordul 
elő. 

.1,lD~;-·1 ;}0;3 közölt I\:risló.f „der „AphothekerH tanácsos volt 
E:.örn1öcbányán. 

::'C.\/I. szúzaU. 
151.(i-b.::i.n állították fel a besztercei „Fekete sas" gyóg:y·szer

túrat, 111elynek elséí lulajdonosa l\1ózer Zsigrnond volt. 
15~1S~ban léteslilt a. kolozsvári Szent György gyógyszer

tár, nlely n1a dr. }Iintz György tulajdonában van. 
];380-ban jelent 1ncg az első olasz gyógyszerkönyv (Ber~ 

gan10). 
:--:VII. század. 

JG18-ban jelent n1eg az első angol gyógyszerkönyv (Lon
don). 

J(t{~i-ben jelent n1eg az első .francia gyó;;;yszerkönyv (Paris). 
1GS7-ben állitotla fel Budún a. \ 1úrban. az első polgúri 

gy·ógyszertárat Bösingcr Ferenc Ignác .,.:\rany cgy
szarvú"-hoz cín1ezve. (Régi helye a n1ai Dísz-tér 8. sz. 
ala1 t található.) 

1GBil-ban állítja fel Pest legrégibb gyógyszertárát l-Ierold 
I-Ienrik Siegfried a régi \Tárosház téren (.rna a "'Vúci
utcúnak a I\:ígyó-utca és Párisi-utca közti része) 
,,Szentháro1n"-hoz címezve. (l\fa n1int „\lárosi gyógy
szert:11·", \iúci-ulca 3·1. alatt talúlható.) 

i6BO-ben állítja fel ugyancsak Bösinger I,~crenc Ignúc az 
„alYárosi" gyógyszertárat Budún. (1Ia „Fekete Iücdyc'' 
a Fő-utcúban.) 

X\Tllt szazad. 
1 ~l'2H-ig a gyógyszerészet szabad ipar 1\Iagyaror.szúgon .. I\.é

sőbb I\lúria Terézia rendeletben szabályozza a gyógy
szertúrak jog\·iszonyát és a gyógyszerészi kiképzést. 

1725-ben vezetik be l'.Iagyarorszúgon a gyógyszcrtúral\ 
idönkinti vizsgúlatút. 

l'J.I5-ben jelent n1cg a Torkos-félc úgynevezcll „Pozsony·j 
Taksa". 

l'IGD-ben indult 111eg ~\l~lgyarorszúgon, u 11agyszornb[lli 
cgyete1ncn, a gyógyszerészek cgyetenü l:iképzésc. 
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Ir;~·o-ben elrendellk J\1agyarol'.szágon a gyógyszertárak 
{,; v e n kén ti 1negvizsg:dúsút. 

IBOD~ben n1egalakul a Budnpesti Gyógyszerész Testület 
jogelődje, (Első elnölI: I-Ioln1ann József.) 

1 iJ'.?H-ben jelent 1neg az első nuo.g:rar nyelvü gyógyszerárszn
bús. 

18-18~bnn indul rneg a „G.yógyszerészi I-Iirlap", .n1inl az első 
n1agynrnyelvü szaklap. Szerkesztette: Láng 1\. Ferenc. 

1;·;;)~1-bcn az 1851 előtt engcclély·ezett gyóg:yszertárakat reá!
jogú:tknak isn1erik el. (Összesen "109 gyógyszertár lelt 
ekkor reáljogú,) 

1862-ben indult n1eg a „GyógJrszerészi Hetilap" Sédy Sán
dor szerkesztésében. 

IEG:Z-bcn ~rvatt<ik elsönek gyógyszerészdoktorrá Scholtz 
(;usztúvot. (."-\ n1úsoclik gyógyszerészdoktor hazúnk
h:in li'elletúr Ernil, a híres lörvén3rszéki vegyész volt) 

·1EG:~··ban rnegalakul a Gyóg.v·szerésznövendéki Segélyegye
sület (a inai Gyógyszerészeltanhallgalók Scgílőegycsü
leLc elődje). 

}g{i3-b~~n habílitúltúk az clsö gyógyszerész cg}'Ctcnü .ina~ 
gúntanúrt·: F'elletúr En1i!L, a törvényszéki és rendőri 
kén1iúból. (.-\ n1itsoclik n1agáulanár dr. ·Iiintz György 
kolozs\·úri gyógyszerész \'olt.) 

18G"i#ben L::rLotlúk az clsó Országos Gyógyszerész-gyü!ést 
P·:::sten. 

i ;-;r11 ~ben <e ,:::;yógyszerÉszcLeL négy gin1núziurni clöképze ! t
s(0ghez és egyeten1i kiképzéshez kötötték. 

1;)~'.IMben jeJe111 rneg az első nEtgyar Gyógyszerköny\·, n1ely 
n1úr a granu-:úlyrendszer alapj:l.n készült. 

]g7:Z-ben aJ[:kull n1eg nz „,;\lt:1E1nos ?\Iag;,'arországi Clyóg_1,·
;;zc1·úszck Egyesiilcle''; ez később ,,.l\Iagyarorsz(1gi 
Gyógyszcré;)z EgycsLUeLrc"; J fi.1:-J~b::n pedig „Ors:;,ágos 
Gyóg.vszel'ész J~gyesülcl''-re vúltoztatta nevét. 

J8'J'.~-be11 i:·Jctbel(:pett az c;sé_; ~T~tn1n1-súlyrenc1szcr alapjún 
összeú11ito1 t gyúg~·.-szcrészúr.o;zabú;:;, a1nely bcvczei.lc a 
vén~tnlinl:úkat. is ( .. l'Torn1a Paureru!11''). 
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1876-ban inegjelent a a közegészségi.igy rendezéséről sz6ló 
törvény (1876:7\:I\r. tc.). l'i gyógyszertárakat kivették 
az ipar köréből. „I\:özegészségügyi intéz1nények" lettek. 

187G-ban állították fel az Országos J(özegészségiigyi Ta
nácsot, n1elynek első gyógyszerésztagja Zboray Béla 
volt. (..:-\ n1ásodik: dr. Járn1ay GJ'Ula.) 

1888-bun n1egjelent a II. 11agyar Gyógyszerkönyv. 
1888-ban létesítették az egész országra kiterjedően a 

„Gyógyszcrészgyakornoki Vizsgálóbizottságot". .A.ddig 
helyi bizottságok végezték a gyakornokok vizsgáztatá
sát. Ugyanezen évben nyílt Jneg a budapesti és kolozs
vári gyakornoki tanfolyam. 

18B2-ben a pályáralépést VI. gimnáziumhoz kötilt. 
1898-ban lépett a pályára az első nögyógyszerész (Thi

nagel Szerafin). 

X.'i:. század. 

JJ}OH~ban n1egalakul a Gyógyszerészsegédek Orszfrgos 
Egyesii.lete. 

1910-ben n1egjelent a III. 1\:Iagyar Gyóg-yszcrkönyv. 
lDl·l:#ben bevezetik a kötelező érettségit és az approbációs 

vizsgát. 
1H~~2#ben újjászervezik a 1iagyarorszúgi Gyógyszerész 

Egyesiilctet. 
J9:i-1-ben n1egalkotjúk a Gyója-törvényt (19;)5. évi IIL tc.). 
JH:-1-~ június l~én lépett életbe n I\T-ik l\íagyar Gyógyszer

könvv. 
19JO~b8n n1egjelenL az új kiképzési roforn1, a111ely az egye

tcnlÍ kiképzést öl é':rc e111cli fel. 
JD-10-ben kinevezik a gyógyszerészet elsö cgyetenü nyilv. 

r. tanúráL (dr. J\fozsonyi Súndor). 
ID-HJ-Lcn a \·cncreús lürvény (lD·lO:\T.L tc.) l::eretében n1eg

lörtént a jogL:don1únyoz{ls részleges reforn1ja. Ellő! 
kezdve orszúgos púlyúz::i.lot hirdetnek a tnegújult jo
gokra. 

19.t.l-bcn n1cgszünt a bud::i.pesti és szegedi gy::i.kornoki 
tanfolyam. 
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Mcigyarorszéig belügyminiszterei 1848-tól 
CJ mai napig: 

(Z:írójelben közöljük a 1niniszteri székben eltöltött időt.) 

Szcn1ere I~ert.alan lSJS. ápr. 7.-18•18. szept. 11. (158 nap.) 
V'fcnckheiin Béla. búró 1SG7. febr. 20.-1869. okt. 21. (2 év 

24;'5 nap.) 

Rajnc,· J:'itl 1869. okl. 21.-1871. febr. 10. (1 év 100 nap.) 
Tóth Vilmos 1871. febr. 10.-1873. márc. 5. (2 év 23 nap.) 
Szapáry Gyula gróf 1890. n1árc. 15.-1892. nov. 17. (2 év 

245 nap.) 
Hicronynú Károly 1892. nov. 19.-1895. jan. 15. (3 év ,16 n.) 
l'crczcl Dezső 1895. jan. 15.-1899. febr. 26. ('1 év 42 nap.) 
Széll Iiáhnán n1íniszterelnök (ideiglenes belügyn1iniszter) 

1899. február 2G·tól-1903. június 27-ig. (-1 év 123 nap.) 
Ii.huen~.!I[éderváry l\árol,y gróf n1inisztere1nök (ideiglenes 

belügyminiszter) 1903. jún. 27.-1903. nov. 3. (129 nap.) 
'.E~isz.11 !stYán gróf iníniszterelnök (ideiglenes belügynlinisz

ter) lüO::L no\-. 3.-1805. június 18. (1 év 229 nnp.) 
f(ris!óffy Józse.i' 1905. jún. 18.-196. úpr. S-ig. (296 nap.) 
iintlrássy Gyula grúf 1906. úpr. 8.-1910. jan. 17. (3 év 

284 nap.) 
]ihu.en JILé.der\·úry lii:ároI:r gróf nüniszterelnök (1násoc1ízben 

belügynlin.) 1910. jan. 17.-1912. ápr. 22. (2 év 96 nap.) 
I„ukács Lúszlú n1iniszterelnök (egyben belügyrniniszter) 

l!J12. ápr. 22.-1913. jún. 10. (1 év •11 nap.) 
Súnclor János 1013. jún. 10.-1917. jún. 15. (3 év 5 nap.) 
lJgron Clúhor dr. 1017. jún. 15.-1918. jan. 25. (219 nap.) 
'.a'óth János 1918. jan. :25.-1918. n1új. 8. (106 nap.) 
Vrekerle S{ulc1or clr. n1iuiszlerelnök (egyúttal belügy1ninisz

ler) 1018. múj. 8.-1818. okt. :11. (15·1 nap.) 
Batthyányi 'l'i\·adar gróf 191.S. okt. 31-én. (..;-\ ko1nn1un ki

töréséig következö belügyn1iniszterek királyi kinevezés 
nélkül foglalták cl hivatalukat.) 

Sa1nassa .--ldolf 1919. aug. 7.-1919. aug. 15. (8 nap.) 
.Perényi Z~ig1nond l>úró 1D19. aug. 15.-1919. szept. 11. (27 

llitjJ.) 
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:Be11Íczli:y Öt 
Shnon,:i-Sen1 
. ug;r1ninisi. 
!Hin1ötih· I'tfilt 
Ferdinánd;;,: (~·, 
rflHlH„'SÚ.Uyi \.iL 

(55 nap.) 
:E~á~h~y (~edeon; 

.iIIcbehJl]erg I\.ur: 
Tiakov:-;zJ~:r lv{u1 
Scitovszli::r Béla \ 

nap.) 
r.;:ere:-iztes Fischer 

n1árc. •L ( 4 év 
K\:.oznui i\lLiklús 'itl 

339 nap.) 
Darányi !:~áln1úu clr~, 

niszter) Hl37. fel 
::.~z~!l Jú:n~ef 1937. úp:i 

f~ereszt<.:s. Fischer ll'e. 
niszlcr) 1038. rnúj1 
Elözö idejéyel együ ~·.JIJ 

· li-c-je. 

:..-• I 

~·"tn belügy111i
-· i1apig (5 év '.JG2 nap). 

nünt 10 éve beliigynüniszter. 

t\fogyarm·széag népjóléti mi11iszrerei 
i 917-1932-ig: 

]}at.ih;vún~- ~t'i;;adar grúf 1917. aug„ 18.-:-1918. jaI:. 25. 
(1918. jan. 25-li)l-1818. okt. 31-ig beloltetlen} _160. n) 

E.nnr~- Zsigrnond lfllS. oki. :::1-töi (a kon1r:1l~n krlorese1g ki-
rályi kinevezés nélkül kövelkeztck n n11111szter~k). 

Csill{•ry .--1.ndrás clr. 1919. aug. 7.-19.19. nov. ~·L (109 nap.) 
.Peyer lifúroly 1919. nov. 2·1.-19.20: Jan. lG._ (?~ ,n~p;) 
JiKuszú.1· :.E:tu:oly nüniszterelnök (ic1e1glene~ nepJ_oleti. es n1un-

kaügvi nün.) 1B20. jan. 16.-1920. inarc. lo. (60 nap) 
Benárd ·_.\go~t" dr. 1920. n1árc. 15.-1021. ápr. 1·1. (1 ev 

130 nap.) 
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Magyarország belügyminiszterei HJ48-ról 
a mai napig: 

(Zárójelben közöljük a n1iniszteri székben eltöltött időt.) 

Sze1nerc J3ertalan 18.J.8. ápr. 7.-1848. szept. 11. (158 nap.) 
\Yenckheirn Béla báró 18G7. febr. 20.-1869. okt. 21. (2 év 

2.:J:'J nap.) 

~'.'}aer_Pál 186~. okt. 21.-1871. febr. 10. (1 év 100 nap.) 
~olh_\'1hnos 1811. febr. 10.-1873. inárc. 5. (2 év 23 nap.) 
Szapa::r G;ruia gTóf 1890. n1árc. 15.-1892. nov. 17. (2 év 

2'1o nap.) 
HieronJmi fü;roIJ 1892. nov. 19.-1895. jan. 15. (3 év •16 n.) 
l'.e~·ezcl_pe~;'o 18.95. jan. 15„-1899. fobr. 26. (4 év 42 nap.) 
Szell l~.J1n.u1 n11n1szterel11ok (1de1°lcnes belü(Yyn1iniszler) 
-· 1899:._február 26-Lól-1903. júniu~ 27-ig. (4 év 123 nap.) 
!.':..huen-Iil.edt•ryúry l\árol,y gróf rninlszterelnök (ideicrJene--

. belügyn1iniszler) 1903. jún. 27.~1903. nov. 3. (129 i::.nap) 
1'1sz:L .István gróf 1niniszterelnök (ideiglenes belüavn1inis~

ter) 1903._ noi·. 3.-1905. június 18 (1 év 999 ;ap) 
K~i.ris.:.?1?J~ J?zse.r 190_5: jún. 1~.-196. á

0

pr. 8-ig .... (296 n~p.) 
..;2-Hd1,tsSJ- Gyula gro1 1906. apr. 8.-1910. jan. 17. (3 év 

284 nap.) 
E~haeu .. :Elé.d?r\~Úry Iü.'iroly grúf 1niniszterelnök (rnásodízben 

b_clugy1_n1n.} 1910. jan. 17.-191.2. ápr. 22. (2 év 96 nap.) 
Luliacs I.„'.1szlo n1iniszterelnök (egyben belücryn1iniszter) 

1°l'J ' ' ')'1 1')1'1 ·' 10 · 0 

. . "· -· ;'Pl. -~.- . "· JUH. . ( 1 ev .J1 nap.) 
2.a'.1.dor ~~tnos 1913. j~n .. ~0.-~917 .. jún. 15. (3 év 5 nap.) 
L1 ~1 ou _Gahor cJr. 1911. ]un. lv.-1918. jan. 25. (219 nap.) 
~:~ith Ja1u:s_ 191S. jan. :?5.-1918. n1áj. S. (lOG nap.) 
\} l'kerle Sandor _ c~.r. n1i11iszlerelnök ( egyú ital belügyrninisz
,, ter)_ HllS. maJ. 8.-1918. okt. :n. (15-1 nap.) 
b;.rtt.~1;i.~a1!~·i 'l'ivatJar g;rúf 1918. okL 31-én. (1\ konunun ki-

t~re~_crg_ köve~kező beliigyrnüliszterek királyi kinevezés 
, nelkul foglaltak cl hivatalukat.) 

San1assa :ldolf 1919. aug. 'L-1919. aug. 15. (8 nap.) 
j?e!·t!nyi Zsigrnond búró 1D10. aug. 15.-1019. szept. 11. (27 

nap.) 
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Deniczk;\· Ödtin 1910. szept. 11.-1920. n1úrc. 15. (187 nap.) 
Sin1onyi·Se111adú1n Súndor n1inisztere1nök (ideiglenes bel~ 

ügynliniszter) 1D20. n1firc. 15.-1920. ápr. 19. (35 nap.) 
Di.i1nütiir lHihál;i.· dr. 1920. úpr. 19.-1920. júl. 19. (61 nap.) 
Fer<linúnd;· G;nlia ll.r. 1820. júl. 19.-1921. febr. 19. (215 n.) 
'l'onH:sá.nyi 1/ihnos 1Pál dr. 1921. febr. 19.-1921. ápr. 14. 

(55 nap.) 
Rá~h:,y (~edeon grúf 1921. úpr. 14.-1921. dec. 3. (233 nap.) 
ifleiJ:::,l:~llerg Iituió g-róf 1921. dec. 3.-1922. jún. 16. (197 n.) 
Eako\·s:d·:y li·ún 1922. jún. 16.-1926. okt. 15. ( 4 év 121 n.) 
Scito\"sZli:~; Béla tlr. 1926. okt. 15.-1931. aug. 2,1. (•1 év 314 

nap.) 
I·~erc-sztcs f'ischer Ferenc dr. vitéz, 1931. aug. 2'!.-1935. 

márc. 4. ( 4 év 22·1 nap.) 
If.oznut Z\lliklós \itéz, 1935. n1árc. 4.-1937. febr. 3. (2 év 

339 nap.) 
Darúnyi ]{áltnán dr. n1iniszterelnök (ideiglenes belügy1ni

niszler) 1H37. febr. 3.-1937. ápr. 10. (65 nap.) 
Széll Józ«ef 1937. ápr. 10.-1938. máj. 13. (1 év 33 nap.) 
lii.ereszt-es JF'ispher I<'erene dr. vitéz (n1úsodízben belügyn1i

niszter) 1938. n1ájus 1·1-től a mai napig (5 év 262 nap) . 
Elözö idejével egyUtt több 111ü1t 10 éve belügynliniszier. 

Mcigymoi'szág népjóléti miniszlerei 
1917-1932-ig: 

:eat,i'hyúny 'l'iyadar grúf 191í. aug. 18.-1918. jan. 25. 
(1818. jun. 25-től-1918. okt. 31-ig betöltetlen.) 160. 11.) 

Kt.uní';r Zsig111ond 1918. okt. 31-töl (a kon1n1un kitöréséig ki-
rályi kinevezés nélkül köYctkeztek a nliniszterek). 

Csill{~r~; :'1.ndrás dr. 1919. aug. 7.-1919. nov. 2-L (109 nap.) 
:li.>e:rer !-::úroly 1919. nov. 2·1.-1920. jan. lG. (53 nap.) 
Iliuszár Itúrol;r nliniszterelnök (ideiglenes népjóléti és n1un-

kaügy} n1in.) lfl:?O. jan. 16.-1920. 111árc. 15. (GO nap.) 
Benárd :lgost dr. 1920. n1úrc. 15.-1921. ápr. 14. (1 év 

130 nap.) 
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lJernohí.k Nándor dr. 1921. úpr. l'.L-:1.922. jún. 16. (1 év 
6~3 nap.) 

Vaxs József dr. 1922. jún. 16.-1930. szept. 8. (8 év 8,1 nap.) 
fiJcl:c!sherg Iiunó gróf dr. vallás- és közoktatásügyi lninisz

ter (ideiglenes népjóléti és n1unkaügyi n1iniszter) 1930. 
szept. 8-tól-1930. szept. 28-ig. (20 nap.) 

Ernszt Sándor dr. 1930. szept. 28.-1931. aug. 24. (mint 
vallás- és közoktatásügyi n1iniszter ideiglenesen) 1931. 
aug. 21-1931. dec. 1G. (1 év 78 nap) . 

.it:áro1yi Gyula. gróf 1niniszterelnök (ideiglenes népjóléti mi
niszter) 1931. dec. 16.-1932. jún. 30. (198 nap.) 

f .:1 llépjú!Cti ·1ninis.:firiuni fcnnrillcisu alatt a. gyúgy.s:::.crés::i 
ilgyckct ol1 i11t(::)ék.) 

Fenti kilnutatásból kiderült, hogy a sürün viiltozó beJi.\gy: 
és n6pjóléti nliniszterek legtöbbje egész rövid ideig ült hivat:i.
lában. A. gyógyszertári jogaclo1nányozá.sokaL a Népjóléti J.\Ii
nisztóriun1 fcnnál:'!sánal>: ideje alatt ott intézték. Ez a korszak 
volt „a leg'.ennékenycbb", ainennyiben a gyógyszertárak szú-
1ná.n:ik túlzott szaporitd.sa erre az iclöre vczethetö vissza. 

Tei.: 357-925. ii., Botthycinyi-u. 3. 

Sürgönycím: V a rg aphorma 

H e 1 y i és v i dé ki rendelésekel 
a beérkezés napján expediálunk 



A r01ksóiléis 01-b-c-je. 

A taksálás történeti multja. 

_.\..1ni u hivntal11oltnak u fizetés, orvosnak, üg~rvédnck a ho
noráriu1n, ip.1.rosnak a nntnl{aclfj, 1nunkásnalt a hctibér, az a 
oyógy.sze1észnek a tak.sa; egz1sztcnc1áJÜDak, 111cgé!hctésének 
~\apJa, gyógyszer é;;;,ZJ tc\·ékcn)$6génck és a gyógyszertárba 
fektetett tökéjénclt cllcnórlékc . 

..,.\.z úrszabvány ne111c.sak a n111nkac1ij-tCtclckct sorolja fel, 
}lancn1 a gyógyszer'.úrban kiszolgáltatásra kcrülö gyógyszerek 
(>_s a fclhaszntllt edényzet árút i.s. ?.Iiután 1:1 gyógyszertárak 
ha.s.szú évsz:izndok óta a 1nagúnvállalkozús li:Örébe tartoznak, a 
gyógyszerészi lt'VÓli:cnység honorCdúsúra világszerte a taksa
rcndszcr felelt n1cg. 1"Iogy az cgyöntelü úr.szán1itús hiztositva 
\pgyPn !'.'> \"isszr1{1 lf~3f'k ne '.ört0njcnck. az· úrszabvúnyol;:'1.t n1ajd 
lnindcn kultúrúlla1nban hivnL~1losan úllapítjúl\. 1ncg és annak. ~-n·
Lételeit kö'.elczö erővel ruhúzziik feL 

Rt!gnn1lt évszázadoknak abban a korában, a1nikor a gyógy
szer0.'>zck és az or\·osi p.llya n1ég ne1n volt elkiilönülve a vidé
J\.et júrö orvos az itt-olt fellelhető növényekből, gyökerekből, 
fakérgclt!Jől stb. 1naga főzte>, kcvc1·cc a gyógyszcl'cket és .. csere
alapon" - parasztnak t!lel1niszcrckért, ip:irosnak kézn1üipari 
tennl!kc1;:ért - úrusitotta. J\.. c.serc-tu· nagysága 1ninclíg attól 
függött, 111ilyen volt az Ol'\'Os rábcszülöképességl', tovúbb(t n1ck
kora a beteg hite. hizalina és rllszorultsúga. 1\Iikor nz orvosi 
és gyóg;yszcrészi pálya. elkülönült (a XIV. század tájún) a 
gyógyszerkincs kibővült: n1csszi országokból szárrnazó clrogol~, 
orientális gyantúk, balzs:nnok kerültek a szórványosan 16'.e.sült 
nyilvános gyógy.szcrtúrak polcaira ... Az idegenből jött anyagért 
pénzzel kellett fizetni. _'-\..rannynl . . l1... gyógyszere1t pénzér'.Ckbcn 
Jöi'ejczett óra igy alakult tchű.t ki. .A. gyógyszerész lnaga csi
nálta kalkulusó.t és tctszéBc, c.sctle:g lclkii.s111erctc szerint s~:abta 
n1cg a g·yógyszer ürüt . .i\.tnint tucljuk. eleinte n s::cr:.:ctcs-rcndcli: 
foglalkoztak gyógy.szcrtúrak fcnnt:irtúsúvaL Ebben n. korban 
scn1 volt olcsó a gyógyszer. dc liltnlúnos p:tnn.szok nr:n1 n1.-•rül
tcl~ f<;l azolt clrúgusCq:nl ellen. A. -'iZerzetesi gyógy.szertJ1·ak la.s-
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san rnegszüntek, tönkrc1nentek, vagy átalakultak. erirosi gyógJ'~ 
szertárali:ká, a1nelyek:et egyes nagyohb város_ok tartottJ.k üzen1-
ben, fizetett gyógyszerészek ülján. Ezek többnyire 1n:n1et és 
nlr1s_:;; bevándorlók voltak, akik azért hagyták el hazájukat, hogy 
a nekik ideg·en földön - l\fagyaror.szá.gon n1inél ha.111arabb n1eg
gazdagodjanak. Nem egy közülük sze111érn1etlenül nyúzta a 
gyóg:,rszerre szorult li:özönségct .. A. pana.szoli: a gyógyszerek drá
gasága irii.nt egyre aralúnosahbakkd, söt hangosakkú vúltak. 
Ekkor n1erült fel nálunk is az a terv, hogy külföldi n1intára 
sza!nllyozni kell a gyógyszerek és gyógy.szerkCszité.s árát. -A. 
problén1a nen1 volt egyszerű, ha figyeleinbc vesszüli: a rég111ult 
századok nehézkes közlekedési viszonyait és az ezzel kapcsola
tos városonkint eltérő költségeli:et. 

11-fag:j.•arországon 11 híres „pozsonyi taksa" volt az elsö félig 
llivatalos árszabvii.ny, - a Hcly'.artó Tanács tette kötelezövé -
a1nely inegpróhált rendet terenlteni a ltaoszb:::in. (Teljes nevén 
„Taxa Pharinaceutica Posonien.sis ... Opera vero et stuclio justi 
Joannis Torkos rnec!icinae doctoris ... Posonii") Ez a taksa 
17·!5-ben jelent n1cg. Jalin, n1agyar, nén1ct és tó: nyelven. I\:ü
lön állapíto'.ta 1neg az egyszcrü é:; ö::sze:tett gyögyszcrck ·'.trt6-
tclcit, az ;;ikkor hasznúlalban !Uvö „bécsi él'ték"-ben: o.sztl'úk 
i'orintban. 

1.\2rn11.\sze~cscn az akkoi·i g-vóg-vszen;szi 1nunk(Llatok léuy<:
gcscn eliJtnelt a inaiaktól. Solt -ol}:l1;.;111it v0gcztek a g·yögy;:;~t:
részck {klistirozás. stb. l, a1Hi 111ür J'l;góta nen1 tar:ozik a gyóg·y
szerószi tevékenység körébe. ~-\. drogok, g·alcnikun1ok lHl;llctt. a 
ké1nikáliük is helyet kaptak n1ü1-. ezeket Paracelsus honositotta 
n1eg •:1. gyógyászatban. 

.A. „Poz.sonyi ta.1>.sa." hasznúlata telün'.etében nc1n voltal;: 
egységeselt a gyógyszerészek, .sokan elönyb0n részesítették az 
osztrák {n1ajcl az osztrák provinciális J taksákat. Ennek nz a 
n1agyarázata, hog}" 11 gyógy,„zerészek YiclGl;:ek szerint n1ús (~.s 
n1ús fuvarköltsége!;:kel kellett szü1noljanak, i,gyekcz!ek '.ch<'it 
an1ellett a. tak.::;a Inellett dolgozni, 111elynel;: ártételci szún1uli:ra 
a legkedvczöbbeli: voltak. 

• 4. ::\.1/TII.~ilt ~század vége fele a taksük n1úr sürün kö\·etilt 
cgy1nüst. Igy 180·1 és 1815 közölL - alig 11 év alatt -~ ne1n 
kevesebb, Jnint hat taksa jelent ineg Buclún latin es nén1et 
nyelven. Ez bizonyítja, hog~_. ne1ncsak a n1:!i húborüs viszonyok 
között, kapunk trdi:sú~ taksa hátún, hanen1 így \'olt ez régi há· 
bonllt és a velejúró gazclasúgi vúlsúgok idején L::;, ... Az t>lsö 1na
gynrnycl\·(i gyógyszcrúr.szah:is az ú, n, „Budai úrszab;ls" 1S2D
!Jr·n jelent rneg, ehhez 18:.Jl-h,·n egy Elf:nehus:, 18~18-b;in l'gy 
Supplc1nentu111ot adtak ki. 
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.4.. ·18-as forradahni iclöket 111egelözö európai Vál.súg szintén 
gva.]{Ol'i tal~sa-vúltoz{J.st hozott, 18~38 és 1850 l.;:öz~tt ö.: 1:1agy<_tr-

)1elvü :11·szabás jelent n1cg Buclan. (A. legu~olso SZ!Uten 1n1nt 
~upple1ncntun1., .l( szahadsúgharc !:verése u'.'.in .'.:7:. ~.sztrák tl:~!t= 
·i' k le'. tek l;:ötelezöek l\Tagyarorszagon. A.z o.odik esz ti <ll~ ~~'Ó"'VSZerkönyvvel cgyidejülcg 1negjelent 1855 évi „_q_rzne1 
-T'ax~~', n1elyct BCcsben aclt:::k l\i, 1872-ig :'olt ér\'_énylH~I,1,:. 

1\.z elsö 1nagyar Jüvalalos gyógyszer arszabvany 1812-ben 
'elent ineg. az első gyógy.<.:zcrkönyvünkhöz kapcsolódva. ~z 
J - , .. , t·e'~,· o'-"ztr·Ik orvosi súlurenclszer helyett a gran11nsuly !1Hll<:::;,-< .i •• j" 
·enclszerl vezette be. Ug·yanebhen- az evben Jelen: .. n~eg a~ e_so 
:-iaclúsú l1örilctt· iu·szab~s Pest~n. 1\. n1ásoclik bov1t~'-t ars~a
j~ús 1876-ban jelent n1cg „ • .\.z ~"--ltalán0s 1\-IDgyar Gyogyszere~.z 
ÉO'y\et" kiadúsUhan: 111agyar, latin és néinct nyelven. Ez'. ko
·v;töen két-h'áron1 évenkén: - n0ha 6\'enként -. jelentclt ine_g 

hivatalos é-.s a btiYíte't árszabvúnyok, A.z utolso 193·!-hen la· ~tt narwilitgol, mint az ú. n. „Uj sorozat" VI-ik kötete: : . 
Szükséo·esnck tartjuk 1negc1nliteni, hogy az cl:;o \·J!:igha

llorú~ li:Ö\'et'öcn a gyógyszereszi 111unl;:adfjak tel'ületén bizonyo_~ 
refonnol hajtottak v0.:;Te: út'._1~rte~t a:.: _c,11yctfr!1 11n111ku.d1~ 
clvt>re. l\Iinden gyógyszerkészí·ésne.l a gyogy:zeresz, n1'.1 <.:sah. 
eg:ve~!en ú1·tételt .o::zún1ílh2t fel, Yag~· .l.H1 ~yogyszcr~~21 i.1.i.u.:1-
JuÚa:ckat nen~ végez, úgy az. e::pccl1e1os ch.Fit. ~-\zel_~\l„,l~:ilo,l~ 
tételek \'OLak példúul a pe<.:setcl.c:ore, _az anyag .~cn1:1~~e1e } : 
Jcint:rt súlvhoz Yi~zon:y·í~va n1:ís es inas \·olt a cl!Jl, ug), ho_;) 
az új tak;a-refonn 10nycges egy.szerüs.ités~ hozott.., ,, ... 

A.z anvagúr tak;.;újúnak rendszere C\'SZazudok _o.a U?>-:1n,1z. 
·1. bcszcrz0Si ürhoz bizon.vos l.'1tlcs (vagy rendszer J szenIL ~lOZ
;~ászolinótjúk a 111éltányos haszna~. figyel_en1b~ _ v0ve a g~·:igy.~ 
'-'~erek tcirolás.'!ból, po!'lú.súból é.s az abhol eloallo veszte~egct, 
J1ogy egyes ritl:;:a szercl~et IH~h~1 e.v?k, '> ·:~y Cvtizcclek aallt ~en1 
tud eladni a gyógyszere.sz. Szan11tasba Jon inég az anyag Yizs
gálatával kapcsolatos li:öl:ség is. 

L Áltcrkinos rész . 

Hogy készül a gyógyszerárszabás? 

„A <~vóo·yszerek ü.rának 1negüllapit.üsa :l'Vfag:~tarorszügon a. 
bclÜ'"Yi~lni~z:él'iun1 llatú.skörébe tai::ozik. /1„ n1illi~ztéri1.un ~1zon
h.in ~;cn1 szokott spon:án e!ha'.úrozússal a lal~sa·arak~n :'a'.loz
tatni, ninl'.s is külön szerve::.c10. n1ely a gyogyszerp1ac1 ::rak 
alakulú.':út nyoinon kövelve aut::r11ntil:;:u:ian rendezZl! a g:,-·ugy-
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szerárszabvúny tetcclit. Ezért az a gy<lli:orla~ fejlöclött ki, hO'f.Y 
a gyóg:rszcrészi {rdckf,'.ópi:isclcfcl.-. kisérik figyelc1ninel 0~ 
piac vúl'.oz{ts~"'!.it és ők tcrje.::;;ztcnck iclőnkint h(rclnict elő a 
g~·ógy~z::r:'t1'szab:ls 111óclo.sitú!-':úra. ~\z ilyen kérclinckct lúrgyi 
b1zony1tckokkal ! pl. ~:rcdcli bc.-;zcrzé:,;i szün1lákkal, na.'"Vkercs-
l;:cclDi úrjcgyzékekkel slb. l szok'.úk ::l!Utü111a.szlani. 0

• 

_,\ beliigynüni.sz.:c1· az 01·.sz. ICözcgúszs6gügyi Tan:1cs útján 
ntcgvi;;:sgúlj;i a fcl'.erjc.c.:zlést, ellendrzi az ahhoz csalolt aclato
k:i'.. bizonyitékok-:t s ha n k(~ré.st jogo;.;_nak tartja. a ]~ésöbb 
~sn:c:tet.cnclö ;c:ksa-c:\.·ck fig·yelc1nl:c\·étclévc! re~Hlelelileg 16p-' 
·.c·t1 elctne az UJ tak~;at. _1..\ \·onatk0zo rendcle'. az alla1n hivatalos 
1

1

2pj'.iban. n. „Budapesti I\:özlönybcn'' !út ininclig napvilúgo~. 
Ugyancsak t!rclcli:l•öpvi.scleti clö'.crjco.;ztésrc szokt{ik iclönli:int 

a gyóg:yszcrészi 1nHnkaclijak,.1t és cclényzct úr:.ít revideálni, ha 
clrúgulúsi folya1na'.o!:;: árn1óclosit<.'Lst inclokolnak. 

A„ n1ásodik világhábol'ú kezdete óta körülbelül 1939. 
szepte111ber:ö1 - rr köz.szükség·Jeti cil.::k<~k fokozott ·:";rclknörzésc 
lépc·'.t életbe. an1ely bizonyos 1l1C•r'.ékig kihat a gyógyszerekre is. 
Ez az oka, hog·;; n. hCthorú alatt .':Okkal l;omplíl;iilfaVli lrft a 
g·yög·;.·szer-iirszab:ís 1nödo„c.:i:ús:o. :i.r:1, altúl a p<.Tclöl. a1nikor az 
érdckképvisclc.'. az úr;1k v~Iltozlatús:írn. ;~ n1agn. ,i::,v:islatai'. n1c;'2,·
u:.c;zi, addig az icV.ipoi:.ti,<,:·, an1ll.::or nz \Jj c'!!'ak nlln.iszi.cri rcncleli:t 
fo1·n1újúban a hh-<lla1o . ..; t-;1d1;1n l·:özzétGtettnek. n01u kevesebb 
n1int 17 1inu17.'ufú:is11I! !tz•h{ü 17 íröasz'.alon!) incQ'y keresztül 
a:o: úrszabús-111öclrJ.sftj.'> ü,s::::e. :\Icgj;1rja az },.rhi\·:.1Ll.lt.is. n1unl\:a
c1ij-111űclosítás pedig· ininis:-:-'.ertnnúc3 e!C lu'rül. .:\z ilyl11..'n1ü ac1-
n1ini.s;:trúciü;:; nehúz.se.~·t•k okozzúk elsösorban a t<tks.t-1nódositú
:-c:ok közi:::nH:>l't kúscclelincit. 

Az 6rszcbv6nykészítés jogalapja 

i\.. belügyn1iniszlenH'k n. J;:özegó.sz,:0gügy rcndezé:oúröl szóló 
187G:Xrv. tc. 1;::n. <·-a ad felh~tta!n1azJ . .,;: arra, hogy a gyógysze
rek úrút. n1unkaclfjal;:a·. :-;lb. itlö;1kint 111...:;;úllapíls<L .-\ g:i>ógy
szen:i.rsz::tbúst 1nóclo:~H0 r-_'uclelc'.ek 1nind \: jognlapr:t \"1..'ZotiJdn1.'k 
\"ÍSSZ·.t. 

1\. gyógyszerek úr.';zab:ts~:.. t<-il'gyúban kiadott 200.500/103·1. 
B. :\I. s?::i.1nú 11lnp-rencl\'h•t -~a tovúhhiakbun; luk.<;11-o.1u!clct -
lD:J-1„hcu jelen'. l11l';,;· t~;:., <1zót.;1 is ervGnvhen Vc:n. _.,\z idöküzbcn 
kiacL;tt n1Ódosító r~~·ntlelcll1k ennek c.':a!~ cgye.o; ri~szc~it ( 1nunka
clfjak. köL'iZt:·r,_,k (~s Pd0nyckt·t :."trl0.:elt'it) y;\L'.ozt;tt.1-ú!c n1~,;i. 

E~: a lak.s-!-l'tnclc'let. 1n:1~·td1an fo~·J[llia a tak5:"1l:isra von:l~
l~cz<j úllalűno;.; ,,,-;-:;ibúlyokat. ·-:i j;:('t;i t;lc.Hh'tsban ltiaclhaió p;yóg;y-

szereli: áránalt rnegállapításaJi:or követendő eljárás szab.ilyait, a 
lrözlcórházak részóre szüksége.s gyógyszerek árszabásaJi:or ltö
\retendö eljftrás szabályait, vógül a ·vegyes és büntetö renclel
li:ezésel:;:et, függelél;;e pedig a gyógyszerek. köt.szerek, 111unka
díjali: és edényzet ártábl<izata. _,.\. rendelet teljes szövegeét 1:ar
tatn1azza az ú. n. Bövilclt úrs:.:al)(is. 

Fenti alapvető taksa-rendeleten kívül szán1os olyan bel
i_iO'yminiszteri rendelet jelent ineg, Jnely közvelve vagy közve'.
te~ül, egye.s taksa-kérdéseket érint. Igy különösen is ut~.tni kell 
a s:vögy.szerészi n1üJi:ödés és eljárás szabályozása :tárgyaban ki
acl~tt 

0

260.510/193·1. B. ?IL szán1ú rendeletre, ·további 1nincla111a 
rendeletekre, arnelyek az utóbbi évek folyan1<in a pótclijal(, inun
kac1íj'J.k, kötszerek, üvegeclényzet .stb. Urúnrtk n1ódosftása tár
gyában napvilágot lát'.aJc 

_A,_ gyógyszerkülönlegességek árait nliniszteri rendele.~1'.el ál
rului.:::ott l1afásl.:öl'l1cn az Országos B::özegészségi.igyi Intézet 6.1-
lapítja n1eg. 

"Végül 1negenilitenclő, hogy bizonyos taksa-kérdésekre, ha 
11.:;111 is in J;;onli:réto, de elvileg kétségtelenül klhat a 215.000/lf.1113 
B. 1\L sző.inú rendelettel éle~beléptetett I\i. 1\Iagyar Gyógyszer
könyv is. 

_!:;_ gyógy„':'zerész a hivatalosan 1nGgállapitott vagy jóváh.::
gyott 'dra·li:at 11c1n lépheti t.1íl. E:öteles a takso;-rend~.le_tc!_;;he~ sz1.
gorúan all;:a.l!nazkodni. El taksa-elv niegszege.se JHhuga.s es az 
1876:XI\T. :le. 7. ~- aJapjó.n az 1928:X. tc.-ben n1cgha'.úrozott 
pénzbüntetést vonja. n1aga után_, azon~d~'.ül esetleg á1:drú~itó 
visszaélést is képez, a1nelyet haboru:; Hlokbcn igen szigoruan 
ve..szneli: a bíróságolc 

A nemhivoialos gyógyszerek órmególlopítósa 

.t\. )ICJHhi!:afcllOS [JYÓ!J!J8::.:crck cíníf \l taksa-!'QildCJel 9. S-űban 
fon-lait felhata.hnazü.s szerint az Or.sz:t;;;-os Gyógyszerész Egye
sület állapítja n1eg a::: tíltalrínos taksa-elvek alap}iin, dc. azok 
csal:;: a helügyininiszter hoz.zájárulásáva.l léphetnek 6rvénybe. 

.A. hivatalos szerek, kö~szcrcli:, stb. árait a nüniszt6riu111 a 
„Budapesti I\:özlönyben" li:öZzótótcti, így lGpnek hatályba. a 
ne1nhivatalo.s árakat azonban ncn1 ezen az úton, hanen1 csak az 
Egyesülethez intézett leirattal- er:~eclély.ezilc Ezek az árak tehát 
csak az Egye.sület lüvatalos lapJaban JClen11ek ineg. 

_<\.z Orszúgos Gyógyszerész Egyc,.,,ület által kiadot~ ú. n. bö
vített á1·szabvjnyhan a hivatalos gyógyszerek árai rustag l1r-
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liikkcl, a nen1hivat·:'1os szerek ü.rai vékonv rcnclc~ illet /"/I 11· ·~:-; 1 ··1-1· 1 . .. _, ::;, ve cu 
<111, • .i. Jc.u-. .e vannak 1eltuntetvc. (..-\. elült )Je'üJ- 1-„r· · 

lcntö~égére kC.söbb vis.::zatérünk.) '" 1.. 1..u on JC-

A munkadíjtételelc kiszámítási alapja 

A munkntlíjtételek megül!api'.ású11ll az egyesületi elöter
jcsztC~ és bizonyos gyakorla'.i n1cggonclolüs ervenycsul. Itt 
ug~'an1s alapul ve~zik az'. az idö-nh~nnyisérrct anlit l'<>'YC" 
g~'ogy.szerCszi inunl\_{datok igényelnek, Ezt az "ictŐ.: ])c.szoro;Zü!~ 
b:zonyc.s kulc.s szcnnt a gyógyszcrész-alkahn:izolt havi fizetó
s_~~"ck az :;.1Te .?-z időre csö hüny~clávai, kiegészítik a gyógyszer
LtL,t t~1e0 11ieto haszonkulccsal es az így kapott összco· ( IJizo
nyos k1~~bb_ 1nér'.ékü korrckciók:lcal) szolgáltatja az'.<in °a taksa 
n1unkach3 tcteleit. 

_.A.z _1935. jJnuár 1-én életbcléptetctt n1unkaclijnknú\ a inni 
;~ap1g haro1n inódosi>:!s történt. elöször 10~.··; -kal, 111ajd összesen 
~Qr.:-ka! e1nelték fel azokat. 1nig· n10.'E az 1035. évi 1nunkac!íjak 
uÜ\r -ka.l e1nclt összegei v1.1nnak 61Tényben. 

Az edényzet ralcsája 

. :\ g~·ógyszcrck kiszolgúlla'.üsühoz szüksége.s dobozok, por
t<1rca'.\:, uvegck, tt~gc!yck stb. tak.saúrún:ik iucgállapiL:"tsá: a be
::>~e.1'zcsi árak figyclc1nhevé'.elével egyszer(! szorzó-lntlcs alapjtln 
CJt1 1ncg a bclügyn1ini.sztériu1n. 

Itt is különbsúgct kell lenni hiYatalos és ne1nhivatalos 
eclényzc: között. .A. lJövitclt úr;;;zabv:íny 115 0.s kövctkezö okla
lain a 1·r1stapl;cfi'i8 ci111ck nla.!l a hivatalos. ·:t L'l'.konyVc!iis ci

1
nck 

alatt a neinhivatalos cclényze: tak.súja. található. 

Békében a hi\'atalos cdúnyze~ úrkisz(unftUsánUI ·:t 1.n·ut:ó 
be.szerzési költség +50r.:;, a nc1nhivatalos cclényzetnél pedig a 
br:1'.tó beszerzési költ.sGg· -i~60~~· '\'Olt a kulcs .. A. hUború folya
rn·:in nagy cltolódús kövctkezc'.t be a haszonkulcs rovásUra, a 
heszcriési úrak folyanuüos drágnlúsa. folytún. 1\Ia a nc.'.to be
szerzési árakhoz n1inclössze 30~:;,. h:tsznot engedélyez a belUgv-
1ninisz'.er. úgy a hi'\ratalo.s, n1int a ne1nhivatalos eclényzetnél. -

A.z eclünyzc'.nél két 1ninöség szerepel: az egyszcrü és fino111. 
E?·yszc1·i! cc11~nyzet aclancló n.z „cxpeclició si1nplcx" jelzésü s azon 
v:nycknel, nn1elyeket bizonyos intéz1nénycli:, alapok stb. ter
herc szolgültutunlc li:i. (Ljscl a késöbbickct.) 
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Formulae Normales 

:?II:lr 1872-ben, az első 1\Iagy:ir Gyógyszerkön:vvhöz kiadolt hl
va t alos taksa 111agU banfoglnl:a a .<::zcg·ény betegek részére noi·

n1a!itcr rendclhe:ö vények gyüjte1nényét ( „Nonna Pauperu1n"), 
;\ cél az egységes gyógyszer-rendelés biztosítüsa és az orvo5ok
nak a recep!irás hosszaclahnasságátQ! való tehcrinen~esitése volt. 
Ezel\: a nonnák azóta is gyakran változtak a szerint, ainint '.l 

gyógyító tuc1on1:·1nJ'Ok lu1Jad:'!~~· nen1 _ut_ols~ sorban pedig az ál
lain takarékossagi sze1npontJa1 1negk1vantak. . 

~4. szegény betegek szá1nára szóló vényg-yüjte1nények tör'.e
ne:ében jclcntös lépCs volt a 189.5-19/1939. B. l\L szún1ú rende
lettel kapcsolatos „sz.:ibványos vl!nyn1inták" -- _„Fon11ulac l-tor-
111alcs··· - életbeléptetése, (Röviden Fo-.ZVo-nak nevezzük.) 

_4,.z új vénynüntúk nagy szúnHl, azok gonclo.s összeváloga
tása, a gyógyszeres therúpia n1indcn vivinünyünak és credn1é
nyénck fe\haszn:llása ezzel teljesen n1oclern alapokra feli:'.ctte a 
szegény-gyógyítás therúpiújút. _L\.:;:; orvcs rnunkújú,: azonldvül 
lór;yeo-escn clösegitették az egyes v0nynüntúk könnyen 1neg
jC"':ve~hctö és legtöbb c.:;cthen vagy ·:iz inclikúci6ra \'agy a 
o·,~Ó,,..vszer lényegére u:a\ó egyszcr(i, l'Ö\'icl e!ne\·ezés;}\·el, an1ikol' 
f~ a~- orvosnflk nein kell a recept rés;detez0.;:éve\ bajlódnia, .!11t'l't 

a név és a „closirn" szó telirása n10g a llasznúlali u:asi:ú.s clö
it{i . .::á~ is le,·et;0 a goncljáról. Ez az első F'onnulae Nonnale.s 250 
vi~nvinintút larl.:.11nazott é.s hat{u·ozott refonnjel!cgc voll a 
gyó);yszcré.szet sze1npontj:!ból is. 

Sajnos az clsö Forinulae Nonnnll'S rövid éle'.ü vo'.. a!lg 
niásfél év rnul\·a l'gy n1üsoclik v(•nyg:,'ü.ite1nény vál'.ct a fei 
(3-12.·lG0/10·11. B. i\I. l, a1nc\y bit.onyos sze1nponlból a gyögy
szcrészel~rc nézve hútrúnyo;:;ahb helyzetet lel'c1ntclt. Egye.s 
vúnyn1inlúk kihagyattak„ niúsoknak a neve vú!lozo:t 1neg és a 
~Yógvszerkli!önleg·cs:o:('gck '.agaclhata '.l.; nul l(~l l nyet'lt.~k l'Zt:n a 
lZ.ren. is . ..:-\ 111üsodik Fo-No-han a Yényn1inlúk sz~i111a 2·10, 

„:\. taksúlús ;.;ze1npontjúbó! a Fornnilne Norn~ales elör;yt je
lent a ~vó~·vszerC•sznek: 1H:n1 kell n y(•ny: ;\lka'.r(•sz:::zerücn rész
letezni:, i1a;l~n1 annak ú1·út íf/.!f öss.:r·y/1111 írhatja ki. • .:\. végö.sz
szeghcz aclj:i a pótdíjat és feLírnt, CL.:Zl'l a tnk~rr kész, 

'f:\'c fc!ci/siik: a F'orn111[:1( 1Yonnrtl1s ()ss:r·s 1·1:11ymin'ríi 11u1-
i/istnilis. r(;1yt 101f 1' lr ldnf( ndök. r1111t fi: folptú11 GYOJ .;l-jliru/t'.f.: 
l<'fi/f·lfsci.'. [(i1·1·/(f.' 1'1.'pi.:· 11: Ol. u11!iracliiticum (,„. a Compr. 1111/i

rur·liilica. a1;1clpr'lc l(ir.:skii11.11i·r.:r// kl~s::;íf111t.'11yck lt:1·l·11 11cn1 
G ro.1„~-J;ij/ ( lc«,c!.'. 
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Bár a Fonnulae Ncr111ales gyüjten1énye kifejezetten a köz
gyógyszerellátü.s ;;·zi.ik:~églcté!'e készült, több hetegbiz'.osi'.ó intC
zet n1cgengecli n szabv<inyos vény1ninták terhére való rendelését. 
( ... A.z OTI, a ?ILA.E!, «l Székc.sfövárosi .'\ll;:aln1azottak Segítő 
-~lapja stb.) A„zonkivül elöfordul hasznii!atuk - n1egszokás ré
ven - a 111agánorvosi praxisban is. Ez u'.óbbi viszanylatban 
~·cr1nészc'.esen a rendes tal1:sa szerint tal;:sálandó n1agánvényelt
nek n1inclöslilnek. 

_i\. szegény vényeket régebben az On;;::;:. Bctcgúpohisi .tllap 
fizette, innen n1aradt fenn az OB.tl-vény 111egjelölés. 

Pótdíj. 
A második vilúghúború kezdetén a közcllátf1s rendjének 

biztosítósa céljából - okulva az 1914-18-i világháború ta
pasztalatain :- a konnúny elrendelte a közszükségleti cikkek 
árainak rögzítését. Ez a rögzítés 1939. aug. 27-én történt s 
elvileg azt jelenti, hogy az e napon fennállott kereskedeln1i, 
ipari stb. alapúrakat ne1n szabad einclni. i\ hú borús · viszo
nyokból folyó úren1elkcdésekct csak úgynev::zctt pótclfja1: 
(húborús felúrak) alakjúban lehet érvényesíteni, an1ennYiben 
ehhez az úrhivatal hozzájúrul. 

Ugyanezt a rendszert alkahnazzúk a gyógyszer-úrszab
vúnynúl is, ~hol n1a az „alapfir" jelenti az 1935, jan. l-én 
életbeléptetcU- l<iksa{irnkat, iníg n „pótdi.)" az iclül;;:özi drúgu
lúsnak a kifejezője. Ennek a rcnclszernck az lett volna a 
célja, hogy a húború cln1ultúval a pótdíjak lassan feLszán1ol
tassBnak s íg;..· az alapfirakhoz való visszatérés silnán 1ncgtör
ténjen. Egy n1úsik cél volt az indokolatlan clrúgílúsok elleni 
védekezés, n1ert e kettős úr n1ellett 111inden pillanatban ellen
őrizhető valan1ely firnak a békebeli ö::;szege és a háborús drú
gulós tnGrtéke . 

.:\ pótdíjakban eleinte sen1n1iféle hasznot nen1 cngcc10Iyez
tek részünkre, Jnost 20°. <1 haszon hozzúszún1ít{1sával úllapitjúk 
1ncg azokat 

.4 pótclíjból engetl1né11yt aclni ne111 lcell és a:t a ouógys::c
rész a gyógyszer alapára rncllett a vé11ven kiili:in /{ötcles jel
t iin tet ni. 

Felár. 
ii háború tele1nes hadikiadásokkal jár. Ezek előtere1ntésc 

fokozo1 t adóztató.st tesz szükségessé. Ig;,.c került sor az u. n. 
vegyiipari váltság (filzisadó), továbbú a jorgal1niacló crnelésére. 
Ez a háborús adótöbblct az ú. n. jclár (aclófel{1r), n1elyet 
a gyógyszerész n1indcn receptnél és 1ninclen rnús gyógyszertári 
eladásnfll jogosult a vevőre úthórítanL 
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1\'Iagistrá1is 11ényckHél .<tchót FO-NO \-"énxc~~n61. és'. Nos~.1<:
n~tl 1s) ·az áthóriil:ató a~lú;~el.úr S'·','(,, n1cly a iazisaclot es a 101-

grihniaclót is n1agaban loe.lot!Ja. .. . . . . "1' .. 0 

l{il/ön'coc~«égcknél és 1T1a;;;tstrahs \·enyen k1\·u.1 :ru~1de 1 1 
· 1 l,·,· .. ,.- ,·e;tci11él ·1 uvó'·'vszcrész 2° 11 ad<Jlclúrat szan111h:Ji 

Jll(IS C CT{ " ' 0 
"":. "'·· • • • 1 · 

· •l (Itt a Jelar csak a 1orgaln11 a_clot. JC.enli.) . . . 
fC. S sn." ~CIH (/_ 211.'o-OS felarbol Cllgcc/JilCillJl aclnt llCl/l 

e1n a .. · . 1 .. 1.. , ·1 /'" !""el··· . 11 ;. -1 a ()UÓC/us:crés:.:.: a l'Cll!JCH ~ll IJH .e e vCH dJ• e.e; J~c es a_ . „ - -

jelt.il11tetni. 

A tol<sa alapelvei. 
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cgyszcrlibb és legolcsóbb edényzetet kell adni, a taksa az igé
nyCscbb közönség részére incgcngedi a jobb 1ninőségi cclény?.c! 
{fehér üveg, porcellún tégely, szegélyes doboz stb.) kiszolgúl
iatúsat és tennészetesen ezek részére külön taksaórakat ólla
pit 111eg. (Expeclició elegant.) 

-!. lVIeg{illapíloltók azt a niinirnólis dijtéte/t, an1ely a 
gyógyszerészt rnindcn taksa-viszon.rlatban inegilleti. (Ezt a· 1ni
niinúlis díjtétel ezidöszerint 10 fillér.) 

5. Tört jilléreknril a Jélfillércn aluli rész elhagyandó, 
azonfelül egy fillérnek sz{uní t. 

6. Ultra árak elnevezéssel a gyakrabban és nagyobb n1eny
nyiségbcn hasznólatos szerek bizonyos nagyobb n1enn;:iségérc 
az alapúrnál 20'

1
/11-al olcsóbb 1násodik úr szerepel a taksiiban. 

Ez azt célozza, hogy a nag.yobb tételben fogyasztó közönség 
olcsóbban tudjon hozzá:iutni a gyógyszerhez. i\z ultra úr csak 
akkor lép érvénybe, ha a vényen felírt n1cnnyiség az ultra
úrnúl feltüntetett n1ennviséget eléri. }Ia a kisebb n1cnn;:iségü 
gyógyszer úra 1ncghaladnú az ugyanazon gyógyszerre n1cgúl
lapított ultra-árat, úgy a kisebb n1enn;:iségbcn kiszolgúltatolt 
gyógyszer utún a vonatkozü ultra-úrnál n1agasabb úr fel ne1n 
szún1íthat6. („Ullra-hat{ir.") 

7. Taksa-cl\·, hogy a gyógyszerészt az úrszab\·{1nyb:-in 1neg
úllapílott úrak C.s dijak teljes cgé.szükbcn 1negillc!ik. E7. alól 
csak két c:oetben tc.-.:z kf\·6tclt az órs7.ab{d:-·: a) az dllntol; s::á
niára rendelt gyógyszerek: úrúból '.30° o. a scbé:::zi kiitözö:-:zer0k 
úrúból pedig IOH ·11 cngcclinényt kell adni. (.•\Jlatg:,·óg~·úszati 
célra rcndeit különlegcsségekböl engccln1ény ne1n júr.) b) a 
kö::::gyógys::crel/átás, illetőleg az úlla1nkincst<.ll' (111. kir. rend
őrség, vagy \·alan1ely küzalap) tovúbbú az 1927. évi .::-.::xr. tc. 
hatülya alú cső betegségi biz1osítú intézetek terhére ki.szolgúl-
1atott, tovúbbú az lf.107. X\TI. tc. (cselécl1ör\'ény) :2G. ~-úban 
Joglaltak szerint a gazclasúgi cseléd és cs:.11.:idja l'észé1·e szük-

104 

' , gy©gys;i;ewes;: 

sebészeti k©tszergy©iw©J 
Budapest, VI., :Bulyovszky-u. 23. szám 

105 



~.adobozérl, 100 gr lu ta1·talo1nig 5 !111 b·" l 1 . 
urtartalo1nic 6 i 11 "O ·· dC ogc obozert 10 , · 
fillér. "" 

1 
., - gr e !iller, 30 g1-ig 10 ~HIL, 50 gr-ig 7.~ 

.. A kézieladúsb8.n kiszoJa·HtaloU ., · . . , 
1:n1tJul~ ki, hogy abból 200-drb- . o::izt?.!.t_ po~·ok arat ugy sz.ti .. 
:~ ~z ig~' !\:apot t végösszeg l ..-20-noci 1'.1,'.~t~ ... 1c;t _1, t1/ 1~:: i:_ inegtaksái unk 
kez1eladas1 "1··1 Ezen1·e1··1 . t.:~z~ lLsZ ..:..<J··-e2y !Jor11·1!· ·1 '-' ~. -- u se1nn11 111·" · u ·1- ·.··. 0

• ~ "- < 
i:~n.1 sz{~n1íthatú fel. Io·v kell J·i .. :0--

5 :
1
1:E. t ."-C!JJ (p. _za~skó stb.) 

kez1cladasi úrc'tt is. ei. "- SZdll1J an1 d kornb1nalt porok 

~öbb helyen szokúsos. hoo·y a 1. '. . ,1. 1„ ~ . . . . . 
a gyoavszeré-zeJ· JQ . : - 0~. ~. \.CZtc dC eb 111ll1ll11~ll!S telel "t 
indokolt lehe~~e \. ci ~'-~~.\- DO l11lerbcn úllapítjúk n1e,.,.. B·lr .~7 
rész részére i11e'g'1Jcl.ap1ol10'1'e1"nye~ . al~Il~pal nen1 bír . .tc'\ 'gyóg~\·s-„;: 
•• • < n11nun·1 1<0: r·t ·-1 l . ~ ~ 
onkenyesen inegnövelni nc1n lehet e ~ e IJ <.:: e a 10 Iiliér, ezt 

Igazi gyakorlati célt e"v l .. · 1 • • • 
aincly az C"vc~ . _ 1. . 0

• 
0 } il_n ~ezicladasi taksa szolgülna, 

ható leg1naÚUs~bsbze1~ "-nl:l a -n:~z.1.cl.-~lijakkal egyiitt. fcls.zú1n1t-
biz .- l ~ . -ar~1 dlt. kozolne, azüin . . 
~ .. r~_<I, 10?} a heJy1 VlSZOnyok: fi , 'Cl f ~\ gyogyszcrészrc 
dz akat 1n1lven kei-elel· 1,0

„ •••. tt . g_} ein Jc vetclé\·el ezeket 82 „ "- .._ .c.o crvenycsítsc. 

/1 Forrnulae Nor1naies '1rn1t•"·'1li'l '[' 
· • ·ö• • IH asa. 

A. szabánvos ve"11,·1111"11''! „ · • 
\"Cl) . • :· • • td;: gyu.ite1n0nve ("> .:, • • 

1
. csupa -niapzstralis l'; t ., . , 1 ... ·~ . -:. \ C1\\ ~l\"éte10-

a rendes n1ócl;.:Zc1~ <::zc1·intc1:y._ }.'_:r i:.1 ll1d.t„ Enneliogva azok .:'ira 
taksálva. - ~ · lld::>J::.ttull.san \'an hivalalo~an is ki-

Taksúlás szen1oont iúból !·!vétel! J· '. 
.,cgyezn1én\·cs úru': \"é1--iYn1in"'J~ /epeznck az. úgynevezett 
taksc!ban c:si1laggal 1.·ailnal· l1~1,~„f:,e::ec a clr. 8_::á.;·:-fCle Gyors-
szab·1h , ! '- c.u i: e - a1nch--1i-nel · · · 
• 

0 
< .:ossago , \·ag\· taksa-Jocr·J . .- t ' . ·. '--'' - senun11e!c 

t~1rtoznak az összes· con11H·Jin;t1.-j~! . nc1;; lehet ~cl fedezni. Id0 
Carbo 111cdicinúlis !)UJvis .1 C··]·d '"i· .·dl Cdp.sula n1trogliccrini. a 
OXYC" 1 . .., e .l 111( ll 1vd1--1rn\Tlll11 , . , t · . · . Idna un1, Elt:-;::\Tuin th ,. . · . 0 o. C.\ and un1 cs 
ncra. a Pilulae ci1inini_ P·:l11 f c~:npos1tu:n: Olcu111 ad \'Ul
rati és PilL robor:.;ntec;; : PJ : .. , e: l o~arzcn1c1, Pii!. fcrro-ch!o
Pulv. alkaL cun1 Bcii~;cí1 ·t uL !::. _dd .. dc~an1, alk~L sulL salin .. a 
aspcrginis tovúbbú a< p. i" .. ,Pul:; .. dnt,ncuralgicus es a I:>ul\·. 
.steril injekciOk, a Sniritul~ \1:;c1/t1J~-:~1u;n hyclroc_arb. aron1a!, a 
l.l10IThoid. Ezcl·ncJ- ·.- ./ t · <(. cun1 sc.1lc cs a Suop h·in-

1 . _,. ·' '" dld co1rc-o-nu.n1y~-cr(ie 1 ·11 . - „ ' -

é.\ ..-ar1 0rdckkép\·is-clcJeJ- b „ -. - .· .. : , • - 1 . a ap11.iúk 111 cr.' 
szerk:ülönJcrrec:sérrcJ- ., 1.0· 1.1'- . e.\ OUd::.d\ al. A.z arak <:izon g\·Ó'''.·~ 

• • '=' ·- o '- d e lOZ l"'<JZOdl1'lJ- ''ll1C} 1] l . o ven_yn11ntúkban körülírt ke'.c: 7 ·'i .. ~ „,. 0
• yc.;: .;:e szc1nbcn a 

tan1 S ··1 · · -··1\.111011\- \CrsenYt · J l" · zu ~sE:gesnck t<irtjuJ- nr·. ·ü -. d ;:ar ainasz-
~ "- dl 1 1ncgc1nltlcni. hogy ha az 
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covczn1ényes óru vényn1intúnak olyan többszörös ada"'ia van 
f;Úrva, a1nelyre nézve egyczn16nycs úr nincs 111egúfiapitva, 
ald~or ezt a n1agistrális taksálris szabályai s.:erint kell árszab
vúnyozni. 

Végül van a Fonnulac Non11alcs vényrnintúi között két 
gyógyszcrkülönlcgesség is: a Co1nprin1ata antirachnica és az 
Olcu1n 811tirachiticun1. Ezek 111inden engcdinény nelkül szinn
lúzandók. (I{özgyógyszcrellátúsban a Calcifcrrol inj. és sol. 
ar.iandó és iaksúlandó). 

i\ Forn1ulae Nor1nalcs tábl<:lzatok újabban négyféle árat 
tüntetnek fel: a közgyógyszcrellútási, az OTI, a 1nagányvény 
(privát) árakat és a 75°/lj 1nundadíj kcdvczn1ényben részesülő 
egyletek úrait. 

A közgyógyszerellcítási árak azok, ainclyeket a vonatkozó 
nünisztcri rendeletek mcgúllapitanak. Az OTI-árak inagasab
bak:, rnert it.t ne1n kedvez1nényes (75°:'o-os) hanen1 teljes összcgü 
1nunkadíjakkal kel úrszabványozni ép úgy, inint niagdn (p:ri
vút) vényeknél is. Ez utóbbiaknál további úrkülönbséget okoz 
a finon1abb edényzet, erősebb hatású szereknél a cseppentő 
ü\·eg, kenőcsöknél a parcellán tégely stb. felszéi.n1ilása .. A „75'1/<)· 
os Egyleti" úrak 16 vagylagosan rendelhelö egyczn1énycs áru 
vényn1intúnúl inódosulnak, egyé'.{ént azonosak az OB.:'\ úrak
k~--:.L 

J\z anyagúrakra vonatkoztatott pótdíj egy és ugyanazon 
Forn1ulúnúl 1nincl a négy kategóriúban azonos .. A on,:ü-OS f:2l{n· 
azonban inindig a gyógyszer alapúrúból és póldi:iúból adódó 
\·Cgösszcghcz igazodik; 01. és Con1pr. anlirachiticúnál csak 2;1,-\1 
felár jogosult. 

\Tannak olyan For1nulák, a1nelyek a régebbi Nonna Pau
peru111-ok:ban, továbbü az első Forn1ulae Nonnalcsbcn szere
peltek, de a n1ostaniban inar nen1. Ezeknek taksújút - az 
Egycsül2t intenciója szerint - Nostra-úrban, ha pedig ott fel
véve nincsenek, 1nc1gistrálisan kell inegúllapítani. 

l\!Iiniszteri rendelet alapjún a gyógyszerész kölcles az OTI
nak a magistrális vények alap<:lr~tból 27.51'_..-o cnced1nényt. adni. 
Ezen engechnény-kötelczeltség alól az „egyezn1ényes úru" (u. 
n. csillagos) forinulák kí vannak véve. fiogy ne legyen kény
telen a gyógyszerész húro1n csoportosítúsban szú1nlúzni (úgy 
rnint: Gyójakötelcs n1agistrúlis \·Cnyck, Gyójakötcles cgy2z-
1nényes vények és nern-Gyójakötcles különlegessége!;:, ahova a 
con1p. antirachitika és oleu1n antirachitiku1n is tartozik) 19-:!3. 
aug. 1-töl az OTI hozzújárulási1v<:il azt a technikai könnyi· 
tést vezették be, hogy a különböző taksa táblúzatokbnn az 
cgycz1nényes úru vény1nintúk OTI árai '..?.7.5 11,'n-al n1agasabb ér· 
tékben szerepelnek azért, hogy ezeket is a Gyójaköteles 1nagis-
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trúlis vények között lehessen szún1lúzni. I-Ia ugyanis ezekből 
uz órakból lc\·onjuk a 27.5'1 

(/ engecln1ényt, ::ikkor a tényleges 
ürot kapjuk ineg. E.:: tehát cgys:zerii s.:áni/ázási l.:ön11yités, 
rniért is a.: 01'! ro1:alba11 s:::erepli) árakat sernnlifélc nnís pCn:
tárnál 1.·agy cgy/ct11é/ jels:::tíniítnni nc1n s:r1bacl. 

A. „75"'r.-os Egyleti'' jclzésü F'o-No ár8k8t olyan egylelek
néL betegbiztosítóknid kell alkaln1azni, 2kik 75fl.'u-os keclv2z-
1nényc.;.; n1unk<:iclijra .íogosu!tak. f\ vagy!c,gosan rendelhető 
\'ényn1in1{1k közgyóg;;szerellúLisi úrai olcsóbbak, n1int nz e ro
va!bí:ln feltüntc!ctt s n1úsu!L ér\·Cnycsíthe1ö órak, innen ered 
t·zeknél az úrak különbözös,2gc. 

;l 'l\Tnsíra li:é:.;zítnién:rek árszabvánra. 

A „1Vostra" cg;.· kollcktiv szóvédjegy, r.n1cl.rct küiünbü:-::ü 
gy6gyszerkészitn1Cnyckre az Or::.zúgos G.rógyszcresz Egyesüli:~t 
jegyeztetett be és ai11elynck hasznúlati jvgút összes tagjain~1k 
ólengedtc. Lényegileg azt célozza, hogy közös adjusztúl<.i.ssa.t, 
közGs clöín\sok szerint n1inclen gyógyszert.úr odahaza késziJ;:;,~ 
el a I\'ostra-listún szercpJö k0~·;.'.i!rnényeJ.:ct s c:zen :Jz úton él 
gyúri ti.hnegké:::zítinényck t('rfogJalús~1 ellen vóclckczni tudjon. 
J-\z egységes cín1kékct ós cson1agoló-anytigokai az Orszúgo-; 
Egyesület bocsújtja a kart{n·sak rcndclkczés6re ós pedig ncn1 
önköltségi, hancin annúl lén;.·cgcscn n1~"\gi;,.;::zdJb úrban . ..:-\ 11111-

tatkozú jöyccJelen1 propnganrl;> céljr.it kellene szolg;;Hja, an1i
nck a;.-;onb~1n - l"újdalo1n -- lcgalt'ibb cziclűszerint nein sok nyoinút lúí.íuk. 

~4 1Vostra-111o:galon1 keretében s::-crc1;/6 öss:es kJs.:itnié
nuek -rnaoislráli.~ 1.~é11ynel~ s:rín1i1anal.: s igy a betegbi::tosit~) 
inté:::ctck s:cirnlríiná/ n:::okat n Cfyója1'i3telcs n1agisltális vény!.!l~ 
C.'iO}Jortj(íba 1-:ell besuro::.11i. Végöss::egiikliö: (! s···, f!-()S aclüjel<ír s:::úrn.íthaló fel. 

Nostra kó.szitinény szolgúltathafó ki. ha 8 vCn.Ycn az or
vns a .. Nuslra'· n1cgjclöl6st alkalrnazta. vtig;.· ha \·cgyileg cg_i'
.ségcs gyögy.szcrkCszítinényckn('l gyúri 1ncgjc.ldl6s nincs. .~\ 
Nostra szó ugyanis ncn1 jelent gy{1ri incgjclöi~.-:t. Ugyancs·ak 
I\'ostra készít1nény aclhatü ki. ha ugyanazon összeté!clbcn Hibb
J"élc különlegesség \·an l"orgalo1nban ós az orvos a kCszítö ne-
vet ncn1 tünteti fel. Betegbiztosító pénztúraknül, közgyögy
:o;ze1cllútúsnúl ilyenkor 8 legolcsóbb g;.·úri készitn1fny kell 
kiadni. I·Ia ennek a kövctcln16nynek a No.stré.1. készit111ény fe
lel ineg. akkor azt lehet kiadni. 

Ennél a pontnúl közelítjük n1eg lcginkúbb a Nostra k6-
sz1tinényck úrn1cgc'dlapítúsi elvét. -~\hogy az c~yezn1en:ves úru 
Fo-No kCszítinényeknél ncn1 talúlhatök tc1k.szi-cJycJ.:: 0.s lo,;;ika, 
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. -.. ; ,1 .. 1„ olvan külünlegcsségek, anie-
Zárs:::ctlc1gos kcs:1t 

111
r.:nyc' .< '- • • • „ 1-··1r'ldröl \"ÜÚ be-- I 1 .... ·]··· 1 \'\.C"-'\·c nincsenek C;:. -.U ü e 

Ivck nalun-: oizs„oi .. --..... .- 0011 \'"'ló for•;aloinba-hozataluk ·-·t·J J:- illetve l\'IagY<llOl:.--Zd"' <' .. "' • , •• _,J_ 
hoza «_ u .. - 1·· t" --·<„cdé!Yéhez \·an kot\·c. Ezel..ncl dz e._ 
az. ~I~f. ~J.:,~11„~~~1~~\1k1 1~1~gfclclö liszcgü zúrsz<:ilag-_jc.~yet _l5c~l -~2 adas1 ,,1 _o ·, ~. 1 .. 1„1:11" 1 1„ 1u·i-:zani. an1ibol kovctke
e"';·cs készit1nenyck l~ui „o .e ~. 1 <·· •. „: :.' c

1
,-

1 
~ l>t"Uönle"esség cl-

0· • -· • ·• al·1r11e"\" crte -:o:o~z<.:ge u " . e , . 
zik, h~g? "". Zd~ 512-• 1 •

0

1· .:?.~ 111 H„ni (Pl..2 pcnoös cladúsi arnal a aclúsi arat is k1 e 1c s;~c1 . < • •• • .„ "' 
zúrszalag lcrütt díja ·10 f11ler s ig~ to\·dbb.) 
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Insulin, arzenobcnzol és széru1nkészítn1én;yek 
árkiszáuútása. 

A taksarendelet 12. §-a szerint cliffleria, skarlatina és te
tanus-széru1noknúl a gyógyszerész jogosult a nagykereskedői 
beszerzési árakhoz 30°/!1, insulinnál, valainint sltbstantiában 
(oldószer nélkül) forgalon1ba került arzenobenzol készítiné
nyeknél 35u/o, 1nás arzenobenzol készit1nényeknél pedig 401•/,1 
hasznot felszá1nitan.i. 

Ez a rendelkezés ina is fennáll. Ennek ellenére látjuk, 
hogy fenti készitinényck közgyógyszercllátási úrait a belügy
n1inisztéritun időről-időre 1naga i1llapítja 1neg. Ezeket az ára
kat kénytelenek vagyunk akkor is Iigyelen1bc venni, ha a 
taksa rendeletben részünkre biztosított hasznoszázalékot ne1n fedik. 

A vények csoportosilása. 

Az orvosi vényeket taksálás s.::c1npo11tjából két nagy cso
portba szoktuk osztani és pedig: niagistrális és kiilö11lcgességi 
vényekrc. Ez a rnegkzlönböztctés különös fontosságot nyer a 
Gyója-:i'ftrulék lcrovúsa szen1pontjúból: rnagistrúlis vény utún 
Gyója júrulékot kell fize! ni. különlr:gességi v6nyck után uen1. 
Fo11tos tuclní, hogy a Fo-1Vo vények (a. Co1np. antirnchítica és 
Ole1on a11tiracliiticu1n kii:étclél:cl). valanlint a.: összes 1Vostra
vények n1agistrális vénycknel; tekintenclök. 

A gyógyszert fizető fél (közület, intéz1nény stb.) szen1pont
jából egy 1núsik csoportosi!ús i.s szükséges. E szerint 1negkü
lönböztetünk: 

1. 111agánvé11yeket, an1el~·cknek árszabvúnyozúsániil kizá
rólag a taksarendclet és az ezt n1ódosító késöbbi rendeletek 
veendők figyelembe. 

2. betegpénztári vényeket, a1nelyeknél az egyes intézeteld:::el 
1negkötött gyógyszerszúllitúsi cgyezindnyek, vagy - n1int az 
OTI-nál - különleges n1inisztcri rendeletek az irányadók. 

3. közgyógyszerellálási l'ényekct, an1elyekre nézve a 99~).' 
1942. l\'I. E. sz. és a Fo-No r;:;ndclct (vala111int a póí:-rencleletck) 
a n1érvac1ók; és végül 

4. 111aaánegyesiilcti rénycl>et, a111elyekrc nézve az illető 
intézn1ényeknek az Orszilgos Egyesülettel kötött cgyszcrü ineg
úllapodás.si az irányadók. 

Ezek a különböző rendeletek, .sz::ibályok, cgyezn1ények és 
n1egállapodúsok okozzák, hogy a \·ények taksúlása és különös
képpen is a sr:ón1lázúsa széles isn1cretkört igénylő eléggé ne
héz feladatot jelent a gyógyszerész szúrnúra. 

no 
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tüntetve, hogy a betegnek a saccharin haszn{llat{u·a clőrclüt
hGtólag h{1ny hétre van szüksége. (A. saccharin kiszolgálta!ú::;t 
a beteg v{1s{1rlúsi könyvébe be kell írni n1ég akkor is, ha azt 
hitelbe, vagy bctcgpénzü"n·i könyvre, vényre slb. szolgáltat
juk ki.) 

.4kteclron, Dolanti11, Centedrill, Dopyclrin, Pervilin és Sli· 
nullnton nc\·ü kétkcrcsztcs gyóg:vszerck csak olyan receptre 
szolgóltathatók ki, an1clyen az orvos neve, lakhelye (telefon
sz{una) n1ellett a beteg neve, élclkora, foglalkoz{1sa és lakhelye 
is fel van tüntetve. i\. vénvt vissza kell tartani és a I\.Iéreg
könyvbe beírni. t.ehút a n1á:::olaton taksúlunk. 

l(aliun1 chloric11111 csak olyan orvosi vcf:nyre szolgáltat!v.lió 
ki. n1clycn a rendelő orvos nr:ve. lakása (telefonszó1na), to
vábbit a beteg neve és lakcin1c is fel van tüntetve. (!s1nételni 
újabb orvosi alúírús r:.élkül ne1n szabad.) 

1
.Ténykönyvck (vényfüzctck) hasznúlcitún81, ba az orvos té

\'Cdésböl nc1n az eredeti vényürlapon, hanc;n a n1úsohni (Ci)
pici) pc;píron írja fel a gyógyszert. ennek kiszolgúltatós{;t n1eg 
kell tagadni. n1c1·t az intézetek ncn1 fogadjük cl. Ugyanigy 
nc1n ér\·én\·csithctő a vénv akkor scn1. ha az eredcfi \·Cnv
papiron vai1 ugyan í1·\·a. c!C csak indigós n1ú.solattaL Ez akkÚr 
fordul E-lő, ha c;z orvos rossz hcl;.Tc teszi az indigót. ,..\. vény
füzcttcl cllútott bctcgpénzt~1ri tagokn:H a laksút ncn1c::ak az 
crcclcti vénvcn, hanc1n a nuisolaton is fel kell !üntctni. Cél·
szcr(í incligt:l papit· kiizbciktat:··:::{1 \·:d tintc.ccruz; . .'n·al egyszerre 
útírni. 

Az OTI. Posta BBI. 1\Júr BBI. Ila ió::ási BBI. J·lÉ11T 
BBI, Postatakarék BBI és Dohá11yJ(i1·cclék ,BBT-nél a gvó_!:\Y
szer útvevője kiitcles az {itvét-:::lt olclínisáral i.l;'azolni. It~ íi:ni 
nen1 tud a gyógyszerész raizoJ:;on kel'c.sztct tin1ú\·al az alúirás
ra jelölt helyre, az Ól\'C\'Ö pedig nyon1ja rú a hüvclykujja
hc_gyéL P... lenyon1ai n1cllé oda kell irni: „{1t\·e\·ü I{bs .Júnoo::. 
névíró Boros Bék;". 

i\zoknúl a betcgbizlo:.:itó intCzcte:knél. <<hol egye.s gyó_g.v
szcrck kiaclúsa föorrosi e11uedélyl1c::: \·:,111 küt\'c s ez a körül-
111én_v a vényen fel \'an !üntct\·c. a \·én;.• ó1·út cs:1k akkor t.éri-
1ik n)cg, ha az engedélyt jclzö aláírás és föor\·o;-;i btil,11cq:::ö ::i. 

\'énycn ra,ita vo::n. I-Ia azonban a rcncle!ő cn·\·os ilyen :.:zc1·'cknól 
a figyc!n1cztetö jelzést .:i1kaln1azni cllnulasztotta. a gyóg;yszcré:::z 
a gyógyszert kiadhat.ia. 1n-:::rt a 1nul::1:.:ztús'2rt ncin öt, hanc1n az 
O!'\'Ost vonják felelősségre. 

:'\. gyógyszeré.sz a \·ényt úg:~· köteles eikészi1eni - 111i11cL:n 
\'Ól!oztatús nélkül - ahogy az Ír\:a \·an .. ~\ \·eny .szö\·cgén ja
vítúsokat·, útirósokat ncin c:-:zkii;.:iilhci. ki\·éve nzt az egyetlen 
e:~:!.:'tet. inikor nz 01·vos a 1n~xi1núlis <<clagot 1ncghalacló kc-
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- .. ·t , · fel és az adarr bctüvcl való n1egjelölését, va?y 
r~s~te::. ,~~~~ , ~'lacry alúi;.ásávar"' való megerösítését eln1ulaszt:ia. 
J;:eZJ?g} 1 o~v ".1° cryÓgvszeré2z erről az orvo~t értesíteni nem 
Fcl~~ve..:_ 1sl'f;.gJs ~set!)en, vagy élet.veszély ide~~n - ~ogosull, ~ 
tuc!Jc' .1 .1 i·ei·c,ztes szor Iegnagvobb aclag,Janak flgycle1n.~c 
'""\'0<1VSZ·~l . ' " - - - • • 1 · ][ ]· · e J·o
'"':- ~·:-.vel clkésziteni, tebúl a doztst reduka 111. )'CD "?l . ". rr \·.~te~ .1 ., ,, 0, 11 ,."·n ine<'>' kell jelölni és a rcndcloorvo::.t utol~1"" rulP1en} "' . ,_ "" · 

ertcsítcni. . , · . · - , \·"'t 
:Ha b{irinily oknúl fogva a gyogyszeresznek -~elJC~}ze~~ ~·;_ 

'. 1··· "] · ·i vénven (tota n1assza, he. lyette::iitbeto g} o,,,} J·cll e::iz 1..0Z.O 111 ~ • · l e l O'""" az 
' 1 "1 a t1 et\·cttesítő szer neve stb.} azt ugy egy , 1 ,,,J ' szere ;:ne " . . . ·~ ~ 
orvosi szövegel ne ll'Ja at. . , , . 

A olyan orvosi vények kifizetését, a1nelyeke~1. 3av1tas~!J~ 
vakarások stb. vannak a betegbiztosítók rnegtagad3ak. Teg::. LI ... 
hozza: jogosan. 
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.'\ G".{ÓJ1\ bejelentő-lapokat ncn1 cgyenkint kell a GYO
J.4..-hoz beküldeni, hanc111 havonta összegyüjtvc közös boríték
ban a rendes levélclíjszabéi..s szerint portúrncntesítvc. Bélyeg 
nélkül ,-o:gy nyon1tatvúnyként feladott külcle1nényekct a 
G:ló,L'\ ne111 ,·esz i"tt. 

.'\ betegbiztosító intézetek ncn1 folyósítanak olyan széi.111-
léi.ra fizetést, an1clynél a c-:tÓJi\ cllcnörzö-lap hiúnyzik. 

A. Gyüjakölclcs 1nagúnvényck hútolclaliira r. gyógyszertár 
bélyegzőjének lcnyon1ata 1nell6 fel kell jegyezni a déi.tu111ot s 
azt a sorszá1not, atnH a vénv a vénvnvilvún!artü könyvben 
kapott, feltéve, ho;:;y a g~·ógy~zcrtúrnai.;: i1incs útalúnyozéi.si en
gedélye. A. Gyójaküleles közgyógyszerellátási vagy bctegpénztúri 
vénycken ilycélú 1negjelölést alkahnazni nen1 kell: itt elég a 
vények külön cscportosítúsa. 

A talcsálás technikája. 

1\ f-aksúhís technikai keresztülvitele 1nindcn gyógyszerész 
elölt közisn1ert. 1-Io:,;~- n1égis ;.;zót c.i!ünk róla, annak két oka 
van: e1Ös7.ör rnert ezt az útn1ut2tót: ncn1 csak az elörehalaclot
i::tbb, hog:>· úgy n1ondj<in1 „tapa:::ztalt'' g:>·ógyszerészek sz{nnúra 
írjuk, hctnen1 a fialaL<:á[J11nJ; is, an1ely a p{i!:-·úra lép és tanulni 
akar, 111<.isocl:-:zor a::ért. inert cs:„- ::, 1nüs irúnYban a taks{11;'1s 
lcchnikújút j5; IL•he1. fejleszteni.'-· · 

1\n1int clöljúróbctn e1nlítcttük. lak.~ri-rcnclszcrünk az egyet
len n1unkadi:i· alapjún épült fel. Ez a taksúl<"ist lecgyszerüs[
tettc. i\ taksnrcndclct 1 nontia és tl 2G0.51Qil!J3·1 B. l\'I. sz. ren
delet 25. ponU<-'- clrcnclcÚ. hÜg~' a készítő g~·ó.s;y.szerész nz ~ír
tételckei: részlciezzc a \"én;:cn, ezenkívül nyon1ja rú a patika 
bélyegzőjét és \'ég(iss;:cg cüatt tünl.esse fel a sajút nevét, 
vagyis lú:-::-:a el a vén.\-j alóírúsú\·uJ. (Is1n6tiésnél az „istn". szót 
és a dútun101: kell alka!n1;•zni.) 

J\ rt'.:szletczé::; rendszerint a vény jobb olclalún történik, ha 
ott n1egfelelö hel>- voin. egyCbként 1núsutt is faksúlhatunk . .:-\ 
:;zún1okat egyinús al.ú írjuk. bog~- könnyen üss7.caclho.!ók legye
nek. Elöször jönnek az anyagárak, azutón az egyetlen 1nun·~ 
kaciíj, vagy ha il>·cn nincs, úgy a7. cxpccliciós díj, végül az 
edényzet. Éjjeli ldszolgúlú::;núl cél:::zcrü az ily ciinen felszún1í
tott összeg 1ncllé o.z ,.exp. noct." jelzöt 2lkall11nzni. 

i"\ húborús viszon;:ok n1intt bc1:czctcl!. pótdí:iak és fclúrnk 
nnn~·iban kon1plikúl.iúk a iaksúlóst, hogy ezeket könnyen fcli.-;-
1nerhctő 1nöc1on kell szerepeltetni. l\'Iincljú1·t kezdetben az a 
rcnd~zer honosul!. 1ncg;. hogy az anyagalapCirak 1nellett jobb
oldalt·. dc velük c.!:::.·y::orban tüntettük fel a kapcsolt p6tcií.i<ikni:. 
!gy két szúinoszlopot kaptunk, az alapúrak és pótdíjak f.i"sze-

~ . r -anúnt. Ekkor a n1úsodik oszlop vé?összegét az el~ö osz.~ 
"r··_gei g).: i ·tul- ezt összeadás követte, n1aJd. a kapott szan1 al'.1 
-'!~?.P a~ l:'. é's ezt hozzáadva a felső szún1okhoz, megka1?luk a 
: JOtt at t~lcJ;~s vén"összegét. nnlini a n1ellékelt példa n1utatJa. : recep 0 · 

Rp. Coclein. rnur. ctg cl~io (0.0?,) 52 16 
Stib su1jur. ctg tna (0.0,,) 10 
Sacclt. a[bi. gr. sernis (0.50) 10 

1 X 192 Al. J0 • pulv. DcnL i. e os = -' . 
62 

326 lG 

pótcl. 16 
342 

8'1/u 27 

369 

Ez a rendszer kissé l~o111plikhlt, 
lecgyszerüsíteni ilyenfonnan: 

hosszadaln1r.s. Próbúljuk 

Rp. Coclcin. 11111r. 0.02 

Stib. suij. aur. 0.03 
Sacch. albi. 0.50 

l\1. f. j). Dent. tal. clos 

Nézzünk egy n1úsik példút. 

Rp. 01. )ccoris gr. ·10.0 
1/aselin jlavi gr. GO.O 
Aicntho!i gr. 5.0 

J1,J. f. HH[fH. 

1\To X. 

JlÓícl. 

8°/(1 

P. 

::o 
,),) 

f)() 

25G 
100 

·199 
428 

927 

74 

10.01 

52 
l(j 

10 
10 

192 

62 

S6[J 

•128 

1j5 



Ugyanez a 1ni 1nódszerünk szerint 
taksélható: lcegyszcrüsitve 

Rp. 01, jecoris gr. •10.0 

17asclin flav. gr. G•l.O 

111cnthol. gr. :"'i.O 

I'.1, Í. ungu. 

20 
42 

,'13 
lG 

90 
370 

25G 
100 

921 
311/n 74 

. :-\_lla!gyógyc'1.::zali :-zerekn6! ;:111nviban rnúclu:;ui 
d gyogyszcrck alapúrail 1nunkaclí.i és cdónyzct 
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n taksa, hogy 
nClkül ö.c:szc-

így 
gczzük, ebből levonjuk „201!/o" rnegjelöléssel az állatgyógyá
szati engechnényt, egyébként pedig a taksúl<is tovúbbi 1nencte 
ugyanaz, 111int a két szún1oszlopos n1agánvényeknél. 

1\ Fo-No vényinintiik és Nostra készitinények alapárai egy 
összegben íródnak a vényre, a111ihez a pótdijat és a 8°/o-os 
adófelárat hozzávesszük. _1\z így nyert végösszeg a recept ára. 
(Vigyázat: A taksa-táblázatokban a pótdí.;· és felár összege 
Nostrúnál egy tételben szokott feltüntetve lenni!) 

I<ülönlegességeknél egy1nás alá írjuk annak alapárát, pót
diját és a 211/11-os felárat, ezek végösszege a recept teljes árát 
adja. A sz~1111lába csak a végösszeg kerül, ha külön pénztclri en
gedn1ény nincs. 

!{a az orvos a vényt „vitru111 adlatu111", vagy „fictile ad
latu111" jelzéssel látja cl és a beteg edényzetet hozott, úgy a 
1ncgfelelő edényzet ára helyett csak a tisztítási clijat szabad 
Ielsz{uníl<::ni. .~\ isztítási díj az üveg, vagy tégely rendes árának 
2511/u-a, de legalúbb 10 fillér .. 

Retalcsa és superretalcsa. 

IVIindenkinek. ctki gyógyszert készíttet. vngy akinek ter
hére gyógyszert készítenek, jogosult a vény úrszabúlyozását 
felül\'izsgúlni és a jogosulatlanul szún1lúzott összegeket a kö
vetelt ös:.:zcgből le\·onni, n1úr n1egtörtént kifizetés esetén pe
dig visszakövetelni, n1int tartozatlan fizetést. i:\ vény{1rszabú
sok szakszcrü felülvizsgálatát rcraksának nevezik. Elkepzel
hctő az is, hogy a retaksúló szake1nber is té\·ed; 1~,,onúsa, il
let\·e viszkö\·ctclése alaptalan .• ~\ gyógyszerészt n1egilleti az a 
jog, hogy a retaksa ellen kifogúst tegyen és azt a n1aga kü
lön szakértőjé\'el szintén l'clüh·izsgáltassa. Ezt nevezzük su
pcrrctakscinak. 

Sajnos a retaksa é.s supcrretaksa kérdése IVIagyarországon 
se1n111iképpen sincsen a g;.·ógyszcrészi érdekek szc1npont:iúból 
n1eg-:zcrvez\·c, an1iböl szúint.nlan vita és kellen10tlenség szúr
n1aZik. Se:n1n1iféle olyan könnyen hozzúiérhető fórun1 nincs, 
a1nclynek döntését. lehetne kikérni, hn a gyógyszerész és a r2-
taks{1tor között nézet.eltérés tú1nad az úrszabvúnyoz{1s helyes
ségére nézve. A belügy111inisztériun1ot. ne1n lehet iiyen apró 
ügyekkel zaklatni. 

.:-\ retak ... sa teljesen cg~:oldalúan úgy történil~ rnanapság, 
hogy a közgyógyszcrellátús és a belcgpénztúrak fclülvizsg{d
tatjúk a n1aguk szá111lúit, a gyógyszerész pedig legtöbbször 
nolens-volens kénytelen belctörödni a levonúsokba, inert 
hel;.'hezköttsége 1niat.t nen1 tud eljúrni a sajút ügyében . .1\. su
perrctaksa intéz1nényét egyedül a Budapesti Gyógyszerész 
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·-··=!:iio _ _,,, 
Testület \'alósította 1neg, ahol a tagokkal szcn1bcni összes re
tv.ksúkat egy szerződtetett supcrrctaksútor (Berkovics I.;:ároly 
okl. gyógyszerész) ellenőrzi és az alaptalannr1k talillt levonáso
kat visszafizetteti. 

Gyakran fclvclctt kérdCs, hogy 1nit csináljon a gyógy
szcrCsz jogtalan lcvonús esetén? Csak két út óll rendelkezésre, 
vagy a 1neggyözés, vagy a polgúri per. Ha az első ne1n vezet 
credinényre, úgy a vitás retaksa levonások n1iatt pert lehet 
inditani a levonó ellen és a birósiigtól szakértő 1neghallgatú
sót kell kérni. 

A taksálás aranyszabályai. 

Ha azt akarod, hogy r:?laksa kelle1netlenségeid ne legye· 
nek, szívleld .1neg a következő aranyszabályokat: 

1. Jól tanuln1únyozd át a taksára vonatkozó rendeleteket 
és egyesületi értesítéseket. Ha szükséges: isn1éleltcn is. 1\{in
den vúllozóst jegyezz be a taksúba. A rendeletek . is1nerete 
ne1ncsak kötelességed, de saját érdeked is. 

2. Tartsd be a fonnalitásokat, inég ha ne1n helyesled, 
vagy azok többlet-rnunkút jelentenek. Aki a vény árát iizeli, 
ellenőrzést akar gyakorolni; ehhez kétségtelenül joga van. 
Ahol az elöíríis n10gkö\·et0li, ne felejtsd 8. vényt a gyógyszer 
úlvevőjével alúíratni. 

3. Csak ann~'.k a gyógyszerészi 1nüvcletnek a inunkadíja 
í!lcl ineg, a1nit a \·ény szakszerü elkészítése ténylegesen igé

. nyelt. Például, ne szinníts e1nulzió-készílési n1unkadi.íat, ahol 
nincs e1nulgens, vagy linilnentum készítést, ahol ncn1 kellett 
szappanosítani. 

4. Csak azt az c:dényzetet sziunitsd fel, an1it a gyógyszer
rel ténylegesen kiadtál. Expedició elegant-ot csak ott alkal
rnazz, ahol a fenniilló rendelkezések ezt n1egengcdik. 

5. Csak azt taksáld, an1it az orvos a receptre felírt és 
a1nit ennek rncgfelelöen kiszolgúltattúL Az orvos szándékán 
nincs jogod változtatni, inég kevésbbé olyan gyógyszert tak
súlni, an1it vény-ellenesen, önkényes 1nódosítással adtúl ki. 

6. Ha a vény szövegén kon1oly szakszerüségi (vagy inús 
nyo1nós) okból 1négis véltoztatnocl kell, szerezd ineg hozzú az 
orvos hozzájárulását, sőt lehetőleg kézjegyét ís. Orvos nélkül 
legfeljebb az esetben térhetsz el a vény rendelkezésétöl, ha a 
beteg érdeke, a veszélyeztetett szakszerüség, vagy elhárítha
tatlan i enclkivüli nkadúlyok ezt szükségessé teszik. Ebben az 
esetben scn1 szabad az orvos irásút kijavítani, hanen1 a vál
toztatott rész n1cllé tintúval sajátkezüleg írd oda, a rnódosi-

tó.:; otút és terjcdcln1ét. ;Az 
C'lkerülhetC'tlcn vúltoztutust 
tübbszür clfogadjúk. 

é::z~;?.crü és kcliöcn indokolt, \·ag:-' 
!El ncn1 is sznbú!yszcrü nz, lcg-

7. I-Ia <:lZ or\·os 
111eg ha az \·cgyile~ 

szó\·écljcg~·zct.l szert rcnde:lt, n1ús _. szer_t, 
azonos is, kiadni ncn1 szabad, tchat tak-

súln~ s~l1:· t·11-"":'l'1<:i nehézsécrcicl n1crülnck fel. an1clyck~t , tu-l 
u • .1. d e ··-

0 '~ • 
0 

• 11 · lorr!l--1cl·\ . . 1 ]«:relén belül 11cn1 vao;\· k(;;pcs n1cgo e an1, n o .,.~ 
1
·, 

oasoc. \ 01 1 · 1 · t·11--·1,.;,:,1c1"ll·eze:,"ck.:cl é:; az azokban .e-11 l" \"\SC a a , .,.::,e '- '- ' - • • l 
vc~ e e~· clvc!~bő1 vonj következtetést. i·Ia _íg:-'. se1n ,bolclogu .~z, 
fekt:.t~~~. 1. inás szakcinbertöl tanúcsot kerni. Inkabl~. ~.~g}'._:: 
:1c„ ::.ZCo) e)!:!; l a vénY taksúlúsónúl, sen11nint az clcrt:I.io.n k1 
1clovcsztese_ec ~ 1 (lJ--:,lt:ll vnrrv p!:'ine· többet kertel D ·ól·lcl horrv rosszu ~ .,.::,"' ~ , ",,,_ . · · t 
i, _:cr,:-zer'é~·t annúl, inint a1nennyi n1e~lllclC;;l_. . cl a sze-
f,)O.,,r.::. Íi: úgv &1·zecl hibútlí:lnttl laksaLsz, ne fogadd _ . 

. J. ~ ·: i--llan' rctaksa-levonúsokat. 1\'lÚr ~sak i~res~
rintecl lbn~lloko" N"in "'"'"'IY>.d elfelejteni: a rctaksatorok is le·· ti·1"-o\·ok o setn. - \;: _,„ •• ~ • 

vZd11clnC'k. l\'Icg aztún sok kicsi sokra n1egy. 

it Részletes rész. 

' ·1 ~ vo~"tkozó rendelkezések. !::gyes gyogyszere {fv ""' 

úgy a hivatalos, inint 
\"annak olynnok. arnclyck 
r:11·'i'l Í"'ÓnYclnc\.::. Ezeket 
n~~~·letJLfic: . . . .~. 1_ . 1•1• . t·11-o;·\1ható ha az 
.4cidtim be11:oicit1H e rcs1na ara C::icl.,. d \ • .,.o_: 0 ·"-·" , 

Ot'\'OS kifejezetten ezt. i.·endclt.c (Ph. I-I: I~.L . _ tl '" 
• · , „ :. 1y-·é..-< íol--il l1t1tarozo an n_,_,,, 

.A.cidruno/;nnl, ha az or\:os. n l 01'.:'-
1

: :o •. ':· ·"t" 1: Ú ki<:zol'~:1 11.atni. ncn1 jelöli. úgy a k1seob ton1cn.;. ::.egu ,e · - =~ 

(2.C0.510 193.J.. B. 1\-'Ll . . ., 
1

: - nv:n„
1
t nen1 

'lc'hcr cl!loratns rendcléséncl. h11 <.\Z or\-o::. n.cJ::. (:}.' . 1_. ·,_ 
.: !einliL úgy a in<.:.gyar gyú:·linún.:-·ú Rir.:htct', \'agy 111101n "'"' 

-.-.zit1nén.\· adandó e.s tai~s;.ilando ... ·· ·,>.cct1'c111'1-- 1 t 1 cli,; ·1 :-\lun1iniurn , 1ll1unini111n occticiun .~o t( um. -~ : ..:·'.,. „ 1 ... :11
; ri11 1-1:. rv.L 

l ·,1·taricun1 soluiuinot kell l.'1a.~n~1 e.„. i«:.'":-c\ .L (. · · d 
' ' j \ · · · '! o 0 1 Jc.- !1'·11·ul is a líl1' n-OS ül ·1-.·-il'(}CiJUllHin rencc.e:;ene 1,nc,,;J<..: O:-:-. --·' 

'tat lccll kiszolgúllalni cs taksaln:. l 
P. • .,, 1.,, • 1·c1·.-....:1~cdclcri1be11 n1cn· ncrn kapható, helyet e 
wl"ltHS ! 1 ~' • ·• """ ' : • • l· 

l·otonin \·attól adunk es taksalun... , . . ~ -, e' l 1 D1'ol Dqr·q1 e-:; SUl\i)Ql1 nc.u 
B1uynun cc1cféO hcl;:i::tt .. :t,Jll o, .:- „·-'--'.~'-'' . .',.r - • \:én:yrc f::!l 

't. "t·cl· 11·1oz11·i1!1atok J\ ha:o.t.ndlt ~.n.)a~ot ~1 po ;::z_ .,. ~ ,, • ·'· · . . 
kell irni és a1..t kell taks~tlnt. 

1í9 



Butynn:: cacaoból készült kupok és n1éhgolyók súlya lehetőleg 
1-1.o gr. legyen. Ennek 1neafelelöen kell tak.::iilni (C. 182-1-' 
19-!3. szt1n1ú OI\:I hatúrozat.)"' ~ ' 

Caclooer, ha rccepturúban tün-1énységi jclz0s nélkül van ren
delve (pld.: ü:::szctctt kenőcs készílésCbezl úgy a lQQt1/n-o:; 
Cadogel adandó és taksólandó. 

Chi11i111un 11ov1on co1nposlt111n oldatban való rendelése esetén 
nchány _ t:sepp 10°.'11-os sósavat kell az oldalhoz ele<-'yílcnL 
Ennek ara 10 fillé1·ben fcls?::ú111íthaló. "' 

Coclein. 1:endclése esetén Codelnun1 hydrochloricurnot kell ki
adni es taksúlni, n1ert ha az orvos olyan gyógyszert rend0l, 
a1ne1~-nek hivatalos és ne1n hivatalos sója is forgalo1nban 
v~n _es ne1~1 írja ki a gyógyszer teljes nevét, úgy 1ninclig a 
hivatalos sot kell kiadni és taksúlni. 

Eli.1-'in'.1n .1~ali~ sidfof!llajaco~ici helyett Sirupus kalii guajacol
suHornc1 Dctando cs taksalandó. 

E.1:tr~tct111n CHHl clc.tirillo-núl a szúrított kivonatokból n1incli<r 
ketszer annyit kell venni és taksúlni, n1int an:ennvit az i'Jr': 
vos rc~1c'.c1. ~\'..ivétcl az Extractu1n Scillac, ahol ·a rcncli.;lt 
~1}cn:1y1seg ha.ro1n;.;zorosra veendő és taks~Jandó. Igy kell cl
Jarn1 akkor 1s, ha az orvos kifejezetten ,.extractuin cun1 
dcxtrinot·· ir is fel. (2G0.510 193-! B. lVL) · 

1"or1nalclel!y('..un_1. solution bclsülcg lcgfcl.iclJJ) egy 0 ,"ri-os oldatna1~ 
rcnclelhcto, 1gy adandó ki és igy taksúlanclú. (Lúscl: Taksa
rendclet L szúraú függeléke.) 

l1ydrarrn11·u1n ch1o_r.ntiun 111ite t·ap. par csak akkor adandó ki, 
h_a az Ol'\'OS Jnicjezetten ezt rendeli, különben a sublin13-
i1one paraturn adandü és taksúlandó. 

Júc/ut ~s jóclcartalnuí anyaooki!t (Lugol oldat és júdkitlil1n1os 
kenocs kivételével) úllatorvosi rendelvényre kiszolgúltatni 
nein szab<:id, tchút ncin is taksúlhatú. (220.·103„19-10. B. lVI. 
rendelet..) 

I\:u1nalcí-núl cn1be:r szú1núra rendelt \·ényrc csak I..:a1nala cle
puratuinot szabad kiadni és így az tnksúlnncló. (Ph. I-I. IV.) 

Liquor jcrri. albu1ni.nati t·cndclésénél az OTI, 1'L.\BI és lVLt\ V 
BBt t;::rh_cr.c a luratalos Liqt(OJ" jcrri cd1;11rn1nati saccliarati 
adhato k1 e.s taksúlható. 

Liquor h_vclro_gcnii hypcro.ridcit1-núl a inercalisl csak akkor le
hc.l k.1~1cln1, ha hatúrozottan ezt rendelik. J\ szúzal6kos tö
n1en;:;:;~g n1cgjelölésc esct6n Liquor hyclrogénii hypcroxiclúli 
conc. e:; aqua 111.cgfclclö arúnyút vegyed és nzl taks~ilcl. 
(Ph. I-I. I\T. - Lusd a Gyorstcksa incgfelelő túblúzaiút.) 

Ole11n1 .. ricinit úllator..-osi vén.vrc kiszolg;:iltatni nein szabad, 
t.e:hat: nc1n taksúlható. (22:1.750.'1-!0. B. I\'1. sz.) 

~20 

Ol. jccol'is c1tn1 phosphol', ~-cndelése c.3ct~n e; gyógyszer a 
gyógyszerkönyv szerinti es a, rc;1delt .. st;lyaran):nak ~negf~
lelö Ol. phosphornturn1nal keszttendo cs taksalando, ol;,:
képpcn, hogy az O~: jccoris ~s, az 01. phospor<01lu1n egyutt 
tetrvc ki a rendelt osszn1enny1seget. . _ . _ 

ö JiH ~! rendelése csct<tn Pulvi~ opii P ... I. a?an~1o„ e~ taksala1:cl;). 
pfrrafjinHJH liq1tidu1nnúl_ a .gy~gyszerkonyv1 nunoseg_ ada:1do cs 

t;:.ksúlandó, lVIerck keszitrne::ny csak 2.kkor, ha az or\ os ezt 
ldlejezclten rendeli. . _ _ 

Farina lini se1nina r0ndelesenel. ezt l.;;:e~l kiadni és taksálni, 
scn

1
ina jelzés nélkül csak Farina L1n1 placenta adható és 

taksúlható. . 
Pllocarpin hydroch!orictn1:ot _úllatorvo~i vé_ny_re nc1n. :zabad k~~ 

ia·íltatni e1nber-gyogyaszatban 1s csak legfelJebb 10 g_. 
~~1~ló ld ~z lnJn-os oldatból. (324.~77 1 19 . .:\3._ ~· i\1

I.) E ;-cr;dele! 
értehnében a pilocarpin Fo-No veny1n1ntaJa sen1 kesztlheto 

el, 1nerl az 2.0/o-os. · · adl1ato' e· 0 11cn1 tak-
RGdix scncoae úllatorvos1 venyrc nen1 ._, 

súlhaló. 
Sat. carolintun facticilnn rendelése esetén a gy.ógyszer!;;:öllY\'.i 

Pulv. ad ac1ua1n alc. sulL salina1n adandó es taks~:lando, 
kr\·st. csak 8kkor ha az orvos kifejezcllen azt rendeli. 

Sapo - I\:alinusnút venúlisl csak akkor adj ki, ha az orvos ki
íeiczettcn ezt rendelte. Egyébként Sapo kalinus nlb11st kell 
kÚ1dni és taksúlni. 

Sci11ac bu!bus taksúja sz:'1rított szeletekre \'811 vona\.koztatva. 
Species UFae iirsi rcndclésel;;:or nein kevert tea (a ~pcci<.:s 

cornp.) szolgúltatn.ncló Cs tak.súlandó, hE:n:1n csak .Fo~1a ~v: 
ursi. _!\.. Fo-No··szerinti Spcc18s uv<ie ur.st el hern1ar1a C:,JL.. 
a\.:kor szo1gúlt.at2ndó ki, ha nz orvos ldlejczcttcn ezl ren · 
deli. . . .. 

Spitil. rini rendelésénCl .h:i. a.z _orvos ;:; tön1~ny.;7g;_t i1~1;;, 1r~1 
elő Spiritus clililus adando es laksalando. (_GO.olO Llv-.. n. 

lVI. sz. rend.) 
Thcobromin é" sói úllator\·osi vényre ne1n adhatók, nc1n tak-

súlhatók. 
Tinct11ra Rhci rendclésénCl az Inlusuin Rhci (Tinctura Rhei 

aquosal adandO 0s taksúlandó. 
UnoueHIHnl jodal1tni. vag~-_ 1!ng_u~nttun kalii jodúti rendelése 

csctCn Ungucniun1 knln Jocla\1 cun1 joclo adandó és t.aksi1-
landó. (Ph. II. IV.) 

\Tascl i 
111

1
111 

n 1 b icn1 és flo i:u ni an1crica11 tt ni úllalor\·osi \'ény-rc 
ncn1 adható és nc1n taksólható. 
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GyOgyszerkorláto::ások fclsorolósút lúsd az A.ln1nnnch köz
érdekü tudnivalók részében . .A.nüt ki<1dni ne1n szabnd. nzt tak
sálni scn.1 lehet 

Gyógys;crkön111)i l~és::U 111ények közül többnek a 1núclosí
tcísa, illetve helyet.tesít.ése van rnegcngedve. Ezek részletes jegy
zékét lásd az Ahnanach közérdekü tudnivalók részében. 
i\1nennyiben a 1negengeclett keretek között a felírt vény egyes 
alkatrészeit \·ú!tcztatotl n1inösógben \·agy hclycttcsíésscl szol
gálattuk ki, e körühnényt a vényre fel kell jegyezni Cs csak a 
n1ódosításul vagy helyettesítésre hasznúlt gyógyszer úra tak
sálható. 

Különleges taksálási szabályok. 

A vények érvényessége - a két keresztes vénycktöl el
tekintve nincs hatúridőhöz kötve. _!\zok teh~1t a kiúllílúst kö
vető bárrnely időben clkészíltctbetök. (Ettől eltérő intézkedés 
csak a Fővárosi Segitőalapnúl úll fenn.) 

A vények úrát inindig a gyógys::cr f.:.is::o!gcíltatcisónaf.:. nap
ján érvényben lévő árszabvány szerint kell szárnitani függct~ 
lenül attól, hogy annak úrút n1ikor fizetik ki. 

A két f.:.cres::::tes gyógys::erekriil s.::U1ó rényekct a gyógy
szerész a lVIéregköny\·bc beírni és vis:::;;:~1t~u·tani köteles . .'\?. 
eredeti vényröl tcbót niánolatot kell kiúllítcni, o. g;>úgyszc1·l~1l" 
bélyegzőjével ellátni és ez csatolandó a g~'Ógyszerszú1nlúkhoz. 
l\. taksa az eredeti vényre és a 1núsolatra C'c1Yarúnt fel je<$y-
zendő. · -:i. •· ""· 

IIa az orvos gyógyszerkiilön1egességböl vagy egys8ges üsz
szelételü gyógyszerből az eredeti gyúri cso1n::i.golúsban forga
lo1nban lévő inennyiségnél kevesebbet rendel (pl. 3 ;;r .• '\cligan~ 
annak úr~it ne1n lehet 1nagasabbra szú1nítani, rnlnt an1cnnri :i 

rendelt n1ennyiséghcz legközelebb eső eredeti gyúri cso111ago~ 
lúsú készitn1ény iira. 

Infusinn és decoct1onoknúl a felhasznál clrogol 1ncgapritolt, 
vagy összezúzott alakban kell használni, te:hút a sci.ssa vagy 
ruditer tussun1 anyagúr tak<>úlancló. 

O'rvosi Tenclelésre készített i11jckciós kés::ft1nC11yel' taksú
lúsánúl az anyagárak végösszegéhez (bcleért\·e a púlciijakai i,:;} 
20'1..'u fclúr szú1nítható, tovúbbú az a1npulla úra C:s a bövitcít 
i1rszabi1s 112. olc1alún feltüntetett. 1nunkaclijak 60"'o-al e1nclt 
összege. 

Ostyánúl alapdíj és pótdíj szt:uniiandó, tovúbbú zacskóért 
5 fillér. I\Z így kapott összeget legcél.szcrübb - an1ennyib~n 
por is van rendelve - annak taksújúhoz utolsó tételként hoz
zúadni. Ezután úllapítjuk n1eg a 8'1,..,1:-os fclúrút. 

122 

1 • l csak a durva porra 
Oldatokhoz rcnde~L poral?-kú szerc,:;ne 

. ·e 1-iszabott úr szan1ithato. . . ·1 scn1 n1unkadi:i, sen1 
nczv ). ' r 1····is-crc1- kiszolgáltatasana 

Scb~~zc '. · "
0 

- szú~ithnló fel. , 
cxpcd~c1os cl:.'. _nc;\n_. ha kristúlyos és pora~G.kú .a1:yagbr van a 

Sok oldos.c~1~! ,_ r a kristályos só sz<in1lihato ieL. . . cr 
taksúban - u.,,) c::ial\ , . a az üvecr na<>vsága es íeleseoe 

J{cscriivíz rend~.tcscn~l, h~l ~-, tölt'ésü le""ldsebb és 8.rban 
· ·cn felluntet\-e. a 1az.... . "'. ~ o --z·\""os 1~incs a vzn.~ _ _ 11 .. · edi<ilni és szá1nüan1. ~~~ 1 ~ e"'. 

lc(!'olcsóbb uvcget 1:~ t eÍ~~3 dec 11-i hivatalos kozlemeny?1-
G~Ó""YSZerész Egyesu e .d - -·Li·e .és 1-örnyékére érvényes as-

- "' · lentel- a Bu ape::. · " 'b nódosul-ben in~gJC .::- ,~ árak. Vidéken az úrak an'.~YI .~n 1 cr • 
v'tnY- es kescr U\ 1z . 11.1. . I-öltsé 6 ek és a kolcsoncsoma 0 olas 

~ viben a sza 1 asi " "" 11 d l A gvógy-nak an1enn_ . ~ 1 t l-öltsé<Yek en1e ::e ne;:. _, 
viss~aküldésével kapcsa .a _o~ é~ önkÖltsé"'i árhoz 200/0 kiskeres
szcrész jogosult a ~es~er~~~~i Az így k~polt végösszeget lehet 
J:::cclö.i i:as_zno~ i;~Tza1s0~~un~dót.. (368.647/1942 B. lVI.) 
taksaln1 es • ... 1 0 g 

.. , 11 . 1 , • és betegpénztári taksára Kozgyogyszere a asi . , 
vonatkozó általános tudmvalok. 

. ·- ·I· tlunlcqc3séq {tnJ'2CllO) rcndel-
Ila engedélyc::ctt n11ofJlfs:e1 d - ·feltl1~11ctve co;ak a le~-

tctik es a n1cnny1seg_ a v:n:rcn n_;nc::. lehet kiszolgóltatni es 
ldsebb (pl. 1 an1pullas) :~~1~a~~l~tst jono:::it fel tijbb a1npulla 
taksúlnL „S.ca_tnlarn unani JC l~;::. ::.~~~n1a~olás is forgalo111ban 
kiszolgúllatasara, ha 1 a1npu ~is ~ ::> • ··• 

van. , , . 1 „ 1 1_.··- lcinl csoniagolás is kcszu1t 
Ha valarnely keszitn;eny )lo l,o_la, .;v c~al· azt lehel kiszol-

(vagy J~erült időközben iorga on1 )a u<=>. ~ " ~ . • 

gáltatn1. . t 't' . 1tézet orvosa nagyobb 1ncn11111scaben 
Ha a belegb1z os1. o H nnvit intézetének gyógyszerr~n-

rendel gyógysz.eyt, n1~nl a1n.e ·"'zért rctaksúnak vagy lt:v?nas:· 
dcléo:i útmutatoJa n1c.,,~nged, ':'„ • zl é- annvit köteles k1adn1, 

- 1 · cs '\. gvo•Yv-:ze»e::.z <t -::i ··- · -z"' 
nak he ye n1n : .:: ·· . ~·:: f~lírt .c\z intézet tehút a gyogy::. ~
;;unit és a1nen1;y1t .. az or \ ~·::.··~ l . · (~'1GG <JQ2/lfl-!. 3. B. :rvr. rendelet.) 

l ·· t té-et l·oteleos l...lltt..C ni. - ·- · l ·1 os-rész ;:ovc e "" " . . . 1 é- bet er-rpénztúri venyc ;:ne , --
I\:özgyúgyszcrcllatasna 1cl::> dob~zt' fel-:zúrnitani, ha a gyúgy-

tott porokncit akkor sen1 i;1 _l· 1 z "itt t~r-ryanis a ccrat kap-
d - , ._,nva,,.ot tar a n1a . "'· .1 . '"]-szer ne vsz1vo .._. .. ~"' . ·t Os.,.tatlcoi porok na is e-~'" 

szula elegendő vede~tnet_ nrul-özöns·é-rrcs papírdobozt adni és 
nedvszívó anyagok_n~;l 1:11~ ".01 _. a "'cle-xtrincs kivonatok, .a. 

·1 . (N°dv-z1vo ..... \.rf\SZel -..... ~ . l l"l1Cl8. 
szún11 ~u1i.., '-. _;:, „ t·bbiak kivéve akkor, ha 1n suJs ~· _. 
bro1nsok, 3ods_o1 .... , czl ~l 0 

1 ltetncl- hocrv a betegek inaguk 1-..e-
azzal az utasilassa tcnc e .... , .,,_ 



szítsék el oldatnak.) Doboz adható és taksidható a szen1 Cs 
sebhintö porokhoz, vala1nint a kaliun1 hypennanganicu1nhoz, 
ha a rendelt 1nennyiséget a fél nein egyszerre oldja fel. Do
boz szún1ítható 1nég a Jrisscn készült labdacsokhoz, végbél
kúpokhoz és hi.i\·cJygolyókho:i:. I{észletbcn tartol t pilulúknúl 
doboz ne1n sz<:i1nítható fel. 

Fiola szú1nítható fel Higanycyanút és sublhnat pasziillúk
nál, ha ne1n az „in phiola1n·· árjelzéssel 1negszabott 1nennyiség 
rendeltetik. Ez utóbbi úrúban ugyanis v.z üvegfiola inár 
benne van. 

A szenicseppentöt szán11.úzúsnoH az enged111Cnynélküli pótdíj rO"vatba irjuk be . 

.i1f'lii'a kese;·iivizbül a 7 dl-cs üveg adható ki legkisebb gyn
núnt, inert a 3 dl-cs üvegek töltését beszüntették: . .i\ kiadott 
üveg nagyságút a vényre fi2l kell írni. , 

i\ betegbiztositó intézetek terhére rendelhető gyógyszere.fi: 
jegyzékei az u. n. „gyögys::errenclelési útinutató'' füzetben van
nak feltüntetve. Ezt a rendelő orvosok és - külön kérésre -
a gyógyszertúrak is 1ncgkapj{1k az Intézetektől. Gyógyszerren
delési útinutatója ·van az 07'!-nak, 11.JrlBI-nak, Doliányjöveclélí: 
BBI-nek, Posta BB-nck, 1\'f.:i\l BBI-nek. a Föi·árosi Segítö
alapnak, a flajó::ási BBI-nek .. ~\ Postata/.:arék BBI az OTI 
gyógyszcrrcnclclé.s útinutatójút fogadta cl. 

Betegpén::tári 1·é11ycn csnlds a:: ort:os }ai'Í1hal, illetve vúl
loztathat, azonban a vúltozt;;it{1st ;:1lúírúsú\·a1 tartozik igazolni. 
Enne:.;: hijjún a \·ény úrút ncin fizetik ki. 

..-\. kétkeresztcs s::erekrül s:-:óló betcgsc:gélyző vényeket a 
gyógyszerész köteles 1negörizni, a lVIéregköny\·bc beírni. .-\ 
szán1lúhoz a n1úsolatot kell c.:-::atolni. A.z ilyen \·ényekct a pén?.
túri Or'.·osok kö1clesek l~iilö11 1·Cnypapirra Jclírni. (Ugyanarra a 
\·én.rre n:,ús gyógyszert. nen1 irhatnak.) 

Egyes intézményekre vonatkozó különleges 
luclnivolók. 

I\özg;róg~·szercHáf ás. 
A közgyógyszcrclútúst a OfJD l!J.l2. B. M. sz. 1·cndclcl sza

búlyozza. 1\:öltségei a kis- és nagyközségeket, \'ala1ninl a. n1c
gyei v{1rosokat terhelik. I(özgyógyszen:-llát{isi vényt írni Jogo
sultak: a \·úrosi, községi körorvosok. az egészségvécleln1i kö
rök tanúcsacló orvosai, nz anya- és c3ccscn1ö\·éciö. vala1nint 
tüdő és ce1nibcteg gondozó intézetek orvosai, Budapesten a ke
rületi orvosok, az iskolai egészségvéclcllni szolgúlal orvosaí, a 
gycrinekrnenhelyi lelep-orvosok és a bclügyn1iniszter últal 
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nek gyógyszerellátását az 1939. II. tc. (t\ honvédclrni törvény)····. 
9, 39 és 230 §-aí szabúlyozzák. ~ 

Co1npr. és 01. antiracldt. a közgyógyszerelláhís terhére nen1 ;f~ 
rendelhető. 1-Iclye_tte a Calciferroi injcctio és Calciferroi so- ,i}7 
lutu 1n \·an tngedelyezve. ;:;'-;. 

A hirHdó n1int hivatalos gyógyszer rendelhető. r·-1 

OTl 

Az OTI terhére rninden gyógyszert ki szabad szolgáltatni, 
ha nincs a vényre rávezetve, hogy „főorvosi engedély szüksé
ges". A gyógyszerész ne vizsgálja, hogy 1nelyik főorvos en
gedélyezte a rendelt szert, inert bár111ely főorvos engedélyére 
az ilyen gyógyszert ki lehet szolgáltatni. Legyen az akár köz
ponti, akár rendelő intézetí főorvos, inert az OTI a rendelö
inézeti főorvosokat is feljogosította a föor.vosi engedélyhez kö
tött gyógyszerek engedélyezésére. 

„Fo-No" vény111intának az Intézet csak azt fogadja el, 
1nelyet az orvos k:ifcjczetten „Dosi111" rendel. f!a a rendelés 
ne1n „Dosi1n'' ·vagy „Doses' n1cgjelölésévcl, hanein a ható
anyag n1enn)iségének és az adagok szún1ának feltüntetésével 
történik (pl. Compr. codcini Nr. X., vagy Supp, haen101ThoicL 
Nr. X.) akkor a „Fo-No' úra ncin számítható, csakis rno.gis
trúlisan taksálható. Ha az orvos olyan Fa-No vényn1int.át ren
del, „Dosirn" jelzéssel. n1ncly a 1núsodik kiadású „Fo-No"-ban 
ncn1 szerepel (pl. Co1npr. _;.\cisal) nnnak úrút a „Noslra" ár
jegyzék szerint kell szún1ítani. „Dosirn" jelzés nélküli rende
lésnél itt is n1agistrúlisan kell taksálni. Nostra készít1nény 
csak akkor szolgúltalható ki, ha az orvos kifejezetten ezt ren
deli. Ainennyiben az orvos: olynn vényn1intót rendel, 1ncly a 
inost érvényben lóvő Fo-No-ban ne1n szerepel, a gyógyszerész 
azt a iegutolsó előírás szcr·int tartozik elkésziteni. (3-±2AGO/ 
1941. sz. rendelet.) 

fia „Dosi1n" jelzéssel súly 1ncgje1ölós nélkül olyan gyógy
szert rendel az orvos, arnely sen1 a régi, se1n az ú:;· vényrnin túk 
között 116111 található, ezt a hasonló vényn1intúknál előírt 
n1cnnyiségben, 1négpedig főzet, forráz<:tt, e1nulsio, oldatok úl-
1.alában 150 gr„ tinktura, kenőcs 30 gr„ olaj 100 :;r., tea 50 gr., 
co1npriJ113tun1, kup, osztott porok 10 drb., végül szcn1- •':s scb
hintüror 5 gr. n1ennyiségben adható !d. ~\ kiadott rn·~nnyisé
get a vényen n1indig fcll kell jegyezni. 

lVIindazok a 1\Tostra-s::erek. a1nclycknck cgyez1nénycs óru 
vényrninla felel 1neg, az Ot.i terhére történő úrszabványoz{1s 
esetén egy clbírúlús alú esnek a inegfclel(j szabvún~·os vén~--
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1nintúval. Tehót ezekből sen1 kell 27.5°/o engedn1ényt adni. 
(390-±, 19-±3 sz. Egyesületi Értesítés.) 

il gyögys::e1· súly1nennyiségé1:? vi::natkozó „?cl'' ,~C,l.~és_. ii; 
g\·c1en1bc \·étele inincl a n1t111k01d_1J, n11r1d az _c;i~do.-, '.:' osz~.1 e az edényzet úrónak felszún1ithatasa szcn1pontJabol kotclczo .. 

Ilián1/0S(1n kiállított" vényeket. a „Citó" \'agy „Statin1" jclze-
sücJ.:: k.ivÓ1elével nen1 fog~dn_al~ el.. .. _ _ _. . _„ _ 

~\ „Cito" vagv ,.Statun'· Jclzcsu venyek kn·etelevel J.,,o~. 
szer- és. gyógyásza'u segédeszköz.-:- ki\'ét~l: a szen1cseppcnto, 
szen1ccsct, szen1kcnőpúlca, kanko1ecskendo, . suspens?.1' ~ az 
ÜTI terhére csDk a „jogosidt''. szóval. s <: helyi szerv korbelyeg-
zőjével cllútott vényre szolgaltathato kr. . . 

· I--Ia az orvos agyana::.:on a vény-lapon egyezn1enyes <:ru 
vényinintát és rendes n1agistrúlis gyó~yszert rendel., ~ 1nag1s~ 
tróÜs gyógyszer alapúr~1t kell_ az al~par. rovatb~ i;·i:.:·_ enn~l~ 
pütdíjúf. és az e~yez1nenye~ aru vc1:yrn.1ntp ~cl~es dl :1!·. P_cd1,,, 
a scn1inif6lc cngedn1én:>' ah~. 1:e1.11 eso potd:.i IO\·~l~a llJUl~ ~e. 
A. szú1nlún -· két. vonal koze 1_klatva - )Clczn1 kell._ ~1?_„). ,a 
két: cgy1nás nlall következő tetel egy venylapon feln t 1 ... et 
györnr>:crnek a:. árn. . . 

1 .~lerhcr cldorntus, .'-lcthcr ofi narcosnn, Clllorojorm ac nar
cP~:ini rcnclC'l&s&:1él a hazai_ gyúr~.ús~t Ri:ht('r. \T1_:;:J.'.

0

. Chinoin 
fél0t kell kiDcln1 s annak ara :::za~n1thalo,_ no111 pech,,, a lüva-
t~üos \-a:;y c;,;ye~llctl úrsz<1búsbr,n ll'lvl.:\!. at'. , , . 

Calcilon carbonicHHl praccipitatHm rcndclesekor csnk ~l. Pn. 
J-I. rv·.-lJr,n i1iv;1tnlos~H1 lcht:t ki~:dni 6s szC11nítr:ni. . 

Forrnn1in rendelésénél n hivatnlos Fon11nldch;.:ct., so1t_1tu1n 
úrn szún1ítható. :\ Forn1;:ilin ~1rn c~~tk ::;z c~'clbcn szanuthato, ha 
<.l:~ orvo~'. kifejezetten „Schcrin!:r·-!elt:sc;r..;ct ren~lcL „ „ 

I\:cn(Ít'sii/,: kés:·ítCsriné/ a f0lhasznali eldorzsolo :.;zer, pl. 
olai. kiilön ncin szúiníthntó fel. _ . 

' t!nq. contra scabicn1 c~ak 2bbnn az esetben szol~altat.ha~u 
i·i e-· q7·\n1J·\zh·1tú ha nz or\·os kifejezetten azt. a vcny1n1nt.at 
(~:2n ;-,:-;.-)~ rc~~clc-li. 'Egyébkónt. csak Ung. st,tlf. aclh::.lló és szi\
inithatrl. U11g. suli'. fh1Yu1n renciel,ésc .cs.e:tcn csak n~ ~gy~~.1-
tet.t. 1\rszabúsban felvett Ung. suli. cttr1cu1n aclbalo es SZd-

n1ithaí.ó. . . · , . · . l · , · 1 
'Fégl:l;ikHJ)Ok ös liiirc1yrr>1yOL· kószi.t~.::.c·nel cs a1:sza)<t_Snna 

szii-.tí':n a Gyógyszcrki;inyv \·01.1a,lkozó J.cJc~e:tc. a :nerz'adc~. 
0

.:\ 

fcls;:{1n1ítht:tó kakaó\"HJ n1c11n~'1segc SUPJ?os1tunun1c:nkent - „:„ 
h(\\·clYgoJ:,:óknól 3.5 gr .. hü\·ctyhc>ngcrnel ~ gr. l~nct:. ~\ g}~U·· 
n\:c:boZ. a1n'.dtúshoz felhasz:núlt D.nycig (lanolin. olaJ) kulon nc1n 
sz{uni!lnlt•.J fel. 

:\ nénict llirodniom l:~ a cseh-rnon·a pi'otel..:torútus,, illető
leg ;_1 s:;/01 ák /,·6::.:társosrio tC:rülct6n n1ükiiclő b:ztositó iniezetck-
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nél biztosított, de l'viagyarorszúg területén n1unkát vállaló né
inet, illetőleg szlovúk úlla1npolgárokat, továbbá a külföldi 1nun
kavállalúsok után IVIagyarország területére visszatért n1agyar 
állan1polgárokat (ez utóbbiaknak lVIagyarország területén lakó 
cs::lládtagjait) az OTI bcteg.,;égi biztositúsi segélyezésben része
síti az illető külföldi biztosító szervek sz[qnlájúra. Ezek részére 
az intézeti orvosok ugyanolyan vény-ürlapcn rend.elik a gyógy
szert, 1nint a rendes OTI-betegck részére, azzal a különbséggel, 
hogy a vényeken feltiinően köteles a:: orvos jelezni, ha a biz
los[t.ott a né1netbiroclalo1n, cseh-n1orva protektorátus, illetve a 
szlovák köztársaság területén dolgozott, illetve azt, hogy az 
ezeken- a területeken n1üködő biztosító szervnél van biztosítva. 
• i\z ilyen feltünö jelzés·se-1 ellútott vényeket elkiilönítue k2H 
s::cíni1ázni, külön szú1nla7jcgyzékben. 

~IABI 

i;._ vényeken a vénykünyp szánia is fel kell legyen tün-
tetve. 

A lVIA.BI a vidéken, illetve a bi::;/osítási kör.:ete11 kíl.'fil 
larió:::kocló biztosított tagjainak, ha nr\'Osi kezelésre van szük
ségük, o!.iani orvoshoz t.úrspénztúri O!'\·osi n1cgbízást ad. Ilyen 
orvosi n1egbizós nélkül a tag gyóg;;szcrcll{itúsban nen1 része
sülnek . .t\ n1cgbizotl orvos a gyögysze1·-rcndclésnél az OTI sza
búlyai szerint kell eljúrjon, a \·Cnyt kütcles bélyegzőjével cl
lútni. _,;. tag az ilyen gyógyszerért ne-111 fizet térítést, a szún1-
lút pedig o JH_4BI iga::gatúscigcinak kell beküldeni. 

lVI.~\BI szó1nlún{ll a szún1la clsö rovrctúba az orvosi bé
l;;cgző szún1út, n1úsodikba az úllala rendelt vények szún1úl és 
a hannadikba a vények ugyancsak orvosonkénti tételszún1i1l 
kell feltüntetni. 

fü\V-BB[ 

I\ vényekcn ff l.'é11ykönyv szánia is fel kell legyen tünlCt\·e. 

;\ Fi)\·úrosi Segít()~;\lap. 

I-In a rci11uc11 nc1n cnucclcilyr:::;ctt ,~.:cr is cliifordul. akkor azt 
a taggal kell n1cgfizcltctni vng;.· kiadós clött engedélyeztetni. 
I·Ia cuu enoec/é/yc::ctt és egy 11cn1 c!lgcclélyc::cti s::cr van felírva, 
akkor n1unkadij nen1 .szú1nítható fel. csak expedició. 1\. n1unka
dij!dilönbözctet a tag fizeti (\·agy a g_\·ógy:-:zert előzőleg enge
délyezteti). I·fa azonban egy ncn1 cngcd61yczctt szer \'an vízzel 
felírva. akkor az egészt:! a taggal kell rnegfizcttctni (vagy cng,;
dl>lyezletni), inert. az J"\lap \·ize!. 1nagúban netn fizet. 
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Ha kisebb cson1agolású készíünény is van forgaloinln:n, ~ 
nagyobb cson1agolást csak főorvosi engedéllyel lehet k1a~n1 
akkor is ha a kezelőorvos kifejezetten nagyobb csomagola~t 
kér. E'..i\;éve a szabadon rendelhető gyógyszerkülönlegesse-
geket. _ . . 

l{aryl tablettából az öt tabletlas a Ic_gk1sebb cso:nagol~1s ... 
Ovarilon tablettából is, ha a gyúrto n1egnevezese nelkul 

történt a rendelés csak a legolcsóbb készítinényt kell kiszol-
gúltatni. . 

I<ötszcr csak slatnn jelzésre adható ki. 

Posta BBI . 
A gyógyszr:rész itt 1ninden gyógyszert, ;::unit 8: rendelé~re 

feljogosított orvos felir, kiadhat, n1ert a rei:dell g~·ogyszer:l·:~rt 
az orvos tartozik felelősséggel, de ugyan.abbol. a -~yogyszerkulon
legességből egy vényre főorvosi cngedelJ~. nelkul cs~_k egy ~a -
rab szolgáltatható ki, kivéve ha a rcndclo orvos a tobb ada„ot 
bctiivel és s::ánnncd is kilrja. 

.:'\z Intézet JiavonkCnti s::á1nlá=ási kér, de legkésőbb húron1-
havonkéntit. I(ivúnja, hogy a vényre jegyezzék. fel azt. a sor
szániot, arnely szún1 ;:Jatt a recept n szún1!úb:_-,a szerepel. 

Pustatalutrékpénztár BBI. 

_i\ 111. kir. Postatakarékp0nztúr Betegségi Bizto~it6 fnt0zctc 
lflJ.2 n1úrcíus 17-én kelt 58. F0.:19-!2. szún1ú leirata szerint kisebb 
eitérésckkel az OTI gyógyszerrendelési :::zabúlyzatút. küvetL 

OTBá. 

.i\z Orszúgos Tisztviselöi Betegsegélyezési .'\lap. i~ény
jogosultjai ré3zérc Insulint szolgúltat, illct\·c azt az .. ig<;:nyJogo
sult az OTBA. terhére szecezhcti be, ha az elle1~?rzo o:·\·o~ 
engedélyezi. .i\z OTB1\ terhére csak a!1:k?r. szol:?outath~t?. k1 
Insulin. ha az ellenőrző or\'OS a vény alai_rasa-17a! e~ P.ecs~tJ.evel 
látja el, tovúbb.á ít;ltü;1teti a . be~cg nevet,. !~kasc1n1et, 1ge_n~:
jogosultsági igazolvanyanak sza111at, azt_ az 1dotartan10~, D;nlel~ -
re az Insulin 1nennyiséget rendelte (600.'HJ.!3. lVI. E. sz~:,n1:1 _ren
delet). újabban az OTBii. vidéki betegeit is „in natura·· lat:ia cl 
Insuliunal. 

.'-\z {Tjsáf.::,>irók Szauatóriuin Eg~·esiilete. 

.l\z Egyesület csak olynn vényeket tekint érvénycsnc~<::. 
a111elvcken n: orvos nCvaláírásán kí1.:ii! annak sor.szan1n1al e:ll<.;
tolt bélycg::őjc is lútható. 
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ORBA. 
Az ORB.'\ (Ors;;:ó.gos Rendörlegénységi . Bclcg~egélyez~si 

;.\lap) terhére csnkis In.~ulint szolgúltathal k1 a gyogyszcrt~:r. 
IVIindcn 1nús gy·ógyszerl a tagok csclcn.kénl f!zct;1ck. i\„z In~:!l1n 
vények hitf::lczendök és ncgycdévenkenl szarnlaval a bclugy
n11niszt>C'ri111nba küidcndük be. 

IiERBA. 
i\. I\:atonai Ellútúsban Részesülő!;;: Alapja (I\:ERB:t\) igéi:y

jogosultjainak keclvczn1ényc a r-:Iag_y?rorsz~1gi Gyolf~·sz~r~:z 
Egyesület 1791/19-l2. szúrnú, 19-!2 apnl_1s 23-an k~ll e1 l?slle;::,~ 
szerint a keduc:zrnénycs ·1n11nkaclijakra cs a _!ego~csobb e~lelly:.:etr 
árakra terjed ki. J:\ I\:ERB~i\ vénykönyv veny~1n ho:-;ved _vagy 
polgúri orvosok rcndclheinck. i\ I<E:ClB:\ ~'enyekrol inasod_
példii.nyt nc1n kell kiúllitani, ha a \'c1:y~ v~ssza kell t.artan1, 
'"'Z ,., vénvkönvvből kiszakítható. .A..z 1geny.iogosultak 1gazul
~~ún;~yal iS cl \;annak lút va és a gyügyszert esctcnkint fizetik. 

Nén1ethirodalnü (l;'l·errnel~táhor. 

r\ né1nctbirodallni gyern1ektúbor terhére kiszolgúltatot.t 
gyógyszereket külön ,.llcichsclcutschc ín _dcr. L<:11;cl \·crsicku::ig 
Ungarn" feliratot viselő \'0nyekc1: r~nclcl.1k .. ~\ \·~nyck alapJ_<.t.n 
és azok 1ncl!éklés0vcl kiúllí1ot!. sz:.nnlat 111u1clcn honapba_n a ko
vetkező cí1nrc kell beküldeni: Erdélyben a rncgyc i!leteke.s al
ispúniúhoz, vagy a „\TDU Deutschc \Tolkshilf.c \·czctös?gc Bt:cla
pest·. · ·vr., Benczur-utca 17.". i\ rcccptpap1ron az urszab~1srn 
néz\;C J·ét füarrötcacs ro·,,~ü lútbató (brutto Cs nclto), a gyogy
szc.r i'1r(1l a l~1':'utto"' ro\·atban kell feltüntetni. \Tigyúz'.~i kell a~ 
alúirúsokra 0s bélvegzökrc, n1crt az or\·os v<.:gy a ta.)orv~zeto 
alúírúsúnak. illet\:C az orvos bélyegzőjének hiún.ra eseten a 
gyógyszer ~{rút nc:·:1 téritik 1neg. 

!iözkórházak é.s szegénj.· betegek gyógj.·ítúsára szolgáló 
rendelető intézetek. 

!{özkórh;;~zok és szegény járóbetegek ~yógyílúsúra szolgúló 
orvosi rendelőintézetek terhére últalúban cxpcchtio sin1plcx-szcl 
és keclvezrnénves inunkaclijtétellcl kell taksúlni. tia„ \~ala1n~ly 
gvógvszerből Ü.lyan n1ennyiséget rendelnek, <01n1cl.:-· a bo\:1t?t~ ar~ 
sZab~'in1vban loglalt v:.üt11nely gyógyszer alapn1enn;;1:::egen.ck 
ütvenszc.resét teszi ki, vagy azt 1neghalacl:ia, úgy a. gyogysz?resz 
köteles az úrszabvúnyi {Tból -10 szúzalék cn~cc_l.n1en:,·t. adni: ;\Z 
engcchnény az alapi1rból történik, fig;velen1 nelkul az Ultrn arra. 

Ha valamely gyógyszerből az alap1nennyiség ötvenszereséné>l 
kevesebb rendeltetik, akkor a kisebb inennyiség ára nem lehet 
.több ugyanazon any9.g öt venszerc.::: incnnyiségének 40 százalékos· 
levc111ással szán1ított áránál. 

Ez az engedn1ény OTI ren<lclőintézetekrc ne1n vonatkozik. 

Hogyan számitsunk olyan szert, amelynek nincs 
taksája? 

Olyan gyógyszereknél, a1nelyeknek taksa iira az egyesíl<:!tt 
árszabványban (vagy külön rendeletekben) n1egállapitva nincs, 
úgy szá1nítjuk ki az árat, hogy a rendelt 1nennyiséghez legköze
lebb eső nagykereskedői csomagolús beszerzési úrút két és jélszer 
vesszük. Példa: Ha egy gyógyszer 10 g-jának nagykereskedői 
beszerzési úra 2.- P, akkor ennek a 10 g-nak az eiadási úra 
5.- P lesz, vagyis egy g belőle (5.- P osztva 10-zel) = :JO 
fillér. 

Gyógyszerkiilönlegességeknél régebben a beszerzési úrból 
1neg lehetett állapít<J.ni az elaclúsi árat az ú. n. dr. Nagy Béla
féle táblázat segítségével. Időközben és a pótdíjak zavaró ha
tása folytán ez a szi'unítási inód nern acl biztos ercdn1ényeket, 
tehát kénytelenek vagyunk a különlegcsségi árjcgyz(·kekhcz, 
illetve a gyúraknak az egye.s készít1n6nyckcn vulü órfcltüntc·· 
téséhez igazodni. 

~-'\z ú. n. ::árszalagos készít.rnényeknél a zúrszalagon lerótt 
díj összegéből lehet következtetni a készitn16ny e!adúsi árüra. 
~-'\ zárszalag-dij· ugyanis 20 százalékot tesz ki, tehát a 20 fillé
res zárszalaggal elátott gyógyszer cladúsi ára 1negközelítöcn 
1.- P, a 30 filléresé 1.50 P, a -±0 filléres& 2.- P és így tovúbb. 

Ha a vények készítéséhez olyan gyógyszerészi nninka szük
séges, an1elynek 1negállapított n1unkadija nincs, azt a n1unka
díj kiszi'unításánál alkallnazott hivatalos elvek szerint kell a 
gyógyszerész kiszá1nítsa. Bővebbet lásd hútri'ibb a 1nunkadí.iak: 
helyes alkal1nazása cünü fejezetben. 

Szabad-e a vényre a felirtnál többet, vagy keves~bbet 
kiszolgáltatni ? 

l~„ 260.510/193·1. B. M. szán1ú rendelet 7. pontja kin1ondj::i. 
hogy a gyógyszert úgy inennyiségileg, nünt n1inöségilcg szigo
rúan az orvosi renCe1vény szerint kell elké~.zi1cni. Ebből követ
kezik, hogy a gyógyszerész a vényen rendelt gyógyszert teljes 
mennyiségében kiadni köteles .. A.. -±899.:1941. sz~unú egyesületi 
értesités szerint coffeint vagy sóit, tovi'lbbú clünint vagy sóit 



tartah11azó gyógyszerekből (ideszú1nítjuk a co1npr. anti1nalaricát 
is) akar új, akár régi vényeknél a fél kívánságára, tehát bele
egyezésével a vényen rendelt 1nennyiséget tört részben is ki le
het szolgáltatni. Ez esetben ne1n az eredeti vényösszcg incg
felelö hányada lesz a taksaúr, hane1n a kiszolgáltalotl incny
nyiséget külön niagisztrálisan n1egtaksáljuk. 

./:;. vényre felírt gyógyszer többszörösét csak kereszttel ncn1 
jelöit szereknél lehet a fél kívánsúg[u·a kiszolgáltatni. azonban 
bo1nlékcny vagy hatúsukban csökkenő gyógyszerekből (pl. in
fusun1ok, decoctumok stb.) a vényen felírt n1ennyiségnél töb
bi;:.:t rr.ég a fél kifejezett kívúnságára se1n szabad egyszerre ki
adni, tehát ezt taksálni ~e111 lehet {260.510/1:·)3·!. B. I\/I. szán1ú 
rendelet 7. pontja). 

Többszörös adag taksája. 
I:Ia az orvos a vénven rendelt ""VÓ<'1vszert Detur bis" vac~v 

„Deenur tales doses" é:s hasonló jelzéSs~'f lútja '~1. tehút kiíej~-
zésre juttatja, hogy a felírt 1nennyiség tbbbs:::örö;; adagját ren
deli a betegnek, akkor a vényt nc1n lehet ;:,_z C6yszercscn ki::;zú
n1ított adagú1· tübbszörözé32vel t2.ksúlni, hane1n a többszörös 
adag gyógyszer összrnennyiségét kell 1112.gisztrúlisan 1negtak
s[1lni és ez lesz a több adag óra. 

Előfordulhat az is, hogy az orvos ne1n n1ennyisti:gilcg akar 
egy betegnek több gyógyszert. adatni. hane1n C[J!! adagot több 
egyén ré;;zérc (pl. ugyanazon csalúcl több trogj[111ak, vagy gyógy
intézetben több betegnek, a beteg nevének. esetleg a kórúgy 
szún1ának felsorolúsúval). Ilyen esetben a gyógyszer összn1eny
nyiségét 111agisz.trálisan szún1ítjuk ugyan ki, cic az üveg, tégely 
vagy doboz árút annyiszor szán1íljuk fel. ahúnyszor azt kiadtul-;„ 
tehút ahúny az adagok szán1a. Ha itt 1nunkadij nincs, a ldszol
góltatás díját annyiszor lehet felszú1nítanL ahúny adagot ki
adtunk. 

:\z Eli:rynun Thyrni con1p. egycz1nényes úrú Fo-1\"o n1inta 
de ha két vagy több dosisban rendelik, úgy a több dosis ina
gist.rálisan taksúlancló ugyan. dc az ár ne1n lehel több, n1int a 
closis többszörözött ára. 

Nunkadijak helyes alkalmazása. 

.l:;.n1int en1lítettük, a n:agyar g),ógyszerárszabvány az egyet
len n1unk~·dij elvén épült fel. .A. n1unli:2díiakn~1l két fokozat van: 
tel}cs (azaz 100 százalékos) és k<::clrc•::111ényes (azaz 75 száza12·· 
kos) n1unkadíj. I..:::edvezn1ényes inunkadijat kell <::.ll.;:aln1azni: 
E'..özgyógyszcrellútiisnál, DOBBI-núl, I\'IA„BI-nál, M.:\ \'-nál, Pos-

132 

tónál. Postatakarékpénztárnál, Szasúnúl, Dohányjövedéknél, 
Győri vasútnál, l!EV-nél és a Hajózúsi BBI-nél, végül a gazda 
terhére a gazdasági cselédek ré~zCrc kiszolgúlto.lott v0nyeknél. 
és a:: úllcon terhére rendelt úllatgyógyszercknél. 
· Co1nprbnaüík és past:H!ák készitésénél a felhasznúlt kütő-
anyag a inunkadíjban bennfoglaltatik. 

Decoctu1nnál ~s infusuniná!, ha az orvos a főzendó vagy 
íorrúza.ncló gyógy.5:zeranyag 111ennyiség0t !lí:l11 jelölte n1cg es. azt 
tőle 1negkérdezni ninC$ 1nódunk, úgy a Gyógy.szcrkönyv rcndel
kezC:se frtelinében 100 g szüredékre 5 g anyagot kell venni és 
taks„;lni. Egy és két kereszttel jelölt drógok n1ennyiségét nzon
ban csak az orvos hat8rozhatja 1neg. A 111unkadi.i a felhasznált 
desztilólt víz és a szürés ellenértE:kót is 1110.gúban foglal.ja. 

En1ulsio 1nttnkaclíjci csak akkor szú1níthaló, i-.a a késziteti 
gyógyszer einulgens felhasználúsával készült vaiódi en1ulsio 
(teh<it nen1 rázókeverék). A haszrúlt en1ulgens n1ennyisége és 
n1inöségc a receptre feljegyzendő és annak óra fclszú111ítható. 
Az c1nulsio n1unkadíjúban ugyani~ csak a lepúroll víz anyagúra 
foglaltatik benne. 

Labdacsok készítésénél a .. tol.a 111~1„;sa"-l s ha 1iinc:: 1n•2g·· 
jchilve: a fclhaszn<ilt kötöan}:ag niennyiségé1 a gyúgy:.:zerész 
köteles a Yényre feljegyezni. Csak a feljcgyzelt. ni.enn)·bl:g tak
sálhc:.tú, .A.. pilulúk. súlya, nagysúga 111egjelölés v<tgy előírás hiá
nyc1 e:setén a Gyógyszerkönyv rendelkezése szerint, ha az alkc.~t
részek szükséges n1cnnyiségei 111cgengcd1!.;:, kisz~1ritös előtt 
egyenként 0,2 g lehet. IVIús elöírús hijjún cor;.spcrgúlúsra .::n1ber
gyógyószalban csak Pul\·. liquiritiae, úllatgyúgyúszatban Farina 
sccalina haszn~\lható . • /:;. behintésre szolgúló por úra a 1nunka
díjban bennfoglaltatik. 

Li11in1entun1 (kenet) 1nunkadíja csak akkor szún1íthat6, ha 
a gyógyszer folyékony alkatrészei ke\·eréskor c.gé~zben vag>' 
részben elszappanosodnak. 

Oldatoknál, ha azokat szúzalékosan \'agy U-)111ény;;;égct ki
fejező arúnyszú1nokkal rendelik (pl. 2 : 100 vagy 2 szúzalékos 
oldatl, akkor ezt a taksa szc111pontjúból is úgy kelt érteni, hngy 
2 szúzalék gyógyszer és 98 szózdl'2k olcló~zer adandó. }Ia azon· 
ban az oldús 1nunkadijúna!;: határún felül l::SOU g) 8kúr 8gy ct~
n1oü is több a gyógyszer teljes 111ennyiségc, úg)' a 1nagnsabb 
nunkaclijtétel szú1nitancló. _i.\z oldatok szüréséért <;cn11ni félc díj 
nen1 júr. 

Osztatlan porkeverékeknél (olajcukornúl és füelegynél is) 
a n1unkaöíj 111ag[1ban foglalja a<: esetleges szitúlús, zacskó c:s 
cson1agolópapír úrút is. (Ez különösen az úllatgyógyúszati e:x
pediciónúl fontos, ahol e szerint rnég az egészen nagy zacskók 
árút sen1 lehet külön felszú1nitani.) 
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Osztott. porokncil (;)sztott füelegycknél vagy osztott folyadé
koknál a 1nnnkaclíj a .szükséges pnpirtokot is 1nagúba foglalja. 
Ez állatgyógy<:'lszat.i vényeknél fontos. I-Ia osztott porok „Dentur 
tales doses" rendeltetnek, ak:kor is csak a porok összszón1ánal.;: 
1ncgfelelö porosztási inunkadíj szún1itható. 

Rázólceveréknél, ha azt kcnöcsként vagy egyébként külső
leg rendeli :::z orvos, tekintet nélkül a szilf;rd alkatrészek meny
nyiségérc, a kcnöcskészítés 1nunkadíja sz{nnitható fel. Belsöleg~s 
használatra szánt rázókeverékeknél azonban csak a suspcnsio 
1nunkadíja szómítható fel, de ha gun1mi arabicumot is hasz
náltunk a szakszerü elkészítés érdekében, ennek úra a vényen 
való feljegyzés mellett, szintén felszámítható. 

Ha a vények készítéséhez olyan gyógyszerészi 11iu11ka szük
séges, a1nelynek n1egállapított 1nunkadíja nincs, úgy e müvelet 
a hivatalos niunkadijtételcknél követett elvek szerint szá1ni
tandó ki a gyógyszerész últal és ára a vényre feljegyzendő. Ilyen 
rendkívüli esetben tehát azt kell kiszánliian1, hogy a végzett 
gyógyszerészi 1nunka n1ennyi időt vesz igénybe és ugyanezen 
idő alatt végezhető egyéb gyógyszerészi 1nüveletnek 1ni a ineg
úllapított n1unkadíjtétele. !(étes esetben legoi;;:osabb az Orszá
gos Gyógyszerész Egyesülettől szakvélcn1ényt kérni. 

Comprimaták helyes to!:sáláso. 

A cornprilnaták árszabványozásút azok többféle taksavúl-
tozata teszi nehézkessé. Igy kiszolgáltatunk con1prilnatúkat: 

1. orvosi vényre rnagisztrúlis összeállításban, 
2. a Gyógyszerkönyv alapjún kiszerelve és szabadon, 
3. a For1nulae Norn1ales keretében, 
4. Noslra árszabvány szerint, végül 
5. gyárilag kiszerelt, többnyire egységes összetételű co1npri

n1aták alakjában. 
Az orvosi i:Cnyre n1agis.:lrális öss:::etétel.bcn kiszolgált coin

prirnaták árszabványozúsa egyszcrü: azokat 1nagisztrálisan a 
taksálás rendes szabálvai szerint kell kiszó.1nitani. Tehát vesz
szük az anyagárat a pÓtdíjakkal, a tablettakészités n1unkadíját, 
a felhasznúlt edényzet úrát és az így kapott végösszeg s száza
lékos adófeláráL Ugyanez az el}árás akkor is, ha Fo-No vényt 
rendelnek:, de olyan dosisban, amelynek 1negúllapitott ára nincs. 
(TennészetesEn közgyógysz.2rcllátú.snó! kcdvezn1ényes niunka
clíjról és az expeditio sin1plex-röl, OTI-núl az expeditio sim
plex-ről stb. ne1n szabad inegfeledkezni!) 

A Gyógys::crkö11yuben s::ercp!ő coniprlrnntcik úrai a bőví
tett órszabvúnyban 1alúlhatók. ezekhez a 1nindenkori pótdíj 
júrul. 25 ilyen tablctt8készít1nény szerepel a taksúban, czeknr;!.;: 
jegyzékét a bővített úrszabús 132. é::; 13:-L oldalún tábH,zatosan 
n1cgtal{•ljuk. /\. hivatalos co1nprin12túknúl különbség-ct kell ten
ni a c.son1agolússs.l együtt (kiszcrch·c) értC'ndö és a darabsz~nn 
szerint 111.:::gállapított úrú co1nprin1atúk között. Ez utóbbiakn~'il 
10 db con1prin1ata ú1·a van 1nindig rncgaclva. (A. kiszercitcknél 

. 10 vagy 20 db.) J:\ szabadon ílehö.t. nen1 kiszerelten, nen1 cson1a
goltan) készletben tartott con1prin1atúk rc·ndclésc esetén a taksa 
alapár és pótclija, továbbá a kiszolgúltatúsi díj és az cdényz~t 
(fiola vagy doboz.) szárnítható fel a v.J:gös:;zcr;hez adott ö szúzo\
lékos felárral együtt. 1\. kiszerelt co1nprilnati.iknól csak a tak
súban sz0rcplö alapdíj a 1ninclenkori pótdíjjal és a S sz{1zalékos 
adófelúrral szúinítható, ehhez sen1 n1unkadijat, sen1 kiszolgúl
tatási díjat íelszún1ítani ncrn lehet. 

~A... Fornndae Norrnalcs keretében ,.dosin1" jelzéssel rendelt 
con1pri1naták ~11apúra a Fo-1'.Jo 1·cndclctbcn \'an n1cgadvo., arni
hcz a n1inclcnkori pótcli.;ak, a teljes ös:;zcghcz pedig a B szúz~\·
lékos aclófclúr taksúlandU. l'VIiutún a közg~·ógyszercll;'i1úson ki
\'Ül 2.Z orvosok a bctcgpénztúrak részére és <:1 rnagúngyakorlat
ban is r2nclelnek a Fo-No elöírá:-::ok szerinti con1prin1atúkat, 
úgy az Orszúgos Egyesület taksa kiaclvún~·ai. 1nint a dr. Szúsz
féle Gyorstaksa pontos és r6szlctcs s·:.géclc.szkilz! nyújtanak a 
Fo-No con1priinal{ik úrúnak gyors ki:.:zún1ítú::;úra. ,;\z úrl:üli.in
bözctekct az adja n1cg, hogy a \:üzgyúgyszercllútú:; r0.sz0rc 75 
szúzalékos inunkaclíjjal l>s cxpcditio sirnplcx szerint. az OTI 
részére 100 sz<'izalékos n1unkaclí.i.ial \'annak taksúlva a Fo-i'To 
con1prin1nt:1k. l'vianún\·én\TC n:ondcl\'C jorro~ult a <rvó"\·szcré.sz 
a Fo-No \~ényckct (lehúl a Fo-No COi11iJlT1natúkat r~!) ~11agiszt
rúlisan 1ncgtaksúlni. ha 1.ehút. i1t a taksatúblúzalokban feltün
tetett úr <:1. n1agi:..:ztrólis úrral nc111 egyezik. annak gyógyszcré:..:z
úrpolitikai n1cggonclolús az oka. 1\z E::;yc;;ülct ugyanis arra 
törekszik, hogy ezek <.: con1prilnatúk \·c·r:.:cnyképcs úron kerül
jenek a gyógy;,;zcrtúrban i'orgalD1nba. Ennc·k cllc:n0re. an1int 
ientcbb crn\ítcttük, tiibb clo:.:is rcnclcl0~c: c:.:ctén, ha annak 1ncg
aclott úra nincs, a Fo-No co1norin101t{d: 1na~iszlrúlisan t;::k:;ú
land6k. Nen1csak 1nagúno;,;oknak.- dc ;:1 ki'•r::;~·\J.~~·szcrellú!<.1:..:, illct\·e 
a betegbiztosító intézetek tcrhlTc is (tehút alapclij és pótdíj, 
cornprin1úlúsi díj. edényzet. es a \·égö::szeg uiún g :..:zúzal(:k acF)
felár). Gyakori probléina, hog~· jél closi.'> rendelése c3ct0n hogy 
taksúljon a gyúgy.szerósz. Erre nézve az a gyakorlat alakult ki, 
hogy ilyenkor az egész closisr<:1. n1cgadot t ór felél. kell venni. 
ehhez hozzúszó1nítjuk a lds:::olgúlt~;tús cliJút és a 8 szúzalékos 
aclófclárat. 
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A 1Vostra co1npriniatákkal igen sok kartúrs nincs lisztábnn. 
.1\. Nost.ra. a. gyógyszerészek összességének rendelkezésére bocsúj
tott szoye~Jegy, incly egységes csornagolást és egységes áraka~ 
~:;:?r elcrn1 a1nc.~lctt, hogy a ·gyógyszerésznek otthoni tnunk::í.
~c1ert a 111egfclelo hasznot. biztosítja .. '1.. gyógyszerészeknek tehilt 
erdekük, hogy ahol csak lehet Noslra készitn1ényt adjannk és 
Nostra .ii_r~t szún1ítsanak, Nostra co1nprilnata adható, ha az 
orvos klleJezettcn ilyet rendel, de Nostra adható akkor is, !YJ 
(az OTI-t és a Yele kapcsolatos \"állalali nénztúrakat kivévei u 
bet~gbiztosító intézetekn&l az orvos gyiiri n1egjelölés nélkül 
„ph1ola1n" vagy „phiola1n originale" n1egjelöléssel rendeli a 
Fo-No vény1ninüít. E'..ét dosis rendelése eseten, ha csak 10-es 
Nostra cso1nagolús van rendszeresítve. akkor két darab 10-es 
Nostra cson1agolást szolgúllatunk ki,· de taksúlni a receptet 
n1agi~z~r~llisan fogjuk (20 db con1primata alapúra és pótdíj<,l, ki
szolgalas1 1nunkadij és a teljes összeg 8 szúzalékos adófclúra). 
l\IIagúnfcleknél edényzet (fiola vagy doboz) is .felszún1itható. Fél
dos!s r~ndelése esetén, a1ncnnyiben a Nostra cson1agolás egész 
dos1st ioglal n1ag{iban, sz{tn1ítjuk a tablettúk alapúrúnak és pót
díjának felét, kiszolgúlúsi díjat és a yégösszeg 8 szúzalékos adó
fc:lúrát. 

_t\.z OTI és a vele kapcsol;:itos vúllaiuti pCnztúrak részér::! a 
hiva~alos con1prilnatúkat a bővített. úrszab\·únyban rncgudott 
ala\1;:rHk.'?~1, nz Úr\.cÓnybc:n lúvü püldijnkknl, to\·úbbú kiszolg{il
tatas~ ch_JJal, de cson1agolús felszún1íiúsa nélkül, a végösszeg 
B szazalckos ad6felúróval eg\·ütt kell szún1ítani. /~ Forinulac 
Norinalcsbcn szereplő closiin \,ényeknél a dr. Szász-féle t;Jksa
túblúzat OTI-úra szún1lúzandó. 

i\ gyúrilag kiszerelt és a gyúrt.6 neY0nek feltüntetésével 
rendell con1pri1natúknúl az OTI últal cngecléJ\·czctt eladúsi ár 
és icli:r sz~u:1itható. I\'Iegen1lítcndönek tartjuk; hogy a legtöbb 
betcgb1~tos1tu intézetnél a velük kötött gyógyszerszúllítúsi 
cgyczn18nyck érleln1ében a gvúri kiszerelt cun1prin1u túk rende
lése tilos. ~'\zonban egyes inagúnegyleteknél 1négis előfordulnak. 

.:-\ Con1pr. \ 1ita1nini B 1 nevü Fo-No \"énynünta a n1Úsodik 
kiaclúsú szabvúnyos vényn1intúk között nen1 szerepel. lia az or
V?S „closiln" jelzéssel felírja, a Nostra készillnényl kell kiszol
galtai ni az érYénybcn lé\'Ő úron. 

A kiszolgáltatási dij helyes alkalmazása. 

.t\. taksarenclclet szerint az orvosi v~nyre való gyógyszer 
k~~zolgúlta1ásnúl azon esetekben. anükor sc1nn1ifélc n1cgúlla
P'.iott. 1~1unl;aclij nern sz{unitható fel, a gyógyszerész jogosult a 
k1szolgaltatasi (cxpccliciós) díjat laksúlnL 
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Se111 rnunkadij, sc1n kiszolgáltatási díj neni szárnilható fel 
a sebészeti kötszerek, az osty<J. a gyógyszcrkülönlegességek, az 
egységes összctételü kiszerelt gyógyszerek, a g;,rógyszcrköny\-
ben hivatalos kiszerelt gyógyszerek (pl. kiszerelt con1pril11atúk, 
'Vinun1 chinino ferratun1 cun1 vitro stb.) kiszolgáltatúsánáL Ne1n 
sZ.iunitható tovúbbá kiszolgáltatúsi díj' a Fonnu1ae Nor1nales
bcn szereplő injckciókhoz, a kiszerelve forgaloinba kerülő GO 
vagy 100 g-os .'1..qua bisclestillatá-hoz scn1. 

Fels..::ciniíthntó a kiszolgúltatúsi díj, ha zúrt cson1agolású 
gyógyszerből {pl. különlegességből) kell orvosi rendeletre egy 
vagy több darabot, egy vagy több an1pullát kiszolgúltatni. 
Ugyancsak íclszú1nítható a kiszolgáltatúsi díj a darabonként 
rendelt, an1pullázolt in.ickcióknál, valanünt a hirudónál és 
charta sinapisatúnál is. 

Az éjjeli pótdíj szabályai. 

Gvórrvszcreknek este 9-től reggel 7-ig terjedő időben orvosi 
rcndefct;C való kiszolgáltatúsúért éjjeli pótdíj illeti 1neg a gyógy
szerészt. .'1.. pótdíj a kiszolgúltatott gyógyszer árának 25 szúzal,él~a. 

1Ve1n. s:::á111Uható jel az éjjeli pótdíj a közgyógyszerellatas, 
a betcgpénztúrak, a taksarcndelct. 7. ponljiiban felsorolt alapok 
és intézn1ények terhére rendelt vényeknél, továbbú azoknül a 
n1agúnvén:.-cknéL a111clycket az orvos „sürgős'\ „cito" stb. jel
zéssel lútott cl. I-Ia azonban ez utóbbi vényt este 9-töl reggel 
7-ig terjedő iclöben kívúnjúk 1ncgisn1étclni, az éjjeli pótdíj fel
szún1itható. 

Edényzet helyes árszámitásc. 

.:\ taksarendelct különbséget tesz cgyszcni. és finoniabb 
kiszolgúlús közt. Ennek n1egfelelően az edényzetek n1inden faj
tújúnúl kétféle n1inőség úra van n1cgállapítv<:1, egy egész eg):
szerü és egy fínon1abb edényzeté. Gyógyszcrüvcgnél a zöld ~s 
fehér üveg, tégelynél az üveg és porccllún tégely, pordoboznal 
nz cgvszerü és fíno1n (szegélyes) dobozban stb. nyilvúnul n1cg 
ez a id.ilönbség. Tennészclesen a jobb edényzet úra 1nagasabb. 
Éppen ezért csakis a n1agúnreccpturúban és egyes n1agúnegy
leteknél (pl. újságírók Szanat6riu1n Egyesülete) kerül alkal-
1nazúsra. 

E:xpcditio si1nplex-et (és kcdvez1nényes inunkadíjat) kell 
felszún1ítani a következö intézn1ények, pénztárak, illetve ala
poknúl: közgyógyszerellútús (illetőleg az úlla1nkincstár, pl. 111. 
k:ü« rendörsérr varrv vala111ely közalap), Posta BBI, lvlA.V BBI, 
I\:özforgalrnú"' n1ag~1nvasútak EBI, Postatakarékpénztár BBI, 
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Dohá~yjöyedek: BBI, Bányatúrspénztárak (ideértve a Diósgyőri 
vasgyar es a lComlói köszénbánya társpénztárát is), 1-Iajózá:::i 
BBI, l\1ABI, Gazdasági 1nunkáspénztár, a vízi társulatoknál 
(ö_blöz_eteknél) és a földinívelésügyi 1ninisztériu1n házi kezelésé
nel :•egzett n1un_kálatoknúl alkaln1azottak, t0vúbbú a gazch1 
terhere a gazdasagi cseléd, illetve családja részére kiszol crálta
to~t g~·ógyszerekné~. (.A..z OTI expeditio sin1plex-et kap, d"e 100 
szazalekos 1nunkad1jat fizet.) 

A 260.510/1934. B. lVL sz21nú rendelet szerint köteles a 
gy<?gyszerész sötétsziníi, sárgásbarna ilvegben kiadni az olyan 
gy_ogyszerel~?t, a1nelyeknek eltartását a gyógyszerkönyv vagy 
inas szal~1nuvekben található utasítúsok fénytől óvni rendelik. 
Ezen gyogysz~rek a dr. Szász-féle Gyorstaksúban fekete négy-
szöggel vannak 1negjelöl ve. · · 
. . A porokhoz n1agúnvénynél 1ninden esetben dobozt, porto

lodat e.dunk: a fent e1nlitett intéz1nényeknél és alapoknúl pe
dig csak akkor, ha a gyógyszer neclvs:.:ívó anyagokat tartahnaz. 

Az üvegek és tégelyek nagyságának, helvcscbbcn taksájá
nak szilinítúsánúl a bennük focrlalt (olvadék \'8."'V kenőcs álta
lúnos súlya szolgál zsinórn1ért'ékül 111-érr akkor'.'" is ha annak 
könnyű fajsúlya folytán ténylegesen nag~·obb edénv

1

zetet kellett 
felhasználni. „ • 

E'..crek ~-obc:_zokn<ll_ ~llenben ncn1 a gyógyszeranyagok súlya, 
hancn: a_ szuksegclt ter;ogat vétetik figyclcn1be, vagyis itt az a 
nagysagu doboz taksálható, an1c!yet ténylegesen ki;.ozolgúltat
tun!.;:· .Ei:nek nagysúgút a vényre fel kell jegyezni. .'\ kart<:'irsak 
seg1tsegere szolgai a dr. Szúsz-féle Gvorstaksa első oldalún 
lévő pordoboz nagysúgsorozat, a1nclyrc ·a hasznúll dobozt rú
tcsszük s így könnyen leolvashatjuk a szinnnagysúgot. 

. „Vilrutn adlatun1" vagy ,.fictile adlat.urn" esetén a szükséges 
cdenyzel árszabús szerinti úrúnak 25 szúzaléka szán1Íthatú fel, 
dc legke:vesebb 10 fillér. Ezt utolsó tételként kell a vénv úrú
hoz hozzáírni. Ugyanez \·onatkozik a visszahozott doboZra és 
P?rtolódf1ra is. Betegpénztúri vénycknél a vitrun1 adlaí.un1 jc!
ze;;; eseten a beteg köteles cdénvzetet vinni. OTI vén\·eknél h:J 
ne1_11 hoz, akkor igazoltatni kell "vele a vényen, hogy rlen1 ho'zott 
edenyzetet. (Igy: „üveget ne1n hozta1n. Budapest, 19·!.f januúr 
15. Nagy _Júnos.") .'\.z OTI ilyen esetben incgtériti az üveg úrút. 
a iVIA.BI es l\'IA. V BBI ncin, Ezeknél tchút az üvean1osúsért fcl
szún1ított ár és az edényzet taksaúra közötti diff;renciút a fél
lel 1neg kell fizettetni. 

F'olyaclékoknál, kcnöcsöknél an1ennviben a rendelt inenv
nyiség biu·n-;.ily kc\:éssel is túllé,pi az eclCnyzeti taksahatúrt, jÜ
gosult a gyogyszeresz a következő nagysúgú edényzet árút fel-

szii.n1itani még akkor is, ha a gyógyszer a kisebb méretű edény
zetben elfért. 

Opoclclcloc rendelésénél inindenkor szélesszájú és hats·lög
letü üveg adandó és taksálandó. 

Lágyállonul1iyú. tapasz kiszolg3.ltat8.sához tégely adható ~s 
taksálható. Lágyállományúnak tekintendő a tapasz, ha a hozza
kevert olaj vagy zsiradék rnennyisége a 20 százalékot 1neg
haladja. 

Expeditio simplex-szel szolgáltatandók ki 1ninden esetben 
az állatok szcí111ára rendelt gyógyszerek. 

„Fiat e:i:peclitio si-Jnplex" 1negjelölést magánvényc~ is ~eh~t 
alkahnazni, ez esetben az edényzetnek csak a legolcsobb arte
teleit szabad felszámítani. 

Gyógyszerkülönlegességek taksatudnivalói, 

A különlegességek taksája az engedélyezett alapár, pótdíj 
összegezéséből és a 2 százalékos adófelár felszá1nítúsából áll. 

A gyógyszerkülönlegcsségek eladási árát átruházott hatá~
körben az Országos I<.özcgészségügyi Intézet szabja meg es 
hozza nyilvánosságra. A gyógyszerésznek ezekhez az úra!d1oz 
kell tartani a magát .. A.. gyáros köteles az eladási alapárat es az 
engedélyezett pótdi~akat (fclúr) a különleg0sség burkolaiún _fel
tüntetni. Januilr 4-én jelent 1neg az OI<I últa kiadott Gyogy
szerkülönlegességek jegyzéke, an1ely az e: napig hivatalosan 
meg8.llapitott, tehúl érvényes eladúsi árakat tartal1nazza. Ez 
tekinthető irányadónak. 

ICözgyógyszereHcítcis terhére csak azok a gyógyszerkülönle
gességek ·szolgáltathatók ki, a1nelyeket .. inini~zteri re:1.~clett~l 
engedélyeztek. E rendeleteket az Egyesulet hivatalos J...ozleme
nvei rendsze1esen publikáljúk. 

· A betegpénztárak részére csak azok a gyógyszerkülönl:ges
sérrek szol..,.áltathatók ki, a1nelyeket az illető intézet cngedel~~.z. 
Ei~·e nézv~ a „gyógyszerrend,;lé.si útinut::i.tók" szo!gúlnak taJe
koz<i.sul. .A.. rendelő orvosok az útrnutatók birtokaban van:1aki 
de közvetlen kér~src az intézetek szive.:;G-n ki..i.ld 1.=nck a gyogy
szerészeknek is abból egy példúnyt. 

Ha ecrv különlecrességböl többféle nagyság van forgalom
ban ücrv ~~acránvény~·e az orvo.3 vagy a beteg intenciója szerint 
kell' a Jdvánt"' nagyságot kiszolgáltatni feltéve, hogy az orvos ~zt 
nen1 jelöli meg. Vagyis pl. gyerrneknek: kisebb cson1agolast, 
felnőttnek nagyobbat adunk, vagy meg!.;:l·rdezzük a beteget, !1:1 
előzőleg is hasznúlta a gyógyszert, h0gy n1ilyen cson1agolast 



\ ,, 

kíván. I<étség esetén legokosabb sz orvost 1ncgkérdeznL Beteg
pénztáraknúl ós közg} ügyszcrellútúsnól, ha az orvos n1úsként 
nen1 rendelk2zik, csak a közforgalotnban ltivő legkisebb és lcu
olcsóbb cson~agolús (clarabszá.111, 1néret stb.) 8.dható ki és csak ez 
taksálható. Olyan gyógyszer\;:ülönlegességből, an1elynek külön 
pénztári (közalapi) cson1agolcisa is van, csak ez utóbbi adható 
és taksálhaló, inég ha az orvos ezt feltüntetni el is rnulasztotta. 

I-fri. a gyógyszcrkülönlegességből kii!önböző szcízaléktartalniú, 
töni énusJgü stb. féleségek vannak fo1'galon1ban és az orvos a 
kivúnt erősséget ne1n jelzi, úgy a legkisebb százaléktartal1nú, 
töinénységü Stb. készít1nény adandó ld és az taksélanöó. Ez 
vonatkozik az a1npulliizott injekciókra és a többféle százalék 
crösségü iinpregnált kötszerekrc is. 

F.:ülönlegességek orvosi vényre való felbontásánál a taksá
lás sze1nponljából a következőképpen júrhr.tunk el: 1. I-Ia tab
letta k~szít1nény cson1agolilsát kell íelbontsuk, akkor az eladúsi 
árat annyival osztjuk, ahány tableltút tartah11az. Az egy tab
lettára cső összeghez hozzászú1nítjuk a Jdszolgálási <lijat, inajd 
az egész utún 8 sz{izalék adófclárat szón1ítunk. 2. Ha syrup
készit1nényt kell felbontani, úgy annak egy részéért az egész 
üveget felszú1níthatjuk. inert a 1neg1naracH rész felbontva ro1n
lúsnak vo:n kité\·e és cl scn1 adható. 3. Solutióknúl, ha ncn1 
boinlú anyagról van szó (pl. .-\<ligan), úgy az l. pont szerint, 
ha bo1nló, úgy a 2. pont s1.crint. júrunk cl. 4. In)ckcióknúl ki kell 
szún1ítani az eladási úrból az egy ~unpullóra eső részt. ii:s ehhez 
jön a kiszolgúltatás és cson1agnlús díja, 1najd a 8 szúzaiékos adó·· 
fclúr. 5. Végbélkúpoknúl ugyanúgy járunk el, inint az in-
jckcióknál · 

I-la val:.1n1e1y gvúgys::erkií1önlegesséobö1 ragy egysCges ösz
s:.::etételii gyógyszerből a fJ!JCÍri csonu1golós nicnnyiségéi 1ncg
ha!adú adagot rendel az o.i:vo:s. úgy a rnagi:;;ztrúlisan rendelt 
g~·ógyszer árúnak kiszú1nítósúnúl a bővített ú1·sz;:ibúsba fcl-
\'Ctl úr<tt (h<t van neki!) és ncn1 a kiszc1-clt cso1nagolús árúl kell 
<.tlnpul Yt't1ni. .!-\Z így 1negúllapítot.t taksaúr összege ncn1 halad
hatja 1ncg a rendelt n1ennyiséghez legközelebb esö nagyobb 
1ncnnyiségct. tartaln1n:.::ó eredeti gyári cson1agolúsú kCszítntény 
árcít. tPl. -10 g Iviagnozonnak az óra ncn1 lehet több, inint 01z 
50 g-os gyári cson1agolás úra.) 

Cadogc!ből, ha zz „pro reccplura" vagy ilyen n1egjclölés 
nélkül, dc nHís aHyagokkal való cgyiittcs jclhas::ncilásra rendel· 
telelt, inindig a 100 s:.::ú::::alékos Cadogel adandó és szárnitandó, 
clc h<.1 csak cson1agoll gy6gys:::crkiilön!cgcsségkCnt van rendelve 
(bontatlan úllapctban), az erősség jelzése nElkül, akkor a 10 száw 
::alékos kenőcsöt kell kiszolgúllatni, nünt leggyengébb crőa
ségüt. 
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Talcsa példák 
különös telcin!etlel a betegbiztosiló intézeti szabályokra. 

Rp. Spir vini 
Ds. Injcctiól!o::.:. 

csuk spir. clil. expediálható 
és szánütható. 

Rp. llalrii kydocarb. 
llI agnozo-11.i 
Natri cit rici 

"' ;,• 

Rr. I11j. r. Ipccnc. gr. 1:300.0 
Cocl-cin ·inur. cl[!. O.ZO 

_.\..z infundilás 300 gr-on fe· 
lüli n1uni\:adija szti.1ni1.ható. 

"' 7;• 

Rrp. Bis111. sHbsalicul grta 2.0 
. .Aqua. dest. g1~ta 100.0 
Syr. si.tnpl. grta 10 „ 

Enni1sio készítés ne1n sza-
1nitható fc1, inert syr. spL fi
nornan lehet suspendál11i. 

R,p. Tabl. _Calcii Iactici 
scat. I. ori[f· 

Jelzés néll\.ül n.. forgalornhan 
lévö legolcsóbb cso1nagolás 
adandó ld. 

Rp. Tabi. .Acisuli J5:r0.5 gr. 
?1--to.:"o-i.Strálisan ltell szün1i.ta

ni, tle 
0 

többe ne1n k?rülhet, 
inint 20 drb. Ugyanez all az 

_.\.zophen. coffein. citr. _ 
30x0.o 

ua. gi·-t:l! 50.0 
n..ragnozonnál az ~O g.r-os 

.specialitás ár szán11azando. 

7it-
Rp. Tabl-. I1:.arili 

sccf.t. I. 
5 drb-os számítható feL A..l

talában nündig a forgalon1ban 
lévö leglüsehb pé~tá.ri cso~ 
nHLgolást 1\:ell Jdadn1. 

Rp . . Arlini 
se. 

20 drb·OS 
ne1n GO-as. 

1HC1iorc1n. l. 
cxpediálandó és 

R.p. „:'inlJI .. .Akrol1di11i 5 r. 
scat. oríg. I. 

1 ··:-t'n1 p. cson1agolús sz;Sunit
ható fc\. Ugyanez áll: -.\..'.\:ro
folin, Glandubolin, Hog1val, 
Novurit sup.-ra- is. 

R p. Tn bl. O·varii 
scal. L 

Jc1z8s nelkül rnindíg a ~cg
olcsóbb cson1agolús adando. 

Tabl. Barbiletta 
50x0.0015 

Tabl. Cacisali 

Tabl. Chiniclini 

Tabl. Clüniní 

30x0.5 

15x0.20 

15x0.25-ra is. 

Rp. A.mp. E:clicpari 2 cc1H. 
scat. I. 

Pénztüri csoinagoHi.s szti.-
nütha:ó. rrason.ló az eset a 
Pos'.erisan sup.-ntll is. 
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Rp. Pulv. 11Iag11ozo11i 
grta. 40.0 

. 15%-os 50 gros specialitás 
a:a számítható fel csak. An
na! m·n:gasabb neni" lehet. _ 
Ugyanez áll a Carbo med.-ra 
is. 

* Rp. Elfrdr. TJJyni:i cps. 
dos. II. 

1viagi_strállsan talu>álandó, 
de az ar n1agasabb nen1 lehet 
nlint két do.sis ára. ' 

* Rp. Glob. Ichtioli 
dos. II. 

lviagistrálisan kell taksálni 
és nezn a closis árának két
.szeresét venni. 

Rp. 
"' ""·' EtL1:ir. Thynit cps. 
do,':Jim. 

ad de 
Codci11i 1n1ir. 

cgrla. O.:!O 
1viagistrálisan kitaksálandó 

és nem dosis ár + coclein. 
.;;~ 

Rp. Pil. Chinini 0.10 
No. ;iO 

_ lVIagis'.rátisan sz[unitancló l 
2ox0.10 kétszer. ö. 

Rp. Pil. Robora.J1tcs 
dos. II. 

~ Nostra-ar Jtétszerese 
nutandó. Ugyanez áll a. 

PH. Ferroarsenici · 
dos. II. 

Compr. Chinlni 1nur. 
20x0.25 

Compr. Chinini n1ur. 

zsa-

20xú.15 
Con1pr. Chinini mur. 

20xú.50-r11 is. 

ff
Rp. Contpr. Acisal 

i?.Ox1 gr. 

. 1vfaglsb1ilisan ltell sz.in1ítani 
es 11 ~111 a dosis két.szeresét 
venni. Ugyanez áll a: 

Con1pr. Barbiletta 
60x0.0015 

Co1npr. Barbi!. 
20:x0.20 

Coinpr. Cihinidi.ni sulf. 
20x0.20 

Co1npr. Codein. inur. 
20:x0.03 

Con1pr. Penolphtaleini O.öO 
xx. dl·b. 

Compr. Santonini 
No. XX. 

Sup. Haemorrholdalia 
N. XX-ra is. 

A számlázás módja. 
A hitelben vásárolt "'J' -"', 1 .. ritJta· bb ti o ·Oo) szere\: arat rendszerin~ J1avonto. ese Jen necryecl va f"l' . ~ -

Ilyenkor a cryóo-ir.::: 0 
- gy. e evenkint szokták kifizetni 

o 0.1 ~zeresz a venyel·et 1"do·· · dl · 
az az elöirás: a bete"'el· , "' .1 en Jen - Y.a:gy ahol 
ben - e befűzi "' ."" .. "' ne\ e, :'3:gy Iakohelye szerinti sorrend-
zájuk. -~~zán1 l~ J~~~'~:~:~!al !atJa el és szánllát n1elléltel hoz
összegéről. ~ "" "" resz\etezet~ kin1utatás a inrtozá.5 

4 *8'934& 4 MM Hc 

J1Ia!Júnut:'//yck.11él egyszeri.\ a helyzet; a gyógyszerészt sem-
111.iféle for1nasJ.g nen1 ltöti. Saját elgondolü.sa és a helyi szo
ltúsokhoz képc.st ál.\ítja lti ·:i., száinlát, rendszerint egy pél
dányban. Tilellékcli hozzá a vényeket s ha nen1 fizeti!<: nyon1-
ban l\i, úgy arról az {L'.aclúsltor elisn1ervényt kér a vényelt da
rah.szán1ánalt feltűn~et0.sévcl. lviagánvényelt (tanintézetelt, ura
dahnalt, slb.) részére való szán1lúzáshoz legcélszerübb az ú. n. 
„Egységes typusú szán1la nyomtatvá.nyt" ha.sznátni, n1ert kitö1-
t6.se a legkevesebb inunk'it Igényli és a fC:l részére is 1töny
nycn áttekinthető. (Beszerezhető a Szemle lüadóhiva'.alában.) 

.ti. kö:::gyógyszcrclláfás és betegpénztárak részére való 
száni.lázás 1nár bonyolulta.bb, főként azért, n1ert a luir ntin
clen törekvése ellenére ne:n1 süterült egy normalizált egységes 
szó.n1l:izási rendszert n1egteren1teni, inég ltevésbé elfogadtatni. 
A.hány in'.éz1nény, annyi féle szá.1nlázási n1ód; ez egyilte a 
gyógy.szcrészeln·e nehezedő legsűtyosabb adminisztratív terhek
nek. I\:ülön szán1laürlapja v-:n1 a közgyógyszerelldtásnak. Itt az 
a furcsaság is történik, hogy a belügynünisztériun1 által rend
szeresített szá1nla-nycJntalvűny.~ vánnegyénként nuls és n1ás 
kövt.:·'.cln1ényckkel cgészitil<: ki úgy, hogy legtöbb helyen lté11y
lclenelt voltak a gyógyszerészek vici.núlis jellegű, külön szálnla
iirlapokat nyo1natni. Ezen a. hibán scgitett a Gyógyszerészi 
Sze1n.1c kiadólüvatala, anüko1· egy j(l.uifotl közgyógyszcrclla~ 
tüsi szú1nlanüntát állitot.t egybe, a1nelynck felzcté-n a gyógy
szereken kívül n. gyógyjszatí segédeszl;:özölt, insulin, arzenoben
sol, 1;:ötszerek stb. szú.Jnadatain.:Jt részletezésére is n1egfelelő 
rov-;;!'.ok vanno..lc 

Egy.szcrü az QT! szán1.lázá.si 111ódja, a1nelyhcz hasonló a 
l\I.A.\r, a 1vf-IBI, a DOBBI. u I-Iajózisi, a Györ-Sopron-Ebenfurti, 
a HE\T stb. szá1nlája. l\:is.sé kon1plikú.ltabb a Fövürosi Segitö 
~\.lap rendszere Cs n1aradi a POST_i\.-BBI 111ódszere. Itt ugyanis 
n. betegek névsorát is fel kell tüntetni, an1i ·J"Z előbb emlitett 
1nodcrnebb szri.inlűzási inódszerckhől n1ár eltünt. -~ Posla-BBI
nelt, n. Po.statarék-BBI-nelt és a Segítőalap sz<.1111\ázásnal\. az a 
hfütránya is van, hogy c.sa.k olyan sz<.11nlaürlapoka.L fogadnak el, 
a1nelyeket ök n.yo1n1::nak. Ez csak a beszerzés.~ teszi nehéz
ltessé anélkül, hogy búrnüféle gyakorlati előnye lenne, n1ert 
ugyanazt u célt akkor is clérné.lt, ·ha csalt a nyointa'.vány n1in
tüját irnák elő. További nehézséget jelent a háború alatt a 
pótdij és a felár rendszer. Pó:dijból és felárból ugyanis a 
gyógyszerész sen1nüfélc engecl1nényL nen1 köteles nyujtani, te
hú.: elsősorban nelti érdeke, hogy· s;z engedn1C.ny1nentes tételelt 
az engecl1nény alá 1terU\ő télelelttöt· jól el legyenek különítve. 

143 



Ezért jött el.:. forgaloinba a. kettösrovatoltkal ellátott ( u. n. pót
díja.s) számlanycn1tn:'. ványolt, ahol· az egyiJt rovatban a recept 
pótdíj nélltüli összege, a n1isUtba pedig a pótd.íjalt összege !te
rül. A felárat ált:i.!l'1ban a szán1la végösszege után egy tételben 
szakát. kivetni és nem vényenkint. 

További nehézséget ol\.OZ a. be'.egpénztári és n1agánegyleti 
vények szárnlázásánál, hogy a tagol,;. a vény eUtészitéseltor 
úgyneveze'.t f úríl·ésckct fizetnel\.. Vagy vényenkint n1eghatáro
zott összeget (pl. az OTI-nál 30 fillért), vagy százalék.szerű 
összeget (pl. a HÉV-nél a vény értóltének 10~~-át). _!),_ téritési 
összegelt a továbbiakban aszerint is változnal\., hogy a rendelt 
gyógyszer n1agistrális-e vagy különlegesség. _t.,,. dr. Svisz-féle 
Gyorstrr1ksa. 11. oldala ad a be'.egpénztárak és rnagánegyletek 
3.lta1 n1egkivánt térítésekről részletes tájékoz.tatást. 

Fenti ol\.ok n1iatt, de azért is, n1ert a Gyója-júrulék ·lero
vása kapcsán lti.ilönbséget ltell tenni a rnagistr<ilis és a kü
lönlegességi vények között. kénytelerÍ a gyógyszeré.sz a szán1-
lázús alá kerülő vényeket csoportosítani. I-Ia .solt vény jut cgy
egy csoportba, cé\szerü a.zokról l;;ülön-killön szá1nlát khíllítani, 
ha kevc.sehb, úgy egy közös szán1lát irunk, de a .<::zán1láb::n 
a vények csoportositú.sának ·n1egfelclöen szintén külön-külön 
csopo1·tokban jeg·yezzült 1Je a -talusató:elcket . ..:\.z utol.só csoport 
utún öss,:·csíl"ist 1;:észítünk és itt végezzük el aztán az egyes 
csoportolt értékbeli összegezését . ..:\. tagok últal fize.:ett térílé~ 
selt vógösszcgét a szán1la végössz:egé.böl le kell vonni. 

:i\liin l frk az iisszesítésre. 
Ji.ö:::gyóg ys:::crcllli 1 fis. 

I. csoport. 186 clrb. n1agi.sztrális vény 
czel\: pótdíja 

II. c.sopo1~t. 26 drb. kiilönlegcsségi vény 
ezek pótdija 

3-10.20 P. 
260.- P. 

H00.20 P. 
102.10 P. 

80.50 P. 

182.60 P. 

együtt 782.80 P. 
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Je ·lSC a?. alapösszegcli:böl 17.GS P. ____ .;..;...__e_ 

J. csoportnLl.l S~:c fclúr 
II. csoportnál 2SC felár 

.:\ s7;i.1nln végösszege 
Gyójriltötclcs \·ény 186 darab. 

805.12 P. 
•18.- P. 
2.0·1 P. 

855.1·1 P. 

OTI s.;;á1n?ánci.l. 

I. c.sopo11L 186 drb. n1agistrális vény 
ezek pótadója 

II. csoport. 26 dr. li:ülönlegess. vény 
czel.:. pó.taclója 

3'10.20 P. 
260.- P. 

600.20 P. 
10.10 P. 
80.50 P. 

182.60 P. 

együtt ____ 7:.;8;::2:;·;;:80::...P:..:.. _ 

Levonás I. csoport alapösszegéböl 27.5S>ó 93.20 P. 
212 vény után térítC.s <i 30 fillór ___ _::6;;:3;c.6:.:0:...:P..:·-

Hozzáadás I. csoportnú.l 3i:_;.;- felár 
II. csoportnál 2S·f felár 

782.80 P. 
le _ _;:1;;:5";c'·:.;l;;:O..:P:..:.·--

hozzá 50.0·1 P. 
hozz:;;<i:..__;;:6;;:2;;:5:.:.7.::0:...:P..:·--

kifizctendö G75.7·1 P. 

157.10 P. 
·18.- P. 

2.0·1 P. 

50.0'1 P. 

Gyójn.kötcles vény 186 drb. 
_.\.. sz:iinlál;:at a hó utolsó napjával zárjuk le és lc-?kés_öbh 

a ltövetltezö hó 5-ik napjúig a fizet6src ltötelezctt i.n'.e_z,n:?ny
hez ·:i ltözgyógyszcreltítúsi szá1nlU.~ a vánnegye a)1spanJ:.t!1oz 
(vá'.rosoltba1~ a,'.:! polgárn1cstcri hivn.talhozl ldilclji.il~ be. ,,,\...sz<.tn1-
lá.1tat a n1egha·'.ározolt illetúlt erejéig fc1 kell h,elycgcznL 

.tl. szümla-cnucd11t6nyf és p{ii,::ldri CH!J(Ülltf:ll1J! ncin az 
egye.s receptel~böl ltell leszúnlitani, hanen1 a szanila össze-

o•óböl. 
0 ..:1. s:::dntlaiirla.pokon lécö 1u:·nlüpo1dol;:a/ különösltépcn is a 
beterrbiztosil'6 intézeti szárnlúkon a. yy6yys::crldt Hiindcn/;ori 
1:i,•;;:::l11yána]c'. IHC[Jjclclőcn ÓS pontosa.n kell lt_i'.ö~teni. .t-\. ,.g.yógy
szer~ár LulajdonoS'.inak neve" rovatba a tc11y1Cf!C8 l ulujrlo·JJos 
nevét kell beírni aidtor is, h<:L a sziunlát a bérlő, vagy kezcló 
uyujtja be. De Jnellette n1cg 1;:ell jegyezni, hor:,ry a sz{unlát 
„Bcnynjt"ja. N. N. gJ)Ó!JYs,::cr(:s;: 1Júr7öi (Fagy kc:::clöi! ntinő~ 
ségbcn''. _t.,,. szúrn.la végén a bélyegzö alá szinté.n oda ltcll irn1 
a tulajcloncsi, bérlői. v·J..,b')' ltezclöi nlinös&gc-~. 

il közrn1ógys::c:rll<ildsi vényeket k!szolgáltattl.sltor kell bé
lycgzövel ellátni. _!\.. vénycltet a beteg lal;:óhclyc szerint l~öz.'"~'-
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gcnként ( vúrosonként) Budapesten kerületenként h:cll csopor
to~eani és_ n10gta_lzs_álva a n1inta szerinti szün1lával együtt kell 
n11nclcn honup vcgen va.gy negyedévenként a beteo- lakóhelye 
szeri_n.~ illct&1tc~ törvenyha.tó;;ág első tisztviselőjélH~z (alisp'fln, 
pclgarrnc.s~cr) rcltcrjeszteni. _-\..kifizetés után a tiszaföorvos az 
o!'vosi v6nycket felül\"izsgálja, ·:!.!Z átvizsgált és szabd.lyszerü
nc~;;: t~1Jált vénye!.:ct b0lyegzőjével lütja cl. _!\.. felülvizsgd.lt 
szan1laka,~ a Iisztiföol'vo.s a törvényhatóság első tisztviselőjé
nek be111utatni köteles, aki újabb szá1nlüt adclig nen1 utalvá
ny_ozh':it, an1íg az elözö időszakról készíte~t '2s felülvizsgált 
s~:;:111la hozzá be ne1n érkezett. _4._ feli.ilvizsgúlat arra terjed 
k1, hogy a '.''.iiksálás helyes-e, és hogy a rendel~ gyógyszer a 
közgyógyszerellálús terh6re rendelhető. lTjabb ·rendelltezés sze
rint a szán11á~ a bcnyujtástól szán1ított 15 napon belül ki ltell 
fizetni. 

-4- v~ny.cket lcgc~lszcrübh liötcyl>cn úfly11la1szlani és vé
kony spargai:al ti:rüzni. Füzögéppel ne kapcsoljuk össze a vé
nyeki;t, Jnert i;z a rct:1ksu-l.:ezel6st 1ne;neheziti. 

_ Tak8a-t:úlfo.:dsok idrjt'.11_, ha a változás nen1 esiJc össze a 
i:ona~) ulo!s~ na~jáv?l· . úgy ·:i~ \·énycket két külön csoportba 
h.cll .::;orcln1 es szJ1nlazn1 aszcnn.t, hogy a taksa-változás elötci 
:'agy ul':int i.clöben .<::zolgúltat'.uk ki a vén;itcket. l\Ié•r okosabb 
tlyenkor kél külön sz:irnlút kúszitcni. ""' 

I:Ia :gy rec~p·papíroson tölil! !J]IÚ!f_lfs:::cr r:N1 rendelve, Úg}' 
a szan1\aban ni1nden l'gy:..';:; \-0ny árút külön-kU1ön rovatban 
kel! feJtüntc:ni. _;\Jla\ános elv, hog·y egy tétel ala,tt ldilönjélc 
[l!/fl!J.lf8::.:crck ne1n szú1nlúzhutók. Ilyen esetben 'i'J, több tétcl
sz(u11o_t, _vagy az összetartozó kockák alatt é.s felett, vagy azok 
?lcla!arnal kell \"Onallal össze.kötni, ezzel jelezzük, hOg}' azok: 
oss.:T~!urlo:nuk. ~-\. Po.'c':a és Postatakarék BBI-n6:l kivételesen 
több egy vényen 10\'Ö gyógyszer árút is fel lehet egy összeg~ 
bcn tün.'.ctni. 

_ Ü~yelni kell arl'a, hogy h:i, az egyik gyógyszer engedn1ény 
ala esti 1~1agislrúlis. tehút Gyója-J~öteles gyógyszer és Uf,>yan
azcn a. venyen egy különleges.ség is van felírva, akkor az e:Lsöt 
a felső kockába írjul..: alapösszeg és pó'.clíj szerint, a kü
lönlegcsségel c:.<::nk az cng~'dn1ényn10ntc.s pótdíj rova'.ban tün
tetjük fel, a. két tételt pedig - nlint fentebb c1nlite'.tült -
az összeartozandós:.íg jeléül alul felül, vagy ké.'. olda.lt !tét vo
nall;;:úvnl összckötjüJ;;:. 

?l.linclen .::·zúrnlút csak coy 11r.:ldá11yVa11 l.:e\1 kiállita.ni és be
nyuj'.ani. . .:\. közg·yógyszcrllútásról sz61U !JOD/19·!2. E. 1\L sz. 
rendelet scrn irj :; elő, hog·y a g·yógysze.rész a szegény recep
te1;:röl szóló szün1l~it két pl!lclilnyban állítsa ki. Erre öt kötelezni 
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ennélfogva. nem lehet. Ha vala1nelyil..: törvényhatóságban n1é.gis 
követelnélt, úgy panasszal az Országos Gyógyszerész Egye~ 
süle'.hez kell fordulni a .sérele1n n1egszüntetése érdekéhen. 
1'.tindamellett n1egemit:jük, hogy a szán1l<ilt mü.sodpéldányui a 
131.057 /193·1. P. :rvr. rendelet értehnéhen illeté.kn1entesek. 

ICözgyógyszerellútási és Betegbizt. Intéze~i szán1lált vég
összegéből a Gyója-jántlékot összegszerüen levonni nem kell, 
csal;;: azt szülzsége.s feltüntetni, hogy a számláb:11n 11á11y Gyója
kötclcs-vény foglaltatik. 

_4_ száinlázás területén igen jó .szolgálatoka.~ tesz a buda
pesti Gyógyszerész Testület ltiadás<lban n1egjelent ,,Utn1uta:ó a 
be'.egbiztositó gyógyszerkiszolgáltatásihoz'' e. tájékoztató füzet, 
an1elyet Berli:ovi~s I{ároly kollégánk állított össze. 

Szán1lák bélyeg-illetéke. 

A gyógyszerszán1lált a követl.:ezö összegű illetélt alá esn('li:: 

50 P·ig 5 fillér, 
100 P-ig 10 fillér, 
200 P-ig 20 fillér, 
500 P-ig 50 fillér, 
100 P-ig 1.- P 

és nündcn tovii.bbi n1cgkezdctt 1.000 P u'.i.in 1.- P. 

_4_ sz;:hnlabG.lyegct a száinla el.sö ivének clsö old:!·lára úgy 
Itcll feln10-asztani, hogy az első tétel sora a bélyegjegy oLl.só, 
színes rC;zén legyen kere.sztülirva. _t\..z se kifogásolható, ha a 
bélyeget a gyógyszertár olyan bélyegzőjével pecsé~eljük le, 
a:1nelycn lteltezés is van. 

_4. felvett sZ3.nllaösszegelt után, ha. azokról kiilön 11yuglúl 
állítottnnlr. lti „nyugt31-illctélt" jd.r. Nyugta-illctélt az á'..ve:L 
össze" 0.5 százaléka és cnnc1;;: 5017(.--a 1nint rcndldvüli pótlék. 
Ha a~onba.n a pénzt ltlilön nyugta .kiállitása nélkül_ :-ital;rán_yo~ 
vagy cscl;;:J;;: átutalással kaptuk n1eg, az czelten a.lant atvetch 
cl~n1crv:ény illetékn1entcs az 1908. Cvi LVIII. tc. 2·1. ~-a 
alapján. . _. 

_4_ gyógyszerész ne1n ltötclczhe~ö UlT.1', l;o~y _ szu1n_la1hoz 
nyugtát n1ellékeljen, kivéve a, közgyog}'Szerellab:is e~ .. az <;tllan1-
kinc.stár terhére ltiállított szá.1nláka·'., an1elyek luf1zetese.kor 
külön nyugtát állitana1t ki s ezen a nyugta-illetéltet -le kell 
róni. 

_!\.. szánllaltövcte\Cs lüegyenlitését tnag.á1·a a szún11úra is rá 
lehel vezetni, ez esetben a li:ifizetGs elis1nerGse nyugtaillet.ék 
n1en~és. (1920. évi X)CTV. tc.) 
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tl kö::gyóy!Js,~crllátásí száJ1!lálc -niti.soclatai az illetéki díj
jegyzéJc 79 tétel e. pontja. .'.!.1lapjő.n illetélnnente.selt:. (175.9,!3/ 
1936. P. l'IL) 

A szánllailletéket lninden gyógyszerszán1lában fel lehet 
s~án1ít'-'.-ni, a ,}~ö~gyógy~zerellátás'i szálán<ll a nyugta.bélyeg ille
teket is ( 0. t olf·c). ( Lasd: 10.6·15 /19,13. Egyesületi értesHés ':J. 

·13.322/19·!3. I{. 1\{. sz. rendele~re való lU:vatkozással.) 

Sz{unla-engedn1én~:el;:. 

:4. taksa-rendelet kétféle engecl1nényre kötelezi a gyócry
szer~~z.:: egyfelől az állatgyógyászati szerekből 2017;. (kö:s;e
~·:kbol 109;.) engecln1ény acl!:i..sára, n1'Jsfelöl a rendelet 7. pont
Jaban n::-gj_elö~t intéz1n~nyelc és n.ilapolc részére a lcedvezn1ényes 
munkac~IJ crvenyesítésére. EzeJcet a ·kötelező engedményeket 
eset~nk1nt - n:agá.n az egyes vényeken - hozzák a gyógy
szereszek _ lc.vona.::.ba, a kedvezn1ényes n1nn.lcaclijat olyforn1an, 
hogy az u. n. 75r,·r-os tételeke:. lal;;.sáljálc. 

. • _4- szan1la végösszegéhöl adandó „szán1lucngecl1nényelc" -
ktveve az O'l'I-t - nein nyugszanJ1lc nliniszteri rcncleleteken, 
hune1n _a~~ Crclckképvíselet áltn.l kötött gyógyszer-szállítási 
eg?ezn1enye.ken és egyébb n1cg:illupod8.sokon. ( Pénz.túrengccl.
rnenyelc. l Hogy 1nelyi!c inléze'.nc.k lnllyen szú.1nla vu<.-y pénz
tárengecl1;1ény~'. adunk. nrra nézve részletes tájékoztat'ót nyujt 
a dr. Sza.sz-fele Gyorstak.sn. 11. oldalfrn foglalt táblázat utolsó 
rovata. I:t csak egy két dolgot kivánunk 1negen11íleni, ,2m1e
lye!c tekintetében szán1os kartárs szívesen veszi a felvilázo-
sítást. -

ii. közgyógyszerellátási szán1lúkból vidélcen a. sz:i1nvevö
ségek '1<;!,--ot szoktak levonni. Ez a ·1'„í az 52.661/1930. népjó
léti 1ninisz:eri rendelet alapján áll fent. -~nnakidején ezt az 
engechnényt a ~lla!}yurors:::<i!}i Gyógys:::cr{:s;;; Egyc,o,iilct uczctö
ségo ajánlotta .. fel a rel'J.ksa l{öltségck fedezésére s a Népjó
léti 1\linisztCriun1 elfogadta. 

_<\z Országos Társadalon1biztosi'.ó Intézet .1 1naa-istrális 
vények árából (pótdíj é-:>. fclá.1.' ~él:cüli l 27.5~·-;. engecln1é;yt 1ui.p. 
E~r ne1n .e~e,zs~g alapJan tortentl{, n1c1t ezt az cngcdn1ény
a_o,:st 1n1n1s21.er1 rendelettel parancsolták reánlc, annak ki
l'.1tasbahelyczéséve1. hogy különben az OTI házipatikákat állít 
fel. Ennelc ellenében teljes n1unli:ac!íjat S7L1n1ítllatunk az 
01'I-nál a n1agistrúlis vények után. 
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m. iratminták. 

Jogfolyamodási kérvényminla. 

Tnclllirnlók: 
_A.. ltérvényt egész ives nü

niszterpapirra. Jce11 írni, Iehetö
leg irógéppcl. _4_ tcrjengössé
ge,~ · lcerüljük el, inert ezzel 
cs::i.1lc .felesleges n1unlüi.t a.dunlc 
a referensclcnek. 11 J;;ért'éllyl 
lcö:::vctlc11ill a HL kir. bcliiyy
-JJtillis,:1t6riil'mi (Budapest, I., 
Vár, Uri-u. 49. sb.) ·ik.ta.ló hiua
ta1hoz kell Vcny11jl'a11i akár 
s:.;cmúl'ycscn, akcir a.jú11lott le
vélként. E:: utóbbi csctbc11 a
jcllulórcr6nyt a kérl:6ny -niá
solntáeal cyyiilt jól öriz:::iik 
·n1cy. 

_4- 1cérvényre· 3 P-s oluniny
bClyeg ragasztandó (3·150/ 
19,!3. lvL E. rend., lásd Bel
ügyi I{özlöny 28-a.s szán1), a 
nyil'atlcozatolrra szintén 3 P-ö, 
a n1ellélcletekre, ha nincs raj
tuk legaló.bb 50 fill. ok1nány
bélyeg, úgy 50 filléres Ta
gasztancló. 

~·l Nagyn1Cltóságú 
nis::tcr Urnak1 

Bcliigynli
B1tda.pcst. 

3 
pengő 

bélyeg 

Pesti Péter okleveles gyógy
szerésznek (lakilc Budapest, 

V„ Zoltán-utca 3. szán1) 

vagy: Pesti Péter gyógyszer
tártulajdonosnalc, !{i;,;t;z.Hvás 
(Beszterce n1egye). 

_A.. ••••••• B. 1L sz. 
hirdebnénnyel 
latban. 

•... drb. Jnelléklet. 

pál:i,rázati 
kapcsa-
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Nag,y111éltóságú lviiniszter Ur! 

I{cg-yel!nes Uran1! 

_J\..ulirot t Pesti Pé.te1' okl. gyógyszerész, budapesti lakos 
(i.:agy: Pesti Péter gyógyszertártulajdonos, IGsszilvási (Besz
terec megye) laka.s) ezennel é.s tisztelettel benyújton1 pályáza-
ton1at a .......... B. lvI. szán1ű pályázati hirdetményben 
meghirdetett ....... -i „ ....... "-hoz cín1zett sze1nélyes 
üzleti-jogú gyógy.szertá.rra. (Tö1negescn kiirt pdlyázat·nál több 
gyógyszertár ·is 1neg11e·vczhetö!) 

l{érése1n indokolásául feU1ozo1n, hogy , . . . . . . ('ide kell 
jelsoralcoztat11i rövide11, tö111örcn, ·L'ildgosan és 6rtlletöen azokat 
a n1élt<i-11ylandó i11clokolcat, w1nelyeket a 1uily<izó kérése trbnoga
tásá.ra. jel tnd. lio::;·ni. - Pld.: „Többgye.r1nekes falusi gyógy.szer
tártulajdonos vagyok, gyennekein1 közül egyik III-ik gin1nazis
ta, a 111ásik V-Uc ginmazista, a ha111l!adilc most érettségizik. 
ICénytelen vagyok őket há.zon kivül X varosban taníttatni. 
Gyógyszer:iran1 évi jövedeln1e 1nindössze 3800 pengő, amelyből 
gyern1ekein1e~ 1negfele.lően t:i~níttatni ne1n .tudon1, n1ost is csak 
rolconi segitsúggel vagyok lcepes tan.ittatásukat biztositani. Pá
Jyázatonunal elsösol'ban nzt szeretné.n1 elérni, hogy .tanintézet~ 
tel bíró városba kerülve, gyer.inelcnevelte:éssel járó nehézségei-
1net 1neg tudjan1 oldani, stb." 'Vagy: „Gyógyszertárain olyan ki.s 
forgaln1ú, hogy a n1indennapi 1negélhetéshez szükséges összeget 
sen1 tudoin inegl;:eresni. I{oro1n 52 év, ebből 30 évet tö1'tö.tte1n 
cl a. pályán és 20 esztendőt ebben a lninden forga1lmi ú!tól 
n1e.'-'szeesö elzá.rt kís faluban. Dr. Johan ál.laintitká.r ö1néltósága 
és a belügyi lcornüinyzat által is n1éltányolt „fokozatos előlé
pési elv" alapján úgy vélen1, nen1 szerénytelen Jcérésen1, an1i
kor falun egy életen Ut eltöltö:t Uldozatos közegészségi szolgii.
lat után a 1negérden1eltcn nagyobb kenyeret lcérem, stb." ·vagy: 
„.A. világháborúban 36 l1ónapot töltöttem a fronton, ott ezüst .vi
t6zségi énnet, sebesülési énnet szcrezten1. Frontharcos vagyok. 
Gyern1el;;:eiln szán1a 2. Ezek a folyó évben középiskolá.ba kerül
nelc, de jelenlegi gyógyszertárain igen szüle jövedeln1éböl nevel
tetésük teljesen bizony;:alan, stb." Fontos) llogy el.jogaclható és 
esetleg 111i11cljfrrt bi::.onyit61.:]c({[ ellátott indokokat hoz:::ullk jel. 
.11 gyógys.:;crtár kis jöucdclmczőségét helyhatósrí.gí bi::.::011yU
rá1111yal lehet igazolni_. amely pld. nrról szólhat, hogy a. gyógy
s:::crés:::. éni jöt:cdclme?-1 a:::. ndúhatóságok 111ilycn öss;::cyrc bc
csiil/Ck cc:: cl11nilt CrVcn stb.) 
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E'.érésent :á.n1ogatá:;f:ra u pú.lyúzn~·-ban clöirt 1cövetJ.::.ezö 
okn1ánvolc:t c.sutoloin. 
u) a 1~1agyar álla1npolg6Tságot igazoló hatósági bizonyítvúnyt 

(e:; lehet .1llla111polgársdgi Bi-:0Hyílcfr11y, ·cagy triano-ni zá
radékkal cllá! r;!t Jilctös(qi Bi.:<HIJJil C({/ly); 

b) lcszUnnazási ok1nányaiinat Cspeclig: 
1. apai nagyatyá1n Ezüle:ési anyakönyvi kivonJ,tút, 

2. apai nagyanyán1 .születési anyakönyvi kivonatát, 
3. anyai nagyatyán1 születCsi anyakönyvi lüvonrl'tá'., 
'L any.:ü na.gyanyán1 szülcté.si anyakönyvi kivonJJ'.át, 
5. apai nagy.szüleiln házassági anya.könyvi kivonatát, 
6. anyai nagyszi.ilci1n hű.zassági anyakönyvi kivonatát, 
7. édesapá1n szüle~esi anyakönyvi kivonatát, 
S. éclesanyán1 születési anyJ1könyvi kivonatát, 
9. szülein1 házas.sági anyakönyvi lcivona.~':it, 
10. a 1naga1n szi.iletCsi anya'l.;:önyvi kivonatát, 

e) hn;'ósági erkölcsi bizonyítványt (G 71ónap1uil rfigcbb keletit 
11c1n lehet! J; 

d) gyógy.szertllr önálló vczctés61·c feljogosító ol;:levcleinc: crc
dctbGn; 

e) eg·yclcn1i inclexc1net; 
fJ 1~;inösi~vénYL'1n0.: .... drb. szolgCtlati blzonyitvCLnnyal; r.:lli· 

11cisitri:'11y~iirinp tcaphatú a s.:c111lr: kiudcH1ii:ri/aláli_rn1:.I 
gJ rövid élctra·jzon1::t'. az abbanfcglalt nclalok hclyesscgct ig·a

zoló, ... '. clrh. ckn1únnyal. (..,L:· ,„t'.k·tra}:.'' t~lctlür/é11c/ii111.: 
cgys::;crfi /cirása.). 

h) ti.o:zli föo1Tosi bizonyi:ványon1at; (ii i1U11:1pnd/ t(!fcbVi l.:c
lclii. 11c111 leli cl! J 

i) l\iskorú gycnnckciln s:::ülelé.si anyakönyvi kivonat:i,'. Ont 
nagyl~orúa\;: egy .ol?ar: hatóság~ bi.~o.'.1yí._v~i~~·.t, .n~c;y ~l nag\·

korúak foglalkozasc1t es anyagi korulinen) c1, igazolJa), 
j) 3 darab nvilatkozato1n::.·t éspedig: . . 

1. arról, hÓgy .szen1é\ycs üzleti jogú gyógyszer~~1..nun Jo?·os1· 
vúnyáról a n1cgpúlyllzott j~g?sit_1,«iny_ clnyer;~e esetei: le· 
inondok, továbbá, hogy rcalJogu gyogyszcr .. ara.n:: nu:cs. 
1 Fla a. jol11r1.111od(/11(1k 11iilcs {f_l,l(if.1,IJS:;;r:rtrin1, ;1. s-:r!t'Cf!. l!f.l/ 

m6dosiil: .Jll'l'Ól. hogy sen1 szcn10ly-. se1n rcaiJogu gyog·y-
szertúri jogosítvjnyon1 nin~s".) _ ., 

· t J n,1,-„„e felszerc·lését 2. arról, hog·y a gyogyszcr ·ar Jcrc. l'l.'""" ,. -

bocsáron útvesze1n, . . . 
3. arról. ho<ry a gyógy.szcrtúri jogo.si:vú_ny elnye:·csc csc;cn 

rnag':1 ,n1 ra~üzve, - a jogo.sítvúny különbeni v1sszavonasa 
111cllett - j(ötelezönek is1nore1n el a lö!'vényes renclell\.e· 



zések szerin: előírt fizetési kötelezettségek pontos telje
sitósét, egyben kijelcn~en1 benne, hogy a ké.r,t gyógyszcT
tárat és anriak he1yi körüln1énycit isn1ercm, 

k l haclirokkant, vitéz, tüzharcos n1inöségen1 igazolására a.l!{al
.n1as é.s a 7·11/1939. B. 1\f. szú.inú rendelet 7. li-áhan n1eg
jelölt olnnányai1naL ( E:::t a ponlot lcnn{s,'::clcscn csa1c a.':O'll 

jolywn1oclóli:.11al~ kel( fcl/'iintcll!i) aldk lucdirokla111tak) ·vitc\::ck) 
vagy tiL::llarcosok). 
I(órése1n Jnegújítása n1ellett vagyoli: Nagyn1óltóSflgoln1aJi: 
Dátu1n: 19,13. február hó ... 

1nély tisztelettel: 

Pesti- Pt:tcr 
okleveles gyógyszeré.sz (vagy 

kisszilvási b'Yógyszet~~ ártulajdonos.) 
.:!\!. 

"' 
Felhívjuk a kartársak fig:yellnét, hogy a közölt nün'.a a 

rnultbcli folya1nodások szük:sógletóre készül·~. új folyainodvá
nyoknál jól nézzék: Jncg a pályüz:11'.i feltételeket s a közölt Jnin
tllt i:rfclcu18.,:·crac11 <llkahnazzák. Esetleges pály:1zati hirdet-
1nények és a közölt 1ninta Vet iijcl:::f'..sc közölt eltérCs lehetséges, 
ez azonban jelen'.ö.sfg·gel 1H:n1. bír. 

.A nyila:tkoz;:t''.ok „N;yilatkoza~" felirúst viselnek, féliv pa
pírn:t irandök ó.s joghatü.lyosak:, h:1 a nyilatkozó azt 8ajátl.:c:::ii
leg kii olyan ta11ú elölt írja. alá, akik pl. közhivatalt viselne!;.: 
ijegyzö, bíró stb.) Cs a ·tanuk a nyilatl;.:ozato~ saját aláírásail;.:
kal látják el. Tanuk nélkül is jogh:utályos a közjegyzö vagy a 
J.irásbiróság clö'.t aláirt nyilatkozat, ha azon a nyilatkozó alú.
irásá.t hitclesi:éssel látják cl. 

Folyn1nodni lehetőleg egy gyógyszertürra kell, de le
h:;t k.0t-húron1 gyógy;..:zc1·L{t1Ta is ... A„z 19·10. évi öszi pályázatnál 
\'Ol'.ak kartársak. a.kik az összes jogolc:1'. inegfolyainodták, J1ü
!c0r azután egy kisebbrt n1egkaptak, olyan indokkal, hogy a 
h.:;lyi viszonyokkal nein voltak is1nerösök, a jogTól len1ondot
ta.k, Ennek clkcriifL;,;·c céljúllól ldvú11ja. 1ncg a mi11is:deriu1H <L':: 
arról s::óló kijelentést~ llogy jolya111odó a k(:rt gyógys:::crtá
rc/" e\<> <1111u1.k helyi körillniinycil i.s111cri. .t-\z'. ugyanis nen1 le
h0t valószínűnek tartani, hogy „az összes jogokat" inegpályá
zók <t kiírt gyógyszertárakn1t a rendelkezésre álló idő alatt 
végigjárták. 

A gyógyszertárátruházási kérvény mintája. 
'1' l/.!Z.ll i 1:0 lólc: 
1. 1\. kérvényt egé.szíves, 'fe

hér nüniszterp::i.1pírra, sa
játlcezüleo- az kell leírja, 
a l~ i re ~ gyógyszer.tár Ut
ruh<izását lcél'ik. _4,, n1egírt 
kérvCnyt nündkét fél sze-
1nélyesen írja al'i a ]\:ÖZ

jegyzöt elött. 
2. li ... kérvényre 6.- P-ös, a 

n1elléldetre 50 filéres, 
a nyilatkozatra 3 pengős 
olunánybélyeg ragasztan-
dó. Ha a 111clléldeteken 
ennyi összegü ol;.:múnybé-
lyeg lnár van ragasztva, 
al\:l;.:or újabb bélyeg nen1 
lcell rá. 

3. A.z okiná.nyol;.: eredetiben, 
v-iligy közjegyzöl nuísolat-
ban csatolhatólc 

·L El'kölcsi bizonyítvány G 
hónapnál régebbi nem le
lhet. 

5 .. .\.z orvosi bizonvítványt a 
kórvényezö lakó1ielye vagy 
a gyógyszertár h7tye sze~ 
rint illetél;.:es vnrn1egye1 
tisztifőorvos <lltui kell lü-
állittatni. 

6. 1\.lla1npolg-:lr.sági bizonyít-
ványt pótol egy olyan ille
töséo-i bizonyitvány, nH:ly 
io-az~li'a hoo-ir a kére!Jnezö ,.,, ' :;;> 

1921 július 26-án Csonka~ 
inagyarország területén lc
vö va1lan1elyil;.: helységben 
illetőséggel' bírt. (Trianoni 
záradél\:!) 

7. _!\. kérvényt a törvényható
sáo- clsö .tisztvi.sclöjónél (al
isPán, polgá.rn1c..ster) ];:el! 
bcnyujtani 

A NUgyméltöságű 
1\.f. IGr. Belügym1niszter 

Urn·a•lc, 
B iula pcst. 

:---------~ 

: 6.- p: 
:olmrány: 
j bélyeg [ 

közös kérvénye 

Nagy Jdnos királdi (Zala 
Jnegye) lal~o.s gyógyszer.tu
lajdonos és 

Il:iss Péter sin1ű.ncli (Zala Jne
gye) lakos okl. gyógysze
részmesternelc 

a ki.rá\ di 
cin1zett 
1nélyes 
luízá.sa 

„Szüz 1\{áriálloz" 
gyógyszertár 

üzleti jogának 
tárgyában. 

... drb. '1HCllék1et. 
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_,]!-1 Ngyn1eJtóságú lvliniszter Ur! 
';jJ I{egyelmes Uran1! 
úL j}!I' i Elsö aluliro~t Nagy János ltirftldi lakos (Zala megye), 
T i mint a ldráldi „Szűz l\I:iriához" cünzett sze1nélyes üzleti jogú 

:

'i!;::i gy~gyszer,'.ár tul11jdonosa é.s 1násodalulírott l{iss Péter, oltl. 
gyo~ys~erész, sinüi.ndi lakos az 1876. évi xrv. tc. 131-ilt ~-ára, 

) : tovabba a 22.370/1883. B. :rvr. szabó.lyrenclelet 12-ik ~-ára való 
:i
1
. 1.· hivatkozással, tisztelettel és együttesen ltérjük Nagy1n-Cl~ósá-

godat, hogy legyen ltegyes a „Szűz 1vfáriához" cin1zett kln1ldi 
11.1 (Zala n1egye) gyógyszertár .szen1élyes üzleti jogositványfl..: elsö 
·j· ' alulírott Nagy Jánosról má.sodalulírott !{iss Péter old. gyógy-

. 

1
1

·. szerészmesterre átruházni. {Ha a gyógyszertárnalt fiókja is 

1 

V·3.ill, a kérvényben azt is 1neg ]{ell en1.liteni.) 
'. J Ezen á.truházá.si kéreln1et Nagy Jó.nos, ldrálcli gyógyszer-
. j: tá11tulajdonos családi viszonyai indokoljó.k {lehet n1ás indokot is 
,
1

, felhozni, pl.: gye.r111eknevelte~ési nehézségek, betegség, stb. l'l„Z 

~: inclokolmt célszerű ckn1ányokkal igazolni.) 
f'!· 11-'l:á.sodalulíro.'.t I.:iss Péter oJ:;:J, gyógyszerCsz büntetöjogi 

felelőssége tudatában ltijelen'.i, hogy nen1 esik az 1939:IV. tc. 
hn.tálya alá és egyút'.a.l a törvf:nyszabta kellékek ig·azol<i.s:J.rn. 
becs:itolja a köve'.ltezö okn1<lnyait:· 

1. szülctCsi anyakön;)rv"i kivona.tát, 
2. oldevelét, 
3. nünösítvényét, . . . drb. szolgálati bizonyi~ vánnyal, 
'1. erliölcsi bizonyítványát, 
5. orvosi bizonyítványát, 
6. úJ!a1npolgáJ.·sági (vagy illetőségi) bizonyitványit, 
7. }{ere.sztúny szánnaza.sat igazoló tanusitványál, 
ha tanusitvány nincs, úgy a liövc<kezöltépen 111ódosul ez o. 

pont: 
7. kereszténv száxn1azúsát igazoló !töve.;kezö oloninyait: 
7 /a. édes::i.~ty)a é.s 
7 /b. édesanyja születési anyakönyvi Jdvonatát, 
7 ;e. szülei hti.zas.sá.gi anyakön~{Vi kivonatát, 
7 /d. és 7 /e. atyai nagyapja és nagyanyja szüle~ési és 
7 /f. atyai nagy.szülei h'.iiz2.ssági anyakönyvi Jdvonatai·~. 
7 /g. és 7 /h. anyai nagyapja és nagyanyja születési és 
7 /i anyai nagyszülei házassági anyaltönyvi kivona'.ait, 
S. nyilatkozn,~át ·D.1rról, hogy sen1 sze1nély sern rcáljogú 

gyógyszertárnalt nincs birtoltában, ilyent nen1 bérel, nc1n 
kezel (ha bérel v. ltezct, úgy lti ltell jelenteni, hogy 
arról 1:i.z átírás napján heálló hatállyal ezennel le1noncl). 
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Mindezek után kérjük Nagyméltóságodat, legyen kegyes a 
királdi gyógyszertár sze1né.lyes üzleti jogának U.truhá.Zá~it en
gedélyezni. 

Királd, 19·!1. dec. 15-én. :tiély tisztelettel: 
Nagy János 

gyógyszertá.rtulajdonos. 

li:isB Péter 
old. gyógyszerészmester. 

( 
1
1z előre niegirt Jc&rvényt a közjegyző előtt ken aldírni, 

aki a:: aláí.rásokat, a. s:::cni6lyaz:onosságok igazoldsa után hite
lesíti. Z.Ia a 7cözjcgyzöt ne1n isnte1·jiilc szcniélyescn, ·vigyii"nlc Z 
azonossági tanut, ·vagy a.rc1.:épes ,igazolványt.) 

A gyógyszertár bérbeadási (vagy kezeltetési) 
kérvény mintája. 

1 
_!\. Nagyméltóságú 
1'.L I\:ir. Belügyminiszter 

Urhoz 

Tudnivalók ugyanazok, mint 
az átruházási ltérvényn1int<l
nál (lásd előző oldalt[). 

Budi;:upest. 

6.- p oltn1'inybélyeg. 

Nagy 
laltos 
naJt 

I\:özös kérvénye: 
János ldrá.ldi (Zala n1.) 
gyógyszertártulajdonos-

és 
K·iss Pidcr 
lakos, old. 
ternelt 

simándi (Zala n1.) 
gyógyszeré.szmes-

a 1dráicli HS;:;iíz 11ici:
riá11oz" cínizctt szc
·niélycs üzleti jogú .. 
gyógys.c:ertár bérbe

<Ul<isának ("uagy ](C
zcUctés{:·nek) c11gc<lé
lyez6so tá.rgyába.'11. 

db. n1el1élt.1et. 
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Nagy1néltóság·ú lviinLsztcii· Ur! 
1Cegyeln1es lintnk~ 

Első a.lulirott Nagy .T(inos, királdi lako.s, 1nint a ltirüldi 
( Za.la ni.) „Szüz 1'...t<lriához" cín1zett .sze1nélyes üz1eti jogú 
gyógyszertár tulajdonosa, :'.ovábbá nulsodalulirott ICiss Péter 
okl. gyógysze.rCszn1ester sin1úndi (Zala .111.) laka.:" rt 1'11.000/ 
1926. N. 1\L 1vL szá1nú

1 
lcörrenclelet órteln1ében t: _teJe:tel és 

együttesen kérjülc Htúl,'.ó:;-tass6k a. ldníldi "S,::.ií. illáriciho::;" 
cilnzclt személyes jogú- gyógys,::.crtür birbcadásti · illctuc Il:i.ss 
Péter által ·ua.ló b&rbet~é-tclél (vagy ke.:::cltetésél » Ct éP tarta-
1nára cnge!lélyc,::ni. 

-~ gyógyszcr:ár bérbendásánalc szüksége az:.Tt lnerült fel, 
mert .. _ . . . . (ide va.lan1ely indokolás szükségc.;;, pl. a gyógy
szertár :tulajdonosának betegsége vagy csal.:ldi körühnények 
stb. -~ felhozott indokot va.la1nely okirattal bizonyítani lcell). 

I<iss Péter büntetőjogi felelőssége tuda1tában kijelenti, hogy 
nem esik az 1939:IV. tc. ha.'.lf!lya alá és a hivatkozott rende
letben előírt Jcövetkezö olunányait csatolja: 

a) szülc~ési anyakönyvi kivonalUt, 
b) oklevelet, 
e) nünösitvl:nyét . . . db. szolgúlaLi hizonyitvúnnyal. 
dl erkülesi bizuuyí·.vún.yút, 
el orvosi bizonyitvúnyát, 
e) orvosi bizonyítványát, 
f) 1:;11Ta vona.tlcozó nyUulkozatüt, hogy nincs sze1nélyjogú 

gyógyszertár birtokában, n1Ll.s gyógyszertárat ne1n haszonbérel 
és ne1n lcezel, 

g) álla1npolg:h·súgi bizonyítványá~ (vagy trianoni záradelc
kn.l elláto~t illetös&.gi bizonyítványát), 

h) tanúsI:vúnyát (vngy n. .szülök é.s legaláhb háron1 nagy
szülő születési és azoli: házasági anyakönyvi kivonatát. Lcszár
·n1a-:·dsi oli:.mtlnyoh· csatoldsn csctán lásd a.:: clö,::.ö iratndnta 
fclsoroláslil!) 

!{érCsünl\: 111egújitása n1eUetL n1a.radunlc Nagy1néltóságod-
1w.k 

ICiráld, 19·11. Cvi nove1nber hó l-én. 
Előttünk: 

Both Pál 
tanu. 

Sági „:indol' 
tanu. 

Hi6 

1n6'ly tisztelettel; 

1'.7agy Jfrnos 
ltiráldi gyógy.szertártulajdonos. 

Ii.iss Péter 
old. gyógyszerész1nester. 

Honvédelmi munkakötelezett kirendelése iránti 
kérvény mintája. 

1' 11tl 11 i r·a lófr ! 

1. !\„ ltérvény,t egészive..s pa
pirra, lehetőleg géppel ir· 
juk s arra 3.- pengös oli:-
1n1ánybClyeg ragasztandó. 
_.\.. n1ellékletelcre 50 fillér, 
a1nennyiben inár nincs azo
kon ilyen összeg felra
gasztva. 

2 .• A.. kérvényt a törvCnyható
.ság első t isztviselöjéhez 
(alisp'fi.n, városb'Jn polgár-
1nester) Ji:ell benyujtani. 

3. Honvédelrni n1unkaköte1e-
zc~t ki.rendelését a név 
1negjelölése nélli:ül kell kér
ni. tehá,~ ncn1 lehet kifeje
ze~ten X vagy Y gyógysze
rész kirendelését kívánni. 

·l. .·\. lnunlraJ~ötc!ezcttet n.nny1 
fizetés illeti n1eg, a111cnnyit 
a. helügynli.niszteri kirende
lő végzés feltüntet, továbbá 
útiköltség cí.n1Cn vasúti 
u'.azásnál a tényleg n1eg
te:~t útnak Jnegfclelö haT-
1nadosztályú viteldij, hajón 
való ut'1zúsnál Jnú..soc1osztá
lyú vitelclij, autóbusz uta
zásnil a J\I.:-\ v- 111enetrend
hen feltünte:ett vitelclij 
illeti n1eg. Ha. vasútat, ha.
jót, vagy autóbuszt ncn1 
lehet használni, a tengelyen 
n1egtc:~t uté1't kilon1éteren
ként 5'1 fillér .számítható 
fel, (le csak 15 kilo1nétcren 
felül. 

5. Iionvéclelnü 1nunkakö:ele-
zcttnelc fclrnonclási ideje 

Nagy1néHóságú :rvr. !{ir. 
Beli.igynüniEztcr Urnak, 

Budapesten. 

k é r é s e: 
özv. I<ovács Pé~erné bükkös
di tBa1·anya Jn.) lakosnak, 
nünt a bük1;:,öscli „Szűz 1\!Iá
riához" cin1zett gyógyszerta1· 
tulajdonosának (bCrlöjéneJc Jcc
zelöjének. \n:igy özvegyeknél 

haszonélvezöjénel~) 

inelyben a 2.880/19·11. 1vI. E. 
sz. rendelet a.lapján llonvéclel
nli n1unkal'-ötelezett okleveles 
gyógyszeré.sz ltirendclé.sét lcéri. 

.. drb. n1clléltlet. 

nincs. I\:irenclelése inegszlí
nik a kirendelő vegzés vi.sz
szavonása esetén. 
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Nagy1néltóságú Miniszter Ur! 

!{egyeLmes Uram! 

Alulírott özv. Kova.cs Péterné, nlint a bükkösdi (Ba1·anya 
m.) „Szűz M<irióhoz" címzett gyógyszer,tá.r tulajdonosa (bér
lője, l>:ezelöje, vagy özvegyeJméL ha.szonélvezöje) a 2.800/19,11. 
M. E. sz. rendelet értelmében tisztelettel ltérem gyógyszertá
rarn. vezetésére eg)r honvédelmi munka.kötelezett oltleveles 
gyógyszerész ltirendelését. , 

Tisztelettel előadom, hogy m•aganL 65 éves vagyok, teháJt 
olyan korban, an1Utor a fiziltai eröldfejtést igénylö gyógysze
részi tevéltenységet már kellö mértékben enatni ne.ni tudon1. ~<\..z 
a) alatt csato1t igazolás szerint megltíséreltem a szaklapokban 
való nieghirdetés útján, a b) alatti igazolás szerint pedig az 
Okleveles Gyógyszerészelt Orszagos Egyesülete útján niegfelelö 
munJd::itársat találni, de ezelt siltertelenek maradtak. Ilyen ltö
rülményelt ltözött gyógysze11úíran1 üzen1ét- ell<ltni nern tudon1. 
(Tern1észetesen más indok is felhozható, igy özvegyeJtnél elég 
ezen körüln1ény közlése.) 

!Cérésen1. sürgös elintézését kérve, vagyolt 
Bük1tösd, 194·1. január 15. 
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Jnély •tisztelettel: 

özv. Kovács Péterné 
gyógyszertár-tula,jdonos. 

Gyalcornolctartási engedély iránti lcérvény mintája. 

Tu(lnit·alók! 

1. l:... !térvGn:y;t egészives pa
pirra, 1ehctöleg géppel ír
juk és arra 3.- pengös 
ok1nánybélyeg rug~:isztancló. 

2. A. kórvenyt u. törvCnyható
súg el.sö tisztviselöjéhez 
\ alisp.1n vagy városban 
polgánncster) kell benyuj
ttini. 

N1agynLéltóságú M. !{ir. 
Vallás- és I<.özoktatásilgyi 
1viiniszter Urnalt, 

Budapesten. 

k é r é s e: 

!(ovács Péter bűk1tösdi (Bara
nya nt.) lalto.snak,· n1inL a 
bükkösdi „Szűz Iviáriához" 
cin1zett gyógysze11:űr tulaj
donosának ( b0.rlöjének, ltezelö· 

jénelt) 

ntelybcn 9.130/19·13. V. IC. ?.L 
rendelet alapján gyógyszeré.sz
gyakornolttartisi engedélyt 

ltérc 

, . , drh. 1nclléltlet. 
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Nagy:in.éltságű !vUniszter Ur! 
!{egyelmcs Uram! 

~4-lulirott !{ovács Pé:ter bültkösdi (Baranya n1.} gyógysze
rész, mint a bükkösdi. „Szűz Mária" -J1oz círnzett gyógyszertár 
tulajdonosa (bérlöje, kezelöje vagy felelős vezetője), utalással 
Nagyn1ó.ltöságod 9.130/19·13. sz. rendeleténelt 3. ~-ára, -tisztelet
tel 1térem, szíveskedjék részen1re gyógyszerész-gyal;:ornol;: tar
tási jogosu1tságot engedélyezni. 

Gyógyszertáram fel V13U szerelve nündazokkal az esz1';:özöl;:
ltel és egyéb kelléliekl;:el, a.n1elyek gyögyszeré.sz-gyal;:ornol;: si
l;;cres kiképzéséhez szül;;ségesek. Gyógyszertár-vizsgálatok során 
a gyógyszertár és annak vezetése ellen kifogások nen1 inerill
tek fel. 

!{érésen1 n1egújítása inene:t, vagyolt Nagyinéltósú.goclnaJ;: 
Bültkösd, 19'1'1. január 15. 

nuHy .tisztelettel: 

Ji:oi:dcs P&fcr 
gyógyszertár-tulajdonos. 

xv 

!V. 
A':l. ~~43 évbell'l 

well'ldeletek és 

megjeiell'lt 

egyesületi 



Az 1943 évben megjelent miniszteri rendeletek 
és egyesületi éirtesítések Ili megjelenés 

sorrendjében. 

A ilL füR. llELÜGYl\HNISZTER 
999/19±2. B. 3L SZAl\lU RENDELETE 

a közgyóg;rszerellátásról 
Az 1942:XII. tc. 15. §-Uban, \'ala~nint a 6000/1931. :IVI. E. 

szú1nú rendelet 26. §-a első bekezdésének e) pontjúban foglalt 
fclhatalrnazás alapján a következőket rcndele1n: 

I. Gyógyszerek. és gyógyás:::.ati segédcszkö;:ök köllsiigcinek 
jcd:J::ése. 

1. §. 
(1) .:\z 19,!2:XIL tc. 15. §-a érlchnébcn a lös- és nagyköz

ségeket, valan1int a 1ncgyei v;:"1rosokat a l~özgyógy,szercllótúss<:1l 
kancsolatosan terhclö költségek fedezéséről a vúr111cgye költ
sé.g.velésében kell gondoskodni. .t\ törvényhatósúgi jogú \'.ára
sak ezeket a kiadásokat saját köllség:vet~sük keretében fede
zik . .t-\ belügyininiszter a törvényhalósúgok részére az ily cíinen 
ichnerülő kiaclúsok részbeni fedezésére nyilvános bctegUpolúsi 
hozzújárulúsok terhére útalúnyt engedélyez. 

(2,l i-\ vúr1negyék és a tör\·ényhntósúgi jogú városok ~~?l!,
sérrvet.ésében ezeket a kiaclúsokat olyan összegben kell elo1ra
nv;zni hooy a rendelkezésre úlló hitel a fcltéth~nül szükséges 
kiadasbkat"' a belügyrnini::zter últal folyósított. útalúny felhasz
nálásUval fedezze. 

(3) i\. várn1egyék és a törvónyhatósúgi jogú. vúrosok költ
sé"vetésében a közr1vóovszerellútússal kapcsolalos kiadúsokat a 
\'ú~·ható szükseglet 

0

Íig·~·C1cn1bevétclével kell előirányozni; az 
előző évi szüksérrleteknél nern lehet. figyeletnbe venni azol~at a 
kiadúsokat, a1ncfyek valan1ely rendkívüli körül!nény fo~yt~1n 
pl. júrványok következtében n1crü~tck fel. . .t\ l~ozgyc:gyszc:r
cllútással kapcsolatos költségeket a varn:cgye1 . haztarla~1 ~lap 
költségvctéséban a „I{ülönfélc kiadúsok·· rovatan, a ny!lvano.s 
betcgópolási hozzájúrulúsok terhén:: a bclügy1niniszlcr últal en-

t 

gcdélyczctt útalányö;:;szcgcl pedig a rendkívüli bevételek rova
tán kell előirányozni. 

(4) A várn1cgye alispánja köteles az illetékes tiszli főorvos
sal közölni azt az összeget, amely a községek és a incgyei vó
rosok részére a közgyógyszercllútüssal kapcsolatos költségek 
fedezésére rendelkezésre úll. 

(5) i~. törvényhatóság clsö tisztviselője köteles n1inden év 
1n{1rcius hó 15. napjáig a belügyminiszterhez a törvényhatósúg 
területén a közgyógyszercllútússal kapcsolatban az előző n::i.p
tári év fol va1nán fcln1erült tényleges ldadésokról a jelen ren
delethez 1nellékelt 1. sz~unú 1nintának 111egfelclő kilnutatásl fel
terjeszteni. 

II. Szegénybetegek gyógyszel·ellcitása. 

2. §. 

(1) Ingyenes, azaz közgyógyszerellát{1sra csak az tarthat 
igényt: 

a) A.ki küzsegélyre szorul. 
b) .Aki nem szorul ugyan közsegélyre, dc sajút vagy vele 

közös háztart{isban élő családtagja jövcdehnénck vag:,' kercsc
ténc.k csekélysége 1niatt csak a legszorosabban vett lélfenní.ar
túsúról képes gondoskodni: ennek a rendelkczl:snek alkaln1a
zúsút ne111 z;'irja ki nz a körühn6ny, hogy :az egyébként igény
jogosult egy szobúból és legfeljebb n1ég mellékhelyiségekböl 
úlló lakóhúznnk és legfeljebb nyolcszúz négyszögöl földingat
lannak a tulajdonosa vagy haszonélvezője. 

e) ."\ki hadi- (honvédehni) rokkant, a hadiszolgUlaí.tal ös:::
szefüggő .betegség tekintet.ében, ha járadékcllútúsban részesül 
és összes keresete. vala1nint egyéb tiszta jövcdcllne - a rok
kantiúrulékból ha\·onként legfeljebb szúzhúsz p0ngőnek figycl-
1ncn ·kívül hagyúsa 1ncllett: a lakóhelyén szokásos közönsé
ges napszCunot ncn1 haladja 1neg. 

cn .J\.ki az úlla1ni g:vc.rn1ek1nenhel:v kötelékébe tartozik, s 
nevelőszülőnél. szcrzödéses. illetőleg bérintézctben van elhe
lyezve. 

(2) .:\z előbbi bekezdés a) és b) pontjaiban rncgjclölt szc-
1nélvekről a község (vúros) Cvenként újólag 1ncgúllapított so1·
szá1~1n1al cllútott. a jelen rendelethez 1nellékelt 2. szá1nú 1nin
t.ának n1egfelelő n:,·ilv{intartúst. vezet. l:.... községi elöljárósúg 
(po!gárn1cster, Budapesten a kerületi előljúró) a nyilvc:i.nta~·tús
ba felvett igényjogosultak részére a jelen rendelethez 1ncllekclt 
3. szún1ú n1int.únak rnegfelelö igazoló lapot szolgúltnt ki, an1e
lyct az igényjogosult a rendelésre jogositott orvosnak (3. §.) 
1ninclcn alkalo1111nal [cln1utatni köteles. 
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(3) i'\Z (1) bekezdés e) pontjúban e1nlitelt hadi- . (l~onvé~ 
deltni) rokkantak szolgálatukkal összefüggő . !)t:tegsegí.~ket a 
1negfelelő hadi-, ílletőleg honvédcln1i gondoza::.1 igazolvannyal 
igazolhatj~1k. . . 

(4) Az (1) bekezdés d) pontjában en1litett gyennckek igeny
jogosul1súgút a nevelőszülők, a szerződéses, illetőleg bérintéze
tek a tartási könvvvel igazoljúk. 

(5) /..„ közgyó~gyszerellátásra igényjogosul.tság 1negúllapitC;~ 
súnúl a lcrrkörüllekintöbb inódon kell eljárni; nz (1) bekczdes 
a) és b) p~ntjüban 1negjelölt esetekben a f'.!ilvüntartús zúr<;
(;ékában név szerint. kell feltüntetni, ki felelos az adatok valo
s8.gáért. 

(6) Az (1) bekezdés a) és b) pontj3.ban niegj~.H:lt e~et~en az 
érdekelt kérheti a nyilvántartásba vételét,_ ille.toleg re~.zere az 
i!Z::;zoló lap k:iszolgáltatüsát. A kérelen1 targyab,an clso Iok_on 
tZis- és nagyközségekben az előljúróság, városokban a pulgar
mester, Budapesten a kerületi elöljáró hatóroz. 

3. §. 

(1) .t\ közgyógyszerellútós terhére rendelni jogosultak: 
a) a vórosi orvosok, a községi or\·osok és a körorvosok, 
b) az cgészsécrvéclehni körök tanácsadó orvosai, tov~1bb<'1 

az anya- és -csecse~nővédö, vala1nint a tüdő- és nemibeteggon · 
dnzó inti•zPlck orvo"ni, 

e) Budapesten a kerületi orvosok és az iskolai egészs6gv6-
clehni szolgálat, tovúbbú a Székesfövúros últal fenntartott nnya~ 
és ese:csc1nővédő, vala1nint tüdő-, nenü- é? idcgbeteggondozo 
intézetek orvosai, 

d) a gyennekn1enhelyi teleporvosok, 
e) a belügyn1iniszter által inegbizott inagúnorvosok. 
(2) }\„z előbbi bekezdés b)-e) pontjúbnn. n1cgjelölt; orvosa~,> 

ról a törvényhatós~ig első tisztviselője sorsza1n1;ial. clla~ott. 1_1YJ~
vi1ntartást vezet és annak másolatút 1nindcn. ?V Januar no .~:J. 
napjáig, az időközi változásokat pedig ha.laael.;;:ialanul. a tor
vényhatóság területén működő közforgalinu gyogyszertarak tu-
lajdonosaival (felelős vezetőivel) közli. . 

(3) .A,.z (1) bekezdés a)-c) pontjúban emhtett ?rvos~k .a 
1-öz.,.vórrvszcrellútás terhére rendelésnél a rendes hivatalt be-
1;·eg'~öt0i1asznúljúk. A gyennekn1enhelyi t~l~porvos?k, valaini_n~ 
a belügyminiszter által a közgyógyszerellat~s .terhere .. re1;dclcs1 
jogosultsággal felruhúzott ~ia~ónoryosok. reszere a torv~nyha
tóság első tisztviselője a kozseg (varos) es az orvos nevet fel-
tlinteíö bél\'C!Zzőt szolgáltat ki. . _ . 

(-:!) Sü1:gőS szül.;:ség esetén - an1enny_ibcn az '.gC.::1YJOgC?
sultsüg fcnnúllósa a 2. §. ('..!)-(-!) bckczde~bcn 1ncgJ'..:lult 1110-
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clon 1neg8.Uapítúst nyert - az (1) bekezdésben fel nen1 sorolt or
vos is rendelhet a közgyógyszcrellátó:-; tcrhCl'I . .'. (í. §. (fi) be
kezdés.) 

4. §. 

(1) A k:özgyógyszerelhitüs terhére rendelhetők: 
a) azok a hivatalos gyógyszerek és sebészeti kötözőszerek 

amelyek ~z érvényben levő Tu!agyar Gyógyszerkönyvben rei 
vannak veve; 

b) azok a tápszerek, a1nelyek a 320.000/1942. B. NI. szá1nú 
ren?elet. 1nell~!detébet~, .. tovóbbá. azok a ne1n hivatalos gyógy
szerek e~ g?'ogyszerkulonlegessegek, a1nelyek a 342..160/lH-ll. 
B .. 1\1. szamu rendelet 2. számú mellékletében, illetőleg azok a 
szc~·u1nok, amelyek az utóbb e1nlített rendelet 3. száinú n1ellék
leteben fel. vannak sorolv~ és végül azok a tápszerek, nen1 hi
vatalos gyogyszerek, gyogyszerkülönlegességek és széruinok 
a1nelyeknek a rendelését a belügynliniszter újabb rendeletteÍ 
megengedi. 

. (2) l\. közgyógyszerell{itús, illetőleg az 8.llan1kincstúr tcr
b~re .'.11intasze1:űleg (norinaliter) rendelhető gyógyszerek vény-
11;1~nla1l (szabv?n):os vénymint{ik, forn1ulae norn1ales) a 3-!2..!üOi 
1.J -;L B. M. sza1nu rendelet 1. sz{unú n1eUéklete ·tartaln1azza. A 
gy9g)':szerek akkor rendelhetők 1nint.aszcrülcg, ha a gyócrvszcr 
e:·o'.'s':ge varp„- összetétele egyébként a beteg korának és b~teo
s~gt a!lapotanak megfelel. Egyebekben a gyógyszerrendelés t~
~n:iteteb.en a 3-±2.460/19·11. B. :rvr. szú1nú rendelet rendelkezései 
1ranyadok. 

(3) Izjavitót csak tizenkét éves, tápszereket pedig csak két 
éves kort 1ncg nen1 haladott gyeTn1ek részére szabad ren
delni. 

(4) Sürgős szükség esetén az orvos az elöbbi bekezdések 
rendelkezéseitől eltéröle.g .. is rendelhet gyógyszert, ebben az 
i:sct.1:Jcn a~onban az cltero rendelés indokút a vény hút!~1 pjún 
!0ltuntetn1 köteles. 

5. §. 

. (1) _ Insulii; a ~<::Ö7;gyó~yszcrellütcls terhére a 2. §. alapján 
Jogosult szen1e!y reszcre is csak a törvénvhatósá,.,. első tisztvi
sclőj(·nek külön engedélye alapjún rcndcÚ1etö. '"' 

(2) .'\.z engedély legfeljebb egy évi időtarta1nra szólhat. 
(3) :\ kérvényt a törvényhatóság első tisztviselőjéhez cí

rn_czve az i!lelékcs tiszti főorvoshoz kell bcnyuJtani. t\ kér
venyhcz csatolni kell: 

1. valan1cly közkórhúz (klinika) igazgatójának hi\·atalos 
nyilatk0zatút arról, hogy 

<1) a beteg insulin nólkül életben nein tartható. 
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b) a bctt:g vagy hozzútaI:tozúja rriasút otthon kezelni ké· 

pcs 0s arra rncgrl·c1clö ki~k~<:_t~;~1\1~;:.~eX;'"·olúsú insulin1.-.1 van egy 
e) a betcgne \: 1nennv1 ·~ · - "', 1-

1 
· t ·rí "'ü'l en 

Cvin' (illetőleg a gyógyinlézct igazgatója a üt rncgna :1 J~. 1. -

nél"'rövidcbb idörc) szüks~g17;, 11 . t' 1. ·rrajzot \"U"·l annai;;: 
2) a közkórhúzban (khn1kan) e \·C ~ '"o · ' 0 -

l":ilclcs n1~1solatút; _ : :•: .... , .-, 1' (2)~-(4.) bckc?.d&sébcn 
3) a Jogosultsag ícnndlldSdld " -· ~· 

n1cgjc~ólt igazolást. . 1 . 't u- J·ét"'én·-1 :1tvizs"úlja 
(.!.) A tiszti föorvos a hozza )en;;-uJ 0 · '" · . ·'- < „ t': 't 

- . - "' ·: -l"t ,· ··sztést tesz a tör\:ényhntosag elso isz -
es onnak ~JapJ:tn e 0, erJe_ ·. ·: 1 "f kon hatúroz. :\z t::n
viselő.iénck, al~1 _a vele1ne~y ~ll~p;<11;„: f~1toúrozatot a vény sza
gcdély iuegadasara vonatl.ozo -~o„~ro::. „

1: . . ·„:""' ( r;-,ci -,·úros 
búlyszerú kiúllitiisa végett a k~z~:f t':10~tő\~Ű~·~)"" 11

1n~~;' ·a köz-
ro1g:·rn1esterc Budapesten a keru e 1 ·

1
_ 

1
. t: .

0 ~yógc;·szcrellútiis terhére rc.ndclés_rcl jog_~slullt ~:t:~olstn~ '"i,·as?'~af~~r= 0 
· 't . 1·g vilv·1ntartasn1 \·C e \<.:1;0~ '' ··" 

za~ n\~ts~l~t"' P;l:~ild~(il. 1\ rendelésre jogosult. orvo.::; a ven?·cn 
~:~t 1\;:;_,.~ .:~ 01~1;~~1é1v szúinát és keltét feltüntc~ni. . .:\z ci~g~del_~.
'"0 e.e: ' 1·.t_. :' tl" időn belül e<r\· vCnvrc n11ndtg csak <1. k,.-
hPz lliC" '!Ö• dlOZO · o~ · ·• „ · j' "r'1aló fel .,.-·1-~·1 , ""I !tétlenül szükséges n1enn;.·1segu in:::L'. n1 i ',. . . 
„..: es 2cz _ e . . .·: " .. avszercllút{is terhen~ V<.Lo rendele-

(a) 1nsullnnak a Loz.,,:.~ 0 -: • 1,1 t 1_ .. t ''-·iit j-: alk·J.1-
s::,n-21 r, 1-:.o:Hl·~~~. R. l\'I. szatnu icnc e e -· :-> < ·-

n1.[(Z!1i kell. . .,1 4. §', (4.) bekczclés(~nc:'lc rcndcl-
( í3) Süt gös szükség esct~n . 

d J · 1 is alkal!n<-izús!. nyernek. kcz6sei az i11s~llinren e esne 

6. §. 
- - t .1, · •. „ ., 3 s 1·J) bekcz.:lé ;0b(:n (1 1 /;_ 1-c'\7<rvóo'vszercl1atas Cl ,Clt ~. · : 11 '1-<>lt 

- - ' ••
0

-
0

• • • . · l ·e 1cle ethez nie e'"" 
1negj~1lö~t c~ct ld\·é~_cl~\~:~„ l~~t~ft '~s J~1 c~~r~·f::1 vh~\'Jisi\g últ.al dij-
4. szan111 n11nta sze11n dd 1 : .. ·n',,n szal~arl gyúgy-
lal;!~Ul rendelkezésre bocsútott egysegcs ve .;.c . -

:.:zert. rendelni. . . . .. _ . i-··. r-r ;/i•t>;;;;zerell<",tús terh0-
(") ~' törvenvhatosag kotelc::, a '"0 z0 ·„

1
"'"·'r; 

5 
\' -,

11
„1-11)oi·kal 

- , ··. . 1-. 'tolt orvosokat a szu ;;:sc"'c. ··- .t ' '" re rcnctelesre le JOgost .. . . . _ e's· a 1·o"i·orvos (Buda-. · . a 1-oz-err1 01 \·OS '" · 
cllótni. .• A,.. _v~:!:os1. or:·?s, ~cs~k ~l~· igényjogosult. ré_szér_c úflilh~l~ 
p~ste;1 a ker ~llet: ?t .\ os) _::. :]' lakik .. Az cgeszscg\·~_dc_li.:_1 
ti vcnyt, akt luvatalos. J...01 zete ?e~1 "'Z anva- és csecse1novc(ln, 
kürük ~anúc~~d.? orvos~t, ~~al?~n~ ct~~a~n(lozó intézetek or\·o
i0v{1bba a tudo-, nenu_-11 el~- i_ et"e·z'e· "ti71ü~zn16nv) n1ü\diclési tc-

. 1 · · ·ól::in" csal- "'Z 1 e o in · ~ - „ · • 
:-:~1 ;:._1zu1 ~."' · .. ~. ~ ~· t' ·t :1 (intéz1nénvnél) jelc'ntkezo igcn.y
rule\cn lako es_ az _1n_ eze ne_ .· ,: ·t - ~\ bclüg\Tninisztcr al-
1.ooosultak részere allühatnaL ki \_en;, ·

1
- 1 t -1,·elvéül --1e"iC-

. "' . · •. , -1 n1ao"u1r;va ;;:or a a y. · " '°'· 
tal inegb1zot.t n1aganor:-os

1
' 't10 4 .-,:::Í\i t e G. ~.) jogo;.;ult 

ll\11. klizségben \·agy vuros )an . ·-· . . . , . '· 
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\'ényt kiúllítani. 1\. jelen bekezdés korliltozó rendelkezései nern 
vonatkoznak a sürgős szüks&g esetére. 

(3) J\z orvos köteles a \'ény inegfelelö roval{\ban a beteg 
nev6í, korút, lakóhelyét és betegségét (az utóbbit latinul), a 
rendelés jogchnét, a 2. §. {1) bekezdésének a) és b) pontja alá 
eső betegnél ezenielül a hivatalos nyiivúntartási sorszún1ot, a 
2. §. (ll bekezdésének d) pontja alá eső betegnél pedig a törzs
könyvi szú1not olvasható irússal kitölteni. /1„ 2. §. (1) bekezdé
sének d) pontjúban megjelölt menhelyi gyermekek részére 
vényt kiállítani csak akkor szabad, ha az igényjogosultsú~ot 
tartási könyv igozolja. A gyógyszerrendclést és hasznúlati uta
sítúst az orvos köteles olvashatóan kióllitani, a gyógyszer 
1nennyiségét sz{1n11nal, az egy- Cs kétkeresztes gyógyszereknél 
pedig szún1n1al és betüvel feltüntetni. 

(-!) .:-\z orvos köteles a vényt alirni és azt a 3. §. {3) bekez
désének 1ncgfelelően bélyegzőj6vcl ellútni. l\tiinden beteg ré
szére, valan1int a gyógyszerek is1nétl&sénél is külön renUel
vényt kell kiúllítani. 

(5) .t\ 3. §. (1) bekezdésében fal nen1 sorolt orvos últal sür
gős szükség eset.én (3. §. (·±) bekezdés) rendelt vény kiúllitú~a 
tekintetében az elözű bekezdések rendelkezéseit kell értclc1n
szerüen alkalmazni. 

(GJ 1-\z orvos li.litL'les a gyógyszer rendclés6nél a legnagyobb 
körültekintéssel eljúrni. 1\ rendelt gyógyszer 1nennyisége ncn1 
l~hct. több, 1nint. a1ncnnyire előreliithatólag okvetlenül szük
seg van. 

(7) Ifa az orvos a közgyógyszercl!Utús terhére szabúlyellc
nes0n rendelt gyógyszert. a törvényhatósúg első tisztviselője 
1ncgteszi a szükséges intézkedéseket a feg~·ctn1i elj~irús rneg
indítúsa. illctöleg a felügyeleti úton való n1egtorlás és az eset. 
körüln1ényeihcz képest az okozott kúr 1negtérítése irónt. 

7. §. 

(ll .A,.. közgyógyszerellátUs terhére csak olyan vényre sza
bad gyógyszert kiszolgúltatni, ainelyet az orvos a jelen rende
letben foglaltaknak inegielelően úllítoll ki és kö1·bélycgzöjé\·c\ 
cllút.ott. 4-\ gyógyszerek kiszolgúltatúsa csak n lcgegyszerübb 
nlódon és a lcgegyszcrübb edények (üvegek, tégelyek) fclhasznú
lásával történj&k. Doboz csak ncch·szivó, bo1nló, illetőleg ;.;zc1n
és scbhintö poroknúl, to\·úbbú labclacsoknál, portórca pccli;,; 
egyúltaliin nen1 adható é~ szú1nitható .fel. 

(2) IVIeglévö edényt (üveget., tégelyt) gyógyszerrcnclell'.S kap
csún fel lehet hasznúlni, ilyen esetben azonban a renclclö or
\'OS köteles ezt a \'Ónycn feltüntetni. 
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(3) Gyógyszerkülönlegcsségekből - ha az orvos n1áskép
pcn ne1n rendelkezik - 1nindig a legkisebb cso1nagol6.sut kell 
kiszolgúltatni. · 

(4) :\ közgyógyszerellátás terhére - sürgős szükség kivé
telével - csak a ..J:. §. (1)-(3) bekezdésében !elsorolt gyógy
~«zert, sebészeti kötözöszert és tápszert szabad kiszolgáltatni. 
I-la a gyógyszerlártulajdonos (felelős vezető) 1nús gyógyszert., se
bészeti kölözőszert vagy túpszert mégis kiszolgáltat, árának 
n1cglérítését a közgyógyszerellátós terhére nc1n igényelheti. 

(5) A közgyógyszerellátás terhére kiszolgóltatott vényeket 
köteles a gyógyszertartulajdonos (felelős vezető) a kiszolgálta
túskor a gyógyszertcir bélyegzőjével ellátni. An1ennyibcn a vé
nyen engedélyezett és ncrn engedélyezett gyógyszerek vannak 
[elírva, a gyógyszertártulajdonos (felelős vezető) a nen1 enge
d'2lyezctt gyógyszer árát a közgyógyszerellátás terhére fel nen1 
szán1ithalja. 

(6) fia a vényt a közgyógyszerellcitúsra jogosult szon1ély 
részere - sürgős szükség fol:;iiln - gyógyszerrendelésre nen1 
jogosított orvos úllít.otta ki, (3. §. (4:) bekezdés egyébként azon
ban a gyógyszerrendelés rncgfelel a jelen rendelet rcndcll~ezC
scinek, a gyógyszertúrtulajdonos (felelős vezető) a vényt negy
vennyolc ürún belül a rendelésre jogosított orvosnál ben1utatní 
kiitclcs. :\rendelésre jogosí1oi1 orvos a bemutatott vény vissza
tartása incllett a gyógyszcrtúrtulajdonos (felelős vezető) részére 
• l (\. ~· rendelkezései szerint kiállitotl \·ényt ad ki, ha pedig n 
gyógyszerrendelést szabúlytalannak tartja, a vényt a G. §. tíJ 
bekezdésében e1nlitett célból a törvényhatósóg első tisztviselö
jóhez felterjeszti. 

{7) ::\beteg a közgyógyszercllútús terhére rendelt gyógyszert 
búrn1ely közíorgalmű gyógyszertárban, illetőleg a 1nftködési 
területen rendelt gyógyszert az illető kézigyógyszertárban is 
beszerezheti. 

u. §. 
(1) i\. gyógyszerlúr tulajdonosa {felelős vezetője) n küzgyógy

szercllútás terhére kiszolgúltatott gyógyszerekre vonatkozó vé
nyeket a beteg lakóhelye szerint községenkinl (városonkint, Bu
dapesten kcrület.enkint) csoportosítja és azokat úrszabvúnyozva 
a jelen rendelethez inellékelt 5. szón1ú ininta szerint kiúllitott 
szúmlóval együtt kifizetés végett n1inden hónap végével, vagy 
pedig negyedévenként a beteg lakóhelye szerint illetékes tör
vényhalósúg első tisztviselőjéhez felterjeszti. .A., kifizetés után 
a tiszti főorvos az orvosi \·Cnycket fclülvizsgúlja, az át.vizsgúlt 
és sznbúlyszerünek talált vényeket. bélyegzőjével ellúlja. l\. fc
lülvizsgúH szú1nlúkat a tiszti íöorvos a törvényhatósúg első 
tisztviselőjéhez bc1nulat.ni köteles: a türvényhatósúg első tiszt-
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viselője Újabb szamlát addig Í1etn utalványozhal, amíg az elöző 
időszakról készített és a tiszti főorvos últal felLÍlvizsgúlt szú1nla 
hozzá be ne1n érkezett. 

(2) l\. felülvizsgólat kiterjed arra, hogy 
a) beteg részére a közgyógyszerellátás terhére engedélye

zett gyógyszer rendeltetett-e, 
b) a vény szabcilyszerüen árszabványoztatott-e. 

9. §. 

l\ gyógyszertárak közegészségügyi igazgatási vizsgálata so
rán a m. kir. tiszti főorvos és m. kir. tiszti orvos, Budapesten 
\ kerületi szolgcilatra beosztott tiszti orvos köteles a közgyóg:v
szerellát8.s terhére ld8.11ított vényeket, esetleg az elkészített 
gyógyszereket is ellenőrizni, szükség esetén nüntát venni 
(750/1940. B. M. szá1nú rendelet), s a vények szabályszerű ren
deléséről és kiállítás8.ról a helyszínen n1eggyözödni. Szabályta
lanság észlelése esetén a tiszti főorvos (tiszti orvos) a rendelő 
orvost vagy gyógyszertártulajdonost (felelős vezetőt) nyon1atél~o
san figyehnezteti és a1nennyibcn szükséget látja, a 1negfelelő el
járús lefolytatása végett erről felettes hatósúgúnak is jelen
tést lesz. 

III. Gyógyús::ati :-;egédcs::kö:öknek !;:egi!nybctcgek r0.;.::é•-c 
rendelése . 

10. §. 

(1) A közgyógyszercllútós terhére gyógyászati segédeszközt 
csak a jelen rendelet 3. §-únak (1) bekezdésében n1'2gjelölt or
\'osok rendelhetnek. Gyógyúszati segédeszköz rendelhető a 2. §. 
(1) bekezdésének a) és b) pontjúban 1negjelölt szen1élyek kö
zül azok részére, akiknek n1unka- és kcrcsclképességCtk, val<\
nünt gyógyulásuk olő1nozdítúsa végett arra elkerülhetetlenül 
szükségük van; gyógyászati segédeszköz rendelhető, to..,:úbbú a 
2. §. (1) bekezdésének e) pontjában en1litctt hadi (honvédeln1i) 
rokkantak részére is, ha az gyógyu1úsuk elön1ozdílúsa \·égett 
elkerülhetetlenül szükséges. 

{2) ,/\. 2. §. (1) bekezdésének cl) pontjúban en1litett gyennc
kel.~ gyógyászati segédeszközzel való ellútásúról az illetékes rn. 
ldr. állami gyern1ekmenhcly köteles gondoskodni. 

(3) Gyógyúszati segédeszköz csak a jelen rendelethez inel
lékelt 6. sz{unú 1ninta szerint ki<lllított orvosi rendclölanon 
rendelhető. A rendelölapon pontosan 1neg kell jelölni a seied
eszközt (nagyságát, n1éreteit), vala1ninl azt a körül111ényt, ;;rncly 
a gyógyászati segédeszköz rendelését feltétlenül szükségessé 
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J,:~~2J~cf~;:~~~~.1~~~~~- a vfny kiúllit~1sa tckintct6bcn a ll. §. n:nclci. 

• ~ (-1-) .orthopacd-cipőt, gu1nibarisnv,·H. t 1 · ·1 1 ·· 1c1,dcln1 ncin szabad. w o os1:e-:c , n1ufo:;;sort 

{5) IIa a bctcrr a 1-·· ,,. ,· , 11 . . . . 
betc<rsérrböl 1-·1· l ~l "oz,,,~og;.szerc alas lcr11crc ugvanabból a 

"' "" >.! o vo ag cay1zben n: · J- tt · · w • eszközt újat rés·· _ 0 -
1 ar \apa gyogyaszall scgéd-

lésrc f~l"oa ., zere csak akkor szabad rendelni, ha a rende
ré-ai gvó~J~:1~~1-~~-ll oryos k~tségtelcnül mcgáll~pította, hogy a 
se~1 aiú:ali1~~s~" l scgedeszkoz ne1n használ!latú és ldjavítósra 

(6) Gvógy"1~zar · d „ -het bc~ze"i·e .< ~ _:1 sege eszkozt csak annal a inüszerésznél lc-
cszköz:::; kifo~~1't ~k1 a r:e~d~s kcreskedchni árakból - a scgéd
vez1nénvt n~<!~ ~. ai:i_ m:i:iosege n1cllett - a legnagyobb órfrcd
lével a' 

1
„ .„.~tJtJla e~ ~kit ci~nek.a szen1pontnak fi 0 yele1nbcvéte

jocrosít A.01 \·eny ~atosag elsó tisztviselője erre kif'7:.jezettcn .fcl
sz~k a~ ~ú~:I:-~nyibci; ~ tör::ényl~atósúg .. t~.rülctén la.kó 1nüszcré
lalnaJ- \e. vczn1.~n} tekinteteben kozos kötelezettsécrct v:il
n;el~·il~ a ~:ged_cszk_ozt a törvényhatósúg területén n1ük:Ödö b:1r-

- ,.., \ inuszcres7:nel be lehet szerezni. 
„. C1.)_ :~ rcndclesrc jogosult oi·vos a ""0 ,,.„: _ \' .,.,, . .. 

1 ol k1allitott. rendclőt··ipot . t .... : .1 "='·. o::-' dSza -~ s'-'gedcszkoz
Lcz cíinez\•e -1 ··iszti· 1.':. · " ur \Cn~ :atosag elso tisztviselő1·e-

" t oorvos11al· 11YU J' 1·1 1 J · - • 
\'Cl cllút.va u. tör\·0nYlrüó<:: :.· 1 \. : . . · 1

• ~-- J~'. .a <::1 azt velernényé
tö1·\·énv11ntós{•" cl··ii ,' .. :·d~ c1 .~~ t1szt.v1~clu.iehcz terjeszti fel. i\ 
el<:ő ro.!-::-on h·;f:1roz;:, . tl_!S1:t\·1~c o]e _az cngeclély·czés kérdés~bcn 

c_s~11..:i~z · úr~·inaÍ-: ~ f c1liir~~cl~~~r~~cN~;t'\~~~;~
1 0: 1~~~i"i~~~~~~ _ r.~1~éc!-\·e d rencleh·en\· h{•tla]Jj„ira .: 1. ll , . , . ~. o.lC o ese

kézbesít.eni kell. - . '- ld \e \CZCtl11 es azt. a betegnek 

orvo~3)n~~1.z],,~1n1161'·~~t~_lylezctt gyúgyúszati segédeszközről a liszti fő-
• . '- ~.1 dS . vezet. 
(í}) .~\ inüszcré<;z a avóav."~„·" r ' 

ritésél csak akkor: J·éreí'ine:·1 < ~~d: s~geclcszldiz úr<:'inak inegtC-
111cgfclclö voltút a r~nd-l„· ·.1.c 1'. ia annal~ a rendelés szerinti 
ir--,,.: „,

1 
. _ e o 01 \as a rcnclelvcn\· z·'n·::id -1_, 1 1. 

~···'d\ '· es pccsetjével iu·i a- '\ ... . · ~ -~· e -..d Jan a a-
v~i::i:t a 1~1üszcrész havonk·~~f~<:z~;11Í·1 f:':<:l.J~1\·~zcrucn „ ki~11litott 
losag elso tiszt.viselőjéhez 11\'U:t.·1 1'" ,1sc~c cJc1: a t.orvenyha
ir{1nt soronkívül intézkedik. · 1 1'" )e, akt "' szainla kifizetése 

a hat.ósúgnak vagy a rcnclelö orvosnak a valósúgnak n1eg ne1r1 
íclclő adatot jelent be . 

(2) 1\.z ellen, aki a közgyógyszerellútúsl., illetőleg a gyúgyú
~;zati scgCclcszköz rendelést jogtalanul vette igénybe, a rendelt 
gyógyszer (segC!dcszköz) úrúnak és az orvos rendelési díj{inal;;: 
n1cgtérít.ésérc irányuló követelést vagy a bünt.etö cljúr~is, vagy 
a törvény rendes sorón lehel érvényesiteni. 

12. §. 
(1) A 2. §. (1) bekezdésCnck e) pontjában nern enllilett ha

dirokkantak részére gyógyszert, illetőleg gyógyászati segédesz
közt a jelen rendeletben foglaltaknak inegfelclően kell rcn
dc:lni, kivéve a 1nesterségcs testrészpótlót, vala1nint az olyan 
gyógyászati segédeszközt, a1nely a hadi- (honvC!dehni) rokkan
tak keresö, illetve munkaképességének helyreúllításúra szolgál 
s an1clynck igénylése az 1933:Vl!. törvénycikk vC!grchajtúsa 
túrgyúban kiadott rendelkezések szerint -történik. 

(2) i\. leventéknek, honvédeltni 1nunkóra kötelezett.ekne!c 
küzérdckü n1unkaszolgúlatot teljesítőknek és lövészkötclczctl..: 
ségel tcljesitöknck gyógyszerellútúsa tekintetében az 1~3H:IL 
tc. !l.. 9:-S. és 230. §-ai. vala1nint az ezeknek végrehajlús3 túr
t,:yúban kiadott. rendelkezések az irányadók. 

13. §. 
i-\ visszacsatolt l·:~irpútaljai \1.:1·\.Hct.ckcn a jelen i·cnd<.:lcl 1·cn

clclkczéscit. érlclcn1szerücn alkallnazni kell. 

l·L §. 
.::'\. közgyógyszercllút.ús költségeinek fcdezésCrc a nyilvúnos 

bctegúpolúsi hozzújúrulúsok terhére u bcl\.'1gy1ninisztcr últal a 
Yúnncgyéknek folyó.sitott, dc az 1942. évi dccc1nber hó 31. nap
júig fel nc1n hasznúlt út~dúnyt. a \"Úrn1cgyci húztartúsi alapba 
kell bcvé:telczni és ezt az összeget a küzgyógyszcrcllútús kiilt
.ségcinck fedezésére kell fordítani. 

15. §. 
l\ jelen rendelet ne1n érinti azoknak a rcndelkczéscknct;;: 

vagy inegállapoclúsoknak érvényét. cu11clyek a közg~·ógy:-zcrcl
lútús terhére rendeli gyógyszerek és q.yógyúszali scgéclcszki.iz:iik 
úrúból a gyógyszerészt úrcngccln1ény nyujtúsúra l~ötelczik. 

16. § . 
• A.. jelen rendelet lD-!3 0\·i januúr hú l. napjún li2p hatúl~·b::1, 

ezzel egyidcjülcg a 400'1\132. I'L IVI. l\'I. cln. és 256.530/193(). B. l\I. 
szórnú rendelet hatúlyút \"Cszti. 

Dr. rité:· I<:ercs:tes-Fischcr Ferenc ~ k. 111. kii'. belügyini-
ni~zt i.:'!'. 
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li'laovarors:cigi Gyógvs:::crés::: Euucsiilrt. 

ÉRTES!TféS 
a Ill. kir. rninisztériun1 7430/19;12. 1'1. E. szá1uú, a villan1os 

energia felhasználásána.k korlátozás-a tárb>J-'Úbau kiadott 
rendeletéről. 

A m. kir. minisztérium a fenti szán1ú rendelettel, valainint 
a m. kir. iparügyi n1iniszter a 77.900/1942. Ip. IVI. szán1ú rende
lettel korlátozta a villan1os energia fclhaszn<llását. A rendelet 
u Budapesti I<:özlöny 1942. december 25-i 293. szá1nában jelent 
in_eg. Egyesületünk előterjesztésére a rendelet 5. §. (2) bckcz
des 6. pontja értelmében a korlütozások hatálya nen1 terj0d ki 
a gyógyszertárakra. A gyógyszertárak tehát a villan1os energia 
felhasználása tekintetében nincsenek korlátozva, tekintettel 
közérdekü közegészségügyi mi.iködésükre és arra, hogy az lö76: 
XIV. t. e. 12B. §-a alapj<.ln közegészségügyi intézetek. 

Egyetlqn olyan intézkedése van a rendeletnek, a1ni a 
gyógyszertárakra is vonatkozik, mégpedig az, hogy a kirakatok 
külön kivil<lgítéisa tilos. 

Dr. vité.: Várady László elnök, Grűfj Gyula ügyv. igazgató. 

2H4/1H43. sz. 
i\lagyarorszáoi Gyógyszc>rés:: Egyesiilet. 

ii. g-yóg;yszertárak szeszsziiks-églctének biztosítása. 

~'1.. m. kir. pénzügyn1inisztériu1n 1943. január 15-én kelt 
·!77/1943. P. 1VI. szún1ú rendeletével - egyesületünk kérésére 
- szabályozta a g:vógyszcrt~irak szeszszükségletének biztositá
sút. 

A pénzügy1ninisztériu1n a gyógyszertárak szeszszükséglc
tének fedezésére havi kontingenst állnpitott 1neg. 

.1\ rendelet 
1. felhatalinazta a l\1Iagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesüle

iet arra, hogy a kontingens keretén belül a gyógyszertáraknak 
tényleges szükségletüknek incgfclelö szeszn1ennyis6gröl -

„Szeszvásúrlúsi igazolványH-t adjon ki. 
hogy a l\riagyaror

„Szeszvúsúrlúsi iga
az igénylő gyógy-

2. utasította a szesznagykcreskeclöket, 
szúgi Gyógyszerész Egyesület által kiúllított 
zolvány"-on feltüntetett szesz1ncnnyiséget 
szertúr részére szolg6Jtas;;:ák ki; 

3. kötelezte az egyesületet arra, hogy a szeszvásúrlúsi iga
zolvúnyokról havonként összesítve kiinutatást terjesszen a n1. 
kir. Pénzügy111iniszlériu111 X. b. főosztúlyúhoz. 
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Ezek az intezkcdésck 19-!:t febru{1r hó l-én lepnek ii:lcllx: 
és alkalinasak arra, hogy a gyógyszcrlúral;.: zavartalan szcsz
cllútását biztositsúl;:. . .. .. 

1 A -!77/19·!3. P. l\rI. szá1nú rendelet alapjan Egycsulclun t 
szeszvúsúrlúsi igazolvúnyt óllít ki és küld n1eg__ nzo~.-::na~~ a 
gyógyszertúraknak, an1cly.ek írúsban igényelnek .c.gycsuletunk
től szeszvásárlási igazolvanyt. . . , „ • . • . " 

A. szeszvósárlúsi igazolvún~'' igenylese lorlcnhct1k lc\,clczo
lapo~ vagy levelezőlap nagyságú külön lap~n, d~ 1_·ninclen_ese~~:c 
olyan inódon, hogy a szeszvúsúrlúsi ig_azolvanyl 1rc:s~an es. J..u
lön n1ásirányú közlést nen1 tarlalmazo ·1apon -~;;:~11 1genyeln1: , 

A szeszvó.sárlási igazolvúnyt azért kell kulon laP.?1: .1g~
nyclni, n1ert az igényléseket. ö_ssze~yüjt ve, n1e~ l~ell. or1zt11 e~ 
nyilván kell tartani; ha az igenylesen n1c.~s kozles l~ van, _az 
egyik ügy aligha intézhető el. .A..nna!\: tern-~e~_zet~s~n nincs -~i..0:
dólya, hogy a szeszvósárlús_i igazolvanyt kero kulon lap n1dsrol 
szóló levélhez n1cllékeltessek. . „ 

A rendelet értelmében egy hónapnál hosszabb idorc ::ie
gcndö szesz beszerzésére jogosító ~ga~olvá:iyt ncrn. ac~1at kt az 
crrvesüleV a kevés szeszt fogyaszto kis gyogyszcrtarak azo:1ba_n 
i;gfeljcbl; két havi szükségletüket egyszerre is igényelhetik es 
1negvásúrolhatják. . . „ _ .. • • 

/\. szeszvásárlási ivazolvanyt kero lapon iel l~cll. tu,1l~tn1, 
1 O rrv az irrénvclt szesz a gyógyszertár rnel~'ik havi. (kis gyogy-
1 o„ "" · • · ··1 · 1 l [ ·e '„ere szoln·1l ::;zertú1· esetén kct.-hav1) szu :;:seg e ca. ze:o: „~ · . 

.'1..z első - 1943. februúr havi szüksegl~tre von.atkozo -;
irrénvlésen feltétlenül közölni kell, hogy a gyogyszc~:t~r a7: 1D·!2. 
é~'bÖn inelyik gyógyáru- vagy szc~z:1agykcreskedotol (1llet\~e 
n·iYvkcreskedőktől) rnennyi szeszt vasarolt.; ezeknek ~z ~d?lo_k~ 
n~k· bejclent.Cse nélkül az egyesület ncn1 adhat ln vasarlast 
igazolv~nyt. „ 

.A..z igazolvUnyra a szesz, gyógyáru- vagy szcsz-kcreskcdo
nél errvarúnt inegvásúrolbaló. 

B~;dapcsl, 1943. janu~1r 16. ~ Dr. vité::: Várady Lci,~.:!ó el
nök, Grójj Gyula ügyv. igazgato . 

IVI. J{ir. Beliigyn1inis::.:tériion. 

f~rte:;ítés a g;yó.;~;:yszertá.rak átalakitúsáról 
2H0.325/1D-!-~. XIII. szú1n. 

l\.Jagyarors:::ár;i Gyógyszcrés:: Egyesület 
BudapcU. 

.Az Egyesület Elnöksége f. l:\·i n~ven1bcr J:ú 2~l.-ú'.1 l~c;t fcr:~~ 
szúrnú fcllcrjcsztésébcn - hivulkozassal a habo1u lolJtdn elo 
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úllolt sokféle nehézsl>gck:rc - arrí:l kert, hogy a 260.52C1-'ltl3·L 
B. IVL száinú rendeletben előírt és a nagyobb építkezéseket és 
útalakításokat igénylő 1nunkálatok kötelező elvégzését a hú
ború tarta1núra függesszcrn fel és ugyanilyen érleletnbcn intéz
kedje1n a törvényhatóságok első i.isztviselöjénél is. 

A gyógyszertárak berendezése és felszerelése túrgyúban 
kelt, 1935 jnnuúr hó l-én hatályba lépett 260.520/193-4-. B. lVI. 
szú1nú rendelet az előírt berendezés és felszerelési 1nu11ki1latok 
elvégzésére 1939 decen1ber 31-ig engedélyezett hntáridőt. Teljes 
öt esztendő úllt tehút . a gyógyszertártulajdonosok P.s haszon
élvezők: rendelkezésére, hogy a rendeletben foglaltaknak eleget 
tegyenek. Ennyi idő alatt feltétlenül cl lehetett volna végez
tetni a szükséges előírt munkálatokat. 

Ugyanitt rá kell 1nutatno1n a visszaté:rl területeken a gyógy
.szcrészetre vonatkozó egyes rendelkez2sek nlkalmazús{1t illető 
rendeletein1nck rend'dvül n1éltányos voli.úra is, an1elyek közül 
a Felvid6ken a 175.9:34/1939. E. 1\1. szú1nú rendelete1nbcn a na
g;:obb átalakítások és épitkezf'.>sek végrehajtására 19·~·!. deccn1-
ber 31-ig, az Erdélyre vonatkozó 333.-±50/194:1. B. i\/1, szi'in1ú ren
dr::lctcrnbcn 1945. decen1ber 31-ig és Ví~r;;ül a Délvic1'2kre vonat
kozóan a 313.576/19·!2. B. 1\1. szúrnú rcndcletcn1ben lf!-16. deccn1-
bcr 31-ig aclta1n hatóx1dőt. 

Erre való tckinleU:cl tehú1. ért.::::;ítern az cgycsi'itct Elnök
ségét. hogy ~1 fcllcrjc~z.tésbcn clűad:Jtt. l;:én.::ln1cl :1l!al(>.11oss{1g
ban teljesíthetőnek ncn1 talúltatn. 

Budapest, 18·12 .évi deccn1ber hú 23-ún. ·- .A. nlinisztcr !•c
lyett: Johan s. k. úlla1ntitkúr. 

l\'Iagyaran;::ógi Gyógyszeres::::: Eoycsii!ct. 
250 19-±3. sz{un. 

/1.. DélYi<léken is hatúl;rbalépett a I'l'. }!.agyar G~VÓ.b~'Szer~ 
könyY 

.::\ 313.576119·!2. B. iVI. szú1nú rendelet 1. S-únak (n1egjelen·. 
a IVI. Gy. E. E:.özle1nénvei 1942 február 1·!-i szún1óban) rendel
kezése ·szerint a I\T. fviagyar Gyógyszerkönyv a visszac~atolt 
délvidéki területen Hl-!3 januúr 1. nnpji"ival hatúlyba lépett. 

Felhívjuk a délvidéki gyógyszertúrak felelős vezetőit, hogy 
a hivatalos készít1nt:nyekct a IV. l\•Ingyar Gyógyszerkön:vv elő
irúsainak n1egfclclően készítsék, illetve vizsí;;áljúk n1cg. 

Budapest. 1~)·!3. jtinuór 1·!. - Dr. vité.:: llárarlu Lás,:lö el
nök, Gróff Gyu1a ügyv. igazgató. 
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lHagyarors::úgi Gyúgys:erCs;;; Egyesiilet. 
212/lH-!3. szá1n. 

:í~rtes!tés a sa.ccharinRbeszerzésérHl 

Több gyógyszcrti"ir panasszal fordult az Egyesülethez, kö
zölve, hogy eg;.·ik vag;.' n1úsik gyúg;,-árunagykcreskeclő ncn1 
hajlandó saccharint szúllitani, tekintettel arra, hogy az illető 
gyógyszertúr zárolt gyúgyszcrszükségletét olyan nagykereske
dőtől szerzi be, akinek nincs saccharin-úrusítúsi engedélye. 

.::\z Egyesület kérésére a Budapesti Gyógyórunagykeres
kedők és I-Cötszergyúrtók Ipartestülete vállalta az ilyen gyógy
szertúrak saccharinellútásúnak bizlositúsút. .i\..z Ipartestület 
közlése szerint „a nagyüzen1ü gyógyúl:unagykcreskedcln1i vál
lalatok egyező akarattal vállaljúk valan1ely gyógyszertúrral 
saccharinnal való ell{itúsút az esetben is, ha az érdekelt gyógy
szertár zárolt cikkekben való szükségletét 1núshol szerzi be. 
Erre az esetre is szükséges azonban, hogy az érdekelt gyógy
szertár szaccharin-vúsúrlúsi engedélyt kérjen e cikkre nézve 
eladási engedéllyel rendelkező gyógyúrunagykereskedöhöz". 

Budapest, 1Ó43 januúr hó 12. - Dr. vité.: 1iúrctcly Lás::ló 
elnök, Gróff Gyula ügyv. igazgató. 

;lI a g uu ro rs.:.:li !J i e; !JÚ!J ys:::e r{:~;:::; Eg uc;; ii 1e1. 
:233fl9-!3. szún1. 

,,:''%.. i'J. kir . .I>osta. Betpgsfgi IHzto~~ító Jintézet értesítése a. 
g:;ó~;ys:r.erek :-;zán1Iázásárúl 

.::\ Posta B. B. I. ielkéri n gyógyszertúrak t. felelős veze
tőit, hogy az Intézet terhére ldszolgúltatott gyógyszereket le
hetőleg havonta, dc legkésőbb háron1 1':<:1vonként szútnlóz?úk . 
. ~\ későbbi szinnlúzús a retaxólús és nz esetlt·ges fclsz61amlf:sok 
elbirúlúsa tekintetében súlyos nehézségeket okoz. 

!{éri tovúi:bú az Int~zct, hogy az egy csoportb3 trirtozó 
vényeket ne kapcsoljúk össze iüzögéppcl, rncrt ez 1negnehcziti 
n vénvck kczelóséL 

i'i ... -vényre fel kell jegyezni a szún1la tl1 tcl::;ziun6.1 '.sorszún1útl. 
a1nelv szún1 alatt a szúinlúban szcrencl. 

.::\z esctlcgps 1.nksa\·últozúsok icl:;]2n a vt,nyekcl külön cso
nortb:oi kc:ll sorozni ~eszerint, hog;.· a regcbbt v<:igy az újabb 
~irszabús érvényesség(:: idején .szolgi"iltaltúk-c ki a gyógyszerekt:t. 

Budapest, líl-!:) januúr hú 12. - Dr. Pit~:- 1/árady Lás.::1ö 
elnök: c·rUff CTytda ügyvezető igazgató. 
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260/1943. 
1"\lagyarorszciai Guógys:zerés::::: Egyesiiict. 

?zán1. 

Felhívás a fényiízési adó be.jelentésére és érf.esít.és a. 
fényűzési adóról 

A I'víagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület I<.özlernényeiben 
a 111. kir. I(özcllátásÜ2"Yi i\'Iinisztérit.un rendelete alanján több
ízben, legutóbb az 1n.!2 évi novc1nb~r hó 21-én megjelent lap
számban 5187/19-!2. sz{un ;:;Jatt felhívtuk kartár·sainkal, jelent
sék be Egyesületünknek, hogy 19-!2 évi április hú l-től havonta 
mennyi fényüz&si adót rótt ki gyógyszer! órukra az illetékes 
torgal1ni adóhivatal. 

Felhívjuk azokat a kartársainkat, akik a fenti szümú fcl
hívós 6. pont.ia szerinti bejelentésüket n1ég nc1n küldték be, 
vai;;y beküldték, de az illetékes forgallni adóhivatal igazolása 
nélkül, most már haladéktalanul küldjék be bejelentésüket. 

A bejelentést az illetékes forgaln1í adóhivatallal okvetle
nül láttamoztatni kell. 

Itt .ieg;..·czzük n1c;g, hogy piperecikk pótfeláral' a l{özel
látúsügyi Minisztériun1ba befizetni csak azoknak a karU\r.sak
nak kell, akik fényüzési adót fizetnek a iorgal!ni adóhivatalhoz. 

Fényi.ízési adót c;:.ak azoknak a karlársainknak kell fizet
niök. akik otthcn óllítanak elő fénvlizési adó aló cső cil;:keket 
(pl. illatosított: zsíradékok. tcjkréni.,~ dioolo.j, Ungucntum cni.ol
licns. kölni víz, alcoholtart.allnú rnás illatszer, n1indenféle pi
pereszappan és pipere rnosdószer stb.). 

A.ki a fényüzési adó alá eső cikkeket készen (elkészítve) 
szerzi be nagykereskedőtől vagy' előúllítótól, az f~nyi.ízési adót 
nen1 fizet, s a111int: n1ár fentebb említett.ük, ennel~ következté
ben piperccikk pótie!árat sen1 kell fizetnie. 

• A. fényüzési adó az illetékes forgalmi aclóhivatalnól 194-3 
évi januiir hó l-től egyéni átalányösszegben is íizethető, a1nenv
nyibcn kartársaink az egyéni atalúny összegére \'onat.kozó8n 
ugyanolyan egyezséget kötnek a forgahni adóhivatallal, 1nint. 
ainilyen a vegyipari forgalnli aclóváltságra köthető. 

Budapest, 19-1-3 január hó 15. - Dr. vitéz Várady Lciszló 
elnök, Grófi Gyula ügy\'. igazgató. 

Magyarországi Gyógyszerész Egyesiilct.. 
2-!1/1943. száni. 

l'trtesítés új „Nostra." kartondobozok rendszeresítksé.röl 
I~arlúrsaink közül többen kCrlCk, hogy a Benzol.sulfa1nid. 

co1npr. Nostra rÉ:sz&re kartondobozokat. is rcndszercsitsünk. 
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Egyesületünk e kivánalrnaknak eleget téve, Bcnzolsulfa1nid 
co1np1'. 10 és 20 darabos „Nostra" felíratú kartondobozokat 
készíttetett s így azok a jövőben nen1csak üvegfiolában, ,ha
nen1 kartondobozban is kiszerelhetők „Nostra" felirattal. 

Budapest, 19•13 janu8.r hó 14. - Dr. vité.:.: ·váracly Lás.::lo 
elnök, Grójj Gyula ügyv. igazgató. 

A f,L KIR. 3HNISZTÉR1m,1 
·170/19,1:3. I~I. E. szárnú rendelete eg;yes gyógyszerek és 

gyóg;yszcrkészítn1é.nyck pótlásáról, vala-mint a 1nagán
kórhúzak (n1agángyóg-:rintézetek) n1üködésben tartásáról. 

(I{ivonat.) 
A n1. kir. rniriiszlériun1 az 1939:IL tc. 1-±1. §-ának (2~ bekez

désében .foglalt felhataltnazás alapián a következőket rendeli: 

!. §. 
(1) A gyógyszerek, illetőleg a gyógysze:rkészítményck elké

.:,:zítéséhcz - a fennálló rendelkezésckhíl eltéről8g ·- felhasz
nálhatók az olyan gyógyszerek (pótszerek) is, an1elyckct erre 
r, célra az Orszógos I<.özegészségügyi T.ntCzet a Bud:::ip.;sti I<.öz
lönybcn kihirdetett határozatúval alkahnasnak nyilv{1nít. _A. 
határozatban 1ncg kc::il állapitani nz alkal!nasnak nyilvánitotL 
készíimény úllandóit is. · 

(2) Az Orszúgos J-:özegészségüg:rl Intézet gyógyszerek (pút-
szc:rck) vagy gyóg~·szerkészítn1ények meghatározott ké::::zletc 

tekintetében esetenként engedélyt adhat arra, hrigy a készletet 
&bban az esetben is forg2lo1nba hozhass~•k, ha ri. k6szlct ncrr. 
ielel meg a kihirdetett rcndelkezés(:i~nck. 

7. § . 
Ez a rendelet kihirdetésének naniún lép hatúlyba. 
Budapest, 1n43 évi január hó 7..:én. l(átlay 1\Iik!ús s. fr. 

1n. kir. n1iniszterelnök. 
(I\'1cgjcle11t a Budapesti I(ö:::löny lfl.f.1 jan. :!6-i 20. s:ún1ábc1n.) 

;\l. Krn. BELÜGYo!!NISZTímlUill. 
822.871/lH·lZ. B. I\L szán1ú rendeletr: a Iiüzgyóg·y~;zrrPllútli.:.; 
t.erhére engedél:i;ezett g-yóg-:rszerkészítinény árúnak re!en1e„ 

irse tárg;i..-úbau 
:\ l\i.i:--:cgész;;;égüg_\- rcndczést:röl szól{) 1H7G:::\:IV. tc. J:'.~G. l::c 

lii7. §-~1b<:11 kapoll f•.'lhat<>.ln1~1z{1.:.; a1:1pi;';n ;.· J.:i.ivctk(:t: ·,].:e:\ r,:n
dclc1n: 
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1. §. 
Jele11 rendelet mellékletében inegnevezett gyú1trfizcrkészit-

1nényért a 3-±2.460/1941. B. l\L sz{nnú rendelet 2. szú111ú 1nellék
letébcn nlegúllapitott úr helyett a jelen rendelet n1eilékletében 
íc:-!Yett úrút lehet felszún1ítani. 

2. §. 
Jelen rendelet kihirdetésének napjún lép ható.lyba. 
Budapest, 1943 évi januúr hó 13-ún. - l\. miniszter rende

letéből: dr. Sajó Lajos s. k. 111. kir. tiszti főorvos, h. osztúlyv2-
zető. 

.Y!. 

'" IV!elléklcl a 322.87111942. B. l\'T. s.::únní. 1·enclelcthcz. 
i\. közgyógyszcrellátás, illetőleg az állan1kincstúr terhére 

rendelhető gyógyszerkülönlegesség: 
01nnadin inj. (magyar) IVIagyar Pharn1a 1 ><2 c1n:J 1.36 P. 
(1\'Iegjelent a Budapesti l{özlönv l!J43 január 19-i szánuíban.) 

iH. Inll. IPARI ANYAGHIVATAL lGLEL}l!SZER
ÉS GYÖGYSZERil'AR OSZTALY. 

Zárolt cikkek út:aU:ás~!- a .b':\·óg')·szertár áta.clása esetén 

:1 l\Jagyarors::ági Gyógys:crész Egucsiilct 
Nagytekintctti Elnökségének, 

Budapest. 
• A... tárgyban küldött beadvúnvúra érte.siten1 a nagylckintetü 

Elnökséget:, hogy az 1939:II. tc. i13. §., illetőleg 11-1:. ~. nlapjún 
a szabad forgalon1ban korlútozotl gyógyszereket és kötszereket 
a g;:ógyszertúrak részére utaloin ki azzal, hogy körzetükhöz 
tartozó betegeket cllúthassúk .. ~\ g:vógyszcrésznek ;:iz az eljú
rúsa t.chát, hogy gyógyszertúrútadús esetén a zúrolt cikkeket 
teljes egészében ne1n adja ót jogutódjúnnk. ugyanc tc. 20G. 
§-óba ütköző vétség. 

Felkérctn a nagytekint.etü Elnökséget, szíveskedjék a zi"l
rolt cikkekkel \T.ló n1indeníéle \'isszaélést tudo1núso1nra hozni. 
hogy a 1negtorló intézkedéseket 1nc:gtehesscrn. · 

Budapest, 1943 januúr 12. - Dr. I(opcícs István s. k. osz
tályvezető. 

l\Jagyarországi Gyógys:::erés.: Egyesület. 
110-±/19-±3. szón1. 

:-\ g:i-ógyszertárak s:r.énsziiltségleténe.k hiztosítúsa 
Egyesületünk elniikségc n1ég a beszerezhető tüzelőanyag 

n1ennyiségét korlútozó 77.000 Hl-!~. Ip. iV;:. :::zúinú rendelet ki
adúsa Clőtt lépéseket tett u gyóg:yszcrtúrnk tüzclőanyagúnak 
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biztosítúsa érdekében .. ~\ 1n. kir. Ipari Anyaghivatal értesítette 
az Egyesületet, hogy a szén csoportos beszerzését eziclöszerínt 
ne1n tudja biztosítani. .A..z úlirat szerint a fennálló rendelkezé
sek értclinében n1inden fogyasztó régi beszerzési forrásánál 
köteles szénszükséglctét fedezni. .A..zok a gyógyszertárak azon
ban. n1elycket régi beszerzési forrásuk nern tud ellátni, az 
Anynghivc:.taltól kérhetik gyógyszertáruk szénszükséglctének 
biztosítását. Ebben az esetben beadvánnval kell forJulni a rn. 
kir .. A..nyaghivatal Széngazdúlkodási Oszt'úlyúhoz .. A... beadvány
ban a gyógyszertár pontos cí1nén kívül feltétlenül fel kell tün
tetni az eddigi beszerzési forrást, az cln1ult (1941-42) és a jelen 
fütési évadban n1ár beszerzett, valamint a jelenleg igényelt 
n1cnnyiséget. Ha a beszerzési forrás kiskereskedő volt, az igény
lésen fel kell tüntetni azt is, hogy a kiskereskedő inelyik nagy
kereskedőtől vagy búnyótól szerezte be a szenet. Az igénylést 
az ..t\nyaghivatalhoz kell cín1ezni, de Egyesületünk ügyviteli 
irocláj{1hoz kell beküldeni. Az igénylést levélben kell bekül
deni, dc a levél 1n{1sirányú bejelentést ne tartalinazzon. 

Felhívjuk I\:.artúrsaink fígye!Jnét, hogy csak a legindokol
tabb esetben igényeljenek szenet, n1ert a háborús nehézségek 
1niatt csak igen kis rncnnyiségü tüzelőanyag úll rendelkezésre. 

Budapest, lf.1-±3 januúr hó 2f.I. Dr. vité.: \lúraclu László 
clni..ik, Grófi Gyula ügyv. igazgaló . 

li'J. I\.ir. Postavc::érigazgntóság. 
2G7.78G. I\T. -:!. lH-12. 

(i~·óg~·sze-rtarialnlú (·sotnagok soronkh·iiii kezelése. 
[.s kfzhesltése 

T. Pdagyarors::.cígi Gyógys:::.:crés: Egycsiiletnck, 
Bttclapesr. 

.A... 111. kir. kereskeclc!cn1- és közlekedésügyi ininiszter úr
hoz, vala1ninl a 111. kir. poslavczérigazgatósúghoz intézett 1942 
évi dcceinber hó 10-i kellü, azonos tarta!n1ú bead\·ányaira a 
következőkről ért.esílen1 t.. Cünet. 

:\ gyógyszertartaln1ú (egészségügyi anyagokat, orvosságot, 
gcbé.szeti eszközöket. kötszereket tartahnazó stb.) csotnagoknál 
a Postakezclési Ut.asitú.s figycle1nbc veszi az ezekhez füzödő 
közegészségügyi érdekeket és előírja, hogy a feladó köteles az 
ilyen cson1agokra fig;,·cln1eztctö jelzőt. illetőleg n1cgki.ilönböz
!ctö piro.s papírlapot ru,t;;asz!ani. 

E ],:czclési u1asítú:-: rendclkczCst tartaln1az a1T~1 néz\·e i::;. 
hogy u~: ilyen jelzésü c~u1nag1Jkat „a Yi:::szan1aradús 1.:!kcrülése 
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érdekCbcn rninclig legelőszür kell szálli.túsra elökészítcni Cs út
adni". 

t\ 1n. kir. kercskedelc1n- és közlekedésügyi nliniszter úr a 
postaforgalo1n korlátozúsúról szólo 1942 évi október hó 5-én 
kelt I. ad 256.000/19-!2. I\T. ,t szárnú rendeletében, n1elyben r1 
belföldi cso1nagok c;·xpressz kézbesítését rnegszüntette, a köz
érdekü egészségügyi szc1npontok 1negóvúsa céljóból a gyógy
szcrtartahnú cso1nagok rtszére az expressz - tehát soronkí
vüli - kézbesítés lehetőségét tov{1bbra is fenntartotta. 

További kedvez111énves elbánást biztosított: a i'viinisztcr úr 
a gyógyszertart.ahnú cs'é)lnagok részére az 19-!2 évi decen1ber 
hó 10-i kelelü 266.560/HJ-!2. IV. 4. szá1nú rendeletével, 1nelyben 
a cson1agfelvételt a keddi és csütörtöki napokon általúban 
n1cgszüntette, azonban e szünetetltetés alól a gyógyszertartal-
1nú cso1nagokat kivette. 

A 'fenti keclvcz1nényekct. 1neghalacló intézkedések 1negté
lelére 2 jelen körühnényck között sajnúlalo1nra nincs 1neg a 
lehetőség. 

Budapest. 19-!3 évi januúr hó 12-én. - i\ poslavezérigaz
gató rnegbízúsúból: Olcasllatat!an aláírás s. I~. postafőigazgató. 

:rt I\.Ift B·!SLll{*~i?tllNJfSZ'.l'I~R.Jll!H. 

2B3.400 · l S-1:3. B. i\L ~zán1ú rendelete az Országos 1l'ársada~ 
loinbiztositó Intéz-el és hcl;yiszerYei terhére- készített µ;yúg-;\·
szerek árának n1egúllapHúsa iárg;\:áhan kiadott -1-!.t,llH-lO. 

!). :i\1. szún1ú rendelet kicg-é.szit{>se túrg)·áhan 

A közegészségügy rendezéséről szóló 1G7H:XI\T, ic. 1:~íi. i.!s 
167. §-úban kapott fclhaial1nazús alapjón a kö\·etkezökct rcn
dclt!1n: 

1. ~· 
(1) t\ -!-!·!ílH·lO. B. IVI. szúinú renc!clel 1. §-únak rendelkezése 

ncn1 vonatkozik a rnintaszerülcg 0lkószít.hclő gyógyszerekre, 
aincnnyiben azok alapúra nen1 t6telr..;nként. hanc111 egy összeg
ben van n1egúllapítva. 

('..!) .·\ jelen rendcll't ncin érinti annak a inc;;;úllapodú:-:nak 
Crvényél., an1ely az clöbbi bekezdésben n1c:gjcHilt gyógyszerek 
úrából a gyógyszerészt úrengcchnény nyújt{isúra köiciczi. 

'.:!. ~. 

Jele:n renclcll'l kihirclel0sl:nck nap.i[1n ll~p h:·a[dyb<L 
Uud<.\pc;,;L Ju.;:~ (:;,·i febru[ir hl1 B-~111. -"- "\ t1~i11;s:\-:.··1· hcJy,~tt. 

dr. 1\:ádúr Lt:t'('/!1c ·"· /,:. úllanHiikúr. 
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i\z ~lt közölt be~ügy1niniszteri rendelet a „Forn1ulae Nor
'.1;iales" u. n. cgyczn1enyes áron szabvúnvozolt vénY1nint:1; ·ü·ip
J<:.n az OTI és helyi szcr\·ci t0rhére rÖnclelt nvó;:,)'<;zcr·<e-1· ~ :,·1-•1-
b l l tt ')'"!' II„ l . . . ""· "' .. \. ~ ' o. nco. -' í: .('. c1~gccn:cn;r a.dasat incgszünlcttc. Tehát az 
cg) czn1enycs aru veny1n1n1~1k arúbül 1043 február hU 13-tól az 
OTI-nak ncn1 kell cngedn1enyt adni. 

_E _vényc~;;:. árszab\'Únyozúsi és szúinlúzási inódjára ·vonal
k?zo targyalasok inast vannnk folya1nalban az OT.I-val H·t ·1 
targyalúsok befejeződnek inég e hó folya1nán - érlesílésct 
aclu.:ik. annak ered1nény6ről. Egyesületünk ugyanis cl akarja 
k~rulr;.1 azt, hogy az OTI szá1nl<lk elkészítésekor Újabb har1na
d1~~ v~nycsoportban .kelljen ezeket' a vényeket szún11úz~1i. Ezert 
szukseges az OTI-nal az eljárás. 

Felhívjuk I{artúrsaink l'igyehnét t.ehát arra hogy az eoyez
n~néyes_ árú _vénynüntú~-: alapjún az OTI és h~lyi szervet' icr
~e~·c k1sz?lgaltatott gyogyszerekről 19.J.3 február hó 13-tól ki
~llllto.tt. yenyeket csak . akkor taksálj<lk, n1ikor errevonatkozó 
ert.es1tesunket n1egkapjak. 

Budapest, 1943 február hó 13. - Dr. i:ité:: \icír!idy László 
elnök, Grófi Gyula ügyv. igazgató. 

1Hagyaro1 s::ági G uügys::crés: Egycsil: eo:t. 

/l szeszyúsárlúsi iga1.nlván;rolt io\·úbbi igénylése és 
felhasználás::. 

~· . ..:-\ l~~nzügyn1iniszlériu1n -±77/19-l3. P. I\·I. szún1ú rendelete 
~;l_npJan. ~nall.ított szeszvúsúrlúsi igazolvúnyokat az E~vcsület 
~1!a1:1~ 1genyles nélkül folytatülag inegküldi azol~nak a~ ·gyógy
~1-e1 l<1r.~k'.1ak,. ~~1nelyek a íebruúri igazolvúny inclictl Hven
ertehnu ertcsltesl kaptak .. A..zok a gy6gyszcrti1rak tehút, Ü1ne
l}'.?ld~e~ az Egy~esül.:t: a februúri szeszvúsúrlúsi igazo1vúnv n1eg
kulclt.:s:v.el .e~y1.dejuleg. közölte, hogy a tovúbbi hónnpok1;a szóló 
szes~~:as~1rlas1 1ga~~lvan:-:t _ ld,,il~in igénylés n61kül 1negkapjúk, 
ne h.uldJenck be UJ<:ibb 1genylest.. 
. , 2 . ..:-\. budapesti gyógyszcrtúrak külön igénylés nélkül kap· 
Jak rncg szcszvúsúrlú.si igazolványukat a Bud~1pc.sli Gyógysze-
rész Testület útjún. · 

?· .A..zok a gyógyszertárak, an1elyek a inúr 1ncgl~üldött iaa
;ol\'.~inny1::l e~yütt. _n~.n1. k?ptn};;: .?.lya.n értcln:iü. ér:lesitést, an1~ly 
,,zc11n~ .nen1 .kC:ll u~b~1l 1genyc1n1ok a sze:::zva::arl<.isi igazr;lv:'n1\·t. 
csak tqabb 1genylesre kuphatnak szeszvúsiirlú::i i<:>a7.olvúnvt ,. 

-:!: I·Ia ~\ . n1egki.~ldötl ~zeszv<'.lsúrlúsi igazolvún'i~H1 fcl!.i.fnlc
l~tt: 1nenny1s_eg a L;nylegcs szükségletet nct'1l:o~n i1cn1 :::légitené 
k1 vagy esetleg n1eghalaclnú, errevonailiozóan értesítést kórünk. 
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5 .. A.. szeszvúsárU;si i!zazolvúnyün 10lLlintclctt szest:n1cny
nvisérrct lchclölcrr ug\·an8nnál a cégnél k..:11 bcszei·ezei, ahvl 
a·· gyó~c:;yszertúr sz""eszsiükségletét ezideig is fedc~te. I~a nc'.plún 
az eddigi ~zúlliló vonakodnék a szeszt kiszolg~llt<ttn1, crrol az 
Egyesülclet értesíteni kell. .. 

G. A szcszvúsúrlási igazolvány nc1n pótolja a n1egrendel? 
levelet. /'l.. :..::zeszvásúrlási igazolványhoz tehút a i~1egrcndelo 
gyógyszertár nevének és pontos cin1énel~ fclti.intci..cse 1nellctt 
külön lcvc:let, rnegrendclölapot is csatolni kell. 

Budapest, 1943 február hó 12. - Dr. vitéz ·váraclv Lásztó 
elnök, Grófi Gyula ügyv, igazgató. 

1\1. l{ir. Ipari Anyaghivatat Élcinlis:er- és Gyógyszeripari 
Osztály. 

Arusegél:rek n1egszüntetl>:Se 
A. iHagyarcrszági Gyógys.zerész Egyesiilei 

1Vagyteldntetií Elnökségének, 
Budapest. 

Egyes gyógyszertárak .. ké~·ésérc !~~u~alt, ~1r~1se~~l~'~l~ 1 ~ a .:~1-
nak netn \'Oltak inegfelelok es sok \·JS::oZ<h~les1c \CZ1.;lLe1\.,. ezert 
az úrusegélyek eddig-i gyakorlat szerinti !dutalús~1t az ectc1;,g l?c
futott úrusegély iránti J;::éreln1ekben gyakrabban szere[llo c1k
kek fcjadagjárlok cgviclejü ieletnelése incllet.t, n1eg:szt~nlctem. 
Nen1 z~1rkózon1 cl az~onban az elől, hogy azokat a gyo_gys~er:
túrakat, an1elycknek a körzetében a jövőben nagy?bb letszamu 
n1unkást foglalkoztató közn1unka, építkezés,_ útép~lt;s _in~ul n1~g, 
varrv új ipartelep alakul stb., annak kcllO hatusag1 igazolasa 
utÓr1 katerróriacmelésben ne részesítsen1. , . , . 

I-\.ülön° kiutalúst kérhetnek, a szállílús tartan1ara, korhaz1 
szclllítússal n1egbízott gyógyszertclrak ü;, de . k~reln11.1ke~ csak 
akkor vehetem Iigyele111bc, ha a kórhúzzal kbtbt~. eredeti .s~e!:
ződést, vagy az eredeti 1negbizólc\:e1~t ben1u~at.i~ll.;:, czenK;vul 
a kórház részére történő 1negrendelese1ket a ko~·hazza~ SZ_'.'lb 0ÜY
szerüen igazoltntjúk. Az igazolúson kivlll tartozik ~. korl~az egy 
olyan &rlcln1ü nyilatkozatot i~ tci_1ni;. an1el:.'bi:1:: k~Jelcn.ti, .h~g~ 
a szóbanlévö gyógyszereket n1as ceglol nern kn,anJa bc.sze1e1-111. 

.1-\1nennyibcon a gyógyszert úr nein sze1:zü?éses szúlli tó, úg~ 
n, kórhúz eseteEkénti eredeti n1egrendeleseLt kell bc1nutatn1, 
de ebben az esetben is csatolni kell a kórház fent el!nondott 
nyilatkozatát. 

· A hiányosan beterjesztett kéreln1eket ncrn vehet.cin figye
le1nbc. 

246 

Fclkéren1 a nagylckinletü Elnökséget, sziveskcdjék fent.ic
ke:l az Egyesület 1-:cbclébe tartozü gyógyszerlfirak tudon1~1sára 
hozni, egyben szíveskedjék felhívni a Iigyeln1et arra, hogy 
1ninden visszaélés az 1939:IL tc. 206. §-úba ütköző vétség és a 
le. 213. §-a szerint a kísérlet is büntetendő. 

Fogadja a nngyteldntetü Elnökség szíves fáradoz:J.súérl 
őszinte köszönete1net. 

Budapest, 19-:!3 januúr 25. - Dr. I<:ovács István s. k. osz
tcllyvezctő. 

frlagyarors:::ági Gyógyszerész Egyesület. 

2621/19-!3. sz8.1n. 
li.öiszerek igén;ylése 

I(artársaink igen nagy sz8.n1ban küldenek kötszerigénylé
se}::et kötszernagykereskedőjükhöz, illetve 1-::ötszergyárakhoz, 
ainelyben gyógyszertáruk havi ellútn1únyún felül „köt.szer
segélyl" kérnek. 

. .\z P„nyaghivatal a Magyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület 
J(özte1nénYeinck ezévi -!. száinúban közzétett átirata szerint. az 
iirusegélyCk eddigi rendszerét 1ncgszüntctte; ez vonatkozik a 
kütszerckre is. 

I.:::ötszcrt gyógy.s;:ertúr kontingensén [elül nein igényelhet. 
Jía gyúr, üzcn1, kórhúz stb. gyógyszcrtóron keresztül kötszert 
ldvún beszerezni, ezt igényelnie kell. Ilyen esetben a n1cgrcn
delő (gy<lr, üzeni, kórhúz stb.) „Anyngigénylés zúrolt készlet
ből" cí1nü nyon1tatványt tölt ki, szabályszerücn alúirva. Ez a 
nyo1ntatvúny vala1nennyi ipari és kcreskr:clc!n1i ka1narúnúl ka1?
ható darabonként 10 fillérért; egyesületünk ügyvit-::li irocliqa 
is készséggel inegküldi 1nindazoknak, aldk bélyegben l)Cküld1k 
ti.Z Úl'Úl (;s iclbélyegzett VÚlaszboríiékoi küldenek. 

A nyorntatvány 1. rovatúba az igénylést benyujtó gyúr, üzcrn, 
kórhúz stb. nevét és címét kell beírni. .t\ 2. rovatban azt a köt .... 
szergyárat kell inegnevczni, ahonnan a kötszert be kív<lnja 
szerezni; a gyógyszertúrat nc1n itt, hanc111 a ti, rovatban kC.:ll 
n1egjclölni. .f\ ny1ntat.vány n1ásodik old:::i.lón az indokoló.s rc
sz0rc fenntartott helyen indokolja 1neg az igénylö (gyúr, üzen1, 
kórház stb.), hogy az ig0nycll kütszerrc 1ni&rt vun szüksége. I-I~ 
az igCnylő hadiü-~crn, ezt is igazoltatni kell az üzcrn katona1 
parancsnoksúgáv;;tl; ha cséplőgéptulajdonos az igénylő, ezt az 
clöljúrósógnak kell igazolni. l·Ia polgúri kórhúz azért ki\'<Ül 
kötszert beszerezni. inivcl a l~ötsz'.c:rrc katonni betegek keze-
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lésc céljából van szüksége, ezt az illetékes hadtestparancsnok
súg vczctőorvosa igazolja .• ~\z igénylés 6. rovatában incg kell 
jelölni, hogy rnelyik gyógyszcrt.iir útján kivánja az igénylő a 
kötszert beszerezni. Ezutiin nz igénylőlapot az a gyógyszertár, 
a1nelyet a 6. rovatban az ig0nylő rnegncvczett, a kötszcrgyúr
hoz tovúbbitja. i\„ húborús .anyaghiúny következtében csak a 
következő kötszerel~ igényelhetők: 

Steril gyapot 10, 25 és 50 oranun. 
l\!Iullpólya 5 cni >< 5 1n; s X 5 ·1n. 
Steril gaze 1/.1 1n és 1/'! 1n. , 
Gyors kötözőpólya 6 cin X 5 ni; S cin. >< 5 ln; 10 c1n X 5 1n. 
Gyps pólya 10 c1n X 5 ni. 
Leucoplast nen1 igényelhető. 

r\z Anyaghivatal csak a szabályszerűen, tehát a fentiek 
szerint kiilllított igényléseket veszi érde1nleges tárgyalós .alá. 
. l\z Anyaghivéüal hatúrozatúról a kötszcrgyilr küld a gyogy
szcrtúrnak értesítést. 

Budapest, 1943 februclr hó 26. - Dr. vilé:::: 17árac1y László 
elnök, Grüjj Gy1da ügyv. igazgató. 

A •. ~\L !\..lR. Thl!I'-ilSZ'fÉR.lUi'if 
1 o:i0/1 D-!:t TuI. E. ~zfuuú ren<lelete a Jiagúnallu1hnazottak 

Eizto:..;,ít.ú Intézete. te-riileti !lletúkességéuek kiterjesztése 
túrgyáhan 

.t\ rn. kir. n1inisztéritun a betegségi és baleseti ki.itclezö biz
tosítiisról szóló HJ27. évi XXI. tc. 130. §-únak ne!:(~'Cdik bcl;;:cz
désében kapott ielhatal!nazas alapján a következőket rendeli: 

!. §. 
_i\. betegségi biztosit.ús szcinponljóból a l\Tagúnalkalrnazot

üü~ Biztosító Intézet.ének területi illetékessége Pestszentlőrinc 
rnegyei vúrosra, tovúbbú A.lbcrtfalva, lVIútyúsfüld, Pestújhcl;..·, 
R.úkosszentinihúly. Sashalo1n. Soroksúr 0s Szigetszcnt111iklús 
nagyközs0gekre is kiterjed. 

2. §. 
Ez a rendelet az 184.3 l:\·i 1n;ircius bú l. napjún lép hntúlyba. 

i.fégrchajtúsúról a belügyn1inisztcr p;oncloskodik. 
Budapest, 19·!3 évi iebrui1r hú 15-én. - J(ál1av I\-Iiklús s. /~. 

rn. kir. 1niniszterclnök. 
(l't'lcojclent a Budapesti J{))z!()ny 19-13 febn1ár 23-i s::án1ában.) 
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1\11. l{ir. Bcliigyniinisztéri1on. 
290.523/19-!2. XIIL szúin. 

Be nen1 szerezhetéi hiYatalos g1·óg;yszerek készlethen1artúsa 

Vala1nennyi törL·ényhatóság első Uszt.t1tselőjének és a kö::
iga::gatcísi kirendeltségek vc::ctöinck, 

S::éidtclyciken. 

A f\/Iagyarorszúgi Gyógyszerész Egyesület felterjesztést inté
zett hozzám, amelyben tudomáso1nra hozza, hogy több egész
ségügyi hatósclg a közforgahnú gyógyszertárak felelős vezetői 
ellen kihágási eljárúst inditott, n1ert egyes hivatalos gyógyszer 
készletben tartásúról ne1n gondoskodtak. 

I<:étségtelen, hogy a háborús viszonyok egyes gyógyszerek
ből bennünket a legnagyobb tnkarékossúgra kényszerítenek . 
Sőt vannak olyan gyógyszerek is, a1nclyek időnként ne1n sze
rezhetők be. Ezért a gyógyszertár felelős vezetője önhibáján 
kívül kerülhet abba a helyzetbe, hogy készletről a fennálló 
törvényes rendelkezések ellenére gondoskodni nc1n tud. 

~l\z .t\nyaggazdálkodils Gyógyszeripari Bizottsága fclkéré
se1nre 905.728/1942. szúmú leiratúban, a1nelyet a gyógyáru nagy
kereskedői érdekcltségckhez intézett, elrendelte, hogy 1nindcn 
gyúgyárunagykcreskcdő köteles az <lrut rendelő gyógyszertár 
eredeti szú1nlújúban 1nindcn alkalo1nn1al feltüntetni azon gyógy
szereket. ainelyeket a. gyógyszerész ugyan rnegrcndclt, dc an1e
lyeket Uruhiúny vagy egyéb okok n1iatt a nagykcrcskeclű szúl
lítani nbn1 tud. 

Ennek a :-;zún1lúnak Icln1ulalúsúval a gyógyszerész nlindig 
igazolhatja, úgy a hatóságok, nlint a rendelőorvosok előtt, hogy 
az úrubcszerzés tekintetében kellő gonclossúggal és körültekin
téssel júrt. cl. Ilyen esetekben tern1észe:tcscn kihúgúsi cljárús 
indítiisúnak sincs helye. 

Ezért felhívo1n .:\lispún (Polgánncster, Vezető) Urat., uta
sítsa hatóságait, hogy jövőben ilyen esetekben uz eljáró ható
súgok, illetöleg szakközcgc.ik kérjék be ;::i fentebb e1nlítctt iga
zolúsi és hCt a gyógyszerész ennek eleget tesz, a felesleges kiiz
igazgatúsi cljúrús elkerülése végett is, n inegtorló cljúrús fo
lyanEltbatételétől tekintsenek cl. 

Jelen renclelkezéscn1ct 1ninden hatósúgúval, az al~ija ren
delt tisztiföorvass;:ü Cs tisztiorvosokkal tudo1nús és 1negfclclő 
tovúbbi cljúrús végett sürgősen közölje. 

Budapest:, 19·!3 évi februúr hó 17-én. - ~!\ 1niniszter he
lyett. Johan s. k. úllan1titkúr. 
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.1\iagyaroi·s:::ági Gyógys:::erés::: Egycsiilcl. 
30-13 'l::J-1'.~. szain. 

:Pipert'."iZappan ht>jele11tése t's szétosztása 

l1... 111. kir. küzcllútú~ügyi rninisztériu1n vonatkozó rendelete 
alapjún a közforgalinú gyóg~·szertúrak felelős vezetői a Szap
panclosztús IVIinisztcri Biztosa últal gyógyszertáruk részére ki
utalt. szappaninennyisógct a szappan útvétele alkaln1úval rnin
denkor kötelesek bejelenteni a helvi közellátási hivatalnak. 
Ainennyiben a köz~llŰtási hi\·atal az ~elosztás tekintetében uta
sítást ad, a gyógyszertúrak is kötelesek alkaln1azkodni ahhoz. 
Ilyen utasítús hiúny~lban a pipcrcsz.'..lppan szétosztható. 

A pipcrcszappanból kéthavonként és szen16lycnként leg
feljebb egy darabot, két évesnél ncin idősebb gyennek részére 
havonta 200 gr pipereszappant, borotvaszappant cr:ik 16 évesnél 
idösebb férfiak részére szabad húro1nhavon.ként legfeljebb egy 
?arab,ot kiszolgáltatni, a fogyasztó v{isúrlósi könyvébe való be
JCgyzes 1nellett. A gyügyszert{ir a vúsárlúsi könyvből ellenőriz
n! tartozik a kiszolgáltatható rnennyiség n1egúllapilúsúhoz szük
seges adatokat, nevezetesen azt, hogy hány igényjogosult sze
repel a. vúsúrlúsi könyvben. A gyógyszertúrak a beszerzett és 
kiszolgaltatott pipcrcszannanról fcljeg:1zést kötelesek vezetni. 
..!\ feljegyzésben tétcleuk&i;t fel kell tüntetni n beszerzett ineny
nyiséget, a beszerzés idejét és n1eg kell jelölni, hogy 1nely nagy
kereskedőtől szerezte be a gyógyszerlúr a pipereszappant. 
Ugyancsak fel kell jegyezni a naponta ldszolgúltatott szappan
n::ennyiséget is. Végül pipereszappant attól a nagykereskedő
tol, a1~;0lyhcz a gyógyszert.úr be van osztva, csak külön ineg
rendclolapon lehet rendelni; ha a rendelőlapon a szappan 1nel
lett 1nús is szerepel. a szappan kiutnlúsát nen1 lehet elintézni. 

F:::lhivjuk 1\:artúrsaink figycl!nét az idevonatkozó rendel
kez0sck szigorú bctartc:",súra, inert ellenkező esetben a Szappan
closztás l\'Iiniszlcri Biztos;:i kizúrja a t,;yógyszcrtúrat 8 szap
panelosztúsb6L 

Budapest, 18-±3 111~1rcius hó 10. - Cr. vlté:: l/,írady Lászlo 
elnök, Grójj Gyula ügyv. igazgató. 

3139/Ul-±3. 
lilagyarors.:cígi Gyúgys:crés;; Egyesiilct. 

szún1. 

Barbi! 10 > · 0.30 lü!rt"on rendsze;:esít.ése 

_A_z Egycsülr:.:1: Betrbil 10 0.30-<is No.str~1 kartont rendszc-
i-csitett. .:-\ kartonok rnúr clkészült0k, lgy bc:.:zerczhc!.ők. Tójé-
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kozlatú:.:ul közöljük, iiogy a Barbil és B<:irbilet.ta kiszolgúltatú
~;úra szolg~1ló al{ibbi Nostrn-karton0k Yannai-: forgat ::1nb2n.; 

13. sz. Earbilctta 30 > 0.015 g 
20. sz. Barbil 10 : 0.20 db 
21. sz. Barbil 20 >. 0.10 db 
22. sz. Barbi! 10 .· : 0.30 db. 

l\Jagyarors:::(igi Gyógyszer(:s:.: Rgyesiilet. 

JVI. I\.ir. Ors:::ágcs I\.bzcgészségüyyi Inté::::et. 
e. 1525.119·!3. szám. 

,.i.1 ][)iol n1üll:akaóvaj cnge.délyeri:.ése 

Diaclie1nia Straub Sándor Gyógyszervegyészeti Laboratóriu1n 
Vegyszer Nagykereskedés, 

Budapest. 

l\/Iult évi n1úrcius 17-én kelt beadványára érlesitem, hogy 
a Diol inükakaóvaj e!ncvczésü készit1nényét a vezetésein alatt 
úlló intézet Che1niai Osztúlva n1egvizsgúlta. A 1negejtett vizs
gálat: szerint a készít111ény Sajútsúgai és állandói a következők: 

E„ül.ső: kak3óvajszerl't; - szag: vaniliúra en1lékcztc>lő; 
szín: halvúnys{1rga; - lógyulús: kb. 30 e~·: - olvadúsi pont: 
36.5-37.0 e·": - savszún1: L21; - jódbr61nszúm: 7·L35. 

t\ készítffiény suppositoriuinok kézzel való alakit3s<lra ner:1, 
varrv csak erős hütés n1cllell alkal1nas, a suppositoriu1nok k1-
önt.'ésscl történő készítésére azonban használható. 

i\ 1ncgej1ctt vizsgúlal erec\1nénye!~ent értcsít~tn, L Cíinet, 
horrv készitn1énye a 33·1.925/19-!L XV. B. 1\'L szan1u rendelet 
ah~[ijún gyógyszerek 0löúllítúsúra kakaóv;:ij helyi;:tl ;;isszavo
núsig fclhasznúlhaló. 

Buclancst 18-!3 februúr 52. - Főigazgató incgbíz~1sáb(1l: Dr. 
Scltu1rk Elen;ér s. k. cgyctenü ny. rk. t~1núr, igazgató. 

I\'fagyarországi Gyógys:erész Egyesillct. 
~503/Hl-!3. szán1. 

~!\. cukor forgahnának és fog·;yasztásának újabb sz.abúlyozása 

~A,. n1. kir. közcllótúsügyi ininiszter 103.0ú0/19·1:'.i. I\:. 1VI. sz~1~11 
alatt n1ódosílotla ;;1 cukor és zsír forgaln1únak 0s fo;,;yasztús~:
r:ak szabúlvozúsúról és a kötött élchniszergazdúlkoclús külts~-
geinek IedC.zéséröl szóló korúbbi r2ndclelekcL_ . 

A rendelet 3. §··únak (-±) bekezdése szerint a gyogyszer
túrak, a részükre hatósiigi utalványra kiutalt cukor rninden 
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idlog1:~.1~1:11ja. utűn,_ a_ köt~_tt élehnisze:·gazdúlkodii::. költségeinek 
c~l_?.ZC:>Cte .negy -~·d!_crt J.:otclc;>ek beftzctni a 15U.'/97-cs sz~un(; 

,~I-...~zi.::ll. !YI11:.: I<;otott gazdálkodás költségeinek fedezése (cu-
1~?:) bevetcl_1 .s~amla, Budapest" clncv::;zésü postatukarék1Jenz
t.~1 ~ cs~ld.;:szai:nlara. A dij befizetését ir,;azoló postatakarékiJénz
t.a~; .... ehsn:erv~nyt a hatósági cukorvásúrlú::i ulalvúnyra ró k<::ll 
~~„.~sztan1,_ . v~1gy ab!1oz clvúlaszlhatatlanul Lozzá kell füzni. 

;,an hat?sa~1 u~alvanyra, a111clyhez a díj befizetését iaazoló 
P.ost<:~~akar7kpenztari elisn1crvény hozzáfüzve nincs, cukr~t ki
s~?~gdltat!11 n:11: ~zab~1d és az ilyen utalvány a cnkorkercske
dok ~_lsza1nolasl1 nal e1szún1olűsi ok1nányként fiayelembc ncin 
veheto. "' 

. ·~ ren~elet a Budapc;;,ti I<.özlöny 1943 évi múrcius 17-iki 
szan1aban Jelent 1neg és kihirdetése napján lépett hatúlyba. 

.. ~udap~s_t, ~943 n~.arcius hó 23. - Df. i:itez \láraciy László 
elnoh., GrofJ Gyula ugyv. igazgató. 

_Magyarországi Gyógys:::.erés::: Egyesület. 
3227/lfl-!3. sza1n. 

/l g;yíigyszertári szesz nu~grcntle1ése 

Fclhív1·u1- J< 0 1·t'11·'" · 1- r· 1 · ho · ·'" ,,_~, ' :-,;:un.\. 1gyc inet. hogy n szcazutalvútr,·ok-
zrr .a. sz,e;:z.nagyk·e.rcskcdő va~y szcszgyúr reszérc 1nindel1kor 

tnc,,,_rcnd.cloldpot lS k(;;ll n10.llekclni. i\ 1neurcndclől·11Jon tün-
te~-:cJ- fel ·1 szec: l 1 . 1 . '=> e 
. ~- " • , . e -Zll a Vi.ll1Y Jan IS cngcdélycz<::lt 0s n1cgrcndclt 
!:1;_nn_~:1s:~?t., a. 1ncg1:.~1;clC::lés keltél és feltétlenül üssék rú a 
,,,} ogy::izc1 ta1 belycgzoJct 1s. 

1 
Budapest. Ul-43 n1úrcius hó lli. - Dr. vité.: V~ír(!d!I Lcis.:tó 

e nök, Grójj Gyula ügy\·. igazgató. 

iWagyarors.:ági Gyógys::eres.: Egyesiilet. 
:l50Bil!l43. szún1. 

.·lz cgységl.'S pipereszappan leg1nagasahh árának 
n1egúIIapítfrsa 

1\ 111. kir. közellútúsügyi 1niniszlcr 17.-!00.ií943. !{. 1\1. szún1ú 
rC!nclclct~ ~Jjra szabúlyozza az egységes pipcreszanpan lcrrn1a
gasabb arat. 1\z egységes elöírúsú illal- va..,.y • rrvó<rvh~t·\"·ú 
anyagokat t.artahnazó, darabonként pnpirba cs;'1nn~;1t"'·pipe'r~-
szappan lcgn1agasabb gyúri óra: "' 

1. n~gykereskedők részére 100 k;;-ként ·147.-- P. 
2. kiskereskedők részére 100 kg-ként ·!82.- P. 
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l\ forgahni adóvúltsúg az árakhoz hozzúszámitható. A nagy
kereskedő kiskereskedőnek történő eladás esetén a beszerzési 
úrhoz legfeljebb 8°/o bruttó hasznot számíthat. Beszerzési úr 
alatt a nagykereskedők részére 100 kg-ként 447.- pengőbcrt 
1negúllapított úrnak a forgab:ni adóvúllsággal növelt összegét 
kell érteni. 

A 17.400/1843. IC. 1\/L sz<in1ú rendelet 3. §-a szerint a 10 dkg
os gyúrtúsi súlyú illat- vagy gyógyhatású anyagokat tartaln1azó, 
papírba cso1nagolt egységes pipereszappan leg111agasabb fo
gyasztói úra az orszúg egész területén darabonként 12 fillér. 

Az illat- vagy gyógyhatású anyagok hozzútételc nélkül clő
óllitott pipereszappan eladúsúnúl a 17.300/1843. I<.. Tv!. szún1ú 
rendeletben az egységes 1nosószappanra megállapitott úrak ér
\'énycscJ.:. Ezek fogy~•.sztói úra az egész orszóg területén: 

10 dkg gyürtúsi súlyú darabokban db· ként 26 fill. 
20 dkg gy<irlúsi súlyú darabokban db-kénl 52 fill. 

A rendelet a Budapesti !{özlöny 1843 évi n1<lrcius 21-i szú-
1núban jelent n1cg és kihirdetése napjún lépett hatúlyba. 

Budapest. Hl43 1núrcius hó 24. - Dr. vité: Vrírady Lrís::lci 
elnök, Grójj Gyula ügy\·. igazgató. 

IHagyaror:>.:ági Gyúgys::::crés:: Egucsiilet. 

3507. Hl-13. szún1. 

./l fogy~~:·;z{ók ré:;z{·~·e kUzyetlcnül kiszolgúlhd.ható adúli.ö1ek'.s 
p etróleunnne-nn;\'-iség 1negállapítása 

;\ 111. kir. Ipurügyi 1niniszlcr lG.300/194:1. Ip. JvL szú1nú rt:n
öclctc újn.1 5zabúlyoY.Za az egyes köz::;ége'.~bcn (v:1rosokban) a 
fogvaszt(1k részére J.:iiz\·ctlenül kiszolgúltatható ac1ók1:\telcs 
pc't i·ó lcun1n1cnnyiségct. 

i\. rendelet a fogyasztük r&szlorc ha':onta Jd:;zolgúltzitható 
DctrótCun11nennyiségct akként csökkenti. hogy nz e:;;y(·,-; hónn
i1ok tcldntctében az Ipari A„nyaggazdúlkodús i\s\·únyolajipari 
Eizottsúgúnak, illetölcg a 111. kir. Ipari 1\nyaghiva1al hatúroza-
1:.1ival n1cgúllapílotl pctróleun11ncnnyiségböl - az eddig kiszol
gúltatot t B5 11 'u helyett - 50'1 '11-ot. szabad löszolgúlto.tni. 

:\ rendelet a Budnpcsti !(iizl(n1v 19-!3 évi n1úrcius hó 21-i 
s:dunúban jelent 1nvc~ (~:> kihirdct\~;:;c naoJ:~n !011clt hatúlyba. 

Budc11Jl:i1. Hl·t:; 1n;'!rciu:> lló :2'1. -„ Dr. cit(~.:: Vurcicly L1i::::i<'• 
clnüJ.:. G1:cíjf G!Jtdo üµ:v·\·. iguzgaiú. 
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1Yiagyarországi Gyógyszere:;:::· EgyesiHe.t. 
3419/1943. szúm. 

Gyóbryszerkülönicgcsségek rendelésének engedél;rerL.ése a 111. 

ldr. Posta. B. B. I. terhére 

A. m. kir. Posta Betegségi Biztosító Tntézcte li21.19-i3. szún1 
ala~t _közölte, hogy a következő gyógyszerkülönlegességek rcn
deleset engedélyezte: 

1. I\:ezclöorvosok által való rendelésre: .A..lucol por és 
tablC:tta (Dr. \Vander), Menotheoson dragée (Dr. \Vander), Ronin 
injectio (Dr. \Vender), Dicodicl tabletta (I<:noll), V.,.eriazol Hqui
dum és ampulla (I<noll), Guajacodyl injectio (Rex;, Hypanodin 
injectio és suppositorium (Rex). 

2. Szakorvosok által való rendelésre: Trichornonacid tab
letta (Rex). 

3. Orsz{1gos főorvosi engedéllyel: Intrajod injectio (Dr. 
!Vand~r), \Vandervit-.A dragée és olaj, \Vandcrvit _'\.-.J-B dragée 
es olaJ, \Vander\·it B 1 tabletta és injectio, \Vandervit o., dra
gée és olaj, \Vandervit D~ forte injectio (Dr. \Vander) és- Gra
r.ugen paszta (!(noll). 

Budapest, 18-:13 múrcius hó 22. 
Jl,Jagyarors::cigi Gyógys::crCs: Epycsiilct. 

JG'.:!il8-!3. szúm. 
Budapesti Gyógys::.crC:;,: Testiilet. 

:?.. gyógy~z.erészek nc-n1 fizetnek kereskedelmi és iparluunasai 
illetéket 

.:-'\ székesfővúrosi 111. kir. Pénzügyigazgotósóg a Testület el
nökségének a gyógyszerészek kcrcsk0deln1i és iparkn1narai il
letéke ügyében tett elöterjc.sztésére n székcsfövúros vala1ncnnyi 
kerületi n1. kir. aclU.fclügyclöségéhcz és aclúszún1vitcli osztúlyú
hoz a 12.827,.,lil94:~. L fö. szú1n alatt a kö\·ctkcző körrendeletet 
intézte: 

„Egyik kerületben felmerült esetből arról gyöz6dött meg 
a m. kir. pénzügyigazgatúsúg, hogy n gyógyszerészek kereske
dclnli és iparknmnrai illetékfizetési kötelezettsége tekintetében 
az egyes hatósúgok és hivatalok ellentétes gyakorlatot követ
nek. Ennek megszüntetése céljúból tudoinú.sulvétel és 1nihez
tartás végett közli u ni. kir. pénzügyigazgatóság, hogy a 111. kir. 
pénzügyn1iniszt6riu1n a in. kir. kcreskedclcrnügyi n1inisztériurn
hoz 1926 évi április hó '.~G-ún 102.020-'lH'..:5. \iif.a. s;:::1n1 ala1t. in
tézett. útiratúbnn <.tZl az úlláspontot. fog\all~~ cl és azt ré:::zlcte
~cn n1cg i.s ínc!oJ.:c;lt;:1, hogy '-~ gyU.~y;-.::.:erl~trak tulr!.ídonosui é: 
béi-löi nc111 ickinthcti.í!-: kerc:!kcdöknek vagy iparo;.;oknak és ka-
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111arai illeték fizetésére ne1n kötelezhetők; a gyó.gyszertá_rak 
tulajdonosai még abb<:<n az esetben seem, ~1a a ~~'ogyszertarat 
nen1 maguk tartják üzc1nbcn, hancn1 azt .b:rbeaclJok: . . 

Utasítja azért a kir. pénzügyigazgutosag az ::.1dosz~1n1v1tc~1 
osztú1':okat, hogy a1ncnnyiben a n1t~ltl?~n vafa_mcly g):?Q'.:::~zc1-
tár ttilajdonosa, bérbeadója :a.;;;y, berl?Je te:·ne1::_ a g:-ngy::.z~:r.
túr üzeméböl, vagy bérbeadasabo~, szarn1azo JOV~d~lei:n t:l_d,1 
l .„ ·t 'iltal'inos J-ercseti adó alanJan. kcrcskedeln11 es 1pa1ka-

c 011 e e < '- • - - 1 (" 1' · h ln} 'J-ta marai illetéket: kívetett volna, ugy nnna~ or :~er.~ a ~-c_e'" ~ 
lanul tegyen javaslatot ;;iz íl.letékes 111. ,.lor .. ado:::ugy~los7.gn,el~ 
, .„ .~ben „.,. ilven k1veteseket n1ellozze, a. ku. adofelug:-e 
"'S a JO\,o ~.„ - d l - · · 1 
l-:. 'crCJ- pedirr kötelesek a törlést azonnal elren e n1 es a Je en ose.,, '" „ „ . . 

rendelet betartásút ellenor1zni. 
Budapest, 1943 múrc:ius 16 .. :-;;- Olvashatatlan aláírás s. k. 

n1inirzteri tanácsos, oszlalyvezeto. 
né1netprónai 1,Volfj Lajos elnök, I{ovács Ödön üv. igazgató. 

S:::ékesfóucírosi ~4.1kal1na::otlak Segitöalapja. 
~371/1943. S. a. szúm. 

..-1 1\-'.fa<ryarorsz. G;i,.·óg~;szerész Eg;rcsiilet. L Igazgatóságának 
ei. Budapest 

_.;_ 1'Iira gyógy- és keserúvízforrús -~észvény~~u·~as~i_g ~r.tcs~: 
tet'- hocrv oalackhi6.nv n1Jalt a 3 dl. I\'1lra keseruv1z tollesct e„ 
ár~~it{1 ~{1-t: beszünteti. -Ezzel kapcsolatban értesíteni a t. Igazga
tósógot, hogy a jövöben a gyógyszertórak a 1 c!L. IVH:·a k~scrú
vizct <.idhatjúk ki abban <.iz esetben, ha 3 dL reg1 n1_ar n1nc.~en 
rakt.úron. Félreértések elkerülése végett azonba.n a ve1~ycn tu:1-
tessék fel 1ninden esetben, hogy a nagyobb cson1agolast adtuk 
ki, n1ert ellenkező esetben a gyógyszerészi osztúly <.i 3 dL kese
rüvíz árút fogadja eL 

I\:ívúló tisztelettel: .!l S::ékesf6városi ~41kalnutzottak Segítö
alap;a. 

A oí. IUR. BELÜGY3lIN1SZTER 
315.927/19-13. B. ].[. szárnú rendelete egye-s g;i,.·élgysz~rkészít
nu~·nveÚ két kereszttel (t·]·) való n1egjelöiése, valanunf; ren

~delésük és Idszolgáltatűsuk szabúlyozása tárgyában 

' 1-,··,,crr·'.·:::.z"Ó"'ürrv rendezéséről :::zólú lGífl:Xr\i. tc. 137. e."s •'\ ~ , t:>'-" „„ "" t:>.- - " 

161. ~-aiban foglalt fclhataln1azú.:; alapjún u kiJvctk•:;zokct rc11-
delc111: 
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1. §. 
/>.. jelen rendelet mellékletében felsorolt gyógysz1.:1rkészít-

1nények a két keresztes crt) gyógysze.rck közé soroztatnak. 

2. §. 
Az előbbi §. érteln1ébcn két kereszttel n1egjelölt gyógysze

rek tekintetében a 260.510/1934. B. M. szilmú rendeletnek a két 
keresztes gyógyszerek rendelésére és kiszolgáltatására vonat
kozó rendelkezései az alóbbi eltéréssel nyernek alkal1nazúst: 

a) Az orvosi rendelvényen a beteg nevét, életkorát, foglal
kozását és lakhelyét is fel kell tüntetni. 

b) A gyógyszerkiszolgáltatás alkaln1ával a gyógyszerész az 
orvosi rendelvényt n1inden esetben vissz2.tarlani, megőrizni és 
a 1néregkönyvbe bevezetni köteles. 

3. §. 
Jelen rendelet kihirdetésének napjún lép hatályba. 
Budapest, 1943 évi március hó 30-án. - A nüniszter he

lye~t: clr. Johan Béla s. k. állanüilkár. 
1He11éklet a 315.927119~3. B. JVI. szán1.!l rendelethez. 

Dolantin, l\.ktedron, Centedrin, Dopidrin, Pervitin, Stin1uloton. 

(i\Jegjelent a Budapesti I\.ö:::löny l!J-43 április hó ·1-i szci1nában.) 

IHagyarors:::ági G11ógy3:::crés:: Egyesiilct. 
3985/1943. szám. 

Lúgkéiigé.nylés a használt üvegek tisztítására 
.A.. háborús üveghiúny n1ialt a gyógyszertárak kénytelenek 

a hasznúlt üvegeket visszavúsúrolni. A hasznúlt üveget leg
inkilbb marólúggal lehet: kitisztítani, 1núr csak azért is, nüvel 
a lúgkö az üveget egyben stcrilizúlja is. .A.. IVIagyarorszúgi 
Gyógyszerész Egyesület a használt üvegek kitisztit[l.sára szük
séges lúgkö biztositása érdek6ben rncgbeszClést folytatott az 
erre ille'i.ékes hatósúgok.kal. :.\ incgbeszClések credn1ényekép
pen az illetékes hatósógok a haszn{1lt üvegek kiUsztításúra 
szükséges lúgkövet a gyógyszcrtúraknak kiutaljii.k. J:\Z igény
léseket az egyesület ügyviteli iroclújúba kell beküldeni. 

Felkérjük tchút a gyógyszcr!.úrak L felelős \'czetőit, hogy 
- an1cnnyiben a hasznúlt üvegek tisztitúsa céljából lúgköre 
van szükségük - külön n1egkcrcsCsbcn forduljanak az egyesü
let ügy\·itcli iroc1{1júhoz. fcltüntci.vc. hogy incnnyi a havi lúgkő
llH:nnyi~ég. inclyct gyli.L;y;',:~er1úrukL:11i has?.núlt üvegei-~ lisztí
túsóra fclhasznúlni kivúnnuk. ;\z igényl(;;:;t lcvel1.:zülapon vagy 

1 
\ 

1 

1 

i 
1 

. .J 

1 

levélben kell bejelenteni, dc az 1násirúnyú közICsl ne tartal-
1nazzon. 

Budapest, 19-!3 iiprilLs hü 9. - Dr. vité: \1\írcidy Lás:l<i 
elnök, Grófi Gyulcr ügyv. igazgató. 

lH. l{ir. Pén:iigy1ninis:téri!un. 
202.44-!.119·11. XL b. szún1. 

It:ozn1etihai cikkek for~«::irui adóváHság;i alap,jául szolgáló 
keresl\cdelnu <-r~-ékének n1cgá1Iapífása. 

I{iirrcnclelct !!al::nii:n!lyi 11i. kir. pén:iigyigazgatóscíg;1ak és 
pe n z 11 g y1ga:ga tósá gi ki re H elei tség11 ek. 

Székhelyeikc11. 
. i\. ?:.:óg~'Szerészck, droguisl{1k, vala1nint az illatszerek és 

i:aztart~.:~1 ~1kke'.\: fo1~~alon1ba hozúsával foglalkozó kereskedők 
altat eloall1tott cs sa.Hit kiskereskeclelnü üzletükben forrralo1nba 
h?zott alúb:~ felsorol~ .kozn1ctikai cikkek forgalnü ad'Civáltsá
gf;na~~ nlap.i.aul s.zolgalo kercskedehni értékét (l.58.000· 1933. sz. 
~Jenz~1gyn;nn1~zter1, rendelet. -±. §. (3)-(7) bekezdés) az 19.J:2. évi 
J~1nuar hu l-1 hatallyal a követkczőkCppen úllapíto1n 111eg: 

Bril1:1ntin 1 kg S.60 p 
Dcpilútor 1 kg 1·1.- p 
Dióolaj . 1 lit. s.co p 
I<'enyöillat 1 lit. 15.üO p 
Glicerin 1 kg G.- p 
J.Iajrcgt:ncrútor 1 lit. 7.80 p 
!{ölnivíz 1 lit. 16.80 p 
Lotion 1 lit. 12.60 p 
Húsvúti locsoló 1 lit. ·1.- p 
I\:örön1lakk 1 lit. 1·1.- p 
Pariö1n . 1 lit. 50.- p 
Púder 1 kg ü.DO p 
Tejkré111 1 kg 6.80 p 
Napolaj 1 lit. 7..10 p 
Szújvíz . 1 lit. 13.- p 
Fogkréin 7-c.s tubus tucatja 3.20 p 
Fogkrérn D~cs tubus tucatja 5.-- p 
Fogpor . 1 1~g 2.50 p 
Izzad:is elleni szer 1 l~g G.- p 
Sósho!'szcsz 1 lit. 11.DO p 
Shrunpoon l kg 16.- p 

.A1ncnnyiben Yalun1clyik érdekelt ridúzó ::iz adUvúlt~ó;..:ot {,' 
nlúnyösszcgben fizcti 1 az útalóny összegének 1nególlapit'úsú!1:'..! 
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--------..,,-- -----,-----

19-12. január bó 1-töl kczdödőlcg a fcntc1Jb felsorolt cikkek lr
téke veendő alapul. 

Ezúttal is felhivorn a Ciln figyclrnét arra, hogy a felsorolt 
úruk elö,1llitúsával foglalkozó iparosok és kcrcskedi..i;,;: for(:;al1ni 
adóvúltságát cs2k kivételesen, abban az e~et_ben iehet. útal_úny: 
összegben n1errúllapílani, ha az Crdekclt acl0zonak a szob::tnforgo 
úrukl)ól elért "'rorgahna ne1n jelentős, eg~v;:;éges kiszerelésü .. gyúri 
jelleaü rnárkás árut nc1n úllil elő s égyf:b körltltnényck 1s, pl. 
Í1ogyei ipari alkahnazottakat sen1 tart, i;tdol~_ol.tt~i. tesziE <iz a_cló~ 
váltsó.gnak átalányösszegben való inegallap:tasat. A„ _kcznv:tika1 
cikkek inegállapítására szolgáló anyagokrol, valan11n_t a ter
melt árukról az átalányozott adózó is köteles raktarkönyvct 
vezetni s az árubeszerzésckre vonatkozó szú1nláit és lcveiezé
seit is tartozik 5 évig 1ncgőrizni. 

A fenti kereskedehni értékek alapjdn adóz0k a nyers;;inya
oot terhelő adóváltsácrot és fénvüzési forgaln1iadót az általuk 
fizetendő forgahni adóvúltságbÓl és fényüzési f.orgaln1iacloból 
nc1n vonhatják le, ennélfogva · részükre a fényüzesi forgal1ni 
aclón1entes beszerzési engedély nc1n adható ki. 

Budaest, 19-!L évi dcccinbcr hó 13-án: - !:\ n1inisztcr ren
deletéből: Dr. Tillniann s. k. 1niniszteri tanácsos. 

./3.. HL l;:ir. BeIUg-~:1niniszter nn.:~:~7/lH-1.B. l~. !\I. szún1ú rendP~ 
let.e . .--l li:óros rnéreg-él\'ezel:J·e alkahnas kábítószerek jegyzé· 

~ kétH~k küzzététele 

i\z 1930:XXXVII. t. e. 3. §-a els5 bekezdésének 1. pontjaban 
foglalt rendelkezésekhez képest a következőket rcndcl0n1: 

!. lj. 
i\z 1930:XXXVII. törvénvcikk és az 1933:\tIII. törv0nycikk 

alkaln1azúsa sze1npontjúból J~óros inéregélvezetre alkaln1as kú
bitószerek: 

a nyers ópiu1n, 
a gyógyópiu1n, 
a szívásra készített ópitun, _ . . , 
a 1norphin és annak sói, valan1int ininden gyogyaszatl cs 

nen1 gyógyászati készítinény (ideértve az ar;tiópiun1n~k. nevezett 
gyógyszereket is), a1nelyek több, rnint 0.2(110 1norph111t tartal-
1naznak, illetőleg - tekintet nélkül a 111orphil:itartalornr~ 
an1ennyiben azok szilárd vagy folyékony, dc gyogyszcrhatasta
nila0 l\.özö1nbös anvarrbnn foglaltatnak, továbbá 1ninclen olyan 
elöú'flitott és előálÜiti1ató n1orphinester, ainelyböl a tiszta 
111orphin visszt<nyerhCtö, v~tla111int a inorplünnak 111inden egyéb 
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:;zánnazéka, a cliacethyhnorphin (heroin) és sói, a bcnzoyl
n1orphin és sói, valamint a inorphin többi esterei és ezek sói, 

a bcnzyln1orphin (pcronin) és a többi 1norphinaetheroxycl, 
vala1nint ezek sói, kivéve a rnctbyln1orphinl (codcinl) és az 
ae1hyln1orphint (dionint) és sóikat, ha rendes gyógyalkC1ln1azás 
céljául szolgúlnak. Il~vennek kell tekinteni azt a crvöavszerké
szítinényt, a1ncly a cocleinből vagy a dioninból acia'gOn!'t'ént: 0.14: 
gr-núl többet ne1n tartaln1az és szúraz (szilúrd) ·alakban (pl. 
con1prirnatu1n) kerül forgalo1nba, illetőleg ha folyékony hal
n1azállapotú ké.szítinényben 1011/u-nál keveS~bb codein Vág.y dio
nin foglaltatik, 

a dihydroycodeinon (eukodal, hydrolauclin), dlhydroc:eidei
non (dicodid, nEocod) - kivéve a legalább 10°/o cnrdiazolt (tet
racor-0 és legfeljebb 0.5°/o clihydrocodeinon-sót együttc!':en tar
tahnazó gyógyszeres készítményeket, - clihydrorr:.orphinon 
(dilaudid) acctylo-dihydrocodeinon. vagy acctylo-dc1nethvlodi 
hyclrothebain (acedicon), dihydro1norphin (para1norf;,1n) és 'sóik, 
továbbú cstereik és ezek sói, 

a N-oxyn1orphin {geno1norphin), az N oxy1norphinos össze
tételek, vakunint a többi öt veg;.·ért0kü nitrogcnn1ornhin szúr-
inazékok, · 

a ihcbain és sói, esterci és ezek sói, 
a kókalevél, 
a nyers cocain. 
a cocain és ennek sói. ideértve közvetlenül a kók:.llevélböl 

nyeri valarnennyi gyóg:yószati és nen1 gyógyilszati készifn1ényt, 
ainely 0.10°/u-nál tiibb cocainl tartalinaz, illetőleg t2kintet nél
kül a cocaintar!.alo1nra, a1nennyibcn azok szil8.rcl vag;.' folyé
kony, dc gyógyszerhatústanilag: közöinbüs anyagból ioglaltalnak, 

az ccgonin és söi, vala1nennyi estere és ezek ;,;óL 
az indiai kender és gyógyúszati készil1nényci (tincturé'l, ex

traciun1). az indiai kenderből nyert g~·ant<1 és az olyan készit
n1ényck, a1nclycknek alapja a gyanta (hasis, escar, dzsa1nba. 
stb.). 

Végül a fent felsorolt bánnely tön1én;.·ségü kóbifóany<lgok 
és sz{irn1azCkok folyékony vagy szilúrd higi1úsai. 

2. lj. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatályba

lépésével a 262/19-!::l. B. l\iI. szún1ú rendelet hatólyút veszti. 
Budapest, Hl.J:3. évi április hó 3-án. -- ~!l... nlini.szler helyett: 

clr. To111cscínyi I\:áln1án s. k. úllan1titkúr. 

(i\Jeujclcnt a B1tclapcsti l{ö.:::lüny lD·l.'J. ápr. 10-i s.:á111ában.) 
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A n1. kir. ht·lüg·:rnünisztcr :·3-16.ti-18/l~J.J.3. l~. !.U:. szún1ú rcnde~ 
Iete a közgyóg~·szerellátás terhére. engedélyézett gyóg·yszer~ 

készíhnény árán:1k fclen1clé!-ic túrg)·ábau 

A. közegt'.~szsGgügy l'Cncl~z~séröl szóló 1876:XIV. le. 136. 
és 167. ~-úban kapott :relhatahnazús alapján a kövctkezökeL 
rcndclen1: 

1. ~-
.A.. jelen rc11delet 1ne1\:S'.tlet6ben n1cgneYezett gyógyszerli:é

szitn1CnyCrt a 3·!2.·IG0/19-11. B. 1\J. szán1ú rendelet 2. szán1ú 
1nellékletCbcn 1negúl!apitott '.0Lr helyett a jelen rendelet nlel
léldetébcn felve~t úrakut J;:hct fclszán1ítani. 

2. ~-
_:.\. jelen rcnclclet kihirdetésének napján lép hatályba, 
Budape$t, 19·1:~. évi úprilis hó 12-én. - _A,_ n1iniszter ren

dcletCböl: dr. To11u·si!.: Jó::scf s. k. nlinisztcri tanácsos. 

l\'lclléltlet a 316.G·!S/19·13. 
közgyógyszcrellútús illetöh:?g 
hető gyógyszerkCszí';n1ény. 

Solusalvarsan l\Iagy~tr 

1> 1 cn1:i 

1.;· 2 Cili:: 

1 · 3 ci11:1 

1~,·l Clll': 
l·, 5 crn:: 
1' 6 cin:: 

lO> 1 cin:: 
l0:·,.2 cnr: 
lO: ,:.: cni:: 
10 :: >1 cnv: 
lO> 5 cnr: 
10. ".6 c.nP 
50> 1 cnr: 
50; .2 cin:: 

50:; :-3 cni:: 
50> ·1 cn1:: 
5o:·, 5 cn1:i 
50: :6 cni:i 

B. 1\L szún1ú rendelethez. - ..... A.. 
,tz úlla111Jdncstúr terhére rendel~ 

Phanna 
1.93 p 
2.25 p 
2.62 p 
2.06 p 
:-3.3·1 p 
3.71 p 

13.2-1 p 
15.82 p 
19..!l p 
21.78 p 
25.29 p 
27.85 p 
B2.26 P 
65.79 p 
70.69 p 
92.67 p 

105.77 p 
118.87 p 

(1llc.r1Jrlr11t a EHdapo·.'.>fi I\:iJ,:'fii11p l9.í.J. ,·i:i á11tilis 11-i s.:ti~ 
lllCÍ./JU 11.) 
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A 111. kir. lleliig;·miniszter 318.414/1943. E. ill. számú ren
drlete a Ya~elinutn allnnnnak és a vaselintun JlaYun11u1k 

helyettesítése túrg;ráhan kiadott 333.774/1941. B. l\I. 
szán1ú rendelet hatál~·f'alanitása 

l\.. közeg0.szs6gügy rendezéséről szóló 1876:XIV. tc. 137. 
és 167. ~-aihan kapott felhataln1azás alapj<in a kö\'etkczől\:ct 
renc.lclcn1: 

_1\.. vaselinu1n albu1nnak és a vaselinun1 flavun1nak ungeun
tu1n parai'finivel \'aló helyettesítése tárgyában kiadott 333.77·!/ 
19'11. B. JVL szán1ű rendete: a jelen rendelet kihirdetésének 
napján hatályát veszti. 

Budapest, 19·13. Cvi április hó 12-én. - A nliniszter rt n
deletéböl: dr. To111csik Jó:::scf s. k. nüniszteri tanácsos. 

(•1lcyjclcnt a BHdapcsli Ilö;;löny 19.jS. ái:i li.prilis lfi-i :::.wi-
111ál!a11.J 

Jlfayyarors.:::úyi Gyóyyszcrés;; Eyycsiilct 
·1675/19-13. szán1 . 

. ;\ coclein és aeth;rhnorphin beszerzése 
A„ 1\fagyarorszcigi Gyógyszerúsz Egyesület E'.özlcn1ényei 

legulóbbi .szci1nában közzetett 09.227 /19·13. B. I\I. sz. rendele~ a 
kúhítószerek közű sorolta a ::ocleint és aethyln1orphint. vala
inint sóikat. .!J... rendelet lüv·~telt tesz a gyógyalkalniazás cél
júra szolgftló alakban forg·alo1ubahozott codein Cs acthyl-
1norphin l\.észit1nények tekintetében. 

:\.. rendelet következtében c1 codeinu1n phosphoricu1no: 
hyclrochloricu1not, továbbá az acthyln1orphin hyclrochloricu1not 
in substancia a lüi.bítószcrl\önyvccsbébcn levő sárgaszíJ1ü Jneg
rendelő!apon kell a nagyker2.skedőlől 111egrcndelni, éppen úgy, 
inin~ példüul a n1orphint. J\'Iiután a coclein vagy aclhyllnorphin 
tabletta viJgy injekció ncn1 tartozik a rendelet hatálya alú, 
tablettát vagy injekciót ~ovábbra is közönsúgcs n1cgrenclclö
lapon kell niegrenllelni, ;1za4 ncn1 a kábítószerek n1cgrcndell~
;.;6re szolg·[tló nyo1ntatvúnyon. 

Budapes':, lfl·l3. ciprilis 19. Dr. i:it{c/:: ·vúrady L<is.::l1j 
elnök. Gróff Gy1l/a. ügy·v. ig!lzgató. 

,1fayparors.:·ri.1Ji GyrJyys:::;cr{s::: Eyycsiilct 
·!676/19·!3. sz. 

~\.úbítószerek helyes l\ezelése és n1egTenclelésc 

I\:ülönösen a visszacs:r'.:.olt crdélvi és délviclCki területeken 
nincsenek tújékozva a gyó.S)'SZerlúrrik t. felelős vezetői a kóbi-
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tószcrcl~kel kapcsolatos szabilyokról. lviiután a kábítószerek 
helyes n1egrcndelése és kcz~lésc tekintetében nélkülözhete:Jen 
e szrrhályok isrnerete, a visszacsatolt erc16lyi és clélvidúl;;i gyógy
szertárak t. felelös vezctöin~'"k beszerzCsre aj<lnljuk a di.. I~aj
czy G6za fökapitúnyhelyct'.cs es dr. :i\lagay In1rc rendörtan<l
c.sos „.A. kúbitószcrekkel lcapcsolatos szabályok i.s1ner-tetése" 
cín1ü n1üvét. 11„ J;:önyv 2.50 pengöCrt az egyesületnél szerez
hető be. 

Buclapes:, 19·13. április 1n. Dr. Pifé::: V'drHdlf Lás:;;ló 
elnök. Grófi Gy11la. fjgyv. igazgató. 

111 ayyaronF::dyi G.1/Ó!f!JSZC r!:8:: Euyc.'iiilct 
<1678/19·13. sz. 

A babaszapJJan lef::.'1Uagnsabb árának 1negál1apítása 

_!J,. i\L kir. l{özelláttisi ::\'1iniszter 23.100/19·13. I\:. 1I. szá1nú 
rendelete szabályozta az lsn1ét forgalon1ha ]H.)rülö babaszap
pan leg1naga.sabb <lrát. .A. n1. !;:ir. Ipari A.nyaghivatal külön 
engedélye és elöirús szerint 12\öállitot1 ~ legal<lbb 77r,;. elszappa
nositott zsírsavat s ezenkívül illatanyagot is tartalrnazó dara
bonl;;Cnt külön cso1nagolt gyenneli:szappan leginagasabb gyári 
claclús! :í.rra 100 kilógr:1n1111on!~ént 

a) nagykc:i-cskcdök. i·é.sz:'.:n-: 
b) ki.skcreskedök rész;~re 

a forgal!niadóvúlt.ság az :Ir.:i.l1:hoz hozz<.iszún1itha1 ~6. 

GG7 P 
720 p 

_<\. nagykcreskedö a kisin~reskcclönek történö eladás esetén 
a beszerzési úrhoz legfeljebb Srí- bruttó hasznot szán1ithat. Be
szerzési úr alatt a ü67 !)en,~·öb::n 1negállapitott úrnak a forgal-
1niadóváltsággal növel: öss.;;::>gét J;:ell érteni. 

A S dli.g-os gyártási sűlyú legalább 77~'í· cl.'3zappanosítolt 
zsirsavat és ezenkívül illatanyagot is tartal!nazó haba.szapp:in 
\egn1agasabb fogyasztói Ji·a :1z ország egész területén dara
bonként 86 fillér. 

A. rendelet a BuclapeEti I\:özlöny úp1·ilis 11-iki szú1núh:1n 
jelen·: n1cg és kihirdetC.se n;:ipjún lépett hatályba. 

Budnpes·:, 19·13. úprilis 10. Dr. i·lf(:: 1~r1nrd11 Lcis::l<) 
elnök, Gn)jj Gyula ügyv. igazgató. 

·1·118/19·!3. sz. 
P.tt.. szesz beszerzése 

L :\ Szeszegyedá1·usági Ignzgatóságtól l{apott felvilágosí
lús S%('rint az cgyesülL'L ú11al kibocsútott szeszvú.súrlási iga-
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zolvúnnyal csak a .szcsz1i:l:~·ykercskcclöknél és a szeszszabad
ralüúrakban lehet a szeszt beszerezni. 

2. A<\. Szeszegyeclú1·usú.~·i Igazgatóság közlése szerint a 
sz;csznagykeresJ;;eclök és ,szeszszahadrak\árak kötelesek a szesz
vúsárlúsi igazol\'ányon feltüntetett szeszn1ennyiséget kiszol
gúltatni. /;.bban az esetben, ha valan1elyik szesznagykere.skedö 
vonakodnék a .szeszt lö.szol;:;:·tltatni, a -177 /19-13. P. i\L szán1ú 
rendeletre hivatkozá.ssal elsö:>orban a pénzügyigazgatóstighoz 
1;:ell fordulni, Jegalkahnasabban a ?IL Gy. E. kerületi elnöl;:sége 
lY'.jún. Ha netalán a panasz nen1 járna sikerrel, az egyesület 
a pónzügy1ninisztCriun1hoz fordul. 

3. 1\Iiutún cs:i.k a szesznagykereskedök (sze.sz-szabadrak
táralt) kötelesek az igazolv:"tnyra a szeszt kiszolgáltatni, szesz
kiskereskcclök és korlátlan :tahnéröl;; ellen nincs helye panasz
nali'.. 

·L l>i„ szesznagykeresk.;döl;; és szesz-szabaclraktárak név
jegyzékét az alábbialiban közöljüli:. l\Iegjegyezzülc azonb:J.n, 
hogy a névjegyzék nern egészen pontos, rnert egynén1elyik 
nagykereskedő esetleg bes:::Un~et''.e tevékenységét, de a Szesz
cgyccl{iru.sági Igazgatósógn'-lk 111ég ne1n jelentette be. 

5 . .Ji.„ gyógyszerész a s·,'.:cszvás<irlúsi igazolvány ellenében 
nen1csak a szesznagykeresK ~c1ökn61, hanern kisi;;ercskedöknCl, 
illet\·e korlátlan itahnérökn,11 is beszerezheti .szeszszük.ségle-
t.l:t. cle e?-ek nlint fcn~ehb !{özöltük - nen1 l;:ö':clcscl;: nz 
igazolványrrr szeszt kiszol.Súltatni. 

Buclape.st, lfJ.1.3. április 21. -- Dr. 1:ilé,:' 1~ci.rculy Lú.<;:;:lU el
nök, Grójf Gyiilu. ügyv. ígazgató. 

1. _,t/;o újs:;:ú n f U: I\:encler .Túnos. 
3 . .:llsdlc11dra: Büki ]stv:.'tn, Salan1on Győző. 
3. Bu.1u Bajai Szeszgyár és finoinitó, I\:ölcsey F.-u. 25. 
„1, Ealussuuyurmuf: ~ó,'.;rúcl1ncgyei italrnéröl;; heszerz0si 

részv0ny'~úrsasúg. 
5. JJarUf: Erdűlyré.szi „J-Iangya" úruraktúr. 
G. Errctt11Uújjal11: :\loln{1r ~\utal, Töröl;; I1nre. 
7. EékéscsnVu: „Hangya"·szövetkezeti kirendeltség, I·Iun

nasz József Sör-nagyrakt.úr, II„ :\.ndrússy-út ·.!.·L 
S. Budafok: Gschv.'inclt-féle szeszgyúr r. t., Gyár-utca 7/18. 

,.Hnngyri"-szövetkczet. Gróf Gcg\evich I.s:vún utódai I\:onyak-
gyúr !'. t. . 

H. Biulapcsl: Br:i.un Tc.stverek r. t., \iJ!I., Üllői-út GO. vitéz 
Czajlik Lnjo'-, ·vT„ 'iiil1nos c.:;úsz{lr-út -19, Engl Bern<it és Tsa. 
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r. t., XTTI., ·vóci-út 1·!0. Gscir,\·inclt-féle szeszgyür, IX„ Ipar-u. 
1S ·2i. „1:I:!ng;;a"küz;::onti ~úrhúzn, X., Ceglédi-út 28. Hazai Jj
kör-. ru111- (•.s szcszúrugyár r. t., XIII., Forgách-út D/b. 1-Iorovitz 
és \Vilrofszky, ae:herikus olajoh: Cs c.sscnciák. gyúra. XII., 
GaUl~u. G. I:alkcre.sJ;:edelini l·:ft. !il;:ör- és run1gyára. VI., Nagy
i_nezö-u. ·10. I\Tezögazdasá.:::;i és I.:.én1iai ipartelepek r. t„ \TIII., 
Örön1völgy-u. 8. Orsz. ~Ia.:;y. Egészségügyi A.nyagraktár. -
Rico 1\lagyar !{ötszennüv..:k r. t„ XIII., \Túci-út 1·11/143. Put
noki .Tenö IX., Bakáts-tér S. T.fj. Seidner IIIiksu, \TII„ Hár.sí'u
utea 28. Z\vack J. és ·r.sai, .r:..:., Soroli:súri-út 26. 

10. Csíkszereda: Czell Szen~györg:v sörgyár r. t. Rákóczi
út 120. Erdélyrészi I-Iangya :·.ruraktá1~. I{ossuth Lajos-utca 20. 
'l'rohán .:-'lntal. 

11. Dcbrccc:11: A.ron :i\Iiksa run1- Cs lil;:örgyár Szeszfőzde, 
I\:ishcgyesi-út 3. Debrecen :;:t.~1bad lör. város szesznugykeres
keclé.sc, Rózsa-u. Cs VárJsl1áz-u. sarok. Debreceni l~özr:1ktár é.s 
kcreskcdelnü r. t„ Hicl-u. 16. „I-Iangya"-központ l\irendeltséo-c, 
Böszönnényi-u. S. Ujvárosi l)czsö. 

0 

12. DCs: „I-Iangya"-központ áruraktúra, Bethlen G.-u. '1·1. 
Itulközpont r. t„ Zápolya-u, 2. 

13. Eycr: „I-Iangya"-l;:öz;.)on~ egri lürcnclcltsCgc, \icrböczi-
utca 1. Pók ..!'lntal. 

l·L E)rdös:;;c11tyyöryy: „1·l~tngya" közp(ll1t úruraktúrak. 
15. Fii:::esaVon11: vitéz Z:>2·vva Péter. 
16. Golánla: ,:I-I:inza" .c:,:Ü\:etJ;:czcti úruközpont. 
17. Gy<:T!J.11Us,:c11t111ild1js: Czcll Szentgyörgy r. ,. I'i:iss Já

nos. Szini Ferenc. 
lS. Gyöngyi.511: Gyön.;·yös és vidéke ,.I-Iangya"-szövctkczct, 

II., ?dá':yüs király-u. 1. Gyöngyösi SZl'SZ- és borkcrcskcdehni r. 
t.. Ili„ Szent Berlri.lnn-u. J O. 

lD. Gy6r: Opitz Rudolf ·}s Fia bornagykcresk., lil;:ör- és 
run1gyár, .A.pútur-u. 7. · 

20. Gyula: \Vcisz I\rór é.:; Tsa r. L, I\:onyakgyár, bor- és 
:::örnagykc:rcskcllük. I\:ossuí.1'.-té!' ·l. 

21. !losra: vitéz Lőri~h"~Y Gyulúné. 
22. !(r1post:ár: „I-Ian.~ya" szövetkezet kirendeltsége. ·l·l-es 

P~:r('d-u. 12. 
2:1. I\:ussa: „I-Iangya" fogy:i.szlási és ét''.ékesítö szövetkezet, 

F0ja Dúvicl-u. 11. Szcndcr:'1k 7'-·úndor. 
9 1 Ii.rcskc lil!'.f: l(ecskeinéti szc.szfinon1ftó r. t„ I-Iuny<Hli vá

ros ·15. sz. 
2G. J\.(:r!ii·dsdrhcly: vitéz "·\ntaJ .János. Erd0lyré.szi „I·Ian

gya" út·ur:>.ktúr. 
2G. Iiisl1Cr: Györke Ccr;;·..:Jy. 
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27. J(isi:<in/u: I(isvúrdai tc:nnény- é_.-.; szeszrnkt:'!l" r. t. 

28. J(olo,:snír: Erdélyr0szi . .I·Iangya" szövetkezet. „Szitlya" 
erth"lyi 1nagyar kcrcskccl(~\n1i r. ·~. 

29. J(ra::.:::.11a: Lengyel Akos. 
ao. ~llayyarlú.pos: ifj. I\:ülnoki István. Szúsz .Tűno.s. 
:~1. lilarosh{ri::·: Erdólyr~szi „tlnngya" áruraktár. \Valter 

Ist\"Ún. 
32. Illorosrásrir11cly: l!:rclélyrészi „I-iangya" fogyasztási és 

érlél;:esítö szövetkezet„ Vilrnos c.sü.szár-út 2,1. 

33. 1llrira111aross:::.i!)cf: ,.1--Iang::,'a" szövetkezet áruraktára, 
Lónyay-u. 

3·1. .1Itifés;:a/'ka: ,.I-Iangya" ::;zövetkezc: l>:irendeltsége, Hö
söl;:-tere 18. Szalkai Gyártelep és l\Iczögazclasági r. t., Nagy
lcárolyi-u. 1. 

35. 11Ic:::.öl!cgyes: „Hangya" fogyasztási és értékesítö szö
vetkezet. Jlfagyar kil'. _.\lléi::11i I\Iénesbirtol;;. 

3G. illiskolc: „I-Iangya" kirendeltség, Zsolcai-kapu 38. I-IL'l"-
pay _t\.Jad<ir. Tóth I<úln1án. 

37. J:•,Ta!Jyntti<l: Sas _.<\..Jad:1r. 
as. NauyVánya: Lengyi.:l -~urél. Ru1npold Gyula 0s Tsa. 
39. J..ra.1.1ylJ<iró<l: I(údár .Jóna.s. 
·10. l'·lapJ.fkrtní::sa: DuüÚlltúli Gazclaság·i Szeszgy:tro.sok. 

Szc~szfi non 1 itó k Ré.szvény':ú rsa3Uga. 
·tl. 1'.'a.yykupos: Ritoók Lajos. 
·!2. 1'.1 agyn11írcs: Péterffy Súndorne. 
·13. J\'pdráds:.:rrr-da.: Erclélyrészi „I-Iangya'' Ururaktár. 
1 ! 1'·tyirlirífor: Bóni ;,;·yártclcp és 1nczögazd:1sági r. t., Bóni

u. Tonnay József. 
·15. 1'.1 yirc.qylui.:a: „I-Ia!1gya" szövctlcezet kircnclL'ltségc, 

11L4-V -pályaudvar, Széchenyi-u . .1 úró Gúbor. I.:.ertész _,.'\.ntal run1-
és likürgyú.l'a, bor-. sör- és szesznagykcre;;keclü, Zrinyi Ilona-u. 
D. I(iss I\:ühnún füszer- és vegycskerPskedö. Rákóczi-út ·18. l\.:o
vács Zsign1oncl. Nyiregyhűzai tcnnóny- és úruraktúr. 

·16. Ö:::tl: Fétzekas j\Iihúly, Grósz Géza. 
·17. Paks: Za!Hl\ovits Júnos. 
·l.S. Pápa: -3.t.s Istvún, E.1kai Nagy B. Zoltán. 
·19. Pcrl>c11yik: Fetykó Be11'.alan. 
50. Pi.cs: „I-Iangya" szövetkezet 1ürenclclts6ge, I\:oller-u. 
51. Ro:::snyó: Varga Györt.;·y. Rá1;:osy Lajos. 
5') Sa.l!Júf a rjri 11: „I-iangyn" szövctli.czct kirendeltsége. 

salgótarjáni púlya11dvar. 
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58. Sátoraljoli]hrly: ,J-Iangya" .szövetkezet kirendclLs6g1:. 
J1lc;;-;r'í-11. 15. 

5·1. Scpsi,,„.:·r'llf,f/pi.ir[Jp: J::;rr.16lyrészi ,.Hangya" szövetkezet, 
Olt-u. 2·L 

nv. Sopron: Lcsl;:ó JtlnGs, Zollschán E:ároly, ötvös-u. 1. 
56. Siilcl1ncd: Bodor t~áln1án. 
57. S::a/)(ulJ.:a: ·vass Tc.stv•Srelc 
58. S.:11 m osújcd r: Orbún Jst van. 
59. S."::afmán1{111cfi: „l-Iang-ya" szövetkezet kirendeltsége, 

.Attila-u, 10. Szeszkercsk!2d•.:ln{i r. ·t., .A„rpúcl-utca 5. 

GO. S.:ás::ré9c11: Brunhuber László. Erclólyrészi „Hangya" 
szövetkezeti úr1u;:iktár, Vnsút-u. ·19. 

61. S.:cqctl: „riangya" .:;zövctkczct lürcndeltsége, gr. Tlsza 
Lajos-krt 3·!. l\Iolnár István, Szent Isttvún-tér 2. 

62. S::epsi: Foclor Istv{Jn, kereskedő. 
63. S.:é!.:clpkcrcs.:t1ír: Erdélyrészi „Hangya" 8.ruraktür. 
G·!. S.:(l\cly11d1:urchly: FJrdélyrészi „Hangya" szövetl;:czet, 

Be~hlen-u. fiO. Fenyövíz szeszipJ.ri Cs kcreskeclchni r. t. 
65. S::(:1.-(sjcli6n·ár: I\:arl József és Fia, E:igyó-útcu. 29/37. 

Szeidenstricker Tc.stvél'ek. Ih·. l{uthy József-u. 26. sz. Ifj. Szi
lassy Sünclor, József kirüly- hrg.-u. 15. 

G6. S.:ipi·i:: I.:::iss Dén;;s, 
fi7, S.:-i11cloir: B1•ck 8,"tndor, C·-:inderi-u. 1. 
HS. S:.:iks.:O: ifj. Csurkó .c\.ndr{ts. 
G9. 8-:ílúyycsr li: ifj. F:.úcz Béla. 
70. S.:i11(rriin1li(/: I\:á".'ússv A„ndor László. 
71. S:::ol11ok: Ö.szll'8icher Lipót 0.s fia Nűntlor Hung<lria 

P~u1n- és likőrgyúr, Baross-:.1. ;.;fi, 
72. S-:-oml1at!ir-ly: .,I-Ia!1gya" .<izövelkezct J;:irendeltsóge, 

F·ctöfi S:lndor-u. S. 
73. THiiHísi: I\:ecskés Józs2f. 
7·1. Torna/Ja: DenH~ter T.slvún. „Hangya" szövetkezet ki

rendeltsége. 

75. Unyrrir: „I-Iangya" '<::Övetkezet kirendeltsége, Széche
BJti-tCr 23. Ungvári szesz;;;yár, ;,,;cszi'ino1nitó; szeszsznbadral;:túr 
r. t:., Plotényi-part 7, 

76. U r,<,·,:c11Iicti11: ?llóscr Aliklós. 
í"i. ·Fa rgyas: Daniel Fere!lc. 
78. 'FdC'; i/úc:l szeszár~1kere3kedelnli r. t. 
7fl. T-cs,:prl-111: „Hangya" szövetl;:ezct kirendeltsége. 
80. Zilr1l1: Nagy A..rpúd. Tcrna Istvún Cs Pig-ai ?.riklós. 
81. Zo1111Jor: Burnach Dénes, 
82. ZsiluJ: Tii:t:e.s Bálint. 
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:l2~.3HSílD·12. ::'\:V. 

.-\z ország teriiietl•n eg;1·s{>.geEien 1negáUapított fog-;rasztói 
árak ~1lkaltnazása a g-~·ógy:-;zertárak forgahuáhan 

.·l 1lluyyaror8: .. :<iyi G,116_rn1s:::t·rt:·s,:· E9ycsiilci f. El11iiksc'.y611ck .• 

B11da.pc.~t. 

A. 318.6-17 í19·l2. B. 7vL sz. alatt 1negkülclött leirato1n utolsó 
bekezdésére utalással, felhivorn az Elnöl{séget, I;:özölje az érdeN 
keltekkel, hogy a nyilvános gyógyszertára!;: árusítási körénel;: 
szubályozúsáról szóló 2G0.:370íl93-L B. 1\L szá.n1ú rendelet 2. és 
3. ~-a ertelnH!ben a közfo\'gallnú (nyilvános) gyógyszertarakN 
ban árusítható l;:észi:n1ényck l's tárgyak (pl. pipereszappan) 
forgalo1nln1hozatalünúl, a1n.:!ly..:knek fogyasztói úrát a 111. kir. 
köze\lálásügyi 1niniszter úr dZ ország területén egységesen ál
lapitja n1eg, n fenti szá!nú 10iraton1ban az általános forgaln1i
adó :ithárítúsa cilnén eng,_;d~lyczet·~ 2i;;-os felárat csak oly 
rnértékhcn ..o:zü1nithatjúk .fel, hogy az igy kialakuló fogyasztói 
ár a n1. kir. közellütúsügyi 111iniszter úr által 1negúllapitolt fo
gyasztói árnál 1n:igasn.hb ne Jegyen. 

Budapest. 19·!il. l•ví ;q)l·iJis hó lí-én, - A n1iniszler ren
deli:':éhöl: dr. FJr1j6 Lajos s. k. 111. kir. tisztifőorvos, h. osztúly
\'CZt'tö. 

.-\ Jll. kir. ipariigri tniniszter 28.200/19..ti>. Ip. I\1. sz{unú ren
dt•leí.e a hll\ásnk és tnús hel;_\'iségck fiítése céljából türténii 
íiizFlüanyagbr-szcrzésn~k fs a tiizeliianyag felhasználásának 

koriúiozúsa iúrgyúban 

.A.z ipnri nyersanyag1Jk •\q lennt!kek előúllitúsának, for
gallnúnak Cs fclha.::;znúlás-ín~1k szabál:vozúsúról szóló 12.112/ 
193D, :!\L E. s:r~ún1ú rencl..;l•2th2n -- figyelenunel az 5.050/10·12. 
:l\L E . .s::-;ún1ú rendelet 1. c")-áb<Hl foglalt renclelkez0sre - tovúb
lni a tüzifacllútús bizto.si~:t;-;i"tnak újnhb szabillyozúsúról szólü 
3.000/lfl·ll. ?.L E .. c;z„ rpncl12Jctnek uz 5.890/19·12. ?.I. E. szá1nú 
rendelet 1. \)-ával inódosi~_,)t~ .S. ~<!ban foglal': fclhatahna?.ás 
alnpjún o. fölc1n1íve!úsü.~r~:i. a kere::;kí..!clele1n~ é.-; közlekedésügyi, 
Yalanlint a közellútú.sUgyi nliniszterrel egyel6rtve. követke
zőket rcndclcn1: 

.-l tii:cUhuiyaglics,:rr:é·s r'.s Ír,ll1as:nrílds korlrito-:ú811. 

1. ~· 
( 1 ~ Lakús. lakú.'!.:;zerü hel\·iség·ben elhelyezett iroda, n1ü

he!y, \·:ig.r iizlf'·t. ·:o\·úhh{i ip<:ri \';;g·y kt:r·r;;:k~~cl('\rni f't;!ra szol-
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gáló ne1n lakú.sszcrü hclyis2g fütCsén:; a::: lil·l3. évi n1újus hó 
J. napjától '.:'\'.~ 19·1'1. évi úprilis hó JO. napjf!ig csak a jelen 
rendelet 2-5. ~-úban n1egha~úrozott: n1cnnyis0gü lüzr>löanyag~1t 
(szenet, lignitet. brikettet, H·okszot. kok.szhrikc~tct, tüzifát J 
;,;zabad be.szerezni l·s fclhusznúlni. 

( 2) _4.z ll) bekezdésben ncn1 en1lilett hclyisl!gel\: fütésérc 
a :i\L J;:i!._ Ipari A.nyughiva~al engedélye nélki.il nein szabad tü
zelö:1nyagot beszerezni és felhasználÚi. 

tozá~~l~: Nen1 vonatkozn8.l\: a jelen rendeletben foglal» l\:orlá-

a) tüzelőanyagnak nz á!lan1i é.s önkorrnányzati hatóságok, 
hivatalok, intézetek és intézn1ények, a n1agántulajdonban álló 
kórházak éS szanalól'iu1nok helyiségei füté.se céljából való be
szerzésére és felhasználására, 

b) azol.:nal\: az intéZ!ll':'iny;knel\: a tüzclöanyagbeszerzésCre 
ós felhasználására, a111ely0li: tüzelőanyagszül1:ségle~üket a köz
szállitási szabályzat [50.000/103·1. !(. l\'L szán1ű rendelet (Ren
deletek Tára 193·1. évfolytun, 33·1. oldal) 1 szerint l\:ötelesek be
szerezni, 

el a. begyujláshoz hasznilt ügynevezett karikafára, 
dl tlizelöanyagnal\: nen1 ~·üté.s céljából j pl. üze1nallyagkénl 

a 3070/19·13 .. Ip. :i\I. szá.rnú rendelet (Budapesti I\:özlöny 19·13. 
évi 32. szú1n 1 szel'in': 1 való bc3zcrzés6rc és felbasznúlűsúra. 

e J tüzelöunyagnak a J11. kir. Ipari -·"lnyaghivatal l\:lllön 
engedélye alapjún töl'lénö ue.szerzésérc és felhasználására. 

..-1 11c111 kö.::po11ti f(/ayc) fiift:sscl fiitöll lakcísok fiit(:.w]rc bcs.:·r
rc/·::lictö (s fcll1us::11dl!u1tó lií::x:löu11yay n1c1111yis6yc. 

2. ~· 
{1) .A ne1n kö:z.ponti \~'tagc:J fít:éssel fütött lakús fütésére 

(ideérlve a fözést és a '.'ízn1clegitést is) a lakús és a lakók 
s::{unúnak figyele111bc\·(,tel0vel - a fogyasztói v:í.sá!'lási könyv
be való bejeg-yzl~::; n1cllett - - beszerezhető és felhasználható tü
zelöanyagnH~nnyiséget a jelen rendelet inelléklclc ';ünteli fel. 

(2 l .A. jelen rendelet ~dka!inazása szen1ponljúból a hallt 
ncrn sztilL:d külön szobán:ik .:;zú111ftani, ..:\ cseléclszobát csak 
akkor szabad külön szobúnak szú111itani. hn. azt a húztarlúsi 
alkalrnazott, családtag, albérlö, stb. Jakószobául h:i.sznúlja. A. 
lakók szúinúnak rnegh:rtúrozúsában a háztartási alkaln1azottat 
is figyelen11Je kell venni. 

{ 3) J;Ia a lakús birto:;:osa olyan orvos, aki hivalás~lt lakú
.súhnn gyakorolja. az t:>lözö bekezdések .<;zerint n1eghatúrozott 
n1ennyü;égcl 20~; -kal ine.:;;halacló inennyis0gü lüzclöanyagot 
sz:tbacl bl'·"·;;ereznie és felh·.t.3Ználnia. 
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( ·l l .Az olyan lakások fülése céljú.hól, ainelyek szabadon 
álló házban vannnJ{ ~~ '[eltéve, hogy a házban nógy lakilsnül 
több nincsen -·- ::>.-e 11) (>,s (2) hekezc1ések szerint 1neghatáro
zol't n1cnnyiséget 20~'(--kal n1:2ghaladó ti.izclöanyagot szabad 
be2zcrezni és felhasználni. 

(5) Ha a (3) és a f·1) hekezcléshen en1Jitett kivételes kö
rülinények ugyünannál a lakásnál forognak fenn, a 20~.-; -os 
többletet csak egyszer szab.'.lcl fe!száinítani. 

(6) _'-\_z olyan lakfisok :'üL~se céljából, a111elybcn 
a) ::>.. ltonyhában villany- vagy gáztüzhely - icle nen1 értve 

<:!. rezsót - vagy 
,h) 1tözponti n1elegvízsz0lg.'iltatás vagy 
e) a fürdöszobúban villany- vagy gázfi.i'tésü inelegvizszol

gáltat6 berendezés van, a~ elözö bekezdések szerint 10S(--kal 
kevesebb tüzelőanyagot: szabad beszerezni és felhasznillni. 

(7) lin nz clözö beli:rzdés a), b) é.'3 c) pontjában c1nlitett 
J;:örühnények l;:özi.ll kettö ugyanannál a laká2nál forog fenn. 
az ( 1)-(5 l bekezclé.5 .-:zerlr1t 111cghatúrozott nH:nnyiségnél 
2or·r-kal kevescbh tüzclö~1nyago'~ szabad beszerezni és felhasz
nálni. 

A. nem 7.'ö,::ponti rrlrt[JC) fiitJsscl jiiti:Jtt lakliss::::crii llclpis(1,rf1c11 
clhrlx1c:ctf' iroda.. mii71cly ;·a.0.11 ii:lct jii.ff:\~·r.'.rc (Jc,<;,:'Crc:llct<l 1.\<> 

f cl11us.::11 <f ll1 at () t a .:·clöa H ya g 111e1i 11 y iségc. 

3. <$. 
~.\. nen1 központi ( etage l l'üté.s.scl fütölt lak:i.sszerü helyi

ségben elhelyezett iroda, '.;nühely vag·y üzlet fütésére a 2. <$. 
(l l. (2) és (·!) bekezdése szerint n1eghatározott tüzelöanyag-
111ennyiségnek legfeljebb •)01:"(-át, az e1nlitctt helyiségben elhe
lyezet''. gyógyszertár tüzelöanyagszükségletére pedig az einlí
tctt tüzelöanyag111cnnyiség S017(--át sz:lbad beszerezni és felhasz
núlni. E rendelkezések .szcn1pontjúból a lakók szá1na. helyett a 
fütenclö helyiségek n1inc1e;;yikére egy-egy sze111élyt kell szún1í
tá2bn. venni. 

.:1 1101n kö:::pol!ti (ctar1c! fiitésscl fiilött nem. lal.-liss:::crii lic
lyisl'r1ck fiUCsCrc l1cs::crc:liclő is jc1luu;,:·1uílllaló tii::clöu-nyay 

1ric1111yisl5gc. 

·i. ~· 
(1) Ipari \·agy keresked:.'lini célra .szolgáló nc1n közpon''.i 

( etagc) -fütéssel fülötl. nc1n lakú.":.::ze!'Ü helyiség· fütésérc ~t je
len rcndt'let n1ell..!kle~Lb2n ernlilelt lüzelöanyagokhól a fülenclö 
hclyis0g; ürtarta11núnak n1inden egyes kübn1étcrc ulún a 1nel-
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lók!ct :.,;zerint egy pontnak 1ncgfelelö 1nennyi5égct _c.;zabad be
.szerezni és felhaszntilni. 

( 2) Neni. központi ( ctagc) fütésscl fütött nern lakásszcrü 
helyiségben elhelyezett -~·y.Jgy3zertür tüzelöanyagszi.iksógletérc 
az clözö hckczdt!sben n1cghat{u:ozoit n1ennyisóget 20\(--kal n1eg
hal:.ldó tüzelőanyagot szabad be.szerezni Cs felhasználni. 

( 3) .=\lynn ipari vagy kcrcskedchni célra szolgéi.ló ncn1 
központi (ct;;tgc) füt0.:;sel fütött ne.111 Jal;:ásszcrü helyisége!;: 
fütésóre -·- ideér'.ve a gy.5gy.:;zertáral1:at is - a1nelyek szaba
don álló házban vanna\;:, feltéve, hogy a házban levö helyiség
nek i.irtartalnu1 összesen az 1500 köb1116tert ne1n haladja n1eg, 
az ( 1), illetöleg ( 2) bel1:ezdés szerint n1eghatározott n1ennyisC
get 20<;;:.-kal ineghalacló tüzelöJ.nyagot lehet beszerezni és fcl
hri.~:znú!ni. 

.. il központi (clagrJ jiitésscl jiiföll l!clyisé!fck ji/.léslirc l!cN.::c
rc::llctő és .fclhus.:núll1atö tff::clöanpa[/ 1nC-HllJJisi:fJC. 

5. (\, 
( 1) ./1.„ központi ( ctage) fütéssel fütött la1{ás, lakússzcrü 

helyiségben elhelyezett iroda, rnühely vagy üzlet. ip:1ri vagy 
kercsl~cclehni célra szolg·úló nc1n lal{ásszerü helyiség fütésérc 
és n1elcgvízszolgáltatúsil.·a a jelen 1·endele'. n1cllékleiében fel
sorolt tiizc>lőan,:agokból nz 1 !1-!i:. frvi 1nájn.:; hó 1. napjától szú-
111itotL lf.J·!-1. é\;i Ó.prilis hó 30. napjáig - a 111. l;:ir. Ipari .L\„nyag
hivata! külön cnzedélve nélkül - legfeljebb annyit szabad l"Je
szerezni és felhUSználni. P.n1C'nnvit: az c1nlilett helyiség fütésé
re az 19·!2. évi n1ájus hó 1. i1n.Pjatól az 19-13. évi április hó 30. 
napjáig bcszeret'.ek. 

( 2) _;\,z e!őzö hf'kezc16s:.H:n e111lilctt olyan helyiség fütésérc 
(~S n1elegvízszolgú!tn.túsüra felhasználható tüzelöanyagn1ennyi
séget. an1elynCl az 19-12. ó\·j inájus hó 1. napjától az 19·!3. évi 
április hó 30. napjúig nen1 használtak fel tüzclöanyagot, a !1'1. 
l.::.ir. Ipari „A.nyaghiv1tal úllapitja n1f'g. 

(3) i'i„z (1 l bekezrlés~)Cn en11itc'tt helyiségek fütésére n1eg
határozott tüzelöanyagn12nnyiségen felül alúgyujtUs céljára az 
19-13. évi n1Ujus hó 1. Tlnpjától az 19'1·!. Cvi április hó 30. nap
jáig kazúnonl{int ·! 1n&tenn:izs::i. tüzifát szabad külön engedély 
nö1l1:ül beszerezni és felhasználni. 

\-1) .t\ központi (etage) füt6sscl fütött lakásban, a111eny
nyibcn a konyhában sen1 villany-. ::;cin g:í.ztüzhely nincsen, fő
zés célj{u·n. a jelen rench:trt n1~:llékletCben einlitett tüzelöanya
gcl;:ból annak a n1cnnyL-;0;:,;·n:..:1.::. tíz szúzalCkát lccht be.:;zerczni 
Cs fclhasznúlni, an1ely 1nennyis6gct u szóbanforgó l:ikiü-; fii.''.é-

270 

~~~~~~~~-~-

sére a jelen rcnclt;!et n1el!éklcle .:;zerin'.. llc lehetne .:;zcrezni 
al;:J{ol", hu a lakásban ne1n volna központi fütCs .. A.z előző n1on
datban foglalt rendelkezes :.zen1pontjából a gáz- vagy villany
rczsót ncn1 !;;ell tüzhelyncJ;: tekinteni. 

(5) .:\ központi (~tage) fi."Céssel fütött lalüisbnn n1osás 
cölj:ira a jelen rendelet 1nel1Ckletében cnllitctt tüzelőanyagok
ból a lak~ls n1inden egyes lakója után a 1nellél;:let szerint li
zenket pontnak 1negfelelö n1ennyiséget szabad beszerezni és 
felhasználni. 

„..t n1clcyri:s:.:olyáltallis korláfo;;:fíSCt. 

6. §. 
( 1 l .:\ központi 1nclcgvízszolgáltatá.s berendezés üze1n-

hentartója csal;: vas<irnap reggel 6 órától este 11 órúig terjedő 
idöbcn szolg-áltri.lhat 1nelegvizet. 

( 2) ."\Z ~ c\özö beJ;:ezdésbcn foglalt korlátozU.:; nen1 terjed ki 
a gyögyin·:ezetekre. a fürdökrc és - a pcnziók kivételével -
a szú!lodt1kru. 

_-iltalúllos rcndcl!.:c::t.·s. 

7. 0· 
~\ jelen rendelet halúly1Ja10pésc elött 1negvclt tüzelőanyag

ból a vevő cs<:!1".. annyit vehet :.i.t, un1ennyi átvCtclCvcl tüzelö
l!nyagkéSzlele ne1n haladja 111-::g az 1-5. ~· rendelltezései .<:>zto
rint beszerezhe:ö 111enn:vis0get. 

s. \). 
~\.li:int>k a jelen rendelet h:liúlyba!Cpése napján az 1. ~„ 

e\sö bekezdésében en11ftett ct!lra fel ne1n hasznúlt tüzelönyag
ké::;zlete van. azt az új fütési id~nyben ( 19-13. évi n1újus hó 1. 
napjúlól 19·1-L évi úprilis hó 30. napjáig) be.szerezhetö incny
·nyiségböl le J{ell vonnia. 

D. 0-
Fatüzc\ésü kúlyhát SZ\~nlUzc10süvé. szCn'lüzelűsü !~úlyhú.t 

pct.lig fatüzel..í . .,;üvé 
0

<"!.talukitani tilos, 

10. ~· 
(11 I{özponti :fiitéssel ~ ide nein Crt\·e az etage fülést -

fütött laká.'>ban kálvh{rt fí;lállítani tilos. 
( 2) _Az e1öző h~:lrezc1·2sben foglalt rcncle!ke::és nen1 \'On:it

kozik a;;; orvosi ren<lelökre. 
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11. ~-
( 1) .A„1ncnnyihL'n a cselekrnén:v súlyosabb büntctö rC'ndel

kezés. különösen a közellátás érdekét ve5zé!yeztetö eselek1né
nyek büntcté.séröl szülő 19·!1:X. Le. 1. vagy ~- ~-a aiú nc1n esik, 
löhágúst követ el és ké'. !1ónapig, háború esetén hat hónapig 
terjedhető clzúrúzsal i>ünt.clcnclö az, aki a jelen rendeletben 
foglalt rendelkezések valan1elyikét n1cgszegi vagy kijátssza. 

( 2 J .A, pénzbüntetésre ::.z 1928:X. törvénycikk: rendelkezé
sei irányadók .• \. pénzbüntetés lcg1nagasabb 1nértékc nyolcezer 
pe1)gö, o!ynn ese·:hen pedig, an1iltor 1ncgúllapftható annak a 
nycrcsé.~;nclt a n1ennyis~ge, 1tn1elyet a kih:1gús elkövetője a cse
lelonénnyel illetéktelenül c!Crt. a nyolcezer pengönek a n1cgúl
lapított nyereség kétszer ~sével fele1nelt összege. 

( 3 l ~\. pénzbüntetés {ltvúltoztatásüra, valamint a löhúgús 
elCvülésére az 193~ :II. le. 212. ~-únak ( ·1) és ( 5) bekezdésé
ben, :..t befolyt pénzbüntetés hovafordításúra nézve pedig az 
1939 :II. tc. 218. ~-únak ( 1) bckczdésCbcn foglalt rcnclelkczése-
1.;:et kell alka\1nazni. 

\·ll :\rl'a a ti.izelöany:i.;Ta, a111elyre nézve az (1) hckezclCs 
alá esö kihúgúst e!kövc~ték, c\k::ibzúsnak van helye. ~\.z el
kobzott készlet értCkcsitJsc ·~s értékének hovnforditúsa lt:>kin
tetében a G.110/1.9-11. l\L E. sz;}rnú rendelet (Rendeletek Túra, 
19·!1. év.folya1n,, 2056. oldal) rendelkezései irányadók. 

{ 51 :\z t 1 J hekczcl0.sben ineghatározott kihűgús iniatt az 
el,iúl'ús a közigazg'<1lúsi ható.súgnak, a 111. lür. rendőrség inü
köclési leriilctén a n1. idr. rendőrségnek, 111int rendöri bünictö
biró:_=úgnak hatásJ{Öl'ébe tartozik. A.z 1D2n:X.'\::X. tc. 59. 1S-a (l l 
bcl{czdésúnek 3. pontjúhan foglalt renclell{ezés szcn1ponljábó\ 
szaknliniszternek az iparügyi nliniszlcrt kell tekinteni. 

12. '~· 
A„ jelen rendelet az U'J.13. é\·i 1nújus hó 1. napjún lép ha~ 

tályba; cgyidcjülcg a 77.G00/19-12. Ip. l\L szán1ú rendelet (Bu
dapL'Sti 1\.:özlöny 19·1'.2. úvi 282 .. 'izúrn) hatúlyút veszti. 

Budapest, 19·1:3. évi április hó ~0-ún. - Eon1c11ds-:·a Gc'.-:'(t
s. k. nL kir. iparügyi 1ninisztcr. 

J.l!clh;ldct a. ;.:.-J,;JOO/l[J.í,J. Ip. <ll. :;.:dlilú. rcnrlc7ctl1c:::-: 

_q_ nen1 központi ( etagc) füté.sscl fütött lakús iütt.!sérc 
külön engedély nélkül --„- a szohált és a lakók szárnútól füg
gö~~n az alúhhi 1~011t(~rt;}ltbi.'ll kif1:,iPZL'll tib:e\öunyagn1c·nnyisé~

~:zcrezhetö be: 
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Szobdk sz:íma 

1 
2 
3 
·! 
5 \·. több 

l 

200 
200 
200 
200 
200 

A ln.kis ln.J;fünak sz:ím:-i 
2 3 ·l 5 „. több 

200 200 200 200 
280 280 280 280 
'..?SO 350 350 :{50 
280 350 ·120 ·120 
280 350 ·120 ·190 

Egy pon:ertúknel~ az alább felsorolt tüz1:löanyngokból a 
következű 1ncnnyiségek felelnek n1eg: 
brennbergi, dorogi egeresi, szurdoki, tatai, 

zsibói szén vagy brikett 
koksz és külföldi szén - -- - _ 
j{on1lói, nagyn10.nyoki Cs pécsi szén 
a .salgótarjáni szénrneclen·::éböl .szánnazó szen 
egyéb barnaszén 

dorogi é.s 
- 10 kg 

s 
D 

12 

lignit - - - - - -·- _ _ _ 
15 
20 

tüzifa - - -- -
(1llc_11jclc111 a. B11dup·:sli I(ö.:ló11y 

- 17 
J!!.~8. (:t'i 11Hi}1u; 1-i s::..li-

lllÚlJf/'/1.} 

Jl. Jli1„ Dcliigymini,~·-:rt:rium. 
618.151/19·13. xv. 

<~;i.-bg',y~zt:'rtárak papiros~ és dohozúru ellátús:t 
...-1 .i1Ia_11.1.1arors,:ági Gyó{flf8:::crés::: Eyycsiilct T. ElJ1öks(1H:11c/\ 

B111lu,pr 8f . 
. A. nl. kir. Iparügyi l\fini.s:~ter Ur <itiralU.t 1~.s erre aclotl vú

la.szo111at t.udon1ás és n1ih'2z:;:utús céljából közlön1 a t. Elnök.sú;;;-
gel. . ~ 

Budapest, 19·!3. óvi {1prilis hd 27-én . .,.\ n1iniszter renclcletú~ 
bői dr. Siculcr .János s. k. ininisztcri o. tanúcso.s. 

,,, 
71~ 

J1fúsolat a S18.l;)Jj.1!J.J3. B • .i1I. Xl~. :s:::, ikfafmú111rról. !1-L kir. 
Iparügy~ ?.-fi_nisztcr ~8.733/X.VIII. sz. 19-t2. Tűrgy: Gy6gyszcr~:i
ra~t rapu~- cs d.obozar.~1 SZÜ]\S0glcte. Sz:."un: :323.572/19·12. Nagy-
1nelto.sagu nL kir. Bclugynli'Jiszter Urnak ( kúzb. :P.Tagvsúgos dr. 
Siegler Jünos nlinisztcri osz~<llytanácsos úr kczciheZ). · Buda~ 
pest. Fenti lúrgyba11 hozzún1 intézett útiratúru van szcre1H;s6rn 
Nagy1n6ltósúgoclat tisztclett(;l értesi:cni, hogv a gyógy.szertúra!:: 
doboz- 0s pnpíráruinak az :2löálliUi.sát a papiros. ~; p'a

0

pirosleinez 
é:; a, karl?nlen:ez e_löúllításl sorrcncljént:>k ús ki~zolgú1tntú.súnak 
.szah;:dyoza:>a Ltrgyaban kiadott G·LOOO/ltl.!.:!. Ip. Jl.L szún1ú ren~ 
dt'kt .L ·~-;~n:tk P. S. IL c~;oportjn cl_! alcsoportjúba kivúno1n .'io
rolni. Fclkere1n Nagy1nl'ltós,~~goclat, hogy az crnlítclt célro·~ szűk-
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sóges papirigénylések ignzol:1sának szerv_él kijelölni és a kije
lölt szerv nevét velem li:özölni 1n0ltóztasse1L Budapest, 19·13. évi 
inárcius hó 29-én. _A,_ n1iniszter rendeletéböl: Dr. Blatniczky 
Lüszló s. k. nüniszteri osztály'.nnácsos. P. I-I. .A. kiadn1ány hite
léül: Olvashatatlan aláírás n1iniszteri irodatiszt. 

Jllrisolat a ;118 .. loll/.19.jiJ. B. Jl!. x·v. s:::. iiftyirat I. s:::. kiad-
111ú1111ii'l'ól. 11!. kir. Ecliiq111ninis:;;f(rhtm: - 318.151/19·!3. XV. 
Túr.i:v: Gyógyszertúrak PD.pirvs- és dobozáru ellátása. I-Iiv. sz. 
79.733/19·12. XVIII. Nag.;nné!tóságú 111. kir. Iparügyi i\finiszter 
Urna!i:, Budapest. Tisztele'.~01 Jr.özlö1n Nagy1néltósű.goddal, hogy 
a gyógyszertárali: doboz- (>s papiráruinak e!öállit<lsához szüksé
ges papírinennyiség igényl·~s~nek igazolási szervéül a !vragyar
országi Gyógyszerész Egycsül·=tet (Budapest, "'i/I„ I-Iegcdüs Sán
dor-u. 17. sz.) jclölte1n ki. Budapest, 19·!3. Cvi április hó 27-én. 
~A... n1iniszter rendcletéböl: Dr. Siegler János s. k. rniniszteri osz
tálytanácsos. 

1'llagyarors.:·ági G-J/ÓfJ,11s::·r:rt-s:: Egycsiilct 
5335/10·13. szá1n. 

:\ g;..·ógyszerf.úri papír- és dohozúru beszerzése. 
.../\. n1. lti!'. ip:1rügyi .11inisz'.ériun1 79733/19·12. sz. rendr:lcte 

erleln1ében a gyógyszertú1·a}i: ~·észél'c szü\;:sege.s do!)OZ- é.s pa
pfrosúru gytirtús sorrendje .szen1pontjáhól ''.1 P. S. II. csoport 
dJ alc.soportba tartozik. _,\. nL kir. bclügy1niniszté1:üun 318.151/ 
19·!3. sz. rendeletével a '.",{agya1·:)r.'3zúgi Gyógyszerész Egyesüle
tet bízta n1eg azzal, hog;,' a gyógyszertárak részére szükséges 
papírárut a 6·1.000il!J.12. Jp. i\L sz. rendelc: érteln1ében sorolja. 

J;_ n1. klr. iparügyi nlini.sztóriun1 arra utasította az cgye
siiletet, hogy a gyógyszert:'ir~1k pnpirosúru-fogyasztásút a le
hetőséghez képe."!t. c::;i-.ikk·~:ntsc. EnnPk tnegfelclöcn a papiros
úruval tali:arékoskodni kell és csnk olyan papírosárut szabad 
n1cgrenclelni, an1ire a gyógyszertúrnnk feltétlenül szüksége van . 
. A. n1. kir. iparügyi n1iniszt~riu1n rendelkezése szerint kere!;: pa
nérdohozokat és nortólúdúkat csak az elkerülhetetlenül szüksó
ges esetben szab~td használni. inlnt példúul vízszívó anyagolr. 
véghólkúpok. 1néhgolyók. pllulúk, tab\et:ák, erős hatású gyógy
szi;rck kiszolg1Htatüsa esetébsn. 'l\,aclobozokat a rcndelkezós 
szerint ne1n sz:1bad hasznú!ni, illetve rnegrenclclni. \i{t\tozat\a
nul é!-vényhcn van a csonHts·olónnyagokra· vonatkozó rendelke
zés i.'-'· n1el;,: szerint a r.lobozban. zacskóh;:n slb. kiszolgúltri.lü"'.t 
an;:agokat · nern st:abacl inég külön bcc;.:on1agolni: c:;Úp:."in a;~ 
ü\·e;·cket szabad p:1pi1·ba gön.~yölní. 
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.'-\. papirürut tovúbbra is, úgy nlint eddig, az ezeket elö
állító cégeknél kell közveth~nUl lnegrendelni. _A,_z egyesület csu
pjn a gyógyszer0szeti papiráru- és dobozgyürak igényléseit 
sorolja. 

Buclapes:, 19·13. 1nájus 13. - Dr. t'ile::; 1'cin1d.y Lcis::/6 el
nök, Grófi GyHln ügyv. i;;azgató. 

.•l 111 1dr. Bcliig·;r~niniszter 280/19-!3. n. ItL sz[unú rendelete 
a. légit ú:raadúsok köYt'.1.kezté.beu rnegrongúlt épiiletrk ható
sá.,.i he!vreáIItíúsr:., a légit[unadások folytán ha,ilél\talanná 
váÍl sze~1élyck elhelyezése, továbbá a, légitán1adúsok li:övct~ 
kcztében n1e.gsehesült szen1él~·ek gyógykezelése és gyóg·;r~ 

szBreHátása. tárg~;úban. 
(Ii. i. v o 11 a. f) 

_.\. lécritá1naclúsok köv0:kez1nényeinek elhárítása és uz ezzel 
kape.solat-';s jogviszonyok rendezése túrgyában kibocsútott 1200/ 
19·13. J.\L E, szún1ú rendelet 1.Be. E:. 19·13. Cvi 12. szán1 l -~ a to
vúbbiakban: Lru - 3, 7, továbbá 19. -0-áhan foglalt fc!hatal-
1nazás alapjún uz érdekelt nüniszterekkel C:gyetérlve a l~övetke
zöket rendelein: 

II. FEJEZET. 

G .116,11 y.~::.:crJ,-,..'.-.;cll]s (,s gyóyys::crclldlci.<>. 

35. ~. 
( l l „Azt. aki légitá.n1adús l;:övetkezlében vagy légitün1aclú

sok l'lhúrítú.síihól kifolyólag sebesülést, sérülést, vagy n1ús egész
ségron1bolúst .'::zenvecl, (a továbbiakbau: betegl, rúszorultsúg 
esetéhen a :11.000/eln. 22/i. - 10·1:3. I-I. lt!. szún1U rendelettel 
sz:ihályozo~l g:inclozús inegúllapitúsát 1negelőzőc>n i.s, illetőleg, 
ettöl függellenül is az alüblJi rendelkezések szerint. ingyenes 
g;,-óg,ykezelés és gyügyszerellútú,:; illc'.i Jneg. feltéve, hogy erre 
a kö'.elezö betegségi biztositás körében nen1 jogosult. ~Lr. 19. <-·) 

( 2 l A.z elöhbi bekezd~sbcn foglalt rendelkezéshez képest ·az 
eg-;,·éb elöfellt'.•telek r~:nnúllú~n. csetjén a jelen fejezetben szabú
lyozott ing·yenes gyóg;ykezel0s ós gyógyszerellütás illeti ineg a 
llcterrpt · 

~ Í iu1 a :~1.000,'t'ln. 22 ii. - 19·1:3. I-I. JtI. szú1nú rendelettel 
.';ZEbúlyozott gondoz;Lc:ra -eÍi:intetbe ne!\1 jöhet (pl., 11ll'l"t keresü
t•s inunkak\pt'.':'.':'l·~·önck <'.Sökkenése a ~Gr:;-ot ne111 éri el): 

/i! ha ''- :~1.000/l'ln. ~2/i. ~-· 1P-iD. J.I. :nr. sz{1n1ú l'('!Hleh·ltel 
~;Zc\búlyozolt gonc.lozUsra tcki11tetl1e jön. u1indaddig. ~•iníg gon-
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dozásra való igényjogosultságút az idézett l'Cnclelet 27. (,-a sze
rint lefolytatott eljúrús alapjűn incg ne111 állapítjc'.ili. 

36. ~. 
(1) _a._ 35. 0-ban ineg:-:ívánt rászorultság akkor ál!apithatö 

1ncg, ha a betegnek, illetőleg ~l beteg eltartásában élö házastárs, 
vagy gycnnek, az öt eltartó családfőnek havi tiszta jövcdehnc 
(keresete} nen1 haladja ·,11eg a következö bekezdésben inegsza
bott összeget. ~A... jövcclclt::n1 ( kt:reset) összegét a csaláclförc néz
ve a saját jöveclelen1 (kereseten) felül az eltartott házastárs és 
gycnnek jövedehnéncl;: ( keresetC.nek) is hozzászán1ításával kell 
n1egállapítani. 

(2) l1.. rászorul·~.ságra irányadó jövedelnü (kereseti) határ 
ahhoz képest, hogy a be~cgnek, illetőleg a beteget eltartó csa-
18.dföncl;: 11 fogyatkozás olulul szolgáló ese1nény bekövetkezése
kor: 

a) legalább középiskolai nyolcosztályos v:1gy ennél narryobb 
vCgzettsCge volt, 350.- P; 

0 

V ! az a! pontban e1nlitettnél nlacsonyahb végzettsége ·volt, 
250. P; 

(3) _4., (3l hekczdé.shcn 1neg.-:;zabott összegekhez az eltartott 
házastárs után 20'•,'(>-ot és n1inclcn eltartott gyennek u'.án lü-·-
10~·;:-ot hozzá kell .száinilani. 

(·!) .t\ rúszorults(ignt n. betegnek. illetőleg eltartój(1n:ik jö
vedelnü (kereseti l viszonyai':, végzettségét és családi viszonyait 
fcltünlclö hatós{tgi bizonyítvánnyal l~ell igazolni; a bizonyit
vúnyt a közsógi clöljúrósúg--, vítrosokban a polgür1nesler. Buda
pesten a kerületi elöljáró állítja Id. 

·!1. ~· 
( 1) ~\. -heleg részére gyógyszert, illelőh'g· gyógyászati segécl

e.szközi a közgyóg~vszcrel!át[tsáról szóló 099/1942. B. ?vr. szún1ú 
1·cndeletbcn (B. E:. 1.!:J-!3. 2 . .szárn l, foglaltaknak n1egfclelöen kell 
rendelni, az O!T::Jsi rendelvényen, illetőleg rendelő lapon. azon
ban a n;:ilvúntarlú.s sor.:;zú1núnak feljegyzésére .szolg:'dó rovatba 
a „Lég·itú111aclás" .szót kell bejegyezni. I-ía a '10. 0. t 2) bekezdése 
alapján olyan n1agúno1-vos nyel't 1ncgbizüst, aki a közgyógy
szercllúlús ·terhére l'cnclclni nen1 jogosult. részére a törvényh'.t
lósúg elsö tisztviselője a község (Vüros) nevét. valan1int a 
„Légitún1<Hlús" n1e.s;;j("!Ölést feltilntetö b0lyegzőt és n1egfelelö 
.'.'izúrnú egysóg·es vi'nyt .-:zolgftltnt !(i. 

( '.! l A beteg ré::;zl·rP rendel: gyügy:-;z~'rek :'1 l'<.t tekintetében 
n közg·yúgyszp1·e!l{d{is. illt>lőleg az úlla1nkincstú1 l.t'rhére ren
delt g·yügyszereki'c: renn:"tlló [örszabú.'i díjlét~h:i irún:1-·adók. .A 
gyógyúsz;1U scgécleszközöli.Cl n 99H/lf.l·l2. B. 'J\l. .szún1ú rendelet 
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lú. ~-ában foglaltak i'igyelen1bevételével kell beszerezni. J;,„ 
gyógyszere]( r"s gyógyúszati .segCclesz!\özök úrát a törvényJ1a
tóság elölegezi. .Az e célból rendelt gyógyszerel;:re vonatli.ozó 
orvosi renclelvényeket n gyógyszertár tulajdonosa ( fclelös ve
zetője) liülön csoportosítja t~s azokat a közgyógyszerellátás ter
hére rendelt gyógyszerek úrszabványozásának n1egfelelően ár
szabványozva a 999-19·12, B. J\L szán1ú rendelethez n1ellékelt 
5. szrin1ú nlinta szerint kiállított külön szán1la J~ísCretében ki
fizetés végett a gyógyszerellátás terhére rendelt vényektöl ell;:il
lönitve nyújtja be a törvönyhalóság elsö tisztviselöjénel(. 

( 3) _4., törvényhatóság elsö tisztviselöje a gyógyszerekre vo
natkozó vényel;:et, valan1int a gyógyászati segédeszközökröl ki
állitott 1negrendelölapoli::'.1t a kifizetett szá1nlákkal együtt a bel
ügy1niniszterhez terjeszti fel a 38. ~- ( 3) bekezdése szerint való 
n1egtérítés céljából. 

I\T, FEJEZET. 

rcyycs rc11<lcfkc:::6scJ..·. 

·13. 1$. 
(1) .. A. jelen rcnclel~t alnpján a hatóstlghoz benyújtott bead

vány, észrevétel, fellebbezés vagy cgy6b jogorvoslat és az ezeket 
pótló jegyzöl~önyv, vallunint az azok alapján Jiozott határozat 
illctékinentes . .t\z az okir::tt, anH:lyct uz einlítctt illetélunenles 
bendvúnyhoz, :fellebbezéshez, észrevételhez, vagy egyéb jogorvo.:;
lathoz vagy az azokat jótló jegyzőkönyvhöz kel! csatolni, illetCl~-
1ncntes 1nincluclc1ig, a1níg azt n1Us célra nen1 használják. ( Lr. 30. 
(,. (lJ bek.) 

(3) .l\„ jelen rcnclcle-c ;:;Japjún júró szolgúltatás, \ térités stb. l 
felvételéről liiállitott nyugta illcték1nente.s. \ Lr. 30. ~· ( 3) bek.) 

( ·1) -11-Z \ 1)-(3) be kezelés él'tcl!nében illetékrnentes ol\irat 
a kiállitLlsi clij alól is 111cntes. (Lr. 30. (. {'1) bel~.) 

'16. ~· 
_I\. jelen rendelet kihirdcté.sének napján lóp hatUly·ba, ren

dclkezl'sch a hatálybalépése előtt bekövetkezett légitán1tic1á.sok
ból kifolyólag fcln1crült esetekre is 1negfelclően alkalnu1zni li:e11. 

Budapest, 19,13. óvi inájus hó 12-én. di'. i.:itC:: Ii.crcs:::tcs
F'ischcr Ferenc s. k. belügy1niniszler. 

(Iilcyjclcnl a Budapesti i{ö.:·Zöny 19.~;J. 1Hájus J-}-i szá11iábcn1.} 
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:t 111. klr. heliigj'Ininiszter :117.261/194:3. B. Irt sz{unú ren· 
<Ieletp a l~Cizg;róg:yszerellátús, illetfileg az állanildncst.:ír tcr· 

h{>re Yalú gróg1·szerrcndelések 1nóc1osítúsa tárgyában. 
.A közcgl'szségügy rendezéséről szóló 1S76:XI\i. tc. 136. és 

167. ~-úban, v:i\anünt n 6000/1931. 1I. E. szárnú rendelet 26. ~· 
első bckezdt\s(inek e) pontjában kapott felhataln1azás alapján ·a 
következőket rendelen1: 

1. ~-
( 1) /1.„ jelen rendelet I. száinú rnellékletébe felvett gyógy

szerkészít111ényeket az ott n1egállapi~ott a.rali: rnellett a ltöz
gyógyszerellátél.s, illetölcg az úllan1kincs'.ár terhére rendelni le
het. 

( 2) A„ jelen rendelet II. szán1ú n1ellékletébe felvett gyógy
szerkészitn1ényeli:et a közgyógyszerellátas, illetöleg az állam
kincstár tel'hére rendelni nen1 szabad. 

2, §. 
-A... jelen rendelet kihirdetésének napján lép hat<i.lyba. 
Budapcs~, 19·13. évi n1ájus hó 11-én. dr. ·i:iti:::: If.ercs,:·lcs

Fiscllcr F'crcnc s. k. n1. kir. belügy1niniszter. 

7~ 
!. s:á1111i incllC!dct (t S11.:!6.1j.ltJ.jS. B . .11!. sz<i.n11l :reiulclcthc::: 

Cn.leifcrol inj. \ Chinoin, Ilichtcr, \Vandcr J 1: <11 cn1~ 2.88 P 
Ca!ciferol sol. \ Chinoin, Richter, '\iancler) 5 cn1:: 1.92 p 
Calciferol so!. (Chinoin, P~ichtcr, \Va.nder) 10 c.111·1 2.88 p 

II. s.:ánifr 111rifc'./.:Ict a .:711.261/1.9.1.i. B. 11!. s::·<i111ú rciidclc/hc::::: 
Cornpl'. nntirachitica 
Rendelhető bár1nely törzskönyvezett hazai ké
szitn1ény (\Titan1in D. íErgos<erin irradiat.1 
tabl. H.ichter, \Vnndervit-D~ dragee \Vander, 
\Titaplcx D. Chinoin) . 50 clrh ·LO·l P 

Oleu1n nntirnchiticu1n. 
Rendelhető hár111ely törzskönyvezett hazai ké
szit1nény \ \.-itnn1in D. fErgostel'in irradiat.] 
soJu:. H.lchtcr \Vanclcrvit·D~ olaj \Vancler. Vi-
taplcx D. olaj Chinoin) . 10 gr 3.60 P 

Oleun1 antiraehiticu111 l cnri-ben 30.000 E. 
P~endelhetö b[t1·n1ely törzsl;:önyvezett hazai 1-:é 
szítn1ény ( \'itanün _;\ + D. Hal.sterin solut. 
Richter. \:Vandervi:-_;\.-;-D~, olaj \Vanderl 5 gr 3.·'1·1 p 

(J.1/cf1}clc11t a B11dapcs/i lf.ö.:·löny J!J.',.'J. n1ájus .19-i s.:::á111áVa11.) 
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J!i upyn rors.:úy i Gyr)f.!_l!.'. :T n.'.s.:: E!JpCsii lel 

5·1.5G, 19·1:.:. .'-!Z:\n1. 

G:·;Ú g·ysz crt:t rak t iizihie llú lása 
.A. n1. kir. föld1nivelésügyi nliriiszter 155.000/1D·13. F'. ?II. 

szfunú rendeletével újra :::za~):\lyoz:a <.~ tüzifaellátús biztositásU-
val kapcsolatos kérclésel;;:et. . . .. „ , • „ 

.A. rendelet 5. 0-a ( 1 l bel;;:~;.:clcsc .szcnnt n torvenyh<r.osag 
L'lsö tisztviselője, a köz..-::úgi clöljáróságoli: (polgár1ne.stcrek) je
lentései, vulanünt az előzö évi adatok alapj:."in nuljus hó 31-ig 
ntcgúllapítju és u ~öldn1i~_elf~.sügy.i nüniszterneli: _jelcr:t~ a. tö!:
vünyhatóság területen a :uz:iu kes_zI:teL ~. n1?gull_a~.tta.:;;nal_ f_1-
{Yveleinhe Ji:cll venni a törvenyhatosag teruleten levo hatosa
~Ük hivatalolt, ini6:;;niinyck, sikolUk, kórházak, keresli:edeln1i
Ós 1Pari vállalatok, vualnünt a lakosság hiiztarlá.si tűzifa szük
.':H~<YJetét. 

1:1 _;\. rendelet a Budapesti !{özlöny 19·13. Cvi n1ájus hó 16-i 
szinlában jelent n1eg és lühircletése napján lépett hatályba. 

~;\. tüzi.facllútással li:apc.solatos rendeletek figyeic1nbcvételé
Yel fclhivjuk valan1ennyi I;:özforga!n1ú gyógyszertár fclelös ve
zetlijét. győződjenek n1eg, hogy a kö~ségi elö_ljáróság?k, (p~_lg_~r-
111es:crek l jelentései iigyel01nbc vettek-e gyogyszertaruli: t 1i:-:;11a

s.:iU,-,„<-:u!cll't. ~~n1ennviben a jcelntésböl kin1aradt volna a gyógy
,c;zertú.1:(i.k tüzifn.elútisCLnak biztositúsa, hivn.tko.zússal a 155.000í 
l~J·l3. F. I\L szú1nú rendelet 5. ~-únak ( 1 l bckczclésórc, haladék
talanul legyGJ;; 111eg a szül;:.sl;ges bejclentGst tör\-ónyha:ósúguk 
első tiszt-,':i~clöjl:llez, t alispán, polgárn1ester l. ~\... bejelentósbcn 
!ncg kell jelölni a gyógyszertárak cíinét. felelős vezetöjénck t tu
lajdonosúnak) nevét. a gyógyszertár helyót Cs hiva'.kozva a 
155.000.'1H·13. F. :I\.L .':iZÚn1ú rendelet 5. 1~,-ún[:.k ( 1) bekezdésére. 
1nivel ;:~ gyógyszertúr:1k az 1876. évi :--::r\r. tc. 1'.28. \)-a alap,iún 
fel(Lllitott li:ö,:cgés,:·,wiyi inl(.:cfck. a 2:3.200/19·13. Ip. :i\I. szún1ú 
rendelet 1, 3, 0s ·L \)-a alapján kérni keli ez utóbbi rendelet n1el
léklct6ben fcltün:etctt tüzlfaniennyisóg S0".'1,-únak a gyógyszer
tár részére Y<lló hiztosilúsjt. . .:\. ócjeleniést a ll'lH:lö legrövidebb. 
itlö alatt lJe kell l~üldeni, figye\enl111el arra, hogy n tör\·0nyha
tósúgolt elsö Usztvise!öi n1ájus hó 31-ig kölelcsL'k rne,;;-úllapi·:ruli 
iörvl\nyhalúsúguk tcrület~nek lüziú1:ozül;:sügletft ('s a löld;11üve
lé.:;;ügyi n1iniszt6riun111«k jelenteni. 

..,\. bejelcntes n 155.000/19·10. F. ::\L szún1ú rt'ncll'le: Jt). (-a 
alapj{ln illctékn1cn:es. 

Nyo1naték:lsnn fclhivjuk I\:ar.úrsaink figyehnét. hogy a be
jelL"nlést csak azo!;; a gyú,..,;·y~z'-'rtúrak tegyék nieg·, an1ely~!knek 
tii.:ija ellútúsa ninc.s biztosítva, n1iutún rncggyözödtck arról, 
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hogy D közsógi elöljáróság (polgú!'n1csterck) nc1n gondoskodtak 
li.cllöképpcn a gyógyszc!'t{trak tüzifac!Játásáról. Jelen Vcjclcn
/r:'.,,. s::;(11, !Jrikcfl raq11 koks,:; lics::cr:::f'.s6rc ncin i;o-Hatko::.:il.·. ha-
nem. khÍiróht!f a. li'l~fjas:iik.'i~;i.i!Ct Vi:::tosildsrira. , 

Budapest, 1943. n1ájus 19. dr. i'i.!6::; Flirady Lri.s-:ló elnök, 
Gróf/ Gyula ügyv. igazgató. 

111. kir. Ji.öz-::!!átásiigyi lliiuisztcr 
111. kir. ILö::::cllútcísi .FliL·atal 

20.'160/19-13. "l/Il.I. 2. b. 

Gyóg)·szerészeti tahlettúk nag-~·keresfredöi haszonkulcs:L 
.:-1 l1.fagyarors,::<iyi Gyógyszerész Egycsiilct t. El11öli:8égf:nek, 

Buda.pcst. 
Tudon1ásulvéte1 végett 1negküldön1. 
Budapest, 19·13. 1nájus 18. 
~'\. n1inisztcr rendcletehöl Steiner Tril1nos s. k. n1. kir. köz

ellátási Jötanácsos. 

Budapesti G yógycitunayyl.:crcskcdök Ipartest iilctc 

Budavcst. 
_.\z érdckcltcltkcl való k'.lz1és céljából érte.síte1n Cin1ct, hogy 

" gyógyszerészeti tablettál,: gyógyárunagyl.:ereskedöi eladási 
úrá.~ bUntetöjogi fcle!ö:::s(~g terhe 1nellctt a következöképpen 
kell kiszá1nitani: 

.r\ tablettftzó a készítn16nyelthez felha.s:.má.lt nyersanyagok 
fol'galn1k1clóvúlt.súg nélkül szán1itott beszerzési .úrának: és a 
c.son1agolóanyag beszerzési árának összegéhez 111unkaköltség, 
továbbá általános Uzcnü költség chnén az aciclun1 diaethylbar
bituricu1n, acidun1 phcnyl<:l'..!thylbarbituricuin, acidu1n phaenyl
cinchoninicu, an1iclopryn, anlipyrin, coffeinun1 citricurn, bar
ba1niclun1, calciun1, lacticun1, carban1iclu1n bro1naethylaceticu1n, 
carlnnniclum bron1isovaleri8.ni2un1, carbo inedicinalis, hyclrargy
ru1n bichloratun1 co1Tosivun1, hydrargyru111 oxycianatu111, na
triuin salicylicun1, P'-H'Ua1nin.)bensolsulfa1nicl. pulvis phena1nidi, 
pulvis doveri, santoninurn. thcobronlinu1n purun1 -~· kaliu1n joc1a
tu1n, ·1hcobron1inun1 natriu111 salicylicu1n nyersanyagokból készí
tett talJlettúk clőállitásánúl G.-- P-t, a többi tabletták előál!ítá
sűnúl 5.- P-t szán1fthat ho2zá. 

i'!. nyersanyagköltség k!::;zú111itásánál a gyártüs! és egyéb 
veszleségck cl!nén lcgfeljci)b 2°·0 vchetö figycleinbc. 

A. ienUek szerint kisz:unított önköl!:.séghcz Jaboratöriu1ni, 
üzc1ni és gyógyárunagykcr . .;;;;kcclöi bruttó haszon chnen az ön-
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Nyersanyag (hatóanyag, viv.ö
, acr l·ötöanvarr) forgulnu-

Elöniunl..:cílatlal: Elö111. Hélldil: 

any 1':<' " _ „ „ 1') 

adóváltság nell.:ul . 
2010 anyagveszteség · 
csoinarrolóanyag · ·. · . · 
üzenü 1')1nunkadij és l;;bltseg 

uzenü költség: 
331110 !aboratóriunü, ü~.~nü ·f· 
gyógyárunagykereskedo1 ha-
szon · 

20'l/o fázisadó az eladási 
után számitva 

úr 

l eladási ür: gyógyárunagy tcr. 

10,- p 
-.20 p 
L- p 
6,- p 

17.20 p 

22.88 p 

5.72 p 

28.60 p 

10.- p 
-.20 p 
L-P 
5.- p 

16.20 p 

5,35 p 

21.55 p 

5,39 p 

2G.94 P 

„ .„ t.séo- kiszán1it:ísánál az Ipartestülete!\ Orsz~go~ 
.. _.\z . ?_nkol . 1')„_ t· . .- 071/19·12. IC. 11. szá1nű leirat II. szy.r!:u 

ICozpontJ~;ho7. intezc„_t ,)11:··1•· .. -,rrténi'ezökre vonatl.:ozó kal11:ulac1os 
1ncll6klcteben az egyes "o „s.b . 

irányelveket k:ll 1fig?'e
1,~~~ b~-J ~-:~1~~Jí.tott o-yórrvárunag.)' kercsl;:cclöi 

A. i·e1en le1ra szc11 \ • ' b bl. ct·· „ • t ·:,n tar-
: · · . l··:11ito' "Yórrv'l.runarrvkeres .:e o CHn u J<> < elad·>s1 -n·af az e o.t 1'). l:;'J,l" 0 - ·1 }liv·tt't 

• <- s < • J 'lill J·özölni hivatalon11nal. .'\.1ncnny1 )en . -" < -
toz1k , n~1pon Je ár ~llen 15 ~apon belül észrevételt ncn1 tc~z, 
10111 a beJelentctt . . - ,_„ oo~,1n1ított 15-ik napon érvénybe lep
". z eladási_ úr a b~Jel_enn)tleJ•sel~~~"~'"t'ett eladüsi Urakat haladéktalanul 
t tl '„ Cun nz erve · -F·- .. 1··1-
c lC'~· „ „ 1" - l···c .,l '•l"'•lJC tartozó o·yó<>yárunagyl.:ereskec 0 ... -tartozik kozo 111 a ~o~c e "" ' 0 :::. 

l.:el. Budapest, l!J.!3. 111ájus ::~· .. <\._„inini_szter rendeletéből: Stc·i11cr 
'Vilnios s. lt. 111 . li:ir. közella,.us1 1otanacsos. 

i.1lagyarorszá.gi Gyógys:::;cr{:s;;; Egycsiilct 
5·!88/19-13. sz. • 

„. • !"! -Iicz 1-()tCitt ff:\'úo·yszereli: kiszolgáltniasa .:\ foor\'O''.il enaeE e::\ , ~\ . ~h e~ t l , 
az Országos •i':í.rs-J.tla.10111biztosító Intézet er iere 

·\.z OrszúO'os Társadal·Jcnbiztositó Intézet :i1egv_á:~ozta:ta ~ 
föor~·osi cngec'félyhcz kötött gyógyszcrelt engedelyezeset. .:'\z 01 
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l'.~f"~'. _<: községi clö_ljürósúg_ (polgúnnesterek) ncn1 gondoskodtak 
:'-_: . .Jol,,_~ppcn. a gyogyszertarak tüzifae!J:ításáról. Jelen /Jcjcfc 11 -
<f;«<;_ s.-:f...11_'. fJ_nl.:ctt cc~!l:lf koks::; lics:::.cr.::i:súre nem i:o-Jurtko:::ik l1a-
nc111. ki:::.arola!J a. !f1.:1fa8:iiksc'!Jlcf UL::to.>ifúsúra, ' 

.. ~udapcst'.. 1943 .. n1újus 10. dr. vil6::; l~úrady Liis.:'!6 clnölt 
G1011 Gyula ugyv, igazgató. ' 

20.'1G0/19·13. 

.ill. kir. Ii:ö:::::!!átásiigyi J1Ii11is::..tcr 
J1l. kir. Ii.üzcll<itcísi Iliratal 

\!ill. 2. b. 

Gyóg~·szerészeti tabletták nagyliereskedöi haszonkulcsa. 
...-t J.1Iagyarorsz<igi Gyógys::t::ré.>:;; Egyesület t. Elnöks6gének, 

Buda,pcst. 
Tudomásulvétel végett 1ncgltüldön1. 
Budapest, 19·13. n1ájus 18. 
_'\. nliniszter renclcletCböl Slcillcr l-7il111os s. k. nl. kir. köz

clhi.túsi főtanácsos. 

Bu!fripcsti G yógyciru 11agykcrcskellök I ziartcst iilctc 

,r :4:;_ .éI~cle_l~elt;kke~ való _kiizlés _célj[tból értesíte111 Cil~~lf,a{~~~~ 
~t ./".J o,,,~,sze1 ~~ze!1 ~ tablettak g_yogyarunagykereskedöi eladüsi 
.ti <k bunteto.iog1 1elclö;;:süg terhe Jnellett a li:övetkczökéopcn 
kell kiszün1ítani: -

.A. t~bl?tt_ázó_ a készit1n0nyelthez felha.sznfilt nycrsanvao-ok 
forgalnu.i_dova1t.::ag nélkül szá111ított beszerzési ürúnak - \:;.; a 
~s°,~1~~ol~a~y}1g b~~zer7:ési „ ~á1:anal_t ~sszegéhez n1unkaköltsóg, 
'?~ .t~i)a ,.dL1l.~nos uzen11 !~olcscg cnnen az uciclu1n cliaethylbar
b~tuncu;11~ ac1dur:1 phenyla,~thylbarbituricu1n, acidu1n phaenyl
c1ncl.1on1n1cu, a.nudopryn.' antipyrin, coffeinu1n citricun1, bar
b~r.n1du:n, calc~1nn.'_ lact1c~1n1~ carban1idu1n bron1aethylaceticun1, 
~,.1 ban~1du1n ln on11"ovalenJ.n1cu1n, carbo 1nedicinalis, hydraro-y-
1 ~~111 b1chl_ora~un1 corrosivun1, hydrargyruin oxycianatun1, ~a
h 1un.1 sahcy.hcu111'. parua!ninobensolsulfanüd, pulvis phenainitli 
pu!vis, clo\·en, ~antoninuin. thcobro1ninun1 purun1 -:- kaliun1 jocla~ 
tun1,. d1colJl'On11nun1 natriu1n salicylicu111 nversanyao-okból készi
t~tt. ta~Jettúk clöúllitúsünúl 6.-- P-t, a többi talÚet'tük clöá!lítá
Sl.!.nal ü.- P-t szá111íth<lt hozzá. 

l;.. _nyersanyagköltseg l;:lszán1it:'isánál a gyártási és e""yéb 
vesztescgek cin1én l~gfeljeiJb '.2 1•.: 11 vehetö figvelenibc. "' 

A. !entic!t s_zerint li:isz;í;nitott önl;:ölls6ihcz Jaboratóriuini 
üzenli cs gyogyarunagyker,:skeclöi hruttó haszon ci1nen az ön~ 
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költség 33r(.-:lt é.s az eladási ir után sz:ln1itott inindenkori fá
zisadót (jeÍenleg 20'1/11-ot) szán1í-tli::tt. _'\.z így li'..i~zá1n~tot~ gyógy
árunagykcre.s!{edöi e~adúsi úi·ból u v~szonLelado g~og:;'aru~agy
kercskcdöltnek legD.\abb 20'1/u cngcdn1enyt kell nyuJtan1. Pl„ 

Nyersanyag (hatóanyag, viv.ö
anyag, ltötöanyag) forgaln11-
adóvúltság nélltül . 

Elönnuil.:álatlal: Elöm. nélldil: 

211/11 anyagveszteség 
cson1agolóanyag 
üzenli munli:adij és költség 

üzenli 1tölts.3g: 
3311;0 laboratóriunü, üzcnli -i
gyógyárunagylteresli:edöi ha~ 

szon 

2011/u fázisadó az eladási úr 
után szá1nitva 

gyógyárunagyltcr. eladási ;Jr: 

10.- p 
-.20 p 
1.- p 
6.-P 

17.20 p 

5.68 p 

22.88 p 

5.72 p 

28.60 p 

10.- p 
-.20 p 
1.- p 
5.-P 

16.20 p 

5.35 p 

21.55 p 

5.39 p 

26.9.J p 

_.;.z önköltség ldszú111H:ísánál az Ipartestülctelt Orsz~go~ 
E.:özpontjához intézett 51.071/19·12. l{. 1L sz<11nú leirat II. sz.ui::u 
1nclléklctében az egyes kö!'~s·JgtCnyezóltre vonatkozó l>:aU{u!at.:10:0 
irányelveli:et kell figyele111bc venni. „. 

_::.,_ jelen leirat szerint ki~zánlÍtott gyógyárunagykereskeclo1 
eladási ara~ az elöállitó gyógyárunagyli:ercskedö chn útján tar
tozik s napon belül l{özölni h_;_vataJon1111al. A„n1ennyihen hivata
lon1 a bejelentett ó.r ellen 15 napon belül észrevet:lt _ncn1 te?z, 
az eladási ár a bejelentéstől .szán1itott 15-Ut napon ervci:iybe lep
tcthetö. Cin1 az érvényhelép7etett eladási árakat haladektalanul 
tartozilt közölni a kötelékébe tartozó gyógyúrunagykercskedők
kel. 

Budapest, 19·13. n1ájus 18. J,\. nünisztcr rendeletéből: 
·vilnios s. k. 111. lör. közellút.úsi fötanúcsos. 

1liagyarors::á!}i Gyógys:.:crés::; Egycsii.lct 
5·188/19·13. sz. 

Blfil/CJ' 

:1 féíoryosi engedélyhez !;:öt<Jtt g;!;Ób'")·szerek 1dszolgáltatásn 
az Orsz!t'i;os Társada1on1biztosító Intézet terhére 

.A.z Országos T5.rsadal0n1biztosító Intézet nlegváltoztalta a 
föor\'osi engedélyhez kötött gyógyszereli: cngeclélyezésCt. .A.z Or~ 
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,i;;z(igos 1'ársada101nbizlositó Intézet az idöveszteség kiküszöbö
lése cGljúból n renc1clöin'.(•z'2ti frJorvosokat is fcljogositotla a fő
orvosi engedélyhez kötött g;:ógy.szcrek engeclólyezésére. 

A.z Orsztlgos Túrsaclal:;i1n!Jiztositó Intézet terhére tudv::i.levö
leg lninclen gyógyszert ki .'::Zabacl szolgúltatni, hacsnk nincs a 
\'ónyre rúvczetve, hogy föor\·osi engcclt!Jy .szükséges; ha pedig 
a gyógyszert bánnelyik :'.'öorvos engedélyezi, ugyancsak ki lehet 
szolgúltatni. ..'\. gyógyszerJsz tehút ne vizsgálja, hogy 1nelyilt 
föorvos engedélyezte a rc1EL:lt szert. 

„A. gyógyszerésznek az <)TI vényeltet csupán abból a sze111-
pontból kell n1egvizsgálni, hogy nincs-e rávezetve a „föorvosi 
engedély szükséges" kitétel. L.n1ennyiben ilyen elöirús a vényen 
ne1n szerepel, illetve, ha a i;yógyszert akúr központi, akár ren
dclöintézeti föorvos cng.;cL~lyezte, a felüt gyógyszert lü kell 
szolgáltatni. 

Budapest, 19-13. Jnájus 21. dr. uitez ·vti.rady Lá„9zló elnök, 
Gr6if Gyula. ügyv„ igazgató. 

.Ll i1L kir. vallás~ és közokiatúsiig,yi. 1ui.niszter 9120/19-13. \~. 
Ii:. JL sz{unú renclelet-e a gyógysze1·észg~·akornoki g~·akorlat 

ábneneii szahúlyozúsa tárgyában. 
„A 1n. kir. vallú<:- l~.s ltözoktatúsi.ig}'i n1ínisztcr a 111. kir. bel

iigy1ninisztcrrcl egyc~~tt\·e az 1838:11. tc. 168. ~-ában foglalt 
felhatalrnazUs ulapjün a következőket rencleli: 

1. ~). 
{ 1) „A gyógyszerészhallgató a kötelező egy évi gyógyszc

részgyakornoki gyakorlatot az rgycleini gyógyszcrészképzésröl 
szóló SzalJúlyzat (32.!J00:1J·10. \ 1• }(. ?.L szún1ú rendelet, ineg
jelent a HL kir. vallús- .'.s ~;:özoklatásügyi 1nini.o;ztériu1n flivata
los J(özlönye 1D·10. évf. 313. old„) 6. ,)-úbau foglalt rendelkezés
től eltérölcg ncn1csak az elsö tanuln1únyi óv után egyhuzrunban, 
hanen1 egyetenü tanuhnányai folya1nún a nyúri és karácsonyi 
:ozünctck alatt részletekb::n 1.s teljesítheti. .A. kötelező gyakor
latba azonban 15 napnál rÖ'.'idebb icleig tr,1·<6 gyakorlatot nen1 
lehet heszúnlftani. 

( 2) I-fi1 a gyógyszet"észh~lllgatU a küteh:zö eg·y évi gyógy~ 
szerészg·yakornoki. gynkorL.itot az első bekezdésben n1errhatáro
zott n1öclon egyetenli tan111J11.:inyainal~ befejezéséig ne~1 tudta 
teljesen elvégezni, a inég .1ú:ralévö gyal~orlatot a végbizonyít
vány 111eg.szerzése után is teljcsithcti. Ebben az esetben a gyógy
szerészhallgató részére a gyógyszerl'sZi oklevelet csalt a gyakor
lati idü szabúl:yszcrü ltitöJ·:é.sc utún lehet kiadni. 
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,., - , u , - ..,„,.o:zcrészhallgató. ak.i a kötelező_ egy Cvi 
(v) l\„_z <l o)!Oo.) -._. ".,„11-.... rl'Üo' az első bckezdesbcn ineg-

„ zereo:zrrv'1 ;:ornohl "' '· „\' ' - J • 1 t 3-g·yogys ~ "':~' ,„ · .;„, t'1"'Ö szio-orlatot a Sza Ja yza o. 
Jlatároz~tt n

1
odon 1' ~f'z~, ·,s';.fj1 c'i.lcrfilC'~ a ..,·vnkorlati iclö eltölt.ése 

1,,Hában taglalt 1't'nc e \e.„i · · - -~ ""· · 
C1ött is Ietche'.i. 

2. ~-
Ez <i. rendelet Jtihirde~~se n~pján_ lép _11a.t~1~yba: 

1· t 19·13„ évi 11UlJUS ho 22-en. cl1: S,„l//ijCI 
_ Buc. dl~i~~ ~'allás- és közoktattlsügyi n1in1szter. . 

illcrsc Jcni.J 

s„ 1\. 111. \ .,... ·· ,, '-· ··cs ;'G-z 
. l 1 B11<la1icsli 'to:::lon11 1. -'/</. nia11 "' (_if[Clj}C C!l ((, ' • • SZÚ llHi (J(l'll.} 

1_. ·all·'is- és közokLitásiigj'i 1niniszler 91?0/194:3. \r._ 
~1 Ill. ill'; \ ~ • :11delete ·1 •ryóo·ysze.részg:vakorn.okr g;yaltorlat j{ jf, SZ1UHU re- •. o. b~ ·-, 'b • 

· · "' szabál;yozúsa iarg.):a an 

. 11 • • J•o''zo!·t·1túsü<n•i nliniszter n 111. kir. bel-.1\. nl.. Jur„ vn as- es \ \ .~ _ ::" .. _ _ . . . 
. . . zterrel eO'ye~ervte a kovetkezoket rendeli. ügyn11n1s "' ' . 

1. ~· „ „ 

A O'yóO'yszerészhallgatók egyetenü lüképz.éséröi1 _szol_~ 1~~~
-

0 
1:inOO/l910 \T l{ ?II o::z rend„ a m. lur. vu as- e \ -bályz~t .. t32:

0 
.. ·: .··, ,· • „ I-Ii~·;{~tlos I(özlönye, 1D·10„ évf. 313: 

okta tasugy1 nu n1:sztte!I1 t~1lu. l"IJ. „-,··enclo'· cr)'Ó")'Szerészgva !torna ln 10 \ "i cr ·c n1e H:n ,_ ,__.,, L ~ "' · ~ 
old.) 6- · '; .,. 1 .„ 1 , ., 't jelen rendelet tartuln1nzzu: rry:\l;:orlal n'.'szlctcs szn Jd YdlL '· 

o.' 2. \'). . . „. J-ö 
1 :\: eD'i·etcnli ,„yórry·;,;zereszi tanfolya1n llallgatoJa az 

1
e" 

( ) : z l:l . o - o . 1 1 'Ül""Üá'"'t és kötelezö gya tor-
évfolyan1 ltölc!e~ö tan~arg_y~~na ~ • hrr rÓ~ys:ertürban „ i2 hónapon 
Jatainak elvG-?zese :itt:n :.a ;,~ 1:1e,~r1~Iot° köteles teljesileni. 
út gyógyszcr:.sz~:i-:21'.f,1 ~~~\\ '0~ a;},akorlati isn1creteltet, an'.elyekct 

t2.l _i.\.zol~<it.azl e l:1 l \_ell ;.,y;tit·1ni a jelen rendelettel egy
't rryakorlat ide]e a n L e „\ "' <- '· ' 

1
. _ ~ 

1 ÍdajüJeg ltiadott foglalkoz'.atá:i t:rv soro JD. re . 
3. ~-

·] , ~,· . , · "- a·i•akorlalot CsJ.Jt olyan ( l) A.. 9 G-han tncg 1,1.u.11ozoLL o „_ „ • ,t„. ·,t 't 
- .. ~. " 1 l l,l··~'·itcni an1elynck fclelo.:i \·ezc OJe .' 

cri•ó<ryszertarhan le 1e e J:"' .. .' ..• , . a ,11 J·ir he\ü.;ry1111-
"' "' - „ J-··zol·~"I'i"ll~„Vl l11Jl1!SZLÍ~l • \ . "' ' 
111. !ör. val\as: ~~ .1·,

0 ,:;~Ó;,~sz~;.e.szo·\-.:lkornok tartására fc!JO-nisztcrrel egy etet \e o) ""· "'· 

o-o<:.:ítj" · „ ti lté1 eln1et a "' - '·· 1 rnol·t·1rt'isi JO" clnve1esc 11an 
(2) _A,,. _gya to_ . • :· ~; .· t l:l ll~te°"kes to1 vényhatoság első 

<>"YÓ"'yszertal' szekhelye .,zcI 111 
1
1 . t 

111 
J·ir tiszti föorvos, 

"' 

0 

1 ... „ • 1 J·elt bC!l)'Ujt-·1ni a n az· a · \ · „. • ~ tt 
tisztvisc OJelH! •„ ,„ .. „,„ .. ~<. ~:w ti főorvos véleinényevel elhtLO · 
BudapP:ste:1 .a .c;;;le'1tes:o\·dl ü1":1,. r Ll~·~1lV1..s- és közol;:tatásügyi nlinisz
javnslut luserele.)Cll ~1 111. \ · ' < 

terhez terjeszti fel. 
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( 3) ~4.. gyakornoktartúsra jogosított gyógyszert<lrban egy
idejüleg c~s;:ik annyi g·yakornnkot lehet foglall;:oz~atni, ahány ok
levele.s g_yógyszcrész a ~·yJgyszert<.irban n1üköclik. 

( ·1) .. .'\. gyakornoktar;úsi jog visszavonüsig érvényes; a 
gyógy.szertci.r felelös vezetőjének sze111élyében bekövetkezett 
vllltoz<i.s esetén azonban a gyal;:ornoktartüsi jogot újból kell J;:é
reln1ezni, de az engeclé!y ... ·lnyeréséig, illetve n1egtagadásáig a 
gyal;:ornok a gyógyszertúr!Jan 1naradhat. 

,;_ ~-
( 1) ~4..nnak a gyógysz,;r·rarnak a felelös vezetöje, akivel a 

gyógyszerészhallgató gyako.·nokként való felvételére nézve n1eg
egyezett, köteles az erre a célra renclszel'esített törz.<alapba a 
gyakornok gyakorlati n1üköd~sének kezdő időpontját és a törzs
lapban foglalt rovatoknak lllegfelelö többi adatot beje
gyezni Cs a bejegyzést az illetéh:es n1. kir. tisztiorvossal 
(Budapesten a kerületi tisztiorvossal) a gyaJ{Ol'nok gyakorlati 
n1üködésének n1egkezdCsétöl .szi:i.Jnitott S nap alatt l<i.ttan1oztatni. 
_<\.. láttan1oztatástól szánütott 14 nap alatt a gyógyszerészgya
kornok köteles a törzslanot :iz illetékes dékáni hivatalnak 'tudo
rnásulvétel és nyilvántai·tús végett be1nutatni. _<\.. törzslapot a 
gyakorlati idö szabályszcl'ű kitöltése után a gyógyszerészgya
kornok leckekönyvéhez J{ell fűzni. 

( 2 .) .t\.z előzö bekczclé::>'Jen foglalt rcnclelli:eL:ésck SZCl'int kell 
cljürni abbn.n az esetben is, ha u. gyakorno!;: gyakorlatát 111eg
szakílja, befejezi, vagy n1ús gyógyszertárba lép át. 

( 3) .A ... gyógy.szcrészgyAkornok a gyakorlat ideje alatt c:sak 
111éltánylilst ércle1nlö ol;;ból, az illeté!;:es clékúnhoz intézett és az 
illetékes tisztiorvos últal vélen1Cnyezett l;:érvói.1yére a dékán elő
zetes cngcclélyévcl léphet ;:;t valan1ely 1nús gyógyszertárbn; a 
g;;'ógy.szcrtár felelös vezetője - a 6. (. {'1) bc!;:ezdésében etnlí
tett okon kívül - .szintén C':Jak n1éltányiást él'cle111lö okból kí
vánhatja a gyakornok l;:ilépését; a gyakornok 1~ilép0.sét és un
nak okút a rrvÓ"'"yszcitár felelős vezetője köteles az illetókcs 
dl}kánnak a tfs"zti~rvos véle111ényévc1 elláiott indokolt beadvüny
ban bejelenteni, 

5. (» 
( 1) ii.. gyógyszer~úr i"elclös vezetője köteles a gyakornok 

rnüköc10sét állandóan ellenőrizni és oly111óclon irányítani, hogy 
a gyakornok a gyakorlat ideje alatt a vallás- és közoktatásügyi 
ininiszter állal 1negúllupftott foglall;:oztaUisi tervben n1egjclölt 
elrné!eti és gyakorlati isn1-0:retckct elsajátithnssa. 

(2) _•\. gyógyszcrészgyakvrnoktól a gyakorlati oktatásért 
díjat követelni nen1 lehet; a gyúgyszerészgyakornokot csak a 
szakbavágó feladatokkal J..:het fogla!l;:oztatni. 
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l 1 zetoi·e a gyakornoknal;: a A zyó::ryszei tár :e e os ve t 
(3) .~ -: 1 • .;1 01 való kilépésekor a törzslap jegyze ro-

O""yórrvszcrtar ko.elel~cJ . '1• nrlO""avic.:eletére Cs szorgaln1üra vo-
" Ob. CS a o-vaJ\OI!10 \.. e o< - l j U J•CI 
vatá a :1 1°0 1 (io-en ~7.oro-aln1 as, szorga inas, uiny g -natkozó eve e e1 ,.;,, •. , "' 
zésckkcI Jegyezni. 

6. ~-

(l) 1 " ~yakorlat ideje alatt kö-~erészgya korno ;: ,_ ,,, ' 
teles: 

a l a., 
utasitúsai 

b) a 
nck elegCr. Le-ti:,11 

rtár felelős vezetőjének vagy llelyettesénel;: 

l ,.i1:e~~~.~~~~~n n1egúllapított renclcll;:czések-
és ?;,~~ ~hnéleti és gyakorlati ismeretel;:et elsa-

játítani, __ . szabályoknali: 1negfelclő n1agatar-c) az egycten11 fcgyelnü 

tást tunúsitant: _ 1_ rnol· " O'yóo-yszcrtár nappali ~zol-
(2) _n,_ gyógys_zcreszg.}:·1. \.? n1e~s~akitá~sal - J;:ötclcs gyo.2;y

rr[lJata alatt -:- eleiben .2 ~/.~~! az"'onbun részére a gyógyszerta.r 
~zertúri szolg1:1'1:~ot telJc~.1 ~l J~ét félnapi szabaclidöt kell ~n~;-c~c:r:
;;zünnapjain luv.ul hete~'",1i .. „ szerészgyakornok gyakorlati id~JC~ 
lvc„!li ·\rnennv1ben a ,,,y ,,,y~ 1 . .1. rész0re n1crre(">""yezés szerinti 
. "' . ~ -,(">"" " >v alatt ~C' Jes1 i, - "' e: 11 

cg·yhuzainhan e?J. .:- ,· „ badsá,,.ot i.s cngeclelyezn1 ];:e · 
idöbcn egy havi n:y.111 sza. l "'J· ·1 "")'Ó".Vt:izc1-túrban tcljcsitcll 

(3) .A. gyógyszc.r~eszgi~~~~;~n~l~a,zú.~r~~-
nn1nJ(cí.júér~ nern ta1 dH1t .. -,, - t- l:nol· ·e jelen ~-ban n1eghatúro-

( ·1) FI:i. a gyógyszeres~g.ya.\.o ,,.e~'"; „·yú("ryszcrtár felelős .':e-
zot.t köte1c_'.~ségei~1~1\ ~~~1: t~~~ti~~~7'o.s~ak "'és ~lékánnak . jc:ent:f~ 
zctöje errol az l e e.-.:s ·· 1• . ol·nal· " rryó("ryszertarbol Vd o t.csz: egyúttal kövtelheti a gya '"01n '" < \. ~- b o. 

kilép0sét is. 

7. "· 
l ' t ~n 'l. szl,kesfővúrosL J;:erű-

' 111 kir U;:;ztifőorvos (Buc apes e ~. ~ · 
1

-:
0
.
2

,.,("r!}<:zsén·Ug·vi ~...._ · · . . . I·ir Orsza rros '>.. '·o::- •• • b •. „ 
icti tisztiorvos). tovahba _a 11:· ·t~.: , .. 

125
,rr,""

1
,17 ,

1 
alkal111úval a 

· ·· "'")'O"')'SZC! 'Pl . "o" '~-
lntl!zct sznkkozcgc a .:::i e: . . -.. •1,_.,-t is ellenörizni kö:eles. }Ia .~t 
r,·vórrvszcrCszgy:i.kornok nnil-.o.: e:::i: . · »J·eo:fö\"'Ü·osi kerületi tiszti
~\ kir. ti.--;ztifüorvos tBuclape~.n ,l.I:~ec'"-e"szs0n·(j<n·i Intézet sznk-

. 1-·1r Ül"S'l'l<>'OS \..QZ "' o OJ t · oi-voo:\ illetve a 111 ..... •• ·-'-"" .t. n eo- ho""l" a O""vógvszer al' .. _, · ·1 t so1· .... tn ·1zt allap1·J<l 1 „. o 0 · - .. 

1
. 

l:(j-;·ea·c a vizsga a . e ' l'' - ;l J·ö·e1ezettsege1nc \ 
„ ~ "" ~.:: , :\-1J''U nic("rha a10.~o. '" · · ... ' ·t·· 
fe!clös veZCLOJC. az -~· \:: ~.~ ... , ,~atóc.:úrr első tisztvisc!OJC u Jan 
nein te~~; eleget. ClTül a '-0

1
1

: enJ. ·' 
1
_.:-

20
°
1 
.•. 

1
t·isürnrj nliniszternek, 

~ 1-· . v·1 I·ts- es -.o '"'"' <·· :c>.J ~. 
jelentést tc:::z a !

11
.: '":

1 
• .• ~„/, .. ,1 l'°"VC'.t:~rtY\' 1neg,·onha ... .i:: _a 

aki <t ni. kir ... ]){']11.i_~~y · •;_1!,:~··:;·,:;':l\:,;1~J;: g·~·~1kurnoklart.úsi jogos1t V<t-
,~vú<rvszc 1·Lúr lt~lv 11s \I.„«-~-. ·• •·• 

;~~·ú[• 
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8. ~-
..... r_.:n~f~!di gyógyszcrtüri gyakorlatnak - -
toltott 1donek a gyógv-:z"'r:;„2 , 1_ . _.' vagy n1ás pa!yan el
szán1ít<lsúra, valainin~t ~a- -~ ~,,..a.~or~~J~1 gyakorlatba való be
rncgszakít<Ls:.lra a 32.900;1g.fJ'o'\J's~:1 es.zg:ya~ror:1oki gyakorlat 
adott Szabályzat 99. Cs 1·00 -: .1 · \.'. l\I. szan1u rendelettel ki
n1cgfelclöcn alkal111azni, . '\- a1 )Un ioglalt rendclkczé.sckct keli 

9. 1.$. 
. ..Ez a renclelet kihirdetése n ·.· -, _ 
HleJüleg a 20.031/193" \i r- l\T apJ~n ~el~ hatulyba és ezzel e,.,.y
sz.ú1:1ú rendelet (rnegj~lc~tc~~ ~ ~1sz;:~:u .:s ~2.1~0/1932. V. !{. ol\I. 
n11n1sztérittn1 I-IivataJŰs 1- .. _ 1„ · ...it. \·~llas- cs közokta'lásüo·v1 
hatályát veszti. \.DZ onyc 1932. evf. 183., ill. 225. 0171:) 

Buclapcst, 1943. évi 111ajus hó ')')_; . . 
s. k. 111. kir. vall:is- és közŰ'-t"t··s::- e.n. (!1 ·. S::.:111yci illcrsc Jcnö 

. "' "'- d ugyr nuniszter 
(Jlcg;clcnt a Buclapcs.'li J(ö,:1ö11y l!J!,,J. • 

nuijus hó 2G-i s:::áinlilHt.11.) 
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5792/19·!3. 
.~\z Qyariu111 tabletta 20 <lrh~os cson1agolásúnak 

n1eg;sziintcl ése 

.A. Napochénliu Gyógyszer- és Vegyészcli Gyár Rt. az Ovu
riun1 tabletta 20 drb-os csoa1agolúsftnak/ n1egszüntetésére 1neg
tctte az OrszC1gos l{özcgész:~·~gügyi Intézetnél a szül;:séges lCpé
seJ;:et. A. 20 drb-os cso1n:1golús inegszüntetését bejelentette a 
Székesfövúrosi .AJkalrnazottal;: Segitö A.lapjának is. _11,_ Székes
föv:"trosi _<\.lkaln1azottak Segi~ö _<\.lapja a bejelentést tuc10111ásul 
vette és ne1n tánl<i.szt nehézségeket a gyógyszersz<in1lál;: l;J"fize
tése alkaln1úv:i.l abban az esetbC'n sen1, ha a gyógyszeré.sz a ·10 
drb-os c:-:on1agolású Ovariu1n tnblcttút adja e.s szá1nlázza. 

Budapest. 19,13. júniu.s ·1. dr. rile,--:: Várady László elnöl;:, 
·veress 'l'il;ot titkár. 

1lI. l(ir. Dcliigyminis:::firiinH. 
'..!IHi.202 19·13, XI. 
:l betegségi biztosító intézetek terhére a n1e.~cng·edethtél 
na.~yobh 1nennyiséghen felírt p;yíig-yszcrek árának n1egt{•rí~ 

tésc . 
.;t Jla.f!yoror.~'-:·ri!li Uyó_ff.118-:cn:s::: E[Tycsiilcfnck 

Budupcsf. 
_A. fenti túrgyhnn és .·zún1 alatt hozzú1n intl>zctt bcndvú

nyúra utalüssal érte.::;íte1n nz egyesületet, hogy a 260.510_ 19-13. 
B. ?\L sz[unú rendele~ 7. ':-úll~tn foglalt rcnclclkczéscl;: értch11é
hen a gyógyszl'résznck az '.Jrvos úllnl clöírt gyógyszert 1ninden
kor vúltozatlan n1ennyis0:j"l!<..:n 0.s ös.szetéte!!Jen kell ki.szolgúl
latni. tehát a s:vó~v.szerész abban n:: esetben is az orvosi rcn
dclvl'nynek n1C~i·fcYt~löen \·últo:~utlnnul köteles a gy.gyszcrl ki
:1dni. ha az: biztosító int~'.~:~li 01·vo;.;, esetleg olyan 1nennyiség
b;:;n rendelte, a1nilyen 1nenny·iség az illetö intézet gyógy.szer
rendelési útn1utatój:1 szerint !1e1n lelt volna rendelhetö, 

j\J1n[lk l:rdekGbcn, bo,:;y i!;t Ci-ietckben a jö\·ö!Jcn a bizto
sító inlúzetek az or\·osuk últal a gyógyszerrendelési útinutató 
Yonatkozó rcnclelkezésénci-: !'igyeinll'll kívül hagyúsával felírt 
gyógyszer hiúnyUdan !ti.szolgúlt~1bisúért ne a gyógyszerészt 
lgyekczZl'nek nnyagilng feh'lÖs.sé tenni és, hogy az ilyen gyógy
szer úrút a gyógyszerGsznek tcljt:>s l•rlék])cn téritsék 111cg, egy
h.h:jüll0.::· 1ncgfelelüen in'.ézkedtcn1. 

Ducl:1pes.t. 19·13, éYi apri!is hU :Z·i-én. j\ 1niniszter r('n-
deh't(lJül: (lr. ritr'..:: .Túsfup s. fi". n1iniszleri lanúcsos. 
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A.::: Ors:::úgos Tútsadalo1n!Ji:::lo<Jíf6 !11t6::;ct11ck, a 3Jagá11alkttf.nHt
zollak Bi.:::tositó I11lé:::ctó11ck, ralamc1111pi Ucfc[Jséyi lJi::tositó 

i ll té.:::ct H ck ( Ud H ya t d rspC 11.:::td.rn a J.:) 

S:::6kllclycikc11 . 

.J-\ liözclnn1ltban az rogyik belegségi biztosító intézet a ter
hére renclclt gyóg.yszervCny :'trúból lcvonUst eszközölt azért, 
rncrt a szeszltartahnazó kós::.:ítinón:vbö! a gyógyszerrendelési út-
1nut:ttó szerint rendclhetö legnagyobb 1nennyisógnél több ren
deltetett. 

_'\. gyógyszerészi n1üködés ús eljú.rús szabályozása tárgyá
ban kibocsátott 260.510 ·19.13, B. liI. szán1ú rendelet 7. 1S-ában 
foglalt rendelkezések értel:11(!ben „a gyógyszert úgy Inennyi
ségre, 1nint rninöségrc nézve szigorúan az orvosi rendelvény sze
rint kell elkészíteni. /;. renc10J·,,ényben elöírt gyógyszerek közül 
hánnit is kihagyni, vagy uzt, an1ennyiben ellenkczö törvényes 
rendelkezés nincs, nníssal helyettesítC'ni .szigorúan tilos". En
nek a -- 'büntetö rendc!Jc:zés;;;eJ is ellátott - rendeletnek az 
órteln1ébcn a gyógyszerésznek az or\·os <.lltal felírt gyógyszert 
v8.ltozatlan 1nennyiségben és összc<6telbcn kell ki.szolgáltatnia, 
cllenkczö esetben kihúg::'ist követ t:'l. Ennek h:övetkcztében a 
gyógy.'lzcrésztöl nein követclhetö, hogy azert, nlert a biztosító 
intézet orvosa últal a gyógysz~1 1Tendelési útnn1tató vonatkozó 
rcnclelkczéseinck figyeln1cn l·:ivi.il hagyás:ív:d a nv~gengcdcttnél 
nagyoblJ n1ennyL'3égbcn felírt gyógyszert kötel('sségszerüen 
hiánytalanul kiszolgáltatja, anyagi k(iro.sodást SZC.:Il\'Ccljen. 

_'\. gyógyszerrendelési útn1ntatóba felvett ilyen l~orlútozó 
rendelkezések betartásáért nen1 a gyógyszerész, hanen1 csupún 
a rendelést eszközlö orvos a felelös. 

-''- fentiekre tekintettel felhivo111, hogy an1cnnyibe11 gyógy
szerrendel6si útinutatója - nla111ilyen gyógyszer rendelése, ille
töleg kiszolgúltatható legnagyobb nH:.'nnyisége tekintetében J\·i
kötést tartaln1az. hnlaclóktal:inul utasítsa érdekelt orvosait 
arra, hogy ezt a renclelkez,~st f'zigorúan t;.1rt..,,ák be . .I\n1ennyi
hen valaincly or\·os a kiadandó rc1ndclkez(>s ellenére is- ren
clclne a n1egengedettnól nagyobb nH:nnyiségü gyógyszt:rt, a 
fc\elösséget n1indenko!' az 01 vos ellen 6rvónyesftse, " rendelt 
.;;yógyszer úrút a gyógysz::r0.sznek a rendelt teljes gyúgyszcr-
111cnnyiség utún hiúnytalanul téritse 1neg, 111ég abban az eset
ben is. ha a gyógyszerész a gyógyszerrcndcl6.si útnn1tató ilyen 
vonatkozású renclclkcz0sén<.'k iJetarlúsúra kö'.clezeltséget is vül
lalt \·olna. 

Bud~ipc·;t. !!:;.::~. (•\"i :1p;·ni.'0 hú 2·!~l:n. 
cll:letéböl: dr. l'it(:· Júsfu!/ !.-. 111iniszleri 
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n1on tnrto:~ik hcsz(;n101nL ...-\.. kollokYiuinra az cgyeteni i!lei.ékcs 
d6!(úni hivatahiban 11:cll jt:lcnt11:czni a dékán últal kitüzött 
idöbcn. 

. Az alúbb következő vc:~'}!"fonul szolgáljon irúnyadóul arra, 
nlit kell a gyakol'noknak --t gyógyszertárban n1cgtanulni, illet
ve elvégezni. 

A.z oktatúst n1inden r:.:.;,:ibrn azzal kezdjük, ho.;·y isn1crtPs
sük ;i1cg a gyakornokot u -~·yógyszcrtúrrnl és az azzal l1:apc;=;o
latos helyiségekkel. azok bercnclc'zésévcl, fc1szcrc10.sével. c.szkö
zcivcl, ka1·ban'.art1i.o;ával (a i1l'l)'i;;ég, az úllvúnyedényck, c.szkö
zök stb. tisztogatúsúval), a gyógyszerek elhelyezésével, eltar
tásával, a gyógyszcrészctrc vonatkozó legfontosabb jogszabú.
lyoltkal, a n1Crlcgekkel való helyes bánásn1ódc1al, a közönseg~ 
gcl szcn1ben n1cgél'tö viselkedéssel stb. 

Ezután a gyakornol1: 111úr bciilcszthetö a gyógyszcrtúr 
nn1nkarendjébc, úgy, hogy előbb a laboratóriun1han folyó 
gyógyszerkészi'.és egyszcrü al:::ip:nüveleteit gyakorolja 11lkalo111-
szerücn. arnilycn n1unka éppen adódik. dc azért bizon_yos rend
szer szerint. .::\. reccptúr:.'"thJz r·sak később osztjul1: be, a gy:ikor
nokot, akkor, a1nikor n1ú1· bizonyos J;::ezi i.igyessé,;·et elsajátí
tott, a 1nér!cgcli:en jól tud 1110:rni 0s az cg;yszcrübb alap1nűvclc
tc>kkcl tisztüban van . ./L :·cccptúrc.i n1unkák hcvrzctésc!::l>ncn 
gyakorolja n g;yako1'nok a poro:;z'.úst úgy, hogy könnyen i·iir
cllllü po1·okat OS.éizon cl es 1:10r,ic 1neg pg·ycnkint: az cgy0s clo;=;;,..;
tott részeket. '""'" gyógys?.e1"!1:0szíté." alapn1üi·eJctc'il nlk:lloniad
tún cg·y-cgy .~;alenusi készillnény elöúlliüisa. illeti·~, egy-egy, 
eleinte eg·;,:szerü, ké.sübh bonvolultabb reecni clkészi'.0s0vcl 
r;-;;akorolfa" a gyakornok. _e\ végzett. n1üveletclZct binél beh<!lób
ban n1agyarázzuk incg a ~·;yal~on1oknak, lchelölcg fizikai, ké-
1n!ai. hatústanl é;=; tcrn10:;201:0su1 ~·yógyszcrtecllnikai ;;ZL'-nipont
ból J[i. .::\.. rontoo·;abb rL·cep· i"11·:1i gyóg·ys:i:cn: lakokra alkalon1acl
tán \';';y-c·gy adott c:jctJE'B külön is hivjuk fel a gyakornol~ 
figyel1n(:t. 

.::\ \'l'Z1!rfonrrlhnn 1nPgadutt .'-:01·1·cnd bet<lrlú;,;n ncr11 J0n:„·~:
gcs. ncn1 ok\·ttll1nlil .szüksú.:;·,.\'i, 111.:n1 is lehet niinden ;.;yögy::;zer
tárhnn pontosan bet:;rtani. . ..:\. gyógyszcr:úrnak n1cg vannak a 
napi folyó n1unk:'1i 1\;·y a Jaboralóriu1nban. rnint a rect>ptúrá
núl. Ezekbe n16gis úgy kell a gyakornokot bekapcsolni, hogy 
clöbb az egyszc1·übbckct. az:1tún fokozatosan a körüllnényc
sebbcket végeztessük vele. I<::i.i!ünüsen arra kell .súlyt helyezni, 
hog·v az eszközök 0s J;:6szül6kck h<Lszn:i.latában é.s a különf0lc 
gaTCnusi és i·cccptúrai 111ü\'~le'.cl1: y,}grchajlúsúban kellö ügyes
séget és júrta.'3.<:úgot szcr~1 zze11. Isnierjc rneg lehetrJl(1g az ösz
.o:zes gyógyszereket. Ezürt. 1nin1:-1 µ')·akrnh~1nn nózeg·esse, li:ülö-

1 t ··1te>o.:1- 01· "Z e"ves "Yóg-1,szerekct 0s szabad idejében 
"st'll )C 0 .„.\ "' "'· ·"""· ~- • "J •' l· uo. · aznk Jpirúsút a gyógyszerkönyvben es egye) szu \-olvasgassa 

li:önyvbcn . 

\~r,'-:::(rjollal. 

1 Iliirs(/a, a. !!1fÓ!J.1fs.:,·rtdrliro1. />,„ gyógyszcr~úr hclyiségci-

1. .1Jel'"l1dczéscinek es :elszo:.orclésénck henn1tatasa a 260.510 
1 

ne\., '"' .. 
193.1. B. 1\L sz. rendelel alapJan. . . . . . . 

2 . _....t !J!!Ó!IJ/s;:;·crtc1r 7irlyis6yc_inc1;> LS _Vc1.·c1~dc:::~sf1nc!.. l1c~:.: 
· ·. 1· ,-'lociafá~a L\.z 'tllvanycdenyck torlese, eszk.o ÍJ(lllfarfasu. {'8 1s .• ' e • - < • t 1·1· ,„ ,·" . 

zök (n1oz.o:;arak, üveg- és por.~cllú_n;-clcnyek, spa u a'"• :::>J-o:::>yszc-
res üvegek, tégelyek stb.) usztJtasa. 

.1. ItlérCs. _q_ gyógysz0rtári 1nérle-?cl1: (tára-, li:ézi-, tizedes-, 

1 •1·1„ 11· nH2"1C"l ,~ 111érés gyakorlasa a tára-, li:éZi- Cs tizc-ana YL '"' • "' • -
clcs n1érlcgen. 

7 
. 1 1 0-,1

,
1
s„crc7· (Ve•y-

·Í· ...-l yyóyys.:-(.r/dr u11,11au a:s,:: e _e, a !Ill .. ._„ ---, ,". 
1
,

0
.?t·

0
„_ 

1• 1 ·on·ol- cr·Qo·vi:;zeres (rralen1kus,l kCSZlL111CD)-Ck, • 
"'7Cl'C '"· < t "' '"' ,,,;: "'· - "' · ·1 c:éo-cs szc ~[ •. t:·,.;ercl>:, gyóg-yszcrlti.ilönlcgességc_l\ _es _vcg)'l cg_ -~gy."~- :"" ... · . ·~ 
-: 1: szérun1-, vitainin-, 1lor:110nkeszit111cnyck, g:,.·o~)d~Z<lh_ se 1 
c:'"1· '1 ·· --1. c•e>-zs0<:r··ipoló fertötlcní'.G~zcrcli::, HS\':1nyv1zck, rrec e_sz i:OZO \., "' ~ ,,„~ ' 

Íürdö.::ók, pipercciltke1;: .stb. l. . .. 
.- ,l 11 ur.1 11118,:·rrc!.: fclos:.-tusa cros rUfJ.U nem. crds lu1tdsúk 
,), ~ • " „ ·- 1 t · · ,i.cresztc.: ürcskc-s:JTiHl. Eft<1rlá~·uJ;. (lCözö:11:)ös 1:1 asu, cg:;," · -·, 

rcsztes, kétl1:cn:szlcs ::;zcrck, kúbitósz1:rel;;.) _ . . . 
G. 1 t yyd!.l.IJS::frrk l1l'fy.:s cllartusn, '.'.11ol1wo. t-·'" gyógy

;.,zcrck j6ságút befol:vásoló köri.i11nények, J:cny, sötétsCg, hideg, 
n1clcg. i1cdi·c;,:s0g, sz{~razság sth.) . 

/. A. O!/ÓflJlS,"".:Ct<'ll l!Ct:..::i, SJ}/10/IJ)l!Uilc. . • • ' \ 

8 • .:l ~ 1 ~;d1,111s.:·crch /JctaUósc. (.:\z iinplcalas _ szab'.tl~·a.i.) -" 
készh:!lcli: iJótJ'ú~n. ( dcfcktur:.i). 1\z anyagbcsz~rzcs n1odJ~l. .. , , 

!I. il yyúyys::crck /.'is:::crcl(sc„ csonuroola,<;U. „A po1 o.s,~las 

11ual;otl<isu. ) 
. . tO . .:t f/l16.rfy1;,:·crJ.:ö11yi·. ! l\I.il lartaln1az a gyógyszcrl1:önyv. 
...-l hi1:ulalos fJYÜ.r,ry.';,:·crcl.-. . 

1 1, .:l .fi .iJ6!f JJS,: e rl.'/:s-: í! 1." s u /a 1n1lii 1·c1.:· 1 ~; i: aprilú}'. ( co~ t u:".1~ l: 
higit,í.s ( clclutio ), oldás ( ~o!utio ), sztll'CS (. co_laL;.? J. he1·e1 es 
( ini:-:tio l. .clörzsöl('s ( tri:ur.1'.io). porítás _ { !1u\\'('1:1s:1L1~), ázt.~:{~s 
( niaceraUo l, p(illi:{i.s ( cliges~io ), forr~~z„as '.1nfu~10 .l, _, !oz;~ 
( dccoctio J, ptTkol<"llás ( pcr(:olatio), .~zú:·1La;.; ( :s1cc~1t;o). s~1~t~l~1~ 
( nréscles ). th~rités ( clarifi~a~io), h~ontes \ cleca:iL1t10 l_. ~7:;L:L1s 
( \,rihi1.i_,, io), lccsapolú-" ( pract!ipitalio), olva.sztas_ t l1_qu1c1c1~10 J, 
;;terilcz0s (;;terlii~atiol. tahleltu ké~~zílés (-.:0111prunat10) stb . 
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//? . .tl f!,l!Óf!JJS:::crcs 7.-(:s:.:il111i 111 rk 
lc111pJastra, con1nriinata c;npl t .;/ · (.t\qua aron1atica.c. col
n1cc'.icarninosa. PuuÍac, < 1;ulv.::rc~s ~~J)o~~~~.s;:~?ch~g, cxt.r~cta, olea 
pos1toria, syrupi, tincturae uno-' ,· • ::ipccic.s, sp1ritu.'>, sup-
1\finde,gyik típusból Jeo-aJai;h 1""" u:;~.\a, ,.\~n~ n1cd1crnnentosa sth.) 
~4.. készítés közben e'löi'o;·ch1Jó ;,ao ln ~-e~zl1~.tscl~ cl a gyako_rnok. 
1neg. < P ll\ e e e \.Ct n1agyarazzuk 

, J;J, ..:1 recept kellékei. a:;: · 
1 a.1:a. - orrosi rc1ulclvC11yck clkCs,::itfJsr. 

1). J(i;;;i eladás. (1\·Ii!,yen .szereket l 1 
szolgaltatni, ár.) e 1et kézi cladüsban lti-
. .15· ,.;l !JJJógys,-~crck r;;lkiszite8 c és 1 ~ 

(:rvc1_1.ycs jog8:::aluilyok a. ;!G0.510 ! lfJ.-'J B ns _ofualtala,<;a 11 órul 
alap;an. ' - • 11 • • 3!. s:;anu( 1 c1ulclcf 

11. tlG .. A fo.11to.wtlil) rec:::pllirai qyóuu8zcrai<<l··o/c· 
o e ,1 o.:uspens10 1 · · ·"-- • (1víixtura, 
le'lt ' ·-. _ . , e1nu.s10, taturatio, kenet, Jccno··cs: 
~ - poz o} p J J • rázóké.szli-

lJot;gic, p;~zti~l~.'-~, gl'anula, bolus, suppo.sitoriun;, globulus. 

·
17 

· .:<1 1:'o rn111 lu e ]>,T orn1 a liS's k{s:: í tin <:n}Jek. 

l8, G,IJOff.!JS.CCT1:i:::sgtilat clc1nci. A.z eo·v-:zer'"! ""-,· .. ' 
lanclók 111eghatúrozúsa; ::iÜI'Ü'•éO' „. ,· . , ;"; °'. : u Jb 11~1l~<11 ál-

' • . • • - 1-'· •• z,11azHLlladek tarlaloin. 
. . _ J.J. A. !1.1/0!fJ/S.:.ci·tan kónyi~ch i-c::_·ft:8c '\. O' ,·,„ ,. __ .„·. 

I eskeclelnu aclininisztrációiJ.. · - ~.)- OeJ- ::iZC! tcu kc-

"11. I'i.ir. 1--·ullr(<,·. (;· J[Jj~o/·t 1 . .. . . 
6·!.060/19·13. 1\,-. :2. ' " ,. •·a us11gy1 .;lfu1is:.:'ft'.riu111. 

:\ gJ·óg;r.'>zt>rb"ir \·ezetésére feljoo·osító ('ipprobaf' ·) . . 
hoz lll-t'gkivánt u·vóu·;·szcri~1·1: "·1··1i'.01·i·1t- • i. ios t\_-izsga" 

.__.~ _'·' , • 1...·.,,,' -~ „ alntrne 1 
szabal:i,·ozasa 

.·l i.l!af;yru·r,rs:á.r1i G11ór11 · E 
.; · ·· JS::;cn:s,:· 'yycsiilcl t. Elnöksi":yt:nch 

. \_ ,,. • - <r ·<.:· • „ • • B11dapc,<;f. 
. •. e.Y O::;)- •• zcrlar onallo vezelésére fel]. ,,. <:'t - . _. 

v1zsgahoz n1errJdvánt 00 :'>'·11 • ·J· ,. „ •. o?o_.:1 o (,ipprobat1os) 
két évre Jncn(J„ 1 - - 11~t:. · .\

01
„ dl!. ( segedi) idonck hároin évről 

<..: • o "csza I asa ua·vebcn a ni 1„ 1 1 1 
.. 

úrral cg-vetértölco-' 91.10 .1913 °-i:. !~ .,, · :i-. JC ugyn1iniszter 
-,. , .. - . ::; • 7: · • \', \.., l1I. szan1 ala't 1-. l 't··· cs ,J. gyogyszereszl~épzéss1-1 J fo<.rJ·iJl·oz· e. t . 1. .uacol ··· 
i·cncli>!etcrnet " •cl· TI'J „J . ''" ' .\ 0 gye eni.einkhcz intézett 
J·1tJ1·1·1, ,. 1' „'1- 1·: \. ~ no.~sL';·nck tuclon1üsuJvélel vé.c.·rctt n1,··1.•·o-

" -
0 

- 11eg ~u e 0111, „, ., 

Budapest, 18·13. június 12-én, Di-. S' · 
',:111yci Jlcr,<;c .Jc11ij 8. !~. 
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..:"l kir. ni. Pá:::11ui11y Petcr l11!l. cgpclcn< le:k. T_ruu1c.~·dnak, 
.__ . Budcipcst. 

-- ·· 'l\1cloinús é.:; 111egfclclö to-vúbbi cljárú.s cCljáb6l értesíte1n 
a tck. Tanácsot, hog·y a gyógy.szeré.szgyakornokok kiképzése és 
a g.}'ógy.szer0szsegédi idö ~;"trgyábau a 105.598/1912. \T. 1\:. ?II. 
szún1 alalt kiadott szab.:i.lyzat 27. ~-át, vala1nint u gyógyszc
résznövcnclékel'\. egyelenü :•ökCpzése tárgyában a 112.7·15/191·1. 
-v. 1{. l\L szárn alatt Jtiacl'Jtt szabftl.yzat 32. ~-út, 1nely a 
gyógyszertúr önálló vez:::::ésdre feljogosító (Uppróhatios) vizsga 
leteltével hfi.ron1 évi gya!\o)l"lati (segédi) idö szabályszerü kitöl
téséhez köti, a honvédcleinröl szóló 1939:II. tc. 168. ~-ának ( 1) 
bcl~czdésőben foglalt fellE1taln1azás alapj<ln ak!H~nt n1ódosítot
tan1, hogy a jövöbcn a sz<Jbanforgó vizsga letételére kCt évi 
gyakorlati (segédi) idö szabii.lyszerü kitöltC.sének igazol<lsa 
után is lehet jelentkezni. E kCt Cvböl legalCtbb egy év azonban 
es.11~ az oklevél nicgszerzésc utUn tölthetö el. 

.f\ vonatl\:ozó 9.1·10/19·13. sz[unú rcndeletc1net n1üsolatban 
csatolon1. 

Budapest, 19·13. június 12-én. Dr. B::in1;ci .;1Jcrsc Jrnö s. !.:. 
":i\ICgjclcnt a Buclape~u J(özlöny 10·13. 1nújus 2G-i és á ~\Ia

gyarorsz:'ig Gyógy.:;zeré.<:iZ Egyesület l(özleinényci J.n.1:~. június 
.S-i s:::ún1úban . 

Gün~/l~)-13, 
JJ! U!J_lfl!rors.:úyi JyUy.11s:c rl:s .. : Eyycsiilct. 

G:i,-alHH'IlOkfartúsi jog- efn,yerése 

J\.. 111. kir. vallüs- és közoktatásügyi 1nini.s::::tcr 0.130/lfJ-13. 
\r. E:. :i\T. szCunú rendelete újra szabúlyozza. a gyógyszerész
gyakornok'.a!'túsi jog cln:veré.<oét. 

.:\ rendelet 3-ik 1~-a 1ü1n'.1ndja, hogy a gyógyszcrészgyakor
noki gyakorlatot csak •)lydn gyógyszertárban lehet teljesilení, 
a111t_•lynek felclös vecztöjét u Jll, kir. \'allú.s:- és közoktatüsügyi 
nlinLszter a n1. kii'. bclü:;;yn1inisztcrrel egycl0rt\·e gyógyszcrész
gynkornok tat·lClsüi·a feljogositja . 

..:\ 3-ik ~- \ 2 .J bekezclé.sc szerint n gyakornoktarlási jog el
nye1·D;,;e il'ánti klorellnet az illetéltcs törvényhatösúg első tiszt
vi.sclöjéhez (alispán. pol5·:i.rn1estcr, közigazgatási l:;ircncleltség 
vczetöje) kell benyujtani. 

Fclhivjuk kartúr.saink :ig·ychnét a fenlcbb is111crtetett ren
delkezésre. _.\ jövőben tehát a gy:1kornoktnrtúsi jog elnyen~se 
irúnti kére!tncket a tör-.·..!nyh'.llóság első ti.'3zlviseJö·jéhez kell 
benyujtani, ncn1 jeclig a (;.yógyszcrészképzés I\:arköz

0

i A.llancló 
Bizottsúghoz, an1int eddig 'drtént. 
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11!. J(ir 
"- Il:!clm is,:·rr (~
ua2.G30/1D43. ' 

Ipari .... 111ya.yhirafal 
-:;. yU !! .IJS .:e ri pa rí Os,:! <ílya. 

I\iilfüldi insulin forgaloinbahozatala 
JlfH!f.IJflrors::'áqi G -, , __ , .. 

. yu!J:;.~--~~-cs;:: !Ji!l!JC8iilct I'lauytcld11lct ii 
J_, ll01cSC!J(;.llClc~ 

_ l\'Iódunli:ban volt a ,.,. ,_,..,.. ,,· . . Bu<la.pcst. 
szannazású insulinn l ~JOo.);;1 ~nagykerc.Sli:edö cegcket l:;ülfölcli 

Felkérjük n t ~ .:s ___ :ll~u.ni. _ 
Lenni 1 cr , , '-· : lnoJ\„e~·ct, .sz1vcskcc1jék l 1" .·,- , .. . 

, 10"'.) a gyogyű.run;J'rvlH•resJ·ccl·· . l. „pJdhc1n kozze-
l!n niennvisé<" l('i·hért' 1 .'-~"'·.· · 

1 
· \. ok az cngecl0lvczctt insti 

. · - . · "' - , >.JieJc·;e t J·iv'•ns· 1 - , -
zasu. 1n.:~.111_:~t _szolgáltath:1'~nak~ ki. ~ '-· . agra, tülföldi szúrn1a-
-· •.• _q_ kuliolcll insulin l'endcl0::, , 1 , .• . • • ... 
;-,egere \'Ol1'lll-oz'I• . . .... -C ,1 lCSZC1ezllcco 1nsuliii '- \. o ,Jg se1nn1u e IP el& ·t . · llH'llllyi-

Bnc!apest. 18·!::.": é •.. 1 .. · 0 
11.'r . nen1 Jelent. 

\'ezetö hC!)'Cl. l"s, · \ JlL!IL<.; 1-· - Siska Lás.:::!6 8 • /,-, ,__ · oszl{; ly-

Ai. ni: l\ir. 
!Pte eg;\-'es 

-·l rend( fel hafdl.1.1a. · · 1 1 a/a ar o::U m1111knrlÍllalrJl.-. 

1. {-... 
( 1) .A. jelen J'Cl1d"1et . L' 1 . „ tel'jed ki· ~• na"' ya a ko\"elkezö n1unJ-·1i''<ii"i''l-• '"· e " O.\l'H 

- l_. U3 188-1 :X\7II. törv·"nyci]-J- -,„ 
~los1~0 törvények, valanli~t. ·1 'h\ e~- <::: r:zt l;:icg0szítö és nió
ipan ( kcreskcclelnli l bú;,„' -,.~· 111~ '.1t?::\·eny hatúlya alú esö 
vagy vúllalatokban . - - ,1- e,., .,ohuuzen1ckhcn, üzk·~l'khcn 

2. a közhasznúla.lt-1 ·1 \'J la1nosn1ü\'eklH'l1. 
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;3_ a kiJzforgaln1ú ltözl-:;l;:edt,si váll'.1.l<ltol\bnn, val0,1nint a~ 
az p;,:;:;k Uzen1ciben, inüh:.:iy:dben és fenntartú.si n11.u1kúlatainúl, 

·!. a közhasznúlalú ;,;epjúróinüvállulatol\!Jan, 
5. :1 törvény által <llko~ott te.sliile:eknél, 
ü. az egyesületelu1él, a társulatol..:n<ll, az alapítvúnyolc::·,: 

és az alapoknál, 
7. az 1-7. pont alá n·2111 cső, dc l;:ercsetszeriien folytatott 

vúllallcozúsoltnál, üzc1nek:)en és foglalkozúsol~ban ( n1érnöki, 
ldizjc""Vzöi, ügyvédi irod~tl:;han, 1nugún- es nc111 közületi köz· 
li:órhl~~ul:;ban. gyógyintéz~~ekben és szanatóriun1ol;:ban, orvosi 
rendelőintézetekben és orvJsi rendelőkben, lapl\iadóhivatalo1;;:
ban, szcrl..:csztöségel:;bcn, ::.zínhúzakban, nyilvúnos és húzi gyógy
szertúrakh:1n és az ezcld:;..:l összefüggő üzc1nclthcn stb.), 

al1uillnazoti. tisztvis~l,Jlcre, Jnérnököl;;:re és n1érnökhclyet
Lcsclcrc, l~özjegyzöhelyett\.Osel..:rc és közjegyzöjelöltel;;re, ügyvé
dekre, helyettes ügyvéch:kre és ügyvédjclöltekre, orvosokra, 
""Vó~;sszer6szz1 J;;re. gyógyszer6szjclöltekre és gyógyszerészgya
k;n;~J~okra, ujsúgiróltra, ujsúgirójelölteJ;;re. nyilt árusítási üz-
11.:tet vezető 1nunl;:avúllal.ó~·:ra. gyors· és gépirókra, ügynöl\öl;:rc, 
utazókra. üzle'-szerzökre, :·ov:1bbá a pénzbcszedöl..:re - ha n1un· 
kakörül..: at-: cgyszcrü pén..::beszedéscn felül n10.g n1lts, szellcnü 
1nunka jellegü t;,;\·ékt:nys0get is ig6nye1 - és u nlindczclthcz 
h<1!:onló 1n11t1kccv:'tllalúl~ra. 

! 2 l ~\.z ( 1) bcltezdós•Jen n1egjelölt nn1nkaYúllalól~ 1\özül 
Dl'lH c.snel;; 1.1. rcnllcll!t n<.u:Llya alá: 

a 1 a küzszo\g·úlatban úlló tiszl'"isclök és egyéb all;;alniazot
tak i!leirnényei. tovúhbú ~L nyugdijasok, özvegyek és árvák el
látási díjni túrgyúban Jtia·:lolL :1.500/lD-13. 1L E. szúniú rende
let hatúly:J. alú l!SÖ tisztvi.':'C\Ök és egyéb al!~aln1azottak; 

h) az olyan n1unka·,c:1Jlalúk. alöknclt fizetése n. reáj11k 
irúnyadó ;:;zolgrllali .sza'.Júlyzat rendelkezése szerint a l~özszolgú
latiJan úll6 tíszlviselök t·s (~g·y6b alk0,!n1azo:tal..: illetn1ényeihez 

igazodik. 
(;.}) ~\.jelen rendelet 3. ,~~-únuk (lJ és \'.:!) bekczd0sl:\Jen. va-

la1nint a ·l-6. <-úban fo.;!alt rende\!-:ezésc!t nen1 vonatkoznal~ 
az olvan 1nunkavállalókr.1, akíknck alapfizetése (2. G.) az évi 
2.8.-lOÓ pengöl eléri. ' 

(·l) :\. törvl'nyható::i,\.!::ik, u n1cgyci v:u·oso!i.: és a ldh:ségck 
:Utal fenntartott va!: . ."V f(c:..:,:lt üzenH_!l~ben va:rv vúllalatokban 
i'o.~lalkoztatott azok~:;1 a nn1:1l;:avú!lalókrn a j~;!cn rcncholcl rcn
dcll~e:::ét::ci ugyancsak nein t·-~rjec1nek l~i, :ikiknck járandóságait 
illet.n16nyszabúly:zat úlla~)i' ja 1neg: ezek j{1randósúgalnal;: újabb 
szabályozúsa túrgyúllnn a '.J.500/l~l-l:-~. ?i.L E. szún1ú rcncl.:lc: rcn-
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scgélycl:;:ct. a jogszabály LJ lapjin júró fizct0si pótlékot, úgyszin· 
tén a tcrinészclbcn járó ;-;zolgú\lntúst (járandósúgot) sen1. I-T:i 
a 

1
nuul;:aucl0 a tennésze1JJ2n jC1ró szolgáttat:\st 1negváltja ugynn, 

dc olyan összeggel. :11ncly :11lndcnl;:or csal;: az illelö tertnészct· 
bcn j{u·ó szolgáltntús ni.eg.~zerzéséhcz szükséges kiadúst fedezi 
a n1cgvúltúsként fizetett \):;3zcget ugyantsrJ;: nc1n lehet járan
dóságként szún1ílúsba ;;enni. ..:\J11cnnyibcn az illctö tenn0szct-
1J~'n járó szolgúltat~·ts lcgn1agasabh árút a ható.'iúg n1cgál
lapíto~ta. ennél nu1gasabb Ss:;zcget az illctö tcnn0;:;zetbcn járó 
szolgáltatás 1ncgszerzéséhcz szükséges lüadáskCnt szán1itásbu 
venni nc1n lehet. I·Ia azonban a tern1Cszc'.ben jóxó szol
g:iltatús áta.\ányösszcggel, v1:i.gyis úgy váltják 1neg, hogy 
a fizetett összeg nen1 !ga·lodik az illc:ö tcrn1észetben járó 
szolgültatús n1cgszerzóséhez szül-:seges ldac1:1shoz, hanern attól 
függetlenül adott állandó összeg, a n1cg\'~ltásl;;ént fizetett ösz
szegeo~ járandóstiglté.nt l;:cll szánlitUsba venni. l'>.. jelen bekezdés 
rcnclell~ezó.scit arra teldn'.:ct nélldll kell alkallnazni, hogy a 
tnunk:1vú1lnló a incgvúltúsl~ent fizc~ctt ös~;zcgböl az illetö tcr
n1(:szctbcn jú1·ó szolgálla'.'.;'1st yalóban n1egszerzi-e. 

;J • • ~'. 
( 1) ,,,\. 2. ,·:-· l'ench~lk.•z0sr~inek n1egfelelöen n1cgá\lapilotl 

alapfi:.;t:tl:st, továbbá a 2. ~„ (3) bckezd('.SL~ értehnCben az alap
fizetés n1egállapítúsúnúl j/1r:1ndósúgként .szú1nítú.sba nen1 ve
hclö juttatásnak a jelen rendelet hatúlyb:1lépCset n1egelözö na
pon érY6nyllen Yoll n1eg·:lllapod;~1s Yagy szok:\s (gyakorlat) 
alapjún rncgúllapitott n1Cr~:ékel (pl. túln1uni~a esetében n túl
n1t1nkapótlék szúzalél{szeriit?n inegátlapitott kulcs{tt) .sen1 lc
s:.::;"t!lí:n.Jü, sen1 fclcn1clni 11e1n _„zaba.cl. Nen1 szabad a jcll:n ren
rlelethen 111e~·úllapíi.ottnál nagyobb n10r\'Ü fizetési pótl~kol ( 5, 

'~·) st~n1 adni. 1. 2) j\..Z üzleti forgalo;11 (az eladott árL~k úrúnal~ stb. i n1eg-
h<:.túrozott szúzrtlt~kben ne,;(1llapí:ot\. jutalük vagy inús l'lne
vczéssel adott hasonló terin~szetü j(trandósúg ;.;zúznlékszcrüen 
r11egúl1:1pított kulcsát :;ein felenie\ni, scn1 Jcszúl1itani nen1 

szabad. (3) .. A.z olyan n1unl~,1vúllalú nlapí'izetését, az alapfizel0.s 
n1egúllapitásánál júrand6súgkén: szJ.1nitúsba nen1 vehető jutta
túsánal~ u jelen rcnclc1ct halúlybo.lí~pését nu.~gclözö napon ér
venyben volt n1egál\apodús vagy .szolGís (gya~~ni·lat 1 alnni'•:1 
incgállapitott kttlesúl se111 .szabad ft.'=leinclni, ak:'.. >•t alapfizi::tese 
az évi 28.·100 pengöt eléri. Egyébként a 7.1-10/lű·ll. ?.L E. sz. 
rendele·" rr·ndPlkPzl•sei ('l'\·l:nyi1cn Jn:1radnn.l{, 
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(·l) I-Ia a 1nunkan.c1ó .;~ 1nu11kavúllal6ját 1nús n1unkakö1·bn 
helyezte vagy a vúlla.!a.túb:tn ( üzc111ében, üzlctébne stb.) beve
zetett rendszel'nek inegfclelő.:n, J11cg·hatúrozott szolgúlati idö 
eltöltése alapjún vagy inüs Jneghatúrozott alnpon clöléplet:e: a 
n1unkavúllnló alapfizctes,~~lL:k, illetőleg az alnpfizctés inegúlla
pításúnU! jár~:ndósúgkónt szán1itásbu. nc1n vehető juttatúsának 
az üj n1unkakörbe, illetőleg fokozatba tartozó hasonló n1unka
vállalóknak a 2. ~. ér'teln1ölL:n inegúllapitott alapfizctését, ille
tőleg az alapfizetés ine:;állapításáná! járanclósá;;k6nt szá1ní
tásba nen1 vchetö juttatüsJt kell tekinteni. Ila a n1unli:anc1ó vál
lalatübnn ( üzen1élJen, üzl·~~ében stb.) a 1nunkavállalók tekinte
teben a jelen rendelet hatúlybalépé.sGt 1negclözö napon nincs 
1neghatározott előléptetési rendszer, ilyen rend.szert a n1unku
ndó e.sali: az illetékes nlinisztcr elözcte.s engeclélyével úllapft
hat n1eg. 

(5) .:\ \•áll:tlat ( üze;11, üzlet stb.) tárgya szerint illetékes 
111iniszter kiv0teles 1116ltán,ylást Grclcn1lö esetben (különleges ér
d cineket szerzett rnunka\.·á!h1lónáJ, kírivó aránytalansúg eseté
ben .stb.) a n1unkaadó írü.~;Jeli k0rcln1l'rc n1egengcclhcti a 1ncg
ú!lapitott a!apfizetésnck, illetőleg az alapfizetús 111cgúllapitású
n:'tl júrandúsúgkünt ~zún1it<."t;;ba ncrn v•.:hetö .intt<.üú.<; n10rl0kü
lll'k n1egvültoztatúsút VUó.Y új jutt:itüs aclúsát. 

Uj alkalmu:otlukra ro1utlf.'o,:U F(!Uhlkc:t:.sck. 

·1. ~· 
(1) .A jelL~n re11c1clct. hatúli·l:alq:('.St'·t !iövc;ii(:n ::zo!gúln IJ'.t 

lépő n1unk;_n·ú!Ja!Uk j{n·andó3úg·út a n1u!~kaadó úgy kö:e1':s 
1neg·ü1Japitani, hogy a júr,u1dósúg n1értéke azono.s legyen a 
1nunkaadó ·vúll;1!ai:"!ban ( üzcn1ében. üzll'tóhen stb.) azonos 
1nunkakörlJen i'ogla!kozla~ott h;i.sonló Jilltnknvúllalók ~ ha pe
di; a 11n1nkaacló azonos niunkaköl'!Jen h:1sonl6 n1unka;:úllnlót 
Ih:n1 !ogla lkozta' · ug~'<tnol.ran túrgyú és ha_:;onló tel'jecleln1ü 
vúllalatb<.~n ( üz<:n1bcn, Hzlc:hcn stb. l azono;; nninkuküriJcn fog
lalkoztalult hasonló n1unka-.·üJlnlúk ~ jú1·andús[1g:1in~tk 111érlé
kö\·el. Ne1n szabad az ili,-en n1unkn\·{11lalónali: olvan külön jut-
1.atú.-;t nc!nL anielv a 1nu11kaadö \·{dlalalúb:in ,! üzCnH~hen, üzleté
ben sth. 1 azono.s - n1unli:akör~1,.:n fo.~na!koz~atol~ hasonló inunka
V{!.llalóltat, - illetőleg. ha a inunkaadú azonos n1unlc1körben 
ha;;onló n1unkn\·üJlalót nc;n J'o2:lalkoztat: ug·yano!yan U'trg3·ú 
h<l.o;onló terjedellnü YállaL:i.tban ~ 1 üzcn1 bcn, ü:~Jetben, stb.) azo
nos lllllnli:akörhen foglalkrJzta.to:t hasonló n1unkav:illalókat ---
1neg nern illet. ·vitás csl:~:::klJcn az illctGkcs n1iniszter ú!lapilja 
ineg, ho,>.;·y az illc'tö n1unkai·{iJJal6t az azonos n1nnkakörben 
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F'i::c/f}si pUlll:k. 

5. (1. 
nz 18·13. évi június 
l~ülön fizetCsi pót1..:.-
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zctést é.s " i·· t-, . , • 
; . . . ': 1.':e esi potl!.!k::>t, vala111ln' a·? 0 .; .„ . 
es ,tz czutan J:tró pótlékot .i:ül _1. r · .. ~ CoJeb. J.tlandosagot 
::. . ( 6) _.,,.\. ~·izctési pótL'k ;t 7.~-~0 ~l~.~~ l),o~cl,cs ,kllnu~,atni. 
1. 1\I. szann1 rcndeletckb~n V'll'llni~'t . · .. , Ór). E .. e.s a .:i.100/19·!1. 
rendelet 2. ~-űnak I <) -·~n·'·.:1. . <t <J, ( 0/19JS. Ip. 1\I. .szá111ü 
rnazásű.ban nein c:;·:ra·,·,1-, .• · 1" „ 1.J

1
°: Jan foglal: rendelkezések 'lll>:al 

· _.., l 112"' esnek tJ'a\· t J 1 '· ' -rncnynEk), e<:ryébkén'· az , -· ,_ . ' ·< t a 11HlZúsnak, illet-
nek (javaclal~1azá"'n"'1· :olln~Jaz:- azl nHnden tekintetben fizetés-

- <.< ~. , CL!l1"llynel·) 1· 'll t 1 · · 
p_e.st pl. a nyilvános szü·11•irlűs;.a J·„t\ 1 \e,__ ~ nnteni; ehhez k&
Iasaira vonatl~ozóan ·un'. : ;t 

1 
\O e CZ?•t vallalatok vczetö ·'d

ben Inen·hat·íro--,11 f~ .'1.1a .• , _ 1og1· a Vallalat a jelen rcndele't 
1 ö < < <'..U 1zeLes1 poUCJ·o' - 1 - •t. -
cntést tenni. \_ ' ro yos1 Ja, ne1n kell beje-

( 1) A. . 6. ~-
. - 111unkavallaló len-J·isebl f' t .. , 

incgallapíto lendeletet vao-1c 1"t',-. )t ize csel <n1unkab&rét) 
30 n · - o.J 1a a1oza ot az 191'' · , .... 

· 3PJa utan teljesített szoJn-"iJa• 1.. . · 0 · (.~\1 JUl11us 11ó 
az eltéréssel kell aJJ--1Jni-z·n·· 0

1
"'" " e I]azasa tcl;:intctúben azzal 

sel' 4 ~- t \..,. ·' ~ 1 lorry az ott 111cn-·11 ., 
-_JD_ nze ér:::hez (nninkab8 l'h"~) GŰ j, .. o_a apILott legki-

potlekot i.s J;;cll . .-,;záini:ani - ( hlt\ an) szazalekos fizetési 
(2) • .\. tennészetben- ,·.~ró ;.. . . 

tatúsokat a len-kisebb inti«1„ 1 ~·" te_rni_eszetben kiaclolt szol,„;q_ 
g·ycl!nen kfviil l~ell llarrynin_,,~ )~!', p~tl.ekol~\.sa ~_zc;11pontjúbö1°'f·i-
1ncgy{!ltúsa i~~etébe11 -~ '). ~ ~1n1cszctbc:1 - J:iro szolg·üJLt'.ús 
kell n1eu·f011,lden .111 :. 11'1'11

•
1
'"'.' _'0- ( '-') beJ;:ezclescnek 1·1'ndelfr(_"7 éc;dt 

•• - • -\< < Zlll. . • • 
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fizetési pótlékot, n1int :un·~nnyi neli:.i a 0.070;19·11. 1\-I. E. szún1ú 
rendelet alapján júrt. ha pedig a gazdatiszt a jelen rendelet 
hatálybalépése utún lépett .'izolgúlatba, nlint an1ennyi őt az idé
zett rendelet a1apj8.n 1negillctné. 

10. ~· 

_t.,,. jelen rendelet 3. ~-8.!1a1t ( ,1) és ( G) bekezdésében en1-
litctt engedély 1ncgadús:lt, úgy.szinten a -1. <,-ának (1) bekez
déséhen e1nlitett n1egállapiblst az iparügyi, valan1int a keres
Jccdclem- és közlekedésügyi n1iniszter felügyelete alii tartozó 
olyan vállalat teli:intetében, an1elyre a ·l.,130/19'12. 1\-L E. szán1ű 
rendelet érteln1ébcn az országos ipari n1unkaügyi felügyeJösCg 
Ju1tá.sltöre kiterjed, az ipacügyi, illetöleg a kcreskedelen1- és 
Jtözlel;;edésügyi nliniszter további rendelkezéséig az országos 
ipari n1unl;:aügyi felügyelöségtöl kell kérni; a l:;:é.rele1n türgyú
ban az orszügos ipari ;11un!;:aügyi felügyelöség jogorvoslat li:i
zárásával határoz. 

Bii11lctö rcncl.cllic::Us~:l.'.. 

11. ~-

( 11 _;\.1nennyiben a csele1nnény súlyosabb büntető l'cnd,.;l
kezé.s alá nc1n csi!t, kihú.;;-Jst követ el és l~ét hónapig, ll:U)oc·,·1 
idején hat hónapig terjedő ~lzúrússal büntetendő a 11111nli:aacló, 
illctöleg a vállalat ( üzcn1. üzlet, iroda stb.) felelős vezetöjc, h~t 
a jelen rendelet vala1nely rendel11:czését 1negszcgi vagy ld
játssza. 

(2l Ha az (ll bek-Jzd<}s aló. esö vala1nely ldh8.gást a vúl
lulat (üzen1, üzlet, iroda stb.) felelős vczetöjc követte cl és 
a nninkaaclót felügyeleti vagy ellenőrzési kötele.sségénel\: telje
sitésében akár szándékos, akúr gondatlan n1ulasztús terheli, n 
11:ihűgás 1niatt a n1unkaadót is büntetni l;:e!l. 

(3) _;\.?; (1 l Cs (2) bekezr111s a\ü c.sö c.selelunény az últala 
érintett nlinclen egyes rnunkavúllaló tekinte'.ében külön ki-
húgá.s. 

l-1) .4.. pónzbüntctésre az 192S:X. törvénycikk rendelkezé
sei irűnyadók. _;\,. pénzbün~··:tés leg1nagasa1Jb inértékc nyolcezer 
pengő, olyan esetben pedig, an1ikor 1ncg<lllapitható annak a 
nyereségnclt n. n1cnnyisé6·e, a1nelyet a kihúgás elkövetöje a 
cselclunénnyel illetéktcl,~nül elért. a nyolcezer pcngönck a 
n1e:g:lllapított nyere.súg k0'.:.o;ze!·es6vel fcleinelt összege, 

\5) .::-\. pénzbüntetés [~Lvúl'.oztal'.i.súra, v:ü:Ln1int a ldhúgás 
elévülésére az 183H:II. Le. 212. 0~ún:1J;: ( ·1) és { 5 l bekezdésében, 
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a befolyt penzbüntetCs no'1'1 i· . - -

le. 218. ~-ánal~ ( 1 , - , ~ ~o-_chtasara uézve l 
nlkalrnazni. . ) bel\czdc.<>cbcn foglalt . pec ig :lz 1938·Ir. 1 enclclkczesckct ken 

(G) .t\z (1) Cs (9) 1 nliatt az cljúr'ls . 1-·:'. . )C]\ezclCsében incghat·h·oz t . 
bUntetöbiróS''trr1~;ll-dl \~~1gaz;;atú.si ható.sá•rnal-~ n~ \ k1húgds 
~-a (1) bcl(<C~c1Ósén~~·u3sköréb~_ tartozik: . .1\.z 1999·~~~ \enclöri 
lllüZÚSa SZCl t.. :\ · rontJaban forrJaJt , -· ·• • · C, 5~1. 
tekinteni: .al~~i~~;~ J~1b?_l szak1ninisztcrn~k azt t ende~k?zés alltal
lct, il'ocla «tb ) ~ lclu?y0J.2te alá az illető v·l!~ lmt1n1~~tert l1:cll 

~ · ar oz1k. < a a (uze1n, üz-

fial ríly/Jalópt cl?; rc11dclkc.:·6ö. 

12. ~· 
_>\. jelen rendelet . - 10 ') -

tályba; ccryidejülco- , dZ ·..;. ·L .... (!Vi júllus hó_ 1. napJún lép 
l,yát vc.szti .. A. ren~l '._1 n .. o,',,?(19·!~.- ?IT. E. sza1nú iencl ,h,_1-
gonclo.':ikodn·11- elet 'ei;,10haJtasúról az ér del-el' clc.t h,1t.1-

'· "· " · 1n1n:sztcrcl· 
Buclapesl l')J~' · .· . . . ·" J • ' '. •). e\·l lUillllS hó ')0 · 

'" in. kir. inini.szlerclnöl~. · " -un. - Ii.á!lay Jliklris s. 

( .:llr-y)clcnt a B 1 z , . . . .. „ 
1nrilion.) 11 ap·„8!! fl._o.:'fony tt,i.11 :,', • (_ ri )lili11s l-i .\·.:ii-

.-\ HL k_i1• • •• • .• , , • 
Iete az ·.;„ il.ll~ll!..;Zier1u111nail ').630/1943. :-u: i~ „,: , 

l 
' J,,,u lJ.iu (ln•reskecl"i"t ,, ) - . E. sz,uuu reníl".· 

)'lI! , . „ " ... llut'il y•l!• • t • 
' cs a kohúszaUJan a. n1unkr~bé~·ek' (1!,n~n. _a. h~tn;rúszat~ 

tár(n-:
1

,•
1
,
1
•
1 

!,J•1 b szabal;rozása 
::::..•• '1. 

A. n1. kii·, ininio:ztéi" 
11::!. és 21') „ . . ·- . 1:1!11 a honvéclelernröl <:·· - 1 , , 
J·1Jt fC'll t -· i;·<l:ban, to1·abbú az 19-19·XI\- ~ ~L..O o 1D.39:II. le. 
" · 1a aln1:1zas nlapjún a l·ö, l;.~:-.: .'· LC. 28. ~-űban fon·_ 

' \e _,ezoket rcnclclí: ''"' 

_.1 rriulclr'f lurlálya alri lar!o.:·ó 1n1111li:c11:úllulúk. 
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;!. a J;:özhnsznúlatú villa1nos1nüvckhcn, 
3. a k.özforgaln1ú J;:özl"kcd0si vúllalalokhan, valan1int az 

az czcl;: üzen1eibcn, n1üh,~lyciben és fcnntartü.si 1nunkúlatainúl, 
-1. a I;:özhasznúlatú gépjC1rón1üvú1latokban foglalkoztatott 

111
üvezctökrc. iparo:;.o;cgéclekrl'. kcrcskcdö;:;egédekre. n1unltásokra, 

tanoncoltl'~t és 1ninc1ezelth·2z hasonló n1unkavúlla Jókra ( n1cs'-Cl', 
s;egédn1eslL'l'. clönlltnl;:ús, ,;egédnn1nl~ú.s, vújút'. scgédvújC1r, csil
lés. J;:ocsis, gépjúrón1Ü\"CZCt\i, g0pjúrón1ükísérö, l;:oc-"likísérö, 
pincér, tat:irító, tüzoltó .. :~jjclilir. li:npus, stb.). 

(2) I\:itcrjcd loYáhhá :l rendelet hatúlya a ny1h·ünos és 
házi gyógyszertárakban és az ezekkel összefüggő üzc1ncl;:ben 
alltalnu1zolt n1üszaki scgéclc:rökre. rak~úri al1;:aln1azott:i.l;:ra. cso
rnagolól;:ra, laborúnsokra, takarítól;:rn, 1dfutókra. 

(3) Nc1n terjed lü a !'cndclct hatúlya a közszolgálatban 
{tlló tisztvisclök Cs egyéb 1.ll(alnl<lZOttnk illetn11~nyci. tovúhhú a 
nyugdijnsok. özveg·yck 0s ':< vúk cllútási clijai tárgyában l;:iaclott 
3.500,.,18-13. ),L E. szún1ú, valan1int az egyes n1agúnalkalnH1zot
t:ll;: nzct0séneJ;: újabb sza1)úlyozúsa túrgyúban J;:iadott 3.G-10/ 
10.l:-i. }l.L E. szún1ú rendelet :.::i.tálya alú csö alkaln1azot.takra. 

( ·1) .:\ törvényhatósCt.;··:>k. a 1negyci vúrosok 0s a ki:lzs·}gc1{ 
által fenntartott vag::v kcz:lt üzc1neltbcn vngy vúllnlatokhnn 
fo!:dalko:.i:tnto:t azol;:t':l ~e nn1nkavúlla1ól:ra a jelen renr1elct ren
clelkez0sei ugyancsnk ncrn terje<lnclt ki, akiknek :iúrandósúgait 
iltelrnény.;;;zahúlyzr.t úllapí~j<l !11['g: ezek júrnndósúgainak újabb 
:-;za!'i{tlyoz[1sa túrgyúban r~ 3.500/10-13. :I\L E. szán1ú rendelt:t 
renclelkczéseincl;: szcn1 ':16lt tartúsúval a hcli.igynüniszlcr a 
p6nzügyrninisztcrrcl egyetértve n:ndcl];:czik. 

2. §. 
(1) _'\. n1unlraac1ó ki:l~.'.~lcs 1nunl;:avúl1alójúnak alaphén~t 

1ncg·Ctllapitani. _.\ jelen rendelet rcnclclkczésci szernponljúhól 
aL1phér: a jelen rendelet hatúlyha10pé.sét 1ncgclözö napon ér~ 
vénybcn volt nv~gállapod,\s vagy szokás <gyakorlat 1 alapjún 
júró ü.s a n.oso.:1!)-11. ?IL E. sz«unú rendeletben 111cghalúrozotl 
bérpótlékot is 111agában f'ogL1ló járandó.ság 77"/o·a. ~·\z üzleti 
foq;alon1 (az eladott árul;: (trúnal;: stb.) 111cghatúrozott szúza
ii'.:1;:áh:1n nicgállr.pitotl :]uta\Ck vag·y inás elnevezéssel adott ha
sonló tcnnészetü júrandüság tcldnll~tében alaphél' löszún1itú;:;ú
nak nincs hcl;.'e. 

(2) A.z (1) bckczcl(:stJen foglalt rcn(]L'lke:zés nlli:nln1azúsú
])an júrandúsúgl;:ént l;:ell :-:zi'unitúsba venni az cgy~égbért. Lehút 
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a havi- a hct ·1 • . • • · ' -, n na.ni <:l?: 01"1bert •- 1 · · . 
lllanybért) 'lZ Cl"clott" .· 1 ~ < ' [\ cC· JCS1tn1e11ybért ( 'Z'Jl· · ' ' • " · .tru;: n1errh·it·· · · tt '" '' .\-
nuis n1ennyi.séo- uta"n elo"r·c 1° t' .• nozo darabszún1a \'H'"l' 
t t - · .· "' · n1eo- 1a ·1ro7olt ··... ' "' 
o t_Jutalekot, tovUbhá a jutal~nrit < J- _„ ~.-,szc?hc:: incgűllapi

lanunt - a következő oeJ·"'""t:l' i, a "'ai::-cso1:y1 __ nJal1déko:, \·a
a inunkaviszon)'ból sza·, . \:--

1
e? Je~ 111egallap1tott kiveteJlpl . tt ~ , .. l !112.ZO Junn1lyen n1. l ... -

J_u acűst. .4... különnernü j"rdnd .. .- !· as e nevezússel adott 
es darabszan1 <::zei·i·nt .. ~- . osdgo.\at (pl. iclö~artan1 „ ... 0,.1-111 

.... ]uro oert) 'lZ • 1 • . • .... 
nc1n lehe;t öSszeadni, iianein .. 1_· .,., ·: a~ber _ k1szü_i.nítú!-iúh::n 
kell 1ncgallapitani. e.:.c de az dlapbert kulön-külön 

. (,3 ) _.\.z (l) bekezdés alk::iln1az·· ,· 1 sagkcnt .;,zámitásba venni a _. :l. l<:-~utJan ne1n lehet JZU anclo
pótdíjat, uz üzleti foro-al:JJ~ '1u ora~ lJdU t' az esetle~c~ va.sú1 napi 
n1eo-hat,.. t o< az e.a o t áz uk ·n 1 

o ?rozo t százaléká1Jan 111eo-,·n ·t . 0 ana ~ .<:tb.) 
elnevezessel adott ha~onl. l" :'.='a api ott ]Utalekot vao-v n1 ·1 • 
seo-61 " J· t - - o .erineszetü járandó.•:r· O" '· '"'· , ::„ 

o J. e \.C , a harn1adik <=zeinélyel·t .. 1 . '1oOL, az alkalrni 
(kiszolgálúsi díjat borra1•~l·o·t t"1 .\ o_ szarn1nzó juttatúsokat 
j··1 · 1 ' " ·' s J ) uo-v~7intén t 
• d _·o s.zo gáltatást (járan::l:5s,..o- t) · ', .':l. "'~ a ·ern10szetben 
n1eszei:ben járó szo!o-DJt· l,.. t«00 5 :7•11: Ha a 1nunkaacló a ll'l'-
o::ze 

1 
o a J.s 711e""V<:>ltJa uo-y·an d · ~. ?ge, a1nely nlindenkor az ill;tö' : , :;e:'. • ~. o~yan ösz-

latus n1eO"szl'rzc·o:,;h
07 52 

.. 1• ~ . teiineszetben Jaro szol<'"'J] 
• 0 · _.,.. e:~ • U.\.:::e 0 ·es l·1-1d' ~ f cl · ·' "'" ~ 

=~~~etett összeget ugyancsn.~l~ 0 ne~\ e _ds~ ~- : 21
• ?- ~ncg~vú1túsként 

"",.,hn. venni. ,.\111ennviben a'" il1et1 .. lehet _]d! anclosngkent Rz<in1i-
t:l.s lcn1<~n«:1bb .· ···t"' , .:. . ': o tern1esze'.bcn júró szo'o·•t1t 

"' -· dl ,t a hatoo:uo- 1necr' 11 .• t' . :."='' n-
g~:i.sabh összeo-e~ az .

11 
•.. - .':l • od <.1.plLO dl, ennél Ina-

.. o L , l e,o tcnneo:zcthcn ... 
Lf!S 111egszerzé.séhez szük ,; 17 _ ~· ,: • • : ~ur? szolgúlta~ 
nen1 lehet. Ha azonban "si::.i;:~e~ ;-kiatc1ask~1:1t. szan11túsba venni v ., " LCln1t..-,ze b(>n ]"l'O sz l ·1· •. 
dl1yo.sszeggel. va<rvis ·1")' ~c-·ilt "'°•]· - '-' • o ga L<.lL,.·ist útn.-n . :'.:l- '"' , ' Jü ,,_ n1e..,. Jloo-v ., ~· ~ t cn1 1gazoclik az illciö ter· ii ;„ •. , •. 1 o· ... w •. •- nzeLC t össZ'2,'" 

sz, „ • ·1 1 e.~ZCl )en ]'tl'o szol 'Jt · · ' Cl zcse lCZ szUksé""es l·iaj' . ' · - ga atas n1ec„_ 
aclott úllancló öo:~ze.::.„ , _,_. u.s_no~, . hane111 attól ÍÜ'"'"t:tlcnTi! 

l
. · -- o• d n1errv:dt·1o:J·e11t ,„., t lt ·· 

00 

e osaE:k0nt kell 
52

.-11111·• · .. 0 • .' ·· \ lZC e - osszeo-et 1·'il"ln 
.__, - < caS;)a \"Cl'J11 ~ · l . . b , ' < -

se arra tekintet nélkül f·"'Jl :·ll: . ..1: .~e ~n bekezcles rendclkezé-

~z~~~(~~! ~ i1 '!~ k ;~ i ó lf'~~net e t,t ~s sz~? 1~'~ \ n1~1: n: ii elt~ ~ gf e /~1 ~~;~~~ ~~ ~ ~-ú 11·1.~11'.oó 
'· '-•· 0 ú'.,..:iZCl"Zl-C ·' 
{ ·1) -•\z illetékes inin"i-:·,-t·~. ·,„. , _„ . . 

dokolt szükséo-hcz J·éne-t -~ _1 a o'-1zc1d,,,'-lg1 viszonyok últul ln~ 
ezek egy r6sZ~ Í~örfhen·" al~{~· ne~<;~::~. foglalkozú~i úgak vagy 
ezek egyes CSODort3··1·. . , ~·, .. ~sszes inunkavallulókra, akür . . - ,_ 11a \'0!1,\1.,\.ozoan a r"'ncl „ ,. 
sz1nvonala últal •ne0'~2 „ 1)o•t 1. l"t ·1 '- . <:: sze11n.1 a. lapbérek 
a"'I '(" . o•· '• '- ~oi· 1.• O ~ kó„ött !'C ] 1 t" 1 ' ap1 Ja azt a Jco-felsö · .,- ·t : - · . - · ne e e LC 1ne""-
lel t

. \ o · Jl<l.tdI ,lnH:lvncJ ·1·; ·>lnrl · , .. 1 ° 
· 1c · -· z illet6kes ininisz•--.1 · . 11 „ ' - "'"'·1

1 Je1· LO)]] nc1n 
l •I 

1 1 
. · "· · n1eg-a apítl1ati"i ·17• ·•• - • . L le a .i.1en11.:lkedö niunl-·i•ci. ;;, . · . ' "~L J;-,. n1cnnv1b!.::n 

U
"I]' -

1
- >< '- JCS!Lll!CU)'t '1 Jerrfels· 1·1· • dpl usa eseteben is ,_ .. 1„ 1 . .. .. . '- o- · o l,_t nr nJL:n·. 

~ i~u on ege,,, cl1Jazasban részesiteni, ,.., 

304 

;L:: alapb{r i'8 n kii1ö11 }1dtnlú8ok 111érrú11ck röy:::ilc;sc. 

3. §, 
(1) _ó,,, 2. ~· rcnclelli.2~{~5'2inelt n1egfelclöen incgállapitott 

alapbért, továbbá a 2. 1). t3) bekezd0se értchnébcn az <llaphér 

010
rr

1
íllapításában járandóságként szá1nításba ncn1 vehelő jut

tat~snak a jelen rendelet hatálybalépését n1cgelőző napon ér
vCnyben volt 111cgűllapoclús vagy szokás (gyakol'lat l alapján 

111egállapitott n1értéket ;:;en1 leszállilani, sen1 felen1elni ne:rn 
szabad. Nen1 szabad a jelen rendelethen inegállapítottnúl na
cryobb n1érvü ·bérpótlékot {5. {).) .sen1 adni. 
0 ( 2) _.\.z üzleti forgalo1n (az eladott áruk árának stb. l 111eg
}latározott százalékban n1egállapitott jutalél{ vagy n1ü.s c1ne~ 
vezéssel adott hasonló tern12szctü járandóság százalé!\szerücn 
niegállapított kulcsát .sen1 .:'elen1elni, scn1 leszállítani ncn1 

szabad. (3) Ha a n1unkaadó a n1unkavállalóját inús n1unk:\körbe 
helyezte vagy a vállaJa::1an ( üze1nébcn, üzletében stb.) be.ve
zetett rendszernek n1egf(;l·~löcn, ineghatúrozott szolgálati idö 
eltöltése alapjún vagy :11ús 111eghatározott alapon elölCptelte; a 

111 unl~avúllaló alapbérénelt, illetőleg az alapbér n1cgállapításáná.l 
járandóságként sz[llní'.úsha ne1n vehető juttatúsúnal\ az új n1un-
1~akörbe, illetőleg fokozatba larlozó hasonló inunknsállalóknnk a 
2. '~· erteln1ébcn incgúll::tpitolt alapbérét. i\letöleg rl.Z: a!apbé1· 

1
ncgálln.pitásún{tl júrandóságként szú1nitúsba nen1 vehető ju'.ta
túsát kell tekinteni. Ha a n1unkaadó vúllalaláb:1n ( üzen10.hen, üz
letében stb. l a n1unkavúllalók telünlelében a jelen rendelet ha'.
t{dybal('pésé.~ rnegelöző napon nincs 1ncghatúrozott elöléptetúsi 
rendszer, ilven rendszert a nn1nkaacló csalt az illctl:kes nlinisz~er 
előzetes cn°gcdCJyévcl úllapít.!u1t incg. 

( -1) .A. vállalat (üze1n, üzlet stb.) lúrgya szerint il\et0kc;., 

1
niniszter kivételes inCltá:.1ylúst ércle1nlö esetben (ldilönlcgT5 
0rden1el~et szerzett n1unk:J,•;'tllalónál. kirívó arúnytalansúg ese~ 
tC-hen stb.) a n1unkaadó írásbeli kérel111érc 111cgcngcdheti a 
1neg:tllapilott alapbérnek, '.llelöleg az ctlapbór n1cgúllapítúsúnúl 
júranclóságkCnt szú1nitúsba nein \"ehető jultatús 1nérv6nek 
n1cgvúltoztatúsát vagy új juttatús aclúsút. Ugyancsak n1cgen
!!edhcti az illet0kcs nliniszl:;r a 1n\.tnkaaclónak indokolt l~Crel-
1n0re a bérfizetési rendszer inódosítúsút is (pl. órnbérröl Lcl
jesít1nénybétTe áttérést -vagy a teljcsit111énybéralap inegvá!to:::

tatásátL 

( l) .:.\ jcll1B rcndcl1:l hatúlyllalf,pé:oüt. ld.ivetöen :~Hll!ltúhn 
!l~pő niunkavállaló júr:uvló;:;úg·(lt a n1unl~nadó úgy J;:ü'el1:s nu~g-
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állapítani, hogy ·:l ját'anclós<i.g 111órtó.ke azonos legyen a rnunlta~ 
adó vállalntáb::in (üzcn1ébcn. üzletében stb.) azonos n1unl;:akör~ 
ben foglall;:oztatott hasonló 111unk2-vú..llalók - ha pedig a lnun
kaacló azono5 1nunkal~örb2n hasonló inunkavó.llalót nern foglal
kzo!at: ugyanolyan tUrgyú ·.!s hasonló tcrjcdcln1ü vűllalatban 
(üzcn1ben, üzletben stb.) azonos nn1nl;:akörben foglalkoztatott 
hasonló rnunli:avállalók -~ j:lrnnclóságainak inértékóvel. Ne1n 
szabad az ilyen n1unkav:Hla!ónak olyan külön juttatü.st adni, 
a1nely a n1unkaacló vó.Jlalatáhan ( üzcn1óben, üzletében stb.) 
azonos 1nunkakörhen foglaikoztatott hasonló n1unkavállalókat 
- illetőleg ha a n1unkaadó azonos 111unl;:altörbcn hasonló inun
kavállalót nen1 foglalkoztat: ugyanolyan tárgyú és hasonló 
terjedeln1i.i vállalatban ( üzen1 ben, üzletben, .stb.) azonos inun
körben foglall;:oztatott nasonló n1unkHV<illalól<at - n1eg ne1n 
illet. \Titús esetekben az ::Je~0ke.s ininiszter állapítja n1eg. bo~·y 
az illctö 1nunkavá!Jalót az ~1zonos inunkakörhen foglalkoztatott 
tnunkavállalók közül n1elyekhcz kell hasonlónak tekinteni. 

( 2) .ti...z ( 1 l bekezclós rcnclelkezéscinck n1cgi'elclöen kell 
1neg·cí!Japítani azt is, hogy :iz új alkaln101zott jár:1nclóság·nihnn 
n1it kell alan!Jérnek és nlit az alapbér n1egállapításánú! júran
dósúgként sZá1nitáshn ncn1 vcllctö juttatú.<;nnk tekinteni. 

1::3) .·\ 3. (-. r0ndP!kt'.'2\:':.;ci a jel0n ~· (rlclrnthen n1egúl!:~pi
totl járandó.súgok tcl;;intct~?ht'll is alkahnazni 1;;cll. 

5. •$. 
<1) .:-\ 1nunkaacló a ;1111nkavúlla!ónak az l!1·Ul. l'\·i júni11c; 

hó 30. napja 11tún tcljc2í'.ctt szolgúlatérl külön fizet0si pöl!,'
kot köteles fizetni. 

(2l ;\. bl-rpúlllik n1értJke: 

1, a blirfizctési idöszakr:i az :llapbér alapjún ki!-iz(unított 
júrandó.ság, \'a!an1int n l)0i·fizet(•:.:i iclö.szakban elért túlóradij, 
es es0tlegcs vasúrnnpi pótdij utün 

a l hadilizcn1nél ( 1D3D:II. te. 107. ~-.únak ( 5) hekczdl•se, 
vala1uint az J.H~H);ll. tc. tOS. \;-únak alapjún 111eghatúrozott 
fclciclatok elvégzésére kö~.,_;Ji::zr~tt vúl!alalnúl ( i.izc1nnél, üzletn01 
. c;tb. l GO (hatv;n l szú~alt!!;:; 

b) H7. a 1 pont alá nein tartozó vúllal:1.tnál (i.izc1nnél, üz
letnél sth.) ú!ta!úhan 30 iharniincl ."Záza!ék. a niunkandó azon
ban a bérpó'.lék n1«rt0l~ét GO 1 öl\·cn) szúza!likig felc111clheti; 

~. :1z üzleti forgalcn1 
hntúrozott sz{1zalékúban 
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1 az l'lndott ~·1l'uk úrúnak stb. J n1eg
llJt'f(1llapilot.~ JUttll;:'kból szúnnaz6 

o- 1nüs elnevezéssel :1dott hasonló tern1észetü jüranclóstl.g val:>Y .. • 
1

•
1
• . 

tán 15 ( tizenot) szaza e '· . . . . _ .. 
u (3) .-4- (2) bekezdés 1. b) pontJaban nleghata~ozott bct-

ótléltl\al növelt járandóság se1n lehet kevesebl?, 1n1nt a n1u~
~ ,·nalóra irúnyacló - rendeletben vagy hatarozatb31n _1neo-
ka\a·t tt Jco-J;:jo:ebb n1unkabérnck 60 thatvan) szazalekkal a11ap1 o -- ,..,, ~ 

cn1elt összege ( 6. ~-) · . 
(·!) A bérpótlókOt a bérelszúmolási időszakra 3a10 Ja1an

dósággal egyidejüen kell :'izetni. 
( 5) A 1nunkaadó n1incl a hérjegyzék_hen,_ 1nincl .a i:in1;1ka

rnalókkal való elszün1olásban az alapbert. es .. a. he_rpo.t!e.k?t: 
~~lanlint az egyéb járandóságot és az ezutan )aro berpotlekot 
J;:üJön-l;:ülön köteles kin1utatni. . 

( 6) .4. n1unl<aacló köf:eles. az al<:pb~.1:t, továbbá az a~.ap~Je.r 
D"á!lapítúsánál járancl..Jságkent sza1n1tusba nc1r: vc:1eto JUt

ni;'?snalt és a bCrpótl0knal< n1értéli:ét a n1un1;:avallalo n1unk~-
ta~a < • • • ·1 1 tnl·uv1 l"'nvvében feltüntetni. Tcljesít111enyhel' ese~e )en .a n l ' -

~·~oilv tartanHt alatt. legfeljebb azonban a n1unk~v1s~?ny n_1~?~ 
: "nését n1e,,..elözö utolsó háro1n hónap alatt ~lert Ja:·anclosag 
;~~a,,..05 heti 

0
ö,.,szegét kell az alapbér helyett k11nulatn1. 

~'"l A. bérpótlCkot a 3.000/1938. Ip. J\L .szún1ú r~n~lelel 
· .! ui· r ? pontJ·.··b·1n forrlall renclelkcz6s alkal111nzasab. an 9 ,\-,1n '.,, . -· " , · o . 

1 ~~11; lehet figyclen11Je venn_i, .cgyébk-nt azonban az nunc en 
tel~intethen niunkabCrnck szan11t. 

G. ~-
(l) A. 1nunk<1v,Hlalo J,g\osclJh n1unk,:be1e: .rn;gó.llapí~~ 

. nclelctet \'aO"v hatú1 ozatot az lH 13. c\·1 JUn1us ho 30. napJ.<l 1 ~: 0 teljesítefl 111unkúnak •ijazcisa tekintetében_ azznl nz .elte
~~é~o:el J~ell alkahnazni. .iog:y :1z olt 111egúl!ap1:otl lcgk1:;el~b 
111;;kabérhez GO (hatvan l !:izúzalCli:os b0rpót!Ckot is kel! sza-
mitani. _ 

(2) .:-\ tenné.szclhen .1úró és tern1é:;zülbcn kiadott, .:'z~lg<~~
• t'isol·at -1 \errltisebb n1unkah0r pótlékolús't szcn1pon.Ja!1ol 1_1-
LU '· H ' o [- · ., i- • • - ·zuJ<r·dt'tl'l" <Y 'Cln1cn Jdvi.il kell ha•.;yni. „-\ ~rn1esze~ .Jen Jaro s b'· : <_"' 
oY · 1t · 8 ~ 8•·:,bei1 -1 ~ ') 1', 13 J bekezdésCnek renclelkeze.c;e1l tnegva a.sa "" .L„. , -· „„ 
kell n1egfe!clöen alkaln1·1zn1 . 

·vcyyt:s 1·c11dclkc:::.ú8ck. 

7. §. 
1 11 · „· ll"111 l'rlntil;; az l~J~iD:IV. i.•: . . :\. jelen r.:ndt!lt~l l'Clh ·.• •. {:;ze_sd .._ 

17. és lH. ~-únak rendelk2:::c.sl!1t, 
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8. ~. 

_A,. szolgálati szerzöcl.'.!snek (n1egállapoc1ásnak), a szolgá
lati szabályzatnah: vagy a gyúri inunkarendnek a jelen rencle
let rendelkezéseibe ütközö l;;ikötésel érvénytelenek. 

9. <-· 
.'\.. jelen rendelet 3. ·)-án:1k (3) és ('1) bekezdésében ein

litett engedély n1egadását, úgyszintén a ·i. ~-ana:k (1) bekez
désében en1lített tnegállapítJ..st az iparügyi, valan1int a keres
kedelen1- és l.:özleltedésügyi miniszter felügyelete a.Iá tartozó 
olyan vállalat tekintetében, anH~lyre a ·!..!30/19,!2. l\I. E. szán1ü 
rendelet érteln1ében az országos ipari n1unkaügyi felügyelöség 
hatdsköre kiterjed, az .ipaL"ügyi, illetöleg a keersltedelem- és 
közlekedésügyi Jnini.szter további rendelkezéséig az országos 
ipari n1unkaügyi felügye!öségtöl kell kérni; a kérelen1 túrg:-,'á
ban az országos ipat·i 1nunli:aügyi felügyelőség jogorvos1:it lti~ 
zárásával határoz. 

Biintctö 1·cndrlkc.::ésck. 

10. ~· 
(1) A„n1ennyiben a cselekn1ény súlyosabb büntető rendQ:. 

kezr>.c: alú ne1n esik, kihúgft.„t követ el és !\ét hónapig, hCtbol'ú 
idején hat hónapig terjedő elzárással bíinletcndő a n1unkaacló, 
illetőleg a vállalat ( üzen1, Cizlet, iroda stb.) felelős vezetője, h:1 
a jelen rendelet valan1ely 1·enclclkez6sét n1egszegi vagy ki
játssza„ 

(2) Ha az ( 1 J bekez~J~s ulú esö valainely kihágást a vúl· 
!alat (üzeni, üzlet.. iroda stb. J fe\elös vezetője követte el é.s 
a n1unkaaclót felügyeleti v:1gy t>llenörziisi kötelesség6nek tt>Jjc. 
sít6sében akúr szúnclCkos, :i.kár gondatlan 1nulasztás tt>rheli, a 
kihágás 1niatt a inunkaadót is büntetni kell. 

( 3) A.z ( 1) és \ 2 J bek~zdCs alá e.sö cselekn1én;v az általa 
él'intett 1ninden egyes n1unkavállaló tel;;intetében külön J;:i~ 
húg ás„ 

( ·1) A. pénzbüntetésre az 192S:X. törvénycikk rendelkezC~ 
sei irányadók„ -~ pénzbün'.eb}s leg1nagasabb n1értéke nyolcezer 
pengő, olyan esetben pedig, arnikor inegállapitható annak a 
nyeres(!gnek a n1ennyisl:ge, un1elyet a kihágás clkövetöje a 
c.sclek1nl:nnyel illet6ktelcnül elért. a nyolcezer pcng·önek a 
rnegúllapított nyereség kl•Lszereséve! felen1clt üsszt:g·e. 

( 5) 1\. pénzbüntetés :ttvúJ:ozlaLlsUra, val:nnint a klhúgús 
elévülés(~re az1939:II. tc. ~:12. ~·únal~ ( '1) és { 5) bel;:ezdésüben, 
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. · vc pedig az 1939:1!. 
, . , 1 tintetés hovú.fordit:ísara ne~ !'~11delltezéset kell a befolYt penz) bek<::>:cl~.sében foglrut '· 

915~ \c.-únak ( 1) 
tc. - · 

ll·altnazn1. . „ 1 lllCo"határozott lühüg_á~ a " 1 's (?) Lek~zdese )CB 
1

--
( 6) .A_z -,~ „! e:l k~zl cr~z -ra, ús1 hatós;tgnak, n11nt renc ~r1 

üalt az elJ<1tas < r ::: ... %1 tl:>rtoz1k .• A..z 1929 X..-'CX: tc. v9. 
:1ünlelöbiróságnak hut<1sl'"ot~J:·,·1 ;n focrlalt renclelkezes alkat
' a (1) bekezdésének 3. po,_n J„d ~ ~te1·n"e1- ·,1zt a lninisztert kell ~- t"l ·1 sza ·1111n1St.. .\. .. ··„ 
1·11·1z'tsa szen1pon Ja.J~. '1" t". 1'1 az illetö vállalat (uzen1, uz-„ ' 1 . 1- feJuo-ye .~ e a < < tekinteni, a nne ~ , ? . ~ 
h~t. iroda .stb.) tartozik. 

Hatcily1Ja1épfctö renclclkc;:;és. 

11. ~-
13 év1 július hó 1. napján lép h~-

_A.. Jelen rendelet az 19 ·911. l\.L E. szánlú rende.le.t ha~a: 
ta. lyha ·, egy1deJuleg aet9.0_70/l .1,.. .- . „ 1 az érdeltelt nun1szte1 eh. 

lel vegrehaJ <1.sa1 o Jyát veszti. l.o.,. r enc 

<rondosl\odnalc . . . . . 1 · 30-án. 0 
t 1n.1 'J ev1 ]UlllllS 10 l(cillay Jl.Jikl6s s. 

Budapes , " ..... „. ~ 
J··r nüniszterclnol'". „ 

k. n1„ \.\ . 1{ö;;;lö11y J!J.~,-;. Cci július .l·1 s:::a-
(1'1Icgjclc11t a Biulapcsti 

máVa11.) 

'
.,,,,;_(}!'S,:;·crCs;;; l!JfJlJf,<;iilcl Qrs:::á!JOS ~~--- ~ 

6·157/1943. • • ·· •t · e 
. 1 . „ 11 szab:tl:rozasa. cs rogz1 ·es . . l , . lti fizetese t uj.t ) ) . , ' "' 

.:-111'-a n1.i.zo -. . . 19·1" "I E. szán1ú ren~el_e.~ 
A.. n1 lür. n1iniszten:..in1 3G·l0/ . ;:· aÍ;·~llnazottak fizeteset. 
• · . 1 , 1. 'lZ crrves 1nagou1, '"' ")'Ó"Y-tévcl újra szaba yoz.,l 0 

1°· . tt ")'Ó"yszcrészel\ll', a "" "" 
· 1 ·t ··ecl uz allta n1azo "" "" . 

1 
... 

!\.. rendelet u CIJ . „'SZ")'Ukornoito :.:ra i.-,. • 1. l 6s U rryo<-'"\'SZCl e. o 
szerészjclö te ~re "" 0 • • . ·t ? 

1
az· 

· t ·z1·edest 1· 1 · J,n < „ „ d let két 1Cnycgcs in e· ... - .. 
-~ 1 

en e . . . • o:· 1·ötclezövC. 
l, Ujabb fizetési potlel\.ot te_z .'" ··„ etCst a1L"<i azt je-

l " , „ nius 30-1 alap 11z , . n 
? Rö„ziti az 19' 0. JU ·· ·irt i sein fele1neln1 ne· lenti~· h~g')r a fizetést scnt lcsza 1 an , 

szabad. 19.13. évi jú!i1..1:; 1-i sz~-
A.. i·endelet a Budapesti ICozlo~:~. rr G)'Ógyszcrész ~gyesu~. 
- >.s a ÜU"ya101sz<t,,,L t l t csal Jlla.ban i·clent 1neg e ' • "' 1 · '"'ettül· Itt ·e Ht - '" 

l dz:unúban is tozze• '"· lct 1\:özleinényci je en 
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nrra szoritJi:ozunk. hogy n gyógyszerész tecndöit 
han L<:n1ertcs;:;ük: 

1. .A rcnclcier értcln1,3h2n a n1unkaacló kötele~s n1unkaVálla.-:-B 
lójának alapfizctését n1ce;;illapitani .. AJapfizetés alatt az 19·!3, 

0
:: 

június 30-án érvényben volt 111egállapoclás vagy szokás tgya. 
li:orla.'. l alapján járó járandóságot kell éx~teni, a1nelyböl le kell 
vonni a 9,070/19·!1. l\I. E:: •• 1zá1nú rendeletben rnegállapított fizetési pótlékot. 

Ez a fizetési pótlék, a korábbi rendelet szerint, ha a fize. 
tés évi S.OOO.- P-t n1eg n0n1 haladt 301•/

0
, ezenfelül 12.000.

p fizetésig 20"/o volt. Ha a 1nunli:aadó 'ElZ alli:ahnazott járan
dóságát a 3„640/19,!3. j\L E. száinú rendelet hatálybalépését 
Inegelözöen alapfizetésre 1~s a törvényes fizetési pótléli:ra ne1n 
bontotta volna fel, úgy o.z alapfizetést akként kell Jneg<lllapf. 
tani, hogy levonásba kell hozni az e111litett 30, illetőleg 20r)é-os 
fizetési pótlékot. _4., szám!~ás pl. így történik: 

Egy alkal111azott gyógy3ze1·ész havi fizetése 19·!3. június 
30-án - a rendelet hatályúalépé.sét n1ege!özö napon - 312.
p volt, a1nely összegben benne van a június 30-ig járó fize
tési pótlék is. Ez a 312.-- P-s fizeiés nc1n volt alapfizetúsre 
és törvényes fizeté.si pótlékra bontva, hane1n an1int látjult, 
egy összegben van feltüntetve. _'\. 312.-- P-nek vett fizetést 
te.hát elosztjuk 13-al, hogy .11egkapjuk a 30'1.'o-a! csökkentett 
alapfizeté.-;t 312: 13=2·1; ..:zt u hányadost szorozzuk tízzel, a 
szorzat -- 2·10 pcngö - a visszaszű.n1ított alapfizetés. 

2. _'\. július I-vel ha~ilybalépett 3.6·10/19·!3. l\I. E. szű.n1ü 
l"cndelet újabb fizetési pó:lékot ó.l!apit n1eg. -4- fizetési pótlélt 
július 1-töl kezdve az alapfizetés GOr;;:-a annak a n1unkavállu
l6nak esetében, akinek az alapfizetése az évi ·l.000.- P-t ne1n 
haladja nH:g. I·Ia tehát r1z t:löbbi pólcl:ínkban alapfizetésnek 
vett 2-10.- ... - P-höz hozzáadjuk a 60~:;:-os újonnan incgú!Japitott 
fize'.ési pótlékct, 111egkapjuk az 1~)·13. jűlius l-től járó havi fize
tést: 2·10.-- pengő -1- Pnn.:k 60'11

0-n, aznz 1·!4.~ pengő. Ebben 
az e.setben tt>hút július "i-töl 38·L- pcngö az alapfizetés és a 
fizetési pótlék összege. 

ligyanígy szán1ftnndó ki az 55s; -cs fizetési pótlék is azok
nál az illelini~nyeknúl is, an1·.:lyek túllépik az évi ·LOOO.- pen
gős alapfizc-té.st, cle ne1n :1alaclják 1neg az évi S.OOO.-- pengös 
úr'.ékhalúit. Ebben az .:set.ben azonban a fizetésnek és n fize
tési pótl0knak eg·yUtles c..;sszege az évi G..IOO.--- P-t cl kell Cr
nie. I-Ia ichüt az 55-os fiz,-:tési pót10k ós nz nlapfizcté.s nen1 
érné cl az (·\·j f3..!00.--·- ?-t. annyit kell adni, hogy ezt az ösz.szegct elérje. 
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11 .. l'lein szabad az újonnan fel, 't JJ· , 
10n ju~alinazás~ se1n adni n1n~l~·c\ ! Óar!1~1,:zott_nak olyan kti
n1unl~akörbcn ÍO"lall·oztu~· tt . 1' '.:'} "':)sze1ta1·ban hasonló 

5 A.. 0 • t . . '? :\ . · .O . BllUl tavallalot ne1n illeti lllCn-
. - nze esr potlckok.Jt ainely a ren 1,1 ,, 1 ,,,. 

tott kategóriákra 0 ._zliJ· ,1 fi· „. ;'"'· . .. (.e e. Jen 1negállapi
súgokli:al eg·yidcjülcg· <~z \,:H;.y é~1~~f..!~1.„.'(~~:s~~l~t?k.r<7_. járó júrandó-
nak n1cn-fclelö 52:1"niú (,~"'· . . J „ ·.:-;.o . izc t:s1 1doszaikok szű.ruá-
fi::-.etnL "' •< .• cg} cn o reszlete1;:rc felosztva kell 

. .ö . ..-\. n:Hnkaacló az e.lapfizet6;.;t Cs fizeté . - ·, - .. " . 
lanHnt egyeb járandósú,zokat és . . . t" s1. _P~tlcl\Ol\ct•, \-a-
1nincl a fizeté'-'i ·eo·, ,1_, ~ . '1Z czu dll Jaro pótlékokat 
szán1olüsban i~ula1~:i;:züel~;~:...1;~ö:1~1lensd ,":~ altk~h:1azottakkal való cl-

"" • •\ e \ll11ll atn1 
. ..-- .,g~'og_xs~ertári alkalrnaz•)'taknál is te.hát 
':. f1z~.e . .s1 potJekokat és •:t.. túhnunkák ut·in az alapfizetést, 
lon-kulön kell feltüntetni. ' JdlO pótdíjat is kü-

~-, r:.nd_elettcl ellentétes kikötések érvénytelenek. 
L..,n}' cgebcn ugyanezen int ':i· J· 1 · 

o·yarors•7·'1"1· G . . ez ,ec escket tartahnazza '! "'' ., „,"' yogyszcresz E<„ycs··i ~ 1-„ , . . a ..11' a-
niannn közzet„tt 'l B't1cl·1•J •st"'r-··u1~L \.OZ1cnH.:nyc1 jelen szú-

. .... ' ' 'i .... 1 \.az onv 1913 ; .· · - · 
111aba.n .1ncgjelent 3,630 .10.13, ?.!. E "'' -, . · .· e,_; t Jtt!1us 1-i .szá-
éiZe1'.an n1üszaki "'l'<>"éd~rJ'·r·' I"'1 l·: :-~a1nl1!1 I endelet IS, a gvóg-y-
,„.ilö!·r·i 1 1 ".,,, ~\ i., ' - 'Lan a calnu1zottal·r1 - · 
"'" ·' ', a )Ol"únsokra tak,n·í' -1. „ , _., . < \ ', csonL1-
azza\ a l;:iilönbsCn·,,-el · hocr\; ;0 \lt1_. es. 1:-iJ.utoli:ra vonall;:ozólacr 
t'lőbb isrncl'lí.>tett "'?-e1;dt>l··t'"!,~0··1 ",,. l.'_;rlpotlek szúza10k.szún1:li a~ 
• - • ~. e e ll'l'OC;: 'lZ ·1J'tpfiz t' 
Jl!l1JUS ~)Ü·Úll ltifizctett n.'!SZt•g 17~.i-a.' ' . <. ' .e e:; pedig a 

Budapc.st, l!).13. júliu:; 1 __ L „ ·7 .. , m · • 
rcss Til!ur titkúr. · · uc. l(iLi 1 u11111s tar.selnöl(, Fc-

G539/18·13. 

Budapest, 19-1:3, Cvi júniu.-;; :30-ún. 
Lrís:::ló elnök, ·vrrc8s Ti!,or Utkúr, 

312 

• .'i. nl. ldr. beliigy1niniszter 266.500/19±3. lt !\1. sz{unú ren„ 
delete a baleseti biztosítá~.;ban alapul veencli) javadahnazús 
fels() és alsó hat.árának fcle1nelése, vahtn1int az :3700/eln . 
1929. N. :i\I. 3J. sz{unú rendelet n1ódcsí!ása tárgyában ld· 
adott 2()-l.000/1943. B. 1\L sz{unú rendelet 1. és 2. §-áuak 

n1ódosi!ása tárgyában. 

1\. társadalo1nbiztosításra vonatkozó egyes rendelkezésel( 
inódosítúsa &s kigeCszité.3f:: türgyúban kiadott 5.960/19·11. 1L E. 
szán1ü rendelet 35. ~-8.n.ik (3) bekezdésében kapott felho.tal-
111azás alapján a lcövetl~ezőket renclclen1; 

L §. 
.<\.z 5.960/19·11. llL E. szán1ú rcndeletnelt az 1927:X,"XI, tc. 

61. \,-a hannadik bekezd<isét n1ódosító 19. \,-ában az egyes 
biztosítottak javadaln1azása sze111pontjából inegállapitott ér
télduüárt átinene'~i hat8.llyal 5.7GO pengőre c1nelen1 fel azzal, 
hogy ezt az é1~:ekhatúrt az 1927:X."'\:I. tc. 81. \,-a első bekezdé
sCnek harni.adik 1nonda"'.:ában e1nlitett javadahnazús szen1-
pontjából az 19·13. évi július hó 1. napjától 1;:ell szán1itús1Ja 
venni. inig egyéb vona•:kozúsban az értékhatáreinelés az 19·!'1. 
évi január hó 1. napjától hatúlyos. 

2. ~-
.:-\.z 5.860/19·11 . .?\I. E. sz(LlllÜ rentleletnelt az 1B37:XXI. tc. 

SO. ~-út kiegCszítö 6.000/19·13. ?l'I. E. szárnú rendelet 11. ~--6.t 
inóclositó 20. 0-úban n1e:;;-:'dlapitott évi juvaclahnazús alsó ha
táró.t az 1!).13. evi július hó 1. napjútól ·180 pengőre cn1cle1n fel. 

3. §. 
_<\. jelen rendelet kihirde'~ésének napjün lép hntúlyba, 
Budapest, 19·13. évi június hő 28-ún, - Dr. i·ité::: l(crcs:::/cs

Fiscllrr Ji'crcnc s. k, nl.. kir. belügyrniniszt:..:.:_ 

11lfcyjclcnt n Blldao]E\'>·fi J(ö::::löny lfL'fiJ. júl. 1-i s::rinuília'/1.) 

Ots.:<iuos Gyógys::.:crl:s.-:: E!n.1csiilcl 
656H/1 H·i3. 

1\ n1esterséges édesíti)szerek Xorgahnának és árának 
újabb szabál;yozása. 

.A. 111, kir. pénziigyn1iniszter 1·1·1.800/19·13 . .szún1ú rendele
tével újra szrtbúlyozta a :nesterséges &desítöszerek forgal!nút 
és árát. 
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l1.. rendelet alapjtln 19-13 
niestc?sóges édr:sitöszercl~ a. 
galon1ba: 

. T.l. jelzésü 50 dh ·150-.szeres · .· ·· . ... ·t .. 
lalJan, nagybani {u·a: - "·! p 'i ec~e-~1t~ e1e3u tabl. üveo-fio-

T? · !· · .. ·0 • e aclas1 ara· _ ... 9 p 
0 

.· .· :"'· Je zesu 100 db ·150-szeres 6clesitö .... '. '"' . .. 
f1ottb,1n, nagybani ara. 1 98 P . . . e1 eJu tabi. uve""-

T.3. jclzésü 300 dl; i·;:O , elac~as1 ura: lA,1 P. o 
" 

1 
. • ·.n -szeres eclesitöere .„ t l ·· ."\agy Jani ara· 3 8·1 p 1 1. . . JU a 11. uve<rben 

T:l ·ei-·, '.. ~ , ·~ acus1 ara: ·l.32 P. o , 
• . '., J .t.C.SU „Q db .!;')0-3::''.l'('S ;cl <::., ·· . ··· 

hoban, nagybani ára. ~~ ~·G n. . i;. e __ 1~oc1 CJU tabi. papirzacs-
T - . . · ·- - , elaclas1 ar·1· 30 p 

l
- · 1 .o. Jelzcsü 50 clb ·150-3zeres écle::::ítö~i:e :-::-· t· bl . 
-..o )Ull, nagybani ára. _ 00 p 

1
, . -: • JU a . papirzacs-

T 6 · 
1 

. .. · · - . e aclas1 ara: _ 70 p 
. · · Je zesu 100 db ·150-szeres ; le .. „ „ •.• • • 

koban, nao-ybani 11"1 · 1 ?'"' p... !· l~c. s;loere3u tabi. papirzacs-
T 7 · ~! , „ -::i < • ·-

1 • e dt asi ara: 1.40 p 
: · Je zesu ... oo db ·150-szeres éde .„ ··,. ... · 

zacsltoban, nao-v!Jani Ura· ~, .... 9 p . ~'l?e1e3u tabi. papir-
i\. ,., .• ·o-''-"0~.„-., _ · '-'·'- , elaclas1 ara: •l.20 P. 
. oJOo)~Zeitd1,1h. ü inester.s(•a-e· ; 1 ... 

a b1zon_yítvitnvukban 'll"'""J."lo··11 ·o s ec es1toszerek.et kizűrólan-
c<::o 

1
. • · "-6. o.:: na,.,..vbani ·ír ·t ·i . o 

. ~ n1a%io a.sokban. a fenti naE:vbani ~·1-1d' „ _.". ti.SI o \tol a fenti 
es a fenti kie.':iinybeni úron -:::;. ·11 . t ~, ~s1 ol! on .szerezhetik he 

:i usi l,l Júk 't foo-yaszt ·1 · · 
J-\. rendelet a Buc!·i, ~"'·. --··. .. '- o. o \ re.szere. -

1 
, J t:„,ll i-..ozlonv 191~ · .· ··i· 

n1a Jan jelent nieg. · '· '-'· C\·J JU 1us hó 1-i szü-

.!3ucla_pcs·: . .ID-13. július 1. 
,e lnok, l'c-rrss Tibor titkúl'. Dr. vitéz T"riracly Lás:::ló 

'11· J(ir .• !tö::;c/l<ittúúigyi 1l!i11is::;fcr 

351.750/19·!3. XV. ,11. Iur. !(ö::cl!útási Ilit:alal 

. • Nag~·MBuda!1est Íl'riiletéu 
g,rog;rsze-rtárak z-;íreliátásának 

T·ara111c11111;i J·ö- u ·1 , . . 7 t ·., : „ ' :-C a ast korm1111.11f1i:losnuk 
u1 OMtff clso tis::;frisrliij<,·11cl.- t:s (t luironi 

dcltsLu rc:·rtöj{nck. 

kíviili 
biztosítása. 
vafr1111i11t a. förvl: 111,_ 
kö:::iya:::yutúsi ldrc;;_ 

A. ·!18.-156/19·12. i11C'öle<„ ., "O" "O S:t'.·khcl111:n. 
tenu11el a ,„yóc·vszet:t, 1'. 1·~ . ::: '·_ .. u ~· 0 01:·1n.10. szún1ú rcncl~ele-

l 
. b ::- •. „ d ,1 \.. ZSlt'SL..UkSu"·le'·et l ·v·. t o y1nodon 110 ,.,..„ „ 1.0 n l ll ·. - e. .l i:i an an1 biztositani 

t 
. • o.r '"' 1: e e t<:>ze::::nJt "l'tpfin 'l · -

artasi szüksC,„lctén felül ~ 1-::-. 1„ '·1 '„ ... <- '. gyogyszere.szek h:íz-
hez s· "l . o '· ül on Jozo "'Yu,.,..vszereJ- 11 . 't . ZU \sege.s se1tészsinnennvis ;". 1 ·.,, o_., ;:<'·. : \ e \e.SZ! és6-
serté.S': Vá<>·Ju1tn·1]• 'l 8QIQ/19f t:.,,, )l„.tO,.,,llHSlll'a ü\'Cnként 1 db 

b < ~ , ·- • 1. !\:L E. :;z, rendelet zsírbeszol-
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,.,..[iJtutú.si k.ötelezettség :enntartása incllett. l\. gyógyszertárak 
~sirszill\sóglctónck hiztosí~ús;ira H 111.600/lfl·~~. IZ. J\I. ;;zún1ú 
rcnclc\ettcn1 is \ehe'.ösóget !1yujtottarn. 

A 76·!0,..19·12. 1VI. E .. o;z. rendele'.le\ 1negU\lapilott ú. n. Jtözel
ttltási Nngy-Budapest tcrülc~ón kívül fekvö gyógyszert[1TUtltnak 
a zsírcllátU.sút, ;:nnelynek tulajdonosni (bérlöiJ fentiek alapján 
gyógysze1·cáruk zsirszilkség·let6röl g-on:l·.:o-koclni ncin tudtak, a 
rörvényhatóság el.sö tisztvis.::löjén(·k l: ':.:·1 .~;;_{, ~ ,:'ih: utalonl át a.z
za.\. hü6Y a szüksGges l:.s ig.izolt ~:~il .11· n11yi::L:g klulalásáról a 
rend(1 lltc'z·.'.:;.; ii kn.• úlló kt~s.d·~t n rú r.~·{1 t· „1 n g··1ncloskodjanak. 

i'>.. tör \·ényhalásg elsö :i;:;ztvi~.c lö.it h. ,_ lienyujtott zsirigénylé
siiket a gyóg·ysz1:rtú 1 tulajdono::ok ! bérlül\ l kötelescl\ a 1\lagyar
orsz[1~·í Gyógy.-;zerész "J~_;;yr-sfili'l :i.Jt:ll igazo\'.atni, valan1int az 
illetékes köz:: égi elöljárós.lg l polg<'1nn~·:-;.e1·) űltal .azt a 1törül
nH'::nyt. hogy :i.. gyógyszer'-'k készítéséhez szükséges zsirn1ennyi
séggcl nen1 rcnclelkeznek. 

A.bban az esetben. h:i u gyógyszert<ir tulajdonosa, illetöleg 
bérlöje sajúl n1:1ga úllotl. ill. l;érhízla1t sertésekből kitennelt fe
hér{11u\" a l u gyógyszertú r ~zükséglcl6nclt csak egy hányadát 
tuclj:l lJ'.zlr· . .::itani. úgy a i~özs0.gi elöljáróság (polgá.nncstcrl által 
lgiu.'.:llt ~-" t> c{~l1 ít lütcrn12ll és :i. .f..T<:tgyarorszűgi Gyógyszerész 
Egyesület ál·,a1 igazolt 1nennyiség különbözete utalandó ld. 

Felhivon1 :i\Iélló.s:ágodat, hogy a. szükst·gc.s utasftúso1ta.t a 
ltözségí előljárósűgokna.k i. polgánncster) rű.szére aclju 'ld. 

,J clen .rendelkczése!111ncl a ·!02.131.'19·11. szú.inú rcnclelke
zésen1 hatúlyút veszti. 

Bud:i.pest. 19·13. június 7 .. A inini.szter 1c-ndelctGböl: dr. Beér 
Gyuln .s. k. n1iniszteri tanácsos, föosztályvezctö. 

.i1Iag11arors::.cigi Gyóyys.:.r.rés::: Eyycsiilct 
05~8/19-13. 

.;\ I~ag;v-Budapest. teriiletén kívül eső gyóg~·szertárak 
zsírellátása. 

_!;. 1'.[agyarországfi c;yógyszerész Egyesület k0.résére ri. 111. 
ltir. I{özellátúsügyi lv1iniszlcr Ur .1n. kir. I\:özcll:lt<lsi }Iiratala 
351.750/19-!3. XV. szú.inú, fenntebb közzétett 1~örrendeletevel 
biztosította azon gyógyszertárak zsírelhiJásUt. a.n1elyeknC'l\ zsfr
szi.iksé.glete az érvényben lé.vö korábbi rendeletek alapján 11e--in 
volt kielégíthetö. 

~c\.zon gyógyszertár:i:l~ felelös vezetői, a.ltik gyógyszertúruk 
zsirszükségletét a korábbi rendeletek a.lapján nmn tudtá1t biztoR 
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sitani, a n1. ,kir. I\:özellütúsügyi 1'.Iiniszter n1. kir. I{özellátási Hi
vatalána.Jc 351.750/19,!3. :\:V~. szü:rnú 11törrendeletére való hivatko
zUssal, ltérvénnyel iordu.ljanak törvén;i,rható.ságunJt elsö tisztvi
selöjéhcz (alispán, polgürn1ester, közigazgatási kirendeltség ve
zetöje) é.s ké1·jfk gyógyszertáruk sertészsirszüksCgletének foly
tatólagos ,kiutalását. _i\,. icérvényhez n1ellé!;:elni kell az illetékes 
községi elöljűróság (polgánne.ster) igazolásat, hogy a vezeté
sük alatt álló gy'ót:,'"}'.SZerlúr z.sirszükségleténe];: k.ielégítése nincs 
biztosítva. Ugya-ncsalt igazoltntniok kell a. 1viagyarországi 
Gyógyszeré.sz Egyesülettel azt a D1.ennyiséget, arnelyre a 
gyógyszertál'nak havonta szül;:sége .van. 

_i\..zok a ·kartá1·sa'k tehát, a1tik gyógyszertárult részére zsü~t 
kívánnUJk igényelni, jelent::é:k be az egyesületne.k 

1. 111ennyi a gyógyszertárult havi zsirszüli:séglete; 
2. ha:vont:i eddig hány J~g zsírt kapta!;:. 

_A..z egyesület a bejel~nté.sre tneg:küldi a szükséges igazolási:. 
-4..bban az esetben, ha a gyógyszertár vezetője a saját n1aga. 

ti.Ital hizlalt, vagy bé.r.h.iz.lalt sertésből kiterrnelt fehéráruval a. 
gyógyszert.úr szükségletének csak egy bizonyos hányadát tudja 
biztosítani, úgy a közstlgi elöljáróság (polgárn1ester) és a :!\Ta
gyaror.szúgi Gyógyszerész Egyesület Ultal igazolt n1ennyiség 
hiányzó különbözetét uLtlja Jö a törvényhatóság első tisztvi
selője, 

..!\.. .ni. ·.kii". ICözelJút,1::>ügyi llliiniszter nl. kir. I\:özellátási Hi
vatalának 351.750/19·13. :.;:v. szrí:n1ú li:örrenclelete a 418..156/19·!2., 
illetölcg a 303.300/19-13. szú.inú rendeletet eJnliti. Ez a rendelet, 
an1cly a gyógyszertári zsfrszükséglet biztosítására külön, éven
kc!nt egy di·b. sertés vágását engedélyezi, a 1fag,yarországi 
Gyógy.sze!'í}~z Egye.si.ilct I{özle1nényei 19·!2. évi október 10-i szcl
n1ána.k 308-Lk olda.lful található. 

_t\. J;:ö!'rcndclet ugyaJ1igy hivatkozik a 111.600/19·.12. J{. I\I. 
szán1ú rendeletre is. Ez a rendelet, a.rncly a bérhízlalási szerző
dések kötését cngedtllyez.i, 2 Budapesti I(özlöny 1942. év·.t októ
ber 30-i .szfürnúban jelent n1eg. Eszerint tehát a ,gyógyszertúra]t 
zsíl'szüksl\gleténe];: biztositá.s<ira hérllízlalú.si SZC!'zödés útján is 
van Jnód. 

Nyo111até.kosan hangsúlyoznunk J;:cll, hogy a hatóságok csak 
a lega.lacsonyabbra csökk,,;ntett zsinnennyiség kiutalűsát J1a.j
lanclók teljesíteni, felkCrjü:k tehát valan1ennyi gyógyszertár fe
lelö~s vezetöjét, hogy c.srnk az okvetlenül szüksége.s 1nennyiség 
igazolását kérje az ügyviteli irodától. 

Budapest, 19·13. június 27. dr. i:ilé.:: 1Tárady Lá8:::ló elnök. 
v·crC88 Tibor titkllr. 
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. . . , . ?GS 400/l9±3. B. l\I. szán_1ú. re.n
i\ m. kir. belüg~'l~Ut~tsz~~-!e(; 'a; öregségi„ rok.kantsabrt, -~~~ 
delete a hetegscg1,_ i:lelt~~t o 't~·· ~i I·ötelezettség szen1po~1t.Ja~ 

• • ' .' f\'llS'lgt HZ OSI ,l. \ • f 1 le~,.,. ye1rvscg1 c:o; •1 · • · 1 , „· Ji•it·'ir „itn1e11eti e eme "'~· ob.'l iI"ÍJIYadÓ ja\"ttc!a n1azas1, „ '" • 
o • " t:'irg;yaban. 

- . ·endeletben foglalt fe.lhataln1az6:-5 
_l>,., 8610/19·1~. JvL _E.' .~~,:~~i~i~zterrel a n1. ltir. iparügy_i .. n11~ 

alapján a n1. ·kll'. penzu::::i) .. J·-eresl·edelcn1- Cs ltözleili:edesugy1 ' t · 1 bá a n1 Jut '" "" 
ni.szterrel, ova. J t\ ·t, ~z a.IŰ:bbialtat rendelem: 
ininiszterre:l egye el 'e ' ~ 

,· ~· r~ndeletnek az 1927:XXI. tc. _3. 
A..' 6500 /1935. TvL E. sza.i:n t _. . biztosítási ltótelezettseg 
- . 1 - 'ban 'l. •)e eg.-::eg1 ·t ti ha ~-át n1ódosíto · \':.-;t 1 ·t ~t · javadalni.azási határt a n1en~ . tl 

szenlpontjáiból n1egal ~;P 1 0 ~net"„iao- é:v:i 7200 pe.ngöre, az ideze 
tállyal h<t1ri 600 pen~ore, l l °. _'.?,t n1ódosító 33. ()-ában az öreg-

. 1 1n'>S<XL tc.·· \:-' ·t· · i-··telezett-1-cndeletnc•t az ._,_ ·- · .. ·- ái·vasáo-i biztosi as1 '.'-o 
t · · özve.,.ysen-1 C.!> 0 h tá t pedia· sé.cri ro1tkan sagi, "'- •1, "·t t" J·t:Lvadalnu1zási a l'· • °: 0

' t··1 0·1 n1eo-::i1 ao1 °" ' ·11 t··1err ev1 Jrr sze.n1pon J"I.) 0 ' ~· • 1 -· lOOO peno-öre, 1 e o "' s o 1- ·ít1neneti hatallyal lU.Vl o uo-yancsa .... • · f 
1 i2'.ooo pengőre en1elen1 _e · 

2. 1$. • 
.. ··l-~t-, na.pj:.ín \t•p hatalyba. 

Ez u rendelet a kihlll - ~s - . d1. vitt:. I'i.c1c.<;::./(,<;-
t 1913 évi június ho 28-an . Bud~1 pe.s · , , .. j. · i·ir. helü crynüniszler. 

Fischer FcrCH( s, '-· nL -~ 0 
., . · ,, · s::.ámália11.) 

. l 1 B11da11rs! i ll~ö.:lö11y UJ.J;I. JHlnis 110 ,..-1 (J1ÍCJJJC Cll a 

11J. l.:ir. Ipari . Cs Gyóyys:::cripari -lHrtcoliiralul Elrl1n1.'l::;C'"J' . 
• '

1 
., Qs::ldlya. 

'·")'> 872/19-13. . . 11 • t •.. 
'·" ~· . 1" . , . ,.·1cl'·I·"I• Chuun e a as„t. :\ rna ar1as .., h, ~ 

.. G · 1,„ .. ,.,.,:sM E1•ucsiilcl' 
11Jagyarors;.:au1 !JU!J~J'~'-· ''~ ":J •. 

BHdrt.pt.<;f. 
q· ., zett intez'kedésünk nuisolatát n1_e.~-

•\. túr,..,.\'l'o\·atban nH:.,,ne\ e 1 .. 1. ")'Ó<'>')'"ZCl'é"Z rendet taJe-
1 .. 11• ... 1. ,

0

1:,,;2" 1 hO''"V sziv2s'.\.l2CJC '- a o o - -tll ( JU '- ' <· , o. 

koztatni. ,~liska Lás::;[(j .s. le oszt. vez. helyettes. 

· 1 ]Jeosztúsúl rn:t!ú-1··11···1- "l (j"VÓ""YC:?l':l'tarU·.t 
.:\lel!ekeltu1 illt.',~ \.U '· J~l' \ ""w·- ;~ ;····i··-·d hü"""Y az 1-\T. cso-

riajúrvúnyos vldt\k1ek s:t:..ennt }COSZl .• , ,,:...„ , o 
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portba foo-Jalt .,.. - . 
az a! 'bb.o .·. i;-Yogyszertaraltnak a niai t - -. a __ I tablazatban felsorolt l . . na~ ol l;:ezave ha-vonta 
n1eg1clolt n1e:nnyiséo-ekb<>n 1 . 1 c:_ un1ne.s . keszitn1ényeJt aZ ott ,.,, .._ .uszo galtathatólt. 

A cikk. neve 

Co1nprilnata 
Antin1alarica 

Cortipan II. 
Atebrin 

Plasmochin 

ProcJUnin 

r. 

1000 g 
2500 :.;; 
5600 ,j)) 

II. III. IV. v. 
csopor 

600 .,. 150 
1·100 ~ ,.._ g 20 g 

._, üD0 g 50 g 
3200 db 800 db 100 db 
trublctta vagy inJ'elcc1·0· 100 db 

7000 db 1000 db . t 1000 db 200 db 100 dl 
abletta vaO'y ol l t J 

a inegállapított eddlO'~ l·on\~ 
za~laon marad illet· e ~ ngens válto-

- 1 1c n11nden O'YÓ<rJ•sz 
tarnal{ lnszolg8.ltathat; :;:, er-

_'\z á1 u k1szo!P'·Utat„ . -adók. "'' asJ.! a nézve ::iz alábbi elvek az 

1 
-.\n1ennyiben az eo-l"""s }en.két ,..,, ..... csoportokban nH•<rnp\·•'zett 1 l .. · "" · · , · 10 .. \ .<:egek-

(•ikk,,k!)('i1 

\·:;'' . ·n 

··n-
'! ·tt Ji ! ! l ~ -

3Hl 

j J .A. főv8.rost és körnv1~kél több vidfki vúrossal egyetc1n
ben a nL ldr. I{özegészségügyi IntCzet az ·v. csoportba osztotta, 
nüért is ezen helységelt 6"YÓ..SYSZCl'tárainal;: csakis Prochinin 
szállítható. I{:ivételt csakis ~i l{özegészségügyi IntCzet eseten
Ju!nti véle1nénye alapján t.::szUnlL 

l'l.. Chinin cllútüsra vondtkozó fenti rendelltezésünk f. évi 
novcn1bcr l-ig n1a1·acl érvényben. azzal, hogy a gyógyárunagy
Jteresltcdök 111inc1en hón3.p ulolsó napján elkülönítve tartozna!\: 
cJszán1olni a tenylegescn 1-'iszolgú\tatott ~nennyiségel\:röl. 

Bis/.::n 1.JászlO s. le oszt. vez. helyettes. 

(X~·óg;rszertárak beosztása n1alúria járván)·os vidél;: 
szerint. 

!. csoport r'.'.T~í·;cll 111~1láriús L'idr~li: J: 

Blifyu (Bcregl, Bcrcys.::cis.: tBcregl ·!, Bodroqs.:rrdaf1cly 
!Zeinp!Cnl. Csap !Ungl. f}qcslily (Szal!nárl, Il:i1·d/yl1cl111rc 
(Zen1p!Cn). Lc/(llJfC (Zala), ;'dd11dok (Sz:1holc;;1. J/110!1" 1·r(s:l111· 
rzala ), 'J>lnffl/(Cs(d ( Szatn1:L· l. ÓÍt1 1ak ( Búe.s 1, 1"ú«·dtn.1;1:111u·11p 

(Bcrcgl, Zál1011y (Szabo\es). 

II. csopod 1 mrlláritís i:iclék 1: 

.::llsólrndra (Zíll<l l . ..t11rrli11 (Búc.sl, Rndtr111l;' !"f ,,,. 

!én), Bodrof/S::;crd'tlicly iZ,:1-:tj)l\•nl. Cif11Í111I \Z1· ,,!/· 

(Szat-n1{u·), Csury() (801nogy1. Drínl~r 113:\' 
f!crt'.ny (Sotnogy), .fú111' lSzatn1[1!"l, I\.'i'· 
Klil<'SC (Szri.ttnár). I.,cnli (Zala 1, :\'U!/!11l·.l1nn! 

NUf!Jfkapos (Ung), Pald11!;11 ( Bút:s 1 i.l, P1ir · '·„ .. · 
Hfma ( Szat1núr ), Ric8r' ( Z1'ntplén). To r110 (E ;.!" 1, 

{ I-Iajclu l-

III. csoport r11u:1„•;1'.'l.-clfcH '/ll(i/tírilÍs ri<lt"k!: 

•• · t, 

Bcrcgrákos (Bcregl, i3crrtfyU1í.Ual11 (Bihnrl :.:. Dt1·.:'11cr 
(So1nogy), Br;:;dá11 (BÚC'.Sl ·2. Bilkc \Bt..•r1.'.:.;·1. 1.':i '·'1: <Z·•!11p-
\ón), Csc~:::t1-cr1 (Znlfl), DlJ•nsöd 1Pestl. Du,; ,í,:if. !' 1E·, ·::l. 
Erd6csoko1111H (Son1ogy). l~'lc.wl. {Bihar) 2. E<111ífl„li;: :!!"'' 1Bi
har) i1i. FcJ;{rfnf<trii!uf. (Sza.~n1úrl 2, Fcl:rt(;nl<i \L'.~~1c_c;:11, F<.
·11ycslifkc ( Szab.olc.s), Gyiirc (Szabolcs), Flri)d1isú ;;is(;Jl ( I-!:.tjdu 1. 

Flalmi (Ugocsa l ~, JJ11ss::;úp1í/.11i (Bihari, !l:inilyluí:u ( L~~·ocs::i.1. 
l\iskú11.fé/r!f,11l1ú::.u. (Pest) G. liisf.;ú11llu/as (Pestl 5, Il:is1·áol'.r 
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(Szabolcs) -!, Lábod (Son1ogyl, .iilaryita, (Bihar) 2, 
(Sz2tr11ár) 2, J.l!u11kúc8 (B~re;f) 7, 1'lugyatdd (Soinogy) 2, 
kúroly (Szat1nár) 5, -"Vagyl.-öriily (Szolnok), Jla!Jy/éta (Bihal'), 
Nagyl1u:8ka. (Bereg), Jlagya:::üllös (Ugocsa), 2, J-lagyL:<Írad (Bi
har) 20, Nyírbátor (Szabolcs) 2, Óbecse (Bács) 3, öucrl)li

8
;:; 

(Bács), Pcrlak (Zala), Sa.jkriss:::enti.r<i.n (Bács) 3, Sarkad (Bi
har) 2, Sárospatak (Zcn1pJ,~nl 3, S:::alárd (Bihar), Szeged (So-
111ogyitelep), S:::cpetk (Z-'lla), S::::ihigycsch (Szllágy), S:::ilrigJJ_ 
.</onilyó (Szili:lgy) 2, S:::o.'Jni;1c (Ung), Taracköz (J..Iáran1aros), 
Tcn1crin (Bács) 2, Tis,:·a.1{}lak (Ugocsa), Tokaj (Zen1plén) 2, 
Toro11ypálca (Szabolcs), l'llrl crcbcs (Ugocsa), U jf chértó ( Sza
bolcs) 2, irajs:dó (BaranyJ.), Fári (Bereg). 

Jlr. c.">oport (s:::órL'á11yos ·n101ári<i8 -uidék): 

.:lda (Bács) 2, .•lk11a<>119afag (1\Iáran1aros), .•tknas,::latina 
( !1-fárainaros), .fllay (Pest), .1tlnl(isgalyU (Szilágy), .:1l8ós:::opor 
(Szilágy), .tlpa.liida. (!(olozsl, „1ra11yos111c_rn1cs (Szatnuir), ..'ld<i1u[ 
( So111ogy ), ~·Íl111osrl ( Bihat· l, Bács (Bücs ), B<ic8jckctchr:yy 
(Bács), B<icsföldrlir {Bá.:;s), Búcsorda..<; (Bács), Bácss:::cnfh:án 
(Bács), Bácsfói~<iros (Bács), Badr1csonyto111aj (Zala), Baj(f, 
(Búcs) 5, Bajn10J,: (B<ics) :.?, IJaj.ya (BÜc.sJ, Ban111yabá11 (Bara
nya), Balkrí11y (Szabolcs), 11//ral)(ís \Bereg), Barrn1yas:.:,-cnfl6~ 
rinc ( Barn.nya), Br1rálk~1. (Bihar). Bara(·s ( Son1ogy J 2, Bács
bokod (B!lt~sl, Bd11ffyh11111r.1d !I{oln%sJ 2, Búrá11tl (Bihal'), Bc
rr'gbös::.:ör111 t'.ny (Bihar), J:,·'rct lpós:::.(11lak (Bihar), Bcs.:::t r rcc 
(Besztercenaszód) 6, Brt!1h 11 (Szolnok-Dc··boka) 2, BL:l,:{s (Bú
kt~.s) 5, Bikiscsaba (B~!t0'5) 10, B(;kl;ssdmson (Békés), Br:k{s
s:::c11ta11drci:,· (Bl!kés). Bihar (Bihar), Bil111rdiós:c9 (Bihar), Bi
har11agylJa.jo1n (Bihar), Bilutrlord(r (Bihar), Biharugra (Bihari, 
Bilo:;:::úd ( Szatnulr ), Boldoy:11;._~.:·onyfal1·a ( Bücs), Boro.r;ta <Büc.5 /, 
Boros::; { Bücs ), Búcslls::cnllá::;::1U ( Zal:i ), B11.j (Szabolcs l, Biid
s,;:cnf núluily (Szabolcs), Csái·oly (Bács), Oscrec11ka (B<:Ics) 2, 
Cséffa (Bihar), Csonoplya (Bácsi, C'sö!o11ö (Bihar), Csuroy 
(Bács) 2, Dá1:od (Bücs), DcVrrcc11 (!-fajdu) 22, Dr111(cscr !Sza-
bolcs), Dcrrcskc (Bihar J 2, Dcn1pc (Bú cs J, Dt'.da ( 1\:la ros-
Torda), Do111lJrrid (SzalJolcsJ, Drárafok (Son1ogy), D1uu1cs<Ff1 
(Bács), D1u1as:::ckcsr) (Barl!nva l, Eqc1-c8 (I..:::olozs), Elek (A.rad) 
2, ErdölJr;11yc (Zeinplén), b'rdös,:-ddrl (Szatn1úr), Erdőtelek (He
ve.<;), Es:::trrll(i::n (Sopron), Fajs.:· (Pest), Fclsölc11d1·a (\Tus), 
Féli.t'jii rdö (Bihar), F'ii.:csrf.!.1r1 nn rzt ( B6kés l. Gara. (Bú cs), G1í
borjtí n (Bihai·l, fiú!lor (Bú::s), Gúrn (Szabolcsl. Gelse (Zala), 
Gc.v:::t <Bihar), Gcs:tr1.u 1Z1_•n1pl0n), Go111liosd <Búcs), G.1111la 
IBéli:üsJ 5, Iladarl !S7.1!:.l:~y1, Ii11,1n1111ridf<1!ra tEih·u·), Iíajd11f;{j-
8:::ör111(11y ( Ha.idu J 5. !lc!J,iiJesa li11 (Borsod ) , fi crcr.!fs,-::ri11td 
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J .. lncs (Bihar), S:::a.111oskorsó ( Szatinúr), Szanis::Ió ( Szabnúr)·,·:·.:·~}: 
S:::.:afnuírlicgy (Szatinárl, Hzatmár116n1cfi (Szatn1ár) 11, S:::at~.·Y 
uidrököriló (Szatn1ár), Szsgcl'l A.lsólcö:::pont, S:::cgccl Uj, Szcgea>!.·: · 
Városla·nya., S:::cgcd Felsöta.11.ua .. Szeged (Csongrád) 2, S:::cgh.cg~<J. 
(Bács), Szontfiilöp (Bács). S;.:crecl-nyc (Ung), Szerencs (Zcn1p~·t: 
lén), Sz{:kclyhfrl (Bihar) 2, Széplígct (Bác.s), Szigch.:ár (So:. 
mogy) 2, S::;:ilág1;balla. (Szilágy), S:'::ihigynagyfaln (Szilágy); 
Sz·ilbács (Bács), S,:.:ilbcrck (Bács), S::inérváraija- (Szatn1ár) 2 
SzofJráncfürdö (Ung), S.-:oly1.,·a- (Bereg), S:::ond (Bács). Szöre{, 
(Torontál), Sztapár (Bács), Ta.b (Somogy), Taldaha.rlaíny f· 
(Zemplén), Tarcal (Zcmpt•1n), Ta,snúd (Szilágy) 2, Tállya · 
(Zemplén), Técső (J.\'Iiirama~·os). Tis:-:afölclvár (Szolnok) 2, Ti
s:::afiired (Heves} 2. Tolcsrn. (Zemplén), To1npa. (Bács), Torzsa:,·~··· 
(Bác.s), Turja, (Bács), Ujpctre (Baranya), Ujszivúc {Bács), 
Uj-vcrbász (Bác.s) 2, UjvidClc (Bács) 9, Ungvár (Ung) 7, 1Tajsz-
7ca {Bács), trci1laj ( Szatn1ár), ·vá niosgyörlc ( IIevcs), ·váracl.'lzöl-
lös (Bihar), Vá.ralniá,s {IColozs}, ·vdrn1ezö (Szilágy), 'Villány 
{Baranya), Zalabér (Zala), Zalas::.:cntgróf, (Zala) 2, Zcn1pl6n
agárd (Zemplén), Zilnli <Szilágy) 3, Zon1bor (Bács) 7, Zsáka 
(Bihar), ZsiVó (Szilágy). 

A tölJVi itt jel ncn1 sorolt pyógyszcrtdrak a:: 1"-ik csoporlbff, 
(11c1n 1nnláriá.s 1.:frlilc) tnrto:,nak. 

i\ Dl. kir. n1inisztériun1 3680/19-13. llíL E. szán1ú rendelete a 
bevonult ipari és kereskecleln1i alkalmazottak eltartotta} 
részére a 7777 /1938. fii. J~. szán1ú rendelet értelmében járó 
tartási hozzájárulás felső h11tárának újabb megállapítása 

l'iirt,ryában. 

_4._ n1. kir. n1inisztériun1 n, honvédelcmröl szóló 1939:II. tc. 
150. ~-ában foglalt felhataln1;izűs alapján a l:::övetkezöket ren
deli: 

1. ~· 
A bevonult ipari és kereskedeln1i alkalmazottak eltartottai 

részére a 7777 /1938. 1'.L E. szán1ú rendelet (R. T. 2875. o.) 4. 
§~a értelmében jüró tartási hozzá.járulás íel.sö határa - anu!lyet 
a 3910/19·12. 1'.L E . .szán1ú rendelet (R. T. 1538. o.) 1. (5-a tiszt
viselők tekintetében 130, n1iis alkaln1azottaJ:;: tekintetében 90 
pengőben tl!lapítottak rneg - az 19,!3. évi július hó 1. napjától 
kiadandó hatállyal tisztviselök tel\intetében 160, n1ás alkaln1a~ 
zottak tekintetében pedig 110 pengöre cn1eltetilt fel. 
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:!. 0· 
ltihírde:és napján lép ha~ál~lni.. 

A jelen rendelet_ :1, J'únius hó 30-án. Iüillay 11Ii7dos s. 
Budapest, 19·13. ev1 

lt. 111. 

tör. nliniszterelnök. . Il:özliiny 1943. t:ui jüliu„s /i-i szá111ában.) 
(.i\fcgjc1cnt a. B1ula11csti 

.. . . . 3,,0 iG9/l9'13. n. i\i. számú rend.e· 
A ni Idr. belUb'J'tn1niszter ·"'. ·-

1 
,
5 

.. ~·óP"Vszerkész1t· 
· . t antinial·ir1ca e neveze u oJ o~ · • • 

lete a Con1pruna a.,• 1'1: tr s iUetőleg az államluncsta.r , 1• a l;:özgyogyszer~ a -a, , 
n1cn:yne" • terhére ;enc1eléso tárb'J'Úban. . 

• • „ • d <'>sé1·öl szóló 1876:XIV. tc. 136. e.s 
A. li.özegeszsegu.gy r en ez~ 1931 1\.L E. szán1ű rendelet 26. 

167. ~-ában, va~a~11nl'. al 6~~~J/.ába~ kapott felhataln1azó..s alap
elso bel:::ezdesene -.. e. P 

~-a a l:::övetkezöltet rendelcin: ján 

, . l. ~~nlú rendelet 2. számú n1ellélt-
(l) _t;_ 3•12.-160/10·11 .. B._ :r..r. 5 

o- Ó"' szereken és gyógyszerki.i-
letébcn felsorol' .. nem h1v~:-.:i10~ oYz"e1yella't'1s ·111etöle~ az ii.lla1n-. r·1 a i:::o70"··00-yc::, '., ~, . 
Jönlegességck~n te u , , .· ~,,,,_..,..t o a;tin1alarica elnevez(•sü ch1na
J·incstár terhe.re a con1p11n1n. ~ ·»szítnH!n t is rendelni lehet. 
;lk:tloidu kPveréket_ tartalnH!~o lht~·„ ·•n•tlt y"'Vó,.,.yszert:ü·i claclii.si 

( 2) _t;_ !:::észit111_eny 10~. :._·:~ : . lUJ<t .< - pt>-33 o fillér. 
. 100 t blcttánltent papn Zclt:Sl-..oban 3<> 
ara a 38 fillér, 

20 darabonként pap~rzac:üt~ban ~ ~ 80 fillér, 
10 darabonl:::ént i:a~1rz,1cskoban -
clarahonl~ént 50 filler. 

2. ~-

lele ,_ J·ihirdetésénel::: napjó.n lép hatályba. 
A. jelen renc ~ " . . _,".;_ niiniszter helyett: 
Budapest, 19·13. évi Júl'.t1s. ho 1-en. 

. J 1 . 1_ Búla. s. k. állan1t1tkar. . _ . . . .~.. , 
1 dJ. OHIJ . _„ 1·· 19r-' i:.'.ri ·11ll1us 6-1 ö-..11-1/!(IV!IH. 

(i\lc!fjclcnl a Budapesti Ii..o:::,ony , ·I"· .. 

•• , •• .--r • iiúsztcr 317 .060/194:1. B. l\iL _szfun~ rel~~ 
.!\ Ill. lur .. _Belu,b):l.~ '. fl!i·ís illetöle1r az állantluncstar te.t· 
delete a ko:g:rogjt·t!-iZCr~. :~. ·.;~rl·észítn~é.nvek áránal\: feletne--
hére engedcl;yeze gj o_g,_ :"! •• \ • b· • 

lese targ;ya .tn 
. - "l c::-ölö 1876·XI\F tc. 136. és 

.A.. ltözegészségi.i~Y11 retn~~~~~~~o ,1 j~'pjún a k5vet1~ezöket ren-
167. ~-úban J~apott re 1a a < • ' • 

dele1n: 
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r l. ~. ., 
A. jP!en rc1Hlt:let n1:d!'.°!klctéhcn n1eg·!ll:\'ezel'. gyógyszerké~ .• ! ·. 

t:ziln:ény~kért a B·!2.-16D/1Q 11. B. l\I. .::;zún1ú rendelet 2. szán1ü, '. 
1nclleklct1,.•hcn 1ncg·;í1Japított -~!!' helyett a jelen rendelet rnclléklc- r 
t6ben felvett úra~ lehet Ids;:.{tn1iütni. 

dr. 

2. ~-
_t>,._ jclcnrenclelct kihirdcté.s~nck napj<in lép hatálvha. 
Bu~l_apes~, 19·!:3. évi júliu."' hó 6-ún. 1\ n1inisztcr rCnclelcléhöl: 
Sa.10 La.108 s. k. in. kir. t;szli föorvos, h. osztülyvczctö. 

* 

11!. I-1'.ir. 
;·;:L-.<$06, 1~1:!3. =-~v, 

.:'%„ kórházak fs ldinil\:ák 'i1.{unúra kiszolgú11.atot.t :;aechari.n. 

.·1 J!agyuro1-.<;,:riffi G.11cj!f.l/S,:«:r(s.:: Eyycsiilct f. El11öl.:siffl:11cJ..· .• 
Budapest. 

Felterjesztésére n nl. kir. közellútú.sügyi 1niniszter úrral 
t:g-vetértésben tuclornúsulvét2l l'S a gyógyszertúrtulajclonosokltal, 
iJJ~tö\eg fele\ös vezetökkel V'.iló li:öz\f}s vCgett értcsite1n a t, El
pőkséget, nliszcrint a 320.121.'19,12. B. AL rendelet 7. ~-a értel
inében a 7aírhri:;ak, ldi11ilaik .~::.:únuíra. lds:::ofyúllalutt sacc71urin-
111c1111yisigct a /)(/cycl.~ ·cá8fírlási li:ö11yvil1c Vcjcgyc:::.11i nc1n kell. 

li/C·!f!]Jdcf a ,; //./J(i(I/ J:.1.j.J. fl .. nl. s.:fimú /Tll([C
0

[rfl1c:. 

-"'- közg,yúgy.szercllútűs, iiletölcg 
1·cndclhctö gyógyszcrkülönle.r;;es.ség: 

az álla1nkincstá1· tcrh(~rc 

; .Az en1lített rcndcleth,:;ly:Jöl világosan kilünik, hogy a ren
Í-.' delet a kórhúzak, klinikűk, ::;tb. saccharin bcszerzésCvel kapcso
t latban kivCtclt statuált, ,uncnnyibcn csupún azt írja elö, hogy 

f(aril. tabi. \.,.Vanclcr. 5 clrb-os 1.37 p 
(.:.llcy_i([C11t (/ IJuduprs/i llö:ld11_11 19.j.·,'. c'.ri Július 11-i s-:lin11i(;ru1.) 

t\ Hl. kir. Beiüg;.·tninisztcr ~~18.718/1~)-13, ]~. )L szúinú rcu~ 
de}ete a Zabpehely }ieilie!n•-nlia elneyezésíi tápszerli:észíi~ 
n1enynt~k a kiizg,\·ógyszerellátás, illl•ifileg- az á!Ia1nldncstár 

Íl'rhére Yaló l"'IHlelése tárg·yáhan. 

-~ !i:özq;;észsCg·ügy rcnck~zéséröl szóló 1S7G:::.::r\r. tc. 13G. ,;s 
1G~.' 0-aban .. Y_alnn1int a G000/1901. ::\I. E . .szún1ú rendelet 26. ,\-a 
cl.~o hckczclesc•nek e J ponljúbun kapott fclhutaln1:1zús alanjúi~ a 
kovctkezökel rcnclclcn1: · · 

1. ;). 

. • _i\._ 320.00?.:l_fl·.!.2: B. ::\L s:::iinú rendch:t rnclléli:lell!hcn felso-
1 oL tepszerkesz1l1nenycken i'•:)lil a közgyógv.szcrcllllt8.o;, illetöJp<r 
az {lll'.ll:_1ki1;cst;ir lerh0rc i'Cnrl:..'lhelö a z·,;br)~hely 1\Iedichc1nia c·i: 
n_c\'e:zt:su lapszp1·ké.'::zítn1ény i:; 250 gra1nn1os közalani csoinarr0_ 
lasbnn 85 fillér~:;:; g·yógyszct·Liri eladúsi úron. ' "" 

dr. 

2. 0· 
A, jelen reneclelet a kihirdetés napjún lép hatúlyba. 

Budap.est. ~D·13. évi júlins hó 1-én . .!\ n1ü1iszter rencleletéhöl: 
To111c81k .fu::scj s. k. rnínisztcri tanácsos. 
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„a ltórhúzak, kliniltúk és l'g-y~h gyógyintCzetek az 6.llonulnyult
ha felvett betegek rúszCrc <~ :-:accharint nz eddigi rcndcl!{CZésel{ 
figyclcn1bevétc!Cvcle 1nellc't az int6z1nény iga:zgató-föor\'osa 

1(vczetö-orvosa1 [dla! az int,!z:11Cny részére kiúllitott orvosi ren
cle!Yl·nvrc ( i""énvlési lapra l .szerezhetik be .. Az or\'osi rendelvé
nyen ( igény~si ·lapon) fel keli lünlctni :1?~ intéz1nCny azon bc
tcgelnelt sz:hnút. a!i:ik ~zún1iu:a a saccharin beszerzése lörtCnik", 
tlc ncni írja elü, nz ilyen \úrhúzi .s'.b. beszerz0scknck u betegek 
be.szcrz0.si J~önyvóbc \'aló J0jcgyezés0t. 

Buclapc:c;t, 1D·13. évi júnLi.s hó 22-Cn. -~ 111inisztcr rcndelcté
höl: dr. Sicr,1[( r .fú11os :;. 1;:. „ijniszteri oszlúlytanúcsos. 

Ji. l{ir, I11uti .·lJ1yoyllica!1tl Elclnl/s::(r- l:s GyO!),l).'i-:lriJJ!tri 
()<;.-.;f<ilya. 

:153.159/lD·.lB. 

i!.pari· l•s cs{·pl()gép-1uentiflúdák kötszrrellútúsa 

_,t Jia!nfuro1"~°':li.11i G,1/6.r1ys:_crls,:· Eyycsiilcl 
11a!J.illcki11/ cl ii l~ c:·ctös(gc 

B11tla.7Jcsf. 
Felkérjük a Nagytekin~(.;tü Elnöksúget, hogy az egyes köt

szerigény10sek gyorsabb elin:Czésc C1·dcltében szívcsl\edj0k a 
gyógyszerészi rendet rö\'icl úton is1nótelten tújéli:oztatni a li:övet
kezöln·ö!: 

A. cséplügépck l•s ipari n1;~nlölúclúk kötszcr.szükség!etl~t nen1 
a gyógyszerlür, hanen1 11 e·;1:11liJy(p/11la}donos, ·rayy a:.: illctii 
ypdri11111·os st/1. igényelj;' :: n.'ndszcrc.sitctt anyag-igénylési lnpon 
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• tt E 
,~r 

hatósági igazolással zúradé'-olva A. . • .. .·.>.;;,~:· 
lési ürlap n

1
e•rfeielö rovatál~~in t:. -t z ig:,_nylo pedig az igény_·· .. ;·!·· A nt. ldr. Országos l(özegészségügji Intfrzet értesítése 

. o · un esse ..1.-el azon o-yó · ··· l • · • I • • 1 • · • vagy ceg nevét, a1nclycn {CrrsztüJ 
1 
•.. t .. o gyszertái· 1.·· orvosa í cs g;yogvszeresz-..._"' í reszere a n1a ar1a gyogy· 

rczni óhajtja. · · \O szer.szukségletét be.szE_.c· '.. " szerekről. 
Budapest, 19•i3. július 'l. Boolutz s. k. oszt. vc 1 1 · f. 1. Gyóo.11s:::crck: _t:.,. l\.Orlá~olt clüninké3zlctelt nüatt a gyógy·· z ie ycttes. 1, „ ~ ~ ·t ·.szertárak elló.tása (;hininncl nF~gszünt. _t:.,_ n1alária gyógykezelé

Jll. Ií.ir. Ipari es Gyógyszeripari 

353.135/1943. 

.tlnyaghiual11l Elclnliszcr
Osztálya.. 

Insulin megreudelőjegyck kitöltése 
A 1lia,gya.rors~ · · G · . .~ag1 yogys:::-·;resz Egyesület t Elnö/· . . 1 , · i,scgenc c.J 

Fell{érjilJ{ a Nao-ytel·intetű El ··1 . . B1Lda.pest. 
Egyesület ta<>'jait felhívni... I !.' no \segct, sz1vesl1:edjék az 
t 

1 
1: az nsu 1n n1eo-rcndelöJ·err J· 1 os, o vashato nlódon való J·'t ·it · . 0 bye ... ne\. pon

bind gyakrabban előfordul ~~oo{Y);.s~~e, .. ~;ert az u'.óbbi időben 
·használata 1niatt sen

1 
a ~' . ,_ 0 Ul apon a rossz indio·ö 

i:1egállapítani. Az, ellenör~~svt,~~~· .sen1 ': „n1;=nnyiséget nen1 leh~t 
erdekében u:asítottuk a cry."" ,,· .gn~hez:to. allap~t n1egszilntetése 
vashatatlan, vaa-, ;:', o_.:o)ar~~a~ykezesltedoket, hogy az oJ-
vöb, ?) ponta-lanul lutoltott 1neo-rendelöJ. " . 

en ne szolgaltn.'Jsunak ki Insulínt. o eoyre a jö-
Budapcst, 19·13. július ti. - Boglut:; s. k. oszt. vez. helyettes. 

3!. lí:ir. Ipari 

352.503/19,13. 

.:l11yaghi1·al11[ J!Jlclnti8::.:fr
O.s.:·túlya. 

Cs Gy6!Jys:::criprtri 

G:yóg;yszertárali: Natriuzn h:rdrocarbonicurn ellátása. 
Nagytckinfcta 

Jllagyarors,::;á:Ji Gyógys::crCs.::; Egyesiilel 

Fenti tárgyú s hivatltoz'i''i s „ . Budapest. 
a nagytekintctü El11··1 ~: . ~""' zctn1u 1ncgl;:eresésre érte.sitJ'üJ· J 0 1:..,,„„„-:~ ho""y o-y · · ... 
. 1yd1~?ca:·bonáttal való za~~1!·r':i1un o ll.-t?' ogr~ze:·~arak natriun1 
a„ szul;;seges !épCsel;:et u veo- ·i aI:i e a~:1s~ __ e1 dehebe~ inegtettül;; 
kereskedők jelentésCböl 1-it~?n~- h osztalyn,d s a gyogyLlruna,,.y
tck és az eÚdtás i,Illlll.. '- ' l ~; ogy a J;;iutalások ll1C""tört'6n-

- ar Z<H'arlalan. 0 

Budapest, 19:13. június 28 - Te!. 
k. oszt. \'t'Z. helyettes. · JCS tisztele'.tel Boglut::: s. 
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sére csak chinint és_ a chinak2reg egyéb alk.aloidáit tartahnazó 
tabletta Co1nprinu1ta anti1nalarica. néven áll rendellcezésre, 
u<Yyanerre a cúlra az _.\tein·in, Cortipan 2 és Cllininun1 novuin 

" c~rnpositu1n (Prochinin) clncvezésü gyári lcészitrnények is al
T kalmasak. B<i.rinclyik gyógy;cczclés lücgészitésére használható 
f a Plasmochin. 
l. ;J. Gyógys::.:crtárul.: cllálása: :i'viinden gyógyszertár a beje~ 
-f 1cntett maláriűs bctegclt u.rúnyában a szűn1ara n1egállapított 
j: n

1
ennyiségbcn li::lphatja n1cg a Co1nprilnata antimalarica~, 

A.tebrin-, Corpitan 2- Chininun1 novun1 con1positun1- (Proclünin) 
és Plas1noclün szükségletét. _t:.,_z egész évi 1nennyiség igénybe
vehető é.s n1egrendelhetö a nyári hónapok alatt. r -~n1ennyiben a 1negűllapitott n1cnnyiségek a n1aláriás be-
te:relc gyógyszerellitásűra ru:1n elegendöl\, a gyógyszertűr fe
leiös vezetöja újabb 1neg,lll:ipítüs irűnt „:inyagigénylés z<i.rolt 
J;:ószlctböl" űrlapon forduljon i;.z _.\nyagg~zdáll1:odás Gyógyszer
ipari· Bizotts~gához Budupc;-;t, II„ Fö-u. 68. I~érését az űrlap 
2. oldalUn zUrudCkoltassa n ni. !ür. tisztiorvossal. 

S. l(és::ítm{nylk é.s adago[(ísillc 
Co111pri111ata 1111ti11ialari1:a ( tartalnu1z 25'1/0 chininuin hydro

chloricu1not Cs 7511/0 chininu1n novu1n con1positun1ot). Egy tab
letta súlya 0.35 g. ~-\jánlott íl.(lagja felnöttel1:nel;; naponta 3 tab
letta { 1.05 g) 7 napon at, 6 eves gyer1neknek 2 t:i.blettu, 3 
évesnel;; 1 tabletta ugyan-:.:sak 7 napon át. 

„1tcbl'in „Bayer". Forg,1;0111b:1n 0.1 g-os tabletta (10'1/ü és 
~i:;u ::r;:iu"!-[<i+f9Ul<iJ :up'lupu :i.+orui~rv '(ouoqJorui 01d lBPIO 11/„or: 
ponta 3 tabletta {0.3 gl il~í napon 8.t, 6 Cvcs gyenncln1ek 
2 tabletta, 3 évesnek 1 tablei:ta szintén 5-7 napon át. 

Cortipa11 :! „Rex". (T,i~·Llln1azza 52'1/u-b~in a chinakércg fö
ulkaloidáit phenylcinchonin;;,i.vhoz kötve,~ chininturtaln1a '1°/11 ). 

Forgalornban van por, val:u111nt 0.5, 0.25 Cs 0.1 g-os tablc~tilc 
alul1:jában. _4.j:inlott ud:i.gja: felnöttekneJ;; napi 1.5 g, 6 6ves 
gyenneltnelt 1 g, 3 éves fiyern1eknek 0.5 g 7 napon at. 

Chininurn 'l!ot·un1 contp\)si/nm. (Prochinin) tartuln1az •17.511/11 

chinchonidint, ·17.511/11 chin::ltoninl, 5'•/0 chinidint. Forgalon1ban 
van: por e.s 0.25 g tabletta. Ajúnlo!.t adagja felnöttekneJ;; napi 
1.5 g, 6 éves gycr1neln1.;!k 1 g, 3 éves g:ycrnH:knel\ l/:. g 7 na
pon át. 
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3. '\). 
( l) A.z L szú1nú 1ncllJkl::>lbcn fel2orolt úrucilt1\:clt fogyasz

'.ói úra nen1 lehel nH1gas,1hh, rnint a ·L -.). szerint kiszúnliloll 
önl~ölts1'.:;;i árnak és az 5. •;,, .szerint sz<.'unilható kis1;:ercsl;:<..:döi 
brutLó haszonnal;: Pgyülte.s (i;·;>;zcgc. 

( ~ \ .:\. :z. (;. ( -1 ~ és ( ::i l b1;J;:czd6sében foglnlt. rcndelkPzése
!,;et érlL•!cn1.s::erÜL't1 ;dkaln1n;:ni kell a ki.:;ken~sketlö úllal ki111ért 
\.::za1Jadun 1~lHdoU. f ú1·ucikk•.'krc is. 

·L '\). 
(1 l -''- nagyJ;:ereskcdö úlL1l bdJ.'öldi clöCtl!í'.ótól vagy kis

l;:ercsl-:cclü állal n<,gykl'l\.?sl;:vdötöl vúsúrolt úruciltk önl;:ölts(•gi 
ára alatt az al:"1hbi ld.HL.':é;t:'telek együtt<:.s ö"s:,:egét l;:cll érteni: 

a) uz eladú últal szúnll:izot: úr az engedélyezett fcl{uTal, 
a l~özlerhekkel \le ne111 vonható forgalrni ac!óvúltsúg, fényüzési 
adó-.·últsúg. ipnri any:tgg"zd{l\koclúsi júrulél~. ('gyl·b illeték. stb. l 
és az 5SA00,,,19·l2. !\: . .!\1. szún1ú rendelet sz..:rint szúniílandó 
pótfe!úrral l'gyütl; 

hl n \·cvö últal viselt \·nsú'.i \·n:.;v hajófuy;:~rozú.si és postai 
szúllít{1si li:ülLsl-gek: ·- · 

el az vh,dó últal szci;11lúzott c:.:onui.gol:'tsi költsl~~g· ( e;.;ak 
abban nz esetllen, h:1 a cso,11:1golús többször ncn1 hasznúlható l; 

cl l az ún1t terhclö Cos i;sazo!tan kiflzctct:.: helyi fuvarozási 
és nH:llél~költ.c;égcl~; 

e} kölesöncsoniagolú:.> (·~~-·tén a külc~ünc.so1nagolú.s vissza
küldésével kapcsolntos köl:.<::ég. 

( 2 l :.\ közvet.leniil 1dil t'öldrö\ vú::-:úrolt úrucikkek önköltségi 
úr:1 alatt. az alúhhi köllsi\;·~~~~,.·lek t•gyütt. 1';,: ö:;:-:zr;~-(-L l~<:ll l•rb..·ni: 
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r · 
a) a nettó Yétclár· :tz " .. „ . >::;,;+i::.·· .. ·.· 

netto be.szerzési szán1l~ ~rtB;:é~ l~ulfold1 penzne1nben kifejez~ .i' >:r~:· 
a 1'.Iagyar Ne1nze 1 i BanJ - .\. eh. pengore át.szárnitott. ·· · et~. ·.: ....• ,.·.• J ) ' { ,1:"yzese é f 1 - ossze""<f · · ·; 

J a behozatali enO'ed ·,f . s ? ara alapján· o ·< 
vábbi:i. u kulkernsJ-edeJ 0 

• t Y es okinanybélye~ J·o·i't.s · . 
e) „ '- n11 es eO'y·b ·1 - ::;, \. eO'c t' ·1·. a devizaio-énylési . -'" e _1 Ietek; o ' o- . 

eset!ege.s n1eglutelezéssel i~~ atutaJasi költségek valanlint .· 
cl) az eladó ·llt<>l . '-'1l?csolatos köitséo-eJc' az r 

abban az cs q ' "' sza:nlazott cso1na,,.o1a
0

• 1•... . . ~ 
vagy a. köle._:.en, ha a .-_:soi"n.1golás több;zörs1 . \Oltsegek (csak ·r 
ségek:; CSOilCSOJ11agolás Vi.sszakü!cléséveJ ~-Cll1 használható) r 

e) a . \apcsolatos költ- :·:·1.·:· 

z igazoltan J·if' t ~ 
és helyi fuvarozási J-~1t1z_e~t.::Lt szállitási és biztosítási li:öltse;z„J, r 

f) a vürn .< \.O seg·z:lt; '~" • f 
fé .. . , a le nen1 Yonh t. . 1· 
-.?Yl:zesi forgaln1i aclóvált'"·; o- a o :'a1nforgaln1i adóválts·· ::· 
koltse~ek és illetékek t .~:i.~'". a va1~1eljárással k 1' clg, ·r. 

1'.I. szan1ú :_enclelet k~rh~t~'tbi~~ ~tt~eltberek a 162.Soofi~~!~.at!~s É 
g) az oS.·100'19-1? _\.zo_, · ·:.f 

tancló pótfelür. I -· E:. AL sza1nú rendelet szerint . r 
( 3) _.'\.z o"nJ·o··it . . • szan1í-

ból \. seo-1 ·u· J·isz·· · · · · JevonJ1ató az oly~n • 1- \. anutasanal a szán1lázott 
sen1 ,:i. fuvar . ::i \.n1.:inyszcrüen io-a· lt . . súly-
térit niea- ' ozo, scin a biztosítótársasáo- o< zo hiany, inelyet 

U 1 „. ·.· /::>• se1n az eladó ne1n 
_ -4-z onköltséo-i .· ·b -1 . 

v~zett árengedinén e ill e; JC. kell Vonni a bftnneJ , . . 
ktilfölcli vúsürlüs e[e;·' a p~nzt_ari enged111ényneJ· \_.:1n1en e.~
n1eghaladó l'0szét ,. len .3n_,11-ot, belföldi vásárlás\. <: \.i::zvetlenul 

(5) A.. ! ~··, \,1Jan11nt 'J levonható f . . e..,cten 2''/n-ot 
- )elloldi clőállí" .„. 1 < o1galn11 adóválts' ' 

r~gy. kÖZVCtlenül ]{Ü]fÖJdrciiÜL?/ „.nagyker~skcdötőJ, in1port .~~?.'· 
)dll atcloJo·oztrttott ., . . '-'«Sarolt nycrsany·ia-b . 1 . O! ol, 

kiszú1nit·i.;án„1'1 \'<.lgy k1.o;z..:relt árucikl·eJ· . .< ""1-·01t _bern1unkú-
l .. . ' , az (1)-{·i) · 1 . \ \. on \O seo-i ·ír„ , 
toltseo-i űrlioz , b. oe \Czdesck szerint 1„ . o. •. dllll.k 

gok k61tségc kiifön ~~~1~u~ka_clíj. és a kiszerelési c~~~~~1~1tlo_tt ön-
( G) Az (l) ,.. Zdsz-inutható. oO oanya-

i o-az 1 • • -( Q) bckezdhs sze .. t 1 · . 
1:1< o asara szániJ·iJ-,-,t . - . 11n t1szan1ftott önl-"Jt .· .. 

;·csl;::clö az ellenö;·~~~ ce:lj·f-~.Ye.ld) .. szűn1aclási okn1ányo}\~t s~g\ ar 
orrasok szcr·ut .'·'1 1 osorrendben v„..,. tc-

1 rendezve '"'"Vüjteu · ; „ . '""oY a be.szerzési 
o. 1 cs n1cgonzni köteles. 

(1) _'\ ·l 5. ~. 
li:e1 esltedoi• · ~· szei int ki~zűn1ítot · 1 • JegfelJCbb lZ I• . . t ónköJtséo-j árho 
_:ian, a k1skercskcdoJ· ', ... ~zan1ú incllékleto 1 :; z a nagy~ 
es ·i. rovatában ,· \ pedig legfeljebb az I .. _es 2. rovatú
szán1íthat1·,-tJ· 

1 
d:ucsopor:onkint 111eüu'.il" „1szan1u n1elléltlet 3 
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< \ lOZZ'i \. I b uOl ott b t . . . , . .: z . :.;zltn1ú n1cllék!Öt 1 ",ru to hasznot 
· es 3. rovata a 

Jdszerelt (eredeti gyári kiszl:~'elésben eladott), 2. és <!. rovato. 
pedig a. kin1ért {szabadon eladott) árucildcelt eladási árának 
Jdszáinitflsánál alka\n1azha~ó in·uttó haszon li:ulcsát tünteti fel. 

(2) Ha a nagykeres~t-~(lÖ a belföldi előúllitótól vagy ltöz~ 
vctlenül külíöldröl vásó.rolt ürucikket nüis nagyl;:eresltedönek 
adja el, az I. szán1ú n1el121:let 1. és 2. novatában feltüntetett 
JJruttó haszonkulcsot az :115.bbi eltéréssel kell al1;:aln1azni: 

a) az eladó nagyltereskedö az eladási ár ltiszú1nításánál az 
I. sz{u11ú n1e1léklet 1. és 2. rovatában feltüntetett bruttó ha
szonnal\: csalt a felét szán1íthatja és az így érvényesített ha
szonszá.zalókot a vevő nU:qyl;:cresltedövel a szá.n1lán ltözölni 

Itöteles; 
b) a vevö nagykeresltcdö nz árucikltelt továbbeladásánál az 

I. szú.Inú 1nelléklet 1. és 2. rovatában feltüntetett bruttó ha
szonkulcsot az eladó nagyk1~reskedö által vele közölt haszon
százalékkal csökltenteni 'töt~les. 

(3) -~ belföldi gyárak közös elárusitó szerveitől vagy 
egyedár.usitássnl niegbizott k~pvi.se\öitöl, illetőleg nlegbizottjai
tól vásárolt belföldi án.icikl\~t e rendelet nlkaln1azúsa szein
pontjúból belföldi clöúllítótól \'ásárolt áruciltknelt ltell tekinteni. 

( ·1) }>. külföldi gyárak l:;eifölcli közös-elárusító szerveitől 
vugy cgyedárusítással n1c;;IJ[:::ott belföldi képviselőitől, illetőleg 
incghizottj:ütól vásárolt: 'külf01di áruciltket e rendelet all;:alnu1-
zása szen1pontjúból Jcözvctlenül külfölclrül vásárolt árucil~knclt 
!telt tclönteni. 

(5) -~ {3)~('!.) hel;:eztb~.:;ben n1cgjel6lt szervek, intéz1né-
nvelt és vállalato\{ az ( 1.\ b"'kezdésbcn 1negúllapított bruttó 
118.szonl~ulcsokat nen1 nllt:illnazhatják, hanc1n n l\özellátúsügyi 
nlinisztertöl ltülön bruttó hJ.szonkulcs 1negúllapítását kell kér
niölt. Ilyen haszonkulcs eng.:tlélyezésig az önltöltségi úrhoz az 
e rendelet hntálybalépúse e16tt érvényben volt eladási árban 
foglalt bruttó haszonösszr:>g2t szán1íthatj<lk hozzá, kötelesek 
azonban rögzített eladási :·1~·aih'.nl és az alkaln1azott haszonösz
szegek jegyzékét e renclcl,::t li<.t'.úlyhalépé.sétöl szárnílott 15 na
pon belül a 111. kir. I..:öz·31lút:isi Hivatalhoz tBudapest, Nagy
n1ezö-utca 1,) fel terjeszteni. 

G. ~· 
(1) Ennek a. rendeletn~k hatálya nlá tartozó védjegyzett 

úrucil~kek elöúllitójának jog:'tban Ull a iogyasztói árat cgys0ge
scn n1cgszabni, az így n1eg:;•::tnott l'gységes fogyasztói úr azon
ban ncn1 lehet nu1gas:1bb. :ninl az eddig nyujtott engedrnények
kel csökkentett gyári ·.1L11.l:1:;i úrnak, valn.n1int az ezutún a 
gyári eladási úr után a lI. .;zán1ú n1ellélde: 1. rovatUban áru
csoportonkint n1egúl!apitoll hruttó ha:;zonkulcesal szárnftott 
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k~'l'eskcclöi ha:::2onnak együltl•s ö.s.szcge. _,\z elöúllító {tllnl tncg
,,zabotc egység1.'s fogya.szl.'ií :·11·,n az ilruc!kk hurkolalún ( Ü\'\:
gen, dobozon, slh. l fel :tcll Li.intctni. 

(2) .t\„z (1) bckczc!l\s a!;1pjún 111eg.szab(Jtt egységes fogyasz
tói árból az clöúllító n na:;y:;:ercskeclönclt a II. szún1ú n1cllék
ler 2. rovatában úrucsopor!:onJ;:int n1cgó.l!apítolt cngcdinényt 
kötele:=; nyujtani. 

( ·1) l.,_ védjegyzett árucikl;:ck clöállitója az ( 1 l bckczclCs 
alapjún clöirt egy.'iéges iog,yasztói árat és annak ki.szárnítá
sUt e renclclc: hatúlybalóp·J.:>~töl szúrnítoit 15 napon belül, az 
újonnan védjegyzett arucikk<O'k elöirt egységes fogyasztói úrát, 
vala1nint ennek kiszún1ílás,'tt pcclig az úr élelhelóptetésüt n1eg
elözö 30 nappal köt~les a közellátásügyi ininiszternck be
jelenteni. 

7. §. 
{1) Ennek a rend~.:lctnek a hatálya ~ilú tartozó ürucikkck 

forgaloinba hozatalával f'og!J.lkozó nagy- és kisltcrcskedök kö
telesek a l'ClHlelet nH:gjel~né·;l'töl szá1nított 30 napon helül a 
rendelet nlapjún kiszá1nitott űj eladási áraikat élctbcléptctnL 

( 2 l \·-aJ;:nnel;.r <Íl"ucikk :Jnköllségi úrünak 1ncg\'últozúsa 
esetén az új önköltségi ;·,r rdapjún kiszúrnitott cladúsi úr a 
raktúron lévö !. régi :'iron 1),:.:;zei·zett) azonos úrucikkre c;,;ak 
akkol' alknllnazható, ha ·'.lZ új úron hc.:.;zcrzett úru 1npnnyisége 
a i·uktúron 1t.:,·ü t rt!gi úron '·,::szerzett J azonos úrukészlet n1eny
nyiségét 1neghal::dja. 

( 3 l ./1_1ncnnyibcn az újonnnn beszerzett úru önköll.ségi ürn 
alacsonyabb, 111int a besz,:r:~t~s idején raktáron lé\·ö úrué, a 
kiskcreskcclö kötele.s az árune1k újonnan kiszún1ított alac.sonyabb 
eJadúsi úrút attól az iclőpont~ól kezdYc, ainili:or az újonn:tn be
szerzett ün1 n1cnnyisé;;;·e a r1·~gebben besz~rzctl azonos úrukész
lct incnnyis\~g·ét 1neghuluclja, a régebben beszerzett készletekre 
is ülctbel::>ptetni. 

{ ·1) ~\z 11J~-\31 hek·J'-:clésben foglalt rcndelkez0.'if'k ncn1 
Yonatkoznak azokra az 1ru•:ikkckrl~. an1clye!~nek egy.sége.s fo
,;,'J'asztúi úrú: az elöúllító n G. \;. :ilapjún szabta ineg. Ezek az 
úi·ueikkel~ c·.s:tk az elöúl!itó ;lJ+ aJ n1cg·szahotl és az úi·ucikk hur
kolatún fclliintctea Pg:ység~'s fogyn"iztói úron árusíthatók. 

:i. ~· 
Ez a rendelet kihird0t~ . ..;(~nck napj{in i0p hal{dyha. 

Budape.<;t, 19-!3, (•vi július hó 15-én. - _~\ 1ninisztcr hf'lyctl: 
dr. Jaka/,fjp Iúi1·ofy s. le. úil:unlitkür. 

1Jfr-_ojrh11t 11 Burlapc8li !(iJ,::lö11,11 l!!í,'i, r'.ri jú!i11s !11) · !fl-i 
:·:·ii li!IÍ ln1·11. ! 
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e) illatositott és nem illatosilott fogpaszta (fogkrém), f
0
„, '.-.' .. !' 

szappan és szappantartaln1ú fogpor {n1int pl. _t\..utomenth) :'_···.·· .• ·!/•··· 
25

11
/0 50tt/u 46<;!) 33S'(, 

3. !(ozn1etikai készítmények alkohol nélkül (a vámtarifa, 
•13·1. szán1 alá tartozó cikkGk) a n1osópor és n1osópaszta kJ..:..·.·.··!'.· vételével: 

a) honey, jclly, kalod(!rn1:i., n1alatine, goldcream, crétno " 
ccleste, glicerin créme, ko'::!s0nyás vagy folyékony illatosított '-l: 
glicerin és hasonló kozn1eti;G1i készítn1ények, ajakpirosító, arc;. ·;J 

t por (eau de ly.s cau de ?rlncesse), arc- és ajal{festé!{ (rougé 
fin de théátre sth.), szin!1ázi zsírfesték, szen1öldölcfesték · 
( crayon), illatosított gyern1eküpolókenöcs (lanolicrén1e), illato
sított gyern1ekhintöpor, timsótömb, vérzéselállító (stiptikpencil) 
szörvesztö (depilator), hajnövesztökenöcs, brillantpudcr, illatosí~·.:· 
tott vazelin, titkos szerek Jtozn1etikai célokra, hajfestélt, haj~ 
regenerátor, hajszökítö, hajfestöpor, diókivonat, bajusztuss, kö., ,

1 
... 

rön1fényesítöpor, körön1víz, körön1fényesítölakk (en1ail), ]\Öröni
paszta, fürclövízillatosító (por, pasztilla vagy más alakban), ',J 
pipereborax, szobafüstölö virüg (folyadélt-, papír-, por-, kúp-· t 
vagy tnás alakban), illato3itó boríték, párnácska. ú. n. sachct, l 

illatosított papírlapok és lnandulakorpa, illatosított fürclösó. 
Rcichcnhalli fenyöli:ivonattal illatosított fürdő.só korongokba .{ 
pn>sC>h·C>, Sapinol Fichtcnn·1dC>lniilch és Sapinol Fichtcnnadel.:. <t 
balsan1 néven forgalon1bal;:.~t'lilö fen~rökivonatok. illatosított vi-: :J.' 
z.ek alltoholtartalon1 nélkül, izzadást felszívó p:::pírosok (vékony ,· J 
itatóspapirosok illatosHva <; C>setlcg hintöporral vagy pudcrrel 
bevonva kis könyvecskék ab1kj<.i.ban) i 

20°/o 2011
/0 .30°/u 6011 /0 .:J.:Jr,( 33~:( 

b) nC::n1 illatosított gy·crn1ekápolókenöcs (lanolincrén1c). 
borsavas vagy .szalicilos hintöpor, ncn1 illatosított gyen11elthin..; 
töpor é.s ncn1 illatositott vazelin - -

15~>(. 15<;( :10 11/u 3;3°/u 33n/u 23 11 /1• 

e) fcjn1osópor. fejn10sópaszta és fcjn1osóvíz -
2Q<;;.. 2or·~ ·10°/Q 50°/o 40°/o 

·1. Illóolajok, eszenciúlt, i'.lat- és zan1otanyagok 
rifa 423-!32. sz:í.n1a alú tartozó cikkek) 

25°/u 25n/11 .)O'l/o 7;3°/u 45r;. 33'7f 
5. Galénikus ké.szitinény,::i;: (a ván1tarifa 458. szún1a alá 

tozó cikJ;:ek közül): 

a) kiszerelt sósborsz0sz és az Országos l~~~~~~~~:~é1;~:~ii; >;l Intézet últal gyógyszerki.ilö:1!r~;;ességként nem 
bedörzsölő.szerek kiszerelve 

10~·~ 20°10 211s:;:. 1511 .1u 
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. ~„.,.„„„~•szsé<"Ü"'yi Intézet által 
b) az 01·.s~agos h„o ... ,~': ~~i·Ön °yv~zctt tennészetes 

· rr]·ent nem 01 z::. ~ 
Jtülönle_ge~_sel°,·" "')'Órrysólt kiszerelve - -

gyógyszer
és mester-

.:érYeS asvan l "" o »OO/o - 27n/o 
~ 

0 

15°/o "" . . 1 szán1) ldszerelve 
6 Gyo. "y'sv,'1nyvizelc ( v.1n1tanfa 13-. 16" 

" " 2"111/n ,,. 
• 

0 •)OQ/o -150/0 "' 

(,,1,,,·.,,Yszcrész Egycsiilet Ors.:::úgos 1 

7865/19'!3. • • 'J;J-el· 
·1· • 1-"~szítmények és drogcr1a·C1;. '" '" 

Az illatszerel\, l~ozn1ct~ '"~1„. '"~s fog:,'asztói árának. rnegaJla„ 
le!TITln o-asabb v1szon e a o1 _e.„ 

o 
4 

o p1ttLSf!., 

••.. ..,.. . 1'.'l' ·szter 31.100/19·13. l{. lvL sz. 
A. m kir. !{özellatasu:;:.~l ~ _1n1. l t 'l J·ihirdetés nap
. . „ felszüm1thato ara ta ~ .... '"' . J·ell 

rendelete alapJan . ~ 1 „ 1 tehát 19,13. augusztus 11-1g " .• 
·rtnl szán1itott 30 napon o .... u, 1-·hirdetése napjUn, 19·13. JU
~~etbcléptetni. lviiut<.i.n. a re~n-dcl~\e{'\1 haszonkulcs al1u1ln10.zású~ 
uus 18-án hatályba lepett \;'."' n:1: ·lr~l·at 30 napon bellil . lehet 
ról űgy rencicll~ezilt. !1ogy _az ~lJ .!_ r~vatúban feltüntetett h~
élctbeléptetni, a n1e1leltleL 3 .. es . iehet A. n1elléldet 6. rovata
·zonl\ulcsot azonnal is al1;:aln1,1z~1 d ;édett árucikltekre vo-

sl feltüntetett haszonkulcsot, ,1mely. n1Í<>" a védett árucik1\. 
Jan · 1 h t addi..,. ,lkalnH1zn1, a "' . d let 

natkozik, ncn1_ .e _e .' o Í·„zli _t>,.,z ilyen elöállitok a r:.n re. 
clöállítój<:_ az UJ a~a\ ··~e~~t~~cscit .az egységes fogyaszto1 aI at 
szerint 1;:,. napon )C u "' 

lüszámltan1. . b szerzési árhoz ·hozzá~zá-
_t.,., táblázat elsö ~e~y 1.1:~;atazaa t:hát ezeket a szúzalek?-

1nítho.tó haszonl5ul.~sot_ .ar,:~t .. ~;az·ta'n1· az így ldszán1itott ~as~-
J·at alulról felrele' h.cll " 1 ~~a:i~~ .. 1, 1~0z !\. táblázat utolso ket 
'' " ll dni a bc"'zr·rzes1 .i • • 

1
„ - d ·c..,.y not hozzá ke . a ~' ~. ~-r . .e ron forn-alomba kerü o ve J. o -

rovata az egysegcs r.~g~u~z::Jl a vonhatóo kereskedői engedmenyt 
zett cikkelt fog;yaszto1 arahol \:ét r~vntban szereplő sz<.i.zaléli:?,: 
tünteti fel, tehat az ebben. a „f.on-yasztói árból „felülről lefele 
k"t ... me..,.állapitandó egy:s:::gcs . 0 'zer"ir·it meo-illető hasznot '~ u. o .1 • „ rrvo""yS l~ ' o· l 
l·ell kiszUmitani, an11 tol „. o~ 1-':' . n11·tott eno-edn1ényt le kel 
" . ·11 "ani· az l"V ..isza o • t J· r all::arjult mega apl»c._ ' ' . t .'7~„ ·ból ha a beszerzési ara· a „a -
vonni az egységes fagya.sz o1 aI ' 
juk Jdszán1ítani. 

Buclanest, 19·13 
Gyilla ügyv. 

július f!„ 
iguzga-::ó. 

- Dr. ·vil't:'.:: Vára,(ly Ltis.:::16 elnök, 
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t&í@ 'S ,, 
7DH/1D·l3. Oo "'!!"'' '!!t ;!!'!·"' „i,•: Fit!!' .sii'11 ·:;l 

Zár alá Yett Yagy !iejelt•niési köf'eiezetls<'" „;,- )'s305/1913. 
1ry

0
.,.,. „ , , 

1 
. b ~,...J t::rh1zó Pótdíjak n1ódo~_iíiása. 

Q(:~,:iifJOS Gpúff.'/-",:cr{.'>:: Euycsiilcl 

~. h, ,..,,~l II.' i: jt•u·yz(>J\" 
(nie,:".- 111 ·. k,ir. nliniszt1;riun

1 
;:,írio.', 1 0~!1.. ?\;· "'7 o:· .• • A„ 321.633/ltl·l3. B. ::vr. ;-'!:Cu11ú 1-enclclcltf.

1

l cngeclélyezetl l1j 
.· r;;JC'lcnt ,1 Eud·ipt'Sli 1-::··.,

1 
· . -. : . b.i • •. zcinH1 rendel 't vóldijukat ulúbh l;;özöljülc -"\. pótclijaltkal kapcsoküban fclhí\'-

ki~g::szi~elte :t z{ii· n!:í vet~-,~~;,'.·.,;!·?~::~- JUl __ 1us 2•3-i ;.;zún 1 (iba~-r;-:> jult az a1úbbiakra a gyó~·yszc1·tűrak t. felelős \'ezetöincli'. fi
Ip,u·ugy1 111iniszter ·1n '500 ·1q !'-l I ",.,,kc:_zlc: Jegyz\~li:ét; a rn J··J':: :,.ye\Jnét. 
lci:t a Bndri.pcsti E:·~~,.j'Ön\'. 1 ~) ~3 17: 1 ~1. szüniú rendelete ( n;0,„j1r ... ;:· . ::o· 1. i'>:...Z új pótdijak 19·13. július hó 25-én léptek hatályba. 
be.ielentési kötc!P:·:t:tt.~'00' ;

1
v

1 
·~·".: Ju.:u.'i 23-i sz{unúhan). nccÚ~e~ 2. _A,.. v:1gylagosan 1·cndP1hetö szabványos vény1nintúk póL-

A. g'\°ÓP')'"'ZC·l'['•s"l lb .. ,„ / :'(~ g:,ogyszcl'·C·.kct SOl'OlJ''l !,'cl 0 'lt 'I .„ 1 t . . t'I • „ hl 'l. ··• "'~· ··'· 1l'l('""l'es
1 1

.„t 
1 

· ' dija cgyclörc ncn1 va. oz1L ;,z_c.\:c .. a \~e:iyn~u1_a\.r_1L UJ_a_) rcn-
ta JlaZ<Üol csupün túil'l~·. ;·::.· .. ·. . ~?. c_czettséi; 11cn1 tcrh.e!i· . dell~czésig. illcn·c anug a nH!gfelelo gyan l;:csz1t1neny urat ne1n 

Budapest. 19.1'1 .·.,.~?.2 ~,'::_Ld.'i ce!Jahol közöJjülL ' '1 · 1 1·· i t 1 · · · 'ti" 11 1 1 11 · Fc e T'I · -~. JU.l\1.-, -·~ -·~ Dr rit : 
1
.. nlódositjúl\:, a rcgi n1u11 \.UC lJ:J.,\:.\:U cs reg1 po ·e lJU;: ta .~e ar-

, ,. ss 11or titkú!". · · · c.:· ·arady L(ís:!ú elnök; :izu!Já\yozni. , * .!'!.,.. „vagylagosan rcncL:;\hc:tö" vénynüntálc 

-'"t. 3780/19·1') T\f E 1 , cl •l , . ' .J. • • '·· 'll'Lvc ')n 300 lDl" T 17. Con1pr. A„cid. acc~.ylo salicylici 0.5 g. 
o::·~ 0.t _sz_cnnt. zfirolt 1~s beh'\ .•n! {• ·~· j t ' „~. -P· :nr. ;.;zü1nú n'n- 18. Co1npr. A.cid. acetylo salicylici 1.0 g . 
. „~c1ck Jegyzckc: . . s1 ~o clczctt.5,\g alá C.<iÖ gyó,:r.v-Sorszún1 _,_ 28. Con1pr. A„nti1·achi~i:~:1. 

12
a

5 
Cikk rncg·ncvczése 32. Co1npr. Bcnsolsulf.1c11idi. 
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Plnn10,··hin \Tünüai·ifn szá1na 3·1. Co1npr. Calcii ncit:./:0salicylici. 
../\„tehl'in -158 37. Con1pr. Ch1orogenii. 

·158 ·10. Co1npr. I-1cc-:<1n1L'lhyl•'!ÜClra1nini. 
·10. Co111pz-. Nitroglye,;„ini. 
·l9. Con1pr. Pupavcrini ;: 01nb. 
58. Co1npr. \Tilt>.nüni e. 
03. Olcun1 ~\ntiraclüi.i~'11n1. 

105. Pi\ulae Fcrrorn·senici. 
3 .. ·\. szabvúnvos vénynüntúknnk a július hó 7. óta érvénvc:; 

új nninl;;adijak és„ a inos't ~n;edé\yezett új pótdíjak :\lkaln1n.:,,;(1-
sán1l ldszCunított új úrút ta1 taln1azó néhúny nap n1uh·a nH·g~ 
1dlldji.il;:. _A,..z új kézieladúsi i!r<ll{at a ?1lagyaror.5zúgi Gyógysze~ 
részi Egyesület E:öz1en1é11yei július :3l~i szún1Uban tc.ss:-:ük l1:öz· 
zé . .:\z ÚJ árakat azonban --· :, „vag·ylagosan rcnclclhetö" vény
nlin'.ák kivételé\·el - tern1l:zzetcsen n1ál' n1ost is fel lehet ;:.;:,:ú-

mítnni. 
Budapest. 19·13. július 25. 

Grújj G11ul11 i.igyv. igazgató. 

Ors.:'(Íf!OS G.1JÓff!..fS.:xr{.<;.:: Epycsiilrt 

:-1. sz{unlahélyeg felsz{uníiúsa 
Felhivjuk a gyógyszertárak t. feleli.is vezetöinek fig:yelniét 

urnt, hogy n túrsadalonibiz.;ositú.si int.(-:·:etel~hez, ttn·úbhú az 
egyéh i.Jett•gs('.':;('ly:-:ü pünzlúral~hoz, \':tlan1!nt a nHtg/11:--::sol;:hnz 
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• p„Affif ,, 
'F}t~,.; n~z merülne fel, a minisztér~\'j~ ezeket esetenként J<ivizs-

benyujtott gyógyszer~szin1lúk számlabélycg-illetékét az intéZ.~~·.·.'1.·;_, P~1;;; es lehetőleg azon:ia.l ~r~~sleir~~ hoo-y a gyógyszerészelt 
tek, illetve a nHi.gánosolt terhére fel ltell szii.1nítanl. . :'.:;: .' ga I-Iano-súlyozza u nui:isz e: _ eo-~szen ° ltivételes eset s csalt 

A„ .szán1labélyeg illeték összegét •a szán1lúban az összesif·~.:1:· t1ivbeszéf'ö állon1ás<_t.~nal.t l1t~re~~t;:~a. ~-\. leirat s~erint e.~t •a sze~1 : 
után utols.ó tételként kell beállítani és tern1észetesen az összeg-···: ". -ö s"űksécrben JOhet szanl - ... "ben is szen1elott tart]ah. 
hez hozzáadni. ·::.:J.. veg~ot -;. távbeszélő ltözpon~olt_ a JOV·~~resítés alól továbbra iB 

Budapest, 19,13. július 28. - Löchercr Tan1ás tarselnöF"-l ~~na gyógyszeré~z;lt ;~f~i'~1~1t nz L\ _ 

1
. 

1 Grójj Gyula ügyv. igazgató. ·'i"· lehctöség szerin. 1~~ . 
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· _ Dr i;ité::: Várady Lasz o e -
o. Budapest, 19·13. Jul:us ...... . . 

8623/1943. 
Országos Gyógyszeres::::: Egyesiilet 

Gyógyszertári távbeszélő állon1ások 

_.<\.z utóbbi időben többizben megtörtént, hogy a nt. kii·;:„ 
távíró és ·távheszélö igazgatósiig egyes gyógyszertára]\: Uivbe.-„:-f
szélö állonuísn.i n1ellé ú. n. ikerü.llo1násokat szereltetett fel. .i\.z-„J 
egyesület ez ügyben felterjes::-::téssel fordult a n1. kir. kere.ske":-..f 
cleltni és közlekedésügyi n1inisztériun1hoz. .4. n1inisztérium:{ 
221.IDG-19·13. l\i. 8. szán1ú leiratúban a gyógyszertári tav ..... -:1 
beszClö iillon1á.sokkal kapcsolatos ikerűllon1ások ügyében ai„:-1 
altl.bbiafo::i1~ közölte: „[ 

.l\.. budapesti távbeszélő h:ilózat, a jelenlegi na.g;.rsz{unú clö.., 
fizetövcl betelt. „•\ rendl\.ivüli viszonyok okozta anyagbeszerzés! 
nehézségek tniat~ új túvbeszélö áraink.örök épité.se alig lehet~ 
ségcs. „A, jelcntltezö új előfizetők igényeit ezért a ,(ávbcszélö 
központok általúba„n nehézsGggel é.s többn;yire csak akkor elé~
gíthetik ki, ha 1neglévö állon1ú.50li: inegfelelö irányban ltiépitett" 
vonalát ikresítés céljára i.s felh::isználjá];:, 

.A.z ikresítésre '.'aló kijelölésnél a központok az állo1nások 
íorgaln1frt és az előfizetők foglalkozás:ít 1nindcn esetben foko~ 
zott gonddal inérlegclik s bizonyos állo1núsokat, így épen 
gyógyszertárail;:at is csak végső szükség esetében ak:.kor 
resítik, ha a fellépő é.s valóban indoltolt kileégitésre n1ás 
töség nincsen. „l\.. n1inisztérilnn közölte továbbá, hogy a 
szaki lehetőségek változékon;ysága. n1ia.tt, nem áll r~~~l/i~J~t~~· 1 
vala111ennyi gyógyszertári távbeszélő állon1ás 1ninden 
nyeli: közötti és feltétel nélküli nlentesítésc az esetleges 
sítós alól. 

.ti.. 111inisztériun1 közlése szerint az ikresítés a kisf,Dr;galm.ű•<>; 
úllonL1sol;: ha.sznála:!át, tapasztalat szerint különösebben 
akadályozza. ~·\ be.szélgctések: idötarta111at ugyani.s re~•g;'~~~;;~t} 
korlátozták, igy a vár-:1kozási idő a szükségletből 
gyóg;v.szertü.ri állon1ú.s ikertúrsának beszélgetése esetén 
feljebb csak néhúny perc lehet. I-Ia e -::ekintetbcn n1égis 
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„ 1 Veress Tibor titltar. no t, 

I{ir. Bcliigynl'iHis;::lérium. 111. 

268.189/19'13. XI. , . , • 1- ·endelésénél, yaln.tniut ezek 
"t]- ·zlcs o::\·og) szere'" l , , b' l - z'r"'a !\. ke \eres · I!>;· , ·, _ •• t d" elJ·aras sza d )O „ '" · 

·- . a]- elsz·íinulasanal I„o\·C en o 
·i.r•in„ '" · „ E . "lct 
• , ;1layyarors.:::cígi Gyógyszerész , gycsit Budapest. 

.. , lo1nbiztositó intézetel~hez inté-_ 
A. fenti tárgyban a l~H-"·<:dta trrdorn'<sulvétei és az érdekelt 
„ ",ldJ.OV"l '-'"• ""J ]„ 

zett rendeletein egy ~e _ ... .. ·:,'" vé"'"ett nlelléi;:elten Jnegl~u e ont. 
~yógyszerészekl<el val~ _~„~:·: 5 1 ~ "·l-én. ___ .;;.\ ininiszter he-
" t 191" eVl )Ul\US lO -Budupcs, ··•1

·, ,_ •. , • .-. 
I"''rlír s k a\lnn1.1ti~.u. Jyctt: 1.<'- t , · · ?i~ 

. 1 ·~1 ,'tó I1d{::::clnck, ff lllay1_í11all~a!·n~o-
t· Qrs:::cufO.S 'l'or.<>allnloni )/" o.sz l i/i f;ctcqséq~ "IJ1:-:.los1to 111-

~of lltk, B1::.tosíto I H t{ ::rl ének: t:a a:11_1:11:1~ •. tá niai() . 
tC:;ct11ck (IJCt.iiyatoisfH.n~ - S:::ú7(1ic1ycih'cll. 

•ezetteket inlCzl{edjenek hulad6k-
Felhivo1n a cín1bcn rnegne\ . an·' u 315.927 /19·13. B. ~r: 

t oJ·1nul olvan irányban, !10\gyt or vBostr,d"'pesti !(özlöny 19·13. ev1 
'~ ' • ( "'"JC Pll U "' ""'10/193·1 

szún1ú rendeletben r· n1c:. ·ó;,.vszcreket, valanünt a _7.60.-.n .1 • 
76 szán1úban) fe\so.olt. ,„y e:>-_ 1, t 't Budapesti I<..ozlony 19~-· 

· · delet ( nH.'o-Je.en ' J'tett ( J·et-B. :r-.L szán1u ren _ . "". (l" 1 beltezdés6bcn en1 l \ 
-1 ) 7 :.-an-11„ v. · ada"'"ot évi 288. szán1a n1n · <.; ~ , ,1. , z crryszcri vagy napi , o „-

te rryó<rvo:zerelt ain~l:Y e.\ "' 0 
•. „1 bi "'"Yó..,.v-=zerektol 

itercsz s.::·. e;r ~,, "'"vsz'ereket J1llndenl;:or a lO) "' o."' 
ine<rhalad]:lk) oY 0 o-: , \oJi'e'<J• 0 

1 ··1"' venyen rent" \, . 
elltülönilve, ;:u on „ ·--~ .,. Ó"'" szerek vénycit a gyogy-

1vlinthogy az elobh en1ht~1..:tt e\Yl~~ é1·tc\n1ében v1sszata1tan1 
t 'l 1 hiv1ti~o7 0~ rence · · J t J o~v 'lZ szcr(•sz az u o) J ·• .-~ " .• hen 111errncvezettc ~e , 1 o" '· ' 

·1-„leÍes ut'1síto1n tovabba ~\ c:ni J, . , „ Jo tel·intsenek l'l az ere„o ··, ' . . -tJ· ('1~1.'llllO usan.i '" ' -
1 1 

. 'll 
ilvPn <YVórrvszPrei( aran, '" ... ·: 1 ·11oz ('s·üolúsútól 0;, L' 1c ye 

- , ':" ,..,. J· .,, von·1~kozu ."znn1.a , . ' t\eti venyne \ • ' 
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& * i.fd55 t t • 

;;~~~~~~W ~; : ~ig~Y;l""'~~z LL.d az eredeti •yó• ". . . ~lf~" 
_.;_z enilft t':' 0.0 ~szet<.!:-;Z 1v:c.setjéve1 hitcle-·t'. oJ-~etvenyröi <~ ltivatkozott '.\l'l'H, hogy a gyógyszerész. anükor nen1 akadá-

ellcnörze··sne•J ;: " i:;Yogyszerv:::nyeknéJ eset le• ss1- ~!Jt- ~lasolutot. ·-- 1 l · 1t l f \' t - t t 1 . • • «- rryo(Yyszer>n- .. 
1 

. ~-
0 

zu \Seaeo:s• _ :<.·.: 1yozta inc_g, 1o~y :1z orv_os i11 ne_n1 a ·a a e n· \.'~ny an.~t n1a-
deti vCnyt alapt7I It;'het v~~~i 1 tal a n1e1·cgkönyvben Őr;ö~t Váló -·.' nvozzn, vet a luv;:ualos uto;:;_.-:1rtus ellen, hn1cly buntetendo csc-

Buclapest, 19.i3 é\·i .. 
1
.: ere-\~:- 1C1~1nény. lyctt· l(ád. · · JU 1.1:: hó 2-1-én. , -. lJi.„ hivatalos titolt felf~~dt'.!:::ét az 1878. üvi V. tc. az alábbiak 

· ar s. k. úl!nn1tit'.-\'.úr. --- J-i.. n1iniszter lie. ( szerint bünteti: 

ill. ldr. Ipari 'ln11 1 _! i··· - . ag urutal Elelinis,:cr-
"o-3 !60 Os:.··lrr·zy1, és Gyógys:-:,cri/Jar1' 
,") .· /19-13. 

A szalicilsay és b 
·~. ~!t~o~savasnátriurn kiutul·'ts·t 
tlefozes1 célra • · • 

Ors,::d9os Gyógys::::cr6sz Egycsiilet 

. . Tekintve, ho"'y cr · . B l ]ara crya ltran . '? a öyogyszertaral;:: cr-yUinölcsl· U< ·fl[JCst. 
értcs1tJ·u··1 · • igenyelnek .salicylsavat i:>e's l \.Onzerválá.s cél-

. ;:: a Nacry'eJ-· t t" )enzoesava -· · o:::alicilic 0 L dn e u E!nökséo-e~ 1 sna:nu1not 
... un1 zavartalai t "" L, iogy <l.Z acicll ' 
salicylsav ellát .·• : .. 1 . ern1~lé.se érdeJ;:ében 'a o· .-.,.u~1 ac~tylo 
kezik ébböl l rn.~n;yo1t J:lcntosen csökl;:enteU ··1· ""oyo,,,~':::zert;trak 
kérchncl· .' 1og;y. a .sal1cylsav kiutalása . „.·l~·'"· „ nkent követ~ 

•\.. o·\.:Ser.:1 tcl3csfthctök. . < ll an l ton1egcs egyéni 
J· ·« - . :::;.> un1olcs konzcrvúlü.sl. f 
~ d~d~t ~rclel~re való t'ekin'.ett~·:~ .. ·ogJJalt sz{tn~ottevö nen1zet,,..a 

oYog:yszere<:zrcn 1 t . . . .1zon )an felkerjüJ· . . . ,,,. z-
doinásunk sz~1·int e_. ,tag3a~.~ r?vid_ úton értcsíte~Í ~z~~e,skeclj.ék 
sav és a J·aJ . •1 bcliolch szarn1az'i.<=ú 1.. ' 

1 
,,,.:, - tu-

- .„ .. \. . inetabisulfit ~~ "' .. ~ ·· \enessav, hano-, 
hat~~1ozes1 salicylsav és natriun~11~~~;~1~~~ v hlaslz~á:a~i. utasít{~.s~:i 

. lC j et" JOI all;:ahnaz-
Buclapest 19·13. . . 1· 

lyc.ltcs. ' JU ius 27. - Boylut::: sk. o.sztúlyvczclö he-

8839/19·!3. 
Ors::;úyo8 Gy,í.<J.l'S:::c·r·c·~'",·.· 

J " E9yc.siilct 
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:'\.'.:XIV. FEJEZET. 

.ti titol.~ lilloll. fclfcclc:.;tsc. 

328. ~· Azon közhiva~alnol;:, ügyvéd, orvos, sebész, gyógy
szerész, szülCsznö, aki vala1ncly család vagy sze1nély jó hír
nevét veszélyeztető és lliv<italúnúl, állásánál vagy foglall\.ozú
sánúl fogva 1ncgtudott, vagy reábízott titkot, alapos ol;: nélkül 
n

1
ásnal:;: felfedez: vCtséget k:'vet el s a sértett fél indítványára, 

háro1n hónapig terjedhető fogházzal és ezer forintig terjedhctö 
pénzbüntetéssel büntetendő. 

Ezen intézkedés kiterjed a fenn n1egjelölt szcn1élyel:;: sc-

gédcire is. 

.A.. feln1erillt esettel l:~•.pc.solatban ielhivjuk vala1nennyi 
gyógyszcr0sz fig-ye!Inét. h0gy igyekezzék nlindcn ilyen esetet 
ellterülni, inert az idevona'<lt>.r~ó törvénye.s rendelkezéseit !JC nc1n 
t1rtása tniutt súlyos kövcUtr~t1nényeknel;: teheti!;: ki inagukat. 

Budapest, 19·13. augusz'.us 3. ~ Dr. rilé::: 'Frírady Lás::ló 

e.lnölt, Gróf! GyHla ügyv. ig'.l.zgató. 

11[. J{ir. Ipari .:l11yayhii:a'11l Ii:lcl111is::cr- is Gyóyys;:;(;l"iJlari 
Os:::/dlya. 

353.561/19·13. 
.t\cid. acetyl. salicyl. igén:rlése. 

Országos Gyógys::.crts.: Eo_11csülc/ Nayytckintctíí Elnöksi11('11c7' 
Burlaprst. 

Több esetben fordulta!t :·,ozzánlt ~A..cicl. ucelyl. salicyL ellá
tástival ltapcsolatban. 

Felkérjill'- 1 Nagytel;:in' ':!tö Elnökséget, szíveskedjék az 
Egyesület n1élycn tisztelt L'1gjainak tuclonüi.sára hozni. hogy a. 
rendelltezésrc ú.116 anyagkés:-:ictnck 111.::gfclclőcn a. bszerezhetö 
_A..cicl. acetyl. salicyl. alap:ncnnyiségét - beleértve a pulv.-i és 
tahlctiát i.s - 500 gr-ban ú.lapítottul\. 1neg. Ettől függetlenül 
beszerezhető 1nég 500 gr-n::i.k 1negfclclö gyógyszerl:;:ülönlegcsség 
is. _A.. beszerezhető kCl n1cnnyis6g cgyn1ústól teljesen független, 



tehát egyik a 1n{isik rovására se1n ne111 csökkenthetö, 
en1elhetö. 

Nagyobb forgaln1ű gyógyszertárak tennészetesen az 
1nennyiség többszörösének hp.;;zerzé.sérc jogosultak. 

Budapest, 19,13. augusztus 11. - Siska Lászl6 8. li:. osztály~ 
vezetö helyettes. 

11!. l[ir. l]Jari A11ya.ghi.V'.l:!(z[ Élcl111is::cr- és Gyógyszeripari 
Osztálya. 

353.578/19·13. 
i\Ialária ellenes szerek ltiszolgáltatása. 

.. A 11fa.gyarorszá.gi Gyógys.;:crész Egycsillct t. Elnöli:sógének, 
B1ula.pcst. 

Felkérjük a t. ElnöksJg~t, szivesli:edjék az Egyesület tag
jaival közölni, hogy az Or.„z:igos l{özegészségügyi Intézet ké~. 
résére a li:iszolgáltatandó nl!:llária-ellenes gyógyszerelt n1ennyi
ségét lényegesen felen1eltülc 

_ti.,_ gyógyszertárak a ·{i;Jc111elt n1ennyiségröl szóló 111egrende
léseikkel közvetlenül az ill,~:·élH:s gyógyárunagyltercskedölthöz 
forduljanak. 

Sh;lca, Lcis:::l6 s. k, oszt. vez. helyettes, 

III. ICir. l[ö:;,;!ldtcísiigyi 11!-inis;:;tcr 
111. Iiir. I'Lö.zcllá.tá.si .Fiivatal. 

A m. kir. közellátásiigri milúszter 40.601-19-13. K iii. sz. 
rendelete a belföldi szár1uazású keserü\·izek árúnak szabáM 

I;rozása, tárgyában. 

_ti.,_ 9.280/19·11. ]\{. E. :;zán1ú réndelet 1. ~-ában foglalt fel
hat.aln1azás alapj<in o. li:övetkezöket rcndelen1: 

1. ~· 
( 1) _!\. belföldi szá1·n1J.::::lsú keserüvizcJ;:nek, glaubersós vi

zeknek és az ezckböl clöállitott gyógykcscrüsóknaJ;: az alapára 
30'1/n-kal fclen1elhetö. _l\.Japár alatt a jelen rendelet 1negjelené
sekor érvényben lévő tern1clöi elaclűsi árnak a fázisadóval, fo
gyasztási adóval és gyógyhelyi illetékJ;:eJ csökkentett öszegét 
kell érteni. _I\. fe!cn1elt alapár kiszá1nílásúnál 1nutatkozó töre
d0kfillérek egész fillérre fclk:~rekithctök. _i\.z így kiszán1ított új 
alapárhoz a fázisacló, a helyi fogyasztási adó és - Budapesten 
··· - a gyógyhelyi illet élt hozzászán1ítható. 
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. „ • , 3) beltezdés s~e~·lnt !~~-
\'i<:zonteludó ke1_-eskedo:~r1~ul~ltolt alltaln1azasaval h.1-

- F bbi n:10::;,on-~< " . 
árhoz az u a 8.dhatjált hozza: 
11aszonbsszeget 250/o 

n ugykcreslte_·_dölt 30'l/o 
- l l '1oa/o lüsltereskec? t _ 

"'YóP"yszertarah. ltövetltezoltéppen 1tell 1uszfuní-
o ~ ·u beszerzési úrát a '„ 1e1nlo inóclon igazolh:J.to 

(3) _A,.z a1. P"y 0<~veb lntel<elt . '\lítii.sával li:up-
„ A.. szún1laval _va."' . .'"·..,, áru túvolsagi szu . on1a-

tan1. - l ozz5.szanuthnto •. z ·11·1tús1 yao-y ecryeb (cs 
·t J'r·J1oz 1 1 1 .. vao:úti sza vi"szont" Jevonandóit: ve e '"'" vőt ter le o ·· „ t 1 · 

cc:o}::i.tosan a _ve . - az árut terhelő koz e lel, 
- • · 1 1·öltseg e"" 

(!'01a.s1 '" d ·ny (rabatt), d' r·észe és 
" ) az árenge n1e _ ?•!/ -ot n1eghala o 

a . ta· 1.·1 en(Yedn1e:iy '-' t• 
)apenz ."'· . ~) a forgalnü Jutalel'". 

2. (). ·: n felen1elt 
- . { 1) beltezdése ulapJa Or-

A. lteserüvizüze1:1eli: ta~ 1U:J. ~~rJ·cP"yzélteiltet 1töt:l_cse.'.t ~ezsö-
- „ •.. rec:zle cs "' ,_ II sz·l~10-v1 „ 8.ltat feltün1.c:o .. ~.<T·csi.Hi!t (Budupes~,." „„. "'~(Budapest, 

ar_ Balneolog1u1 E,,,Y . J"" elF1tüsi H1vutaJhoz . >-'•'öl 
szagos ) útján a n1. lnr. -..o~ l ' rendelet hatülyb::i.lepe;:,e, 
tér 1. sz. „ 1 -z.) a JC en 

, iezo-utca · "' . · 
\íl NagJ n 11clc··11 bcn)'UJtan1. ., . , 30 napon szúnutoct 

3. ~- . . lép hatúlyba. , 
. ndelet lülürtlct.8sének .nap]a~ .::\. nüniszter helyet~: 

Ez a le 19·l <:> évi uug. 'no C:· 
Budapest, ~. .... , 1• úllrnntitltar. 

1 
l-i s,:li-

7 l ·1·1, ]'>.aroly s. ~. ri•, uugHs.::; as dr. Ja Cl!-Jf ~ . 1. l(ü~Ui1111 ./. ·/·'· 
(Illcg]clcld a BHd((JJCS i ~ -

1núVcui.) 

. ·~cr~s„ Eqycsiilct 
Ors:::ú[JOS Gy:JJ/!JS,w , ~ -

92H/19'13. „ ··z ·ir:tn'tk 1ds1.ánutas.a. 
l\. 1·ese.ru\·l · ' ~ '" ) 

\. . i-ú11 ICpct.l hntúlyVa. 
··,. "lt rcni1":~~1 auy. 1 e· 

l .A fcntcVl1 ko~o . . . rtür a t6nylcges J. 
. den o-voP"\·SZe 'llnJ)l-

lelct érteln1ében 1:11!:1 ::;.- 'i~· cl•1c1Usi árút inega „ .. 
_ti.,_ renc . t l•ö' cl"-'S " kcscru\ ·' yó"'yszcrtár ese-

szcrzCsi ár szerin '" .. 1~ö}t·~""'e nc1n rninden g_ ': eO'yséo-es 
. , 1. 1 u beszerzes -~ ~· -ö 0"1rórryszerturu1n1 "' "' 

tant. .1.1 1VC. ' 'lZ ország 0.~szcs ,,,.; o 

tében cgyfoi
1
·11:'

1
' 1~tró.llapitJ.ni. árat ncrn le lCc n t:> 
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·' 'JC•7(„•(•c ' I' 
\"LJlJ1• · : ! 'l !;1~ ~<l 11 'i ).,.. · . 
. - d S'::'.1ll1L.ts1 kol1s<,o -_:· l ick1nletebcn fio-. 1 ','."',l lc1lwlo lrnzlPihet -~:n,kn~l ,, c.sorn.tgo!ast J;1 ' c~1he keli l alakuló ltölcsön.ös s_egélyezési s~övetség _ü~y_éhen. Belépési n;1i-
:-~ d 1 un<1k n \\tsúti üll~'1le_h._tl pelcta:11 a helyi foo -~l:s:_get, „.· !1 l:itltozutot ü~. ~~ozolt_unk ~s :.':g·t~~obb e beleyes_: nyllatko_zatot ko:·-
i al feln1p1ult l" lt . · ,i::i.J! d gyor"·"·.-eit· 

1 
o.J szta.::1 act·~ Jccve'•l forn1·11alJan l" szetl~ulrhuk az orszac„ os"zes ó'J'O"')'"zc1·tar 

- \O .secrck ,, _ ~- <:>-'"""' a1 )[l \" J · • • • ot ~ · - • •• . .. • . ::::; •· • 
0 

o - , 
l'vlclal:é•n- lcltu 

0
, ·t'',' · a 0 szal!ita< tulajclonosainalt. A segelyez,st szovctseg csak ugy alakulhato•t 

1 
cncl(éle1, kalkHl:icto ~~e .1°·~, a szoküsos, nuntcov • . " volna meg, ha c_gy bizonyos szümú jclentkczö vesz részt, akik 

oü uveg kcserJ „: llle.i e az claclasi úr 
1
• 0 .; „ oO _Pdl:tckny<J Jtözött a felmerulo !tar ·1rwyosan szetoszthato lett volna. A 

u Júda U\ 12 a 1.17 __ dszui111tasüt. 1J ,•álusztnuíny határozata Crteln1ében ezer gyógyszertár belépése 

a vasúti fuvar 
9

,,..
0
-: - -- ~ - 5S.5o p·.l esetén_ al~\;:ulhat n1~g a sz?·,r"'t~ég. . _ 

ininteo·}· •
1 1

„

1
-
1
? kin lavoJságT" ·· 7.- ,...·. +: :ivl!utan csak n11nte;ry otszaz gyogyszertar csatlakozott a 

"' 1 er ~ "'" uvcgenként l.- ·· ~ a láda l;eszálli'·· . · szövetséghez, a vúlasztmúny határozata folytán a szövetség 
szúrtárba ''.~sa ..:'. nsüli állomüsról 3.50 p incgalaltitúsától el kell tdtinleni. A szövetség tehát nem ala· 

a gyógy- 1nilt n1eg s igy a beCrl\.eZ~~t nyilatkozatai\. is órvénytelenelc 
Budapest, lD,1:3. aug. lS. - Dr. vit6:: ·v1ira!ly Lfis;~l6 elnök, 

Grújj Gy11lH ügyv. igazga:·ó . 

E.r1.1tr:·siiif:t. 

. .\ 111. ldr. pé.nzligy1niniszlcr 2.154-19-13. O. 1\1. szántú ren· 
delete a szánilailletéh:kcl li.apcsolaJos egyes ltértlések szabá~ 

lyozásárúl. 
_t\„z 1923:XXXIL tc. 7. ~-únalt bl és ;J) pontjában, vala1nint 

az 1927:\1• tc. 29. 0-iban fo~lalt felhataln1azás alapjún :1 ltö

vetltezőltet rcndele1n: 
{ 1) ~~Z olyan irat első példánya, a1nelyet ko...;cskedő vagy 

1nús iparüző a .saját üzlete tárgyairól vagy az azokból szúr
nHtZó ltÖVctelésCl\. felől üz\2tft!lC rCsz(;rc Jtiállít (szún1\:1, áru
jcgyz(;k, ltin1utatús, könyv1dvonat, leszin1olúsi jegy st,b. ), tc
ltintct nélkül arra, hogy azt a kiállító aláírta-e vagy sen1 és 
hogy az abban ltitüntetett l\Ö\'etc\és J;:iegyenlitésCt e.lis111cri-c 
vagy sen1, ha az abban :..:ilüntctett Crték főösszege (s ncn1 a 

1\övctelés egyenlege): 
50 pengőt 1neg nen1 halad 
50 pcngőnél több. de 100 pengőt ineg ncn1 h:dad 
100 pengőnCl több, dc 200 pengőt n1eg ne.ni halad 
200 pcngönCI több. de 5;)0 pengő~ 111cg nen1 halad 
500 pcngönél több, dc 1000 pengőt 111cg nen1 halad 

1000 pcngönél több, nünden n1egl;:czclett 1000 P után 

íllellll\ nlú e:-:il~. 

-.05 p 
-.10 p 
-.20 p 
-"-,50 p 

1.-- p 
1.-- p 

:!;. Jf 0'it·ír ] ' ~ L • .irH :~~; l'.'iriér," • <tiakuló kül • ··· „ . , 

t 2) Ha az iparüzö ugy"111nbból a vúllalkozúsból folyólug 
üzletfele r6sz6rc több kcrcs.2ti kirnutntúst: állít lö. az u'.óhbi lü
úllitott kereseti kilnutatús f1ö:.;szcgét - a lü1nututás illetékal:ip
júnak 1ncgúllapitú."a sze1npo01tjáh6l - azzal n vúllalati összeg
gel. a1nely utún az illctélh~t li:orúhbi ki1nulatáson n16.r lerótta, 

.,.,ö··et . , . csonos segelyezés1· 
··-- l seg. ~ • . . 

c.-:ökkenteni J~ell. 
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(3) Ha az (1) hckezd5.sbcn en1litett iratot bank- .vi;·gy: :::<:c;;.,.. ponthan előírt 1nódo1~- útí_r~i- vagy 11~:tlu0·· 11 ; pénzváltó ügylettel fogl:illtozó vállalat v<lltólesző.nütolással, hi- '":<<::~:·· • dl·él 1 észCt az 1. 
1 
•. „ 

11
.„. .. bf!lyecr felso reszevel e a 

i ·<·:,j·.-,. nun ... J·oleles A. d,l ico ,„ o . 1 t ·1· telfolyósítással, tartoz<isvis;';Z'.lfizetéssel, óvadCk- vagy kezesség- '. ... ( ·: bClycgezn1 '- · · - . 
1
• -.. t " évi,„ rncrrörizn1 ar ·ozi '"· _ 

·11 1· · · 1·1f1 · · · 1 · t 1 1 · l · ·1 • ,t >ldUnyt vagy tnaso a·.O ...... 0 - • ".' 1-·:uitó választasa vu a as1 JUta e t ·e sza1n1ta;,:;.:;a , valanun · )C - cs tülfólcli fize- , 1r,i p
3
e ·' 

100 
pen~o"r 111 e~l1,11odo _ 1lleteh.et ~d ... Hl -y l·o··z,·.etlen 

tési eszköz- (valuta), deviza), nen1esfé1n- és értékpapirforg'alo1n- 'f . .;-\., ·?-:.. "ntb-Ín r.;;abúlyoztt n1ö on, va5 ";_ · , 
n1al kapcsolatban állít ki, arra a kitüntetett érték föösszegének :_r> szerint, va~_:y a -gii.0 1vl" E· ~zánlú rendelet {Rendeletek Tura 
nünden inegkczdett 100 pen;;dje utUn 5 f illetéket 1':.ell leróni. ! ~·zctéssel ! o.100/1 · · .. · 

·1 u 8 ) 68 \\ ·1 ltell leron1. . t. . . ,,. a szám-( '1) _.;,.z {1)-(3) be1';:.czdésben e1nlített irat tnásodik és 1: 1.·10. o. · ~· .
11 

t•l-l ély"o- foro-aJon1babocsa asa10 
többi pCldánycira, valainint n!ásolatára 2 P illetéket ];:ell le- :·· t (S) A szan1lai e e '- J • <.:::::i . d0ll·e~é.seine1t n1eo-felelö alltal-
róni. Ez a példányonlténti i:letéh: azonban az elsö példányra :.·.1·.. \ailletél;:et az _elö~b~ he~i:.:Z~ 1:~,:!~1 ~1; "'kell leróni,:::ihogy a lyu-
járó illetéli:.nél nagyobb '1Cnl lehet. rnazásával olurab illetel'-b~lJ wn:::if lelŐyol-irati illetékbélyeget az 

( -) ' f 1 · · J l · · t b f 1t·· t t tt · t ·1 ' 1-~sztott bélyeg. helyett a ·
1
"e,g „e e"•s ul-o: i·e'sz1·e \teli kettévág-ni. ::> _.,_ o yoszan1 a uvonato a enne ·e un e e · er e i:.ekre "' ~"' .. . J·özepén e so „ ~ 

telöntet nélkül, a kivonat térn1értéli:.éhez képest az alábbiak értéltét jelzo sz~n~ ~ t J·ihi•·d~téséneli:. napján lép h~tál?"ba. 
szerint csili:. illetéli:. alá: (9) Ez a ien e e '- · - l"' - Dr Rc11<"e11yi Schnel-

l. az olyan kivonaira, an1ely csupán a .számlUn egy napOn Budapest, 19·l3i i~:i p~~~;i!;~onli~i~e~.el~ . 
belül bekövetkezett vá.ltozá;:;o~i:.at és a sz<iml<inak. ezeket a vál- 1er La.jos s. k. n1. t d. "_

1
: ·'rt.ö.,,löny 191,s. évi a.1igusztit.s 18-i 

t · l t 1„ „ l t·· · ( '/cgJ'clcnt a. Bu. a.v"'s 1 - ~ ozaso \:.a n1ege ozo, valanünt az azo ;:at ltöve o egyenleget és .11 

a „tartozik", illetöleg a „Követel" oldal forgaln1i végösszegeit szá111ában.J 
tünteti fel, az üzleti li:.önyvclési szabadivekre az 5.730/19·11. Ji.I. 
E szün1ú rendelet lRendel..:t..:k Tára 2.117. o.) 8. ~-ünak (6) 
beli:.ezdésCben ineghatUrozott G::;szcgü illetéket li:.cll Iéróni; 

2. tnás kivonatra az 1. pont szerint járó illeték tizszeres 
összege jár. 

( 6 J Illetéltn1entes az tiiyan sz{unla { elszá1nohis), an1elyet 
fizetési forgahnat szabályozó nen1zetközi n1egállapodásbun le
bonyolításra kijelölt belföldi pénzintCzct vagy nuis vállalat, a 
lebonyolitással kapcsolatban, ne1n közvetlenül a belföldi ügy
félnek, hnne1n az annak !11C;3bizúsából eljáró nui.s belföldi pénz
intézetnek vagy vállalntn1k ad. Ez utóbbi pénzintézet vagy 
vűllalat :iltal az ügyfél rész0:.·e adott elszáinolás azonban a (3) 
bel;:.ezdésben 1negszabott ill·:;·;Jk alá esik. 

l 7) „A. jelen rendelet alapjűn járó illetek lerovására a kö
vetkczö szabályoli:. az irányurJók: 

1. _J.\ 2 pengőt 1neg ne1n haladó illetéket szú1nlailletéli:.bé
lyeggel úgy li:ell leróni. hogy a löállitó a bClyeget az iratra 
felragasztani és u szán1lu (:~yik tétetICvcl vagy l;:.eletével Ut
irnni, vagy a !;:.eletet is ieltüntetö cégbélycgzöjével feli.ilbélye
gczni köteles. 

2 . . A. 2 pengőt n1eghalacló illetéket lyukasztással (perforá
lással) li:.ettéválasztott iZáinlailletél1:1Jélyeggel úgy kell leróni, 
hogy a kiállító a bélyeg :cL:56 részét az iratnak Ultala n1egör
zendö pélclányUra, vagy nhl3olatára, alsó részét pedig az üz
letfele rC~zére szóló első p(•lclányára felragasz:ani Cs a bélyeg 
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. t"!.yo·yys:::crGs;:; Egycsiilcl. Qrs:::uuos ~ 

9407 /19·13. • a környé.ke.n. 
A ke.se.riíYíz ára Budapesten es 

. . . ·, . ,- .. ,hoz a ·10.601/19-13. !(. lvL -·~z. 
~..;,. kcscrüv1z beszetz~Sl /na a·„,,.vszerész EO'yesület l\.OZ-

rendelet. ( n1c~jelen~ a~ 3r~~~~1~~~ba~·)Ooé1:teln1éb~n :::i·l~flJo-o~ lel::t 
len1Cnyc1 19·13. Ullo· -.11 . .,., 1. t' 1 a l·ülönféle tavolsagol--ia 

· t l ozz'1szún11tan1. ;.V iu <ll ~ 1 l • e•yse;o-e-}laszonl.:en 1 • 0 
, . 1. l·öltéso-ét nen1 e 1el :::i :::i 

tÖrténö szállítás és a cson.1?.g.~ 1':1
5

, '- cs~n1 ao-olúsi és szállítási 
· 11 ·1 . az :llao1HU '- Jan o •. - l·"• "l '"1-sen n1ega ap1 an1, < •• „ : l1 itott eladas1 arat '-ozo JU .... 

ltöltség felszá1nítása neU.:ul_ :n~::i-1~~n a hclycségel.:bcn érvci:iyc
Ezek az árult Budapesten ~-s. l""t' i"ntil sz·"tllíljűli:. a kcscrüv1zet. 

1·ercsl·edot'- e IJ a "' '" · Jt · el· sek ahová a nagy '- '- . : . ,- . ·. D'y i·övetl.:eztében e ern '-
, ti árai\:. az 1 f1ll'.~rcs ZdlJC:::i_ .. '-

_A,. huda~ze:dos hclysCgcli:.hCn t'!rv~nyes urtol. 
a szon1 B1t(1.ftpcst: 

· 1/1 üveg 16~ f 
Fel·enc József ltcscrü_._'ilZ. 6_ f 

· 7 ílD üveg. 1 ':. 
Hunyadi J;ino~. l.~eseru·11z 7/10 üveg 16::> f 
Ign1ándi l.:eser~v:z 3;10 üveg 111 f 
10-n1ándi ltcseruviz l/1 üveg 227 f 
1\~1 1·ra li:.e.scri.ivíz ??'" f 
~ 1/1 üveg „ .. .i · 

If.öriiy(k: 
165 fill. 
16·1 fill. 
lG·l fill. 
109 fi!L 
225 fill. 
225 fill. 

1Iira glaubersós . 
l „ 1. szcrnr az alább felso-

É'cleskuthy rt. cég ·-- .:oz csc ~ Btitluriest, 116.tyti.s-
_A,.z • t r·t,11·u1ul szüllitjn: ro\t helységeldJc az aru e IJ , '· 
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lct. 

Ors:-::á9os G11611_11szcres;;; Egyesület. 

ll szátulailleték lerovása. 

_.;. m. kir. pónzligy1niniszter 215·1/19,13. N. lvI. szá1nű rende
lete (111egjelent az Orszúgos Gyógyszerész Egyesület E:özle111é
nyei augusztus 21. szá1núba~1) 111egváJtoztatta a szá111lailleték 
lerovásásra vonatkozó szah:Uyokat. 

-4.. rendelet szerint a 3.<:.ln1Jan1á.<;olat bélyegkötcles .. .\. 1ná
solatra ugyanannyi bélyegl.'!t kell ragasztani, n1int az eredeti 
szán1lára, de legfeljebb 2.- pengöt. 

_.;. gyógy.szerészi szün1!:íkat általtlban egy példányban kell 
kiúllítani. Ha azonban \'d.lainely türsadalo1nbiztositási intCzet, 
rnagánbiztositó vagy egy2b 1nagánfél nctaltln két póldűnyban 
kfvúnnú n1eg a sztl111Jál, a Jn:ísoJatot a fentiel.:neli: n1egfelclöen 
fel kell bélyegezni. Önli:ént ,··rtctödik, hogy a 1násolatra felra~ 
gasztott bélyeg árút, éppen úgy, hogy az egy példányban ki
állitott .szün1lák bélyegkölt:>égét, a szá111la végösszegéhez hozzá 
1i:ell adni, inert a szán1Jab0!y~g a vűsúrlót terheli. 

_.;. közgyógy.szerellütásra vonatkozó rendelet értehnébcn a. 
szá1nlákat ugyancsak egy p(!Jflányban l.:cll kiüllitani. Ennelc el
lenére egynén1cJy törvényhatóság első tisztviselője szán1la1nüso
lat benyujtásút h:övcteli 1ne.:;. „Az egyesület ebben az ügyben 
felterjesztés.se! élt, clc 1nég 11lindig vannak törvényhatósiigok, 
ahol 1ncgkivánjúk a szá111la:n._isolatoli: benyujtásűt. _'\. közgyógy
szerellá!ás terhére benyujr,ott gyógyszerek száinlájáról szóló 
1nás0Jat a 111.852;1937. Pü1n. sziin1ú rendelet értehnében bé
lyeg1nentes, tncrt ez a ren,:J'-'let lcilnonclja, hogy a hatóság fel
hivúsüra beadott szú1nlan1::i..:.;olatok illetékn1entesel.: .. A.zokbnn az 
esetekben tehát, a1nikor ?a1:1111cly törvényhatóstlg szűn1la1n:iso
Jat benyujti:isát is 111egköv.)tcli. ajúnlatos a 1násolatra rüvezet
ni, hogy „a 111.825/1937. Pli1n. szán1ú rencielct értcllnében illetékn1entcs". 
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01·' •• lúrendelt D533/lv·-•" , i' rendelet a.lapJall , 
0 19.11 L\-1. E. ~zan u , 1· "tY'Hlahnazasa. . . .\ 2.88 - . - ·: ·- s o·y()o--:rszeresze .... J• ' 

Jnunkaszolgalatu, ei. ~~ l 1c1 tcl 1-.:1pcso-
u zó rcnc e , · . . ... e é'-'l'l1l?l0src vona '":; 

19
,tl. 1\-1. E. szá1:1u 

. _.\. lcgutob.'.11 :1.z : --l.:érd0s. hogy a. ~~SO/ o- ;óo-vszcrésze1i: Jn
\athan re1n1c1::11t i~\7; .. ,:~delt n1unkaszo1ga1~~~~t "'~bi~Cn a targyban 
l·endclet alupJ<ll1 ~. ,"e.1n·1 ~;:cll-e. A„z egye~ ·11·-,··11·1se''"' ü2:ycinek n1. · - t is en - · ~ 1--111e, ~ o ~ vudalnu1zas:1 . . -· Érlcln1L~~.;i 1uun.'-"- . -

1. t intl,ze t ,i.,. . ·e 
J.:érces . · „ · ..• i'úhoz. . „,.

1

, _ közölte oiz cg;..-„ . I'ornHll1.J blZl.-0. .„. '19·1 '-' ~zanl u.h.Lt .• „ '. '·en-
ldl . .,.. - "I ''"o~ '.212. ,,„)· .. ,.i. „ • ,._.erésznelt .Jd.lo " 1\. I·~o:-n1an.1 i„.1. 

1
„ -z·J1<C:ilatos gyo;;·:;.: „~ 

llc)g\_· :t 1llll!1 „,\.'.;. ·,~ :-;ülcttel. -
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! 

tés összea 't ü .. öe a behívásE>al o· . . .. gynun1szter állapít. · c,..,y1cleJuleo- cse~ e 1 .. !\. f• . JU Jneg". ö • n -..ent a n1 lt1r 

-. . enbek szerint . 
annyi 3avadaln1az' a nn1nkaszolgálato .,. . 
megállapít. u.st kaphatnak, an1cnn ~.toYOg)~szerészek oo·····"'' 

B 

yi a kirendel „ . 

G 

. uclapest l9-J'> 
0 

Ve!!ze"" 
rof· ' ...... auO' 31 .., -~ 

J Gyula üo-yv . 1:1· • • - Dr. vité~· v · o · igazgató. "• aracly Lds;;:ló elnöJ· 'i 

286 037 .1l/ l(ir. D' / · /19-13-XIII. · ~· ugynii111sztt111011 

'1 . : .visszacsatolt I·eiet· • gyo \. les erd'l · gyszertárak bere11de „ ·, e y1 országrészel·be1 zt~sene1- f 1 1. t levö 
tének szab:-'j \, e szerelésének és 

Fenti t. .• . . . ' '' yszerű átafakítása . eclén,·ze-

1
. arovu J·ercl • • ? ~erdésre vo · , . '- . ~lcre l:1 tesíten1 .. . 

ervénybcn va na h.ozo 333.,150/19,11. B a. t. Eln?l~seget, hocr n. · 1\L szutnú . ,,,y az 
. -iln1ennyibcn t . I cndcleten

1 

reszckcn az „
1 

. chat a visszacsatolt . . .. 
renclclet 2. . -~ s~bb - fokú ;(i)zicrazo- .- .keleti_ cs crdélvi o. „ szere~ J· . ~ db<ln iorrlal'al· lol '?atdSI hatosúrroJ· f. t .1sz.tg-~zc 1.et. Jloo-y _.-. L, 1. e cner0 '1.lT' 1 .. "" 1. en Hll'zett 
a 2G0.520/1931 ""· gyogyszertúrukat < <l cotcleznék n ,.,. - . 
út, - a rr, .' . B. J\L számú rend a megszabott hatr·ii ol'Og_y
reh ' , _,yogyszerészek . . . etetnek merrfelel „ , do clott 

nes veghat'°11·ozot . az «lsobhfokt't ]1"t·""· oen alakítca·1-
< " at clle · u oo::ao-oJ· · J " \ 

Budapest 1913 - n Jogorvoslattai é!l1et 'ind e ezen sr!-
böl: d· .

11 
.· •· · evi t•uo- 1 - net. 

1 • .: :::cl s. J,; • : ·":>: 1
0 18-ún. A. · n11n. , nnacso.". nünisztcr 1 - ,~ rcnt clete-

.t\z C<Y •. •• 7~ 
1 
··r „yesulethez ·1 t-J? l a félreértései·,. i.1 ezett fenti 1ninis . l~tivet_elték u rryó~~; ~~yn0n1'Jly törvény;!~;~:·; .. rendelet l<iküszö-

szertar·lt - 1::>. ""·· • ze1 .aJ"th: felel·· o„<tgban uo-ya · 
193·1. B i'omar most nlukíl~:ilt 'it o_s vezetőitől, horry o u, ~';.azt 
pont : "L sz. rendelet elő' . .- , . cs szereljék fel o. ' oJogy-
. ncn1 hely"- . II.1sa1nak: ine<rf>J 1„ d 2GO 590/ 
'\;-a. érteln1ében 1...:i,, n11.vc_l a ;)33.-150/1931 oBe e oen. Ez az iÚiis
napJ. . „<l a yocrp' ' t. . r..r ~- < ' . an ex·vénybcn . b „,,!Jz~r uraknal· ,1 • 1~9 · ~z. rendelet ') 
felszerelése c··s 1. \olt rend::Jkezé.sel·1r :1 "z ·10. évi auo- 3· a-· B '! ec enyzet 1. e\. n1e<1"fel 1 ·· ~"" · 

• l\ • sz. ren l l e - amennyib ö e o berendez(:,' ~':t' alakilható:i~ ~!~;~~~ ,21 e;;-felclelően k~~cl~~0i'. .. 1~ 260.520 1 19;.~: 
1'· t es enlél\"i lerCI . eo nem pótolh•tóJ· ,o .seg nélkül 'it 
ia.<oznúlalban· l1l"l··1'1~ten l9·[5, évi ci~ce1.J1'i·- a \"isszacsatolt k~ ~., CJanali:.". _. , „ · · H~l" hó "l .... -~-\. \-Jsszacsatolt 1. ,1 , _.

0 
: ndpJ:ng· 

350 ' 0 
eti es erdélyi 

\erületelten levő gyógyszertúruknult tehát mintegy !tét és fél
évi.iic van még az átalaldti..;ra, illetve a felszerelés pötlására. 

Budapest, 1943. szept. 2. - Dr. ·i.:dtéz Várady LcJ.s::;1ó elnök, 

Gróif G_yula. i.igyv. igazga:ó. ---
Ors:·::dgos (Jyúqyszcrés::; Egycsiilct. 

9535/19~3. A'< OTI vényeket a féllel alá kell íratni. 
Az Orszügos Tó.rsada1on1~)iztositó Intézet felkérte az egye~ 

si.iletet arra, hogy figyeln1c7Jrssc a gyógyszertáralt t. felelős 
vezetőit az OTI-vénye1t '.lláirutására . .l\„z utóbbi időben ugyanls 
n1ind gyalcrabban előfordul, hogy eln1ulasztjál\. az OTI vényc
ltet a gyógyszer átvevöjév.zi aláiratni. Jv!iután az a15. nen1 írt 
vényelc értéltét az OTI esetleg nen1 tériti n1eg, nagy gondot 
}i:ell fordítani arra, hogy nlinden egyes OTI vényt a gyógyszer 
{ttvevöje irjon alá. 1-Ia a syógyszer átvevöje nen1 tud írni. rá 
ltcll a vényTC vezetni a nevét és az írni nen1 tudó átvevő lássa 
el ltézjcgyével a vényt; :1z irástuclatlanoli: rendesen lceresztet 

s?.ol\.ta1\. ltézjegyük gyanánt hnsznülni. Budnpest, 19-13. {IUg. Jl. - Dr. i·if('.::; "Várady IAisz1ri elnölc, 

Grójj Gyida. Ugyv. igazga'ó. 

• .-4„ B1ula.pcsli Ii.crcs1..:,::clc!n<i ts Iparli:nn1n:ra Fötitkcira. 

ftjrtesítús a. kerl'szlény ke1·esl\.edeln1i hitelről. 
.A.. gyógy.szertúrtul'.ljdon'JSi ltri.rnalt lteclvczn1ényes hitelben 

részesítése tárgyában a t{e1".:.sztóny I{ereskedclnü Hitelclt Bi
zottságához intézett n1eglt~;rr;sésérc, n1int a Bizottság elnöke 
va.n szcrcncsén1 lcözölni, hogy ü gyógyszertári üzen1ek n1egerö
;:;itését és fejlesztését a Bizo·,tsüg eddigi n1UD1{ússúgn. során is 
fcludn.tünn.lt tekintette és több ízben folyósított Jnegíelclö fedc~ 
zet n1eHett u szoltúsos 25''/n-OS álln.nli garanciával gyógyszer-

táralt részére kedvC'zn1énycs 1~ ölcsönt. 
.A.. l{eresztény I(ereskedelnü Hitelek Bizottsága legutóbbi 

ülésén túrgyalta a tele Elnö!cség vezetése n.1att álló egyesület 
kérését és ltészséggel haj\andónult nyilut1cozott arra. hogy a 
gyógy.szerészelt részére a. szokásos fedezeti és cgy·éb fcltétclelc 
igazolása esetén továbbra is biztosítsa u l;:edvezn1ényes hitelek 

elnyerésének lehetöségét. Budapest. 19·13. aug. :~1. G·yuray él. l.:. (ötittkát'. nünisz-

tcri hizto~. 



' 
3l. l(ir. J.ie/;if]JJllli11i,<i:::l1,:ri1011. 

29D.8D3/19·!3. XIII. Orn. 

JI-Ion\·édelnii nn111li:aszo1gúlatra kirendelt 
fizeiési pótléka . 

gyóg;rszerészek 

.tl Jllayyaron.;,:'ági Gyóg!!s.:.·1·f:s::; Egycsiilct t. Fc::;cfösf:!Jr~J1ck, 
Budapc8t .4. honvédeln1i n1unl\a;,;zo1.-;·áJa'.:.ra kii·endclt gyógyszerészek 

fizetési pótlél\a ügyé!:>en n. a1. kir. 1nini.szterelnök úrhoz, tovüb
bá a n1. l\ir. ip:irügyi és hnnvéclelnli, valanlint e türgyban köz
vetlenül hozzii1n is bcnyújt1.J~t bcadván.vára, a in. l\ir, iparügyi 
és honvCclchni 1niniszter úrral egyetértésben értesítcn1 a t. El
nökséget, hogy az egyes 'nagünalkalJnazottaJ.: fizetésének újabb 
szabiilyozá.sáról szóló 36-10/19-13. 1\L E. szún1ú rendelet hatJ.l.ra 
a 2880/19.-11. ?IL E. szán1ú t"i:nclelct alapjűn honvéclchni 1nunka 
teljesitésérc kötelezett gyó.<:i·yszerészckre ne1n terjed ki. A. 2880/ 
19·11, 1\L E. szfi111ú rencl1.;J1!t :1 lapjün igényhe\·ett és 1nunkaszol
gálatra kötelezett gyógysz·~:~szek ugyanis nen1 !ekinthctök a 
nnznl1:aacló és n1unkavá!laló ~{Gzött. a szoküsos n1cgegyezés, ille
tőleg szc1·zödés alapján l'clí'ogadott 111agünalkaln1azottaknak Gs 
ezért a hon\·éclelrni rnunk:.1l·:ötelczclt;:;1»g tcljc.sitCséé1t nn.'gúlla
pitott tédtés[ összeget sen1 ll•llet :1 36·10/10·13. J\L E. sz. rende
let sze111pontjából fizetésnek te:kin~eni. 

.4... 111íniszter rendeleté'Jö! ilr. Ilolo.:s1.:dry s. 1'. n1íniszte!'i osz. tűlyfönök. 

!II. 11.ir. Ilö:::cllúlá.siifnJi ,lf!11Js.:·tcr .1.11. l(ir. If.ö:::clhitcísi Iiit·r1tal 

Uel;-esbí!és 

.A. n1. kir. közellüb.i.süi;yi Jninh:;zter az illatszerek. kozn1eti
](aj készitin&nyck és drogUr!acil\J;:cJ.: leg1nagasabb vi.szontelaclói 
és fogyasztói úrúnak rnegá!lnpitíl.sa. túrgyúban ki3dott .31.100/ 
19·!3. I'\:. J\1. .szci1nü rendelete ( 1negjelent a Budapesti I\:özlöny 
1D·!3. évi 159. szürnúban (~:.; a ll!agyarorszúgi Gyógyszer0sz 
Egyesület I\:özlcn10nyei 19·!:3. július 2·l-i .szü1nában) II .• szán1ú 
1nell6l~leténck 2/b. pon:jún.1k szövege és :.i haszonkulcsok helyesen: 

ill11tosifott is 11c111 illoto.~ított foypor. kir(rr: a 8.:app:111far
li1!1núukat -ífl::/o :• fJl<.f/.i/1""11.!;ilr //(.-(s :i,'f(J~·; !. ,;,;(~ fliurmi11chá· 
ru111 ':;i. ,2::~; 1!ius:u11'1úr:n11 t"/, 
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l\I. Ií:ir. Bc1íi9y1ninisztCriu1l1. 

322.638/19·13. xv. 
l\ n1agángyn.korlatot folytató orvosok steril kötszer €.:'. 

tömény;tlkohol ellátáss. 
A. iiJagyarors:::úgi Gyógyszcrés~ Egyesület t. Elnökségének, Bttd-apcst 

I·livn.Utozással a Buda.pesti 01·vo.si Iü:i.111aránn.1t és a ni.. kir. 
Ipo.ri A.nyaghivainlna1:: \lozzú1n intézett és n1ú.solatban idezárt 
fcllerjcs;,:tésére, fclhívon1 a t. Elnö!;:séget. közölje o. gyógyszer* 
tú1·,:.k fcle1ös ve;·.1•löivel. hog;v uz ilven célra rendel1;:ezésre álló 
steril ltötéizöszcrt:ldiül t!s Löi110ny Unco11olb6l cl.sösorbun lehetö
seg szrrint a 1na;tlngy~1t:url~tot folytn.tó orvoso1~nait orvosi 
gyal;:orJat u!ci\.al ]\.::tpc.<colntos, inc1o1\.0lt igényeit elégítsé1\. 1ti. 

Budapest. l0·l3. évi szcp~cn1bcr hó 18 .. A. n1iniszter rende
Jctéböl: clr. Sicr1lcr .Jdnos s. k. rniniszteri osztúlytanácsos. 

J1fásolnf a ,·111.0'11 11!1.í;i. x1~. B. l\I. ,~·.::dniil. i7dnlt'aH11 n1cllt:k-
1clt:röl. Budapesti Qr\"o:o! 1':<tff1'1.l'2. 15·!6/19·l3. Nagyn1Cltóságú 
B\:lü~ynünisztcr L_ir! .,,\ fö\•,"1t·0si n1agCtngyakorlo.tot folytató or
v0;.;ok 1\öréböl az ulóbbi \:ii\l)C:l1 törne;rcsen ér1\.eznek panaszo1c 
krtrnn.rllnkhoz flnliatt. n1~rt n rcndclCsük fenntartásához. il1ctö
\cg gyakorlatuk folyttü.üs:\h()'.': szi.11\ségc;:: steril kötszereket és 
Uhnény n.lltoholt li:Pllü 1n::::i.nyiséghcn beszerezni ncn1 tudjált. 
l{arL1rs::inl: az Orvosi 1;:;.:a~11:1ra. nünt törvényes érde1dtépviseleti 
szerv l~özhenjárúsút si.ir~ctilt. ·vú1nsztn1ú.nyunlr. legutóbbi ülésén 
fogla11r.ozo:t e pana.szoli:1t::1l (·:· azo1tat szalr.szen1pontból inda~ 
ltoltnalt talült<l. 1;:;.:UJönö.sen n sebészeti tényl\.edéssel !{apc.solatos 
orvosi szn„k.n1'.;l;;: ·:t sebr\sz•2t. nögyógyászat. gégészet, fogászat 
sth. gy::i.ltorl{!.c;únúl feltétl„n1il szü1c;;Ggeselt és pótolhn.tn.tlano1t a 
szóh::i.nforgó gy(ii!y:fnyezülc I<:.özcgfszségUgyi érde1c is 1cöveteli 
tehát, hogy azok ltellő n1~n 1.)yiséghcn boc::=áttnssanalt n JnagB.n-

··.~ •... ·.· ••• ·· . . . 
;:;. 
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gyako1·!alc: folv' ., ló .. „ ·'r~t'.:;.,;; 1 ól felterjesztéssel élt a rn. kir. földmive!ésügyi minisztérium-
vosi !(n.n1·11"t v:: 1·~· . 01 \ u.:::ok l'e!Hll'lkr:z(;s0n

1 
.\ B 

1 
• ·,'10 .,, ~,·,lo, nün: a. ni. .k.ir. lpu.rüg)'i. nünísztűrituuhoz. 1\. nL lür. 

<~·--
1
_ • :- ' i.:.ernunye ·,;z,_>rinr ,.,.? 1„ . „. ~- uc apc:,;t[ 0 ' ~ ,.... ~ ,~) <

1 
,orl,tti rend0.,-é"' ~ , 

1 
:_ · •·- e obhiekbcn e1C·1 do't 1 . t- -.. -•. -:/'·T·<.· -~·öJdnüvelésügyi n1ini;:;ztériu1n 159.316/19·13, I. B.-2. szcí1nú, f cn-

I!yrn ir:lnyü 
1110

·;;
0
;;;.„„:::':.v "')'-rc'nc!:.ur" :dnpj(.~ \01 ~„.~~e~dEs tdib Jcözzétctt le!ratúval ér>csilctle az egyesületet, hogy a 

gcs. szükséglclén~k· ,;~:,";·,~·~ll:,.'."' egyes !wrnar:11 tagol~" t,, 0'·nc, 0,.0gyszeru\rulc tüziúcszül<si:glotének l<iulalúsa, amennyiben tü-
aclatok felhasznúlú•·''"ti"~:· .. 1,'11.:"·'"1102• a rendclkczé•ÜnÍ-„ .• nyie. Í ;éwszcrü!<et !<ercs!ceclöjü!c'.öl Lcszerczn! nem tuclnúlt, a törvény
remükiicléstlt, p

0
",;·,;;; ,,;\0 '.~<c:gg'.I _ajfoljuk fel kai;iar:; ~- álló t iiatósúgol< első tisz:viselöjéuclt hatűskörébe tartozilt, 

sunk és tisztel!::: C -<L•\,):l1l~lto::;agod Ó"'zin'-c r • <-n.~ koz~ t Olvashatat,hn ·;;u.nk„ nyilv:'t:li'iisút. Buclap~-st 'rn.,;:igyrcibccsüié. ! A rn. kir. iparügyi mimszlerium ugyancs•1lc ilyen irányú 
·'"'" · c:na;:,oJ.;:: 1cHitkár és clnöl.;:, P'. I-I.-'-'· n1urcius lO; 1 F~iratot intézett az cgyesi.U·;thez. :K A.zoknal;;. a gyógyszer~.ir<.lkuul.::. tehUt, an1el);Ck tüzelöszerü-

1,et az 10·13--1·1. fütési évud:.·.:t nc1n Lucl:ák biztositani, kérvCnyt 
J;:ell Jntézniök a;: illetékes törvCnyhatósúg clsö Usztvisclöjéhez 
(alispún, polgárn1~sü:r, l<::ö'dg:1zgatásl lcirendeltsCg vezetője). _A,.. 

ltérvl:nyben Jneg l:H:ll jelölni a gy6gyszertúr cin1ét, felelős vc
zetöjéncl.::. l cngcclí'.:lyi.::s0nck) neve., a gyógyszertár helyet és lü-

~ g,.,-,, . [' ·- ~ ..;;,szt\r >t-t'"'· ,„,.,z ,„ " • ·~.1. .e.oszer 
]IJagiraror'·"· · · G . - ..._.,_agz lfO!l!/-'>':::cr(;,<;::: 

ellátása, 

'.ü
új-

\·utli'.ozva a. 159.:Jlti. 19·13. I. B.-2. I•'. l\L .szún1ü. leiraLrJ., az 
5S.000/1D·l3. 1(.._. 1(. 21.í. :1zú:nú rendelet. ,:lapján kérni ):;:ell a 
g:yúgyszertár tüzelüszer ·.:ll:ü~t.súnal:;: biztosilüsb.t. 

Indoltul fi..:i lt:het. hozni. h0g·y a. gy6gyszcrlúr az 1S7li. évi 
:·G.V. tc. nlapjúr: nüil::.üc!O. ;e :~eli.igyininiszler felügyelete n.l:1tt 
úl!ó l·~ÜZ(.:g·{~sr:.s0gügyi in»ézinény. étinelync·k 1nül\.üd0se \\.özértlcl\.\.i 
fontossúgú. :üt'g J:;:ell enili~~,l\ továbbá. hogy a 2~·L200/19·13. Ip. 
,;,L sz:'cn1ú l'l'Dll~:let \Eudo.tp.;,.;li l~i.i;~lüny 1D·1.3. ntújus 1-i .-:z:!nHt) 
--- \~n;n'n n g-.·(1gvst:erlúrak l\.ö:~érLlel::.ü 111i.ili:ödésének fontos.s<i
i:!:Út'a- ~·igy1;J~~n;;1H;Í· ~·- Jeh·.:tü·.'é leszi, hogy 33r,;-kal több tüzelü
~:,:cr: vá;;úroih~:s:;ant\1( l:s 'o:.;yn.:,;zlhas.s:~lH~l(. nünt 1Júrnliiy inús 
i11tt:zn1{:ny. ln(lol~ul lc:hel felhozni azt is, hogy a fentebb közzü
ti;;tt 15H.:J1G.-l~l·13. L, B.~-2. F. 1\-f . • '-::zú1nú leirat hang.súlyo:~za. 
hogy a 155.000_ 1\J·13. F. },L :oz[ltnú rt.:ndelel t_Bud~\ptco;ti E.üzlüny 
lf).13. niújus lli-i ,;zún1 ') S. ,·,-únalt ! 1) bel\.ezd0se 6rlein1éi1cn a 
türYónYh:ltó.sUg;·-Jl: lü:~ifa :;zi.ii(sl'glet1~ncli'. rnegúllapit:';súnál fig;;e
le1nlJl~ '1\.dh::c -~:enni n ldilün•1GzŐ intézn10nyrk (igy n. gyógys~Zer-
t{cr) tüzíú' :-;::.\il-:c;~:glett':l is, 

,.,\júnl«to~; :~ l:·~:rL'lL'111lv.:z a ;;:v·úgy:-zcrlúr Lüzelöszer ken.'.sl::.c
düjl:tDl ig~1zo1Ci.:;t ( ct n1('6l"'ndelühüz int(!zett levél) c.satolní, 
1uncl;:;i1lii 1-:ilünil\:, hogy e:. ;~"!'L'.;-;l~i.'dönr:k ne1n úllotl 1nódj6.ban a 
gyóg:y;.:ZL'l':.úr tiiz,,Jd.;;;:1.1 r ;.;zül\.s0gll'tél b\ztosílani. 

}-„ l~1~rYl'ny1T :~ pt:n~·r,.~. a rnc:ill~kielrc 50 filléres okinúny

hülyeg; rnt;·a::<Zt.:lnd1J. 
But.1ape;.;<.. 1D·l0. ~.;::(T1i..1'1n'1er :;o. Dr. ril(;::: 'Fdntdy LrL1·.:::fó cl-

nö)\.. \"!;"(,';s 'l'Uior titl~ür. 
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..ii .li.J. ICir. Bcliiyy11ii11is_::;f6ri1u1i ·v. Üyyosz/álya, '111'int 
szereket t;:·lfc11ór,-:ö kü.::po11Ii szerv. 

22/17. !{: Sz. 18·!3. 

ll li:úbítószer niegren<lelójeg;yek olvasható ltitÖltése 

.Dlagyc1rors,"::ági Gyógys.z~'r(;8::: Eyycsiilct t. El11öksc~gt-11cl.;1 
Btulapcst. 

Tisztelettel. érte.sítcn1 a L»..'kintetes Einökségct, hogy a 
árun:i.gyl~ercskedöktöl nyert értesülésem szerint az 
ben nagyon sok luibítósz-=rniegrendelölap érl1:ezik a gyógyszc~ 
részektől, ainelyeknek írása nehezen olvasható, vagy olvashak 
tatlan. Bizonyűra felesleges rán1utatnon1 a n1egrendelöjegyek 
olvashatatlanságából .szánn~1zó hibűk következnH)nycire, }(érem 
azonban, hogy n1éltóztassék a hivatalos és a szaklapok útján, 
esetleg nuls alkaln1as n1ódon közhírré téletni, hogy a 2222/193,_t 
N. E. szán1ú rendelet 7. §-<inak (-!). bckczclé.<sóben elöirt Cs a 
!{ábitószer n1egrendel0si jegyfüzetek aJknhnazásával azóta n1ár 
egysóges forn1:It nyert külün n1egrendelöjegyeknek olvasható 
irűssal lecndö kitöltése a gyógyszcrószek és a gyógyUrűnagy„ 
kereskedők közös érdel\c ,}s i:ogy az oh'tU;l!atatlo-n irássa.l kltöl
tölt ri1cgrt-1ulclójcgy alapján c::;:cl;ö.~ölt rcndcl{st a. 9yógyd.ru-
1111.gykcrcslitdők r' hö::·ös 1_'.rdck jigyflc111bcr6tcléucl 'Jl(...rn icl}c
öitih. 

Budapest, 18·13. szcptL:rnner 20. /1.. nüni.szter rcndeletJböl: 
Dr. Barf()/fy s. k. föl\apitúnyhclye:tes, ügyvczetö. 

10.223/19·13. 
On-,·.".:dgo.<J OyrJyys::cré:::t,-: Egyesület 

:.Pest-vár1neg;rei J;:özg~VÓb>J·szerell:!.tisi szán1lá.k ltleg;rertlitése 

_t.....z Országa:-:; Gyógyszerész Egyesület elnölr.sége eljárt Pe.st
\·ánncgyc sz{nnvcvöségénél a J\özgyógy.szerell<ltási szán11űk ki
egyenlitó.sc érekében. „A. szCLn1ve\'ösóg az clnöksóg köz
benjárására közölte, hogy az egy hónapnál régebben be
adott gyógy.szer.szúrnlák kiutalúsa bcfejezöclött. EzL'knek 
cllcnór'.ékét 8-10 napon belül n1inden órdekelt gyógy.s~:er
tártulajdonos ineg fogja J;:apni. Ez allGtlo1n111a! felhívjuk ltartár
saink figyehnet. hogy az OB . .\ száinláli:. IJt:nyújtúsakor a szii.rn
labélyeg illeték 1nellE-tt a 0.75~'é-os nyugtabélycg illetéket i.S ok-
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_lh!iúnus iorg~~i.n1l;.~üú-;;úii:-:,úg I~·1~-;z:in1itús~:. a, koz:rnet.ilr.-al 
kés1,! t 1nónyek.;1&.l 

.:\?. Ors:-:ú;;os Gyóg:ys;:~'r,:O~~~: E;;ye::lii~'t 10::.üsleinényeiben l;:.ö
zö'.jiil~ ''- l;:.o~:inetllH1i k0sziL;n 1~n:,·cl·: a 31..1GO/l'J·i3. IZ. 1\I. :Jzá1nú 

rendelet. alapján nn'g'-<1Ho::.o:t úrnit. ~\.z egységes cljúr~1s 0rr.lei;:.éhen iclhivjuk v;_Jo.n1c:nnyi l;:ö:::-
rorgalrnú g:,'ógyszcrt(>.r felpl\i~,; vezc:öj0n:cl;:. figycln1ét, hogy a 
(r1,-·ór;yszertá1·akn:tl;:. a 1n. :\:ir. bclügynüniszter űr 318.6·16/19·12. 
~Ztunú rendeh:tl: ll'-'La;;ynr1)rs::,úgi Gyógyszerész Egyesület l(üz-
1crnényei 19·12. június ·1-l ·;·.:::u1n1 J han11adik bekezdés érleln1ében 
t>Z á\talúnos forgtdndnd6n.ll;:. <tZ ;Jüüil~l-12. P. ?1L s:c:ú1nú rendt:!-
10t.tel t:apcsoiu.lban \·aló \Lh~·crit{tsa ci1n6n joga van az olyan 
d1~1:c1'. i;ruLtó eL:rlú;,i árú:1.·z '.2".'u ieláral ;.;zúnlÍlt~ni, a1nelyt;l;:.t:!: 

neu1 in:!.;~·l:·;z.~ r:\lis v~nyel~r~.:. S?.ul.;;:\\:alnal;:. l;:i. 
)„ '.2'.~ fl·lúr L<.::h:·~L a l~•J:·:nlL·Likrti l~(,:-;:,;it1né:1y-:l;:. 1Jruttó !.!lad:,si 

ár:\ho:: i;; fi..·lsz~cn1ithaló. Budnp1';.;t, lD·l::L o\;:.'.ób~r S. d.,-. i-iiC:::: 1/Úl'(Hly Lás::;l,j einük. 

rcrcs:; 'I'iliur titi;:[lf. --
;~I. J\ir. J{():.;(l/dld;:;ii!IJIÍ 11Iini:;:.i1 l' ,'J.:.appanil"ut?ti 

\l5lD.1Si'. lD-13. 

f\:lk,·:r;i\.i1:_ E l. clnic·\. il1·:.::Y n 1dh·L'tl~·-·zi:!::.«L a Gyi')g:,'5Zc:l'1}

~i;>:; l: ~-Ti V<! L11 o~: L ·.1 n j \ 1 ii\ n ·1. · l;: Ö~'.~iln l ,, ,:i ·:.:s l: \:dj él~: 
.·.t. \1;'. 1;1~',,' ~1 ~ ; ,',;, i1 e;,', 1 

!1 ; r'.i p'. ~ :. :'..','.~p'.::~ ',; :\~:"~'~"\:;. 
ri.n1,·ly L•.:l'lH;.,.: ... , .. , ''11 br,.:;.-)n1!L:cn:l1'> nl\nLlt·nfajllt 

plpc'r·.:. z,:tt gyiig-y:„;-::~ppauol( i:.;. I--Ia gyúµy-
é\'.',·.·n.:«::cl~ l. •:·v ~q;.~;:l;.::;:tH'' 11,·, 1-Liil :' f•:nl n1t'g(1ll.qJlto·.c n1vny
n::1s:1;„:n\)l i(ji1iwt. 1.:apL:Ll: ,.,)\H us..: n !diiiinhlizr·L a ld.i\'L'U;:ezö 
J:1>nccpnk\-ircn li.'1r·.l·11ii l1'.:,_z(clli'.:\:on:\l Ogyt.•h

1

1nlll: lesz y0.,,·c, 
13ncl<ll!l':il, 1~1.l'._l. ni;:t/>]l.'1" ·Í. D1'. J['!rin11 .fú111J;.; s. le nünisz-

'.~~ri .scg\~dtill~úr. HZ iroll:1 \·t:~:;•töjl'. 
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282.330/1~·!3 . 1Y1. Kir B [ ·· )CIII. szám.· e uovndnisztériuri~. 

./\.Jtt>J.i tih:ai , lnt.~riegok és súl"'t_•o]c • 

A 

J ~ nitsZ..eétése 

lrfagyarors:=dg' G . • yogy~"e · tekintetes Elnöl:-, r~s.: Egyesület 
Fenti tár , .._seocn.ek, 

a gyóay, ~yu felterjeszté · · súl·uoka"t szertarakban ,·s haser~ ertesítem a t EJ ··1 .s. udane~"' 
J az 190 . . sznal t . · no i.:se-r, .· ·'~. ~ébl ~n hitelesíte:i'-~e llleltóleg az a1~;6.~!:,,~ttikl~.i rnérleg~~;,.,~o~y 

· m Közp 
1
. m teli Sőt · '~ · orvénycil l ·

0

• es hitelesÚő i t°n I Mértékügvi. Hi. le~en mértékek hitel': érteJ. 
domán o n ezetek nem i; v' va.,a Jelentése sze .· _esllesét a 
hi;elesfté~rem~.~~~i~- céljaira ~~~/~~f~a'I:ert azok ~;~t parc~~~rltk-
mar nem nyerh t ,ozo iranyel\·el· . ' amelyekre a ' ,·'.. u-

Tehát . e_ nek. ·' es szempontok 1 _ nercek-
pontból a_nallt1kai méröe 1···· .. a.kahnazast 

valo ellenó . . sz ,ozoknek mé . . letébB_~dapest, 1943 ~~?s:'~k hely~ nincs. rtekh1telesitési szem-
0 . Dr . • 4tzé! .. e _i t;ar ho 20-án. - ' .. s, i .. m1n1szteri t·i · .\ miniszter ..,.nacsos. rend e-

10.580; ID·l3. 
Országo·· G .-szám. „ yuuys::eré!>.'"' i"i' ...,gycsiHet. 
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Országos (";yóo11szerész EgyesiHet. 

szám. 

A dobot.- és papíráruk ára a háborű kitörése óta több al
is emelkedett, az egycsülel a NOSTRA dobozok és 

[~ró.t nündazonáltal mostané.ig változatlanul hagyi.a. A 
lc"utóbb 140 százalél<OS felár azonban már el-

"' szükségessé teszi a NOSTR1\ dobozok és cím-
rendezését. Ennek meg!elelóen október hó 23-tól a 

lépnek hatályba: 
NOSTRA karton-doboz 20 db vagy több tablettához. 10 doboz 72 fil\. 

karton-doboz 
10 db tablettához 10 doboz 60 fil\. 

J:lOSTRA kartol1-doboz 
suppositoriumhoz 10 doboz 100 !ill. 

10 db 33 fill . 

NOSTRA cimke 
Az egyesület a Nostra dobozok és címkék :l'.orgalonl.baho

'ata!úból elért bevételt a Noslra propaganda fokozására· !or
dítja: mór ez is elkerülhetetlenné tette az árak rendezését. A 
Nostra doboz n1ég igy is lényegesen olcsóbb, mint az üveg
üOln, teh'1l hasmálatúrnl a gyógyszerész közvetlenül szol
gálja önmaga jóllelfogott guzdns'1gi ér<lcl<ét és ezenfelül a 
Nostra propagandút is elömozditja. A Nostra propaganda !olto
,Osa viszont mindenkeppen a gyógyszcrlór jav·úra szolgúl, 
hiszen a Nostra-moi,galom a gyógyszerészet munkaterületének 

egyetlen védöbástyája. . Az ezidószerint rendszeresített Nostra doboza};: és címkék 
jegyzékét az Országos Gyógyszerész Egyesület Közleménye ok-
tóber 30-i st.ómában fogjuk közzétenni. Budapest, 19'13. október 21. - Dr. vitéz Vciradv Ló.!lztó cl~ 
nök. Grófi Gyula ügyv. igazgató. 

--· 
Qrszó.oos Gyógys;:crész Eg11csület. 

10.645/18•13. :~ szfr.nilabé.l:y-eg~ é.s n-yugla.bé.lyeg il!et6lt fels'.l.án.1itásn. 

A közellátási minisztérium ·\3.:l22 1843. Xlll. K. i\\. számú 
rendelete kimondta, hogy a szúmlúk Jdá!litúsúnál \er.ótl szám
lailleteket, valamint a közszú\litúsoknál a nyuglabélyeg illeté
ket a kereskedők. vevőinek külön felszún1ithatj81:.:. 
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i11. J(ir. Iparügyi J\.finis=ter. 
48.710·19·!3. XVIII. 

.-1 g;vóg;.·szert:árak tiizelőszcr eliátá.sa 

Aíagyarors=áoi Gyúgys=crés:::: Egyesiilct 

Buclapest. Bcadvúnyúra értcsítc1n t. Círnct, hog,v a iolyó évi óprilis 
hó 30-ón 1negje:lcnt 23.200 szúrnú rcndclctcn1 az cddi"i joc

1
ava-· 

korlattal szakít.\·n, a gyógys7.crészekrc nCZ\"C cgé,:.;zcn'"' kivé'021cs 
helyzetet tcrcrntctt. ki1noncl-.·;:i. bo,r;:' ük 3::>0 'n-kal tübb tüzelö
.szcrt: vósürolhatnak Cs fogyaszthatn<.:k. n1int bónnely n1cis üzlet, 
iroda vagy n1übcly. 

Ft.:lhi1:01n ~:zonban Dz Egvc:;Lilct iig\·cl1n0l a I(cn::skcdclcin
(,3 I(özlckcclé;,;ügyi I\Tini:-:ztc;: úr 5~l.OüÚ.l!J-13. szörnú n1ójus hó 
n-~·111 rncgjclcni r2ndclctérc. 1ncl;.- szerint a tiir\·ényhal(1súg ccL.:ü 
tiszt\·iselöjc incgúllapitbatjn. hogy tlizclő:::20Tckböl egy fogyasztó 
ré::zére cg;.·üttescn 1nennyi :-:~o!.;;;últaíható kí. ·van tchúl ró le
hctüség, hog:·: n kCreln1e:t a il)r\·ényható."úg c!sö tbztviselüjc 
valan1ely forn1úbo:n or\·osnlhas:-:a. 

Budapest. 19·13. ó\·i október hó l~-én. :\ ininiszter ri..:n~ 
d0lcléből: 111auashú:::11 Béla s. k. n1iniszicri tanócsos . 

:100.903· 19·i:). XIII. 
.!11. l\.ir. Bcliigyniinis:.:iériuni. 

I.Iun·~·é~h·llni n:unkára kirl'ndelt. gyúgyszerészpk 
vis:-;zr:i.·út.elo 

Aiagyarurs:áui Gu(Jgys::crés::: Ern;csiilet Elnökséoéne!~ 
Budu11c: t . 

. ~\z Egyesület Elnöks0g0nck a fcnii túrgyban a 111. kir. hon
\'(dclmi n1inl:-:zter úrhoz íni6zc!l és onnan h•)zzúin n1cgkülcli.ítt 
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lt[. J[ir. Kö:;i::llútdsii_r;J;i 

357.710/19·13. xv. fö. o. ' iflini8::::tcr JI. Ii'.ii·. L\(j:.:cUátri.~·i Iih•at-ai·:;·,: '.·'.t 

1\ g,yógy~z.erfárak zsírs7,iiJ\séglet:ének biztosítására engedé~ 
l:'o-C'Lett sertés heszolgúltat.á.si kütelezet:tségé.nek teljesítá')éi

1
é 

törté.nő beszániítúsa. 
l\ilagyarországi Gyógys:::erész Egycsiilet 

B1ulrrpcst. 
A Nu.gy-Budapest területén l>:ívül lévő gyógyszerlúrak a· 

gyógyszer kCszitéséhez szükséges zsirn1ennyl.s6g biztositűsára 
bérhízlal<lsi szerződést ezidöszerin.t a hízlaló beszolgúltaté.si kö
:eJezettég teljesítésébe történő beszú.n1itás n1ellelt nen1 köUiet
nek. 

A magánháztartás zsfrszükségletének fedezése céljübó! bér
hfzlalö..si szerződés ahipján lcli.:ötött sertések ugyanis a hizlaló 
beszolgáltatási J;:ötelezctt.ség teljesítésébe nr:n1 szán1ilha'.ólt be. 

Tekintettel arra, hogy a gyögyszcrártulajdonosok (bér1ök) 
által a hüztartúsi zsfrszükséglc'. fcclcz&sért.:' szolgálö sertésen 
felül bérhizlalá.si szerzüdés alapján lekötött toviihbi 1 darab 
sertés, lényegében n1agúnbérhízlalúsnak t;;kintcndö, ezért n. kü
rellnr>t teljcsithc.tönck találo111. 

~4.. vicléki g;yógyszcr'.úztulnjclonosok (bt:!rlök) r0.sz0r;._; n1eg
atlatott az a lehetőség, hogy beszáiníbl~s nólkül bérhizlnlú.s, ina
gánhízlo.lás, illetöleg· a fiJtt·c'.nplialúsúy clsü ti8:::fviscl6i!I(·:: bc
t1yujfott- i!]{Hyl(s alapján !fOi!doskotljana.J.: a s .. :·úbanh'·eö .:·sfr
nicnnyiség l1i:::fosítá~·áról. 

Budapest, 19·!3. október 19 . . !\ 111inisztcr rcncli.::Jetéböl: 01-
t'Ctshatatlan afríínis s. k. 111inisztcri tn.nácsos. 

10.8.'30/lfl43, 

li ItX:i 
1
/ lletBgsé.gi !Hzt:osíi:ó Intézet Szá111iejti}ségének <·in1e 

.A. lvL·\:V Betegségi Bizto.sít6 Intézet Szúnifejtöségc felhívta 
az egyc.s:üle: fígyelin0t, hogy ri. gyógyszeré.-;zek n1ég n1indíg a 
száni:fejtö.súg rógi ciinóre külciik gyógyszer.szán1ldikat. Ebből 
kellen1ctlen késedeln1ek. szúrn1aznak, ezért nyon1atékosan kéri 
vnlnnH:nnvi kö;:furgaln1l1 :.c·::ógvszertür felelős vezctöjl!t, hO&"-'· 
a. hcnyujfundó szú1l1h"tl~at é{.jövŰben az alábbi cin11·e küld,i6k: " 

366 

>r· 

-i 

l 
367 



l(l.!J..l.l lü-l:l. 

Budapest. 19~3. november 5. - Dr. vitéc Várady Lás=ló el

GrÖÍÍ Guit1a üg;yv. igri.zgató. 

:\Z migetliolye·ze\ t [J;yógyo;zerek és szerollalüeriológiul 
1té::.7.i1 :nb1ryel:: f el~;talólagn:" tl)rzskön)'""\"Ct.&3e 

1netél<es hclyTöl újólag nyomatél<oson fellüvjál' oz érdcl<el
te1' figyelmét. hügY uz cngccklyczcll gyögFzerel' és szero-bak
teriológloi ]tészitinényelt folytotólogos törzsltönyvczésévcl MP· 
csolotos \öodványi tlletelt - :innyiezor S pengö oluninybélyeg. 
nnonY első lop. \llel,·e első póllnpból o bcodvúny áll -· a corzs
lrön)'vezési l,érvényhCZ \;ülön céges boritél'bon csatolandó. Cc
gcs boritél' hillnyirhan, cf;gcs zar;.sl<óbal1 vogy olvasllOló ·oclyeg
zöVd ellátott boritél<1JC11 \d1cl o szóhantorgó ol<mányhélycgcltet 
becsatolni. A bQritéltt„l, i\lctvc a zocsl<óra rá ltcll írni: „Kiud-

v(!.nyi n1e~.é1t''' J{rmgsúlyozzált. \lQg)' rnncnnylhcn a kiadványi \lletélt 1110\-

\élrclésc nem u fentchb ts.!lwrtetctl m•"clon boritéltbrnl történilt. 
n10gtörténhc'ti1'. hogy clvi;sz. vr•gv mcgsunmisül és lgy felesle
ges ]<éscddnwltrl vagy esetleg újohh lündásolrnt oltoz. 

!1z onl!,oü(;]yoc.<'lt FYÓ(t;;czc'r·t"' i's ;•.zer·o-hlllc\or\o1ógiiÜ 
)cc'2·7.í'ani·nye1r [n\ytató lu!t'>' t lir„,•sJ<iinywúsr 

lllctékcs hclyröl fcl\üv.iúl< az érdci:cll gyógyszortúrcl< fi
gyolmé\. ;,ogy nz ongccldyczc\\ gy·ú[!\·szoros és szoro-bo\;tcrio· 
Jógicl ltf»7.Íl!11énYck iolytutr"l"gos töns\rúnvvc7.ésél inlnc\•on év 
nov·ombcr hovúbon l:cll a m. !:lr. Orszi:i;os Eür.cc;is·1.sé~Ü''Yl ln
té?.etnél \:érni. Kér\ényrzés c!trn1\r:szl{\S:' cs'é\Ö1 o lcés.;:\tménY 
a jö,·ö é1·bcn forgalomban nem \l\rthatú. A kér:·i:nyd:c! "" 
a\t.ir· ftnsorol: n:lct\:r! ,,;-{en:ú, ,, eé':rrr szu'cáló ürla1:0\rcm 1 h :z::I 
l;észítrnényclWél 3 példúnybon. \;ülfiilt\i l:is'!.il1ntr„yc1:ni:l ~ pU
dúnybant kell bc:wúj1<rni. z\z clsii pé-\d{:nY bélyci;i\\ciéltC 3.- P, 
n músodi!: és ]lannod!l:, il\C\':o csc\lcCCS ncc·:rclll: „ddún1· il
letékmentes. Kénvisc\e\cn1:ént l:\üiin lti·n·tn

7
i úllitr:i1clú \:\. /,r. 

úr\cpol: rnindl·:él oldolúro lehel irri. · Az erdélyi és c1é\\•id6\ti l:•\;;c\tnl''nycl<rc ng:,·unc?. "" tnti:7.-
kodés vonn\l:ozil:. ,·cgyls anncel: cllle'crc:. leoµ,:.· e vk:

1

.cr•cs'<1nli 
l,cleli és deli orszirgrészcl: lrésr.\tménYci ugy:m tclc\g\cncsrn 
engedélyezve vnnnok. nml:nnk a í<0\y\a\i>h<!!Oi• törzs\;ilnyvez.és&l 
is ugyanilyen ürln11olrnn. ugynn\\ycn inód<>n ltdl \:érni. Egyetlen 
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*t 1 
szám"-ront -1 ' 1 ):i.n <iz ,j Kiadványi illeték. j: Bármilyen készítmény folytatólagos törzskönyvezéséről is 

iégycn szó, a kérvényhez külön céges borítékban csatolandó 
annyiszor 8.- P okn1ánybélyeg, ahúny első lap, illetve elsö pót-
1opból a beadvány áll. Ezek az okn1únybélycgel\: tehát nem a 
}>.érvényre ragasztandók, hanem külön borítékba téve melléke
Icndók. l ... borítékra rá kell írni: „Kiadványi illeték". 

A l\1'agánalkalmazottak Biztosító Intézete. 

lz-5523/1943. 
!~ gyógyszersiiun.15..1;;: elkészítése. 

Országos Gyógys::::erész Egyesület Budapest. 

~A...z Intézet mór több alkalo1nmal fordult a gyógyszcrtárak
hOZ a gyögyszerszún:lúk helyes n1cgírúsa céljából. Tuiivel azon
ban e ld\·ónsógot ncn1 n1inclcn gyógyszert{1r hallgatta meg, 
ezért az intézet kéré::ét a kövctkczökb<::!n isfflcrteti n1cg. 

A vényeket szún1lúzni n1indcnkor havonta, negyedéven
ként kivételesen c~nl-;: ;_:kkor kell, ha a. vények értéke a havi 

20 pcngöt nc1n éri el. A v6nyekct or\·osi bl:lycgzö cn1elkcdö ;;zún1:.1 szerint ren-
dezve két csopottb;:i. kell osztani: 

A) 1(ülön1cgcsek. 
Bl I\'1agistralis ;;0nycl·: és con1primntClk. 
Ivlindkét csonortban a szú1nla első rova1úba. az orvos bé

lycgzö szú1nút, n.16so<likba az últala elrendelt vények szú1nút és 
harmadikba a ;;6nycl-;: ugynnc:::.ak or\·osonkénti tétclszinnút l-;:ell 
a valósúgnnk incgfclclöcn feltüntetni. inert az Intézet kérésének 
oka az, hogy az or\·osai {1ltal rendelt ';ónyck darabszú111út és 
ért.(>két külön-külön n1cgúllnpíthassa. 

Pót és !eló.rat csal~ a magistralis vényeknél kell rovatban 

feltüntetni.. Számlabélyeg mcgtérítésCt: az Intézet viseli és a n-i.a!:_;istralis 
gvógvsz0,rck utD.n a ,.G':ója" javúra Budancstcn ~, vidéken 3 
finKft von le. 1\ szúmlfiból nyújtott. kcdv.ezn1ényt nz Intézet 
vonja le s így azt ~ gyógyszcrtúrnak u szón1lán 1dszú1nítani 

nen1 kell. -~ gyógyszertár bélyegzőjét n y(:nycn úgy kell elhelyezni, 
hogy <• vény és {trtétclc!-: olvnshatósúgút ne znv:.trja. 

~\ ::;zún1lr'it ~.,_ budapesti gyógyszcriúrak inindcn hó 3-i.g a 
Tcsti..ilethez, vidékiek G-ig l;;i)z\·e:llcnül az Intézethez ny(1jt-

sók be. Budapest, lfl·!3. no\·cmbcr 6. - I-IinclJJ s. k. igazgató. 
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& . M. Kir. BeliiayminisztériHm. [atott g)·ógyszerszámlált után fizctcll számlai!lctél<et és .ny~g-
d i'n. lm ... beliih'J"niniszter 300 .lJS/l9 / ''Jfobélyegilletéltet a szám16Jrnt benyujló .gyógyszerész iavara 

e c_te a kozgyóg·yszerelF F . "·ÍI· .. · ' 13· 1:· ~L sz{unú ' Tcsal< az esetben van mooomban felszam1tam, ha a szamlat 
here rendelhető túpsze''. .~~", '.„ elo'.eg az allamltincstár ~·~:: ftevö gyógyszerész a számlát szailályszcrüen felülbélyegzi és a 

A k„ . ie \. .u~tnal\ felen1elé-se tárgy'! -_er„._,;:fJerótt bélyegillctéicc: a szárnlúban lcülön felsz(unítja. _t\.n1cm1yi-

67, §-úban. vala,;;i;i a e;oeserol szóló lB76:XIV. te ·· ··. ;' ben be yeg e en számla érkezilt be hivatalomhoz, úgy azt kény-

l 

ozegeszsérrürrv rend .. „ "il Jan , - .1 
t 

1 

elso bekezdésénel- ' 6.000 1931. iVI. E. szúmú rendel · ~36, és ·(.Jelen leszelt a számlát benyujló gyógyszerésznel< visszaküldeni. következőket rende~~n~onlJtlloan kapott felhatalmazús ~[" • 0: §-a . . Fentielt alapján sziveskedjélt az Egyesület tagjait megfe-
. upJan a >. '1elö eljárüsra utasíta.ni. 

A jelen rend 1 t . !. §. Budapesl, 19·13. november S. Alíspün helyett: clr. Blaskovich 

320.00011942. B :rJ e .melleklelében !elsorolt tá . . 6, lt. vm. főjegyzö, 
:~1~1~"~~N~~i. a. jel~n s~~~~~1~fn~~W~k\~fl~é~~0)~~;~;i;~e:1~1\·:~rtot~ 1\-1. !{ir. Betügyrninisztériun1. 

dl a \.at lehet 

A jelen rendelet a i-·1 · . 
2
· · §: 

rui. lctB1lt?.clapest, 19·13. é\:i ~~~'.~~~l~~~.ego<:k3n?pjf1n lép hatúlvba 
e JO : dr Lot'r< /· · 1 -an. - A. m1·n· ·l · J1.íall'.J-l · .;'-ov1c1Istvánsl-· -. iszcrrer-
e\. e~- a 320.418/19-!3. B TvI : \..l 1gazgato, osztúlvvczetö1 
l\ kozgyögvszcr 11 : .:-·: · ~~- iencelcthcz. - · 

rendelhető iápS;crcl~ [i~;1~, illctoteg az úllan1kincst8.r terhére 

Caphosein 
Colostrin 
Dc1na1tos 

Flossin úrpanyók 
Hordensym 
Hordomalt 
l\1alt.iron 
l'v!altosit 

F.::ron1pcchcr 
\Vander 
Szent Istvltn 
t{1pszcrmüvek 
\Vander 
\Vander 
\Vander 
I<:rompechcr 
Sz~nt Istvón 
túpszerinúvek 
J(ron1pccher Oriza 

(l\-fcgjc1cnt a Buclnpcsti J(ö:::löny 1D·13. 

gr. p 
100 3.4íl 
100 3.34 

150 1.47 
250 1.54 
200 1.93 
200 1.93 
200 3.·!S 

150 1.47 
. 250 1.8!) 
ct•i nou. "' · · u-i s:::an1ában.) 

Gl 09' . Pcst-Pilis-Solt-Iiislnni i~dr1nc.11.11c _A '1',opc'111J·a 
. ·.:./19-13. kig. ! .:.u ,) 

Iiözo-y(lo·yszn-· ll ' 1_ • . . l:J~ n •. <.:.lC a. ast szatulák ki·'ill't.- . .- .- . 
1 

, • • 1 ,ts.ui.Il a szan1laillehSI· 

.'1 Jfnr
111

„
1
rc .. ~ .· . , . ero' asa · i.. 

••• JIS-Alfll CrJIO[l!fS-::.Crés::: E . ~[1.1/C'>iilct Tck. El11öks{:g{11clc, 

.:.\. ~argybnn 10.308 ·19.13 <:z 1, tt 1 . . • Budapest. 
sCsCre ertesítcin 

1
,
00

. 1, ·_.:. ·: · _a.,t lOl.za1n intézet'. 111 cg-kcre-
, . oY a. I~ozgyogyszercllúlű.s terhe".r" ~ kiszolgúl-
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,:\ n1. ldr. beliigyrniniszter 32±.348/1943. B. 1\1. szán1ú ren
dc..Jete. Az egysé.ges összetételií gyógyszerelt {-s gyógyszel"" 
ldlin<>legessé.gelr ellenőrzése tárgyában 1dadot.t 200/1933. B. 
1\-1. 6zíunú ltörrcndelcthez n1elléltelt szabályrendelet módo-

sítása és Jde-.gé.szítése 
A közegészségügy rcndczCséről szóló 1876:XIV. tc. 167. §

ában, v<J.la1nint a hatósúgi orvosi szolgúlatról és a közegészség
ügyi törvények egyéb rcndclkczéscinel: módosítúsúról szóló 
1936:IX. tc. 21. §-ában kapott fclh~\taln1azús alapjún a követ-

Jtezöl;;.et rondele1n. 1. §. 
A 200/1933. B. Iv1. szúni.ú rcndclelhez 1ncllél;:clt szabályren

delet 3. §-ónak (1) bcl~czdésc akként n1ódosul, hogy a gyógy
szcrkülön legességek f orgalotnbahoza tal6.nak t udomúsul vételéért 
250 P vizsgálati díjat kell fizetni. · 

2. §. 
A 200íl933. B. l\1. szúinú rendelethez incllékelt szabályren

delet 4. §-únal\. (1) bekczd0sc akként rnódosul, hogy az éven
lténti törz;,;ltöny\'ezési dij :iz egysége.s összctételü gyógys;-:erre 
nézve 25 P, n gyógyszerkülünlegcssCgre nézve pedig 35 P. 

3. §. 
l\.z egységes összetélclü gyógyszerek és gyógyszcrkülünle

ge.sségck. árvúltozásánalt ellcnörzésl itöltségci fedezésére 1tészit
rnC.nycnltint ( tö1·zsltönyvi szCunonltint) és árvúltoz::lsonkinl 3 P 

díjat kell iizetni. 4. §. 
Az 1-3. §-ban e1nlítetl díjnknt a n1. kir. Postatakarék

pónztár 100.917. szún1ú „B. M. Gyógyszcrk.észittnények vizsgá-
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-~-==mou ==:i!lil ......... _;J'!!'. 
lat a és forgalmúnak ellenőrzése, bevételi számla, Budapest" el- ~:_·._•;_.:_.! __ ,'.·. , iele,,n r_,eGn'".d.Ue(,r

3
et

1
nk• 1

1
1_11Bro.· eJ1e·s~5:nz,·e,1k1-1 ún?,g;~~1e\Ae:f1a.-,~1·~,.n °1,11~bsáz;t'evr~~h~~~ ncvczésű bevételi csekksz8.n1lára kell befizetni. .t~ „ """ J.Y _ _ __ - ... 

:1:-- ayidCJUle,,, a · - 1 .,_ , 1 110 ,,- 12111 1~t::1 ho 9 en. 
J e„ B1tüapcst, 18·,~· .,e\~ ·1, ·íllamtitkár. · 

5. §, 

l\ jelen rendelet kihirdetésének napjún lép életbe, ezz,..
1 egyidejüleg a 342.632 ... 1941. B. lVI. szú1nú rendelet hatályát veszti. 

Budapest, 1943. évi nove1nber hó 9-én. 
lyett: dr. Johan Béla s. k. á!lan1titki'lr. 

(11Iegjelent a Budapesti ICö:::löny 19-}.3. éui 
:rzátnában.) 

M. Kir. Belügyminisztérium. 

.A... n1iniszter he~ 

noveniber 

A m. kir. belüg;-núnisz!er 32-1.349/1943, J3. M. szán1ú :ren. 
<lelete az úgynevezett konunerszinjel.:ciófr, hon1oeopathiás 
szerek, vnlanünt a .külfüldröl behozott egyes - kábitósze. 
rek ellen(írzése üírg~;ában kiadott 230.513/1H35. El. l\1. sz. 

rnndeJet eg,Yffi rcncleikezéseinek n1ódosítása tárgyában 

.A.. közegészségügy rendezésCröl szóló 1876:XIV. tc. 167, §
ában, valarnint a hatösúgi or\·osi szolgólatról és a közegészség
ügyi tiirvényc:k egyéb rcndelkczóscinck 1nódo.sílús[iról szóló 
1836:IX. tc. 21. §-ában kapott felhatahnazii.s alapján a követ
kezőket rcndele1n. 

!. §. 
.A.. 230.513/1935. B. 1\rI. sz{unú rendelet 6. §-a akként inódosul, 

hogy az úgynevezett kom1nerszinjckciük cson1agolására arnpul
lúnként négy fillérnyi ellenőrzési jegyet kell lcrüni. 

2. § . 
.:-\ 230.513.„1935. B. I\:I. szflmú rendelet 7. §-a akként n1ódosul, 

hogy at: u. n. homoeopathiús készitinenyek, illetve a belügymi
niszter {illal csctcnldnt behozatalra engedélyezett küliöldi 
gyógys?:erek ellenőrzési dija a készít1nények kicsinybeni eladási 
órának ielfelé kikerekített 20 szazaléka. 

Eszerint: 
0-1 P-ig terjedö eladúsi 
1--2 F-ig terjedő cladúsi 
2-3 P-ig terjedő eladúsi 
3-4 P-ig terjedő cladósi 
·1-3 P-ig terjedő cladúsi 

ellenőrzési díjat kell leróni. 
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ér 
ár 
úr 
ár 
ár 

után 20 f. 
utún •!O f. 
után 60 f. 
után 80 !. 
utún 100 f. 

- + , · Joiatn jj(;.a .:-. : · " 913 évi not,cmbe; 11-i íyett: e.~.. B·ic'aiJesti 1\:öztönu 1 ·- · 
> (l\'feg1c!ent a ' • 

·::f s:::árnában.) 

1 I~· Beliigyn~ini,;,·zter. 11: • l..tT. 

Gyógys,::e:rf.sz Egyesii.?et L lüa.gyarország·i 
El-liöks€.géneT' 

Btu.k!.pest, 

t -ór:ru~z"'rtó.ri jo-• 1..,n"án megvon gy o.:r- ... 
p._z 1939:IV. _tc. 12. ~~~ ~ .':'(.~ ö•·öl~ö:::ci l~érlu.:~ili, l~::gy a 

" - i·l "'r gyo;-:ys-~ •<· 

ndt 

to·tt b.-;c.sérteke~ e:~ ~ J ,05 OOO -pcn~üt az u30uL \n;~.;~,,.-=,s·-,~1el.01 

~~11~::~r:~?:~;~~'.1::i;f ~::111~t~~~i1~; :, 
ben általa:n1 . n1t.:g'"':. :1 t „ •• ,n iclön bo;lül az. UJ t:n,,,,'-' Y 

. ·-1~; .. „,letet - he.l c..:.i..: anya::;\.--·"'" 



§'§' 

3. §. 
_/l.,. jelen rendelet klhirdct&séncl;: napjún lép hatályba. 
Budnpcst, lP-!3. é\·i nove1nber hó D-én. - .t\ n1iniszter hc-

1',.·ctt. dr. Johan. D:]la s. k. úllan1titkúr. 
• (i\Jcgjelent a flttdnpcsti E:ö::löny _1D.J3. Cvi noi...•ember 11-i 

s.:cirnciban.) -----
l\'I. 1\:lr. Ipari 11.nyaghiL'atal Textilipari Osztálv. 

209.125/1943. 
G-:,·úgyszertárn.lt ltötözözsineg ellátása 

l\!Iagyarors::ági Gyógyszerész Egyesületnek Budapest. 

Folyó évi augusztus 11-én kelt 8970/1943. számú beadvá
nyukra értesítjük:, hogy az abban foglalt kéreltnük alapján a 
gyögyszertúrak kölözözsinegszükséglctét színes müselyemperlé
fonálból 19·13. évi november hó l-től kezdődő 1 évre terjedően 
az Első Magyar Cérnagyúr rt. útján biztosítottuk. 

A biztosított rnennyiség 2000 gyógyszertárat véve alapul, 
gyógy.szcrtáranként átlag évi 2000 rnéter, összesen -!,OOO.OOO mé
ter, azaz négynüllió rnétcr. Ezen inennyiség elosztása a Icnt 
e1nlítclt cérnGgyúrban való fokozatos legyártás után, t. Cim kí
vúnsfigúnak incgfelelően, a tn. kir. Ipari Anyaghivatal Gyógy
szeripari osztúlya últal a sz6to::;1.túsba bekapcsolt kfitszcrgyúral>: 
é.s nagykereskedők útjún kerül n1ajd lebonyolitúsra. 

Intézkedésünkről nevezett cérnagyúrat is értesítettük. 
Budapest, lü-!3. novc1nbcr 11. - I\:cipclebo s. k. h. osztály-

vezető. 

llI. J(ir. Bcliigy11li1ds::tcr. 

Ii. n1. 1dr. he-1Ugynüniszter s:i-!.17";'/19·l3. szán1ú rendelete n 
pilot'arpinun1 llydrochloricu1n or\·osi renclelésé.nek 

szahú1;yozúsúr6l . 

. :.\. l\.özcgC.<:zség'i.ig·y rcndcz6s0röl HZ.óló 1S76:Xl\r. tc. 137. és 
1G7. 1~-úban~ 1;;apot~ ~f~1 lhatalnutzú.s a.Lipján a l\.övetl\.czöltct ren-

dcle1n: 
1. ~· 

Pil0e;u·pinuin hydrochloric111not, vagy pilocarpinutn hydro
chloricurn tn.rtallnú gyögyszcrl a gyúgyszer:t1ral.;: állatorvosi 
renclch·Cnyre a további int6zkcd0sig ne1n szolgállathatna!t ki. 
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""";{' 
;-i-Y;J! 
<t1< 

... _.\.z 1. és 2 . ,_ 3, ~· 
idopontjtlban i:. ?· I_endelkezései a ·e1 h ·d .„e.sz ·•IJa1 'I J .en rend,,. le' l t. J-' i·ochloricun

1 
t 

1
"" )ü~)an n1ár r»l·'·' - - la alybalép· ra) ar al!nú . · '-"-„~aron lCvö .1 ese 

nen1 vonatkozno.J· gyogy.szcrkeszítlnén . 1· pr ~c~rpinum "· .) e ere {InJel „ 4 - tc.iok-

A Jelen rendelet - - · ~· 
Budapest , kUurdctésének na --

böl: dr. L::i·1..T~k19:~· nove1nber hó 13-ü:Jan lép. hatályba. 
(.i1Iegjef.c~ ot1ch Is!·v<in s. k. i,.,.azO". :\. n11n1szter rendele 

. it a. B1ulapesti 1····~1„ ". oato, osztályvez6· .. té-... o_ Oll-1/ 19' j -0, · 'f· · novcniber 16_. ,.,. . . 
---- • s.-..(t'!Jiaban.) 

11.210/19·!3, 
Ors·--úgos G "' yógyszc-ré,·,e E - 'gye-sii.let 

--'i ,-Hüunosener1!'1a o ' vahtn_1int a g.r~7. ~ U 1 - 1e• 1aszru1Iii.-:•;-. 1 
·\ ~ _ . i:Orla.tozá.s~t '-.>Qu.n..::r 

- ..1H. !{1r 71--· • •. - - • 
VC'l 1>:orláto· t·. ~ll~llS7.t0l'iUnl GlDQ.10•'- ' • ,.. z a a v1Jhr·1 , „.„3. ~•I r.: --· • 
a LUZelöany.1ri·ol1:k't·l·~.:1l~se:nergi_u_, vala1nc·1,·. ,.,"""· •. ~.c..a.n1u reudelstt>-

<::> • ••• • Cl 0 ~, J· . -- <. ; " •• •':-:.'• " 
_.;. rendelet ,., . La "i.lt\::!\:o.skodtls érctef-é.c..b tt.::JHuszn.álá:Ji'.:.t 

hoo-i• 
1
. . 0. ~\-a l·i) b 1. _ . . • '- • en, 

o a. •Orlato.-.:U re- d - . e ... ezcleseneJ· 6 . 
s:;.·e:,rláral.:ra„ 11 cl!~·c::e:&-ck hatálya. '" · P_01~~Ja kin1ondJ'u 

-"- 19 :\ nc1n l1.--r;ed lci a 91 -·. , 
I·ur· .-·- '\· (ll hekezdé- Jugy-„ on v1Iagitása. .:.e szerin: azonban 

.. -•\ rendelet a tilos a ltirakzi.toJ~ 
ina1.:un jelen; - B_udapesti I{özlö11. ' 

Budaoes·; ~-e~, e.s kiJ1irdctése ~]pj~;·_.~6 ~?Vi:11l??r 17-i szá-
dr, ·t:il{·· ·i--, ' -9·.w. llOVt..'lllbL:r 19 G . P'-'Lt haLillyba 

... (lra.dy Lcís.z:ló eino··1,. . roff Gpuia Ü!Z',.,..v •.• '" ~ lgd.Z,g'iltó, 

JI. kir. I"'' l.IJ,:;( lltil<ii>Ü!}l.d .1lii11is::, ,.1• JJ. J.:;r, ]"'" 11 l.u.:c .dt<iui Iiicutal 
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Cvi 159. szű.truiban és .A. !\1agyarországi Gyógyszerész Egyesü
let l(özle1nényei 19·13. július 2·1-i szűrnában) II. szóJnú 1nellélt
Jct0ne1t 2/b. pcin'..júnalt szövege e.s a haszonkulcsol>: helyesen: 

i/futosílo!I {.-: nem. illulosilolt fo51[JOJ'_. 1.:"irc'.t·c a szap/Htl!lflr
tnl1nún-fo:~// .J!!.:í'.í (l!C!J.1/l"l'Hkilc11c ls :i/10(;ó) 1 ,i.i~"(- (/1armi11cllá

ro1n a:o!_, ,!,i~í 1h11s::o11luiro1n (;íi). 

Prst-Pilis-Soll-lf.isku11 i:clrn1cgyc :11ispdnja. 

Gl.09-1/19·13. ldg. 
ii{öz.gyógyszerelláiási szútnlák Idállításánál a szán1ln.illetéli 

lerovása. 
:l J!-lagyarors.-.:úyi Gyúyys.:.crL:.~-::.: Egyc.<;iilct T·ck. Etnökséyénck) Bu(la.pcst. 

p._ tárgyban 10.308/19·13. sz. alatt hozzán1 intózett rnegkere~ 
sésére értcsite111, hogy a l\.özgyógyszerellátás terhére lüszolgál
talott gyógyszcr.szf!_n\lú\t utún fizetett száinlailletkl\:et és ny·ug
tub0lycglllcl6kc: a szá111Ell\.<1t benyuj:ó gyógyszerész javára csalt 
az eselben van n1óclon1ban fdszün1it:,ni, ha a szú.n11át tevö 
gyógy.szerl'SZ a szú,1nlCtt szabályszcrüen fe.lülbélycgzi Cs a le
rótt b(•lycgillel(>l-;:(:t a st.i111lúban 1>:ülön felszúnütja. _A.n1eru1yl
])en bl~lycgtell'n s~:ún1la 0l'k~~:-:il>: he llivalri.lo1nhoz, úgy az: kény
:clen le:::zelt a :::zú1nlúL benyuj:.6 gy6g·yst.Prészne1\: vi;;szaküldeni. 

Fcnth:l\: alapjún f.:t:iYeskedjCk az Egyesület tagjait rnegfelelö 

eljúrjsr:t utasitani. 
Budapest. 19·13. noveinher S .. A.li.spán helyett: dr. Blaskoricll 

s. 11:. v1n. föjegyzl.i. 

be-liig~·nliniszter 277 .717/19,1:3. B. }L -~·,z{uuú ren„ 
:.1. \}yúg;vszer(~szt>k Orszúgos .Jóléti -~lapját illető 

járulékok befizetése, eHt'nfirzésc é:; behajtúsa tárb>J-·{tban 
kiadott 80H.rlH85. I~. ~i . ."Zúrnú rendelet ldegészítése 

/;.. ni. ldr. 
<lelete. 

J\ gyógyszeré.:;zi jóléti ln .:lzn1ény lé'.esités0röl szóló 1D35: 
III. tc. 1. ,~-úban ka.potl fe11HL:o.l!nazús alapjún o. 1~övetkezö1\:et 
rcndelc1n: 

1. ~· 
.:.\. közforgal1nú gyógyszert.úrban a 30D/1935. B. 11. sz{unú 

rendelet 1-2. ~.-{dnin n1eghatúrozott Jnagúnv0ny után fizelcn
dö júrul6kot n gyóg-yszert<h· engcdl'lyc.sc 19·1·1. évi j.n1uúr hó 
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1-töl kezdödöle,„ nyert. o ütalünyösszecrben . i·· o is 1zctheti, 

J\..z útitlún\·o;;. ío.:i _ 
6

· \). 
az engcd::!vn tl ,_ < •• keclvez1nényt 
2G0.520,•ID3.! .. Bol és :._l befi.zet"·.s·t· nye1t g:,óg:v.:izc1; - , ::\f '" 1g,1z0Jo · i;,,z J,oleles 
szei llL iner,·ö1·J2;1í- : .szan1ú l'enclelet lG csckk.c:zeh t:nyt 
lata soritn oazt _:_ l·s_ e_llenórzés, illctöl ,·rr \'~anal~ utoJ..,,ó ))(•kezel'~~ 

kivana'r't ., ! eo <1 gyogyszcrtüt· t:„c 
· < le n1utatni, vizsgá-

EZ'll"C]·- 7~ , ne elet kihirdet ; .. „ , \;- .. 
Budapc.st, 19.13 ;.,· e;:,o..: napJa'.n lép hatályba. 

Johan Béla s- j. e1_1 novcinber hu 1'.:!-ép ·\. .. 
· · '· allaintitkúr. ·· - n11n1szter helyett: 
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Orszcíyos Gyógys.:·er{:s.:: Egycsii1ct 

11.27-1/19·13. sz. 
:\z 19B9:i\r. t. e. 12. §~a alapján 111cbryont gyógyszertári joR 
gosilyún~·ok ú.i engcdé1yeseit. terhelő fizetési ki>telezettségel<: 

.A. n1. kir. bclügynüniszter űr 28·1.98·1/19·13. XIII. szún1ú 
leirata ( n1egjelent az Országos Gyógyszerész Egyesület I\:özlc
n1ényci 19·.!3. évi 3:3. szúD1ü.ban) részletesen n1egvilágította a 
n1egvont jogosílvúnyok új engec1élycscit terhelő kötelezettsé
geket. _A,.. leirat utal arra, hogy a vonatltozó jogsznbúlyokban 
foglaltakat abban uz ese:ben lte11 alkaln1[tzni, ha a feleli: l;:özölt 

n1ús n1egClllapodús ne1n lé:esül. 
l{.iván:itosnrL1t 1nutatkozik, hogy az űj engedélyes az anyng-

1..:észlct érléiH'.~t az átvétclitor teljes összegében fizesse n1eg a 
n1cgtérítésrc jogosu1tna1L Ez az új engedélyes szen1pontjáhól 
azért indoli:olt. nlivcl így ltönnyohben jut anyaggal jól ellátott 
gyógyszertárhoz . . t\. gyógy.szcrtúr régi tulajdonosa ugyan ncn1 
viheti c1 a z:-\rnlt gyógyszcrc1tet, nn1int crröl a !\I. 1{ir. Ipo.ri 
11.nyap:hivatal Éleln1iszcr és Gyógy.szcripari osztúly:°lna1t 
350.165/19-13. szán1ú út:rat2. (n1cgjc:lcnt n ?.lagyarorszúgi Gyúgy
szcr('SZ Eg-yc·siilr-~: I(özlc111énvcl 1!}l3. évi 3 . .szún1úhan) ado~t 
'.új0J{OZli{t~'t~l. :'léit n. ncn1 :i:.úrŐ1t cik!i:cl~ct S('lll vonhatja cl n rr·n
dt'.S forgrtlon1ból. de a gyógyszertári jogo.i:;ítvány újra atlon1á
nyr-.zúsát n1ep:clözü idöbcn rendeléseit cs0tlcg korlútozhri.lja. 
an1\nf.'.1( nz lenne: a 1(ÖvPtkczn1l:nyc, ho&,')'· az új jognycr'.es úru
\'D.l szül;:öscn ellátott gyó~y.szcrtárat venne út. .A.z any:1gk(~szlct 
órtt'.

1
J::('nPk ldfizctése az új f'ngcdólyc.s részére nag:yohh híztosi

t(;l;:ot jeh'nl arrn. hogy n. korúbhi engedélyes a: 1ehetö.c;;éghcz 
l_~l"pc~:. nH'gfclelö anyag1i:észlettel ellátott gyóg·yszcrlúral «d-

~on a•. Budapesl. 19·13. novcn1bcr 26. dr. ril{::: V„rirad11 Lás:::11j cl-

nö1L Gníjj Gytda ügyv. igazgn::ó. 

11.31·!./19·13. 
1~z :\ltalúnos 1Siztosítú és Segélyzű !~gyesiilet néYv{lltozúsn 

l\.Z f'-1 ltalúnos Biztosító es Seg0lyzö Egye.sültot az Orszúgos 
C+y(igys:-:,•rl·sz E;-!ycsiilclhez intezclt úUrat.l szerinl :Hl·l·L januúr 
hó 1-{~Vl'l 1nc~'\"{LltozL~ttj:1 nl:vél és n1int B1ulu1Jr·s.'i •. Lf/aldHns Tf'
mr!/.:c,:(:·,i (s„ Br iC!Ft°!;i Bi::-tosilrJ In/1:::r:/ fog lovál:rb nll.Hi:ödni. 
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19·1·1. január 1-töl a tagok a gyógyszer árának 30S(-át fize
tik: a gy·ógyszcrtúrakban, az eddigi 25i;-~-os hozzájárulás helvett 

Budapest, 19·13. novcn1bcr 26. dr. vi!(::: „Várady Lds::ZÓ el~ 
nöJc Grójj Gyufa ügyv, igazgató. 

11!. kir. Ipari .llnyagllit·atuz Ji,'lcl1nis::cr Cs Gyógy.<,',--:Cripari O.s;::f<i!y 
350.9í6 /106/19·13. 

Insnlin Jdcscrélésének beszüntetése 
Ors::ágos Gyógys:::cn.'.s::: Egycsiilct ·nagytcldntctii. Elnöks(ginclc 

Budapest. 
Felkérjük a nagytekintct.ü Elnöl~séget, szíveskedjék az 

Egyesület igen tisztelt tagjaival közölni, hogy lejárt Insuli.: ,Jk 
ki<:.srrélését közérdekből Tnegtiltottuk, n1crt ncrn engedhetö 
meg a Tnai Vi.o;zonyok niellctt. hog:y gondatlan kezelés folytán 
tönkrcincnt anyrrgot tcljrs érléküvel pó'.o!juk. A_ gyógyszertúrak 
az Insulin kisz0lgált:1bísa alkalinúvnl legyenek figyclcn1n1el 
azok lcjá1·nti idejére és 1nindcnkor a régebbit szolgáltassáJt kl. 

.!\_Zok n. gyógyszC'rLírak pedi.r_t. arnclycknclt Insulin forgal~ 
nn11t nincsen. h:1!1cn1 csak a;; c.':ictleg·f'.<; „.statin1" vényl'c töl'ténö 
kis?.olgiil'.-;_lt(isrrr tá!'olna1~. oly:inkor lt.Jrjélt az illc:iékcs nngykc
rcskedötöl az úru kicserélését. n1nikor az n1ég felhasználható, 
~cJ1út. néhflny hónappal a lcjürati idejük előtt. 

Eudapc.ist, 19-!3. novcn1ber '.:!O. Siska. Lcis:::lr5 s. k. osz'.ülyvc~ 
zctö J1clycttc.s. 

-·1 S.::(f,·( :·;f1Ji·iiro."i 11!. kir. Pi.'.n.:·iif!yiya.:uatós<igtOl. 
138.-!50118·!:3. II. a . 

.:lit:tlúnos forg;a.Irni adó, forgalrni acló•,;áltság és fényiizési 
forga!rni adó átalún;vhan fizetése 

.·1 j[ayyarors.::úyi G.11óf1ys.:-crl,c,·.--: Epycsiilr-t 7'. 1!JlniJl;s:r'._ru'nc7t, 

Budapest. 
\ién-zés 

J\„ n1. kir. pénzüg:y1niniszlÚ~·iu1n 187.911 10·!3. XI. h. szrin1ú 
r01Hlclett' alapján értcsitl n. kir. pénzi.igyigazg·a~ós;:ig, hogy az 
500'10·!~. P. :.\f, ~z. 1·Pntlclet 10~. <'· (8l hckt>zd~~se alapjún fize
tenclö IÍ!iui<inos foroul111i:ulrjiu1k r/rl(}l.'fi:iiss(11i r('1ul.~',:'('tlir11 rrt!ú 
ji::r-tr:.~.é:f rt ni. kir. ]ii:11:iiyy;;ii11i.',.:f(ri11111 o.:. _1[).f./. {rrc i.',- c11yr.·
cf1'.f,11c .::/e. 
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veszne];:. _.\. nyila'.'.ltozalot ltiá\li:ó gyógyszerészeket alaltuló 
közgyülésre kell ö.sszehivni. l>i„ ltözgyülés ltilnonclju az aclókö
zi:isség n1egalakítiisát es intézöbizottsftgo: vúlaszt. .A~ i!lb.!ző
bizottsúg tagjai: egy clnöl.;:, egy elnökhelyettes, háron1 intézö
bizoltsúgi tag, egy elnökhelyettes, húrorn int6.zö1Jizotts(cgi tacr, 
lt6t inlézöhizott."úgi póttag, négy felülvizsgúló bizottsági tag Ú:c; 
kl'.t felü\\•izsgúló bizot'.súgi póttag. 

_i\.z inlCzöbizottsúg egy arra alltaln1as szen1élyben (a.ki ne1n 
gyógyszerész is lehet) titkú.rt választ. az intézőbizottság fel~ 
ügyelete n1e11c:u ügyvitel cllútús:.íra. A.z ügy"vitclL ellútó titkár 
jelentékeny 111unl.;:üt vCgcz t:s ezert n1unkúját dijazni szokús. _!\..., 
titkür tisztclctdijút az intézöbizo~tsúg úllapitjrr n1eg. Ez a tisz
telc~díj az adóJ.talányösszegekJ.;:el együtt kirövúsra kerü\ö 
kcze16si kölLséghöl fo1yösitandó. ~4..z adóközösségi tllkúr szerné
lyének klj,,lölé.se és a vele való n1egii.llapoclús az első felada
tok egyike. ni:n·csak az6r: is, hogy a .szervez.és körüli nn1nkük 
elYúgzés(•nél a yczeU.íség rL'ndelkezúsére álljon. 

a. J\ fr,rgahnl adÓl'é:l1d::zer é.S az a~lúkÖZÖ.':i.Ség·i ügyvitel 
n11:gisn1cr(•súre szüksége.s. hogy az üg)'Vezetö tilkúr is111erje a 
vonatkozó p0nzügyi rcndclkez('.St:l\et. Ezen is1n1.:retek legjob
ban az 500 lfl·12. P. '!\'1, szúinú renclcll't alanos {it:anuln1ánvo-
zása út.jún SZC'l'C?.h('tök llH'g. . „ 

·L ""'\ fí.'Jlliek .szel'int n1('g<tlak11lt atlóközösségi in'.üzöbizut.t
s:."ig· kt'l'\'\•ny fonn:'tj{1bnn hL'jt·lPnti. illetve J.:0ri az i1!1.'L:k<:.s 
pünzügyig<'z;:;n:ós:\g· útjún a nl. kir. p~nzügy111iniszter úrtól az 
n<lóközö.ssüg n1t>galaki'.ásún«k Cs n1üköclt\s6nek cn1-;"odélyez62üt 
és kéri az adóközösség útalúnyt:isszt>gr!1H:l~ n1cgúllapitúsút. 

5. _-\ pénziigyig:izg·atús<ig hPké!'heli és be is .szok:a k0rni 
az iclóközö::;.séghez tartozó gyó.:;yszer;ürak forga!.ini nclata\t, 
nc-\·czr:t.csen azt. hogy a gyógyszert.úr n1ilyen összegü forgal!nat 
bonyolit le. Ez a;.; adat a kcn~st~t.i. iill'tYe vag)'Ono.clóV<tlloinús~ 
ban is sz.erc'pel. A„ pénzügyig·azgatöság ezenkívül is kérhet rnég 
ad:tlszolg·(tllntús:, nn1it az in'.L•zöbizot.tsúg. illetve az adóközö.s~ 
s{:g· t.e!j(:Sít.cni köteles. _.\ fH~nzügyig:azg·a.tó.s{lg egyez,o;,:';g fO!'Iná
jában úlinpftja n1eg az adóh:özös::::ég {LJ:at fizctenclö iorgalnli 
:;dó:italún)· öss~:cg·ét.. 

5. ;\z adóközösség terhüre n1egúJ!apftotl últahinos forg:alini~ 
adó ittalúnyösszcg ,o;zétosztüsn, tc·hút nz. hogy egy tag ehhöl 
az ö.o;szcg·böl 1nennyit köteles bt~fizetni az ac1űközö.ssüg pi~nz:{t
rúb~1. a gyógysze1·túi- övi hrultóforgaln1únak az egész közös
;.·\:•ght'Z ~:.:r:ozó g·yóg·y.o;zerlú1·alí: (·Yi lH'Hltólorg·r<in1:."!hoz v.1lö Yi
~·znnyn :-:zé'rlnt :-:zú111!lnnfló kl. PI, hri. úllillúno.s forgaln1l acló
ölalúnyk0nl n~: ndúközö::.o;•:._~· '.t.>l'lH~re n. p0nzügyigazga'.ó.s:·tg 
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nltik a vúllalt kötclczc:ttségct ncn1 teljesít!!;;, vé.grehajUi.s űljáii 
kött>lczhctők a fizeté.src. 

A. tagck az ndóközös.ség posl1Jbe!ize:ési csekklapjával Cllá. 
tnndók. hogy a befizetéscl;;nek pontosan eleget tehessenek. Pos. 
tabcfizetési lnpo1tat a nl. kir. postatakaréJ;;pénztár a csekJ;:. 
szá111lat11lajclonosok n1cgrcndelésörc bizonyos térités rnellctt 
korl.átlanul szolgáltat ki. .A.. posta'.akarékpénztári csekkszámla 
ügyt~bcn fclvilúgosítással a lcgl;;özelebbi postahivatal szolgál. 

11. Ha az aclóközösségek n1cgalalcításús.:íva\ k:ipcsolatban is 
- 1nint bármely md.s ügy'hen Is - valamely kérdés n1ég tisz. 
([izat!un nu1radna, az Orsztígos Gyógyszerész Egyesület ügyvi· 
tele készséggel áll nlind a ]területek. n1ind pcdlg az egyes ta~ 
gok rendeM;;czéstrc. 

12. -~jánlatos az aclóközösségck megalakftfi.sának 1nunká
latr1it azonnpJ n1egl~czclenl. hogy az 19·1·1. év beköszönh5se a 
111(\~,:;-al1kult adó1;:özössége1;;et nu'ir nn1nkában találj1.1 . 

. A.z Országos Gyógyszerész Egyesület elnöksége egyben 
nzzal n kórés.:;c\ fordul vnlrunennyl kerület! elnök úrhoz, hogy 
a n1cgalakftnndó adóközijsségC'k n1ü1tödé.séröl idönltént az egye
sület központi ligyvJ1'c!ét tájékoztassa. 

Budapest. 19·13. cl·:>ceinheI' 3. - Dr. vitéz. Vúrady Lds-::l<J 
elnök, i;~\' rrs.c; Tibor tit.1;:ár. 

11.3·1·1/1H·13. 

Gyó g~·áruna gy 1H_•res li:edői edényzet visszaki.ilffése 
_.\:--; Or.':z{1go.s Gyó_:;ysZl'rész Egyesület I\:özlen1ényci több 

~:zúrnó!J:1n f::,lhiYúst tettünk közzt~, hogy ':l gyógyszcrtúrnk a 
birtoku1;:han !t.:VÖ (~S a jÖVÖbPIJ sz;lllítanc1ó gyógyszerek ('.SO!na

gol:'ts:'iJlOZ .szük;::;égt.'S ('dC'nyz•2te'.. (láda, bűclog, üveg stb.) a J::..i
ürítés ut:ín küldj(;k vis;:.:za a nngykcrcs1~cdöknek. 

__,\. gyógyán1ni1gykerc~kt1dök újrn. felhivtúk nz eg:,-"esület 
figye!nH~t. hogy a gyógyszcrUirak csak igen kis részben tettek 
eleget a felhivúsnak 0.s cn1iatt ahba <:1 kclle1netlen helyzetbe J::c
ri.llte.k. iogy a lcgkö:;;elf'bbi zúrolt gyón·szcrek szállí'.ú.sa alkal
n1ival ncn1 tudják sz{tllítani a zúrolt szereket. .A. háborús anyag
beszcrzó.sl nc·hézsCgek lehetetlenné teszik e csoinagolóanyag be
szerzé.sét a na,g}-kcrc.skedök rész0rc. 

_,'\.z egyesület. tck:in'.ettct a fontos l;:özegészségügyi érdek
re,- dc a gyógyszert:h<ul::ijdonosi kar jólfclfogott órdckébö1 is, 
újólag felhívja a gyógy.::zertárak felc!ös vezetőit, hogy a gyóg.-y
árunagykercsl;;eclöi cdényz1::tet a kiüríté:? után azonnal ltüldjék 

386 

hogy a zavartalan 

0 rs:::<i !/1is G,11óf1 !.1s.::..c r(s::: Eu.11csiilf'I. 

11A5Hílfl·i3. 

Tl)rv~nybelitki)zii 
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Gyógyszert, így acitlun1 ac(:tyJo sal. lablettút is :1 l;:özön
Eég szdn10.ra csak gyógyszel':árban .sz~1bacl kiszolg~Jtatni. 
.i-\.1nennyiben sza.tóc;.;ok ac~t\u;n acelylo s:11. tablc..lút adnak el, 
tÖITéll\"be iitl~özö csclekniénvt követnek cl. De neincsnk a .sza
tócsok~ hancin azok i.s 1ncg.Szegik :i vonatkozó rendelkezéseket, 
akik n szalóc.soknak .szúllftanak. 

I~Iasonló panaszok nüir korábban is fclinerültek, ainili:o!' az 
egyc::ület a tör\'énybe ütköző gyógyszerárusítú.s ügyében a hel
ligyininis:;„ ériuinhoz fordult. Legutóbb - az 1939. évben - az 
alábbi leiratot, illetve körrendeletet bocsátotta l\i ebben az ügy
ben a belügyn1lhisztérlun1. 

„236.239/1938/Xrv .• 'l i.l!agyarors.:·úgi Gyógys;;cres.-:. Egycsii
Jct ,lIJlnijJ,-.~l:!J{n(k. 

_4,..z Egyesület ·!97 /1938. szán1ú beadványúra, tuclon1:'.isv0ge'.t 
közlö1n az alábbi rendeletet. 

Buclapes~. 1939. évi július hó 5-én .. A n1iniszte!' helyett: 
Di· . .Tolu1J1 s, k.· állanüitkár. 

I-Iozzáin étkezett jclen'.ésekhöl 1nrgállnpítolta1n, hogy eg;.·es 
ken:skeclök oly gyógyszr:rfé10ket, .sőt l:ifej1;zetll~n .~-yúg·yszerel~
nek nlinösf' e!t an;.'agoka.t is árusít·inak, an1elyckneli: .<;e1n áru
sítúsra, scn1 tartúsúra jogusíl\'a nincscne!c 

?dinthogy ez a zúggyógyszerúrusiiás l;:özegész.ségügyi HZt:rn
ponthól renclkivi.ili h:'."ltrítnyokut okozhat. felhl\·01n „A.lispún, Pol
gúrrncste1· Urat. utasítsa kir. tiszti föorvn:.;c!.'. és ö;.:szes halö
súgi orvosait, hogy a gyógy.szcrck L•s gyó_;;ysze1·félGk kercskl'
tlelnii fo1·g·rdn1ára vonatkozó 21.000-1936. F::. E:. l\L szún1ú ren
delet 28. 0.-<iban elöfrt h<ttósúgi ellcnö1·zC•sL '.! lcg.:--zigon:-1bban 
gyakol'oljúk ('s a jogtalanul tnrtot.: anyagnk lcfoglalú.sa rnel
lt>tt Ugyanezen l'PlldClet '.2!). z,-úban BH~ghnl<ÍJ"Ot:Ott killüg{i;.;j C']
jÚl'ÚSt n1inclcn c.<:etbcn indítsák n1cg. 

Budapest, lfl3D. é\'i júUu.s hó 5-én. 

_e\_ n1ini:oz:c,r helyet:- <lr. Jolu111 s. k. úlla111Utkút"'. 

Felhivjuk a gyúgy.-;zertirnk t. fclL'lüs \·ezetüinPk i'lgyeln16t 
a fent közölt ki-Jrrt'ncleletre nzz;al. hogy szUks0g esetén aj;inlják 
az illelekcs h:ttósúg figyehnébc a belügynliniszteri körrende
letet. 

Budapcs'., 19·13. dcccnibcr 3. - Dr. rit(~:: 'Frirnrly Lús.::.1ó 
elnök, GrUff G,1111la ügyY. igazga:ó. 

ill. I\.ir. Bi:Iii[.U/lllillis.::tcr. • , . 

• - , ?:- l"l-1/19·13. n. }L szarnu ~e1~~ 
~ l·ir ·be1Ug\·1nin1szter ,),..d,~· , lJ·:irás szabál\ ozásarol 

1
1 

HL · \ • , .. ,~ , . ~'..;zi iniíkfi es es e • _· kicgé~zítése 
delete a g:,·og;.)sZ1cc~~~.' .B l'!L sz{unú rendelet, 

~zúió 2GO.;) l O,: -·" ·, 'tfirg;\'ában 
. 8- 6.,·1v tc. 137. szólo 1. 1 ..... • . 

a kö\'ctl\.ezökct rendclcn1. 

!II. I(ir. IJciiiyf/iH!His:::tcr. 
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11.580/19'13 . . ~ gyógyásváuyvizek és a belföldi sz:írmaz{u;ú keserűvizek 
ára Budapesten és környékén 

.A. 31.100/10•13. 1(. }.L sz. re.ndc.let in:ézkedilt a gyógy
ásvünyvizek fugyaszlói úrinalt ldszUnülúsáról. l1.. rendt!le.t Züt1'(; 

lösltcrcsketlöi bruttó haszno. biztosít a Kiszerelt (eredeti gyári 
lti.szerelésben eladott) gyógyásvUnyvizek önköltségi úrllhoz. 1'> ... Z 

önkölL:;égi ar :ilatt az 1.-.:ladó úl'.al szúnl.lázott úr, az engedé
lyezett felárral, a l\.özlerhekltel le ne1n vonható forga.lnüadó
vúltsUg, a fCnyüzési adóvú.ltság, ipari unyagguzdúlkod::isi júrul
lék, egyC.b ille'. ék stb. l Cs az 58.·100 /10·12. E.:. :i\i. sz. rendelet 
szerint szúntitundó pótfc:lúr); a vevö 6.1:aJ viselt vasű:i vagy 
helyi fuvarozási és postai szLl..llítási l.:öltsl:gck; az eladó ::i..lt<:J.l 
szú1nlúzolt cson1agolási költség, az árut lerhelö és igazoltan 
lü.fizetc-~t helyi és fuvaroz6.si 1nellC.l.: ltöltségek; l.:ölcsön cson1a
golűs c.se~én a kölcsön c.sornagolás visszaküldCsévcl kapcsolatos 

költ6sg Crtcndö . 
.:\.z önköltsCgi Urból le ltcll vonni n. bánnely cin1en élvezett 

.[trcnged111Cnyt, a pCnztUri engctln1énynek 2•1
,'11-oL tneghaladó ré

szel, v~llan1inl .J lL:von1lató forgalnliadó váltságot. 
.i\. belföldi szárnHtzúsú l.:cst2rüvizl"k árá: a ·10.üOl/18-13. l{. 

J\L sz. rcnde.lu: szabályozza. E szerint a t,ryógyszcrtáral.: a be
szerzési úrhoz ·10~-c i1aszon ö.-:;szegel adhatnak. /L heszerz6si ár 
alatt a szúinlúban vagy cgy6b lü:elt érdi:rnlö 1nód0n igazol
ható vetclár az úru távolsági szillításáv<tl 1.:upcsolatban a vc
vöL tcrhe\ö vasúti sz.J.Uí:ü.si vagy egyl:b (c.soinagolúsi) költésg 
és az ú.rut :.erhelö köztchc1· értendö .. A„ be.szerzési úrból levo
nandó :iz [1.renged1nl'DY ( raball J, a pénzlúri cng..cd1110ny 3ri[-ol 
ineglutladó része és a f<Jr,;altni julalélc. 

?.Iiutún a. különféle túvol.súgokra U..irténö szú.llilás és cso-
1nagol~L;; köl:s0gGt nern lcll'..:t egységesen n1cgállapítani, lehetet
len .:1z úrakn·: orszúgos úrvényü.en közölni. Ez.ért az al:1hbin1.:
ban csak n Budap(·Sll'.n é.<; azokb:tn a hl'lysége1dh•n érvén;.-'es 
eladúsi úra1taL l~özöljU.k, ahova a nagyken:skedök clíjt<d<tn11l és 
csonu1go1ús fels;:/!1nitúsa nélli:ül sz<"dlítjik a kcscrüvizcl. 

IO:ür-
Név és 1nennyiség 

1~svúnyvizek 

Bllini forrás 
Borszé!ü víz 
Borszi'.:ki víz 

1 
0.5 
1 

lit. 
lit. 
lit. 

Buda~ 

pestL nyl·ki 
ár úr 

• - ---~ - ~„--•• 

1.Sl l.SO 
-.73 ~.72 

-.07 -·.9G 
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/~.s,·únyyizek 
~!gelkai István íol'rú.s 
Cigclkai Lajos forrás 
Ci~·c!kai Lajos foJ"l'ús 
Cs1zi jóclb1·ó1n forrús 
E!Gpatakl víz 
E·:n.si I{ürnchcn höfJlTús 
G~cssbüh!i .sav.:uiyúvíz 
~ie;;sbühli Sa\·anyúvfz 
l\.arlsbacli víz 
Lc_vic? . viz. crös v, gyengp 
l\Ialnast ?llúria sósviz 
?l·!úlnási l\!áría só::;viz 
?llaricnbacli l~reutzbrunn 

é.s Rudolf fo1Tús 
J\fargi'. gyóg·yfOlT.°i.S 
.l\faI"giL gyó;;:;yforrús 
I>;:~p'.a1nú.si \"ÍZ 
Pap.an1{1~i viz 
Pnt·úcli ;.;a\·anyú-viz 
Parúdi sa\·;un:ú vi-.· 
Parúdi savan~'úviz ·· 
Pol..::nai sa\'lin\·tn·i·' 
Sal\·alor \'ÍZ • ,, 

Sal\·ator viz 
Selt..::r;,; fo1Tús\·b: 

l'-Jicdr!·:oelte!".<; 
Oherseltcrs 

Sza l:llnyai-vi;.. 
Szalatnvai-\'iz 
Szn.lnln~·ai-vi;.; 

]~eseriíi.·izel\ 
_'-\penta 
.A.pcnla 
Ferene .Jó%Sl'f kl~.'-iL'l'ü\·iz 
I-Iunyacli .Jt1nos li:e.sci·üviz 
Ign1úndi kesc'l'ü\·iz 
Ign1úncli ke.::;,:rüyíz 
7\lira Glauh2tsf)s gy(·)gy\·[;-: 
.?\Ii1·;i k».'-'c't·ih·fz 
Ci.:.;r·ll:;;i Tst\·:ín f·.1iT:-~:-; 
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lit. 
0.5 li :. 
1 Jj t. 
1 !H. 
1 lít. 
0.7 lit. 
0.5 lit. 
1 lit. 
0.7 Ut. 
0 '·' .o lit. 
0.5 li t. 

1 lit. 

0.7 lit. 
0,5 lit. 
1 lit. 
0.;) lit. 
1 lit. 
0.;J li t. 
.! llt. 
1.5 lit. 
l lit. 
0.5 lit. 
1 1i t. 

0.7 li ~. 
1 lit. 
0.5 li:. 
l li:. 
1.5 llt. 

0.2 liL 
2 lit. 
0.7 lit. 
0.7 lit. 
0.35 L 
0.7 liL 
·1 lit. 
l lit'. 
O.Ti lí:. 

Budu-
pesti 

Ur 

l.G·l 
1.10 
1.60 
1.2S 

--.81 
2.32 
1.21 
1.52 
2.G2 
1.7·! 
1.07 
1.9:3 

1.55 
-.GG 
-.92 
-.59 
-.7G 
·~.7:.: 

1.2ü 
l.7G 

-.90 
LOG 
1.8-1 

2. ·-· 

1.Gö 
-··-.7:1 
-.90 
--.n1 

--.50 
:J.fl~~ 
1.79 
1.78 
1.20 
l.7S 
1.71 
1.71 
1.18 

I<ör-
nyéki 

<11· -
1.G:_! 
1.09 
1.58 
1 ')-·-1 

-.90 
2.30 
1.20 
1.51 
2.GO 
1.73 
LOG 
l.ü2 

1.5-l 
-.ü5 
--.01 
-'".5S 
---.7-i 
.„~.72 

1.25 
J.7;) 

-„-.sn 
l.0-! 
1.82 

l.Df! 
1.6·! 

-„~·.72 

-„·.Sfl 
-.flG 

-~..19 

3.fl2 
1.7S 
1.76 
1.19 
1.76 
1.GH 
1.09 
J. '.l G 

_1\.z Édeskúthy L, „A.svúnvvízkcrcskcdelnü R. '!'., illetve 
Thé11l1nayer l's Scitz R. ·r. GyÓgyárunagykercsli::cdé..s- és Gyógy
.szcrvcgyé.sz0·.i Lahoratóriun1 ~ közlése szerint -- az alábh 
felsorolt hdysr\r,;·ckhc az úrut dijtalanu\ S7)'dlitja: 

_.\Jbcrlfal\·a. Budafok, Budaörs, Buclatét<~ny, Cinkota. Cse~ 
pel. l{ispes~. l\Iúlyúsföld. Nagyt6:6ny, Pestszcnlerzsébct, Pes·> 
szentln1l't'. Pl1.-;L.-.;zenilörinc, Pestújhely, Rúl-cosc:;aba, Rú\i:oskc
rcsztur, B.úkosligcl, P~úkospaluta, Rúkosszcntnühúly, Sashalc1n 
és lTjpcs·· ..• •\ környl~ki úr tehát ezen helységekre Crtcndö. 

.t:.... közö:l budapesti <irb::n az 1 fillér gyógyhelyi illeték 
benne foglal~atik. 

.t:.... i\l. I\:ir. Bcliif:;·\·1nlniszter Ur :}lS.6-17 /19·12. sz. J('irata 
ala,pjün a 2° 11-os foriíi°lntiadó !{ülön fclszún1itható. 

..:'\. nngykere.skcdök egyes ásvúny, illetőleg k,~serüvizek ut1.h1 
i.ivegbetétet is szednek. Ezt a;-; üveghe·'.étet a. gyógyszerésznek 
is jogúhan úll br:o:zcdni. 

~\z orszúg; töhlli r0.::;zén érvénvL'S gyúgyú.svúnyvizárakat a 
31.l00,·1 a.l:.:. 1(. :l\I. ( ).Tagyaror~-;z(;gi Gs·ógyszcn'.:.sz Egyesül el 
J(()zl1:111ényei lfl-!:3. t!vi 16. sz. l, n keserüviz úrúl a ·11.601./19·13. 
!(. ::\I. sz. rendelet \ Orszúgos Gyögyszcrl:sz Egyesület I\:özlc
Í11ényvi 10-l:l. l:vi 20. sz. t~s nz ugyanott közzl:lett példa l szerin: 
kvll J.:i;.;z:"lniitani . 

.::\ hudn!1c;;li l';.; a közvl:tll'l1 környéki árnkhnn lH•úllO \"Úl

!07,·~·"'t közölni fogjuk. 

Bud<1p:'s:. lfl·!:L ch:c:L:n1ber n. 
,•Jniili:. Gniff G.1111!u ügy\·. igazgató. 

l)rs::IÍff.'iS G_i.-6!/_l!,<;.:f 1·(s,:· .l'J!llfLsiif<·I. 
ll.55-l:lO-!::;. ;<;Z. 

:\h lDSH:li\,:. ic. l'.!. §-a alapján .n1eµ;Yont és újraadoniúnyo~ 
zoti jogo~Íi\·ún;i,:ok forg:alJni adója.. 

II. a. sz. 
v e g z e s. 

„.\ ni. kir. Pénzíigyn1inisztériu1n lfJD.5·15/lfJ·13. XI. b. sz. 
!'l'l1df'lL' 0 t' szPrint. ~:z 10;:\l:I\~. t('. 1:2. •>n a!npjún 1nc;sont (·;; 
újra adoniúnyo:.ntt g·yógy.:;zc>rl:\r! jogosit\"{1ny0li:. v~~1an1int az 
{ln1k1\'-';:lrt.. hPn1 ndr 1 z~·s :-:th. r:llt·n\'1 J•kp 11: :"1n P.Z ;;no· 1 ~)·12. P. ),L 
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sz. 
kel 

rendelet. 102. ~· ( 10 J bekczdésúbcn 
fizetni. Erről az Egyesület értesül. 
Budnpc.•:/, 1D-!:J. noven1bcr 23. 

általún-::;s forga!Jnl adói: 

Dr. Gcöry(nvi s. k, 
p. ü. főtanácsos, ügyoszl[dyvczetö. 

_:\.z 500/10-12. P. :i\L sz, rcnclclct 102. ~-ü.nak (10) bekt:zdésc 
a kövclkczö·li:épcn szól: 

„\7aln1ncly vállalatnak ellenérték 111ellctt a 1naga egészében 
való útJ"uluizú.sa últalúnos forgalnli adó alá c.c.;ik. _A_z adó köte
lezct.t.c.;6gct a vúllala·~ vagyonösszessé.gének útruházűsa eset.én 
kell 1ncgállapítani, A. vúl\alat vagyonössze.sségéhez tartoznak a 
szoros úrtelcn1hen vett üzleti vagyonon (áruraktár, b'~rendc~ 
zés, felszerelés, követelése!\) kivül Jnég a cég, üzleti helyis0g, 
üzleti titkok, vúcljcgy, rnintahasznúlati és a vúllalatnak eset.
leges er,fyéb kizürólagos jogo.s,tványnJ .. Az adóköteh;ZL'tlsége'. 
akkor is ine.:;; kell ú!lapi!ani, ha a vngyonösszcssé:; felsorolt 
alknLóe!e1nei J(üzlil egyik vagy znúslk hiányzik, illl•töleg nz 
all\olóelcn1ck \"ala1nt>lyikét az útruházús 1Htlúlya alól li:l\"i'SZik, 
de az útn1h(t:-:.ntt értékek a n1azuk ö.sszcsségében a vúlla!at üz
letvitelének fol\·trrt.'.isút·a alkaln;n:;ak. 1\.z náó alapja a v~-tllalnli 
v;_1gyon össz,;s.c.;.l•g(•0ri. fizett'tt ellcn•~r!.ék 0s az út.vállalt Le!"hck 
cgyüU.e.:.; ö~:.~~ZL',~·0 . .:\Z adó alap_iúból n vagyoná:ruhúzúsi i!lt·t{·~ 
kekröl szóli) 1020:XX.:'.::I\r_ tc. 2. -S-án:1k rendelkezési; sz1~rint 
ingatlannak ininös(ilö clolgol,n:1k a va:zvonü.truházú.'-;i illeték 
o.lapjúul bevallott é!·tékét le lehet vonni. -~Z a körülrnén:;, hogy 
az cgyébk{·nt últ:ilúnos forgallni adókölclc»s üzlelútruh<lzás 
u'.iin l'3L'tlcg oki1·:1ti ill1:t(~k is jár, -:1z aclükü:elezetL.sC:grc nincs. 
bcfolyússal. .:\z aclól\öldc·zellsúg akkor i.s f(:nnúll, ha a v{llla
latot Ya~·vonbelt·tl\t~nt vLc;zik be valarnelv kereskedeh11í Lársa
,o;úg·ba. i\:~erp;.;Ji:cclellni t:!rsn."i[is;ok egyesÜlése n<..'n1 Í.l'klnthctö 
acl'Clkö'.elrs iizlct~ltruhúzú.snak~ sc111 ;tr)han az e.<;elben. ha egy 
vagy :öbh !.úrs.·isüg be:JJvad egy fenninaracló lársas{1gba. sCJ;1 
pedig akkor. an1ikor az egyr·.sí.ílö túrsas~·1gok valan1·::nnyi~:n 
llH;gszünnek ús bcol\·acJnak az egyesülé.~scl keletkező új lúr~ 
sasúgba.'' . 

• -1,.z C!nlítl'l l't:llcleiet. 10·1. ,:;~únak (1) be:kezd0.se órteln1(~ben 
az últulünos forgnllni aclóna!\ ~~ jelen csc:tben irúny::uló kul
csa 2r,·~- . 

. A.z egy..:sü!r:t. J pGnzi.igynüniszt&rilnn.hoz int0zett fel'.c.'r
jc·szt.[;.;(cb\'ll nrr:! ilZ {lllJ.sponlra helyezkcde'.t. hogy a n1e.;vont 
•.\-5 új1·a:1do1núnyozott gyóg:yszcrtári jogosítványok ellc:nértéke 
u'.ún ni.:ln kt:ll forga!nliadót fize'.nl. .:\::: egyesület [l.J!ú:-;pc•ntj~1 

394 395 



a ~ogosítvány uiún forc~a!nliadót kell nzctní. 
ny:iban pedio- -·- .12 lD~D·I\' l nisztériuin elönt.. ' · ._„ · · <.:. é!'tcl!nében 

lVIcgegyczés hiU
:1 belügyini-

'-~udapcst. 10·13. dcc<:n1hl'l" n G>· G l v. ~·· Li..i('lu rrr Tu más '"1110··1, 
OJJ ,1111 a ügyv. igazga:ó. ,.., , h., 

111. }(;'1 

179.1·18;10·13. \T. 3, 
Fijld 111 i1:c l(~iiyyi 11J i nis;:tcr 

A „Neotodorit" '"YÓ".,.„., ,1.1-··i··. 1 . . o. ö.•·' ,e \.U oü egesseg lorgalonibahozatala 

Aiagyarors:::ági Gyógys:erész Euycsillet. 

F UtRlúss·Jl a folyó éYi július hó 15-en kelt 

0.~. ll\IJ .. ~17.1'.. i·cndclctcn11"e, tuclo1násulvétcl (-s c::üro·ö"' 
o'-'L \:U, ( 0111, ' - o ,, 

B1ulapc.sl. 
17·1.182/19·13. 
közze:el vé-

... Budapest. 1D·1J. dece1nber hó l-én. 
lebol: rlr. B<'hwruuirr Jru(} s. tanűcsos. le. ni. kir. 

:'l nliniszter renclele
állatgész.::égi..igyi fö-

11.75S,-1f).J:l. 
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egészítette az értelini:-;é_:! n1unkakörben foglalkozta:oi..t 111t1gún
,, lln1ln1azo: ta1~ bt:jelentl>.st!rc \·onatk')ZÓ rench~ll~ezC.scl~c<. 

~\ rPndelcl ért1.:l1nl~be:n a 77'.20 ·18:.lU. ~11. E. szú1nú rendelel 
·10. és ·11, ,S-úhan l•s az 5·170.:1fl·l3·. ?II. E. rendeletben 111cgsza
hott hcjelentl'.s'. nPn1 kell rncgtcnnie annnl~ a n1unkaaclónak. aki 
a rcnLlelct h:1tályhalépésénC'k napjún vagy a1nennyibcn a kcl'C'SÖ 
foglalkozást a rcnch.1let. hatúlyh :lépCsének n~'pja utún ltl'zdtc 
n1cg. zsiílót értel!nisi:g in111nl.;.nl.;.örhl'n nein foglalkoztatott. Ne111 
kell bejelentés~ tenni annal\ scin. al\i a rendelet hatálybalépését 
ltövelöen yn.\an1ennyi z:::idó alk:-tllnazottjút elhocsitja és ezt. az 
Értellnisóg ?.'Il1nl;;anélküliség ügyei I'\onnúnybiztosúnak beje
lenti. J\" hejc1Pntési li:ötelezctlség :izonban újra fennáll. n1ihelyl 
a n1unkaadó újra zsidó l:rlel1nisúgi n111nl;;:nköri.i a\kal1nazol'.al 
foglall.;.oztat. Ebben az cse+.bl'n a n1unltaadó 1nCg a rcndPs be
jelentési idöszn.k eltelte elölt li:ölele.s incgtenni a szahúlyszerü 
heje1enté.s'., n1égpedig a z.sidó alk:1llnazolt fclvételé'.ö\ siún1ilott 

15 nap alatt. 
.A 7720/lfl'.39. I\f. E. szúniú rf'lHle\l1l -11. ,S-únaJ.;. ( 1 \ bekez

dése alapjún ](Ütelezö bPjCl!.•nté"t n.z clnn1ll naplr\ri é\'l'l' vonal
l:;:ozónn (•venl;;:ün1. cg·yszl'l'. a következö 0v jnnuúr :.:.1-ik napjáig 
l\.Öl\:\Ps nic•p:'.cnni n 1nunl-:ao.dó. ~\z edtligl félé\'l'I1ként l~ölelC'ZÖ 
ht''idPnli'st tehúl c.sak l~venkt:•nt c2.·yszcr kiit'.'\(;;::; n inHnkn.'1cló 
111Üp:lenni. Ez n rPncle\1;:C7,('S nen1 '"GrlnLi " inunkaadún:;k azt a 
Lörv(~n\·siuhtn ki.ib•lczt>l'.sl'2.·l~t. 1F):.::v az ·1~1'.lfl:I\T. tc. 17. (,-úban 
n1eg·ha.;úrozoll ar{u\vszán1i~1l a zSi~iú all;:alin:tznltak j.1\·:n·a \:\'-

1\.f.izhcn .'iClll l'~pj~: túl. 
:\ hl'jelcnti~.':'·-~l\.l'l az Pddiµ:i V. ;.;zú1nú 1ninta helyvtt. n ren

d,,lkez\:::hl'Z n1Pill'1\l'll tnin'.a ;.;zerint lt1'll n\('!Jl1•nni. A. hcjelen
té.shen a?; értt·linisl't;·i 1nunlu1kUrlJ1.>D fot;·lalk0ztat.ntt nL'n;zsidó 
s/;en1CJ\·el\l'l ·111 1n1 nÚ\·.-,z1:rin:i fel.sorol<\:"h~1n. h<1nPn1 sz(tn1nlr és 
illelnié.nvcikni.>lt Pt;Yüt.tf's ü~„,~:c;,;·1, sz1'rint kt>ll f(.'\ttintelni. A.z 
ügynök~1.;.,;t (üzh·'.~~zerzökt>t. 11ti1z(1]:;at \ l

1lldil\.lnílY1' kell hejelL•n
teni. ~\ Z"ifl(1 pJJ;:n\1n:izotlaka: to\'ább\'a is SZ('l1l('Jycn\'.:t~'!Ü. rC;;z
h'tezVt.t acln'. "l~l~nl kL'll bl':il'lenl\:ni. A.z i.\;.gyn1Hd5ket ( Uzlc·tszPrzö
kct. utazúlt~'t, i'.t is t>l1tüH3nit\"P l~~:ll íl'lsorolnL 

Bt: kell .Í' nt.cni'. 1. nc111zsldó és zsidók szl'l'in: cl1tiilönitve 
azo1;:nnk a 111.'n1 é1·tPhnisógi n111nkakörbcn foglalkoztatott 5zcn1C
l\'t:ltncl~ szú1nút. al::iltne1;; i:;kolni \'l,_srzt~tt.ség-t> n l~özépisl;:ola vaí!V 
J~özénfokú iskola 11(:2,'vedik :isztú1\•út eléri; 2. szc1n01yc:nl(Önt 
rés:::lc;.<>zct.t adatokl;:·.ll ·c.~:yCni cé.~t1ilajLlonosn<'k. s~h. Crlelnlis\:gi 
inunkakürbl~n· foglalkoztatott zc;idú húzastúr„út. zsidó lc:szúrn1a
zóit é:.; fcln1enöit. valnn1int czclOlL'l: zsidó húzastúrsát abban az 
esetben is, ha rendszeres ille:1nényt ncn1 kapnalc Ez ulóbhi 

397 



(1 l 
ö;:;szc;c 
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2. ,). 
?l!t'nles a nyu,c_rt 1ilk,tr'.•k r11_,· •. 1 „ , az a Jnranclóság. anu'li;nt•k 
(az alkalJnazot.Lak: ltcre:-.·nl-\ ]" 1 · ,_,, ac OJ!l a apjául ;izolgáló 

összeg) úra-, napi- vagy hctib0r fizetése esetében heti ·1S pen
gőt. havi j{ln1nclóság fizetése esetöben havi 200 pengöt. egy hó
napnál nagyobb idöszali.onldnt fize:ett jflranclóságnúl pedig évi 
2..100 pengéit 111eg nen1 hak~d. J\ nH:ntes;.;1\r,; a tantiern<~cló aL1 
esti júrandós[Lgra nc•n1 terjed Id. 

121 Napi- vagy hclil1'~r. vnlantint hnsi illetnH'!ny (bér) fi
zet6.o;únól a heti -1S pengöt. illetőleg a havi 200 pengőt rneg
halacló júrandóság utún akkor ü; le kell róni az ilic<éket, ha. 
az egy naptári hónrtpbnn fizetc•tt heti júrnndósúgok cg~rUttP.s 
öss?,eg<: 200 p.-.:ngönél, illetőleg az egy naptári évben fizetett 
heti júrantló;;;.úgo1t együttes össZL~ge 200 pengöné1, illetőleg az 
Pgy naplúri r~vhen fizetett havi júrandósúg0k együttes összege 
2AOO pengönül kisebb. ·viszont a h('U ·lS pengöt, illctöleg a 
havi '.!00 pengöt n1cg ncn1 haladó járnndóságok ul:.'1n altkor sen1 
júr illct(,lc ha az egy nap'.úri hón1pban fizetett heti j;\randó~ 
sfi.gok eg-yültl'!' ös.s:i:e_:;-;e 200 p·:n.;<:il:, illetöleg az egy nrrptári 
é\'b0n ii;:l'tt·tt havi júrnndf:>súgok 1~gyi.iltt':> ös.szrge 2..100 pc'ngöt 
111eghalrHl. (Pl.: I-Ja a nnink(ts a naptári hónapb:1n e1.söízben 
G5 P. inúsoclh:hen G8 P. harn1'.!r!ízlH'n 2S P h•:~tihér: k:tpo't. ne
gyi'CHzbt'n pPdig ne1n l~apott h0r. akk11r nnn:-:k elle111~1'(» hog;,• u 
hf,n•k együttes összege az illető naptári hónnph:111 c.o;ak 1G1 
P 1.«)iL az el:;ö {>.-; inúsocii:~hc·n fizetPtt hetil•ér ut(1n nz illetl•ket 
le kdl róni. \'i;;;zonI, ha a 11:11111\Ü.'1 n nnnt:·:ri ht.naphan e1si.i
lzh~'n ·líl P. n1úsoc1-. harn1:1r1- (~s rieg-\·ec1i2brn nedi~· G0-60 P 
het!hért ltapott. nnnak t'llc'nén\ h0g·;~ · ,·iz i!let.ö · n:q)túri hónnp
bnn a hórPk \'i;~·ü·tcs ü.'1:-ozeg-0 220 P, az elsőízhcn felvL:tt heti
h~r utún il!\•b"kPt lr·róni nen1 kell.) 

í :-; l T\:l·~ hP'. en l·:in\. vagy nés~;:lH'\ .:nkint. fil:~·t<.:tt il\en10nytH'k 
( bérnel~ c1 i\'ll·t.. illctöleg n neg·yed{~\ hetihérnck kL1ll '.elönteni. 

,), ·-~·· 

.:.\.z ill(~tt'.:li: alapja az rLlkalnHlZoltak 
n L·.~nt.i1·1n:idúnak <d~1pj.a anH:ly('\. az 1. 
illc1<'~1tkvl :-oe1n növelni. ;:.;cn1 c.sükli:.enteni 

·1. ,s. 

l~erCSl'li adójúnnk vagy 
;:;-:l•rint .Firó 11yug:a

ne1n sza])acl. 

( 1) A. vúllalat az 1. (,-ban 1neghat.úrozott nyi:gtaillcté!~ fi
zet.e.se c6ljúra a fizetett j;·u·r.11H-1ós{igoli:ról ki1nutatClst kötele"" 1~0-
sziteni. arnelvhen icl kell soroltli azoknt nz alknlinazottnk :l üs 
n1ús sze1n(~l;,~eltet, akiknek járandó;,;úga nyugtaille:Ck alú esi1c 
ús nünden szt·::1núlyrc néz\·e egy ö;:szeght°n fel kell tüntetni, 
hogy a fl:ll'v iolyarn-'in h:'1rnlilyPn t:iinen összesen inennyi jú
r<:tndósúgot kapott. ~\.z illet('.!i.aiap a kirnutatúsiJ.:!n iel.-;orolt. v.a-



JanH·nnyi szenH~ly rúszére a fl:h;\. fo!ya1nún sL.olgúltatoL ö;.;z
szt·s júrnnclósúg·;Jk l~;;·yüt!.1·.s ö:-=:->:.ege. ~\. Yr"dlnlat n J.:inint.atú:- h<'
llTjc.'-l:t.té:-e n1cllctt nz nhbnn feltün:cle't júrnnt.lós:\::,;·oJ;: utún 
júró nyugtaillctékl'l 19·!·!. évi januúr hó \"(•gélg: köteles ·:1z ille
lék1~s n1. kir. adóhivatalnak (Enclap\'Sll'H a in. !tir. illct0k
Jdszahúsl hiva".nlnak) a hivatn.l:ól knpott postatakar01q10nztúri 
hefiZl'lt~si lap ü 1 lhasznúl:'is{n·;J\ n1egfizclni. .A post:itakan~kpénz
túri hcfizl'lési l~tp .J!:rtcsiUilap"<iún fel kell tüntetni, hogy a. 
fizctet.~ ö.<;szeg alkc!ln1azol'.alc nyugtailletCkc. 

( 2) I-la n vúllalat o::zabú\vszerü üzleti J~ön;:vclccl vezet, 
~unclyekhül az 19·10. évi jú!i11.s ·hó 1. napjútöl az év vCgéig ter
jedő félévben ( pc'nzben é.0; tcnnCszcthcn l s:~olgáltatott júrancló
súgok cgyüt.~es ös:::zegc könnyl'n rnegtdl 1 ,pítható. illetőleg cllen
örizhctö, az illct(•k fizct.1'.'.sc céljúrn a fizelct: járnndóságokról 
kin111tatott járnnclós<ig-ni PgyUttc.s összege 11tún is \eróhatj:il;:. 
.•\z ille:ék lly1nódon lcrovú:oa esetében nz ( 1) bckczdéshcn cn1-
JLett kin1utallist készíteni nvn1 kell. de n.z n_l1~aln1:czottak n~
;,;zérc szolgúltalott jrt1·a1Hlósúgoknak a Yúllrüit könyvciböl ki
tünö együtt\'S összrgüböl lcvonüsnnk .scn1n1ifC!c cín1cn nincs 
helyt'. lPhút nz cgyl•lJÍ.:t'nt illt 1 lL'k1nent"·" .i:"tr;indósúgokat ncn1 le
het levonni. 

5. <.>. 

te k ~,~(la; s;~ l;,~;~ ~1:~ L; '.-;~i 11;-n;\-1~~·1(1\r;;:) a s~:ici'~~:;•~:{~.~'. ;t ;1'.~;~ ~-~~; ij .t ~, u\1,~~t;~:::~'~ 
~'.~i I ;~:; :\\~t~ i~:~;si 1 ~~;;;·~1;~;~~'.-1 t ;: ."ij 2 :tizt~·r~~~~ll~ i·c;,l l~(~~ti~t;t\~1.s~:~·/1~~··:;~~ i·,~i~ 
egy0h .<ll~alninzc.:taknnk a közpl·n~:lCtrl1úl húzntl ill<>tn1(~11y1.~iriil 
t·s (•g;:l~b :iúran•,l1"1sú.~·airi'd kiúl\ított ny11g'lC1kra 1negúllapítot.t 
íll1.·tt"!k1n<'11 teY:o,:('.'.; 1:•rintl'l lenül 111~\ i·;t(l. 

G. ,>,. 

\ 11 Ez a rvnd~~J,_': kihinlctt::;L' napj(u1 :l(t.!0. 0vi július lv"> 
1-jri (•r\'(•nn}T1 \(•p h<tlúlyha. 

1 '.2 i A.z n \".'ill<d. d. an1cly ~tl!ctlr,ia:·:ot.t.ak nyug;t.ailli:teket 
10-UJ. évi július h(l 1 .n:1pj:i. elült is kÜ'.(']l'.~ volt fizetni, az 10-!:'L 
t'vi júni11.<; hú :.:o-i.~· f!t:l...'tett. illl'.'.n1ényt.'k ut{tn júr{J illet(•kL't a 
korúbl1i jog;;~::1búlyok .<:ztirint tartozik fizetni. 

( 3) I-Ia az lfl-13. ('Vi június hó 00. nnpja 11L·1n clsö fz!Jcn 
fizet.e'.t hl'i.i j{L!'~lll(lÓs<"tg (h{~rl 1nég az J!ll3. C\·i július hó 1. 
n:ipja eliit:t tPlje:.:J.:r.,tt szolg-ftlnt ('l1en6l'tl•két {\;(~rl•t.) is 1nagú
h:n1 fog·laJja, .:_ fiz(~tl'tt :j{tranc1ós{1_;·nak ( hénH.'Ji: 1 ('.Sllk [~1lllyiSZOl" 
('.~·yhato(l r~_;;z;: csili: i!le'.(·l~ ;tlú, :chán:>' n1unkan:1p a:>: 19·l3. évi 
július hóra esil~. Ezt a i·cnch~lkczé.st c.snl~ annál a júranclósú.s:;--
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n'il lehet alli:al!nazni, :un,:ly ul{tn az 1D·10. l'.Vl július hú ~- nnp}.\ 
(•lötU jog,.-zabúlyol{ t•rtclnll1 bcn alkctlln:tz 1:t nyuglaillrtel\:el 11-

Zl'lr1i !H'Tn kelleU. 

Bndri.pest, 1D·l8 .. 0vi dcce_rnhrr .·hó_ 15-ón. 
helye'.t: dr. Csi:il.- Bt'.frt s. lL allarntitkar. 

(l\'.iliir!lct1·r fi B1ul((pc.'di I1::a.:Hi1111 .lf!.j.i. i/rc. 

/';„ n1inisztcr 

11.915/10·13. 
l 1 l , • 'llq·111' 11<'1ladú e,!.!.·\,· e:-:, :\ ker~seti adú, a .FiYCl e.e1naí o e:->. az }l. ,_i '" 

rcn<3e!kezést>inek n1odn;..;1tasa. 
l\. 1n, j{ir. ininisztt~rinn1 5530/18-13. :i\L E. ;;zán1ú renclelet0.~ 

vel (Budapesti I\:özlöny 19-13. deeen1her 1S-i szá1n) ~1 ker:se~1 
adó. a jövedelcinacló és o.z úllanli pótadó egyes rcndelkczese1t 

1nódositotta. . 
,\. rcndelrt 2. ,\-únak ( 1) hclcczclé.::;e lü1nond3a, hogy az al-

li:aln~azo'.talc J~erCs~·.i ad8ja nlá c.<;Ö szoJg·úlat.i_ illctn.H~n~·l'k és 
ellúlúsolt a ni:ig-úns:~oJgjJatban nlkal1nnzollaknal ·- lf.l('erl\"P a 
inunli:úsoknt is -~-- n1cnlcsek n jöYedL'll'1n:1cló alól az e;.;ctben. hit 
;n:oli: nz évi 6000 pE:ngöt neni. ha!adj{1k n1cg. . _ 

.A. jö\"t'(1t•lerna<l6 tühblt'l ulún az úlLu1i\ put;itlot ;.;zúzszúz;:.~ 
l(•li:os !~ulccsrtl ltcll 1\.ive'.ni. . . ..... . ·\ :·;. <'· ! 1) bL~kezdése,' szerint az nllctln1az:::lt Jugvi...;zon.Y
húl s:-.únn-:.zó júr:llH.l<>súg- fpj\·étt'l(,ri.il lt\úllílotL oldrat \ 11yugl:1. 
lJ0rfizelósi je~-vzt:k) a nyugtnillct('k :\ló! n1cnlcs. . 

J\ rend~·!;;{ ezenkívül nH.'gúllapilja az úl!arni pótado :L•telei~. 
::\ rl'nclelet 1D·l·L januúr 1. nnpjúYni lúp t'.!lt:the. 
JJr, 1·i/t'--: 1·<ii'lld}1 Lfis,:l<i elnök. C:i"ríff G_uul'.1 i.l.!,!Y\". lgazg<!t<1. 

f'•fCtfl!J({tOJ"S.".á(!i c;uöuys:crCs:. Eune;niic: 

:1. nl. kii'. ki\zt>llú!úsiig:;i nliniszh'r :)f)..~00_1 lH-1;). f\. i"'iL szúrnú 
r;:adt'let~~ ~~z illaiszt'l'~'k, kczraetH;::'.! k(szit1Bl>n~·ek {'s droµ;(·~ 
rhH·iklu•k }p.gn1agasahh yjszunl.!•ladúi {>:..; fog~·a-.;ztúi úrún~di 

' · • ··• ·1' ·1· "11()()' 1 <~ 1 ·-1. :.- "' 1 sz:11"t'1 i·<>1Hl 0 I·· 1 
nH'1:;aHap1tasaro szo o ;) .. :· •• „.„ .. -""!.· .b •. .- •I - • ~ ~~ 

'- 1núdosítúsa {is kit•g:Észítf . .;r túrµ;;vúhan. 
A. n'.!.80/lfl·ll. ?.L E. szú1nú rendelet 1. i:-úhan fogl<1!t fl'l\la

talniazús alapj:tn. ~1 l{övelli.ezöket rcncll'lL!nl. 

l. ~-
1 l ! ~\. :31.100/19-1:1. IZ . .:\L szún1l1 icnddel 1niegjelent B11-
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~lap~E-~i I-:ö~.l~t~y _19·!3. é\:i július l~ó 18-i, 159. szá1nában) 2. (
dnah.. t2l .bekezde..se helyebe uz alahbi rendeiltezés !ép: · 

„..:\~ \ 1) !)~kezelésben n1egállapítot'. leg1nagaashb nagyl;:e
reskcc101 eluda.st úr a na'"''kereskedö üzlcthc.h·isé...,.n11°n ,,.,1,1 „ "'J"t" · ::JJ ,; ;:,'- '- <L. \d 
~~a.: asi csonu1golú.s (göngyölet, edényzet) nélkül ké.szpénz
f1zetes ellenében értendő." 

( 2) A.z ( 1) bekezdésben e1nlített rendelet I. sz. 1nellékletéhe 
pótlólag fc.lveenclö: 

Sor
s:r.;i.m 

Az inicikk 
megneref.ése 

N~gykcrc5kedöi brutló 
ha.,zon 

2 

J<1skcreskedt!i b~ 
ha~ZO!l 

3 

2/d borotvakréinek 20~( 50S·é 

(3) ./CZ ( l) bekezdésben ernli'.ett rendelet II. sz. n1ellé!tle
tébl1n pótlólag felveendö: 

Sor~ 
s;::\111 

horotyakréinelt 33t,:( 

2. (;. 

tl r. 

Ez a rt:nde!ct <1 kihirdetCsCnek napjún lCp hatúiyba. 
Budapest, 19-!;J. t'.>vi decc~n1})~~r hú 15·t'n . ..:\. nlinisztt~r helyett: 

.f1/l,·a/,jjp Iüiroly s. k. álhuntitk:h·. 

11.802/lfH3. 
.·1 g-~·óg;vúsrányvizek és a helfö!di szúrn1azású 

Úr<~ I~uc!apesten és kiirnyékén 

\>,;\~l;
tlt!t:t 

keserűvizek 

B11J::· f\i"•r· 
pdti ny~ki 

dad;\~i :':r 

_.[,~~~i~-l~J-~:;:..c 7:~--~·-·-----------
-.56 -.SO 1Iohai „\.gnes gyógyviz 0.5 1it. -.68 -.67 
--.86 1.-- ::\Iohai . .\gncs gyógyvíz 1 lit. 1.0·1 1.03 

Budapl'Stcn a nagykerC'skedök 2 be.szerzési úrhoz inéo· 1 fil
l(•r, gyógyhel.>'i !lle:éket szá1nitanak fel. _.\.z eladúsi ú~·ban e 
~yo;gyht:l~i. illetek is bcnncfoglaltatilc .A. n1. kir. belügyn1inisztcr 
ur· .JlS.G·l 1 'lfJ.!2. száinú leirat2 aiapjún ·J 2r,·;: forgalnüadú külön 
felszú1nitható. 
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..:\. n[ogykere.sl.:cdö által fcl.szúndtot.: üvegbetetet a gyógysze
résznel;: is jogában 6..11 he;:.;zedni. 

A„z Edesku\y L. ii..~ványvíz I~ereskcdeln1i R.-T., a E:och-
1ncistcr Frigyes U óchü Gy6gyárunagykereskcd6s, a Rex Gyógy
szcrvt::g-yó.s~~;.;ti Gy<ir Cs Gyúgy.'lrukercskerlchni R.-T., a Thall
n1aycr és S('itz R.-T. Gyógyúrunn.gykcrc.sked&s és Gyógyszer
vegyCszeti Lnbnratóri11n1, vala1nint t:t Török Labor Gyógyáru
na;;yl;:crc.'ikeclós és \Tegyészeti Gyúr R.-T. - közlésül;: szerint 
- az ú.svúnyvizckct lls kcserüviZl'ket díjtalanul .sz:íllitják az 
alíl.bbi felsoro\t helységekbe. 

A.lbC'rtfalva. Budafok, Budaörs. EudatCtény, Cinkota, Csepel, 
I~t"ipcst. :i\Tútyásfö1d. Nagytétény, Pcstszenterzsébct, Pestszcnt
ilnre, Pc;;;tszentlörinc. Pestújhely, Rákoscsaba, Rákosl.:crcsztúr, 
Rákosliget, P~ákospalota, Rúkosszentinihály, Sashalon1 és Uj~ 
pest.. 

.ll.. 1törnyéki ·~11' tehút ezen hclységel~re értendő. 
Buclap1..:st. 10·k3. clecc1nber 18. dr. i;if~::: ·rára.cly Lás;:ló elnök. 

Gróff Gpi!la ig::i.zgató. 

Buda
pt:oli 

1.f.iO 
-·.75 

i..~b 
1.'.20 

1.2~1 

Ors:::úuos Gyóuys.:cr{s:: Egycs{ilct. 

:l g;;.·ógyúsvúnyvizck 
{;s a ln.:lfGldi :-;zÚrinazású keseríivizek ára 

I.~udupesten és környéli:én. 

1.5!) 
--.7·1 

1.27 
1.2.S 

J..28 

1 '.") .0-

:t.:::2 

·-·-·-·-·----------·------

~·lsi·1i ;1 !tt" i :,:. 1' 

13ilini fo1-rú;; 1 lit. 
::\lnrgil gyógyforrás 1 lit. 
.'.\largit. gyógyforrú.s 

rná.s c.sor:ulgol::is 

ICcscriiri::ck 

I:;n1<."1ndi keserüvíz 0.7 li:. 
"\Ih·a C~laub0rsú.s gyógyvíz 

l liter 
~\llra 1-:cscrüvíz 1 lit. 

Bnd;t
p~sti 

\'id~!:i 

cb<l;l.si ár 

1.02 1.01 
-.00 -.89 

ár törlendő 

1.79 1.78 

1.81 1.79 
1.Sl 1.79 
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~--------------

.A. nl. lür. belügyrnini'lzter úr 318.6-~7/19-12. szá111ú leirata 
alupj8.n az cladúsi árhoz a 2';í forgahniacló külön felszán1ithn.tó . 

. A. nagykcrcskcdö .Htal fclszáinitott üvegbetétet a gyógy
szerésznek is jogában úll beszedni. 

i'>:... környéki ár az a\úbb felsorolt helységekre ér~cndö: 
.A.lhcrtfalv:.i. Buc1:1fok, Budaörs, BucL1:Ctény, Cinltota, Csepel, 

I~ispcst. 1'.lútyásföld. Nagytétény, Pestszenlerzsébet, Pcstszcnt
inu·c, Pestszentlőrinc. :Pestújhely, Róli:oscsaba, Ráltoskeresztúr, 
Rákosliget, P~úkospnlota, P~úkosszcn'.nühály, Sashalo1n Cs Uj

pcst. 
Budapest, 19·13. dccc1nbcr 22. <lr. t:it6.:: 1rúrady Lcí1;:::ló clnölt, 

Gróf! Gy11IH ügyv. igazgató. 

i 

1 
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gy6gy6r~ nagykeresked6se 

II., Balthyiémy-u. 3. liel.: 152-812. 

Süigönycím : V o r g c1 p h 01 ,. m 01 

H e 1 y i és v i d é k i rendeléseket 
a beérkezés napján expediálunk ! 

V/. 

Cimtéir. 

1 



, 
I. lteta.eá~<Ja ;;,é.8-z; 

1. Hivatalok és hivatalos intézmények, 

M. leír. Belügyminisztérium. 
Buclapcst, I., 17ár, Ors::ághci::-u. ,JO, - Telefon: 160-020. 

.illinis:::tcr: dr. vitéz !{eresztcs Fischer Ferenc n1. kir. titl{úS 
tanácsos, országgyül. képv . 

. :.1lla.1Hlitkúrok: dr. Gergelyffy András orsz. gyü!. képv., dr. 
Ton1csányi I\:állnán, n1. kir. titkos tanácsos és dr. Johan Béla· 
m. lür. titkos t::i.nácsos, egyet. r!c tanúr, az Országos I<\:özerr(•sz-
sCgügyi Intézet föigazgatóju. 

0 

..:i 111inisztériurn beosztá~a. 
. Elnöki osztály, I. 'l'örvénye!öki!szitö osz:ály, II. I<\:özjogi osz

taly (IV., Ferenc József rakp. 2·1., ti..1 lcfon: 185-SSOJ, III. ·vár
n1egyei és községi osztály, IV. Vúrosi osztCtly, -v. Igazgatúsi
rencl_észeti osztály, "VI. Renclörségi osztály, \ill. I<::özbiztonsági 
osztaly, ·vrII. P~enclöri büntetö osztály, IX. Szegénvellútú.si és 
általános segélyezési osztály, X. Gyúnliigyi oszt<ily, ~XL, 'Társa~ 
clalo:nbiztos_ítúsi osztály, :'\:II. A.lapítvúnyi osztály, ::,::rrI. Gyógy
szereszeti cs fürllöügyi osztúly, XI\T. Eg6szségüg:vi-igazgat:.'tsi 
osztály, X\i. EgészségYöclellni és júrvúnyügyi osztály, X\'I. .AJ
tal~~nos egészségügyi és betegellátási föosztúly (nz osztúly ke~ 
reteben . van n1egszervez\·t:; az orvosi és gyógyszcrCszi ors7.úg
n1ozgósi:8.si szolgálat), X\TII. Gycnnek\'éclclnü osztáiy, X\TIII. 
Ország1nozgósitá.si os:.-:tály, XIX. A.lla1npolg:irsági os:i:túly (I\T„ 
Ferenc József rakp. 2·L, telefon: 1S5--SSOJ, XX. Cscnclőrsé0,'i 
szolgálati osztú)y, XXI. Laluí.sügyi osziUly, - .A. Belügyhöz Lel·~ 
tozik 1nég az .t-\llarnvéclelnli központ is. 

,,, 
"'1::° 

!l gj·ógyszerészel;:et érintő iig~·eket a l;:öYetke-zö osztúl~·oli: 
intézi!\: 

dr. 
XIII. Gyóf/.YS:::r:rés:'C/i és fiitrlöiif}yi os,:f<íl!f. Os::::ltílyi·c.:·ctö: 
~4..tzCl Eleinér ininLsz.:cri tanúcsos. Ilclycttcs os,:itílyL:c-.::ctö; 
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dr. Pöltzel .ícnö tninisz'.crl Lan<icso.s. Í?-cfcrcnsch: dr. júkY 
György nün. tiil-.ár, dr. lv!adarassy László n1in. · segCdtitkár. 
S:::olgci!altélclrc bercnd.cll'C.' dr. Gálffy József ny. 111. ltit'. tiszti 
főorvos és dr. Nngy Gyul,<1. 111. l\ir. tisztiorvos. Scgidllii.:ota1i 
lcc ndök: FLscller Sándorné sz. !{cszey Enülia Jcczclönö, Czinko
vits Erzsébet ideig1. rnunkaerö. 

.Az os:::dúly iigykörc: 

_t>,. gyógyszeré.sz és clrogui.sl:.i ügyek. Gyógyszerészek tár
sndalnli ulul~ulutaínak ügyei. - „A gyógyszcrtúri jog adoinányo
zásávnl, bérbendúsúval, vezetC:-;óvel és útruházásával kapcsola
tos ügyelt. Gyógyszertárak elhelyezése. Gyógyszertúrak és 
gyóg·yszcrészek országos nyilvúntartása. -- Vélernénynyilvání
t5s gyógyszerészcl~ visszahonositása ügyében. - lr.,.„ gyógysze
rl!szi n1ül~ödési. engedélyei~ Jü<:ldásJ.. 

XIV. Eg(:s;::s6yiiyyi if}a::yattisi o,<;:'lcilp (!., Uri-u. '19). Vc~ 
::TIÖ: dr. Sze1nerjuy-I<::ovács Dénes nün. tanácsos. II. ·cc:::clö: 
dr. p.jrls László nlil,1. osztálytanácsos. I~cjcrc11sck: dr. Szirányi 
Tibor rnin. litl(ár, dr. l\Iatusovils .t\rpLl.d nün. titkár. dr„ l(.iss 
József nlin. titl;:ú1\ dr. Győry 'l'ibor nün. segödlitl~ár. PrUlu1s,:ol-
11dlalru 11crcnd(/1·c: dr. Laszka :\Iárlon :b. föszolgabirő. F'.L:nlyd
i'a-tt(lf.lr1· licrfi!dclr1-: rll'. \Til!non Gyula n1. kir. U.szli föorvos, 
dr. I\:ul1inyi Lú;;~:ló rn. kir. liszliorvo.s, dr. I-Iiclegpataki D.on1ún 
n1. kir. tiszlioryos. 

Xr/.:L .TrirL'fÍHJ/iiyyi (,'; g1JrÍf./JlS·:criiffl.li os:)álJI. Os.::tcílyi:c
;;r.lö: dr. Lovr('kovich I;.;lvún szolgálallClclr<; ben2nth.~ll Budapest 
Szókesfüvúrosi I<::ü:·'.'.:gó.szsógügyi Inlüz0t-i igazgató. ll rlpr. ! tcs 
os::::tdlyt'f',:ctö: dr. Sieglt'r János nüni.szteri o:sztúlytanüc.:sos. R.l..'
fcrcnscT.-„· dr. Cserba Lúszló nlin. titkár. dr. J:\tészáros Ferenc 
;nin . .st>g;éctitk-\r. S.:ol.aú!rtt/1'.tclrc l!crc1id<lt'C: Ül'. Pctril!.'.t A.laclúr 
közeg. föfe\ügyPlö, dr. L(;nárd I1nrc közeg. föfelügyelö, Siinon 
.t\nclrás II. szv. fötan. e, és j. gyógy.szcrész Cs Sz0l~ely J. J(L· 

nos szv. tan. gyógyszerész. 

„Az os::.túly iigyJ;örc: 

Tiszti orvosok Cs községi orvosol'- kik6í;Zése és tovúhbkép
zésc. - .t\.z Orszúgos IZözegészségUgyi Intézet vidéki ú1lo1n5.
sainak ügyei. - 1\ löszcrelt gyógyszerek. gyógytápszerek. <:z 
cn1bcr orvoslásáb:in hasznú.latos szerobakleriológi:ü l<:éf;zít1ne
nyel<:, fcrtö'.Jcnitö szerel<: és diagno;;;ztiku.s készít1nényelc l\OZ· 
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ínetikai szerek és sebészeti köt.özöszel'ck forgalo1nbuhozatalának 
szabályozása, ellenöl'zt"\.se, cngec10lyczésc és elutasitása kapcsún 
hcnyujtott fcilcbbezésck, - .A. g;yOgyúszati segédeszközök. fo1·ga
lo1nbahozatalúnak. cngeclélyezésl!nek és ellenöl'zésének ügyei. -
.A. gyógyszel"ck úrúnak 1ncgállapflása. - _•\. gyógyszerek. :iJL1ti 
;;zcrvel;: bchozatahival, J\.ivitcl~vcl, elv(unolúsúval kapcsola'.os 
ügyek. - .A. gyógy.'.izerek clkészft0sévcl (s kiszolgúltatásúval 
kapc.solatos ügyclc -·- Gyógy.szel'készil1nények n1ag·yar ipartcr
nh:ltli:ó nyil\'Ünitásával kapcsolalos ügyek. -- Gyógyszereknek 
a közgyógyszerell;'üús terhére törlénö cngeclúlyezése. ~ Hábo
rús any.>.gga:,;:cti.lkodúsi kérdl~~ek. - it. hivatalos Gyógyszer
könyv elökészitésével júró '.cendök. - A. gyógyszergyárak és 
laboratóriu1nok ügyei. -- Gyógynövényekre, n1érgekre, orvosi 
tnüszercln·e vonalkoz6 Ugyck. Ivóvizeliát{lssal kapcsolatos 
ügyek. 

XF/B. E'y(s,:.w':y1·(;tlcl;11i os:lril!J (IX„ Gyli.li-út 2/a). Fc:ctö: 
ch". Lőrinc Fen.'nc szolgúlattétclre berendelt 0. I\:. I. igazgató. 
II. rc::rlD: clr. I-:onlra LC1szló szolg-{datlételrc bco.sz:ott ln. kir. 
közeg. t"öfcli.i;;yelö. R( fC((i/,<;(l.-: dr. Nyáry Béla .i\.ndrús inin. o. 
tnnúcsos. S:ulf11ila!i/frln· /;1f(/ldf/r1: c11·. Do111ahidy György 111. 
kii'. közeg. föfelügyelö és dr. Cserba Zol'.ún n1. l~ir. közeg. fcl
ügye!ö. 

_.,t,: os.:fúly iiyykürc: 

..,.\. kürhú;:;akra, g·yógyinLé%eteii:re és orvosi rendelöintéze
tekre vonn'.kozó tör\·ényes ren<lelkezC.sek végrehajtása; az ezzel 
kape.'iolatos irúnyítús és eilenörzé::;. _„\. betegek cllátúsúra vouat
kozü ne111zetküzi cgycz1n0nyt~k és viszonos.sági gyukorLlt alkal
n1azú.sa. I-\:órhúznk és gyógyinlézctck. gyógyszcrbeszerzési 
ügyei, ideél"tve a betegség biztosító intézetek gyógyszerellá'.úsi 
ügyeit is. - E:üzgyógy.szerellátús. -- .?llentésügy. 

Xí"i. _.,[flufú1Jos C!J(s:sr'11iirn.1i r.:s l1cll!Jflllilá8i os:lrily. 1·c~ 
:< 16: dl'. Grosch I-\:ároly n1in. osz'.úlyfönök. 

Xl"lja .• -U!u!áno8 Cf/€'.s.:::u_"ffii!JJ/i ulos:frily. rc:tf6: dr. 1\'fcd
gy.'1.:.;zay .J.:nü inin. o.szlülytanúr.::;o.s. I?tj1.-1·1.11stl.:: clr. Petres _.\n
t.:11. n1in. titkúr és dr. Szent-Györgyi Nándor nlin . .seg0dtitkár. 
S::ol!Jiiluflr"ltlrc /;crc1ufrirr: rlr. J{ovúch György közeg-. föfel~ 
ii.:;yelö és ch-. Afajor György egy. klinikai gyakornok. 

~\'.:F/./J. llr/t·f_l!flri/<isi 11los.:/lilp: 1cr.:rló: dr. Neines Tibor 
lllin. lunúcsos. i2cfr-rí 11s1 !.-: dt'. \i:iradv 2\li!i:ló.s inin. o. :anUcsos. 
di·. Lukú{';.; Iinn: ;11il1. o. tanúcsos, dr~ Sz:1rka Ödön inin. titkál", 
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dr. !{ércsy György 111in. titkár l•s dr. Ujhelyi László 1nin, s. 
titluir. S::ol,r1rílutf1_'.fclrc Vr·rc11dcluc: vit0z Takúcsy Lajos l~órházi 
igazgató-föorvos. 

~·t Xr/. o.<;:f1ílp !arr·l1;lic11 s,:rn·c:c!t on·osi i;s !Jl./Óf.f.1]8-:Crés:.:i 
ors.:1i.r11110:::.116sí'úsi s:ol.1;ril11!. \"c,:rlii: E:nlosvftry Sándol' ny. ini
ni.s;-;teri o:-zt ilyfönök. R-rfCITllSi').:: dr. Gcncl'sich _1.\nclor nl. kir. 
eü. fölan;'1t·so:s. ny. igazga:ó-föorvos. dr. E:rénusz A.ndrás n1in. 
s. tilkúr l·s c1r. Szopkó Ernö n1. kir. orvos-föhadnagy. 

„1.: Oilf. s:::olgálat ii9y7.-örc: 

.A. közalkahnazá.sban {tlló gyógyszerészek 01·szág1nozgos1-
lGssal kapcsolatos össz.es szc111Clyi ügyei, icleértve a katonai és 
polgúri szervek. valainint. i11agánüzcn1eh: h:íborús gyógyszer~ 
sziikségletének biztosítását. ~ _•\ 1nús tárcák feli.igyelete alatt 
{dió polgári kö%:l\kaln1azott or\'osok és gyógyszerészek orszűg-
1nozgósitússal kapc.sola"os és a belOgy1nini.sztériun1 1·észéröl is 
tárgya\úst igl:nylö ügyei. 

}L kir. Ország·os 1Iüzt•gészségiig)·i Intéz~t (OI\!) 
{a he1iigynlinisz1Prhnn fennhatósága alai.t) 
Eiuluprs!, IX .. Gydli-lit .J. -- 'l'cl: L/5-.j./5. 

.:\ ni. kir. Or.sz:·igo.s I-\:özegé.szsé.;ü.:;:yi Intézel \'L'zetését a 
Belügyn1Iniszlel' t"elkér0.sén: Prof. cl!' . .Johan Béla 111. kir. titkos 
tanácsos, úll:nntitkú1· \'Ct'.c ú: .. Az OEI h.iro1n csoportra (1\, B, 
Cl tngozóclili:. 

.A-csoport. Igazga:ó: clr. Lo\'l'Pko\·ich Ist\·ún. Osztúlyai: 
Buktcrinláuini os,:fri!p. Osztúly\·ezctö: cl!', Rnuss EJ1roly egyet. 
ni. tanúr. acljunk'.11s. Srrol<iq!rr.i os.:·!dlu. OsztálYvczctö: dr. Oláh 
Gábor, n Pa~tcur Intéz('l i.~·azgatója. ·a) Ollóa.11,1ra9f('/'1Hrl!'.si al~ 
08:/1ily: ::\Ieghfzott osztúly\'('7.etö: dr. lJjhclyi I\:.h·oly acljunl;;tus. 
Pnri1sitol1h1i-'.1i os,:t<il.11. Osz'.{tly\·eze:ö: dr. J\Inli:ara Gyöl'gy acl
junl;:t.us. J<irni11J1iifn1i Q,<;,:lál,11: Osztú\yyczctö: tlr. Petrilla _.,\laclár 
eg.vet. ni. tanár, cg·észs0gügyi föfeHigyL•lö. l!!ji11r11:ul.'11/r1f(; os,:·
l<ily. Osztúl;.·vezctö: dr. Dregu.ss ?.Iik!ós adjunktus. 

E-csop·i/'/: Ig·azga'.ó: clr. Lörincz Ferenc egyt.:lcn1i ny. r. ta
núr. Osztúl;.«1i: Ziildkct'(s:f(8 rf11'.,<;.:sr'.,1_1rr·il„lmi os:frílp. 0.:.::-;Cúly
\·cz,~tö: dr. Bielek Tibor közP_g-ösz.ségügyi föfelügyclö. Tiidöl!c
fr'fl!!Oiulo:1/ o.<;.:fril.11: Oszt;'!ly\·0z0t.ö: dr. Cs('l"bn Zoltán l;;:özegt>sz
sl~gügyi felligyelü. 11-Tc 111 !IH t ( !lf1011do :(/ o.•„:tri lp, Osztúlyvezetö: 
dr. Don1ahic1y György köz(:gészs(•giígyí füi\•lügyelö. Eyi'.~·-:s((f-
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iigyi jJJ-rnöki o;;;::tály. Osztályvezető: Vass Eleinér l\.ir. 1nüszaki 
tanácsos. 

C-csvpoi·f. Igazgató: dr. S.chulck Ele111ér egyet. ny. rk. ta
niir. Qsztúlyai: Clicmfr!i os.:fdly. Osztályvezető: clr. Schulek Elc
n1ór egyet. ny. rk. tanár. ig:izgntó. a) Biol6yiai Gyógy.s:::crcllc11-
6r,:·6st 1~c:!J-:i.i alos.:·/diy. Osz~.úly1;ezc:ö: dr. Stasiak A.ranka osz
túlyvezetö. b) Ollríanyagr'llr11ór.:ö alos::;fály. Osztillyvczetö: dr. 
Erdös László adjunktus. ·r·i::iiypi os::t<íly. Osztúlyvczetö: dr. 
Jendrassik _A.Jadár osztályvezető. 1'.r!;[!l:lclmc:::{.skutató os„:!!á1y. 
Osztályvezető: dr. Sós József egyet. 1n. tanár, egéSzségügyi fel
ügyelő. 

A budopcs/i kö::po11/ niiiködési kür:::ctc kiterjed Pcsl-Pilh;
Solt-J(isl.'101 i:úrmcgyr:rc (kivéve !(ccsh:e1n6t, a kalocsai jiirás, 
I\:isltunfélegyhúza és júrúsa területé~), Győr-Illo.';OH-Po.:::so11y k. 
e. e. 1;úrmcf1Jtil-.'. területére, Es.:tcrgo111 t:rinncgyc területére, 
Il:o·niáront rrir111cyyc tut:li 6.s gesztesi júr:1.súna1:;:, Fej(.:„ ·ránnc
gyc vúli és udonyi júrásánalt í.eri.ilctére, Erd, Szúszhalo111batta, 
Rúclte!·cszt:ur és Ercsi közsúgek. Ears t:s Ilont k. e. e. vúrn1e
gy6k (a verebélyi júrús kivótcl0\·el), 1'.róffl'árl i:lirmcoyc. Ilci·c'! 
rúrmcyyc, tovúbbá .Jri.~„:-l\"a.r111k1111-S-:ol1107c l'Úl'lllCfJYC (kivéve a 
ti::zai alsó iúrúst, valanlint 1üczötur és 'l'urkcve j{n·ú.c;oJ;:,at és 
D6vavCtn_y·út) lerüle'.érc. 

~·L-:· lllf(.:·ct ci<lt:'ki .~',:·r1Tci. 

LL:: LL-cso1v11"1lio::: Vcos::lra: 
1. Un~vúri kiütéses'.ift1sz elleni védöoltónnyagtennelö úllo

n1ús. Ung\;úri fcrtiizöbe'.cgszúllíló úllo1nás, 
2. !1!11/rí!'/n á!l(l111rísol.:: B(ri'!fs:·ris:i n1. ú. (Egészsóghúz. Dr. 

ILt Tüth :\lihú!vl. J(o(o:sr·dri nL ú. tI\:cl'l-u. G. Dr. Novák Er
nöl. 1'..,.nr1.21Ti:ru1L~'sni ni. ú. t\'úroshúza. Dl'. Bittera Zol'.ún/, 
S;;11f 11uío1c'.n1c/ i nl. ú. ( B('!'csónyi-u. ;:;;:;, Fogarassy Isttvún ). Uj
i·id{ki n1. ú. (II„ Rúitóezi Ferenc-u. 152. IClucka Gy.) Ungi·d.ri 
111. ú. \Rockcfeller-u. 3. Dr. I.\:un Lajos). 

3. 01(1 i·üli'l;i rí!1onuísok: 1. Va.jui állon1ús (-lfúrosi I\:öz
kórhúz, Baja l. 2. dcl11·cr·c11i á1lo1nás (Egyet. I\:özegósz.s6gtani 
Intézet. Debrecen), 3. Lf!l!i.!ai álio1nú.s l1\l!a1ni E'.ö:~kórház, 
Gvulu), ·1. Juírl.mr.·.:ürdsúrllclyi ú!lon1ús (Erzsébet I\.:özkórház, 
:Hóc1111ezövúsúrhelvl. 5. 7.:ussrii úllo111ús (A.llarni I\.:órluíz, !{c1ssa), 
6. 7'0/o.:·s1:1i ri úllo~·nús ( I\:olozsvú r, !(ert-u. G.), 7. ko111ri romi úllo
n1ás (I.\:özkórhúz, I\:01n(tron1), S. 1;1urosrásárhrlpi úllo1nús (l\Ia
rosvUsárhely, Széchenyi-tér 12.), 9. nlisl.'olci á.1lo1nús (.Erzsébc; 
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l<.özkórhúz), 10. 11ayy1·riradi úllon1ús (Nagyvárad, Horthy 
I\1.-u. 3-1.J, 11. p{csi úllon1:is (Egyet. I(özegészségtani In~ézet, 
Pécs), 12. .~:::e gcd-i álloinás (Egyet. l(özegészségtani Intézet, 
Szeged), 13. s.:t.··1.:csjclu.'.rcúti ál10n1ús (Szent György !(özkórhiz, 
Székesichétvár), l·L s.:0111 lirt !liclyi ii1lon1ás ( l(özkórhúz, Szon1-
balhcly J, 15. újcid(ki :."1llo111ús \ Ujvidék, II., P~ákóczi Ferenc-út 
152. l, 16. 1111yrtirí úllo1nús (Egészségh.:iz, Ungvúr, Rockefel
ler-u. l-·1). 

.A B-csoporlho.:· /Jcüs:::/tx1: 
1. ,,;ll. kir. Llrltuni .::lpo/6- t:s l"6dőHőkép;:;ö I1lté;:;ctck: Buda

pest, Szeged, l(a.ssa, I(olozsvllr. 
, 2. b'yés,:·sCy·t:i:dcl11d li.Drök és S;;olydlatok: 8'13 helyen. 

3. 'l'iidüln·lef![JOl!(/o.:61': 15·1 hcl;y·en. 
'.L 'Tiidül.H„l(y-ultlionok: 23 helyen. 
5. A'c:111iUCICf.f!JUl!do,:ó1': 70 helyen. 

.A C-csoporfho::: lJcos~~/t:t1: 

1. Golyi·uli:nlutó .::i.rto111ús.: Nagy1ncgyer tE:on1áron1 vrn.), ve
zetője dr. Sós József egyet. nL tanUr, egészségü;_;yi fclügyelö. 

}; .. gyógy.szcrtúr\·izsgúlaloltat a k6111iai osz:úly gyógyszeré.szi 
kónesílC.3.sel rendelkezö liBztvh;elöi v0gzili.. 

- LL l.'~.'111irti os,:idiy rc:1:f()jc: dl'. :::ieh11lek Elr:111ét l'gyete1ni 
ny. rk. :unc'tr, u:;.-:tldyvc::-.:·.:ló, ig:,zgut.ó, dl'. :.,. -1!diz;;ú1· linre gyógy
szer0.sz, '"'djunktus, dr. I-liclvl~gi Gyula gyógyszer0iiz, adjunktus, 
dr. 11.óz.::a Púl gyógy.::zerész, ndjunl\tus, dl'. Vicln Lúszló gyógy
szel'Jsz, adjunktus, dr. Zhoray Ber,a!an .;yógy.szerész, adjunk
tus. 

E.úbító!":izereü.et. !iSilcnőrz(i kiözvonti Szer\' {í\.EK\.Sz), nünt a 
l.:'.eliig:-,·1ninis;:.~l i:1·itun '"f. o~ztúlya. 

J'V., Fl.rCs Pá!n~·-uicc ;!.„j. III. CIII. ;!.i. 

(~8 Jl:L!-!J,JD. 

_,l s:::ctt: jöHöl.-:;: dr. Szüllössy .:\.!lrt.!c.l 1nin. Lanácso.s; hclyct
/csc: !(oczián Ervü< inin. o. tanúcsos . .:l 8:::crc ii!.f.1/CC,:clújc: dr. 
Bartó.i.'fy Júnos i'ükapitányhelyettes; lié-lycilésci: dr. Rihiczey 
Gyula nt. kir. rcnclörfötanúcóios l:'s ?,Iag·ay Iniri: nl. l:ir. rcnclör
tanúcsus. Orro.-„~·:~11lc<'.r/ö: dr. Tí;nH:sváry György. Srut:dhiratnl; 
dt'. Juha .A.dolfn0. DL/r·f.'fírcsopurf: 1-:ristúf Ferenc cllv. fel~ 
ügye\ö, c.soportvczcUJ, Bottyán László dc:cktív, Eng·i Gyula 
dctcktiv. 



M. kir. Honvédelmi Minisztérium. 

II., Juni11yi-ulca 1. - 1'c1cjon: ..LfiO-OJO. 

12-ik cgi:s::sl:giigyi os,:lúly. l Tel: 152-206). Gyúgys.:cré.<;~ 
s::ali:clöadó: dr. Sztareczky Géza. gyógysz. aligazgató. 

M. kir. Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium. 

V., GrUj Ji.[()JclsUcrg-u. ifi. ~ 7'llcjon: 1;!9-.JJO {:s 1:29-./5!.1, 

11Ii11is::/cr: Szinyey-~lerse Jenő dr. cs:iszűri és kinllyi k.'.i
nu1riis, nL li:iL'. titkos tunUcsos. 

..tl 11/j;!. iit.JJJOs:::tdly cc:clüjc: dr. .AlolnUr 1\.ndor rniniszteri 
tanácsos. „;t.:: us::ltily iiuyJ;örc H· lcöccll~c:ö: az egyelenü orvosi 
karol.:, a gyógyszer~szl\.épzé.s, a bábaképző in:ézetek tanuhnűnyi, 
és dologi ügyei, or\·o.si és gyógyszerl:szi tovúbbképzés, 

S::ii111Fl!"ősiu IV/a os::ldly. - GyÜ!J!JS.:(rl:s::: Gere Géza 
nlin. szU.n1vevöségi lanúcsos. 

Ügykör: az cgyelenli gyúgyszert(trak gazdasCigi ellcnörzé.o;c. 
-'-\ klinikai gy6gyszerszú111lúk. búl!aképezc!(~k. tanítók(~pzö intl!
zctck 0s cgy<lb úllan1i :nnint l'Zt'tPk internútusai, úrvahúzai, si
keiné111ák orszúgos intézete és ;;zereletllúzak gyógysze1„<;zj1n
l(linak ielülvizsgálala. 

M. kir. Földmivelésügyi Minisztérium. 

DudaJHSl, 1r., [(o.vntlli Lujos-/Lr fi. -- 'l'c/: L.!ti--;;[IO. 

S::;ú m rci:6 . ..,·r:!I Tr/ 1. Cp!it_1ys.:L n.:s.:t /.-: \~ 0nkei L{iszlú nün. 
szún1v. tanúcso5> é;-; Cz:·1rún Györg·y nün. szún1Uszt. 

·frgykör: :1 lótcnyészin:ézet1;k, gazllasúgl szakokLtlúsi in
téz1nények, erdöig«izgalú;,:."\gr.:lt ('.:-; ú!lu1ni bir:ol·:ok gyúgyszer
berendezéseint'k é.:.; gyóg;:szL•rfellH1sznúlús(1nak. ,-1z ö;.;sZl'.S föld
n1ívelé.sügyi iniézn1ényt.:k ojtóanyag!Jr:.-.;zc:rzCseinek felülvizsgá
lata, a folyan1- es knltúnné!'nöki hi\'tÜalok, kercskr:dl'lnli lti!tö
tök, vizi társulatok é.s a tlunaho.;·cl:'inyl köbún~'a bclt'gsegélye
zé.si alapja terhére heszt:rzctt gyógy~zerek sz{unlúinalt 1'Ctnxú
lú.sa és érv(•nyc_sí!ésL': i túrcúnak gyúg·y.c:t.'. rész\:'.t»l kapcf;01a·o:i 

ügyeiben y;:i,Jó \'élen1énynyil\·únitús. 
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7i.'! ldr. Gy{:g;vnöv{~nylds{·rh·ti Intézel, ].~1uhq1est 
(a n1. li:ir. fiHd:uívt~lé·.-;ii,gyi 1n!ni:;zt. fennhn.túsúg;.1 al'.lit). 

II.. Illrmun11 0/lü-úl fii. -- '.l'cffjo11: Ui.":~-s.;:1. 

J1!r::6ua-:dosdyi kíst:tfcfii.1111i i11tf::mr'n,11. FclaclaU~öre a 
gyögynövl:nyhe\~Ht<i.s PllPnörz(•sr:, a h0vúltói 1 ft>\clolgozói l enge
délvr:k kiadúsa. "'Vúg-ynö\·énvkivitel elll'nörzésr:, a 1tivitcli téte
lek' féinzúrral és "';11i'nÖ.ség-:iei;gyel való lezúrúsn, a ki\'i.eli vizs
gálati hizonyi'.vúnyok kiaclúsa. GyógynöYénynagykereslteclöi en
gedély ki·itlú::a, n bev(i\lói iírnk i11eg:'11lnpitúsúra vonatkozó ja
\·aslattétel, a gyógynövények kOlfölcll'öl történő behozatalával 
kapcsolatos teendők. ( 1·15.900/19·12. F. ?II. l E cl:lból ld;.;érleti 
telepe~ tart fenn. n111ely ellútja a belföldön 1nég cl ncn1 ter
jedt gyógynövények inagvaival és d11gvúnyaival a tcnnelöl~ct. 
'I'.:in:lcesal. úLh<:.ignzitú~.c::n\ tún1og·atja a gyüjlöket, tcrinelőket, 
hevúltóli::a~ stb. Felaclatn a belföldi lt'rn1elésl't gyógynövénvek
ke\ yaJó ltt>reskec1Plt>n1 feHigyele'.e {>s cllenörz(~:;c. "Vizsgúlja és 
nlinösit,~si jegyelíkel t>llútja a kiilfö\cl!'l' kerlllü clrogárul~at. .;\.z 
Inl(·Zl't 1fl15-hen alakult. El.siJ igazgatújn: cll'. .Augustin Béla 
nv. l·:ÜH;rlclü~\'i föi::;nzr~·atö. e~rvct. n\'. rk. tanúr, okl. zvóg-y-
s;,crész vol'., ~oÍki 'lZ • Jn{ézl:te: iŐ3S. \r:i:J. l-ig \'ezet.'.i'. ·-- ~· 

Inti':·· !1·1 :' lií: dr. Szúhh'tHler J({1roly 111. kir. kísl1 rlei.ügyi I. 
u:-:z;„ lüa11 1nldt1:-. old. ;~·yúg·y;:;7.tTész; h<>ly0tt,;se: dl'. Ro111 P{i\ 
n1, kil'. I. · :.~. ldsl•r!l'liig·yj fiiYL:g·vész, uk!. s;·vó':!YSZL'n~sz. 

Bro8:/.-, 11/;: dr. Sul;.:~;k Gyöz.{). II. o. kisé;·ictúg·yi fö\'egyé.sz, 
okl. g·yú.~·v~ !'\'.-;;.·, dl'. E(1 késy ~Iildt).s Ill. 1\.il'. !dsérle'.ügyi II. o. 
fijadjunktus. ukl. g:tzda. dl'. 1Ioclor \'iklor old. gyóg·yszt•rész, 
Bartel;: Púl ol;:l. gy(>gyszf.'l'é~z. ni. kir. ldsérle'.Ogyi adjunktus, 
I-luh;ü:-,~'k ::\Hu in 111. kiL Jdst::1·h1 t.ügyi u::s::isztl'ns. okl. gyógy
:=:;zr·1·ész . ..:!. l»isr:r11 ti ff lr p rc:r liij1: Sz:1thnd1r;.· G0za in. li:ir. J;:i~ 
~:(•rl;;tügyi lH:rtészl':i úiinti:•zö. okl. l~l~lté.-.;z. 

Ii::in ni/1 {1,\i·u: BtHlapl·,:.;t., \:„ ~-\kud1:'niia-u. fi. 1-i .:r/6: De 
Gio\·annini F:.udolf u1:1. ;::y!'1gy~;;:vrész. ni. kir. µ:nzd. tn!lÚl'SOS, 
L t)s·rt. ldsól'lt''.ii;c;:-·i U.iadjunl{lll.'-'. dr. B1H·hn1:ln Oth1núr in. kir. 
kLc:ér!etüg-~·i ~u!jun!dus. ':\It:h',~· .Túnos ni. kír. kí"'1'.•rlPtügyi segécl
t l:::zt. 

:\L kir. G~·óg·ynöYén;i;kísérleii Intézet, l\.olozsvúr 
(a i;:1. ldr. riiidniíyt•lésiig·si 1nini~zt. fPnnhatúsúga alatt). 

J'i:o/o.:.~i·<i1·. ,1/011oslori-úl .-». --- Tcl1fo11: f;l-~81. 

In'1>;;1.-ti 1·( :clii: di'. l(o11p E~li::1nl~l', 11kl. V<'gyl~;;zn1(•rnölc I. o. 
föv~'gyósz . .'-::uldis:lri.~·c/()1': l(iss Trl•n old. i;1núr, kí.:.;l·rletUgyi 

413 



g).:~:ko:·nok (növénytan). I{.rt\~-:"ln Islvún okl. n·vó"·vszcrús~ 1·· ., . 
le uo·v1 <ry·t'-). l ( · . "'· <:>- .-.., •lSe1-. „.... "".·'< n.( lllü ~ g;.·ogyszens111cl'et. <ryóo-vnö\•énychern· 1 
Treiber .Janos okl. tnnúr kLsérlctüo·vi n·\„,\„ 0 r~·~J- (n„v-· ·' ia ' 
S·-11!-- 1/· 1 // / ' ·':!- '='• '· • '- 0 -eD\·cJ.11 \ ~ -· ~'r . .r1 11Ja:o r1 .-: r1l'. l(iikf\nyc~v P·iln1·· o\-1 •. - . : • · · 
( "'"'' •

1
,„ ·o:· .· .. „. _ ... · ·. ' .· ' · g_v og:. sz eresz 

o.rC.~}~ZC!!Sll1C!!CL), h.f::-zy I-Ioinnntn Erzsebct 01-1 l·cit'" J· • 
""1"'<1, ( J· ,

1
.• ;„ 

1 1
• • . • • · -' esz. -t.>1 _. 

o'· •• -. \.C. L!C;:,Z , ~ll!1 1ila!'!;} \'C°''YCSZ ( O'VÓ'"Yl1Ö\'él1VCh '1 " · 
vlz.<;;gala'okl. "' ::i. o- • l 111a1 

, rr :~~ _ir~_l~'~ct_ fc::.:c!::tl·:ör:': -~I. 1:1c_;·úllnpflo't lnüköcil:si tcrü\cten 
cl I:>~ O;,,) l10\.JCJ1~ bC\ alta:; C!lClH1l'Zl'S('. '1. bC\'Úllój ( fc!cJOJS.:OZÓi) _ 
geclelyc:k k1ud:1~-;a, a vyóo-vnöv0nv-1;::i\'ile\ cJleno··1···e'se ~,, 1-· .:ni. 
1 ., j j •· · ""· ·~-' • · . · "' · , ~ \JVl Cl 
1,.CLC e;:: ren1za1Tal és ininösé·:r-ieQ·rrvcl való Jezí1·•1so \•ala · t. kivit1·· ·1 ·"'·~·""'-" <L·<„<~nuna . e i \·1zsga ati bizonyí~vúnyok kiac1ás.:i. 

i'-1. Idr. lgazságü5yminisz:térium. 
11 ., Jllarkó-11. lfi. - 'Tclc.joH: 121-(JIO. 

_ S~ám·rc1:6:;é:r XI. os.:fúlya. 
:Nayp Pril r 1-:!fl. mell. d!l.J. 

Ellc·11ör:::ö 

Ű"·uJ-U1" l1CV'l·' •'',.., ~]- ] ~ •· · · · _ „ . .,,,.,_~ -.· _ i:: UOL:!l·,~1~ ~. l!~Rl"Lnzi.rtla:;1 intézetek, l:iirósáo-I 

~~I1~~~:~a~!~:,1t~1~~:~~11~1i\~~.;a \~, .',,~,';;;;';;~,~~;' l;~,:;:~é~i,·;~it;~~;,;~: 
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József dr. egyet. ny. r. lanúr. dr. Engel H.udolf egy~:t. e. r1t:. 
'.<!núr. a l;::as.sai n1. kir. :Hl. kórh~"tz föorvo::;a, Entz Béln. dr. 
egyet. ny. r. tnnúr. dr. Fenyv0.ss:v Bél.1 egyet. ny. r. tanút", 
dr. Gnrtner Is'.v·,in pgyet n1. t.nnúr. i-Iajclu \'l1l. 0.:; Debt-ec1..~n vúros 
tisztifóor\·osa. dl". Frigye.'Oi Jó~:sl'f ~'gyct. ny. l". tanú1-. 111. kir. 
cgész~-;Cgügyi fötanúcsos. dl'. Gusz1nan József nL kir. egészség
ügyi főtan„ egy. e. r1c tan{;.r, GrcnczPr Béia, az orsz. ni. ltir. 
ch\:rnia intCzel ignzgatója. dr. I-Inini::.:s Elen1l'l' r~gycL ny. 1'. tu
núr, dr. ficrzog F'crcnc egye:, ny. r. tanár. dr. I-Iints Elek ke
rületi szül<iszföorvos. clr. vúrady I·laynnl I1nre cg-yct. ny. r. 
t:i.núr. dr. I-I11nkúr Béla. a sz0kcsfüvú!'O.Si vcg-v- és élehni.szer
vizsgáló in'ézet igazgatója, dr. I-Iüitl Tivacla1:--egyc' .. ny. r. t'.1-
n{tr, dr. I-Ion1y Gusztáv egyet. e. rlc tanár, dr. Illyés Gézu 
egyet. ny. r. tanár, dr. In1rc József egyet. ny. r. tanút'. dr. 
I.s.sckutz Bé\<:1. egyet. ny. r. t.nnúr, dr. E:opits .Tenö eü. főtaná
csos, l'gyet e. i-. tnn::i.r, az 01·sz(tg·gyl\10s felsöházúnak tagja, 
!'(ot.sis Ivt1n cgyr:t. ny. r. :nnúr. dr. IZovt1ts Fen::nc egyet. ny. 
I". tanttr. dr. I-Cr:l!n:·~r .Tenö egyet. n;.·. r. tanc~L dl'. Lt;núrl Zol
tan ecy~'l. ll\'. l'. t,in<11 d1'. Lovr,,kovieh István Et1cl:q:0s'. szé
kc.sfövúro!:i küzc-g(·sz.s1~gü!.!.·;.·i l:;; b;:kteríolt1.~ti<ii int0:;;,;'e i_'.!::z.~a
tój.1. [,ii{'l!i-rcr 'I'u1nris gyó[!;::;t:i.'r(·:~z. tlr. Lüri!H'Z F('r0nc e,:r:.·et. 
ny. r. ta11{1r. dr. )It:nning-er P~•'z::ö rn. l;:ir. PÜ. föi.anúc~:os, f'gyet. 
r·. rl~. lan.-,r. :.1anninge1· \·"iln1os dt'. P.';·::1>t r. rk. t~tn:·!r. dr. 
l\lelly Józ.'ief C';!Y('L 111. t·inúr. )lrtlo!::ty CJ.>·ü!·gy· dr. eg:·'CL n:v. 
r. t.anúr. dr. ::\IC•:-;:c;·ir··i.s Gúl>or k/irhúzi ;g·a:.:g·~tl{\.föorvos. teQ"y<:t. 
n1. t.n11,·~r. dr. :;\IíhalkoYits Elt>n1ór Pii. fii\:nnúc:::os. 1~fr;:ki'lrh·!zi 
lgazg·a'ú-för1rvos, dr. },f\Jkéi '\íihnos eg-yPt. e. r1;::. tnn;\r. dt. J'.ln
:::so11,11i 8ú11dor 0.~·yet. 11y. l'. tnn<il'. nlin. tn"n„ nz Eg-v;'t.cn1i 
Gyó.~..:y:-:z<'rl»"'ZL'~i Inl;~~~ct (;s Eg·yetpn1i Gvö~\'.SZer~úr i.s:·n'.,:2·:üti'in, 
dr. :\Iut.o;cht'nbne1H'r Ti;;adHr ni. l;:ir. \1Ü. f(:t;•núcso::.;. n Po.";n TIBI 
f<io1·\·o.::::1. dr. Nn:ry Géza e,::.:·yct. e. rk. tan:'ir. a l;::tposv:·iri l;:üz
k/irl1(1z ig-az~·cüö.ia. dr. l'Tc11her Ede f''2:::cl. ny. r. i'anúr. dl'. 
Nvirö Qyuln t:Q"Ye'.. e. rk. t.ancir. n B1Hlnpr.<::ti-7\I:1:.r(lo1n :v·\ro.si 
n1~ kiL :Úlnn1i ,;l;ne- {•s idcg:g-yóg-\·intl;zl:t i::;·n.:-:<.;·n.tó:la. '1r. Orsós 
Ferenc eg·ycc. ny. r. Li.núr. dl'. hill(ei Pnr L:1jo::; a sz\>1:.:0.:.:fi'v(t
rosi g-yr"ig-yfíirclök ig·rtz2;nt6-föorvo.s:1. e::::yc·t. rn. ~nnúr. clr. Pnn
J(otay l'íicdern1ayer Gc>·llért 111. 1\ir. úlLnni g·yprn11'1·:nF'iÜH'lvi 
ignzg·at.t1-füorYos, dr. Pnrnssin J(lzsef 111. k;r. e.g'<•::zs(;~d.i::;~·i fö
lnnft{".o;o.o;, a ,:;z(•knsfiiv(•.rosi köznonti tOc1öhetr;rg0nclnz6 intézet 
ir:az~a'ója. dl'. Pctrrs Júz.<:l'f 0~·\·ct. n~. tnn(1r. iz OTT al(.'\n1.ike. 
ár. Petz' 1\lnc1:·1r eü. fö'nnú("SO~ • n. g-viiri SzPn'.-I-1:{1ron1.sú~ köz
kórh'.lz igo.zgató-föor\·o::;n, dr. Roih;íz;.- Núnclor egyet. nv. r. 
t1n{11'. rl!'. Rejtő Súndor eü. fiitnnáf"::oos. CS>.">'"t. r. rk. tan{1r. 
:;zl,k1;sfö\·úrosi ktizkórhúzi fönr\·os rlr. Scl11!lc"7-: Elrm(r egyt>t. 
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rk. tanúr, nz Orsz<."1gos I-\:öz~'g0.sz.o;1~g'Ligyi Int1~zct iga:-:galúja. tlr. 
Soós ~\Jadúr, a lntclape::li tuclo1nánycgsl:ten1 dlac·.etilu\I in'.ézelé
nek vezctöje, egyet. rk. tanúi', dr. Sznlh:r ~Iiklós 111. kir. ti.'izli
föorvos, clr. Szinnycy József eü. fötanúes~is, l~özkúrhúzi föor
yos, dr. Tólhfalussy Iinre egyC't. nL tanúr. clr. \i·:nnossy Zol
tán egyet. 11)'· r. tanúi'. eü. fötanúcsos, dr. 1F(Vcr Dr:;;s6 
gyógyszerész C;;; clr. \Volff I\:úroly a .székesfövúros közkórhú
zainak központi igJzga'.ójc1, egyet. n1. tanár. 

1~z Orsz. l\.iizegészségiigyi Tanúcs 
gyógyszerészeti é.:.; fiirdiiiig:vi sza.J.i:tanúcsa. 

Ef11iJk: dr. Vún1oss\' Zoltún. Tr111ok: dr. BeL'ik Sándor 0gyet. 
tan .. dr, Issl~kutz Béla "cgyt!L tanár." dr. Széld 'Tibor egyet. tanúi" 
Lüclirrcr Trn111ís gyógyszerész, dr. 11fo:soll,Ui Sá11(lor egyet. tan., 
dr. hilk0i Pnp Laj0s egy. 111. tnnúr. d1·. 8cl11i7c!.: Elc111(:r egy. 
rk. t.inúr. dr. Szinnyci József eü. fö'.r.núcsos, clr. 1FC.Vcr Dc:.'ld 
gyógy.szl'!'ész. 

(./~ gyógyszer('SZi k1:•pcsitéssPl rcnclelkL'ZÖ tagok nevei dlilt 
/11 ! fil;h°( r vannak feltüntetve.) 

M. kir. Ipari Anyaghivatal. 
Tr/rfoH: !:Ili~ !70. 

„\ 111a~-\'ili' kirúlyi Ipari .:\nyaghivnta\ c(Jlij/,„: .:\laga~llúzy 
Bl,la n1in. ·-lnnúc:-;o.s. ii,!1!11"( -.c'(j t !11iik'.: I.;:~"iro!yi Litjos 1nü;,:;2a1~i 

alezredes. 

„Az Ipari .:\ny:t_:;·6a.zdúlkodúsi Tanúcs f /11()!.'r: clr, 'l'óry Gel'· 
. ~·elv úlla1ntilkúr. Tagja! a Vt'~·yéo;:u:ti gy(iripar l'.S gyóg:y.sze
rf::;zet r0s?:éröl: dr. lrn·n.rt Bolli1 ri/·_ J{tirol11 igazga:ó, okl. ve
gyé::zinérnöl·: ( clr. \Yandt'!' r:. l. d1". Fiild.11 Zo/lú :1 ~:,s:·yet.' ni. ta~ 
nút'. vcz0rig·az~ató ( Chinoln r'.. l, clr. Perls Ödun ignzg·ato 
( QI('l';\.N ki·t i." vitéz d1·. 'V{trndy orszúgg-y. \1:épvisl'lü, né1nctpr6-
nai \Volff Lajos gyógyszl'rész 0;-; C+níff Gyula ügy\·, igazgató. 

Elclnliszer- és g;vóg:;szcrivari o:~ztú!~-. 
Trfrfn11: f:íll--180. t:!U· -rto (.~Iii .. ;.í7 . . -;.í!I .. ,n;>, .;:>ii • . ;.';7· 

(·s .-;r;s mell. dUomds!. 

• "\ GycJ!f.l/S:cripori Os:llil!I VL'ZL'lé.séve! nll'gbizva: Si.sk:i 
Lúszló old, gyóg\·szcrész, OTI g·yógysz. föfeliig·Yélö. osz'.. vez. 
helycltl's. J\.;:„ os::~lúl;.:on leljesitencl\: ('\öa<lói n1inösl'g-hen szolgú-

! 
1 

latot Balúzs István. Boglutz \iiktor, 'l'akúcsy In1rc és 1-Iagyú
ro.:;.sy Fert'nc gyógyszcr0sze1\.. 

I-Iivatalos úrúk: reggel S-tól clélulún 3-ig. Felek fogndúsa 
föl 12-f('l 3-ig·. szoinbaton f0\ 11.~fél 12-ig. 

l.:L:· I;uiri·- .·l11yayhirafal fclálli/<i,'»U fol,1111111 u: ~tll,llU!l!.J'.L:
dlilliodris G!ltiffpS:f ri f!U ri B i-:ol 1 sáya. 1HC[J8:ii 111.) 

Gyógyszerészek Országos Jóléti alapja (GYOJA). 
E1ulu[Jcsl. 1-., .'llkotiH<Í/1,11-uf.cf! _J(;, - Tclcjo11: J;?.J'·~,-:ol. 

Efn(il.': dr. .A!z01 Elen1ér 111. ldl'. beHig;yrniniszt0ritnni nlin. 
tanCtc.c,:os. cg-\·e'.. rk. tanút', cl11(il.'llclyc/fcs-litluír: dr. Sieglcr 
János n1. JZi;„ bclüg;ynünisztériu1ni n1inisztcri o. tanúcsos, egy. 
ni. lanúr, qrL:dasci,1/i fii11öl;: cll'. Ilobay-Gyirúszin László nL kir. 
belüg·yrn!ni.sztériu111i nyug. szán1vcvöségi igazg~J.tó, dr. Rostús 
I\:úl!~-1·:in .o:zútnv. tan~icsos, 1'h·.:·ft·isrlök: Zilahi I\:i.':S 11'Iiklós, 
Szöllösv Ist.v{Ln, szcntn1ihúlyi Géza okl. gyógyszcreszcl;:, Fischer 
F1:renc. \\'-; \"olonc::; .:-\1:-vUr l;;:önyvelük. (-!.(pir6 t:s 7;t.:c1ön6k: 
Fischtl' Súndorn0 sz. !\:esze;,' Einilia és Bargiel Júnosné. 

Jnt(:iil1i:ollsú.íli lu.r1ok: clr. ?.Iozsonyi Sándor n1in. ~nn. t'gy. 
ny, r. L111{1r, n hud:tpe::;ti Gyógy.sZL'rCszeti In:éz\:t és Egyeten1i 
Gyógysz(;rtú1· ig·azgatúja. dr. Schulel;;: Ele1n0r. az Orszúg-os I\:öz~ 
eg·(·:,:zs(·g·ü.~yi Inlt'.~zct ig·nzg:alója, cgyP'.e1ni rlc '.an:ir. dr. Yiléz 
V'ú1·adv I./t;.;:dú or:.::;,:\g·::,:vüh:'.si 1-::énví.'ie\ö, rn. 1~ir. l~r11·1~1úuyi'üla
n--'i<·;.:0S. n ".\l'12..·varnr.";·„~<.Í-2..'i GY\'.12·y.~z('rl'!"7. E~y0süli:t r·lnöki:. nl~
n~<'lnrónai \Voit=r L:ijc."."- n r:·luda.posli Gyóg~·~zPrész 'l'l'Stiilct el
nök;:, Lör·hvl't'!' 'l'Hn1ú:: :z:vú:_;ys;.-:l'l'l'.'-;Z, cl!'. \'\'ÜhPr DPz:-:ü i.!Tr'i!:_!,·\"
f>Z(:ré:oz. Bu<1:1no\·it;.; 'l'ilinr <~YÓ'"\'"Zl'"{•<:·r l.ir,c;zin::i J.;:{~xo!y 
g·yflQyszer(:sz. nz Old\'\"Pl<·~ G~::~g~~~z·;,;.;,·s;~L;Í~ Ors:;,úz:o.'; Er~·:·r.sü
i~tél1~k clnökt'. Cze~10d\" Bt'.:la 'v .. ?\IA.BI 2..'Y{1>:;;,«SZP1'1'sz-f P1ii:zyPlö . 
a 'l\:rla-Jaho1;1.tóriu.n1. ~nlnt szö\". heJ;,·et'e.<> iQ"a:~o.n-i.'tija. Pnp;úny 
Llt.:-;zló (•s !{njdu .:\.lad:i1· g·v(i.g·ys:: 0 rl':c:zPk. FöldL'nyi A.l:td'.u·. r1z 
Okl. Gyógysz. Or."'Z. Egye:,·ülcte fötitl~ú1·;1. 

\\-1. ldr. Orsz. Birósági \f egyés-zeii Intézet 
D11!!1(f!'8I. 1. O:rii:ii-u/1·r~ 11. --- 'l'rl~fo11:1:>.-:-.«1G, 

),lurJ:;::d·:i.i1·c: _:\_z (';;·{,sz or~;; ~;_:~· 'r·rületl·n acl!ic1ú hi'inü,·~·yi 1\('

n1iai viz;;.'.t:'!l;1tol1: e1V('gz0sí: a tü1 ,.::ny.":-:C~l\c1~ és il;~·::.·1:-~:z;:;é;Tl~ 
!111: _:;-]~ '.'1'1.':0\:•.'-'!~ ! '(~ • 

1·, - it;: rlr. Fi'idli P.Pz:-;(i, :::~ "\'-\!;: fi::.c t;':ci P.~::-:t:.i!;·r1:1 k;P~'-

Vt'Z". n1. !-:::. or.:~z. liítú."Ú~„i 11:„ '<;·::l·:-:z 
rolJúlt g:- .'1;-~·y:::;: 'r0sz. -- Einísdf_li rru,1.u:s:c 
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dor v. c:::;vet<.:nü t::!nár.':Pgéd. a.pprobúlt r:;yóg;;szcTE';s;~ l:s clr .. :\n
L1..l Jr):::sC"i' '.'l!''.'DS és r~·y1\';,'.·'':;::::-r1!szdo1·:to!·, :1r1proh:."'..:t 0'.'"'"'"'''·-----

(.-L: 111.' 1 ~~~·! 1·/,•.(; i!"':r;r·/.-ij<!: c'.r. Fc!/rt1:·r 
te:1uír, old. !J.l/Ó!.l_i!S::r n'..":· roit.J 

\' egyvizsgóló Alloinások. 

II., :{ ~: ~ci r.I(,~~~~':1~f~~: .: d~'. -''.r:! ;1.: O\~~~:'.·~~i'.-:~ .';,~1}1~:-.~('~'~.;i;~'.~ e~.~;;·;:, ~:'i\~l:ci~~~'~ ~ 
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EJ!,., l iP ;"" ::r r Pi :'.'i !!lil 6 
\T:lro::h(tZ'1 ). Iga::-

r·f lt J\~::_g-1::;.ror.szá'.!i G:vó::;:n::;:>;f'l'f\';;Z 
inb:'.'t7.rt;; (Durl:'..p·:st. -;,rr:rI„ i\.gg'.c:Jeld
i·, ::;rUi: dr. Rc-itrn<?.nn l-T:"cnr1·1r. 

f·~emzc:-ikö:d Gyós;y2::ot6s:: Szövetség. 
( F'(il{ra !in 11 !n ! cniu t!niC'! !r· Plinrm !l('(;r 1 iq11r. J 

Ú!f!., 1<t1.!i ir(J<r'(: Le J'rl' 11. IJn1 rli'."I 1· 1 ?1u'n .-,'i'. (!Iu!?111!1ii11, J 

_.\ .<o:::ih·rts(!~nr-1:: e:. kii!ö!:hö:,:ö {c!J:1n101;: ~1:(Jn„1„·--0r/,.„ 

.siih't:··'i a L:.-~·jn.L T>íükürl•!SP n h:";Lor\Lc; v!;::zon\';~i~ f~;'l~:t;-,i;-··-,'„-iir1di'l. 
_ _ t~::i.i1;('\·.;;{:2·n·.'lr vr'.n 1.11do1n'.~ :;y0.'i, ,,,-·(1;;.,„,„,.,1·l·Ü·1··vi gyúgy

s:·:\:;.·ki.il/jnJP;~·css(!,'.'.i. s;i_ítf·i\:::yi s tiH1h n1~~· J;-i·;~·;~t~{,'g~·:' .. 
„A .szfiv•·'~:\;c.: hivr,t:dr.:: l~ö:-:IVr:·:é' ~::,: évnc;.:::;:cc1i'Dkint n1;',7je.'.. 

le;:ö R 11Fcl.'1! ;:"1t. nH.'!yrt a r;:rH1L'S Cs p{Üorló t:.:.gok '.ag::::'tg-i 
díj f0j(:bC'n l::o.ptn1~. 

'"'' <~;~t·~ l ';' 
. „„ ~F1j:c 

Ner1~zetl~ö~i Gyó9yn0vGr.y Szöve{·ség. 
(S:t:l;!1c?.11c: Pii1·,:s. I:~!.- 0/1.:,cr1::1,'nirc }>.":o ti.) 

..:\n'._~:,lffy Sú:Hl;)r 111. kir. fö~d''l;\,P]C•--iir>'"·i 

tu:t}!:i: clr .. Au:;c!~o:·;:l~1· B6J·;~-~·"a 
ny. i 

0

:· 1zg:l1:ój,'l ( n tudun~'.;'.~i:;,:~~~~~ 

Rzerip:1r ré.c;zéröl). dr. Bc'.eg·h P0ter \·ezérig.:u:g·utó. keresic ta~ 
nácsos ( keresker.lcle111 l't~széröl). dr. Bittera Gyula illóolajgyá
ros (illóolajipar r(.szl·rö1 l. 

Gyógynövényértékesitési Szak!anáco. 
1J!nlrifcl: 1'"., Brílliorp-ul('a lD. I. ,:;, - Tel.: 118-,l.jii. 

~\. ..;;zaktnn:'ic.:;ot a földn1iv0lésügyi n1inisztcr lD·!B-han 1étc
sitette. Fcladato. egyrészt a gyóg;ynövénygyüjt0ssel. feldolgo
zással l;S értékesitt~ssel 1-:npcsolatos kérdések 111<:.:gvitatúsa, az 
idcYonatkozó n1eg-kcre;:;ctt ügyekben szakvélenH.'n>-' ;:ulása. a „Tu
don1únyos és gyllknrlo.ti irúnyú gyót,,ry·növényld<:1dn1flnyok, kuta
tú.<:ok. 1Ctesi'.1nények. sih. kö\t.o;égei" cin1ü alapból való utnhl
sok clözetes nH.'gt{lrgynlús'1 és szakvélen1ény adúsa, tovúbbá a 
fölcl1nfv010síip;yi Lúrca últ:tl külön ideutalt ügyek. ~\ szaldanúcs 
havonként Jcgnl."tbh C'gy.szc:r ülést tart, a fölchnívclésiigyi nü-
11isztériHn1 ál'.al rcnd(:l1::.czl•src bocsú'.ott hclylsöghen . . !\. szak-
tnn(lvs t:1gj~li a ltövclkezölc · 

-·l Ffílr!mii·c!/.<;iiflJli Jlhris.:f(ri11111 r{:;::/ri_il: <1r. I·Iazay A.r
púcl n1in. t:in. c\nük. dr. \Taja B~!n gazc1. föta.n. n1'.:zö;;azc1asúgi 
!G1n1nn:'.i h. i;razg·:üó. dr. Bathó Júnos n1in. s. Utkúr. dr. Nechny 
OJi\·er kir. \'1.',:.:.·;.·(·sz. dr. Solti Ernü n1in. o. tan. E:ol0zs\·(1r, cl!'. 
I\:öl(ét1\Tssv Fúl n1in. UUtúr !\:.olo:.~.-;vtiL ... t n(:fiif!Jllníni.~,::!L'.ri11m 
rr's:f·rli!: clr. Si\'s:;·Jl'r Júnos inin. o. t::n. cg~·ctcnll n1. t'1n(1r. A. 
111. kii'. I\:iilkrr;.,,·f;r-dr·!iili Ilirrr.!a? r(s:t'.riil: clr. ::\Iarinavich 
Lú:-;zlú. n. 111. ldr. E:iil!;:. }tiv. fötnn„ Szr.'3zlé:r 'I'ih<1n1é1· nl. kir. 
I\'.ii!kt'l'. T-Ilv. fiititk{\1'. -·l Vudr1pcsli Ill. ldr. G_1f(Í!IJ!l1ii1·(n.1il:isi·r
lrli 11111·:.r-t n'.s:1.i'6/: clr. Sznhlcnd1'r I-::ároly, I. o. kí:--0rlctug-v1 
fő1ldj11nld:u.s. Dt' Gin\·:ninlni Rudolf. p::1zcl. tn.n .. I. o. ldsörlr:t
iigyi fö:Hljunl;:tus. dr. TI.01n P:H kir. fö\·eg;:ész . ..:t 7.:.'Jlo.:·.~Tríri m. 
ldi·. Gu<í1111n6i·(11ul;f.</1·lrli !11/{::r/ Y(,'1.:1'.r/Jl: dr. E:onn Elen1é1-, 
ldsl:r!e'.ü~·~'i fö\·i;.Q-v('s:-: . .:l Jtar111ar l\'cri1 :cli Br111l; - i'{s.:(riil: 
.:\.c:·vas::·fal,;l I\:úrnh:. -;nas:·•:<:r !~C~nz•:·li banki f\~liili·iz.:;g·ú]f1. ~t m. 
kii': Íi'.ii:r!lri!ú.<io;1i .:lli1tL;,,:/1"ri101t .·lrllir·ulu711 n:.„·.:'r'rr'íi: clr. Bod
nár Jöz;:;cf. úrhi·v~1t~1li úifi.'lÜ~VPlö .... t Tis:ri11liíli llfc,:6r1a.:das<ipi 
!(rtiitirn1 ;'r~s:/rr'i!: 'Tücliis L~í.~:~lú. ka111nro.i fötitkúr. -·l Il[n[IJ/rn· 
GJtr!!1i111i.ii·(·i1,11J.:i1·i~cli E.r1_11C.'·iil(s rr°'s.:{röl: Bnrnnyi '_fibor ny. fö
isp{1n. c!ni'ik, Sznb'.H1hrg~' Ernö ügyv0zr-tö. ~t Flr1n!n1a C0oprru
fir;r rt"·:(,·iil: Fillinp:er D('zsö ig·azp;atr'" Pr111tndr0ft .o.11rirnn1ö
r{11;n1 rr:1,1rk~ (t'.~)_-1 d(s n\<;:'( r·iíl: c1r. Eetep:h Pf>tcr vezérigazgató. 
k<.:'rl's1c t:lll<Íc:-:o;:;, ,t :· .·tll.-11?ofr!11 ti. r1's:(n'il: dr . ..:\.11gusztin BP\a . 
e~">.('L rl;. tc1núr. ny. Jdsl•rle'.ügyi füig:azgató . .:1 '1'71117lma,11rr ('..~, 
Scit::: !'f. ('(f! t(.'.;.:(rül: dr. Pn·ysz Gyula, igazgn'.ó . .;t dr. J!-Iikltis 
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yyóyy11ön§111111uyylrcrcskcdés r(J,<;,:·l-röl: Polner Islvón igazgató . 
..'l 1llaflyar Ncni:::cli 11lú:cc1un botanik(li .<;.:cuh"os.::.tál1ra ris:;(;röl: 
dr. Júvorkt1 S."indor, ny. 111agyar nernzeli n1úzeunÚ igazgató. 

A gyógyszerészalkalmazollak legkisebb munkabérét 
megállapitó Bizottság. 

Elnök: dr. \ii111os.sy Zoltán egyet. ny. r. tanár. alcl11ök: dr. 
1fozsonyi Súndor egyet. ny. r. tanár. n1in. tanúcsos. 

Rc.ndcs tayok: Földén;yi Lajos az OGYOE fö'.itkúra, Gróff 
Gyula a 1\I-"\GYOE igazgatója, Löcherer Ta1nás gyógyszerész, 
dr. Széki Tihor egy. ny. 1·. tanár, Urszinyi I\:ároly J\TABI gyógy
szerl:sz-föfelügyelő, az OGYOE elnöke, dr. Tauffer Gábor Ugy
vécl, országgyülési l\épviselö, n61netprónai \Voli'f Lajos, a 
BGy'l' elnöke. 

P1Hfr1.gok: clr .• A..ugusztin Bl!Ll egyet. rk. tanár, Czeglédy 
Béla gyógyszerész, a 'l'ERL.A.. h. igazga.Lója. I\'.oritsúnszli:v Ottó 
gyügyszeresz. Roósz .Júnos OTI aligazgató. Sarkadi Nag~· Sán
dor gyúgy.szerész-fl:li.igyclö, Szentgáli Dúniel gyógyszcrtúrtulaj
donos, Szcnt1nihülyi G0za e.s 'Ürögdy .Józspf gyéigyszerészck. 

A gyógyszertári segédszemélyzet legkisebb munkabérét 
megállapitó !lizotlság. 

E/n()J.-: dr. \'{unossy Zoltún ny. eg;y. r. tanúr. a!cl11ijkr: dr. 
l\Iozsonyi Súndor L'gyet. ny. l'. tanút'. 1nin. tanácsos. az Eg·y.._•
tcnli Gyógyszcr6szeti Int6zet 0s Egyctenli Gyógy.szertúr igaz
galój:1. 

„\ bizottsúg rr 11dr s lu!f.i«i a gy6gyszertúrtulajclonosolc kö
zül: dr. Yi:0z V:\rady László a :ü..:-\GYOE elnöke. or.szúggyü
lési kép\'iselö. rn. kir. ltor1n:inyfötanúcsos, nérnctprónai \"Volff 
Lajos a BGyT elnöke, Löchcn;r Tainús gyügyszer0sz. P(j/fayofr: 
SzenLgúli D:'1nh~l a ..:\[..:\GYOE budape.':il\"idéki l::erülc'.6nelc elnö
ke. dr. \'\'éllcr Dez.sö budapesti gyógy.szcresz. 

_•\ gyakc11·lati gyóg·yszcreszekcn l~ivül állók közül rendes 
lr1!1: dl'. Szl•ki Tibor 1:gyel. ny. l'. tnnúr, f!<Íltattok: clr . .:\ugusz~ 
tin B01:1 0gyet. n;.'. rk. '.anúr. Roó5Z Júnos OTI aligazgató, 
Sarkadi Nagy Súnclo1· OTI gyógyszcr0sz-feli.igyelö. 

-~\z nlkal1nnzott .scgéclsze111élyzet közül rrndcs layok: Gús
pú!' ..-\.1'púd a ?\lagyarorszúgi :i\Ia.gúntisztvi.sclök Szövetségének 
titkúra, E:oYúcs .Tánc.s !ahorún:::, l\I:ll'ky Gabriella p(~nztúrosnö, 
P1jf!r1f10J,·: \V<:!tzinger ..:-\ntal la.borCins, Erdélyi Fr·rcnc laboráns, 
Tl..'iza Is'.ván l.:1borún.s. 
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Orvosi kamarák. 
„L: 01·s:..1itros Orca,si J(a1Hnrr1. terülc.lc iuagúban foglalja a 

inagyar úllaui 1:gé.sz területét; székhelye: Biulapcst, Elnölci ál
l:\:;: üresedésben. üv. alelnök: dr. \·itéz Csik Lúszló. 

..'L:: C!!lJlS on'1;si kullianil.~ s;,;ámál, s::J:klicly{f l:s niiiküdési 
tcrii/c~ct a:: J()fl!l/1!1-íl. J:J. 1ll. s:::. rc11dclct s.:al.icilpo;,;la.. E.<;:::trint 
a. küi:ctkc:ö 01TO«>i kanuircik 111iiküdncl~ .1.lluyyarors;,;<ig tcrii

lc /i:n: 
1. _A,. B1tdr1prsli Ort'OSi. Ji:.r/.iH(ll"('/. (Budapest, v„ Núdor

uLca 32.), területe niagúban foglalja Budapest székesi'övliros 
terület6l; ,<;,:i.:J.·hclyc: Budapest. Elnök: dr. Bakay Lajos. 

2 .. A. Dc/1rc(:c11i Ort·o.<>i Ii:.aniara (Debrecen, Ferenc Józsci'-u. 
22-·2·1, ), területe nt<1gáh::tn foglalja I-Iajdu, Jász-Nagykun
Szolnok és Szabolcs várn1cgyélt, valanlint Debrecen törveny
htt'.ósági jogú v~u·os Leri.ilelét; s.:·i:kl1clyc: Dcln·ccc11. Elnök: dr. 
I-Iültl 'rivadar. 

B. A.z E18tk11;1a11 0110.<;1 Ii:a111111a (E1.:oeltt1J\ctl, Széchenyi
u'.ca 17.), Le1ulele n1agdban fogla!J~l Bars és !{ont, továbbá 
l'T,yil.ra 0s Pozsony le e. e. várn1egyf1k, valn1nint Esztergo1n és 
I{o111úron1 v:innegyék s végül l{on1úron1 törvényhatósági jüf:,'11 
,·úros területet; s:::Lkl1clyc: Ersckilji:úr. Elnök: dr. Stockinger 
Júnos. 

·l, ..:-\ J\:.11ss11i Orrosi Iú11Ha./'u. tl{assa, Fö-u~ca 78.), területe 
1nag;iban foglalja _•\baúj-Torna, Bereg, Göinör és E:i.shont, 1Jng, 
valanlint Zen11)1en vúrn1egvf1k tc:rületet, E:assa üs Ungvúr lör
vűnyha'.ósügi jogú vúrosoÚ., v0g·ül pedig ideiglenesen !{árpCtt
alja lerületél; s.:<'.khclp(: Ii:.ossa. Elnölc dr. Payer E1·yin. 

5 .. A. Ii:.ccslc•-111(ti 01·rusi l'Lumata i!\'.ecsl\t..',1n6t. Sz0chenyi-tér 
1. \, tl~rülcle n1agúli:1n foglalja Pes:-Pilis-Solt-1\:iskun Yánncgye 
és l{ec2ke111\~t törYl~nyha.lósúgi jogú vúros területet; s::.(kht.lyc: 
[{.(cslccm(I. Elnök dr. Szarvas .Anclrús. 

G. „\ I-Lolo.:.'>1·úl'i On·osi Ji:.amara (l\:olozsvár, ?IIagyar-u. 
17. ), területe niagában foglalja Bcszterec-Na.szüd, !{oloz:;. Szi
lágv 0.s Szolnok-Doboka vánnegyl:l~. valanlint !{olozsvár tör
v0;1-yhatri.<::·1gi jogú vú1·í\!-i tcrüle!ót; s::(ldiclyc: li:.ulo::st·ár. Elnök: 
üresccll:sben. 

7. A. Jlru·o,~riisdrhclpi Orrosi Ii:.amara O\Iarosvásá,rhely, 
I{ossuth L.-u. G. J. t.e!'i.ílete nHlgúban foglaljrt Csík, I-Iú ron1.o;z(;\:;:, 
i\laros-Torda é.s Udvarhely v{trn1egyék, vala1nlnt ?llarosvúsúr
hclv törvénvható::,.'igi jogú v(tros területét; .~·.:t'.kf!c!yr·: 1ll111·ost·ú
srí1:hcly. E\;1ölc clr. I-Io1-·váth Jenő. 
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S. _;,\. lllisl<'olci On:osi E'.amara (?.íiskolc, lCnzinczy-u. 15.), 
területe inagában fogl:dja Borsccl, Iicv::.s, tovúbbá 1~ógrúd vár
rncgyék, vala1nint llli.sl.:o\c törv6n~thatósúgi jogú viros tcri.ilc~ 
tét; s:.Lkhclyc: 1lliskolc. üv. alelnök: clr. Bukó Iinre. 

0. _,i_ 1Y11!J}!i·ár11di Orro~d I'i:i1111ara tNag·yvúracl, F:.úköc:zi-út 
10.), terülele n1agáhan foglalja Bihar, :11ú1·a 1naros, Szatn1ár é.s 
Ugocs.t vú1Tnegyék terüle1.6t, valé!1nint Nagyvárad é.c; Szatin~h·
núrneli törvényhatósági jogú vúrosol.: teri.ile'.8t; s::ékhclyc: 
1'."agyrárad. Elnök: ürcscclésben. 

10. ,;\ Pt('si 01To8i Ii:n11111ra (Péc.s, Széchell}'i-t6r lG.), n1a
gúban foglalja Boronya, Tolna ós So1nogy vúrn1egyék, tovúb!Já 
Pécs törvényhatósági jogú vúrosok területét; ,~·:;;{:khclyc: PC:cs. 
Elnök: dr. Ncuhcr Ernö. 

11, ~A.. S,:·cycdi OrL·osi l(amara (Szeged, I·Iorthy ?lliklós-u. 
9. l, terüle~c n1agúbnn foglalja Bács-Bodrog, BCkés Cs Csongrád 
vánncgyélt, vakunint Csanád, _.\..rad és ..,\orontU.l k. e. e. v:ir
n1egy6k, úgyszin:Cn Baja., I·!ódinezövúsárhciy, Szabadka, Sze
ged, Uj\·iclék Cs Zon1bor törvényhatósúgi jogú városok ierüle
tét; s,:·[khclyc: ,)'.:eged. Elnök: dr. vliéz ?lleskó Zoltán. 

12. _.,.\_ 8:(:fcrsfch{'.rrcíri Ori·osi Iü1.111ura (Sz6kesfehérvúr, 
Basa-u. 1. ~. területe n1ngúban foglalja F'cjür és \teszprén1 vúr
n1egyék. tovúblJú Győr, ?IIo.son és Pozsony k. e. e. vúrn1egyék, 
valanlint Sz(·k~'.:.:f1.:h0l'\'íir ús Győr •.örv0nyhatós~·ig-l jog·ú v-"11·0.-;;ok 
terül;;L0c; s.:(·f:hc!yc: S:c'kcsjthirnír. Elnölc dr. Berzsenyi Zol
iún. 

13. ~\ S.:·omlialilclyi Ori·o,\i I\.a111ura (8zon1bal.ltely. 
ház-tél' l.J, területe 1nagúban foglalja Sopron, va.s és 
vúrn1egy0k. tovúhb~l Sopron törvényhalóságl jogú Y[tro;.; 
lcté:; s:;(khrl.11c: S.:oml)aflicly. Elnök: dr. Pető Ernö. 

"1. kir. Közegészségügyi fóielügyelők. 

Szin
Zala 
terü~ 

1. dr, li':.oi·á<"h Gpürr111 Buclapes:. Orsz. I-:özeg. Intézet. :!. 
d.r. Duduc.:· Zol-!ú11 I\:olozsvúr. ;;. dr. l\.onfra Lrís.:ft) Or.sz. I\:öz
cg0szsógügyi Int1~z1.:l. ·Í· dr. Ilarus !111rc Budapest. B"lugyn11-
niszl0riuni. ::.;:r\r. oszt„ fi. <lr. Liic[(k TildJt Orsz. !(özegészség
ügyi Intézet. 

M. ldr. Közegészségügyi felügyelők. 
!. dr. Pctdl!a. _·tiaddr. 2. dr. Domulddy Gpiil'f.JJI, "· dr. Lr.:-

11rlnl Imre. {. di'. C'sr:i-f!a. 'zolld11 Orszúgos I\:özegé.c;zségiigyi In
tézet, B11dapes~. r::.;:., Gy:tli-út ·L 
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Tisziifőorvosok. 

Dudapcst: 
JJ<!ll11pcs/ s:·L:i<'~'-'>för1iros: dr. C;:;ordú::; Elcinér Bu~L:p'-'st, 

rv., \iúroshúza. 
'Fidék: 

r T·:'l'iilc'.i li:>. -;:.tds .e):·{_ i'in! .} 
1. -·lli!ní i-Ton;u. uínil'. u.1.1 1 : id<:igl. n1egiJí:-:va: ür. Dien;:;.s Dc

zsö nL kir.· tis::tk1r;·o.s. s::l!1:llelyc: E::1s;.;a . . :. B1ics-D(;r!t'CJ!f <'<Íl'-

;;;~:~:;j~.:: ~i::: ~~Lc11!~,~'_J,,;;1;:ic, .szCl:l!dy~'é';,,~:;:~lo.·,~'.'i'~fX,?Jf :.;~~,':'.; 
e. 1·:1n1:f'!Jli'-: . .., ~ _. 
n;„ti~t f/_.;r: dr. D;n:1y1:s I'úl. EcrT:g:;::úsz. C, B1;1,.:to rr·c-
1'<7f:,:„::Jd ;·,_i.1·;1i'.'!.IJI': dr. B<·.!ogh 10:;:C:khclye: Be::;zL..:rcc, 7. 
D .,_ · 1·d··„„ 11 r · dc·, I·~ont::: .L cjo.:;. székho,:lye: Gyuh~. 6. DU1:1r 
er~;.•,';.;"'..f.l;J,''·~·:;: j .. ~r~[l/it·1í1·0(! Jh}. l'Ú/',„.~· dr. I-ll'inrlch 1.ié;::i., .:-;z6k
h•,'iy(·: i•;<cgy>·úr;:d. !'. D<u.-;oc! r::1 i1i1 :JJF é«; Jii.·l:olc thj. r(/(r1,';: 
dl', S!1iry L;:·:lr,·. :\·i.'.::i:.:olv. _10. C\';ri;uitl-..:Lt'ud 1,_:,'; T·1-
1'(1il'1[! !:.•. „,, lil'. J'r;;"1 ln11'~'. J 1. 
(' :i: 1·(:1·,·, • •i'' „ (_>.Ll~,·- .J\'1;.•;.'l° •• ·,,.~;:h·.i:: J,!, 

dr. .. ~\'.·: ;.c~ru . ..: F1:1 

' './.: (. : dl'. ,J 

·;, 

dl'. 
. .. ;:..~: .. : :: ; L·: -' . , ·'· 

;„. !í): 

) ;/ ~ ,11 _.';. 

L~1~;;<.·Lcr. 
(i)". dr. 1-~:l!'O.'.:l<'J. ... .f e':, 

,.„. hc:::,·. i'· 
./<'. l~· 1·,-j;t, ii,~·- :;:j. i·, 



l~eesl;:Qn1CL. ./9. S:::(/l1u<lk11 tl1j. i·dro8: dr. Rak„súnyi .-i •. rpúcl, szek
l1~'lyt>: S~;aballkn. :íO. /:i-:r _111 d thj. rriros: dr. v. 'l'ólh Béla, sz0k
helye: Szeg·t'c!, ;i/, U)i·i1ll"·k r'l1j. cárvs: dr. Novobúczlty Istvún. 

Országos Közegészségi Egyesület. 
rIIl.. l'.Js.:lr1·h1i,:p-Hf('rt !!. -- 1'clrfu11: J.;[J-(iD5. 

1llcyulakull J886··-··::i't!-l11111. I!ii·11/11lo!; fHJJ)I/. u::: ,,E[J(~s.:·s(g" e. 
h:i·i·i fol_yciirul. Jicy)clc11ik huconlr1. 

Fü1·t:d11Dk: clr. József Ferenc l~ir. hereeg, r.:f11Dk: dr. Da
rúnyi Gyula egyet. ny. r. lnnúr, fötitkúr: dr. l\lelly József egy. 
n. tanár, buclapes~i lLsztiot·vos, lilkúr: dr. Buchgraber Júnos 
egyet. adjunktus, buclapes'.i tisztiorvos. 

F'öcClja. a n1agyar egüszségvüclelein elö1nozclitúsa, a köz
cgCsz.s0gügy terén cselekvésre hivatot[ szake1nberck, orvosolt, 
ö"YógyszerC.szck, technikusok, köziguzgatUsi szukérlök, stb. 
c;;ysCges n1unkújának irúnyílúsával. Tovúbbú :iz cgCszsCg·ügyi 
közfelaclalok :eljc.:;ílüsCnek elö1nozclítúsa érdekében a L"ir.sada
io1n közrc1nüköc1Cs(!JH.'k nH1gnyerCse . . :\.. népesség egCsz.'iCgügyi 
lelviiúg·osi'.túsa. 'l'íz szakoszl(llya van . 

..:\ fl.lfÚyy.<;::;trr.~-~·,:i s.:·u/:os::tdly 1830-ban alakul:. _,\;~ cgyesü
ll~tnek 50 CYl'.':i fvnnállú.sú\·al kapc:;oiatos 1H35. 1~\·i közgyülése a 
gyúgy:,;zerl-szi .c..;zakoszt.úlyt ;\t;;z ... !rVeZtL'. T::gjain<lk szún1<.1 G30. 
E'iniif,· .. - dL :llozs0nJ i Súndu1· udni~~:teri tanúc.<;o::;, nt: Eg-yete1ni 
Gy1'1gyszvrf~:;zi lntézt:L igaz.',:·noója. l'µ:y. ny. r. tanúr. litl:iír: dr. 
Bo..;niolúk J.\nos gyóg·y;~zcr0 . ..;:·:. i·ri/u.~":!11Hiil,1fa: dr. Durúnyi 
G-,·ula C'!!Vl:C\~llli nY. r. tan:i.r. HZ Ol(E elnök..:. dr. ~\IcllY Jözse[ 
l·i·yt:lc1ni ~ui. tnnf;r, a~: OE:E úititkúrn. dr. Buch:.:;Tabt;r Júnos 
v;,;yf t~·n1i adjunktus. uz 01.;:E titk;\ra, dr. _,\ndrlska \'iktor cgyc
i..L:iid crk t. ~n:u·, Bay<:r ~\ntal. i!"j. dl". Bnyl'l" ~\n:al, dr. Berno
lc"1k ,Jcü10.;;. dr. C;-;!pkc: Z:·i]Lún \:gyeteini crl;:. ·.anúr, clr. FehCr 
LC1s~:lú u1. l~ir. g·yf1gy.c.;zL'rii_:.,:yi löignzg·atú, Györfly Gúbor 1n. kir. 
gyúgysLt'ri.igyi i'öigt!zga:ó, dr. I-laln1ni .Jtino:; e;yctenli n1agón
tn.núr. adjunktus, F::.„,rit;:;.\n.'-'zky Ottó, Löcherer Tnn1ú.s. ?lrczcy 
J\.'nü n1. kil'. gyfig·y.szcrüg·yi füi."~::1zgntú. dl'. Sit'gler Júno;:; nlln. 
o. tanúcso.s. dr. Schnll'k. l:~JcnH.>l:r cgyL•t. ny. rk. :an~-lt'. dr. Sner~ 
gL'ly B0la, dr. S:·:c:hPill•dy L(t.s:~lú L·gyet. ny. l'. :anC~r. clr. S~úh· 
ll'tHh:r l{<°1l'olv fijacljunkLus, dr, Taulfer Gúhor. dr. Ton1bor Jenő 
ny. czn::ch:.'i, Lr.szinyi 1.;:úroly. clr. "\\'éber Dezsö és clr. Z.:lay De
z:-:ó g-yr"1g·;:.:;zer(»c..;zek. 

Gyógyszerészek Ipari bloldcja. 
l 11: L :iil,i.:ol !.~<i!f: cll. P.t~ L't Dl,nc•_s t Cllinoin ), dr. Clauder 

0 tó ( !'.~lchtcr J, Dl•tH:s Lrtjos ( \\'and('l' J, Drúvay .Júno.s (Egger l, 
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dr. Csejlhey Istvúr (.:\.{agyar Pharn1n), Szilúgyi György (Szi-
1:1gyi Jahor.). 1·(.::(·/fj};; dL Putnoky I;:;'.vún (Bpcst, \T., .Akn<lú· 
iuia--utca 1.). 

!Egyetemi intézmények. 

( „-L:· Cf/!fr tr1ni fan<lijak, .<;.:;iyt1rluti díjak 
t(._-,·:::lr/c,:1:·.~·t'.f (.:.~- n::: új cyyclc111i J.:ikc'.p,:{s Ö8s:cs 
a.: ..:llmr111uc/I Ilö:·lrdtJ.:ii t1ulniraldi kö:::·ölf.) 

r:;..; illrllllali}ttk 
l11dnir11/1Jil liisd 

Gyógyszerészettanhallgatókra illetékes dekanátusok. 

„4. lnulapf:sti cyyclcmr:11: JJölcst:,~·.::clknr: \TIII., Jvtűzeun1-

körút 6~8. OrrosJ.:ar: VIII.. Üllői-út 26. 
.A J.:ofo:::scriri C!JJJ(lcn1c11: Jlaf(n1alit.-rii C-s lcr111r:s;::;(tl11do-

1111iillJi kal': Farkas-utca 1. Ori-oskr1r: Farkas-utca. 1. 
„A s.:cycdi c.rnrrfcmc11: .al11tcn111/ikai ls lcrnu:.<;,:;ctt1ulo11ui11yi 

kar. Ba.ro.<.:s Gúbor~utca 2, 01·rosli:ur: Dugonics-tér 13. 

Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetek és Egyetemi 
Gyógyszertárak. 

I. !\.ir. 31ag)·. Púz1núny JPé.lt>r '.fndornúnyeg~·eten1 (~~·bgysze
részeti linlézetc t!s !~g)·ctenli (iyógyszertára. 

D1ulu11('-';1. !~~ .. IIiiyyc<> Endrc-11/ca 7~-9. --· '1': 181-lil;!. 

Igu:·.01/f(i dr. i\[ozsonyi Sándor 01'\"0S- e.s gyógyszerüszdok
tor. egyi:t. ny. rk. tanúr. nün. tan(tcsos. 11clpr.l/cs ip11.:f111/d: dr. 
Csipke Zoll(1n okl. gyógyszerész és orvosclol~tor, fövegyCsz, egy. 
e. rk. tanúi". .ldj1111k/11sul.:: clr. Nérnedy InH"'' gyógyszerésztloktor, 
egyet. n1. tanúr. dr. 1-Ialnii Púl gyógy.szerészdoktor. dr. l{l~d
vcs.sy György gyóg·y.,,;zerészdoklor. '1'1111ú1'.'>fJ/t.d(/:: özv. dr. Bvlln 
Rt'zsönl'. dr. S(u osi GyörgynG, Sluka \;iln1a okleveles gyógysze
része le IE.1111rl1 mi dijtulr111 fl!/111conio7,:ok: .:\inlJrus l{l[ira. Bölcs 
BG!a, I\:úd{1r Tibor. I~hindl Ilona, l~isclégi Erz:;l~bet. l{orit
súnszky Dűne.e;, 'I\Iúthú ,Jcnönt~', ·i\rattyasovszky Felícia, Nen1es 
Sarolta, llr. Szelfö Balúz.snC. nen1es Tonna A.ntal, \VCher Gú
bo1-. okl. gyi!gyszerCszek. 

'l'is.:risr·lfiniil;: Bebök I-Ternlin'.1, Faith _,.-\nna ?>.Iúria, Failh 
I{a:alin. 1Zas5'ni Ilona, Neines I~L"tra, Paio:ús A.ranka. 

.:ll/is.:trk: Brnncl J(!no3. Dö1110ny Islvún. Nyiri Ferenc. 
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I!. ::\!. kir. l<'e-renc Júzsef 'l'udo1nún)~<'gyeten1 l.~gyetc1ni. 
G;yógyszcrtúra 

Ii:olo.:st:dt~ Trcjor/:..H/ca .Jl. - Tel.: ;!l-5U. 

1·c:·clii: dr. Ferenc ...:\.ron egyi::t. 111. :an;:ir. lJ(o<;:lotluk: PG
ter ?.lihúly egyet. tanúrscgl:d (I(olozsvúr, ::.lus.so!Lni-út 105.), 
PCtcr ?dihúlyn6 Valentiny 1\'lutild, egyel. gyakoru. fizctC:stL'l;;n 
tanársegér lE:olozsvúr, ?üu.ssolini-úl 1()5.J, Soós l\IihCtlyné Barltó 
Ella gyógyszeré.sz, lizell·.s~elen üu1úrs0géd tl(oiozsvC1r, Trcfort
utca. 41.), Szatlunúry Jenő gyógy.szen~sz, fizelé~_,t,.:len tantirscgéd 
(I(olozsvár, T-refort-u. -11.), EJss Ödön egyet. díjas gyn1turnok 
(I(olozsvúr, Görög tc1nplo1n-u. G.J, z.e;igin0nc1 IrCn gyógysz~rész 
fizetéstelen tanűrscgúd (I(olozs\·úr, I-faller l(úroly-u. 10. ). dr. 
E:öt1i Ferenc gyógyszerl:sz (l(olozsvúr, Fadrus:~ Jc'!no.::-u. l.} 
és Gál Gyula gyógyszer&sz (I-Colozs\"úr, A.lllln-u. 10.) ..:\. fü\·e
gyCszi állás betöltetlen. 

lili]. }1. kir. Iiorthy :;'i;Iildós 'l'udon1ún;rt•g:;elezn (~yúgy:.;zeré4 

szeU Intézete és Eg·;yetenli (i~·úgyszPriÚi':l 
S:c111d„ D6111-iir. __ „_ 'l'(/crun: E!!Jlll. !JJ11··!!1fx,:tt 10---~-s, 

Eyytl'. -Gy(]up.';.~·. Inté:::ct JG-'"/.;. 
rc:ctü: dr. Dúvid Lajos e:. rk. lHEÚl". Jiiil'(!/Jif:.\:; Jr. 

"NO\'Úl·~ Istv{u1. Tuniir.~f</(.:d. L::jo:-;. lJij1u; :/.1 l:uo; J:: 
Gál .Tulia. dijtu!a11 !1yul~ot110!:. /is,:f1_/. yp0f!.'f«·:1_t(,<,>„J.:: 
Zoltún. F'röllHcll _,,\.nc!or. 'l'is: . .-!til'idíjus !ll/(,y,11,;:'-n:!,> J:: 
Sándor, C;-;1.:h Tibor; kc:(/iú16: I\:útny r~ozsi. 

x-~'. ::,I. Et.ir. '.i'isza listYÚil 'J:udo~núnyrgyci.cn.1 
Eg;veie1ni {}yúg;;.·szpr·i.úra 

Dt'(J(('('Cll, J(li11ikui /( /Cjl. - 1J"rl.: ,Jl-OU. 

1-"( :·· 16: dr. nied. et phnnn. liiilöni 1\likú Gy11l-.: cgy<.:i .. e. 
nv. rk. t<inúr. :rr1111in;f 11t:d~ J;: I~únvai J(•Z:'.:'::f. 'fal: ·:e;' Lnjc: 
1;h6nHt J6zs~'inú sz. GiCsz1cr ...:\.n11u." G,1_11_í,11J18:( o'.s:( 1': Búny(t'."Z 
Ernő, 'l'<:ith l(atalin. 

'f. ,;'"· }~ír. ]Srz:-;{:het '.K~udo111únyegye'.2n1 
!Sgyetenü C*)"Úg:;szert-ú..;·a 

J>Lcs, rilt·-:~11. 1·. - Tcl: il!--~-lti. 

F'1_líi!J.Url6 luillÍI": dr. ..:\ngyún Júno;-; L'g:"'l'L ny. r. i.<tnc'tr. ..,1 
gy6yys::{ rtdr cc,:ciöjt: dr. Bari Zsign1ond gy6;;·ys:::~r(:;:;:-:do1~tor, 
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egyet. n1. Lnnúr. 'l'a11d1\'iCffl'.dck: Gergelics József oldó gyógy~ 
szeré.':iz, Szél~cly Istvúnné ;;z. llctényi 1vlúrta. 

Gyógyszerészei!anhallgaróknak előadó tanárok. 

I. :~t.. budapesti li:ir. i)úzn1úny .'Péter Tudon1únyeg-~yetenH.'.Il. 

BD!C"s(s:rttudomríllyi l\111·: dr. A„ugusztin Béla e. rlc tanúr 
l Gy6gynövCnyek isn1crete ), dr. Békésy György ny. r, tanúr 
1.Fizika), dr. Fridli P~ezsö Inagúnlanúr tTörvúnyszélü ehenlia), 
dr. l(onek F'rigycs e. rlc tanár ( • .\.lkaloidák che1niúja), dr. ).iik
s:1 Gyula honv. gyógysz.-aligazgató, előadó (L6goltalon1), dr. 
?.-Iöcllinger Gusztúv e. rk. tanúr (Gyógyszerészeti állattan), dr. 
l(ov{1cs Júnos egyet. 111. tanút', inb. előadó lElsö segélynyújtás), 
dr. Súl'l·:úny Súndor 111. tanúr, 1nb, előadó (_,..\Jt. növénytan), dr. 
Schulek Elc1n6r s. rk. tanúr (Gyógyszerek chen1iája), dr. 
Szab(! Zoltán ny. r. ianár lRcndszcres növénytan), dr. Sze
bellédy Lüszló ny. l'. tanúr (.·\Jt. Cs szervetlen chernia és ana
lysis), dr. Széki 'l'ibor ny. r. Lin:tr {Szcr·1·es chernia Cs gyógy
szerészi kl!nüa l, dr. Sztrókav 1-Cúllnún nL tanúr, n1h. előadó 
t.:\s\'{!nvtan_1. dr. \\'éber Dl't:sö lncg!Jizoll clöacló (Bcv..:zc:ús u 
gyót,:ys;:erészi hi\"al{tsba. clr. -vL~gh _,..\ntal egy. adjunetus, 111egb. 
i..'löaclr) \ ..:\nalv:ii~.li g·vakorlatok), 

Or1·r1sl111!;n11ú1;pi„l:-i,-: dr. f,„nciri.s1i:a "Vil':lor e. rk. tanút\ nH;g~ 
hizott vlöndó t l!.:g0szs0g",a!l ), dr. ..:\tz01 Elt:H101· e. 1·lc Lanúr, nü
niszt1 ri '.-_in~·tesos 1_;\. gy(lg·:~·szci:és:~ctrc vonatkozó jog.szabúlyo!:;:), 
dr. C.sipkc Zollún e. rk. lan<"tr. n1b, clüadó ( Gyógyszcrész1.;ti 
recL'f1'.ck 0;:; (1rvostanlHtllgaltíkna!t vénykészítéslan,), dr. Darúnyi 
Gvuia nv. r. tanúr 1 I~üzl'g·L·.:;zsü~t:an f, dr. Frltz Gusztáv e. rk. 
u{nc"1.r \ l~b(·rlvles gyúgy.szt;rllnt:"1~lan ), dr. I-Ialn1ai J::no::; 1nagc"tn
tan{u· ( Gy/1g-y.sz.;risHL'l"L'ti \'iz;.;gúlatok ), clr. Liptúl·: Pú! ny. r. 
lanúr 1.Gyógy::;zcl'isn1'.-'l'Ct), dr. l\lozsonyi S:"indor egyel, ny. r. 
:anúr. e. 1nin. tanú\"·,sos !Gyl1gy.szcrészct, gidenicnl. dr. N(~incdy 
Inu·Q lll. tH111\r (_ Gall·nu;,;i kűszitHH!nvck elüúllitú.':ia). dr. ·vit.0z 
l.<ot\·ún 11L lanúr tBlelnüs:::t:rl~ ]l\·s.n~::n;;s vizsé!'\Llntal. P<cc:or Ernö 
yez0rka1·i iirna;,;;-y ( l(orszerü hol1~:(•d..:l11ii ké~d05eli). 
l!L .\ kolozsyúri tn. hír. F'erPnc iJÚz:-'eÍ Tudo1núnyeg·yeit~1nen. 

Jl (/ i ( 11u1 tit.-a i 1:s 'J'r r 11u:s:::(:! l 1ulo11uí llJJi kar: dr. Györffy Ist
vún ny. r. tanúr \Növénytan 1. dr. Geh'y József ny. r. lan.'1r 
(.o'i..lla~.tan 1, dr. Sz0nt.pét.('ry Zsign1ond ny. r. t::n1úr (~.\.;;vúny
tan ~. dr. Berci Soó 11.t~zsö ny. r, tanc"1r (Ilcnd::;zcres gyógyszt:~ 
részi nü\'l:uvt:in 1. dr. G'.·ula\· Zoltún nv. r. ta.nűr (Fizika), dr. 
Iinr..: Lajos' ny. r .. tan(1r ·l:\.ltalános · 0.s fizikai !;;.l!nlia), dr. 
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\''Jrgha Lúszló ny. r. tanár (Szerves kénlial, cl1·. Szabó Zolt(tn 
ny. r. k. tanúr (.:\.n-'.lilikni kénlial, clr. IC!inikó Dczsö ny. r. 
tanár (E!sösegély nyujtús), dr. Faragó Ferenc ny. rk. tanúi· 
~..-\.z egyén egészségtana), cl1·. I\:ol Erzs.jbet intézeti ~anűr (111cg~ 
hizott'clöadó növénytanral. dr. Ferenc.:z /~.ron inagJnianúr !Be
vezetés a gyógyszerészi hiv.Jtúsba.l és dr. vlléz F:.éniy Gyula 
orvos-alezredes, 1ncgbizott előadó (Gúzvédclc1n). 

Ort·osludományi kur: dr. :f..léhes Gyula ny. r. tanúr 
( Gyógyszeris1nereti kutatúsol;: és \·izsgála'.ol\. gyógyszerész 
cloktorjelöl.:ek r6szérc), dr. Ferenc _,\_ron nL tanúr l Gyógysze
részeti kutatások Cs vizsgálatok gyógyszerész doktorjelöltek 
1·észére), dr Faragó F'erenc ny. rk. lanür (I{özegészséglani 
gyakorlatok gyógyszerész cloktorandusok részére). 

III. /i szegedi n1. kir. l!orth:r ?!Iildós 'l'udon1ún::reg:rctcn1en. 
illulc11H1til.'rii t:s f(r1J1és,::clt1u/.omd-11J1i kar: dr. I\:iss ..:-\rpácl 

( Cheniia ), clr. Greg"USS Pál (Növénvtan). dr. „ii..braháni A.n1b
rus (..:-\.!lattan l, dr.~ F~rcnczy Istvún ~ t..:-\sványtan l, dr. Fröhlich 
Pál {Fizika l egyet. nyilv. rendes tan:trok; dr. Novúk István 
IBevt.!zcté.'3 a gy·ógyszerészi hivatűsba) fövegyész. dr. Troján 
Einil (Elsöseg6lynyujtús 0s gúzvédelen1) egy. 111. tanúi·. 

On·os/11do11uinyi kar: dr. I\:anyó Béla (J.{özegés7_o_;églan) 
egyet. nkilv. r. Linár; clr. Dúvid Lajos 1.Gyógyszcrészell egyet. 
c. rl~. L:núr; clr. E:ü.o;zegi Dlincs (Chcn1ia), dr. Dirner Zollún 
\ Gyóg·yszcrisn1e J egyet. n1agúnlanárok, 

G yó gysze rés zei!an ha 11 g a tó k vizsga biz oiisá g a i. 

!. :l budapesti n!. ldr. :Púz1nány PétPr 'l'udorn{u1;reg-;\:ete1ncn 
!. C:-i~r s r(fli 1~s újr€-11ds.::crií !JJIÓ!f.lJs:·( r(s,:'11a!l!/Ufdk ri.::S!Jrihi

l1i.:of lscí qa: 
Elntik n 111indcnkori bölcsószkari dékJn. Tagjai: clr. Bé

kósy György ( fizikn J. dr. G-iincsi Núndor ( növ6nytnn ). Szabó 
Zoltún ( nö\·C~nyUtn J. dl". Szebellédy Lú.-;zló ( chenlia J, egyet. 
nyilv. rendes tanárok. 

Ii. ('l'CS 1.<Jf.í clőtli t\· _UL/O r:lötli r(yi rc11ds::crii 
!! yó !llJS,:·cr(·s,:·11 n.!l ya 1 (jJ.: s: ifJO rl rt l i i: i ::sg<i l úl!L:o f 1 sú !fii : 

1. Gyakotlufi «,-,:iyorlal. 

E/1161.' az orvoskari dékán, clnii7:hrl.11c.'lrs a prodél~ún. 
1"L:sy<iliil11pok: dr. Lipták Púl (gyógyszcri:-;n1L~ret). ar. Széki 
Tibor ( chcnlia l egyet. nyilv rendes tanúrok. 1~i.:·syálúhr-lycl te-
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sck: dr. Issekutz Béla (gyógyszeris1ncret ), dr. Szebellédy László 
(chc111ia) egyet. n:vilv. rendes tnnúrok. l(ormá11y/Ji::.:tosok: Bayer 
~4-ntal gvógyszcrész. nL lt:ir. konnányfötanúcsos, clr. Grosch I<ú
roly n1inisztcri oszUUyfönöl;:, dr. 1\Iolnúr ..:-\.ndor n1in. tanűcsos. 

r!. Elméleti s.:iyorlat (;::lir6s.:iyor1at ). 

Eln()k az orvoskari deké.n, cl11öklir'lyc!fcs a prodékán. 
1rr::s!J11l6taf;ok: clr. Darúnyi Gyula (közegé.szséglan), dr Liptúk 
Pú! ( gyóg:vszerisn1erct), dr. l\Iozsonyi Súnclor (gyógyszerészet), 
dr. Széki Tibor ( chcrnia) egyet. n:yilv. rendes tanárok. T~i::sr1áld
hclycf/c.;;ck: dr. ~4-ndriska \Tiktor e. rk. tanár (közegészségtan), 
dr. Csipke Zolt{ln e. rk. tanúr (gyógyszerészet). c11·. Issekutz 
Béla ny. r. tanúr (gyógyszcrisincret), dr. Szebellédy László ny. 
r. ~anár (che1nial. J(orn1ónyUi-:fosok: B1yer Antal _g·yógysze
rész, 111. J;:ir. ko1·n1únyfötanúcsos. dr. Grosch I\:úroly. 1nin. osz
tályfőnök, dr. 1\Iolnúr A.ndor 111in. tanácsos. 

.; . F'cl jliyo.','fl ú rap pro lni ciós ! ·r i :-.:sua r L:sud lólii:::o / f sií [Hl : 

El11ök az orvoskari dékán. r!J16klif'lycltrs a prodél~ún. 
1r1::s.111ildlaqok: dr. J\,Iozsonyi Súnclor ny. r. tanár, e. n1in. ta
nácsos. dr. \Véber Dezsö gvóg-vszcré.sz. 1~i::.<,·qálólir'f11rffc8: dl'. 
7\fozsonyi Súndor nv. r. tan~·i;. 0·5 dr. \'.'éber D~zsö n·\;ÓffYt-:zcr('.':iZ 
(cgy1nú:'-fl hclyel~c • ...,Ílik). .~- -~~ · -

-~. G !JÓ!! p.~ .:·r r{ s-:-d'.J ki o r i s,: i f!O rl 111 1: L: f.1.'iÚ lUl1 L:o tl scí !fa: 

El11(jk az 01Toska1·i dékün. cl116/;liclyc.1tr·s a prodék:ín. 
1~1::.>·uáldlof1ok: dr. Darúnvi Gvula ny. r. tan:Ir (közcg·(·szs(·z
Lanl. dr. Lip'.lLk Pál ny. i·. ta;1úr (7~·ógyszeri.sn1eretl. '(lr. 1\I~~ 
zsonyi Súnclor n~·. r. tanúi'. n1in. t:1 núcsos \ g·yógyszc'I"(\o;zrt). dr. 
GinH\Si I"iúnclor n;:. r. lanúr (növénytan L dr. Szabó Zollán n:v. 
r. t.nniir (növénvtan~. dr. Szé!ii Tibnr nv. r. tanúi· (ehe111i11). 
l-·i::.\'ftúlóhrl.11n!tr·,~('],·: dr. .;\nclriska \ril;:tor e. rk. tanár (l~özcs:ész
S('_!ftan ), dr. SzPhelléd;.· Lúsz16 n:v. r. tan<ir ( ehcn1ia). ch·. G(nH~si 
N":índor (•s dr. Szabó Zoltün ny. r. tanúrok (növén;.-tanl. egy-
1n<i.st helyettesítik. 

!!. :\ li:olüZSYÚri n1. kir. FPrencz ,Júzsef 'l'udon1únreg~·ete1nen 

_,ílfalános 'l1ö1·1:Hyfa11. Elnök: dr. Balogh Ernö. elnökhe
lyettes: clr. Dúvid Lajos. vizsgáztató: cll'. Györffy !:-;lvjn, he
lyettese: clr. I(ol Erzsúhct inngántanúr. 

l\'./.w'.i·Ir-fi ii:il;r1. Elnök: clr. Balné;·h Ernö, elnökhelycltc:.;: 
dl'. Dávid Lnj~s. vizsgCtztató; dr. Gyulfty Zo\lün. hclyL\tlc:se: dr. 
Gornhús Pül. 
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K{miJ.t. E\nölc c11·. B:1logh Ernö. elnökhelyettes: dr. Dúv!d 
Lajos, vizsgáztató: dr. Szabó Zoltún és dr. Irnre Lo.jos. (U!T!Jfn1-
c:: n l1i:::o/lsli9 a. 11ti11i)1>f.~!.Ti 1:,•; 111Cl!H)/iSiffi (ll!nfi;;i,<.:rc is,) 

B:::rrrcs k1,:11iir1. Elnök: dr. Balogh Ernö, e1nöhJ1elyettcs: dr. 
Dávid Lajos, vizsgúzt::1t6: dr. ·vargha L:!szló, helyettese: dr. 

Szabó Zoltún. 
R.c11<Is.:c rcs ppóqys:~c r{s::i 11avt:11ytan. E ln öle dr. Balogh 

E1·nö. elnökhelyettes: clr. Dúvid Lajos, vizsgáztató: dr. lJerci 
Soó Rezsö, helyettese: clr. Györffy IstvGn. 

I!J .. -1 sz(~gedi n1. 1dr. Jiorthy 31iklós '.ruc101nán:regyetrn1en. 

Rts1i rcnds::.cril ldki!p:::is11il: 

1. Gyakorlati s::.;igorlat. 

l(otnuí1i1!1>i::'fos: Tc111esváry .József gyógyszer'.úrtulajclonos. 
El11i)k n.z orvostudonuí.nyi li:ar 1nindcnkori clél;;:{Lnja. V'i:::ss1á::.ta
tók: dr. I..:::ö.szegi Dé.ncs egy. 111. tanür, iri;tézeti tanár, tlr. Dirner 
Zoltún e. n1. tan:ír. 

2, ElHiélcti s::ipnr1nt. 
I\r;rnidHJ111i::.íos: dr. "\"eress Elc1nér e. 111, tanúr. E711(ik: nz 

or\·o;.;t1Hlnrn(tnyl !cr:.r n1indcnk01·i dó1~{u1ja. 'Fi:::sfJii:::lulrík: clr. 
1..:::~nyt') Bi~1n. e. n:v. r. t::inúr. dr. I\:(í.szPgi Déne.;:; e. n1. tnnúr, in
t0ze:i lanúr. clr. Dirnrr Zoltán e. n1. tnnúr. 

.~. „1.pprobliriós t'i-:sgrr. 
J{o(HIÚH.J!f1i::tos: dr. Jancsó 'l\Iiklós e. ny. r. tanúi·. El11Ulc: nz 

01·vost11dorn<i.nyi kar n1indc·nkori dék~inja. l·i:·ss1<í-:.totcíl•: <lr. 
D.ivic1 Lajos r. e. rk. t.nnúr. Borbély .T6zsef g:yóg;yszerl:úrtulaj-

tlonos. 
L7j l'ClHls.::c-rii l.:il,·{jl:::f.';116I: 

.:1! .il IIInihrmr(fi/•r!i {s Trrm(.';,:·rlf1ulomriH.11i kuron: 

Elös.:i!,1orln 1. 

Elnijf.': a rnathcn1at.il;:ni (;.; ter;11l!szcttuc10n1únyl k:':r rnindf?n
kori cll~kúnja. T„i:·sr1rí:f(!/6l.:: dt» Fröhlich Pú\ e. ny. r. tanár. dr. 
Grcgu.':3;.; P[tl e. ny. r. t:in<.!l', dr. I..:::iss „\.rpúd C'. ny. r. tnnCLl'. 

ElsD s:ifJOtlaf. 

E'/niik: n n1allv..:n1<.lli!~ai és tennészctludotnúnyi tJl' ininden
!;:ol'i l10.l;:únja. i"i::su<i-:!olrjl;: dr. Brucknt:>r Gyözö e. ny. !'. trlnúr, 
dr. Greguss PCLl e. ny. r. tan[1r, dr. I\:iss .:\.rpúcl e. ny. r. tanúr. 
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BJ Ori·osludomá·1111i lcaro11. 

Jl!á8fHli1' s::.igorlat. 

J(0r;1uinylú:'!os ln1ég· ni11cs kitH~Yczvc). Elnök: az orvos
tuc1ci1n&.nyi k:cr nlindc·n1~ori dékánja. 1~i::;sgli-:lulók: dr. Dávid 
L::.jc:;; e. e._ rk. Lnnúr, dr. I\:ö.SZ('gi Déne.s e. 111. tanit', intézeti ta
n~~r. dr. Dirnl'l' Zoltún e. n1. tanCLI'. 

Gyógyszerészgyakorncki Vizsgáló Bizottság. 

(I:('gi rendszeríí !!.'Yttkornoli:ok szúrnára.) 

B1ula11c8lcn: 

Elniik: dr. ?lfolnár _.\.ndor nün. tanúcsos. tugo7,·: dr. Jakab
háZ\' Zsi'2.·n1ond. dr. Széld Tibor egyet. ny, r. tanárok, dr. \Vé· 
bcl' Dc:;:sö gyógy:;zcrész. 

S.:·cyrdCll: 

E!1;ölc: dr. Drivld Lnjos cg·yc~. rk. tnni1r. f11f101': I-Ciss -~r
p "· 1· (';;·;.·\'t. n~:, r. 1.an:ir, dr. Tttk:t::; Sünclor. Szpg-cd szah. )\ir. 

~~~;~~:f f~\~~~:~~~~~~1 g.:-~,r~;;:!~\.::~·s;;~~~;~;.(tr, Borbély József ~és Tenv~.sv:íry 

fogla!koz6 
;n{·ézetek. 

(„1 !f.'l<.'if,l,ii8:r1·(.<,·:i l<(pr.<,í/(s,<;fl rc11dc!kc::D/,: ncrci rliilf (1(fiirr? 
1·01111ul.- ,';,:1ilt:c.} 

J.Eud:lpe:-.;ien: 
G,11(i.aps:-rr(s:_1·fi lHf1,'.:(! (BurlnnP.st. 1:-:., I-Iög~·ps Endrc-u . 

7-D. 'I': 1~·;1-G1:_~), Jo·•,-,n-'>"'1· 17· .!IT · .,. - • 
g::úg·y.szcr0~zc1oktor. cg·~~;t·:-,,';1~~ .. r.· 1 ta~;.-~:~"'~1

1

1\
1

~
1

. t~~~~:~.~·~~s.
0

~~·~j~\·c~·~ 
;:e;:; i:·.·:zr:·a'1::: d1'. Csipke Zo1!1in ok1. gyógyszeré.sz és orvosllol\:
i.nl'. 1<!\'<:':~·ye;;;z. :'gyt;:. e. rk. lna:'ü·. „\djunctusol~: rlr. ]{(mrtl11 
J;,'.' rr· µ-yn<:~y.szcrc•szdokb:r. T:1n~ir.scµ·0t1e1r: ii:::1:. clr. Bolln R-c::sÚ-
11··_. _<~1·: •:rir.~:<:i Gpi!rf!ull·:'.. Sluku rilmo ol~l. gyög-yszcrészc1r. 
E:~)·c·tuH1 d!,ltal;in gyrd;;:orno1~ok: .·l1id1t1(.'.' I>"lúru. Bölcs Bi'.f(( Iüí
<!rir Tfl1or. l(lli11rl! Ifr11u1. J(isdr'.oi Er.::.c;(:l,cf, J(orif.wíns:.·7'11 D~··11cs 
;l!dth:· .J1 nr'iil-'. J[11f!_ut1so1rs:l:p Fclicia. ]l.-i:111cs áui:olla, d/ 
S:::r?!ii !Jr:I<i:·.'n1f, 11r111(.<.: '!'nni/I! .Antul. T\„(l1er G1íf1or okl. o-yózv-
5;-:er1\:-;z1.:!1:. - Tis .. :ti.·i.~v/Dniik: B...:hök I-Iennina: F:litll _,.\1111~~ l\Yá-



ria, Frü'.h !(atalin. I\:assai Ilona, Ne1nes I<:lúra, Palotús .:\ranka. 
- .:lllis::;tck: Brand Júnos, DönH!ny István, Nyiry Ferenc. 
S::::crecs (:s G.l/lh/!f.'i·:crt·'.s_:i Ii:Cmirti J1itl-:c! (VIII.. ?.-Iú:;:eu1n-körút 

'l/b. Tcl: 13·!·--158.) Igazgató: dr. S.:{!.:i Til1or egyet. tanúr, 
adjunktus: clr. 11-lüllcr Súncior és ds. l"(gh .Allf(I/. tanárse
géd: dr. \Vilhchn.s A.dricnnc. és dr. 1-Iartai ?1-íúria, dr. Niko
li<»'> Iüiroly, gyal;:ornokok: Lcnyyc1 ,/Hlia és Grézló Júnos. 

S::cn·c/lc11 (·s .:lnalili!.-ui Iil:111iui lntr:::cl (\'-III., ?l-lúzeu1n-körút 
·!/b. Tel: 1·!.0-·1·19 l. Igazgató: dr. S;;;cbcllidy Llis:::!ú egyet. 
tanúi'. tanúrscgédek: lniró Scluncrt:::ing Iiainlibál és S,:ul(ly 
lid lnui 11. Illc m liala 111 d rt a és dr. Richter J únos, gyakorno
kok: Zapp Erika és Lindhaller Pál. 

G]lóyys::rris1nc-rcti lntr.'.:rl (Budapest, ·vrrr., Üllöi-út 26. Tcl: 
1-10-2·!9). Igazgató: dr. Lipták Pál egyet. t:inúr, adjunl~
tus: di-. II<!ln1'li .János egyet. n1. tanár, tanársegéd: dr. Iliss 
,1r(l-rf1ii. gyakornokok: dr. Bclryh P(fcr, Rúcz György, Bd-

11111n:ölf1.1ti lillir((.. 
1'·tör{1H1tc1irl..'-i.:trlani 11!/l'.:cl (\rIII„ }\-íúzeu1n-körút ·l/a. Tcl: 133 

---~2-131 l:s Bo/c111iln1sktrl (VIII., Ron1anelli-utca 25, Te\: 130 
-380). l,!:!:nzgató: dr. Sznbó Zolt{tn egyet. tanúr, adjunktu-
sok: clr. P01\ik Pirosk:t és dr. Ujhel~'i József; tnn{trseg~delc 
d1·. E.ínlll•gyi .Józ::ef, di-. ,lfodor ritlor és rlr. Zsohár Gyula; 
gynkornol~ok: Bal;;.o:;ay Leonn. l•s \TL'.':izprl:nli Déla. 

J..'" öi·{11111:lr tin ni I H ',- :1 ·I 1 \'III., ?.túzcu1n-körút ·1 la, Tcl: 130-
fi·!3. I. Igazglt'.ó: dr. Gin1esi Nándor egyet. n~;· r. lanúr; acl
j11nklu::-;: dr. SClrli:úny SC;ndor: tanú.rseg0dl'k: Frenyó ·vil-
1nns. E:ovács Józ:-;ef. clr. I-Ie.~:cclüs .:\.bel; gyakornokok: I\fa
röli 1'.Iihály. Cscrfalv~· LCt:-;zló. 

Gyó!IJ_ts.::rrlani I1lf(,:cl (\TITI„ Üllöi-út 2G. Tcl: i::;l~lSGL Ig-az
gató: clr. Isspkutz B(•la C2,'vet. l.1núr; adjunk'.usok: dt» Fritz 
Gusztáv egyet. rk. t~111ár:·· ·dr. ifj. Js.<oeku,tz Béla egy. nl. ta
núr: tan:\rsegt'.~dek: dr. Si1nDn Sündor n1. tanár, dr. Szeló
c:rev J(1nos f''"V 111 to.n-"1r clr. I-Iarnngozóné Oroszv ·:--r.ag·da. 
é~ (1r. :\htrún~:i . ..:\111;:1: g.y.n!;:ornokok: ~Bódy Tibor.~ Nén~·cth 
1üúrta, ·vnj<la Lajos, Szuger .~\c1ú111. 

liii,:·c!H~s:~sr~!llani I1if{:<:f (\iJII., Esztel'h(1zy-u. 8. Tel: 1:i0-·126). 
I:;razg:ató: dr. Drtrúnyi Gyula t'g-yc:. tanár; adjunktu:-:ok: d1'. 

1-'itt'.--:· Js/i·á11 111. tanúr. dr. Friihlich Erz::óbt::~. c1r. Buch.;Ta· 
hcr Júnos: tnnúrscgédclc (h'. ::\Ioln<'•r ·viln1os 111. tan<'u'. dr. 
Schn1ei;os0r I~:l.tnlin, dr. „\.nn\lk Tinre. rlr. B''rt'.•nyi L«,ins. <lr. 
Plt,ntze1· S{indor. dr. Bnrlo:-; Dczsö, dr. I-Iarczo.-; .TC"nö, rlf. 
..:lld:or Lús.:hí. dr. Patl;:ós Györg·y, dr. Pú.ler J{nHJS 111. tanár; 
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gyaltornokolt: Rigler Lú.szló. Füzi ?.liklós, Gork1 T·ivadar, 
Nagyszeghy Jcnö, Szabó Pál. 
.:l Vudapcs/i cyyctclid i11!i:;;ctcl• tnll.omrinyos s::c11H:l1_1,:'ctt11cl~ 

({>!s:;;·d1111ili11n öss.:c8Cll .J.! old. !fYÚ!flJ8-:cr(s::: luhíllu1/U. -

Gyógyszerészképzés Állandó Karközi Bizottsága. 

B11d!lj)CSf_. !.\. .. I-liiyyes Enllrc-11. /-„-D. ~ Tcl: 181---1!1.). 

l;,. 32.000/19·10. I\r. 2. \i. r..;:. AL rendelel értel!nében 1nindcn 
gyógyszerészk0pzé;:;.sel foglalkozó egyete111nek ineg\·an a nni.ga 
kii/ön állandó kar-l;:özi lJizoL~ság·a. 

.A bizoltsúg re Hrlcs :agjai azok a nyíl. rendes és rl;:. taná
rok, al\ik a gyógj'szerészeti tnnfo\yan1on ltötelezö elöaclúsol~at 
t:irtanak., továbbá azok az előadók, akik szigorlati (clüszigor
lati l tantúrgy elöadúsúval \·annak 111egbízva. 

Rciulkiriili tagok azok a n1egb'lzott elöaclóli:, akik l~ötelezö 
t::rgyhól tartanak elöadúst vagy gyakorlatot. 

.A„ budapesti cgyete111en a\-.i1n1ll hizottsúg elnöke dr. ?>Iozso
nyi Súndor egyet. ny. r. tanúr. alelnöke clr. Szelh'llécl\' Lúszló 
egyet. ny. r. tanúi·, jegyzője clr. Csipke Zoll(tn egye:":. e. rk. 
tanár. 

Gyógyszerészi Továbbképzés Központi Bizottsága. 

B1u{apr>"f, 1"III„ Jlú:1·1ui1-l."iJnil 

-·Uak/(l/ 1~! í0-/1( 11. 

EJlniJk: dr. Szél\i Tibo1· egyet. ny. r. tanár, ulclnfik: dr. 
2\Iozsonyl S:·1nclor egyet. ny. l'. tanúi', nlinisztcri tanÚC'.SOS. 

'l'a,r/}rd f1 hal1)súyok 1.S i11lt··:m(nyr k n'..~·-:(riil: 1"u!ld.'i- Ls 
7.-iJ.:·ok!u'úsiifnri. 1ninis.:/1.dH111 /'[ .. ';,:lrii/: dr. 1\Iolnár .:\ndor 1nin. 
tan(tc.scs. Btiiiyp11li11i.\·.:/1'.ri111i1 10.:-;z0röl: clr. _..:\.tzt.21 Elen1t'.~1· n1in. 
tanácsa.s. JJ0111.·l'.dcl11d 11d11i.';:tf:l'i1u11 részt'.:röl: dr. Fch(ir Lj.sz!ó 
1n. lrir. hon\'l:d gyógy;:;z•.'rügyi föig-ftzg:·_tlú. 01"'l'-:liuos Jo;.ii-:r rn's:-
8Lf}iifl.Ui 'l'i!!uics rt'.~sz(:rül: dr. I.-;:-:l'k-ut.z B(:la ez\'cl. ny, r. t~1 n:\r. 
01".~·:::úuus Fcl.•;iiolda/ú.<;i 'l'an<i1·s r0szt.2röL clr. B'i{Jog·h E1·nö co·vct. 
ny. l'. tnnúr. JI. l;ir. Oo:::.1íyos JiJi.:CfJ(·:-;:.~·('.!1iiyJ1i .. 111!1.:rf r0:~:~(
röl: dr. Schulek E!cn1t.2r egyet. e. ny. rk. :nnúr, iga::;püú. Bu
du11c1-;/i .~·-:(1.-csfúi·áros pr1/ff(irni<sfcn n··,<;:1.tii!: rll·. I-101'\":·::11 .Jenü 
igazgató. EHdUJJ(S/i kii'. /tlf/(/l_J(/!" Pd:;„iiinu Pf'./i/' TudOiiiÚ!lJl
('f/.l.f(/(./i/ n~.'i2C1·öl a g;.·óg-y'szC1:üszhall!!·utúli:. <·Hi<tdó tnn:'trai: clr, 
D:1;·::nyi C~yul<~. dr. Lipti·tli: Pfil (;: d1'-. S:,:1.-i"h'l!t:ch; L'.·~s::1.-·, rgyti .. 
ny. r. tanúrolc c!r. C::;ipl1:c Zollún cg·yet. l'. ny. rlc tnn:\r. ~1 s:<-
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(fC(U I!or!hu :1I!l.:/()s T1u?oniií111r Eupe'.cm 
l·ö:::::h:lll~·::i' {)]\ clö~.:d6 t::n:·\ r.'l \ · ·dr. ~Tn ne s ti 
Gyi.\::ö, t1r. IC::'!nyó T:>"··l<l r···rH.!,,;.: 

r(,<·.:{n'íl u gyó~~·yszc

?·.Tik1ós. dr. Brncl;:ncr 
t:c;Li ;·.,].: ,-,_,. dr. D··:v'.c\ 

1"( .'li - ·' 1 ;" ! !!-

'J 

(1;,·. I):1'.r~1··:· ;,- ' ~ ."· 
11 ::~ l :.· () ·-:] '; \:,•::.': 

T':!fll."'."f.!f··' ~:\;;f;1ö~: 
7·. ·i."i." 

1!". ~·I~:;J.o::f< :d C\~~rt 
:;!,! .1;~r'l!}1i Tiin:e-

,,. C:·'.·:r•:10.<: 
D1~:·.~ö gy(·\s·;:s:.:0~ 

n:: ·.- .. ,!\'.: r·.'':<' ·'.r:·l;n::! 

y·;:oiff L:1j0•,: •:··.·111.,-(o;J: · 0 l:Tr· r· 
E .1iJ/C.'.' iil f- ! ,, ,.„;„.,,,; ,1;: "() r.<;:.: \ nyi I-C'.-!l'o1:; p;:•:,: :;:·:s::; n:: ::c-l'ö f•"' l ü .<r::e 1 i\. 
.:~ i·:r?„-7;; r,rr_;rr te·;.• J; _, r:t11·ei rt•::::i:ri)l: 

. .\;·nn <2-~ ''.!". B:1r:,· z:~i.~':"n;c111d egyet. e. ny. rl:. '.::•.-r:,·1 r. dr. 
e.;;:·:. in. t:!11~!1"1'.l;;: ;\ íl ·i1r,··er·n 1„ 

: r;:;/,· · rlr. } .. ;:')f];-i ::-'::--· ':-.'" (···· dr. Ü':11~'k 1t'~c::'f·rt:L 1~,;!,·· ',!; 
.AH~::::· ·t;n E(,i;i e:_·~··,.' , .. ,.,,._ • 1 r\::1 ,·.J::. r1!'. -:·.~(:<'. rJ;· íni te 

:1t· '1. l .„.,.„„;. :;1Jic:::.l:t.u:;. T ·:_.,;!'.' 

·;1:· r:~· ;;·:·(:·: L:\;::::!(. rn. kir. l::nr:n:·:n'.'f{:>L:t~ücso:.;. 

e·:-:·':" :; ;;·;:ü ! t~s\ J.:: .:~ pv ! s·: l ií. s:::.'n t t:sl gy1) ~·y."':·:1.'l't r! rt: u ! fljdo no;.;. "Tii;·,''-
rl ni; f:: n(•ccv·tr>!'é.'!!'.i.i Y':0:rr L:1jns. Bt\d::nc;;li Ci~·/1~~;:;,:;,~r0.s;: Ti•s-
ti\1„t ,··!l1i'H:'" 1,,.„]:c:'·'·"'t'. :·\r"u!a_i'10:1os. f.'í!nrrr:r·!ii liirF-

;' 1:· h. ·.,. 1·1· T'! '·: \ :\.-; 1utJ ·1 oll' s U <.;„·ú·tv:· :.:c·rt:·, rt u l;!_i<ln nos. .:l ! ' !-(f;.'i.:!:· 
·; .. ~~~;·.:;::: i· ·'';.·!\\;; ;· ~~.l;~ :: : ; i: ;·1~; ~~;~~~::2/~a ~~·;,:;·~;~:; ·1;~~~:1.t\ 1:-l~~ i :11; ~1':)\~:~~~~l~~ 

'ó 'r1:··.:1:·f,,: n1·i'.f'.' G':Hlri. !'1·1·:'d;·q<·: dr. Ba~·"r _,\11-
:-t:",r~111:1lfl,1:10::~. F!f: ilfil'l'ih: Biirlnn-;-;;lts 'ri-

t.:\, :. 111 ;~:~ ~~ o\~o~:n 1, T .; ; ·,~.:::;~ '..'~~r r'~i~,,~~-,t~,~ 1J;(:'1'. t ::~~·ú\::;.c!:~ ;~~:~.~;'.„ gy~ ~.r;''('.Í;(~';,:~. 
\i\iJnos ny. OTI l, o.':'zt. gyógys:-:er('szföfclüg·yclii és üzv. 
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I{örös.sy Istvánné okl. gyógyszerész, nagyli::{ttni gyögyszertár 
haszonélvezö. Fökö11.11rrl6: Sin1onidcs Géza. l]f/Jf(;s;::: dr. óvári 
Fodor Lajos tb. Lisztiföüg·yész. 

.'l rdlr1s::;fmd11y f11rl)rd: az elnök. a !;;ét társelnök. a húro1n 
alelnök .1~ú!us.:ffJlt tartok: Csiin'.'i I1nrc. dr. Fúczányi Istviin, 
}Jofer ~\.ntal. dr. I-Irc~héczy O.s~J;:úr, !(alún Gyula, clr. ?lfolnár 
.Alfréd. ifj. Örvényi B01a. dr. Schulek Béla. dr. Zahorúnszky 
Ervin fö\·úro.si. vala1nint Csúszúr A.nt51L dr. Szüsz Tihan1ér, 
Förclös Lajos. E. Lukúr.o; Béla, Török A.rpúd, Binder Ottö, I{o
vúcs Ltíszlö, !.\:U'.t.el Dezső. Liber Béla. c1r . .:\uhcr Lúszlö, ifj. 
Szeghy Súndor. Borbély József. Szötlösi Jenő or.szággyül. l:::Cp
visrlö. ·végh L/if-:zló I·Ieringh Ernő, dr. 1fihnlovits Jc>nö. Be
reczky Péter. Sperl\.'1:h Zoltún, Eles Géza, ?o.Taltya.sovszky Gyu
la. Rcb1nann Rókus. I{irúlyi Tl'Iiklös, Nagy István. dr. Ferenczy 
János. B;irl::i Dez.sö, Jankó Gyula, Görgey Dezső. Lukács Ferenc, 
Dávid .TúnoB. I\.:ovúc.o; _·\nclor. ?o.fichels Gvu\a Cs Szniil~ G:vulu 
vidéki VYó.:,~:yszcr0.szek. .:\ vú!::isztn1úny~nk ezenkívül hiv~tal
hól rendes tagja 1nindt'l1 kerület elnöke. illetve 1neg'jelcnésében 
való akachdyozt.n.túsa P.se'.Cn kcrU\cti.iket képvisl~lö hivatalosan 
1ncgbJ:,:olt lhqycl1.l'3C. i-Iivat:llból tagja tovúbbú a \"úla.o:;ztrnúny
nnk az i.igyvezctö igazgató. a pönztáros. az cllenörök, a tan
ügyi liizn'.ts(tg· elnöke 1"s az ügyész. Ez uté1bhi: sznvnznti jog 
IH'ln il!eti n1eg-. 

1~úlru;:f,111d11.11i p1illu~1ok: dr. Iilös Endre. T\Iajoross;.- B!'.':la. 
S:~kalln L{t:.;zló fi.ivúrosl. valan1int Bulting·t~1· .A.rpúd. 1-Ccrbolt Dú
nil'l. I\:ol"it.súnst:l;:y Dl·nPs, I\:ristó Nagy Ist\·{Ln. Nagy In1rc. 
Pclrv Zolt.t1n. Czc~·Jt>di J.s'.v;ln, l(oz1núri Zoltún, I-Ievdl"it'.h I\:ú
rol\·: Súrkúnv G'.·öl·!!\'. Br{:uer r.:::ttl1ndn 0::; dr. ~Iúrtol1ff~· Lú.'izló 
vl cit:• ki ~·v{l~·~·szt 1 ;·t·s:·~l: k . 

.:\z · if1u.:[Hli1il111ui("s tngjrri: az (1lniJk. a kül túr.selnök, a hú
ron1 n\Plnök. nz iig-,:·>eZ('tü itr:azs_:·alü. a nénztúro.o;, a k('i. ellcnör. 
""Választott tr1:..'.·ok: ·az iissz1:.~ k'erülcti ~1·.1üJ(Öl\. trn·úhh:í Csúnvi 
In1r('. dr. S(·l~ulPk B{•ln. I-Iofl'r ~'-ntal. Z:1chorún:::zJ;:v Er\·in di". 
é.s Burh1'lv J(1>:.';cf. · 

Elniil:·i f11;ili1':.:· t·:gj;li: az clnö1t. a ké~ t:'trsrlr~tik. n háron1 
alPlnök. az ü.~.t;:\.l'Z1.'lii i.s:·r1zg:at.Ci. a pt~nz:úros és a küt Pllenör. 

S.:·ii 1n 1· i.:·.~oú/rí/;i ·J!it s<i .11: elnök: lialú:;fai Oru:;z Ft.Tt.:nc; tn
go1;;:: dr. Fli!t'p .-\g·os'.on ( Bpe;.;t: 1, Geffi:rl Dc·zsi) ( Sz{!kcsfehér
vúr l. Szeli:t:n's T:;t\·ún 1 Ujp(•.st) és "\Virkvr .T:n10.s (P~úkosk(~rcs7.
t.111·1. Pr'1lta.:.;olc C:~ibulkr: Gyul:i 1 Sze1Ü('nclrc l é.'> I\:6ro.:.; Ist\·ún 
~ rt~\]\1);.;p;tlotn) pfi'. ü~gok. 

Tuniir1.11i lii:o:ts<Í!I ':!11i.ikv: dr. Y\'l;b('r Dcz;.;ö. 
F1.11.11rl!i1! /1i:of!.''riU: n0n1„.'tprún:d '\1.'olff Lajos. :C11d;inovito: 

TilJor. dr. BL'iiczky .A„ndrús. F'úy Ig·nüc. dr. Lt~Y;>\' Istvún. dr. 



Jviakr:iy László, ?dar!nczer Jenő, dr. l\[észáros Zoltán, Piatsel;:: 
Gvula, Preyer V. Dezső, Szentgáli Düniel, Tolvay Inu·e, Töröl;:: 
.;\.;·pücl és cir. Zalay E:aroly. 

Gyd.miif].!ri bi:otts<iy: dr. Szász Tiha1nér, Császár A.ntal, 
Fejér E1nil _i\ntal, l\Iolnár _An'.al és dr. Te1nesvúry István. 

.tL:: firnn:i.fcli irodában al1at111u1::.:ot'I lis::.:ti:isrlök: Pfahler 
Hugóné. ~~. Nagy Erzsébet. l(uglics Bagda, Földényi György
né, sz. Nen1es Inna, 1'.Iolnár Zsuzsanna és l{iss Éva, 

~t-
_:i:: Eyycsiilct tis:::tclcllicli laujni d" körctkc:-:ük: 

Dis:::clnök: 1viuzsa Gyula udvari tanácsos, felsőházi L1g. 
'l'is::.:tclct1Jcli cln()I.': Bayer .l\.nti:;.l gyógyszerész. tn. li::ir. konnúny
főtan:ie.sos. Tfs,::fclcli t·ouok: Ernyey József, a 1\Iagyar Nen1zeti 
1\lűzeun1 igazgató öre, clr. Fenyvessy Béla egyet. ny. r. tanár, 
dr. Jali'.ahházy Zsig111ond ny. egyet. r. tanűr, nen1es Lippay
_A..hnásy l((Lroly ny. áll. honv. gyógyszerész főigazgató, dr. ?.Iú
gocs;,r-Dietz Súnclor eg·yct. ny. r. t:1n{1r. dr. \Tá1nossy Zoltán 
ésrvet. nY. r. tanúr. dr. Doby Géza egyet. ny. r. tanúr. dr. Szé
l~i · Tlbo1~ egve'.. nY. r. tanitr. Flódercr Jenö g;.·ógyszcré.sz, dr. 
Hintz G:vö~·.iy gy{igy."izrrösz. dr. ?llakray László gyógvszerész, 
dr. ?lfeclvig·y Ferenc g;.-óg-yszerész. felsőházi tag, Borhély József 
gyógvszer(>sz. clr. I-Ians I-Iegt:r B1~~cs. rll'. J .• r. I·Iof111ann I-Iúgn. 

· 1-·l: r1111111.1f/ tis:::lcli'li frtftok nr-l'rif lltll! kö:öljiili.J 

:1.:: E!t.llrsiilct 11_11HL·ri11os l'C(llfl"L:soá/rj 1íllomrís11 (VIII., 
_i\ggtel('ld-utca S. l. ·vezető: dr. RCitina1-lD Núndor. T: 132-207. 

T/c-ncl{!J8·:ol!iii r'.s kii11J1r!dru: ·vr„ I-Iegedü.s Súndor-utca 17. 
1L 1·r111lr'.u-~·:::olnik únd: l.~:rv:·ig-vns szoba napi úr:• 5.50 P, ltét
úg-yas szohri. napi ára S.~~:. P'. tovúbbi szeniély ·1.- P. 

Minden l<orbon, minden évszakban 
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DIAVil 
A+B+C+D vit©Jmnli"Bt 1i'©Jrhil~m©Ji6 

1t:s©k©iéidészed.í hÍlpszer~. 
Gyártja: DiACMEMlA Budapest, VI. 

.A.:: Eypcsiilcf- cl11öJ.:ci voltak: 1872-1873-ig H.áth Pé:el', 
1873-lSSG-ig Júnnay Gyula, 1886-1890-ig Csiivússy ICiss l{á
roly, 1880-190:3-ig Zboray Be!'talan, 190·L-ben Tnuffer I\:úrolv, 
190·!-1008-ig dr. Deér Endl'e, 1908-lD.LS-ig Bayer .A.ntal, 1nis 
-1!119-ig Zoltán Bóla, 1920-1935-ig dr. Gaal Endre, 1935-
19·10-ig dr. Tauffer Gábor, 19·11-töl dr. vitéz Várady LUszló az 
elnök. 

Az Országos Gyógyszerész Egyesület kerületei. 

I. Buda.pesti G;yógyszerész 'festi.ilet. 
Ügyi:ilcl: 'VIII., }Lfj!JlCicld-u. s. - Tcl: 1..'h2-22J. 

_A,. kcrüle~hcz tartozó gyógyszertárak szán1a: 189. 
~A..lapítási éve 1809. Első alapszabálya 18·10-ből való, el;::ltor 

„Vcrci11iytc. .:tpolhch·cr Grcmilun i:on Ofcn Hnti Pcslh'' volt a 
neve. 1860 után n10:ir niint ,,Budapesti Gyógyszerész Testület" 
szerepel. 

Tis::lclcti ta-g: dil1nyeberki Bozó Géza. 
El11ök: né1netprónJi \Voli'f Lajos. .;l/c/11ökök: dr. \Véhcr 

Dezső, C.súnyi l1nre. P(11:/úros: Janitsúry Lú.sZló. El/cHi.ir: I-Io
fer _'\n'.al. li:.önyrlriros: dr. Te1nesvúry István. 

Üyycc:;:clö iya:.!JalU: E:ovúcs Ödön. 
1~úlas:..'fmdnyi rendes /(l!fok: dr. Bayer A.ntal, Éllö István, 

dl'. F,"tczányi I.stván, Fejé1· E1nil .;\ntal, Nagyi\'únyi Fekci:e 
Zoltún, dr. lirabéczy Oszkúr, I\:alún Gyula, dl". l(orányi 
?IHklós, vitéz l(ov-J.ts ..'\ladúr, clr. ?.folnúr .A.lfréd, Orosz Ferenc, 
ifj. örvén:ri Béla, dr. Schulclt Béla, Szkalla Lú.o;zú, vitéz Tor
day Ferenc, dr. Zaho1·ún.szky Ervin, Fdlas.:/111d11yi j!(jfluf;: dr. 
Illés Ede. 

S:..á1nri::;sgálól1i.:ottsúgi rei/dc.s /ayol;: E111{1nuel Géza, dr. 
IIéray ..:\ndor, !\:orúnyi Zoltún, Steiner Oszl\ár, bllró Syntinis 
Ilona. S.:d 111 i:i::::sgtilúl;i.:ol lsúyi 11út 1 uyoh": Szcntlörinczi Béla, 
Tcvcly Béla. 

Fc.1.r11clmil!L:otlsdgi rendes f((!Jok: Betegh I\:úroly, C.scre-
nyey Géza. Fekete Zoltán, dr. Hr:1béczy O.szkúr, J<lnitsáry 
László, vitéz 1..:ovúts _,-'\ladár, ?lfajoross:y Béla, Orosz Ferenc, 
ifj. Örvényi Béla, Pnnduln József. Szilvássy Gy. László, Szüts 
Ernü. Fcyyclnlil!i:olf,;;li(fi pr!ttagok: Rin1~y Béla, C:>crnus Lu
ká<.:s L:ijos Cs Balás .A..rp:.:id. 

1'is.:ti:ist.löli:: Zelnik. Gyuláné könyYclü, ifj. Boclolay Is'.ván 
irodatiszt és Erdős Dénesné gépirónő, 
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_!\. 'l\:stülec eddigi elnökei D. következő!\. voltak: l'.{.üth Peter 
186-1~-1872-ig, Júrn1ay Gusztáv 1872-1886-ig, dr. Júrn1ay 
Gyula 1Sb6--1D06-ig, F'iló Júno.s 1006-1817-ig, dt» Deér Endre 
1017-lfl22-ig, dr. Gaúl Endre 1922-1036-ig, dr. Nagy Béla 
193G-·1938-ig. NC1nclpróna.i \Volff Lajo.o; 1938-té.il elnök. 

19-12-bcn a bclügyn1inisztcr hozzájúrulúsúval feloszlattúk n 
Budapesti Gyógyszerész Tes:ület 1885-bcn alapított Nyugdíj- és 
Segélyzö Egyesületét s unnak v . .1gyona - n1i11tc:gy 350.000 pcn
gö érté!;:bcn - a Testületre szállott. 

.A kcriilct ha.táskürc Buclaz;cst S::.i:lccsförárosra terjed ld. 

II. Budapest-vidéki kcriil~t. 
Vyyt:ilcl: Osi/lagllcgy, S::.cntcndrci-üt i!.11: Tclc/011: 16;!-511. 

_<\. l~erülc~hcz tartozó gyógyszertárak szfu11a: 186. 
EZ.nők: SzcntgU\i Dániel (Ujpcst.l; trirsclnük: ?.Iolnúr _.\.n· 

tal (Pcstszentin1reJ; elnökhelyettes: Budanovits Tibor (UjpestJ; 
alcfnök: Fáy Ignác (NagytCt0ny:); p61i;~táro~: dr. Bernolák Já
nos ( Pestszentlörinc); t U kúr: Csúszár _.c\.nlal (Csillaghegy-Bé
kUs1negyer). 

rdlrVi·zl 1ná11yi tagok: Borzsovay Istvűn {Csepel), Császár 
~\„nal ( c.'Üllag-hL'f;"Y-Bék(u;1negyer)' Csonl'.!,Y Ernö l \'"t'lTSt:gy_há
za), lovag Gcrhauscr Sándor ( Ujpcst), In1rch J cnö ( Ujhar
tytln), 1-\.abay JUnos \RűkosszentnühúlyJ, l(aezián Sarolta 
( Pestújhel v J, l(ajdacsv Pú.l l Budatúténv J, 1':er.schbaun1n1a ver 
l(ároly ( Esztc!'go111), ~ !(oros Isl vún ( ruifro;,;palota), dr, Lé\·olt 
Istvún ( Pc.stszcntcrzs0.b0t), dr. S:-:úsz 'l'ihan1ú r ( Pc.'5lújhdy J, 
Szekeres Istv:tn t UjpcslJ, Szigvúrt Júnos \\iác), Szücsné, Szücs 
Julia (Aiátyúsföld), dl'. \iugJsZl\.y I\::ClZ111él' (RCtkO:SCS~lbH), \Yil'
kcr János (Rákoskcrc.szturl. dr. Zalai Dczsö (l~isncst), dr. 
Zllhonyi G. J. !(ároly (Budal;:alász). 1'dlus:·t11uínyi -pú/lns.Jok.: 
Lengyel Encll'e (B.ákoshcgyl, Ovúl'y Elc111ér !Ujpes'.). Tus Zol
tún { C.sillaghcgy-Béküsniegyer ). 

lí'c_f.J!/clr11i lú-:ollsríg /uyjai: Elili)k: Szentgáli Dúnie!; 111!101.:: 
:tiíolnár .:\.ntal, I\:önnenclv Sándor; nri/tu11olc: Borzso\·n-:..· I;:;t\·ún, 
S:,:igvCut J únos. · · - -

„A kerülethez ln1tozil1: Pest vúnncgy1~])0! 111 helységböl 177, 
Esztcrgo1n vúrnicgyl~böl 7 hclységiJöl 9, összesen 118 hciys0g
bül 186 gyógyszer:úr. közliik 2 fiók. 

.:l J.'(riilcl luticiskÖl'C P(sf-r<ifmc11uc [,';:uld rt:s::{rc 1Js Es;::
tcrpom ·nínilC!.IYl·LJül (l. r„·örctt.·1, .:ü lu:l_;/Sl.f_/( krc terjed ki: Bajllrl) 
IJuro!f. Es.:·tc1·9on1

1 
S.:olnok, J{ycrucsújÍrdu, Pi1i.•n1it1rót (s Tol;od. 
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~\. kc.:rü'.,·L!i·.::: t:;rv,,:>..:. 
J{.·,·ii:'• ! ; u,L:i: · u' ,:; c.:ti 

L' k .c;~;:··.J;,;~ · i"(:, 

iC~·~..;·i0dJ; <i11<i!:/1r_lJI' {{(::,; 
(:1•_·:1:i;i;: i,·ur(i\j.'; L~:,ios 

!.l·~01.:.o.;l:t <rJL:l); Jit·n.:idro., · 

1·d:·,:·,:·zi ·c·ii 1: ··:~;,;/:: ~".!lci!·0~: L:,;,:~l'.' 1 . .h~c·1:sl:c'J!l(:: 1 Lúc:o Bt:· 
l<! i I..::1.;c..:.sl:·:;11t:i. J: Zuci.ln,;":l' j_r;_,;"1 1L:tju:;n;l:o:.;;~1, L:1d1·e: 
\i:;a;;ykörö.sJ, C:o1·iJ;~ Púl (l'c'.:<.::e„:;~,:1n(~t.:,1., I·'L]!nl·1· tC•.:g· 
léc! 1, i\::1t0n:t :·,e .l'~,.t 1.I·:'-°c·'·i·:c.~1::-:·~ l. L ·.~!:.::\.'!' !..-:'.J:'-'' 1·i::Jn,: 1. i.,.-

G:·nö 1I\::~:··;;:,_:;. ~·i~cl~.lY :~J ,:;~::· ·,-,;:' .. _:;: 
11·:..::c:;kcEl'~i ), ·.~·::rjfr::yl .::c~i.;·'· 'l(.1: 

Júz,s._;J.' 1):isku:1r0:~'gyhúz:i. ). 
1''t!,IJ1Cin1i Ui:r,.i:.ii!} Co-:o!'b:l ?:d J.;:, cs>:':~rn:'.": ). FiJr-

dös L:ijo~; !_l·:~·c:;!:c1néi:1, Lú;;::!•:• 1. Sz. 'f{,th jó-
z.-;l'f ! l<io:.l·:un1Cl·. 

_,l !;•, r:: [. 

i:.; 1:i;L·: c:· 1• ··;'. C:; 
IZc:rhnl· D:·,,:~c:i , 1:,.c:;;r,•.: 
1. sz,~k-.: ;L\. !1·~· ,„;,·. ,. i: 
jJL

0

il:t<:10,:: C::,~·l~!l I;'"' 

.;„ 

. ··, !, ,:;;:· 

:;::,:; .. ([:-. .:'.::":' 
·,; 

Gii; '.i'i:s :~:,;: (~-.~-::·1. '·· · 1:: 1-,_ 
fc-1: ), 
l·:,':l' 

1 ~ !;:,:·:. \'C':'.··1):::: ])\''; ::!:y \iI .„:t::,-
. ··,\·~,1; i, J. _r;:· \;>· ,,::~ ·' ., 

'· i'}, 

,>;, "11:: ie ,.1 

.~;.;„,<,:,:nf ,<:_.: 'ii1y!ll. -," ::i,:::"' 
\ nro'Ti! il' .JI.> „,};e· "';{i' .'; ·!·' -,'.,·,u· ·:,,:i1 
. ,, ,, !:; 

(;!!. c·)c·.' · (, ·,~(, l·::;, 

~\. kL·rül,,:h,,.. :crt~:<:{l 

'l'L·.:t•[,_'fi tuu: Tonik;~ 

.• ,, 
"·'· 



ElHiik: Stinncr I111re (Gyö1·), Ii:l1iiJld1clycffc.<;: Palovits lda
jo.;; tGyür), 'J.'ilkrii' f:s pfn:/á;·os: D:1libor LC1szló (Győr). 

1'dlr1s-:tmá11y: :i\Iai·kovils Pf!l (GyürJ, özv. H.óbl Jenönó 
(Győr), I\lichna ?.lihúly (P(qn1 l. Nizsalovszli:y Istv:."ln (Győr
.szentinúr'.on l, Rtill lrnrc ( ).losonniagy:uóvúl' J, Szciberling Fc
n:n~ ( Bakonyszon1hathely). 

Fcyyclmi lii:o//sd11: Slinner I1nrc (Györ), Török Ló.s:dó 
\Győr l, Török _,\rpúci ( He;yeshalon1), ~\lolnár l\liklós ( Györ) 
t'.;3 Sze:pcsv Elek ( Gvörszentivúnv l. 

.;l l:c;·ii/c/ halri-~körc Gyiír -/,iirmcyyirc és Gyiir i:droscíra, 
?,!oson t"Úi"lllCfJ!f('.-rc, I:Co1111ironi nin11C[}.1ft:11ck a Dn11a- joliliparl
jrin jcki·ö rf:s/.(rc (..,í.cs, Bol:od. J?clsóyu!lu, I>::isliir, I\:iin1yc, 
I1i~:u11i911Hi11d. 'l'urjún, Tr1!u-T<.1L·dro.s- hclysi'yckrcJ, toi;ri/Jlní, 
rc.o.,:pri·111. l"ÚriHC!J.l/l:il(k Gy6r n{r111r·uyi·i:cl luddros r(s.:érc. lc
luíl' Oscl(HJ.f. c.~·()ylc. Loi·ú:.;.:pafo11a, J1[a!flfUl"S:omVallicly. tlyocl, 
Pri1u1./cs.:ir, 1-c8:pri"-1i1rurslÍllJI, Zirc {s Pápa hc/ysf:gckrc trr
jr.d ki. 

·vt So1:ronYúr1neg·;yei lteriilct:. 
Vgpi:ilcl: So11ron, 1rrtrl•criilct .iO. - Tcl: ;~;Hl. 

.:.\ .l~crüle hez üu·lozó gyógyszertúrak sz{una: ;?6. 
t::!Hi-il:: ::\íarinezcr Jcnö (Cso1·naJ, cl11iil.-!1cl11llt1.s: Flódercr 

Jt:nü ~ Cse:pregl, iiypcc.:clii cl11iil.-: 1'Til~olic:s ?i.Lilivoj (Sopron), 
Ulk!ír: Jehn -'\nlal (Sopn1n). /is-:/r/(//Jrli cl!!(Jl;: Szerdahdyi J:i.
nn.s \Sopron), 

1"iii11s.:f1tl<Í11y: üzv. L;;]o\'its .TózscfnC. Grohinann ·vil111os, 
Binder o·.tu ( SopronJ, Re1nan Béla tBeled). 

F< !1_11< Ind l1i.:1J/18tif1. 1'ayol.": Binder Ottó. :::~ind! Júno.s, 
1.::n::11;.; Yl'al<L~n1.";r, p61lu_110J.-: Doh;;n_ :\íihúly, Sc:llurina Cyri!L 

..,L l.:crii!r·t llutdskiJn .Sopron i·dnllCf!]/{rc (s SOJ!l"Oll 1~1íro
;;drn [('tjcil ki. 

'-i,:fz. \--,j_~;v{:i.•;_:;n'gy::i l.:t>rlHí~L 

-Ur1Ji1·iir!: C:tl!diin;iiil;. Gyuo11uli-fir G. - Tfl: '·' 

-'\ J:···1i\l1·t.11-\·· Ld'lr:;;'.,·1 L\r~;)( .c::::"!lll<\: „';. 
E'!11iih: (\;· B!~:i·.zJ::;; :J'r/(.•,r!niif;: Szi-

f·::.~{~~: ~;::·). '.'~!:.;;.~;-,~: 1 í ,: ;~:'.:i~:~ 
1 '~-~(:~\:;.:1~;;~· \)~:!~ ;','.~l:•;. 10 ri~l:~JL'c;~-~-~:~~ 1 ·:~~~ :"1 n ( Szon1-

"l- li i ! '-' :1;;ui11,·1: dr. e:·.ic:: Gyula t ~11.urnszonil"itü l. Eörv ·vu
n10,·; !S:"1r-:.··:r1 (>;,; I·~üLtel D1<::.c:ö 1.I·~ü.<·:<'gl, ...,\ tölJhi liszts0g-t'ke~ 
kt~;:öhb töl · ik lJe. l ~'~ J.:l~rülcL 18-1:::. st:PDL ~H-ún alal~ull.) ~ 

...,1 /,;criilcl llutú.~l.'iitc 1-as r<inHC!!J.ilrc terjed li:i. 
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·virt ZalaYár1neg:yci kerület. 

Ű!l.lfl'i!cl: nrar1.uT.·r111i::sa, Fö-a. 12. - Tcl: 181. 
i\. kerülethez tal'tozó !Zvó;.;vszertúl'ak szárna: 110. 
Elnök: dr. 1\ll'l'1tly-B;l~1s- József (Nagykanizsa), alcl-nöJ.:: 

l{ovács Lúszló \Letenye). jcyy;:;D: Csl!by Géza (l(eszthcly). 
·rcílas:::lmá11y: dr. Sz.1nodiss József (l{cszthcly), Sperlúgh 

Lórúnd (ZaL1egerszcg), vitCz Szalay Gyula (Tapolca), Son1ogyi 
Lajos (Búcsúszcntlás:dó) . 

...,1 kctiilcl llnlciskörc Znln i::cir1ncgyérc terjed Id. 

I~~. So1nogyvár1negyci lteriilet. 
Ü!fyt·itcl: Ii:HJ1oseúr, Pintsck Gyula elnök. - Tcl: J55. 

_ti,. kerülethez tnr'.ozó gyógyszertárak szá1na: 62. 
Di.s-:::clHökök: dr. _<\.tzél Elcinér egyet. rJi:. tanár, n1in. tan. 

és dr. ?l'lozsonyi Sánclol' egyet. t:in., nün. tanUcsos. 
El11ök: Piatsek Gyula, nlcl11ök: Súrtory Lajos, t.itkdr Cs 

p611.::ldros: Siber Béla. 
t'1ilas,:·f111dll!1: Fábry Ödön, Gáspár GéZ'.l, Gordos János. 
FC!f.1/Cl11li Vi.:·ollsrlg: l\Iitte\nutnn Jenö, Sártory Lajo.s, Budi-

111ác. Iinre . 
.A kcriilcl hu'.tiskörc SomO[JY t:cir111cgyérc terjed ki. 

>~. ll3aran~·ayár1neg~:ei kerület. 
Uyyt·itcl: Pc:c8, Bc11yors::ky-1<. .J,J, - 'I'cl: Ji~FiS. 

J\. ltcrülcthcz 'tartozó gyógyszerlCn·ak sz;'una: tíl. 
Ti.s-:/l1. cl11ök: Töl'15k Júnos; tis.:ll1. tu1_1: Baranyay József. 
Elilök: dr. ·vonclra J\.ntal (Pécs), /úrscl11ök: dr. J\ubcr 

László {?.lohúcsl, alcl;;(jJ:: \Ycigl Dezső (Pécs), litl.'úr {,<; f1{11:::

lúros: Gyi111ó'.hy Béla (Pl:c.s). 
1-~dius-:/11uiHy: Fridrich S:'tndo1-, 1.:ercsztény Bó\a, 11erthu 

Lajos, Eöry I.stvún. Saúghy \iiktor. ·vacln.1y Zoltún, Solt Edith, 
pút/11[JOk: Papp JLcnöné Tr6ber ?\Iúrta, özv. I-lühncr .Józsefné, 
dr. 7\luróné Csonka \iihna, 

_,l 1.-criilct /Ju!tisl:Ör( B(lrU!lflil i·dn!l<UYérc és PLcs t·úro.<;ríra 

lrf'}Crf ki. 

:.:.1. '.li~olnaYár1ne.!4YVi kerUleL 
0f!Jn·ilr"T: S:r 7.-s.:ánl. s:-{ellcilyi-11 .. j:i. - Trl: ;'2()-:,'S. 

rE.:-1liill „7'uf1J1triin11cupci {s Baju-ridúld" lu:n'ilct ·1·olf. d<. 
J[!.íl. (rl1(/1 r1 lJilricl.t'k -ri.<;s.:nfo!/1:1/úsu. s a clt'.l1:idi:ld J~criil!:t 
1Hcy11.lr1.kHllÍ.w1. folyld-11 Tolna t·<irlitCflYCi J.-criilclté a1aknlt fit.! 
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.A. kerülethez :artozó gyógyszertárak szú1na: .jo. 

_ El11öl.-: Zalai_ J{:nos l Szekszúr<l), 11!cl11ök: vi:éz Iiorvúth 
Sandol' (Tolua}, t1lkur; ifj. Th0:t:v _·\.un~l 1 I-Iö.,,.;:é~zf 1r:11-' 1·,,.,, •• 
p l . 'l''l s - \ ""·' . '' <.. _, " o_ony1 1Jor t zek;;;zúrdl, tii. 1inülc: id. S:ceo·hv Súndor (Sz1.:1-~ 
sz;.i.nlJ: cllr111'i1~: Szeghy Súndor és \Va~;ncr I~~Is-zló. ' ' 

.· ~ 1 ~1~r1s.:!_; 1 1r,1.'.!!}i .!.1.1yok: E:~liún Bé!a (Toln:1lan1ú;;i), E:oril„
s,1nsz.~J- _ Dent.~ (1".ulesdl. Pahy Dc;::sö (Ozora), dr. Pül1;()J·ryi 
Ferenc \ Pn.1.~s l .. ifj. Szeghy. Sándor ( Szck.szúrd) Szíj''"Y{trlű 1_;1~ 
bor (Dunufoldvar). ' ""-

F'.Cf/J!íl~Hi f;i:::ot!.wig: ifj. Szeghy S5.nd0r. z. .. dai J.jnos Yitéz 
Hor\'a.~h :Sanclor, pdl!af/: E'.ori:sánszky Dénes. ' 

To1:i: 1,1;ys,:/ld l!,iJÚ.tf.iJs.-:cn:s::: .~·.:okt:rl<Jk: ifj. Szeghy Súndor 
es Zahu Janos !. Szekszúrcl). 

..:1 kcriilcl hnllisld.Jrc Tolna nír1i1cyy1.;·-rc terjed ki. 

::.~lI. SzegedYidé!d ke:riilet. 

t)gyi:ilcl: S.:cucd, 1'i8.:a Lajos-1.:örút 20. - Tcl: 2,J-GS. 

• .\. kerülethez tnrtozó gy{;gy.szcr:úra.k szún1a: [J,;, 

D.ís.~:·z11ök: \'itéz \'Ll.rady LCLszlú dr. :„rGyE elnök. 
.„ . E'.1101.-.: T~n1esv<'.try Jözs0f. ii9_u1·c:ciö el11ijf•: Borbél\· Józsc·f 
Jr~!1ll.:a1·: ..:\pro Jenö, p(n:·fdros: F'rankó J\.nclor, lis.:tt:Útlicli ({~ 
11ok: Franl\J .,,\ntal. 

_1-dfru;::!litri1JJli iu!Joh·: Ba1·c.say l\:úroly, dr. TuJt·.i:s Súndorn0 

~7;:· e_~~ ·~.s~\~.1 rl; i.~-i~11. l~ ~~c~·1\~ ~~,s~ :1·;; 11 ~ ~~-! ~; z~ ~ t.:~-~-;;~ ,1:'i ~~ i~ t~~ 11~T~t .~:~ :-.~:;~ ~-l,'._ ~~ 
(I·IodnH:zu\'asarhely), Czújlik Lá::;zlú (Cson°T·"tdJ dr T~;",. L''J·,~,. 
( l~i.stelel.;:). · "" ' · ' · - ,..,_, " ~··' 

FC!JJ.1Cl111Í /Ji:oíl.wí(j: <11· yiii'': \'··q„1clv T ·í;--.·1ú c• 0 ·(jt'·;„.: J·· ,. 

p 
11,ö'~' ~;; ~; ~;;; [ ;; ~ ~ i ( '.'{,';. ~; z,;3 '~~ ~/~ ;~; ,'. ,'~;;I : l~;.' ~~ ~-~}~ l J~r\. e;~; 1:1 ( ;,•l:~ 

~'.!'. 1~" h~l>.>n ') GD. Csanúd vúnnegyl·böl 1:2 lHJy~'n ~:!.. Toro~Í!L,'d 
'\ '.,Ll inc:',;yehol 0 helyen :-; gyügy.szertúr, össZL'Sen 31 lldv.sÜ'"ből 
n.-. g·yogyszeriúr. „ "" 

. ..:L kcl'iilc: hatrisJ.-(jre C'.•;()i/[,ll'Úil. 'TOi'Olllál 1:s c.~O'!!Úd nií'i.'l' -

!IJ!Cl.-tc J~'s1 uuírlupricu, Dom/,r:,1_1illii.:11. ,lfl:ól.-orúc:·Jui:u (s p;·!-
l'U/"O,-; l;n·{/i'h't>:ll. loníl•l1ú S.'.1. ,1„ .. 1 ,'._.,· r· ·' „ • · • · - - .iLHl.'1:t„:ui-1:-,i:o.'• /_;; . Ci':!~ 

sokra terjed l.:i, · 

S.:!"flldi Gp1!9ps:cr<.~.:· 'i'r..sliilct: 

Elniil.-: Tt:nH:svúr\· Júzset' a!clut"Jf,·: B:u·c:onv E:.":roly. f6.'it-
krír: Bori.J61y JúZS!.'f, · litkú1·.· ·.·'Jll'o· J"ttu··, · · · · ~ .Andor. -1 " p1..n:iur(J~: 1· r~~.nkU 
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~~!IL SzolnokYÚr1ncgyei li:eriilet. 
t)yyri/cl: S::ol11ok

1 
'J.'omori-n. fi;J. -- 'l'cl: 105. 

l;„ kerülethez tartozó gyógyszertúrak szú111a: /{i. 

Elniil.': l(0czka Púl tSzolnok l, ulclllül.": \Tégh Lúszló (Szol
nok), ti!klir: Nagy In11·e (Szolnok!, pt.J!,:iúros: Soly1nossy Já
nos ( Szolnolt J, 

\~ál11s:lmd11yi tagok: .A.lexnnder I(áhn<in, Jánv:try Endre, 
Józsa Sándor, I\'.úllay l(ál!nún, 1-.:olbay Rudolf, Balogh Sándor, 
Nyitray Tibor, P~écscy Zoltún ús clr. Sükü.sd József. 

..:l !ccrii.!ct Jiatáskürc Jús:::-1\"ag117.:1111-S:::ol.1iok vürn<cgy{rc 

~ tc1·jca 7d. 

~..;:11{. Debrccenvidéld kerUlc-t . 
ü_rJlJL"ilcl: Dclirccc11) Ferenc ,ló.:st.j-út 1. - T: ;"]/--iS . 

• A.. lH:rülethcz tartozó g-yógyszertúrak szá1na: 102. 
Elnök: Tolvay In1re (Debrecen), fárscl11ök: Feller J;.ínos 

(HajduszoboszlóJ, c/nüld1clyclles: dr. ".i\lihalovits Jenő (Debre
cen), pf1r„/áros: ?\.lajor Lúszló (Debrecen), cllc11ör: Sallay 
Lúszlú (Debrecen) ús Sz. Szabó Jenö \Debrecen). 

\~úl:u,·.:·~nuinyi la!Jof.:: Beke Barna tDebrecen), Birtól\. Sún
dor (Püspökladány/, Füllcr Júno.s ( I-Iojduszobo.szló), IIeringh 
Ernő \ Polgúr l. I-Iörön1pö In1re (Büdszen'..nlihály J, Illés Zsófin. 
ll'IyitTgyhúza l, J-::állay Lajo;.; L. (Földes), Sz. Szabó Jenö 
(Debrecen), n. Törük Gyula (Nyiregyhúza 1. F( yycfm i 11i::ott
sdp: clr. i\lihaloYits J0nö tDc·brecen,l, Nén1cth Ltiszló (Debre
cen), Sz. Sz:bú Jenö (De\n·ccenJ. 

..,L le:riilcl lurfd.<:lúJrc IIujdH- c'.s S::.aboh:8 i·rirntC!fJJLi"c, lui·dlJ
Uri Dcf!i·cc( 11 nírosdn1 t1~rjccl. ld. 

::.;.:.·~/. I~l-Icésrsaba~;;idéki keriilet. 
Ugyritcl: Bll.-{scs11Va. G-r. 1'is::u l.sli·án-út ;:;;, - '1': .J;!.1. 

J\. kerülethez tartozó gyógyszerl<'.trak szún1a.; Gfl. 
Elnü!:: Dolt>sch Júzs;;f tBkésc.':1nl1:1). ldrsélniJ/.": F..0t.h;y l(á

r0lv rB6késcsaba.l. /is.::ltfc/V( li LlnijJ.-: dr. Südv Ernö tBélcés
c~;;,{ba), tit kdr: I'.:os;;u'.h L:-~szló \Bék0sc.'5aba ,l, '111.:n.:·!<iros: \'ar
ga ..:\.ntal {Bél\1..!SCS:tba), 

1~1i1as,:·t1nú1111i l(t[_!olc: .Antal jJ(oS ('Ujkígyós). ÖZ\". Farkas 
:\nL1ln0. l Szarvas l, l\Iúday .A.lnt1ú1· \ Gyoina), Petry Zoltán 
(Oc:,sücl), P~a~·ettl\" .Túnus tB:'.!l·~ü:~l. Géczv Dezső (Szarvas); 
pótfafJOlc: :~loln~ir i\iihúl;..· (Orosháza~), clr. Szeinzü I1nra 
(Szarva:o). f'(S/,lf(!nii IJi:oit.~·d.iJ: Dv!csch Júz:;ef (Bükl~sc;:,aba), 
dr. Südy Ernő. Ré:hy I\:ároly, Szeht.:r6nyi .A.ndor. 
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.A !.criilct /L(f/ásköre Btliés 'Vúr1ncgyc:re, toi:úl!lni .Arcul 1:cil'
i11r.r1.11(í1ól Elr.k (~s Tllrrly_ucscyyhri,:a. Jiö,:·s{gckrc, G'sa11úd t:úr
il•C!JY<.;Lö/ pcdiy C'sancidapúcn, Do111öcyylld::;a, ,1Jc;:;ökorácsl!á,:·a 
(8 Piti oros kö,:·súyckrc terjed Id. 

:,;:\TI. 1Heyesyúrn1eg-yei keriilet. 
üuyi:ilcl: Eger, Lcnkcy-11 . .'l. - Tcl: J.'f2. 

.i:\.. i(t'l i.ilethez tartozó gyógyszertárak szúrna: -'18. 
l•:'lnak: Beniczlty l\Ukló.s (Eger), alelnök: Cserján I1nre 

( U~'önzyös), titkár: clr. Gala1nbos J'ános (Eger), . p{11zlúros: 
Szabó Béla (Eger). 

1'cilas,;:t111ú11y: Czuppon „<\.ntal (Ván1osgyörlc), Fajcsck Jó
zsef (Eger), i..,:csslcr Gyula (..,,.\pc), Saáry Gübor (Besenyőtelek), 
Cserjiin I111re (Gyöng:yös), dr. Ga\a111bos János (Eger). 

. ~cgyelmi Vi::oltstiy: Spel"lagh Zoltán (Hatvan), Beniczky 
1'1'1lklos, dr. Galnn1bos Jáno.s (Eger), póttag: S3fi.ry Gábor( Be
senyőtelek) Cs Gaál István (Füzesabony). 

A. kcrii.lcl hatúskörc IicL·cs ·t:lirmcyyérc terjed lri. 

;
0,:_\rl[. ?v!iskolc~Yidéki kerület. 

f)yyi:ilcl: 1llish:olc, Ti::.:csho11rl:d-u. ;!. - Tcl: ;~./-8,J. 

l;.,, kerülethez tartozó gyógyszerl:í.rak szCuna: 85. 
El11ük: dr. l\[6szúros Zoltán. lcirsc·/11üJ.:: Éles Géza. lilkút: 

l\[enncr Odön, p{;n::/úros: Czeglédy István, jcyy;:;ü: Barna 
Lú.szló. 

l~úf(ls;~lmd11y: viléz Loinbay Béla, vi:éz Né1nctvúrv Júnos, 
k. P~ácz !enö, dr. Bellák József, ·ván1os Iinre, ..;\.1nbróiy Tibor, 
Lollol~ Laszló, !(ovács E'.ú!Jn:'tn, clr. Schulek Gyula, Siska. T\lik
lós, pUttagol.-: Barna Lúszló és Pcsth)' József. 

.:L l.'crii/( li halúskö1·c Borsod. Gö111üJ" (s Ii:ishont t:cinnc
yy(krc 6s Bliskolc t:ú.rosi/r((. tcrjc(l Id. 

~f-
Bliskolci Gyúgys::.cr{;s,-:; Eyycsiilct: 

ElHük: dr. ::\Ié.s:-:úros Zoltún. ii!f!Jt:c.:clü ulc11{j!.:: vitóz Lon1-
ba.y Béla, 1u::11.::lúros: Czeglöcly Is:ván. 

;;\'lilt I\.assa~Yidfld keriilet. 
Ü91.n:itcl: Ii.assn, Fö-u. -í(i. - Trl: s,;-n,"J. 

„A. kPri.ilethcz larlozó gyógyszerlúrak szán1a: tiS, 
Elniil.': l\fégay ...-\rpúd ( I'\:assa J. nlclnül.-: Ehler: .i:\.ndor (Sü

toraljuújhelj'), litl\úr: Dóri János (E:assn), 1n:.'.11:·/úros: vitéz 
T\l:tnyai Lajos. 

(li.üc:·clcbVi adwtok '1(11! ('J"kc:tck be.) 

.·l h·criilct 11n!dsl~örc „AVaii.j-Ton/(I· és Zc1npli11 edr111cfnJirc, 

fot'áU/Jti Ii.asso. Pcírosúra terjed ki. 

:".;:r;,:, Balassag;varn1at-\·ic1éki keriilet.. 
Ü5u1rilcl: lpolyl!y(J.: (Gy6yys.:cr/úr). 

~A,_ kerülethez tartozó gyógyszcrt:í.rak szán1a: .',9. 
El11ök: Srneringa.i Lajos (lpolynyék ), tdrsclllük: P~cbinann 

Rókus tBala.ssagyannaL) l. (l.lclnök: I\:ucscra ~n11·~ (LevaL. II. 
alclJ1öh: I-Icvdrich E:úroly, litfuir: Engelhardt Laszlo (Ipolysag), 
1u.."n.:·friros: Büchlcr Jenö (Balnssagyarn1a.:t). 

·válas.:/ nuiny: Droppa Ernő (Nagysalló), dr. Schorz Gyula 
(ICaranes>::ág ). I\:öhahny Elek (Ba\a.ssagynr1nat), Gúl István 
(Losonc), Borsányi Istvún (Ersekvadkei:t). .. ~- .. _ , 

Fc.ru1clmi /)1-::otl.wiu: Szn1etana _..\.ladar e_lno!c, h.osa l'\..alol): 
Cs6pe IsL ván, pú/ 1 uyol;;: Bolgár J\Iiklós l Szecseny), pongyelolu 
Roth 'l'ivad.1r. 

_!\.. kerülethez tartozó gyógyszertürak: Bar.s vúnnegyéböl G 
hcly!::n S gyógyszer: ár, J-Iorit várn1egyGböl 5 ~lí~1yen G_ gyógyszer
tár. Nógrád y{lrn1egy6böl 29 helyen 35 gyogyszertar, összesen 
·10 helye>n ·19 gyógyszertúr . 

.. :1 k\ i'iilf / hutásJ.:iirr: Z..Túynid, Earcs (s II011t 1·rlt11icu.11ikte 

tcr}cd ki. 
;~;.:;:.. ]~rsckújYÚrwYi<léki kerület. 

f}yJn·itcl: I~r.'>cfníjrúr, J{o.~.~·11/11-li..'·r ,i. - Te!: 20-·liL 
El11iif;: tclha~(dozú.c; folvtún betöltetlen); frir.'>clnük: I\:irúlyi 

2\liklós (l{o1náron1 ). rt1r·/11iÚ>: Dóri „.\.laclúr (\iügsclyycl. lilkrir 
(:'s 1u~n: 1<Í 1-1<,:::1 fii: 1-Iaa;.; .T ózsef ( Nagysurány l. 

\"ú/u'>:l111ii1111: Rnli:usa Ottó tP12rbétc), PJ!li:n Jenő (Ógyal-
la), JstPnes Fer.cnc (l.Tclvarcll, Né111cth József (Gutal. „ 

F1·rn/( Imi lii.:ollsrí!t: l\Iosonyi Géza elnöl{. Jakubovit:; Dezso, 
A.ngyai ·„Antal. fJríl!uu()f.:: \Vinkler István l•s ifj: A.bon~'i 1?nd;·e, 

..:l {;:1 l"iilr·I h1/fúshiitr· ),Tyitro (s Po:.'V11!.lf 1·urHH'fl}nkrr.. I1..o
mdNJ1il rrin1sán1. E.~.:!( 1'!.101/J 1HC.f!!H"liiil Búforl>C.'i:i, J.::.1..·nH'nd. Jla
r,ru11rs:()111dn. P1irkdn11. /01·<il11iú J.::.om.ero111 t·r~r1HC!IJ!i:V(Jl C's_u::.:, 
(i 11 tn 1( 1;r111kl's:i. 7'.'<l!T!llllC!IJ.fCI', ]\lrL<;.:;i:rul. U!!J!Ulla. Perl)(t/a, 
Pf."rc,f /s Udru1·d J;(i:sr_·yckrc llrjcd ld. 

::.:::!. };[unI~úes-Yid6ki {•s Rfúrpúialjai li:eriilet. 

i_f!f.111'![, /: :l!uuf;,ir-,'; . . :.Yorr tii/Jl'I' 10.·H . .f, --- 'l'C{: ;'!;!-i)(i. 

"\. J;:<:itilcilh'Z tarlozó gyúgyszPrU"1rn!;: :::zún1a: fi,!. 
.b't 11 Dk: 'l'úth Istvún t_::\lunkú<:s,l. r /11ül:Ticl_rrcltts: Fej{•r Bar-
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na {Nagyszőllős). alcl11ö!.::: ~\.rvay György (Bereg-szú.sz), ti!lair: 
Barsy Béla (?.Tunl~úcs). p(n:::ttiros: Sli.rkány György cr-.runkúcs). 

„Vdlas:::i1H<Íny: Bólh I.stvún fNagybcrcznu), 1-Ialúsz Sándor 
(Ungvár), Száva FPrenc (Bercgszúsz), BucL1y Ferenc (V::'.1.s-:i
ro;.;niunényl. FUley .P,Jad::'.tr (Nngydobruny), Herczegh Istvún 
(R:ihól, R::jkó János ITiszaujlak), Soznogyi I{úroly (I(őrös
n1ezö). 

Fcpycl111f lii,:·ott.s<i!f, Elnök: a kerület elnöke, tar107c: Fekés
házy Zoltán (Eeregsz{1sz), Dancs ~liklós (Bustyahúza), p6t
tayok: Béres János (I"lusztl é.s Gajer János (Fe~ekardó) . 

• :'1 11·criiict lint<iskörc T}np és Bereg t·tir111cgydkrc, 11Iárania
ros i;úr111ryy(kböl .Ak111u;::;]([fi11a . .:llsúncrcs:::nicc. Dorlia, Don1V6, 
F!us:::f. ICörösmc:;;ö, I\:iiriislir1cl. Okiirmc::.:ö, Rahü, Tarackö,::, 
Técsö li:ö:::,w?yrkrc, toi·dliVd Upor:-;a i:úrmcgyéböl J[irályhá.:·a, 
1'.tagys.";öllö.~· é8 'J:is:.a11j!rrlc hö:::s{,1;rkrc terjed ld. 

::'{:'<~rI. Bihar-nag;i,:yfir::uli keriile-L 
l1'rn1ritcl:- J·t11[!yr1inul. S.:e;íf .JIÍ110.<>-1ít ;"'iO. Tcl: ;?.l-J.J . 

.::\. kcrli.letltez tartozó. gyógyszcrtúrak .szá111a: ,,-,, 
Elnin": ..:\jtay G. Gyula (Nagy\·ürad), cl11öl.-llcl.11c!lcs: Dobsa 

Sándor (.i\.11110.scl), ii:l.-úi·: ccsecli C>><•pó Zoltán, (Nagyvür.Jd), 
JJ{i;:-tdros: Csnnc1a Endre fNa~:vvárad l. 

1„d!11s::::t1111i11yl topul:: Eai·1:'1 R;:z.sö (Nagyvúrad"), Benkö 
S{1nc1or rDcrcc.ske), BayPr G~·ürgy fBiharpUspöki), C.sont Li~
nárd (Nagy\·úradl, Jankó Gyula !Zsúk:i). I(otsis Dcz.ső (1~1csc1), 
?lfart!novics ..:-\rpúd ( Nag-yvúI".Hl 'i. Penkcrt Sándor ( Szél\:clyhid), 
Szendrey Sánclor (B;-iründl. \Viclnnd Gyula (Sarkrrd). 

.·l l>criilr-t lu1t1ískörr' Bilurr t'1Íi'lllCfJY{rc {s 7•.Tagyi:árad l:d
rosri n1, t r. rjcd 7\i. 

:-::::-;irt Szatinár-szilúgyi l~erii.le.t. 

t}!/Jiritl'f: S:1tf;n1in1(mrti . .:Í.rprid-11, ;'!1. -- Tr·l: ;ii'f!. 
..:-\ kerül(':hcz t;lr'.oz1} g:yögys::ert{u·c:.k szú:n~1-. 7:!. 
Dís:::rl11iJk: Tnhajciy Gyürgy ( Szat n1úrn{~1ncti), 
Eilliik: ?i.lolnúr ?IIihúlv (Szat1nú1·nl'1n0ti.l, till~iir: Jak:1b }i„r-

púd (Szatn1úi·nénH.'iil. v 

l-rí!:1~·-:i11ui11pi ttndcs tayol;: l'f11nn Júno."i (:i'TagykúrolyJ, 
Princzingcr ..:\11t al \ J>Tagykároly). ::\Iandits B0la 1 ::\IúranHtr0.s
.sziget J. Gaúl .Tünos tl'-7ngyhún:,·al, BrPuc1· l\:(t!niún (Zilahl. Szi
J(1g:ri„Tr.·:iegcr I\:úl"oly \Tasnr'tcll. _.\])l;:úroYits Jjnos (Szilúf,')'
:,;on1l\·<J·1. F'olt in~'k .:.\ 111«~1 1l\f:1gy;;on1kút1. urai .lír«y L:\:~zló 
! .T {u1l1:). .:\nt:il D;;z_:.;Q ( SzaLn1úrhcgy l. S2ilúg-yi-T1·cll~gcr L:\jn;; 
! S~(;ilúgyc.sch l, I-Iorvúth József ! Szatn1úrné1ncti} és Thegzc-
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:~~~~"'/. Sz{•\;:t•1:<l"Öi(li l~criilet. 

C1r:n·,'/1l. Jí11ros1·iis1iJ"l1!l}_/. Jí11ssoli11i-f1"t ~, -- ~·1:_rl: iJ--17. 
·;\· k._,1·í_il·~'h"·,„ tnr'.oz(i !!\'(l!:f\·szerL{tntl\: szan1a: 1•). 

Ji1 1;fj1:·: ·Na;-~. Jcnö \)~!.~trÜ.~":;\~:·trhdyl, ((/rlnök (clnö!;:ht.'l:;·e~
i.~"·SI: :C'1l'!'.h(\."i 'i~en.'n« (lJzou). till;iir: l{o\·úc.s_ .::~ndor !"l\Iarosva
,,„, rh':h· 1 nr' n „.! (Í i'I•·'·: Tz1n::i·l :i.L·; rton ( :\í111·os\·asa rh\:ly L 
. ,_ r';jy(;.~·-::lnuinui lu_oo/.:: Ba_innk Jcnö !I\:é:·:cli\':is::1ri_H:ly), ÜS\"!üh 

· · l ·r · 1' r·1•·0··1·1···1rhPh· 1 I·ia.l-l({!rolv. I-Tl'rn1:u1n J:-!B(J.,;, l)n\'ic . iinus .1: - ,.„ ·.""'' ~'"" · ' 
• ,,,n-: F'.rnf.i ( <:::·r.<u·h,~''V J, Jiig·c~r Jenő (SZt:kl:lyki.:reSZLlll'), I-Ic-
~;„~;:;;-· ~-: 11] 11 ;~·; 11 ~S;t,k0~:uc1vn rllely). 1\:onrúd I\:úln;á:1 ( Csi~\:~zent-
11{,:;rtnn ·i. pri'fUfJof;: Dús{1nö F'úy Elvira (J.íc;:·o.'iht.'\'1:'.:). Szo11 /\..n~ 
dor (.l{(~zdi\·:isúrhely l. Lúszló Istvún ! E~ed), I"..oz1nn J,1nos 
( C+yer!.!vószentn1i!dr'):;). , , . 

- „·L· ;,.,._ riii 1 1 liutúsl;iin· Jlu!'o,';~Tordu, C'«:íl:, Ilat<ims.:1.1.-. ?di.:ur~ 
hr-lp i·rirmrff!fr°l.-i'f' t's JlarosnisdrlH.lJ! i:úrosr1ra lCl")Ccl ki. 

:\:,:·\;E. Ijúcsl:;ai-l;:eri!Ict . 
Uu1n·i/cl: Baju .. „VDr(js;iHlrlp-u, f.í. - '.I'r·l: .f.:.:;. 

_,,\ J.:, l'iÚl;thez lnrtozó 2·\·1'.1.s;·\'.'::z,:rtúral\: :-ot/01H<L Ui<"i. . 
l:"I!n(il\: dr. ),lakraY -L,-1.S;;ló (Baja l. /r1rscli1öl:ül\:: Sznulc 

Gyula ! óbccs•,·· J. ),lich;!l;; Gyullt ( Ujvidélt l. Sanr.1rjay Béla 
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(Zornbor), Heiszler Gyur!!yov<lnszky J\.urél (Zen:a) alclnöl-·· 
'Y.eigl_ Józs:r (Szabadli:a). litkárok: Görbe Gyula (BaÍaL Putsr;y 
l'>-ahnan, Illn Dusún, Grossingcr l{ároly, Lehr Jakab, dr. Bánffv 
Boldi;~ar, Hu'.5zűgh 1:-úszló, pf'l1::ldros: Görbe Gyula. ~ 

.1 ala.~·,::'.111any: Do1nonkos Júnos (?ll'Jgyarkanizsa), Gebauer 
~rvrn (Bacsl:. I-Ic~sl~ó Trunús (Go1nbosJ, }Icrn1an Lajos 
(_::cnta l, I-Iorv<:lth Zo;tan í Dcrnye ), Jeszenszky Ernö ~Bajn1ol\..), 
I:rausz. ~crenc (I-!ódsúg), Létn1ányi Istvún (SznbacU\:a-Nno-y
fcny_), ifJ. L_llrencz Lúszló (Júnoshahna), Praefort József (Bü~s~ 
nln1as), Rutay ,J?cz"°ö (.•\pntinl, Schuk Gyula (Ujvcrbüsz), 
S~lnunacher Zol.an ( Cservcnlu1), Szélingcr Jcnö (Titel), Tichy 
Bela (Horgos), dr. H·:i.rtbn.uer Jenö (Szabadka). 

.• 't kc-riilc-t haUiskötc Brics-Bo<lrog rcirmcg11úrc_, toi;d!JlHí 
Br1;_a. Z~111f;or, S.:·uVndka 6s [Tjvidfik. töre. hal'. jOfJH l-'áro.sokrn 
tc:r;ccl 7.-i. 

Budapesti Gyógyszerész Testület Gyógyszervizsgáló 
Szervezete. 

B1ulapcst. Xl1r .. Stcfr//liu-IÍ/ ;~ii. - TclcfoH: ;~!J(i~.-181. 

. l„. ~'iz:_rvezclet 19:'li-1H'n alnpílotlúk n0hai dr. Nngy BG!a ter
\·c1_ alapJa1:. a;:; ö elnöksége ;i\a'.t. Célja a tagokként szcreplö 
gyo_gyszt'rlal'<tkhan úgy a ht1 \~rkezö gyógyszerek, ininl a Jabo
ratori1:1nban ké.szült galcnikun1ok stb.· rc'n.cLszcrc.s n1e<Yvizs<>·úlúsa 
a lu~aJclono.s czirúnyú tl~he1-n1Pnle.<:ílé:-;e ('é\júhól. ·vizsc~·tló ~·ózY
sze;·eszel~ a .szükség szerint, helPnk6nt 1-~-szer rn~~~lúto~~atjitk 
a t8:~·gyogy~~erlúrah'.at s r6szin~ a hclyszincn, ré.<;Z.int 'n1inL1 
a\np]al1 a kozponti lnhon1tóriu1111Jan vén·zil\: cl " 'v1'zc:,.,.r1Iolo!·ot 

. ·vr::rl6: Spcrgely Béla fögyógy.szt'r6sz. hcl1;;.ffc.~~Z~'1-T~ttv~~;1i 
Bel_n. lnhon:t.óriu1nvczetö. G.11<i_(f.1fS:C1Ti:::s!1<ílrJk: ~\lbisv L:'i.szló (5 
gyogysze1:~a1·han _viz.sgúl ), dr. Cholnokynó Biró .:-\!~:inlGl ( 1.2 l, 
Dolo\:'schinlt Terez ( 12), dr. I\:e1nény György ( 12 l. I\:on1onvi 
?lfarg1t i 12 l, I-\:ovútsné Szenti1nrey Jolún ( 2 ). clr. ?-.lanvüln1e 
Szath1núry .Iv{tnka (12l. clr. 1'.Iolnc"1r ~\.lbei·t (1.), tll". NaO'v ·Ervin 
(2l,_ Púlyi 1\Iargit \12), dr. Récligcr B01a (10), clr. ri0rJicr('l"Jlt~ 
I'ialasz :\-·~argit _ íl2l. Re111ctey F. Tibor (S). Rigó Saroltr~" (01. 
d„r. Susl~o . .Tcnó (2). dr. Solt Endrei·!). Szenclrö Oszkú1· (fí), 

·valavan1d1s Pnraschos ( 12). \rérlcsné ?dolnúr .t-\nna ( 12 1. 

Okleveles Gyógyszerészek Orsz. Egyesülete (OGYOE) 
B11dr1pr.~'f. FII!.. ]l.~{p,<;.:f11l11i:-1dcu :!'/. _„_ Telefon: .;.Ío"--... -,'Jl.í. 

. .;~:z _ 01.-lt i·r les 0,llÓ!/Jl.'.'Zf r(.•J:!'. k Qo;„:ri51os il:yycsiilr:/(11c k első 
Jog-elodJe a ,_.:ll a !fl/U /'ors:<i!) i G-yrJ:.1 ys:f. r{.~:::;cy(d( h' O r 8 :ú uos 
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S„:iircls/11r." volL :J\lc:-;:nlaJ.:ult 1\:0(-\. tlcccn1bc1· SM(1n. 1\z 1n1;:;„ri..s 
évben a· Szövctsé.gl!c;l n1eginclult: sza1t:-ozcr\·ezcti n1ozgalo1n két 
táborra bon'.jn 8.7. egye;:;ülctct. ?.Tegn1arad a ,.I\'Iagyarországi 
C+yógyszcrC.sz-segéclelt Országos Szö\·e'.ségc", ::ni.cly a szakszcr
veze:i 1nozg-alo1n júrószalagjún irúnyí'.j~t -'.lZ <1lkahnn.zott gyógy
:::zerészck érdekvédclln0t~ a J\:onzC'rvativ elcrn a Gyakorló 
G_116r131.~::::.-cn5s.:·c7; Onr.:.dr;os S.:·6i·cf.<;{ff(t <:•laldtja incg. Ez a szö
Y\:t.o;;ég 1919-bc:n rt l(úrolyi-íorrarln.lon1 nlat.t feloszlott. }>,_ l;;orn
n1unizn111s rtlat: egyik .sen1 n1lU::ödött. 

.1\ l~on1n1unist::i. for1'"ldn.lorn bukás:i után. lDlfl szep:einbcrC
h;:n n Gyakorló Gyógyszcrészel\.. Orszúgos Szöve-tsége nlal{ul lneg 
újrn. Ors:::ri!fn.'i Gyrirn1s::crés:: r:;,:fiiocf..,ff/ néven. Ezt az egyc.süle
tet. 1.922 dccrn1bcr 16-:'.in feloszlr.tja a bcH.ig:vn1ini.'::ztcr. 1923 ja
nuúrj{Jbnn rilrrk11lt nieg a jcl!'.'nl('g' is n1üköclö Old(i:rlcs GyóftJl
:;.:-rrés:::rk Ors:d !1os E,011r.siilrf r. hclü;rv111iniszterileg jóvúhagyott 
nlapszahállya1. Jdcnlegi tagl0'..szán1<: 1518. Tagdíj h:-ivi: 3.20 P. 

El11(ik: lír2zin::i 1\:ú1·oly. u?rlnökiik: Czegl1~d:.r Béla, 1-Iajdu 
,.\~tH1{1!', dL 1-Ialn1ni Júnos. i.uo::rratósrír1i ·1ar1ok: Pog-üny Lú.szló. 
L:,borrzi \i°\1n1os. Súrn1úsi G~cnla. p(11::Jriros: Enflrt>nyi Ernö, 
cllrn(ir: B:c1fl:; Púl. jr'i)r:nr:ii: Papp Lús~'.16. Jr·.(/_11,:·ii: Fontos Jenö, 
s-:crk<'s:·i(i: Fö1f10nvi ,\1ai-~s. hd:J1(1.r1.u: Papp I{úrol:'>-·· ii,r1J1{s::„ fií
Of!'(l.'1 „,~ on· 1 1.~i to;irir'sr11!;i; e tL-=zt-=é.s;\~k ninrsene1~ l!Ptöltvc. 

rii7os:fu11ín11i toun1;: ,\uhrr lstvún. E<:>::Prr1i Gf>za. FCnyc-;:, 
I3ú1'.1. Foki: T:n1:„ .. G,~,1r·0n ~\rn(ifl. Gi.ciirffy Súnclnr. I-1njnn.l Béla, 
1-Ichs T./1o::?:lfi. J{Prcz6 Z0Jt;\n: I<:l:::d·i.~·i I•;crvDr. I(o-i-·fll~ S{tndoi" 
dr. LPll\PS GYörr:Y. )fnri.nn Súnr10r. ).rik16s Zol'Jin, Pirchnla 1.{á
l'Dl"\'. Lünúrr1. TÚ;nr. P~r·n1c·tlF'Y-Flllcpp Til1or. Sznrva.<;:hÚ7.i Fc
rc1~r. Tri'.nrjún Dr:z„ö. (1r. \i(•gh ;\ntal. 1·ri711.<;::l111d·11.11i pólla!fok: 
.1\lln(~_:.:i FJrnii. Bt•ni-:fí An(h'(Jó;, FPh(•1·1'.úti O.o:zl;;úr. FtTnd:i. Zsig
n1nnd. flr. 1-Tn::::,:.'lr .T:\n:':-:. 'l'atúc.s l''c·renc. ·v0rr:;=s J{tnn.s. Szent-

1nih:'i.lyi Gt•?,:i.. 
S„:dH11·i::.'l,l/riló l1i::oft,«li.11i tu:1of.·: :rr('lntz Gl•7.a. 1(_i.sza.nicz1zy 

Ovula, 'lass Endrl'. 
, .·1-:· rrn1csiilr't itn1l!iiril1~r11 /ll!:~(1111u:ntl ti.<.::~t·i8C"Uíll: Né1ni::li 

.i\rn:\lin (.~. T·T.-n\· 'N{~inetl Ciz~ lln. 

~\z Okli'Yvl•,':< Gyf•f'-'Y""Z'- l'Ó:~:~elt Or~z(q~;os Eg:yi::.slilet&nek Ó8 
iog·\·Hirl0i1H:!~ c-\nö1(c·i a következük voltak. 
' ·· Jln.<111<1rnrs::IÍf/i Gp<i,11p.~::cr{s:.';r51{dcl,~ Or.«-::fÍ{J08 ,S„:i>rrf.q'yc: 
lflOG-- 1907. Esz;+pi:Jcr Bt'•l:t. 1008-·-·l!."lll. :i\.·!útray C+uszlúv, 1912-
101:::. ~íillnrr György. 

J[U!llfai'or8:d.11i Gp1Í!l}f·''„:rr1's:-:: S• :11'rlr7" Ots:·d.on.~- S::(ircts(gr: 
1013--191.8 ?i.Ianrer .1\rnuu1d. 1 f!"lS · · 1 fllD Szúnló S<'tnc1or. 

XXVlll 449 



Gyakol'!rJ Gy<j!f!fS.:Crl:8:ck Ors:::(iyos S.:öi:('/,<;t:yc: 191:'~---191·1. 
l\Iillncr György. 101·1-lt)lS. I\:iss 1-::ároly. 

0 1·s-:dyos G .1/Ó!J ys:::.C(\:,,-~ S.:ö l'C 1 sl !f ( !IJ/~1-kotlóJ.: jt1f/1tlóda): 
lDlD. ö:-;zén lvíillncr György, 1010-1D2L Schrnntz Lén~\rd. 1f!21-
bcn Fi!cn Béla, 1D22-bcn Stl.:Ucr In1re, 1922-1923 Draskóczv 
1\iilli:ö r....;;,o;z1ó. ~ 

Oldccclcs GyJyys,:crl.s·:::~··k Ors:·dr;os E!JlJC8iilclc: 1923-1925. 
Draskóczy 1üilk6 László, 1025-1927. 11fillncr György, 1927-
193·!. Dobos Gúbor, 193-1-1930. Syposs Simon (helyette Láng 
Oszkúr, n1int ügyvezető ulelnük rnültöclött). 1936 óta Urszinyi 
l(úroly az elnök. · 

Gyógyszerészek Temetkezési Segélyakciója. 
(.t\z Országos Gvóg·yszerész Eg...-esiilet és az Okleveles 

{,-lyóg·y~Zeré:'iZ~'k Órszúgos Eriye:;liiete keretében.) 

Budaf!rst_, 1-1., Ilcgcdiis Súnrlor-1:. 17. - Tclcjon: :~,'!fi-098. 
I11t{~(í/Ji:::oftsúg. El11ök: Löchrrer 'l'n1nú.s, faf!olc: Grófi' 

Gyula, E.:oritsC1nszky Ottó, I~ovúcs Ödön, '..\íillncr György. Sin10-
nidcs G(~zn Bnrlapc.s:, Fó.y Ign[!c Nngyt0l<~ny, Prcycr Dezsö Tót
rnegyl'l' és \Yirltcr J:.í.no.s P.ú1~os1-t.ercsztur. Ü!f!JL'. titkát: Sin10-
nidts G1~zo.. 

.A.z akció 1~ét c.soporlbtil áll: „A) és B). _r;.z .A.)-csopo1-t 1200, 
illetve ~OOO pc·ngö.e::: 11i:,:l0.o;ít(1ssro,l, Ennél n hnvi díj az összes biz
to.::;itott::1l;;: :'itl;.1g·l~orúnnlt 2lnrjún nyer évcnl~ún~ 1negül1apítúst .. A. 
B-i-c.svpoi-t cgyt'.'ni hi7.tosH1':.s, o.,r11clynél nündcn biztosított Clet-
1-.:orrt .szerinti cli:jnt fl:~ct. 

.Az pn•d1:Uh·.~ (;n;.;.,•_::::(•lyt:z0sre n.\apí:ott nkció n1a egy hizto
.si~ó túrs:i.sú_s hel~npcf.;olú.s(1-.;al rendes bizto.sítüs keretében látja 
e~ tagjaH. lirt\·i díj Yolt 18-13-lJnn az l:..) csoportb<tn 1200 P biz
tosf:úsnúl G.70 P. ::!OOO P biztosít:1sniil 10.GO P. Tagolt sz{nna: 
;,;n;.:. 

Budapesti Gyógyszer&sz Kaszinó. 

Bndnpcst_. 1~1rI._ • .;lugtclcl:i-11fra s. - Trl: L'l.i-129. 

Elnök: Csányi I1nre, ii{l_lfl:c:::cfö alclniih: bc:öltctlcn, aichz(i
k(JT,_'.; Fekete Zolt{tn Cs ?1-fnjorossy BC1n, pC-11::tán1ok: I-Iofcr ~;\n
ta1, rllrnör: 1'Ten1ényi Nándor, licl.::11agyok: dr. Tc1nesváry Ist
ván é.s Gracff Tibor. 

·vúlos:::tnuinui rendes taqok: Steiner Oszkár, vitCz E:ovüts 
_;\ladár . .Tanics{1;'>" Isl\·ún, dl._ :\folnár }\.lfrécl, Örl~ény :tiugó, 
Orosz Fcn~nc, Ric.sz .i\rnün_. RinHty Béla, né1nctprónai \Vo1íf 
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L:tjos. BCJzó Gl!zn. f~llö I,.;Lv{1n. 
\Vicsncr Lajos, Bcteg·h l{úroly. 
De:-:.sö, cli-. Z:1c:horúnszk.V Ervin. 
Szl~ntlörinczi Béla. 

Szücs Ernö, Pandula József, 
Cserenyey Géza, dr. \Vebcr 
pU!ltlfJOk: dr. 1116.s Endre és 

8:d;i1ri:s!11il1) l1L:oflsáili n1iilcs layok: \„ajno. József. I\:er
pcl Púl. ifj. Ör vCnyi B\~la, pó/l 11yol\: Pildcl' György Cs Fekete 
.'\ndor. 

f ..:-1 kru;.:i1ió1ial.' llt:f/J! s;;,·(·pc11 lJcrt:ndc::cll Hauys,:aVású tenne 
t'HH. nl1ol 11r /l(/(!fk~:H! s.:íccsc11 l<ilják a Bud.uq1cslc11 incyjonluló 

1·id(ld korlár",r1la1t is.! 

Nagyar Gyógyszerésztudományi Társaság. 

B1ufr(pcst, 1r111., Vl/6-iút ;!G. III. - Tclcjon: 1.~U-211 9. 

Tis::!clcti cl11öl:ök: Dr. I'l'Iágócsy-Dietz Sándor, ny. egyet. 
ny. r. tanár. Bucl ipcst, !., Attila-utca 95-·DD. Cs Dr. Jukubhúzy 
Zsig·n1ond ny. egyet. ny. r. tanár, Budapc:;t, \TIIL, Üllői-út 6. 
El11ök: Dr. Szi~li:i Tihor egyt.:t. ny. r. tanár-, alcl11ökö7.:: Dr. 1',[o
z.sonyi Sún<lor inin. tanúc~iOS. egyet. ny. r. tanúr es DL Sehulelt 
Elc'n1ér egyet. e. ny. rk. tanúr, 01\:.T ig·a:~gató, jcrn_1,:ö: Dr. Hor
\'ú.'.h .Jcnö. a I<özkórházi Gyógyszertúrak igazgatója. jölilkúr: 
Dr. Liptúk P-"il egyel. ny. r. tanúr. titkdr: Dr. Hal!nai Jftnos 
egyet. ni. Lanúr. 11r'11-::friros: Dr. \"V0her Dez.sö gyógyszeré.sz, cl
/( 11ör: Dr. ZaL1y Dcz~ü gyógyszeresz, llö113n·tdros: Dr. Csiplte 
Zoltún egyet. e. rk. tanár. 

.'L 1·1,:r-'ij/csliilr1 tur1}ai: Dr. .:-\ndriska \iildor egyet. e. rlc 
1.:1nú1._ dr. A.ngustin Béla cgyl'tenli e. rk. tanúr, clr. Bary 
Z:;iginoncl '-'gyetenli 1nagúntaná1· (Pécs), Bayer A.ntal kor-
1nún;..-fiit;n1úcsos. llr. Düvid Lajo.s egyet. e. rk. tanUr ( Sze
G.1.'d l. Ernyey József 1núz. főigazgató, dr. Ferencz .t\ron cgyet.1n. 
tnnúr (I\olozsvúr), dr. Gróh Gyula egyet. ny. r. t::inár. Györffy 
Gúbor gy.s;-:. föig·nzg:ttó. dr. I~scln1tz Bél :l· egyet. ny. r. tanűr, 
E::orit.súnszk;..• Ottó sze1J~c.sztö, c1r. 1'.Iikó Gyula egyet. e. rk. ta
nár, dr. 1'Té1ncdy Irnrc egyet. n1[1gántanúr. dr. Sieglc1· .J::inos 
egye<. HL tanúr, Spcrg-cly B(1ln gyógyszer(•;:;z, dr. Szebellédy 
László egyet:. ny. r. tanúr. dr. Zhón:iy Bertalan Ola adjunktus. 

i\ (;.!fútn's::rn,'8:::11!do111rí1111i Értcsilö évenként hnt füzetben 
jclenilt n1eg. Tagok tagillet1nényképpen li:<lpják. Dolgozato1i:at 
e2.nk <:!Z ille:ékcs intézeti ig:::.:zga~ó engedélye vagy a 'szerkesztö
hizottsúg vélcn1énye alapjún közölnclL 
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J:\Z elöaclú~'iOk:it 1uindíg 1: lFJnap n1á.o:c<lik pfntcl;:jén e:-;lE 
fél 8 örai::or tactjú-k.. 

..-1 tagok jr!rc'fr Tc. _t·1,„:r. alap.s~:abúlyol;: 10. '~·-a őrtel!nébcn a 
jelentkező 1;:ötc!cs a hi\·atalo:s bL:l0pé.,,;i nyil<.ctl;:oza:o~ {lnely ::i. 

jC'Fyzünél C!s li'.kJ!rnúl kapható) kitölteni, sajúlkczüleg al:iirni, 
ket r0ndes vagy ürökítö tagn::J( ajúnló alúírúsút lneg.szerezni és 
a nyilatk0zato: a jc'gyzönc1( ú'.adni. TagsDgi clij: alk.;11.nu1zott 
g;-'ógy.szerüszck és tisztviselölt rész8re 12.- pengő, gyógy.szer
tartulajdonosoltnak 20.- prngö. 

Törpegyógyszerészek Érdekvédelmi mozgalma. 
(TÉ-ino;:;ga.?0111) 

tJuyvitcl: dr. S::ris::: TiluoHCr (Budupcst, IX., Üllői-1íl :21.) 

_.\Ja.ku!t a. 3lafJ!!arors:'.:ági Gy6uys:::cri:.~·:-= E!J!JC8i'i!ct J.:crc/{11 
11cliir a falusi kis gyógyszerészek órclek::in('k hatható.sabh clö-
1nozc\itá:o.;, ('R vécleltne c0.ljáhól 1938-ban. 

...-L Tf!J-111o:·grr!o111 11r1yyl;i:otlsríg1í11Hh· tut;jai: Bartha Béla 
Sn.ll{Ö\'cskút, Bernhíl.l'dt Ernö J:>.T.-harat:slGl, Bf!ress Júno;:; I-Iuszt, 
Bíttera. ZoJ:.-;n Budéipcst, C,;;óri Elek AJsó1nlhúlyi. Czuczy Gyözö 
Zala.szcntgröt, Dob!c!· Lú.szló I-Cc1nencc, Dusa Ernö l'-Iyúre;:_.,ry
húza. F:lhr;.- Ü•:Hin Balaton.szc111cs. F'öldt's BúL!. J(un1nad<.n:as, 
Földes .Tt'nli Zon1b:t. F1Ti.szber:~·cr I-Cúroly I\tczökon1:.'iron1. Göbl 
Núndo1· Egc·i cs;:hí. Györff': JÓzs,'f 1\fo.s~:,nszcntjú0nos, I-Inr:;únvi 
ZoltC1n Buclap~-..o:t. }Iol~l;; L~·Jrúnl Dobo:-~. l·Iollü Lnjos ·.:\rezöszila-s, 
Ji.'..nkű Gyula Györ. i:~H!~1y In1n: Gc.szt. I.:::úl!ay Lajos L:'1szló 
FöltlPs. J{:tz:i.y i-\dll Ilona i/t~rtesnc.'O:'., I-\nlbar: P~udolf DC\·::rvú
nya. Lúszló i\:úlrn:in Zsún1bolr. Ll~I\f:;)'C'1 Endr0 Rúl::oshcgy. J\T::i
rostöi I.,,;t\';\n. S~:l'grd-FelsüközponL. l1Iar:-oó Ede Sajókazinc, ?1Tn.r
tin0vich ~\.rp:'1cl :N·agyv:i.racl, ?.Iúrku.:; De:;~;ö \rún10sn1ikoln. ?11é
s?-'.iros Inn·1: Szc:g·„:·(l, !üio\·(icz In1re ::..ta.;.;yn!'iHl't:."li:e, ?-Yagy Istvún 
Fel~tö, :r-.ra.;·~.- Józ.o:;rf I\:{lpolnn, Jakab G!~Z:l. Szal;:rnúr, Né111cth 
Józscof l'-Ta:r-;;ecnk Petrovav zc,ltún I-!1)J1/ihúza, Pnllvúk .TL'llÖ 
ll-IosonszohlÖ!c P1:acfort Ft.1 r.enc D:"ic.~;alln{~s. Ri1nrn' Js•\,;\n Bala
tonu,!1núcli. Ro111húnyi C~yuln. Gúrdon':. S1ncrin~·ai L:'. jos Inolv
nyék, Skopúl S:Incloi· i"J°a;;·yh1:rki. S1;rjúnyi J(;:-:.o:ef S~".C','{i:d~ cir. 
Szász Tíhnn1ér Pcst.újhc~J;.-·, dr. Sz1~l:<'~cs Isiv:'1n Szegcd-\1{1ro.s
tany:1. Sziinvi Ferenc B<J.rcs. Tercn1\' ?.Icnyhért Dcinccser, Török 
__..\rpúcl }-Ic,;}·eslHilo;n .urai lJray L:\s:::ló .J{,nk. \tass J('!1Ö 1'Tóg
rúdberce1. -\;:irl~onyi Tivadctr l{{lid. \rl:iy J(Jzsc·f \'észtö. \iidov· 
.szky Ist\·ún E(:k,:.::.s<i111.son, 

.·l lí:la,1t;í. (f\/f'f,lrir:kí H!'.·1·sora: Török ..:\rp{td iicgy(~shalon1, 
dr. Szász r.rih::i.n1ér Pcstújhel:i.r, J:inkó Gyula Györ. Dll.'0.1: Ernő 
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i"\'~·úregyhf,,.z:t, Lú:-:zlú J. ICú!n1ún Z.sún1bok. H.on1húnyi Gyula 
Gíll"th.•ny. I·Iull6 Lnjos :.\iezö:~zilas, DGress Jűno.s J-!u.5zt, Sn1erin
gai Lujos Jpolyny01c CsCri E!el~ -~lsónühúlyi: 

~\ h:±borús \·bzonyol~kal kapcsolotos · r111iil~skorhíto,:'á.<i·ok 
111iat.l ö;.:;<~c'jii,·t:tl·h•l·: útnH'nelilq; 110111 larthaföi:. 

Magyar Gyógyszerészek Nyugdíjinlézete. 

BHd:/j)l''.<f. rI., 11~-ycdiis Sli11.tlor-11/c:r 11. 

~\!<ipítva 1880-!Jan. újjúszervezve lfl3·1-1Jen. l:--apyo11rillapol 
19.í~. dccc111lirr ,'/ 1-{n _fti,2.í!!.713 P. 'f'.J-golt .sz{nn:i lO:J. 

E'lniil:: Bc1yer 1\nt:tl, 11!cl11ökiiJ.:: Löcht.:?'Cl' Taniás Cs dr. Hor
'.'.álh Jenö, ;n:n::fliros: dr. Bayer .~n·_a\, f."llc11ür: I<alán Gyula, 
Uf.J!n:c,:rl() titluír: Si1nnnides Gezn, 1-1ífHs::/11Hi11yi Ingok: I-Iinfncr 
.Te:1ö, dr. Gróh Endre. I\:orits(inszky Ottó, Ladányi Endre, Nc
n\i.;nyi Xúnclor, Sin1ono,·it:; :\ntlor, Szl'rcluhclyi !{úroly. Pótta
flol:·: di-. Ejtr;ri l•ercnc. cll'. I\:orúnyi ?IIi.klós. Riniay Zolttin. 
S:11m1·i:,~!1<i!1;/,J:olf.wiy: Al!Jt:rli .•\ndor, Bódy Dt~%sö . 

Gyógyszorészek T úrista T 6rsasága. 

AJukull J!l·~i-Ji,,n Jl'i :rp .!cnii gyógy:;z, ezn:cli~.s kezclen1l·-
11y1.'Zt'.·'10rc·. n1i11<.. a ~\Ia;;:yar Turi;:t.1 Egy0::.lilcL „G!/Ö!/Jfs:-:cr(s.:ck" 
~·:-:opDrtja. Ezi·rt a T(u·s:ts;.!_;;· J'( 11d~ s t.:igjai cgyb~'n a I\iTE tagjai 
i:-;, egyl•bk011t. r·:ó:tli: 1i:innlú t;1gC<k lche:.nel~. C01ja a kari túr.-;n
tL!lini \Tin!k·•:-:\-s !dn1(~1yíL0:-;0n kívül a lv1nio;rncret ('s a tcnne-

;1\; ~- ~~.'.\1„~~~. t ~· ~„~~ :}~;~\~~"~'. i a 1~;~1•· i.~ ~~ · ű ~-~ ~~~sL: ;.~~; 11 ~-'~~ r·i ~~~~ 
\''1g'). üdülöh:-1z U!lesíl(.se és - anyag·i erejGhez 
n1•::r!.vn - alknln1:1zott gyógyszerészek üclülle
u;:.;·: . ..:\. T:'n·.~·:1;.;úg h:~\-onLn. több.9ZÖ!' kir:"inclulú:::o
k:t~ t!;; l(1r.o;a.s össz•.'jÖ\"cteleket, vetílct'.kópes elö~ 
;ulú::olctl i·enclt~z, n1elyekd_ n sznl;;:ajtó l~özöl. 
Ta;,!ja!nak ;.;zúrna kb. 1;10. Tagsúgi dij nincsen, 
ü1~k0nl(~.': ::do1núnyoklJ6l, jelvények l»s lv\·CJzúró 
hl'lyegL:k eLidús:-tból lartj~1 fenn 1nag-út. Utób
biak eg·y g-:-,·óg-y.;.-z(~rész n1c1u:dékhú2 létesí'.0.sénc:k 

a te1Tt~L propag"t!j.~k. Ban.k cs1~kkszü.nllúja van (38.G:JO sz.) a 
B11dapc;.;l Sz(•](F."fÖ\'ú!·o.:;l J{özs0g·i Takarékpénztúr krisztinavú
rosí fiö1':j<"tn'.d . .JF1\"l-ny\'; l'• 11~·,r pajz;;;on kl~t kisehh pajzs. az 
t'·gyik1··n !C hú:·1nttc;h'.l11n1 pir<is. :l n1ásikon a )c('hí'ly L:s !dgyó k{~k 
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ala.pon .. A. kc~töt egy szál gyopúr fogja össze. l\L T. E. betük
kel, a nagy pajzs felírása „Gy. T. T. 19-tl." 

Jclc11lcyi vc::.ctösé!J: Czeglédy Béla, 1Iezey Jenö, 11é1netpró
nai \Volff Lajos cl11öl\öl;, dr. Sper.lúgh _i\.laclúr pin:::tdros. bahis~ 
fai Orosz Ferenc clfr·11d1". lf/a::o16 Vi::otlsúy: clr. I-Iorvúth Jenő 
Cs dr. \Vchc1· Dezsö. THrr1Vi:::ofls<Íy: Czibulka Gyula, Cscrenyey 
GCza. Hehs Ló.szló és I\:asz.1niczky Gyula. On:os: dr. I\:iss J.\'Iar
git. l~álus::I mriny: .i\.lbcrty Pál (I'\:assa). Fényes Béla, Földényi 
.'i._lajos, I\:ovárs Andor Civiarosvúsárhcly), Bene \rince, dr. Nagy 
Ervin, balásfa i Orosz Ferencné, Pásztor Lúszló. né1netprónai 
\Volff Lajosné. 

Hadviselt és Tartalékos Gyógyszerészek Szövetsége. 

Úff.1/l'r::::clc'.s: Budupcsf"_, l-11., Gura.11-tér J!I. (B11ryetly FcrcJ1c 
yys::'. kc::c1ő.) -- Tclcjon: 2;!8-G/9. 

_i\_\akult 19·10-ben. Célja a katonaviselt kcrcs,-~féJ1p gyógy
szerészek közölt ·.1' hajtúrsi és kalonaszcllc1n ápolása. Összejö
veteleit ~ inel.yck azonban n. háború tartanu1 alat:. szünetelnek 
·- időszakonként tartja. 

'ragjainak szúnla több százra rúg és úgy a 111. kir. honvéd
ség, 1nint a volt csű.sz. és kir. közös had.seregben szolg."llt tart. 
gyógyszerészeket n1agúh::n foglalja. tekintet nélkül arra, hogy 
lnint gyógyszcr6szek, a\·agy n1int csapattisztek ll'ljcsite~t:ck 
szolgálatot. _A. 1nozgaJon1 ciinclilója és inegszervezöje :i\Iczcy 
.J cnö g·yógyszcrész "föig·azgató volt. 

.rr·Jrnlc.i.Ji rc:r·/iJs((/: Budanovils Tibor, Burgclty Ferenc és 
dr. Lelkes Gyö1·gy inrl. gyógyszt>rész-haclnagyok. 

~fjusóigi Egyesületek. 

l\.ir. 1uag:rar :Púzn1únr !>{d er '.ru<lon1ún~·eg;vctenli (~yógyszP~ 
részha!lgaiók SegélyM és Önli:épzfi Egylete. 

Bndapcsl, ·i-111., Blú;;;c·11111-l.:örúl G--S. -· Tclrjon: .;,1,<\'"-1r1r1. 

El11<Jh:: Orosz Ivún, ohl;iijk: lhúsz Istvún. föli.'J,·dr: 
Dó;:;a György, titkdr: Brehn1 János, j6J1(:11.::tdros: Sz-dJó 
Béla, cllcnür: Bittner Enlil, riff~rlnli c/11öl,·: 2\Iagay Tiva-
dar. riyaZ.111i uli:l11ii/.': Gvu!av I'\:úl1nún. liini11Jl1i:f!llsáfli cl-
·11ök: Puy ,József, hri-:11af1.11: ·Farkas L:·iszló. jr'fnr:ii: Szahú 
Sarolta, ki:inyrl<iros: Szúsz T:unú.s, 
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PőlYV'~ 

A legfontosabb olajban és viz
ben oldható vitaminokból össze
állitott nagyhatásfoku készitmény 

Az „A" -vitcimi11 tmhi;lméit 

kétszeresére emeli-ük fel l 

T a r t a 1 m a z : természetes 
„A"-vitamint, továbbá 8 1, 8 2 

e, o,-vilamint és p p factort 

Csomagolása: 20 csokoládé tabletta dobozban 
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·vdh1:>.::.t111á11yi /(lfJUk u Ill. E:t"jolyumrU!: 1'.lozsonyi Tü~u·iL:t'.a, 
I~lö Gyöq;,'}', púftng: Tonnássy Iinrc. - .. A II. 1:rjolyu11trJ/: 
Neuber Edina, Fekete László, pútfay: I\.ósa László, 

BínílUbi::.o/lsúy: jcyy.::.6: Raget:H Taniús. lr1!Jol.:: Szilágyi
Trügc1· Lfl;?Zló, ).lünich Zoltán é.s l{.ocsis Gabriell~L 

S.:rími:i::sydlti lú:olt.~·iit1: 1'.larsó Ji.lclzgcr l\lili:ló.s, Syl~o;; I..:ú-

roly es I(ovúcs .Anclol". 

:\ budapesti Iür. n1ag~" :Púzn1ány Péter Tudo1nánycg)·etenü 
(iyúgyszerfszhallg;atók „liúkóczi' 1 I~ajtársi Egycsii.lele 

(a „'furul" szüvctsl•g; keretében). 
Budapest, rlll., Jlú::c1l!!l-l,Öntl 6-S. ll. TCl(joH: J.·;;2 ... -(!HI. 

C.sckk: !J;J77. 
ÜrükiJs J\Jar;is/(;1:: Széki Tibor egyet. ny. r. tan<ir, mayislr'r: 

Szabó Zolt.c'u1 t2gyct .ny. r. Lanúr, tb. üröJ;. L·c:6r: Dr. Bl1\ogh 
Bodor Egon orsz. ycz~r, rc.:i:r: uzoni E:o\'ftcs László. 11/cr :ir: 
Szabó Béla, ·1uillor: Pásztor L(tsz1ó, dru·11j6: Ellö György, fii
l>il!csldros: Farknss Lúszló. f6l:i11e1>ldrör: I·Iótlo.ssy l\.liklós, fii~ 
dl!oliuinui.T.:cli): sz;:ntiYúnyi Szú.sz Tan1ús, i6iríidni!,·: 'l'ani{ts 
Edilh, fiiliiri's:1HC';/ct: B1'.logi ?\lihúly, f(j(,::'>fiil.:: E:oe:.:is Ga\\

rii..'ll'.1. l)ú~ct Gyö,·gy. 
T[igdij: c101nin11s G p1°ngö. bajtúrsi :\ pengö. 

:l 3zegedi n1. kir. li1orlhy :Jiiklós 'l'uclo1nán:yegyete1n 
g)·ógy:.:;zerészhn.llgatóinak 1 ,~~ákúczi'' f~ajtúrsi Eg~·esiilete. 

.,.;':..lakult: 1021.- - l!}lO. é\"h1:n. Szl~kht.>ly: Sz~:ged. SzEI-OLthon. 
Üriil.'ÜN 1;1110L~·f1 n k: Ül". S::('.l':.i 'fi.bor <..:'..!·yet. 11\'. r. tanúr l:s 

ch'. 'l'ukats Sún~.lor cgyi.~L nL lanúr. ú.ibpá
0

Í1·. 1nupist1·t: dr. Dir
ner Zoltón egv~~t. n1. tn.aár. i·t :(t: h.::l'n0z Ernő r1f1·c.:1:t: Szir
niai Lórúnt. ~;iídur: Franl;:\i ~\.nd1·:is. l;in<·sldtll(;l.:: l(atüzsai N. 
Ida, ki11c.'>i,iriJ„: Puskó.s P:\1. fii/i)1·~:.•,.:1i1! «,!1 r: Doli;.;~1 Súndoi-. 
d:1tH[ii: Tóth .-\dnrj:·;1L iniii1úf;: Szin11al Entllia. li/hn;d11,111·(
. ::t !ii: l\:enGz Ernön0. Hlf1·1rr11rtfl!l: Né1neth Bt:l't. 

l'3etegbiztosi~·ó intézrnények. 

Országos Táisodaiombiz·lositó Intézet. 

DHtlnpr·.~/. rIIi.. [i'i1liil(i-úl l!I . . -„. Tr!r'joi!: J.}/i„-./011 /.\· !/U 

.E'lnii!:: \·i:\,z :t-lusz1\1· ~\ladúr rl!'. J.u !núl•i.i!.:: f·Jn;·;,·:c: .. 
dl'. P1·t,\•s:c; .J\1z;;„f dl". Fr>"riyo:f!ul1i: Lengy>.'l ErYi!i d: 
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i!Ju:.u~tlú 11(./y,_ttc:-;c/;: Szalny 1-::.CL1n1án dL, Guúl Gyula dr. I\:ulo
tui Gyulu dr. igazgatül~. 1;'öorcos-iu<1.:yuirJ: Barla-Sz:_:bU József 
dr. FDorc1Js-iyu:ytttU/11_ly1.Ur:s: C:::é1:ai i.;:::1roly dr. orvos igaz-

ga~U. GJ16!1J.l·~·:·,n·.',.:(ii o'>~iúl!i: os.:/úl.1.1t"(.:tl6: Ftoó.sz János 1. o. 
gyógysz. iüt'ciüg·yelö; o.~:lúlyt·1 :1 lú//f (1111/i s: Sarkadi-Nagy 
S:"tndor gyú;;ysz.-i..l'lligy<:lö. EhJ11dtil<": lznlL'nyi J.stv~n1, Joó D61irt 
dr. és E:tiri F'in:o1· Jenö gyógyszeré.:;z felügyelők. Ii.ü.:p. GyUy31~ 
s:::l'r .·L!i,IJU!fruf,·/dt rr :( lü)l: B~'n1-:ö .~\ntirús fögy0gyszl'l'ész; 
1-\:özp. I\:öt.':';:1:!" ~\.ny;t;.,;T.ll\.~Úl' V~'zeLöje: !'Jé1neth Is:vún l. o. 
gyógysz.-fi.íiL•iligyelö: Gyógyszt'rCsz<:Li laboratóriu111 \'czelöjt:: 
Vi"tgó Ernö gyógy.sz.-füfelUgyelö: Vl'gyvizsgálü lahor:.i.t. vezetője: 
I·Ii:inLz C~éz:1 fög-yö;·y;;zerl:sz. JJ1ns::lo/tul.-: Sark:tdi-Nagy Sán
dnn1é. IZ:.1szanlcz\:y Gyul:~. Papp I..:.lára, Bulak Islvlln. 1-\:irchner 
Gyu~a. O.szti;'tn Lrnk1:. ).iihCtly I-\::"iltnúnné fögyógy.'!zeré;:;zclt, 
GYörifY IGndr(~n0 dr.~n0. I(oncz Is:vún. ),likó lstyún. I'(údá1· 

~~ [~ :;~ ;.~f' ''X' ';~\ '. 0 ~.'t; .1' ~ {;; ~,\'~\: i ,~'.: :~ i ~ ~ z": ,~: ~ ~: ;: ': \ é ~.:; ~ ~ ~,, E~~~;; 
Sislc' Lúszló ll. o. gyügy:;z. föielügyelö. 

l{i!:1101di /11i:i!1.11ó.1111-".:< rllit. rj .:1 lü: Núvedi Botl{é< Elctn0r 
gy1·.g-y~·ze:ré."z~ft'lligyc'lü. B1 o,<;:fot/uk: FL'l.sörlrú:.;i~óci Szlávik 
l~;t':<'Ln. 1\_!"(t\\SZ s~·11HlOl' (·.<; Fodor l:~t\·::n gyú;;ysz. fL

1

lügyclök, 
Puhln;· T,.)\ h ld:\ 1 ug·:<ú).,:·y~z<:r\;.:.;;-:, E.<u·."lt·;;··nvi Erz::ébcl, Olasz-

~: f :~ ~l~ ;}; '. ~l:~ ;;\: : (~~;; ;; ;: l / {;~~ 1 fö!·,'., ~G ~i ~ ~~ :c:.1:~'.:: ~~ ;: ;~;~ ; ~'.:ff ;: ,'~~:i~: 
gl:nyi E:!;i\l .e:. µy(·J:c.ys2~'ré:'.izck . 

e' 11'1'. ' ' /( ( lui.:i!IJ,lti[}.l/.',:i rld1'. r,.:1 l(i; SzL·d~·r Endr~' Il. 
(), gy(1g·ys~.c·1··."s:-:-fri;.„·lü;.!,":'-"t'h). lJi i!i'·:liJ/i•!l:: sz:11Jt.:1:: ).lúria fÖ
gyógy:-;:-:1:1"t:•.<::_.-:, :d:~1·skú;;:;y Gi;:;·l'.a. I-i:1nku< T11~r·' ;;·y;'1g·y."z~q·észek. 
C::\nto.:; ZülL\1H1\• ;.;. g-yr'.1~·yszt·rl:.'i:·: J,:'c:zl(\ ::\llli'.l ;.;z:1ltdíjnok 

gyó gy:::~~' 1·.:~.'iZ. 
J:.; -_,<:()/«i·lll (':I [ 

» . 

\:"r :i !ii: Svhnlid: Júz:::ef IL 
.:i<'·'i: 'L\):'.~v: S:t1Hlor g·yógysze-

p,.~!Ji.;li. !Jti hri:.i!t.i/';!131-' :< 1·!ú1·. 1·1 > i.·;; Pupp !\::\rol:;: g-yóg:y

.-;t.1:1<' .-::-:-l' '·' \ üi,.;'Y •..: lö. J~~oi'<··i"llt'! /1'.!-.'.u111íf1,n.•;'_\ rl.-ir. \'( ·:1 /u: E11T.'it' Fer~·iH" g:yUg·yM 
s:,:u·(>.~i:-fr:n~·y\·!D. Ii• us.!n!l~!l;: \\":teli l·~al.~clin g·y(l_~·y:<z,•r(•sz-fcl

B0l:l g·yt1gyszc.1ró;;:; . 
. •n'Út" r1:r!(;; ).!andl:.: Viktor LT.. o. 

,,//: 
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Magánalkalmazottak lliztositó Intézete (HAili). 

f E.-:·clött Ji'crc11c;.; .JO::scj kcrcskcdcl111i kórhli:· lJcfcys(ycly;.;ö 

p(n:'fdra, 1"/f,) P(;tcrjfy Sri1u!ot-ufcn 1;!. - Trl: .í;.!J'-:),JO.) 

Elnök: I{áJlay Ubul, 11lcl11ök: dr. Szakall i\.ladúr, iya-.;galó: 
dr. Hincl.Y Zoltán, ifJa.:yulúhclyl„tcs: clr. Iiannalhy I(:íroly al
igazgató, jöorcos-iyrc:gató: dr. !{eleti József, jöorL·os-iga:::yató
hclycttcs: dr. Petöcz .4..kos orvos alig:izgató, !JYÜ!JJJS::.crf:,\·,:i iiyyck 
clöailója: I{örös1nezei Lajos gyógyszerész föfclUgyelö . 

.tl.::: In!C::::f.t hú:iyyógys:::,r:rf(íniban 08:::/ályt:c:ctö: Urszinyi 
I{úroly gyógyszerész föfclüg·,yelö, os:::tályi.:c.-:ctö helyettes: Vá~ 
rady B. László gyógyszerész főfelügyelő. Bos.-:foltak: 'l'urányi 
Géza, Sin1on ZoltUn gyógyszerész föfclügyelök, Jl.Iészáros TibOl' 
e. gyógyszerész föfclügyelö, Hadfy Sarolta, _,;.l!nássy .AnclrúsnC, 
Antalffy Zsiross Tibor, Bartha Ti\·adar, dr. Berki József, La~ 
borczi \iil1nos, ..:-\.linúsy Ernő, ·veress Júnos gyógyszerész fel
ügyclölc Iiehs LUszló, Hegyi l\Uklós, Z:idory Gyula, Gli.Jdy Béla, 
Bartha 'fiv·.1.darné. Lénárd 'l'ibor, I-Indacly Ferenc fögyógyszc
részek, pri1nor Fcrcntzi István, l\.Iolnúr Elc1110.r. l(ra.ssy l\liklós, 
Papp L~1sz.Jó, Janc.sovits József, ifj. Incze „A.ntnl, I'\:.ovács Pálné, 
Götter A.goston g·yógyszcrészck. Dr. l(iss Islvún111~. 1\:elcti H.óza, 
Sinka Ilona, clr. I-::úrolv Júnosné. Radics G~ihorné. Zih Gizella, 
J\lóry ·veronika, Pour Rezső scgédgyógyszcré.szck. l{óbor Fri~ 
gyesn6 gyakornok gyógyszerész. Papp Ernö. Götter _.\.gostonné, 
_4-IJod l\Iarglt. l\Ieskó Erzsébet, I{ublk .A.1núlia ltisegítö gyógy~ 
szerCszek. 

A. szi1nvevö.ség gyögy.szerügyl csoportj::í.nál beosztva: Hitt
rich 1.Gva főgyógyszerész, Hciucz lvtiklósné .segéd gyógyszerész. 

M. kir. Államv csutak Betegségi Biztosító [r.iézefe 

D11~la1icst, l'I., .Andníssy-út '"f,:J-76. -·- 7'cl: ;2,!l-8/"i. 

rGy6f.f!!·~·::cr8-:·1i111!1ik s:ií111jcjllsc: ·v., Brl'fi11i-lLr ;!.) 

El11rn.-: ón1oravicz.ü In1réc1y I·:úhn.h1 úllanllitkár, l\T_Z\r, l:l
nöke, alclnöl-:ök: dr. Des.se1vffy .A.urél 1nin. tanácsos, J.\'L4...V igaz
gató, dr. 1"Ian1ary Géza korn1ánvfötnnácso.s, :.\L:\. \l igazgatóhe
lyctte.s, Z::tch:lriols Ldszló kornní.i1yfötanúesos, l\LA„ 'l ig:1zgató
helyc1tcs, iigyi.:c:ctö: dr. Z.:lgróczky Jenö :.\L~'l. fötanac.sos, iigy
vc:::ctöliclyctlcs: dr. Billa Gyula l\I.:iV iöb.1nácsos, iga::yatóstigi 
kö::.p. föort:os: vitéz dr. Csia Súndor egész.'::égügyi flítanú.csos 
:vr},. \.r föl Dn ár.so.s. s-::d nif cjtösig ·vc-:clöjc: Szentirn1:1y Lnjo.:; fel~ 
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~·iagy. Hajózási Betegségi Biztositó Intézet. 

B1ul~11n .~t. 1-.. Gróf J([1 /,, (s/!Cr!f-l!l<'a /!!. 
Tclr.fo;i: lrJ,>---S:.!/' 1:s L!.'r -18!. 

.. El11i.jfr: l\.:lPysl J(.úroly, if1a:9u/6: dr. Lutz T~<~la. !is::ft'i.~·c/ií-
~::01Tc~s: dr. vitéz T~'gl<i.':.'sy Béla. or;:;zú;.;·:.;··1·ülé.-:;i li:érn·. korniúnv-
1_<:'.tanaes0s, _fiion·oslirl_11c·/lrs: dr. FialD\:;;.kv Lúszló. •/lf()(/l/S-".:.C-

1CS:-::-rclak.o.;_ulor: I-Ierbún R('zsüné sz. hnr:1sZti BL·rnohÚ~ Blanka 
gyogySZt'l'l'.'>Z-f~·lügyclő. 

.... ~!á::iftp6~rys::r'l'!úráiu1lc 1:c:( ti)jr: I..::!núl Jó:~~t·f _:::;yógy~Y.•'l (::iZ-
- c:<:g•··- g~·\Jg~·szer\~::;~:. iü!;~lu.c.··.vt'.lö. I-Jo:;:-;tot/: B.,·.,[.f·,•.l.1t.'.•l" B·•'·'··"- · l · 
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Állan1i \fosgyárok Igazgatósága. 

::.::., IriHJ<ÍlllJOi-1ít ,:!,), -- 1' 1.Icfo11: J./tl--Oi:[J. 

E!H'.s,>'>i!1iifn!i Os:..!cilp rcfflksdlora: E:cnéz Lidiu. Üyykün·: 
a diósg-yör YasgyCLri tűrspénztúr vényeinek feliilvizsgülása. (La
kiisa: Budapest, I. ker. I\i., Bélrt kirúly-u. 107. sz.) 

Orsz. t•iezőgazdasági Biztositó lntétel. 

Biulapcst, ·v ... .'lkud6111i~J-ufca 3. - Tclc.jon: 12J-1;39. 

_A_z Ors:ágos !llc:ögo:tlns<Íf/i Bi-:losiló J11té:::cl az 1900. évi 
XVI. törvénycil:;:kel létesített és li n1. kir. fö\dinívelésügyi 111.i

nisztcr fennhatósága all "tartozó li:ÖZintézet. 
_'-\.z Országos ?IIezőgazcl·::.sú.gi Biztosító Intézet ellátja az 

1900. évi X\iI. törvénycilck és az azt kiegészítő törvények és 
rendeletek alapján a !H1::clt1.wi[Ji csch~drk 6s gazdasági gép1nun
ltúsc:k kiitclc:~ö 1,nlc8ct()i·:fos1/ásá!, az 1938. évi XII. törvénycikk 
alapj.\n a gazda:oúgi n1unkr!vúllalók kötelező ürcysf;!/1 lii::;lositcí
«·ril. továbbá nz 1939. úvi x·vr. tör\·l·nvcik1:c Crleln1ében az 1938. 
(•vi. }~II. törvénycikl;; ·:;11,::pj:in bizto.sítŰtt gazdnsúgi n1unltaválla
!óli: ii:-.:rcfnrci11rk júrad611:han rC.sze.sités6t. .A.z intézet czcnkíviil 
az 19313. l'.vi ;;:X::'~\Tl. töl'v6nycikk ~11~1pjú11 c116.tja n f/ll::d11tis:::tc1-..· 
kütclr:·ö 6rcf1sC-9i. roli7..:t1ntsúJ,IÍ l's lHl-Irílcscti Vi:::losíldsút. is. 

Szeiklapok. 

1036-ban alapította dr. S~:{1.::z 'l'iluunér. F"liggciien gazda
s{u:d és ln1l:urúEs hc-tilan. Szo:rk•:.':'ztüsé.:; ós ldad6hiv:1tal: Buda
_pcSt:. IX„ -"Uilüi-út '.:'.1. _-_ 'l'el.: 3SG-~J2·L ?\Icgjelenili: n1inden 
szon1baton. Elöfiz~'.l~:-;i ~1ra n.:.c;yecL·v'-'nk\nt 10.-- pcngö. szlunon
J;;énli úra. SO flll(•r. S:< rk·:·,•;;:/ö: 19:3G-tül a. n1ai napig dr. Szász 

'l'iha1nér. 
~·l G-.uti!f,1.1s.:,t;'(s.:i S.:i n1llt u: .ui.;.;. (i·i Elsii Ots.:1íf1os S::uk

l'ia)tö kirí/lílúsn!I aJ"illl!ll..fi illH!<l lii1itr·f/(T:- ki. 

1335-bcn alapította C~urg::y IZúllnún. 1"Iosszú idön 6.t a 1\[n.
;::yarorszúgl Gyógysi:erész Egy1..'.':--ület hivntnlos l~tpja. volt, e jcl
Ít>gc 19·10~hen nH'gszünt. SZ('rke;:;zlöség ('::> l\in.dóllivatal: Buda-
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pe~~ VIII., Va.s-u. 12. 'l'el: 139-225. l\Ic,;i1°:l.:nik: hetenként 
szo111bo.ton. Elöi'izctt\;i ára ncgycclL~Vrc 12.- pengő. 

S:::crkr:s.:fök: 188:1-1802. Csurgay E:úlni;\.1. 1S02. lCc1100 
I:-tvf1n, 1893-tól 1936-ig E:ar!ovszky Gcyza, 1u;;~J<C1 :i. n1ai na
J:íg: özv. I'>'.:arlo\·5zky Gcyzüné. 

_.i lap r1:: 19-~.;. 1,'.i·i E'lsö Ors.:1ívos S,:·ak ;,· ú ld1ilfif<i.wn1 
l1ro11:·(Tmr:t kopott. 

G~·úg~;szcrészi ]ietilap. 
1Sü2-ben aln..pitottn Schécly Súnclor. _'-\. Budape,.<;lj Gyogyszc

r6.:oz Testület hivatalos lapja jellegével van felruházva. Sz.::;:
kesztöség és kíaclóhivntal: Röh:k Szilird-u"'.'c:1 31. Tcll'fon: lal
·100. 1923. június hó 30-ig hetenként. attól J;:ezclve 1038 végéi;; 
hárorn hetenkónt az altkor lnég n1eg'jclenő „Gyógyszerészi :f::rtc
,:!tö"-vel és .. :?\Iagyar Gyógyszerész"-szel felváltva jelent lneg. 
Ez utóbbi iclDpon: éJ·a - lÖVid szíinet után - i:;n1ét heten
kint szon1baton je:lcnilt Jneg. Elöfizt>tési úra ncgyedé\'rc: 10.- I--. 

S,:crkc.'»:tiik: 1SG2-1DO·l Sl·h1'.:ch: s:·1nc101·. lfJO·l--1!123 dl'. 
\iar.súgh Zoltún. J.D2::l-1~J.Uj R.úthel~,ci Józ.sr_~f. 1()·13-tól a n1ai 
napig "dr. Szebellédy Lúszlünó sz. clr. Gaál Józsa. 

-~ Hetilap 111i1ll fl:: ors:'lifl .J-il• lcyrir;il>b s,:al:lapju nz 10-lJ. 
E!sö ).Iagy~1.r S:,:aksnjtJJkiúl!ít.üsun nrany0nnct nyert. 

/t.z Orsz. f~:1·6g)·~;zert>sz .ft~g~·esiilet: ]Ji\'atalos I"\özlt':!nén;vei 

1935-bcn alapitc.:tla a l\Iagyarorszúgi Gyógy:-;zerész Egycsü~ 
JcL Sze:r!tcs:e::töség (:s kl<~dúhivalal: Budapest \ 7T., I-Iegedüs Sűn
clor-u. 17. - 'l'el: ·l'.2·l---3S5, 2'.2:J--OOS. l\Iegjclcnlk nünden szo1n
;:aton . ..:\ 2 Or~z. Gyógy.szeré.':z Eg-yesület tagjai tagsági illet
n1l>nvként knniük. 

:9:crk~·8::Jdk: 1Cl;)5-19·!0. I\:ol'itsúnszky Ott6, 10·10~tö1 1:t 1nai 
llUiJig Gróff Gyula Ugyi:czetö-ignzgató, 

G:rúg)·f'.izerészek Lapja 

1906~han „Gyógyszcré.sz.seg<~clck Lapj;:i." ~in1n1cl alapftotla 
Csikós A.cl:"tn1 és néhn.i Oro:::z László. l\Ia ;:i.z Okleveles Gyógy
szo:::ré.;zcli: Országos Egyesületének hivatalos lapja. Uj nevét 
lfllO. óta i:iscli. ~.:\.z all~nlnuizott k:irtúrsak érclckvl>clel!ni orgá
nuzna. Szcrkesztö2ég és kinclóhivatali iroda: Budapest, \.III., 
Nl:pszinhüz-ulca 27. Tell'fon: :J·lO~Jl·L l\Iegjclenik havonta két
szer: clsL~j1.'n üs tizenölöclil;:l>n . ..:\. lapot az egyesület tag,ial clij
lal:inul kapj.-tk. E1'>1-,;:.1.:tési úr negyedévre 6 pengő. 
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8.:(rf..:cs.:lük: l906--1919~ig Csikós .A„dán1 és Orosz Lűszló 
i..1r·l·1-töl c.sak O:o.:,z Lúszló), lfll9-1922. Sz. Szűsz Tih:unér, 
::D::2-1D23. Gyc!,·11i:1ti In1rc, 1023-1925. Boglutz Viktor, 1925-
1J29. dr. Döinöttr Lajos, 1929-1930. l(Jss _-\.ndor, 1930-1931. 
dr. Bokor Lús::i0. 1931-1932. 11--'Iátrav Gusztűv. 1932-1938. 
Berkovits I\:úrolv. 1938-19-11. Gróff Gyula, 19·11-19·12. Czeg
:0t!y Béla és 1ni2. úprili.s 15-töl n Jnai napig Földényi _.\..Jajos. 

J:"\<[ag;\·ar G~;óg:;rszr:résztutlo1nún;yi 'l'ársaság Ertesítője. 
lfJ25-ben indul( ineg dr. ?o.Iúgócsy-Dietz Sándor, dr. Jakab~ 

hó.zy Z.sign1ond, dr. l\Tozsonyi Sándor, dr. Széki Tibor, dr. Schu
lek Ele1nér é.s dr. \Véber Dczsö közre1nüli:Ödésével, dr. Lipták 
Pú! .szerl;;eszté.sében. l\Iegjelenik havonként. Szerkesztőség és 
l\iallóhiv:ital: Buclape.st, \TIII., Üllői-út 26. Telefon: 1·10-2·10. -
..:\. Túrs.tstlg tngjai tag.s.ági illetrnényük fejében ltapjálc, egyéb· 
kr_'nc elOfizetési úra 0vi 20.- pcngö. 

Megszünt gyógyszerészi szoldopok. 

.tlcsc1i!(1 J! ( Buclape;:;t 1883-1890). Szerkesztette: Rúcz 
I\:árolv. 

~·l~irúra (Buclnpest 1899). SzcrJ{esztctte: Grósz-Nagy S:.unu 
(ki.'!t .sz:J.1n jelent ineg belőle). 

F'iifJfn t /1, 11 G.116f1.i,1s,:ctt':s.:· ( BpC'st 1035--1038). Szerkesztette: 
Geuszky Géza. n1njd I-Iclniy Jcnü. 

G!tóyy.~·.:cn:s:rl (i\Ii.sztótfalu 1905). Szerkesztette: Sin1on 
.Aurél (Öt sz:hn jelent rneg bclöle). 

G.11ily.11s-:r1t·s:i E'!'fr 8itú l.Buclape:-.;t lf1!13-lfl3D ) . .:\lapftolla: 
Luk{1cs Ist\·ún. 

Gyúgys.:-r:-rc'.8:i Folyóirat (Buclapcst 1006-1018). Szerkesz~ 
tc-ttc:: Réthelyi József. 

GyU!f.llS:...cr{8:...·ct I-Ialadúsn (Budape.st 102,1-1828). Szerkesz~ 
tette: !(arlovszk\· Gcvzn.. 

Gyó!JJJs:cr{.<,·;i I-JÚ·lap (Nyitra 18·18. aug. 15. - nov. 15-ig). 
Szerl;:esztcltc: Lüng ..,,\.. Ferenc -(összesen O szán1 jelent n1cg be
lőle. Ez Yolt az e!sö gyógyszerószi szaklap ?.Iagyarorszúgon.) 

GyU911s-::cr(;s,:i I-Iíracló (Budapest 1805-1899). Szerl;:esz
tette: 1\Iódor Dezső. 

Gy6gys::c-r{s:::scgédc7~ Lapja (Budapest 1006-1018). Szer
l;:esz'.ettc: Csikós .:-\dün1 Cs Orosz Lúszló. (Lényegileg e lap 
eszinei utóda a Gyógyszeré~zek Ln.pja.) 

Gyúf}ys,:cr{s.:: U}siig (a.:: cls()J (Buclnpcst 1012-1910). _,,\. 
l~o111n1ün alatt1 lnint egyetlen szJklap ,.Gyógyszertári 1\Iunltá-
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~Pk Lnnin" r;évcn jCJPnt BIE'g. S·.-:•.T!':~·.~:zLí•lt.:>: I\:iS!' \.iln1os. J'!lajr1 

Szé!,:el)~ 
0

Jenö. 
Gyó.rJ.lf.~-,:cn;s:: 1Jjstig ra n1tisodil;J <BucL:i.pL':";t 1ri;i2~19J9l. 

Szcrkcsztet'.c: di·. Fri0c1 Ernö. (A.z elsö ha.sonncYü lappn\ seni~ 
111ifélc vonatl-:ozú~hnn ncn1 volt.) 

Gpógys:::rr(,~·,:i S.:·,-ni!r ta:;;. ('lsö_i (Budapest lHli- -lfllfl). 
Szcrl;:csztette: B:írsonv ElenH;r, (A nHli Gyóp;yszcré;.;zi Szcn1l6~ 
vel sernrnifélc vonnt1lŰzri o;n sincs!) 

Gpóq_11s.:cr(s::;ct ö r(' (Budapest 192-t--1025), Szcr1;:cs:ztctte: 
R.oboz Z0Jt'.i.n. 

ilfayyar Gpóftys„:cn:s::; (Bud:ipest lfl2S-1939). Szcrkr:.sz~ 
tette clr. G:i:íl Enrli'f'. 

On:os~Gyó5n1s-:·crfs:i fJrfrsítö (Buclnpcst 1.SS6). Szcrkcsz~ 
tette: Tclegdi Béln. (Egy évi fenn<"lllús utún 1negszünt.) 

0rpri::;o7~ l'.s G,i!O!.JJ.l:'>::crés;::ck La]l}a (Debrecen 1030-1!)39). 
Szc:rkesztP.:te: dr. 1\liitó Gvula é.s dr. R.ex F'C'rcnc. 

T.l} .Auró1·r1. (Budnne:;t. 1899-1901). S:;crkesztette: Grósz- · 
Nagy Sn.nni (J.!101-h(:n ·nevét „/\. g;:ó-;ys?.en.'sz"-r0 vúltozLutta ·"' \ 
ily nf~vcn n1int üzh1ti órtesítö a. viE1;;i:háhorúig állt fenn). . 

"Vcgyés::·ct és .!'IJJÓ[J1!S;;crés;:.:r:f. (Budn 1S63.) Szerlrr:sztctt0: "''l 
II .. :"'"~ Cm" ~ C" ""' dm "' :::.::::;• '"" < !.\,. 

'?( ~"&. 1 1 

i 

Ii., 'feL: 

Silrgönycím 

Gyógyszertári slcalisztika. 

?IIagyarorszúgnnk az 1018~-1\1-ll. Ó\'C'k l\.özölli /fti//(li, 
iu'·[Jr ss('.yi (s y_116rn1s.:·c/'ld1'i .<;L'.t'.is7.til1:úját a kövell~i;zö ld1nu

tatús szt.:1nléllC'ti: 

'Nagy111agy:-i.ro1·sz;\g· 191.S 2s2.:-;17 

T'ria non i-). Iu g:ya rorszúg· 1\120 n2.s:~3 

T1·iununi-':1ln.gyal'Ol'.2ZÚf:,' t n;~o ~1:!.s:;:; 

)ícgn:1gyohbodott ::\T:lgya1 :··rszúg· 

(( l<'clri1lr:lc'. (s lúírJHilulja 
vis::;zac.::-;alo!:;~u ttlún in-11 171.~1~~0 

J(ckl !!1'1!/!IU/'0(.'>:, (8 f:Ji'r/1'f}J 

,·i.<;sz~it'.."ialol:h;a 11:ún 19-lO JGO .. lUG 

1( L),'/1·1d,:k 
Ul-ll 

J 7 l.fíSO 

J S.2'..!L:~S7 2.0l·l 

7 .DS0.1G3 ~170 

s.nss.:; t:; l.'.:!SO 

l·LSSG.-1.88 2.007 

l·LGSGASS 2.01.:J 
------~-----------· 

~\. 6::ógys: c1 .;'trak n1ego.o;zlú.-;a a l·:ü\·ctl\.1,'ZÜ: 
_„ __ „„_.::zc111.:;ly rc(1l iili\; t;:yütt 

l !flO lli7 

-----~-~-57 ____ ? 17 _____ ... ~c ___ ...::1.~s_,2::::3 ___ _ 

~\. '.2013 g-yúgy.szl:rtúl'hól s.:ii1ict11 l·i ;.;r.c:in0ly {~s J fiül\. µyúgy

::z\~1túr. 



~·\lanti .o;tatiszt:li:a a gyúgys:-:ert.úl'ak J.:c.:(:/11_·//si, lJ(rlicadd:>i 
6? t1irsa:o,; viszon?ail·a nyujt t:"i.jélcoztatUst, tovább<i arra, hogy 

hany gyog·y.szcrtar van hr1s.:011cli·c:ctbc11 :' 

Budapest ·vidék 
sz.:mi.":!y rtál fi<ik 

--·~---~ 

;zcme!y reá! fiók össi:es 
Uérl1cadt:(/ 10 ·l 6f) 25 3 111 kc-.:cltct re 1-1 1-1 1 172 75 26 ~::02 ld rsusi:is.:·011y 19 1-1 rn ·18 100 h as.:·o 11 (l rc :::e f 15 1 178 7 201 

(Tüjéltoztatúsul 1ncgen1lil.iük, hogy a legutolsó hivatalos 
statisztika szerint 1\Iagyarorszügon a::; or1:08ok szún1a: 13.27·1; 
ebböl tisztifőorvos: 50. tisztiorvos: 356, városi orvos: 298, köz
sógi, illetve körorvos: 1725 .• <\.. li:özegészségUgyi l\öröli: szún1a: 
1193.) 

j\Á , , , • 

o0•cigymcm:it a gyogyszei·ian cimt6~ 
nClszn6!@lához. 

.5:..ltnifrncs tuclni"ralól\: 
l.\. Gyógy3::erész1 .4lrnanach gyógy3zerti!rV.k jegyzókében nz 

egyes gyúgyszcrtúruknúl feltüntettük a l1cl·yséanév incllett a 
1negyét és 2 lakosok s.:rínuít. tOlyan helységeknél, nhol több 
gyógyszcriúr van, ;:,. n1cgyCt és a lakosok szú1nút csak egyszer 
és pedig a hel:,-ség neve n1cllctt tüntetlük icl.) .!!..... lélekszinnot az 
19.J.1 (a Délvicléknél a:: 1!!·1~) évi 1l1i·atalos a.clatok alapjún dol
goztuk fel. „A. lélckszán1 tcrm:észctcscn c:;ak arra a helységre vo~ 
l:atko::.11', ai-nclybcn-a patika van és ncni rn·utatja a gyógyszer~ 
joguasztcis s:::c1111Jont}cibúl odatartozó nicís községek lélckszánicit. 

~~,.,. 

O'C 

. i\z egyes gyógyszertúraknúl a következő nyolcféle adatot 
közöljük: 

L a. uyógys:::ertár nevét, 
2. a gyügys.::crtár jellegét. Rcüljogú patikóknál és Iiókgyógy

szcrtúraknúl az {r), illet\·e (f) jelzést alkal!naztuk. i\hol ilyen 
jelzés nincs, az s::crnélyjogú gyógyszertár; 

3. az alapítási éret, 
·'!. a t;i/a)clonos (bcirlö, kezelő vagy ii:::cn1társ) vagy haszon

éli·czök nevűt, 
5. a telcfonszcirnot

1 
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• / ··1 t /· re rüviditeU nevét, G. annnl~ a f!:JÓ(J!.IS:::eres:::: .·~crH.c ne' 
arne:lvhez a gyógyszertór t'."rt~.ztk, . , 

,.,- 1 (]iJÖO!J:;-crtár G11óJa-torz~s:cu11at, . .. „ , •. 

~: ~uíll~o;·ii~/,tartósl }ofHJal. Jc1;·1~1!ázo_'.taknc_1.l ~e koruln1en:;, t a 
7, g 111·" (I' nr1\·órrvszert3r) Jelzes~cl tuntcttuh. icl. „ an L • c1 10. ""· - • 

Rfr~:idíté-:;c.k n1agyn.rázata. , 
T: (L1agy Tcl:) = teiefo~sz~un 

tti!. tulajdonos Tsz. = Gyója törzskönyvi sza:i1 
bér. bérlő 'I'angytr. = tangyógyszertar 
l~c:. kezelő (gondnok) · 1 f 1 

-- (gyakornokt~rtasi jopga e -
hél L'. ~ hasl.z_onélvczo ruházott gyogyszcrtar) 
iit . . = uzcn1 ars 

, O .. C',·t'>"'·szrrész l~""vesUlet keriileteinek i'li..Z • r~z. ~ .• ei. . • · • ei. , • 

rüvidített je1zese1: , . 
d .1 . Pest-dé! = Pcstv_úrinegye_-deh B''(l ,,iid = Budapest-vi e n 
. Soni sornogyvar111egye1 

Bar = baran;.-avúnnegf·ei Sopr sopronvánnegyei 
B. -c,•.·rcb = békéscsabai . . . 

1 1 
r··1ct· 

lel S::fcl szé;:evo l 
Bayt: = Bolassagyar;n~;~v1c e ;:i S::fv ~SzékeSfehérvúr-vidéki 
Debr Debrcccn-v1de.;:t Szeg Szeged-vi?éki . 
Dé11: délvidéki . . S:oln = szolnokvannegye1 . 
Éüjt7 ~rsckúj\·úr-vicleki '.lztnl = Szatn1ó.r-Szilágyvar-

~,:~~L ~~ 1~'.;,;;~'.~,llf ~il;ci ToTc~y~;lnavúrmegyei 
. 1-1 · \l as = \'as\·órn1egyei . 

I(1·ár = I~~.olozo:vúr_-':_ic :' o z I = alavármen"\.·e1 
'["·/· - i1Ií..::l-1lc-\·1delc1 a a z, e ""· •• 
J>· h '· - ·' · ·'"t , _. __ . • .• · Ji.Yr = Narr\·varad-v1oelo 
1\-lurik = !\Iunkac::.--v1dek1 ""· 

kerületet jelent.. 

Budapesti gy6gyszerl6mk. 

( P"'"t-Pi1is-So1 t-I{1sk un tiánnegye.) 
"''Lakosok szci1na: 1,162.822 . 

I. lteriUet. 
1. · t 03 balúsfai Orosz Fercn. „i"'.Iáriu i:\-laoclu!11(l" i933. I-Iegya JD.-u_ .- . 

Te1:2;17-G20. Tsz~ 1~9: (-:r:ang;,-~1.) ( 
.. Seoir(".i i\Jária''. (r) ~el.;::i. h.y1.~7:~.1~~~te1_~~· 

Racle1no·;its Daniel Öroko~uk, J....e_. 
Radanovit.s I-\:ozrna és 
\Ve;:inann Féli:·~. Tel: 

3;10-92G. Tsz: 133. Paczek .Tcnö. üt. Zaíir 
.. S:enl Ilona" 192\i. :\tiila-utca :20 e. 
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S{tndor, kcz. Zafir- Sóndor. Tel: lfl2-031. Tsz: 1·13. 
,,'llárosi·• (rl 1BG7. T[,rnok-utca :2?.-:!•L Ellő Istvón é.s neje. Tel: 

lG0-256. Tsz.: 132. (fang~·tr) 

U. kerület. 
,.Fekete 1Hecllle" (r) 16ü3. Fő-utca 27. özv. Veress .ti„rp8dné sz. 

Jenes kornélia les test1.·érei. hé\\·. özv. Jenes Vilinosn6 sz. 
Dezsényi fdargit, kcz. dr. A.knntisz R<.:zsőné sz. IIajclusek 
fviargít, bér: özv. Veress .•\rnúdné. Tcl: 151--889. Tsz: 
151. lTangytr) -

,.Gránátahna" (r) 180G. Zsiginond király-útja 17. Irga1masrcnd, 
kez. rl.acsek Lnjos. Tcl: 351-1-!7 és 351-149. Tsz: 15.J:. 
(Tangytr) 

,.l'°;róf Szecllcnyi István<; 1801. Széll J{úlrnün-tér 11. Lukács Fe
renc. Tcl: 352-523. Tsz: 156 . 

.. Pcu;arét" 1937. Pasaréti-út 100. Szele .Alajos. Tel: 165-6:25. 
Tsz: 1750. 

„Pólffy" lDll. Zsign1ond kirúly-útja lG. Csúnyi Tinrc. Tcl: 351-
580. Tsz: 153. 

„Rórnai c:.-á.->.:ár·' (rl 170:). Fö-u\ca 5-L Dr. Dúvld ViktornC és 
Bcsnyö Púl, kí2z. B\:snyö P{il. Tcl: 351-7133. Tsz: 15:2. 

,.S1aris:tikc:„ 1P2:3. l\Targit-l:i.irúi :1-L Széll Ilonn. üt. dr. Schu
lcl( Bt~'la. Tl:l: 32::2--:JU'.2. T.:<z: 157. 

.. S::cnt .-llnjos" 193'.?.. Zúrda-utca :3·L Dr. Tiogútsy Guidó. Tcl: 
1:1·t-~.'i'.:.. T.:;z: Ll\1. 

.,S.:::e11t lstrdn·· (r) 1/fl,). I\·h:.1·:~ii-J.:i.'.·rú1 10. I.::.crpel P~d. I:crncl 
Púlné sz. sz<.:rg(·n:·:i Gcist Hcn{:c és DalkC1nyi L;.1szlu. J(cz. 
!(crpcl PúL Tc1l: 151-G1D. Tsz: l;=i3. 

.. S::ent J(inos" 1tl!l3. Sz{·n::t-\{·r l. .Jnnitsúry IYún. Tcl: lfll--\i03. 
T:;;z: l:Jfi. (Tangy1rl 

.. 1/áro,qnajor·' 1929. Olasz-fasor ·!:-L Csiilag Púl. Tcl: 353-H/2. 
Tsz: 150. 

Ill. l\erii1~t. 
„.-\Hfl!lal" 1BB?.. L:.1ju.s-utca 117. Bíró Ist\·ún. Tci: Hi:J-U35. Ts:~: 

líi5 . 
..• 4q1dnc11n1" 192:1. Szentendrei-út l'.:.3. 1(ovúcs üdiinn~ :-:z. dr. 

l'l'Iészáros I\'lelanic. Tcl: 1G2--~D7. T.sz: 1!i7. 
„Arany Oros:1án" lBí·L L:tjos-utca 2:3. Szcnt!őrinczi -Bt'.:la. Tcl: 

15.J:-039. Tsz: 161. (T;:i.ngylr) 
.. Isteni Gr:1;c/~,l:::elé.'>" 1P-1'.~. Dú:oa-utca 10 b. ncincs 'f-';:tr.d~y Sún

dor. Tel: '! Tsz: 17G·L (Rún::li fürclöl 
.. i\:ri:;.:r.us I\:!rci/11" Hl3-L Vliri'i:;V~!ri-i1\ 150. l;élv. iiZ\'. Dobo.:-: Gú

!Jorné. kc;:. Ligeti Vilclor. Tcl: lti~-G-1.J:. T:-;z: lfl!i. 
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„l\lagyar E.'.orono." (r) 17G7. Polgúr-tér 7. ZlJorDY Gyula örökösei, 
kez. Schn1ör I-Iugó (fiókl;;:al ;;:-, I'viargitszigcten). Tel: 362-
-!22. Tsz: lGO. (Tangytr) .· 

.. S.:cnt Endre·' J~lll. Szentcnch·ci-úL 23. hélv. Ö!.\'. IZille:r Z::;. 
Ernőné. kcz. Gúspúr .:\rpúd. Tcl: :Hi~--l7·L Tsz: 1cn. 

.. S::cnl Flórián." lBOJ. Flúriún-tér H. Luki'cs Tibor. Tel: 162-
·lOH. T::;:r.: ll:i2 . 

.. S::cni 1'::.,:rc:::i:' 1!:10::1. \Töri.is\·úri-út liO. L~n,_:; JúzscL Tcl: ~G2-
GO l. T::?.: 1 G:t (T<:!.ngyt r·1 

„Szc11t Lid:ác:;" 1n20. Béc.3i-úl 8(). vitéz E°,(1'.·óc.s P...ladi,r. Tt.:1: 
J.G2-G37. Tsz: lGG. 

„S:c11t l\-Ictí[.Jir" (f) 1875. Iv18rgit:::zigct. Zboray G;.·1.;la örükósci 
kcz. Júzs:::. Lajos (a 111. k.e:rülcli l\-lné.(y~H· I(or•Jna gyó~y
szcr1ú1· fiókja). Tcl: 125--001. Tsz: lG-L 

,_ . .rtescutap" lDll. \Túci-utcn 57. Súsdi In1rc. T12l: 1B5·-31G. T:::z: 
l7G. 

..Bclrárosi" 18'.:.~. Sz·2rvila-tér 5. öz\·. dr. I'h1gy B01ún6 sz. Berkó 
Iviúrin. Tcl: lU'.2-012. Tsz: 11;1. (Tangy\rl 

.. F'cilr';- J\crcs.:t" 1U~li"1. II•Jrth>' T:::t\·i1n-ki.irl\I l·L NC:n1(;th .:\rn1in 
i.iriiki.1:-:i·,k. Tel: :~H-!-50ri. T:;z: ll·L 

.J\:ío!J(Í'' ([>;'.T) 11B·L FL~rec1tick-t1.:re P. Dr. i\Inlnf1r :\lfré:cl és 
I-L.ÜÚ1li Lú:-:zló öriiJ.:ö.~·:;L ];e:·:. c"ir. ::::»Inlni11· ;\.\írl.d. Te!: 
lBB-·~-17. Ts:.: 171. iTang:>tr) 

„i',lu.::eiun·' HF·1~1. 1.::.0.~::uth Lő'tjos-t:1c;c 20. l .. eclcrcr Ervin. Tcl: 
lBO-'..'..D·L T:::z: 175. 

,.NnQ!I l~rts1óf" (r) 17Dl. \'~:ci-ulc<:t 1. Dr. Nagel Ist\·únné ú.s 
11\\~~;z Arn1'.n. 'í'c:l: Ha-O~l. T.-::z: 17:!. 

.. Oro.:;.:!ál!" lr\ 17'7:2. Proh:·1~:zkc: 01tokúr-u1cn 1!.. Szentpétery 
Púlnl- sz. :.:)zu·.11:;.1 Borb:"ila. kez. Sz·.::ntpé:tery P~tl. T•Jl: 
1(;:3-?.G:;. Tsz: lí?;. \'f«n~ytr1 

. .J'ií::1nún11 Púrcr·· 1U:2ü. P{1zn1;,·,ny Péter-tér 5. 1-Iegyc:.; Géza. 
Tef: ll3'1-7lfi. 'f:-::;:: 17!l. 

..Víirosi" (..Szcntb:'1rorn::;{;g''l (r) l~;~;t;. \túci-u\ta :1-L \
1
ajna Jó

z;;1.:f é;; \7l1jn~: L::'1szló. Tel: 1Hi-~G5 6s lilí-Ul-1. rsz: l'/CJ. 

.. Al:edé,1111a·' l!J:i7. i\l~c;d(:1n1~;-utca l. szentúbr~~h~nni if.i. dr . .Ta
iz"r·,h:\·,:y z~.;\g·;:1ond. Tel.: 111--0~iG, 011--GSO \:s 113-935 . 

T:;z. 17-tí. (Tan:;;;':trJ 
,„··lnut!J I\i.'ri.;;;:1" HH~Ü.- I'iúclor-uh:a 2-·i. n;igyl\·únyi FcLelc Z')l

tún. Tel: l~C-:H.\7. Tsz: lüG. (Tan~ytr) 
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„flerceg Batthyányi László'; 1934. L6grúcly I'\:óroly-utca 37. özv. 
dr. Baradlai J~inosné, kez. Szúgel l'Cúroly. Tel; 291-üGO. 
Tsz: 197. 

„Ba::ilii~a;, 1922. Gröf Telckv Púl-utca 9 .. -\111brus Súnclor. Tcl: 
113-8-!7. Tsz: 193. · 

„Báthory" lfl12. Búthory-uica 15. Écsy Zsolt. ~fel: 122-02\l. 
Tsz: 191. 

„Fehér Sas" 1890. Szent Istvún-körút 28. I-Iélv. ÖZ\'. E:crp~l 
\Tihnosn6, kcz. I\:crpcl György. Te1: 122-317. T3z: lGI. 

,,Ferdinánd" 1912. V<:'tci-úl 34. Dr. Nvúrvné ::z. kö111lődi 1\·Iolniu: 
Anna. Tcl: 291-G26. Tsz: 190. · • 

„Globus" 1926. Váci-út 54. Dr. Fülep i\.goston. Tel: 202-lQ:). 
Tsz: 194. 

,,József Főliercea" 1937. Pozsonyi-út 47. \Volff Dezső. Tel: 298-
400. Tsz: 1745. 

„I{lotilcl" 1878. Viln1os császár-út 66. E1nber Béla. Tel: 12-±-121. 
Tsz: 183. 

,.Lipótvárosi" (r) 1803. Gróf Tisza Istv<in-ui.cn 7. Púrtos Lúszló. 
Tel: 181-382. Tsz: 183. 

„iYiagyar !{irály" (r) 1806. Gróf Tiszu Islvún-utc<i 2·!. IZonnos 
1\laclúr és neje sz. Tsuk Erzsébet, kcz. I(onnos .:\ladát'. 
Tel: 180-703. Tsz: 131. 

„Nap" l!l05. \ 7iscgrúdi-utca l!l. riorvúth :\ntal. Tcl: 392-52f). 
Tsz: 188. 

,,Ors.:::ágl!ri.:::" 1029. Juhú;:;z ~\ndor-utcn lG. IZocsis Inu·c. Tcl: llG--
8-±3. Tsz: 1D5. (Tangytr) 

„Pallos .:1thé11c" 1929. Pannónia-utca 20. I(cndc Ervin. Tcl: 116-
B95. Tsz: 196. 

,,S::.:ent Lajos" 1885. Vúci-út 70. Iíélv. özv. dr. Héder\·ári I-IugónC, 
kcz: Filep Béla. Tcl: 2DO-G'.!n. Tsz: 184. 

„Szerecsen" 1386. Dorottya-tffCú .. 13."En1únucl .~\nl<il. Tel: 182-
722. Tsz: 185. 

„Sziíz lHária Is1en .~lnyja" (r) 1843. \\iekeric Súndor-utca 21. 
Zoltún Béla öröki.isük. kcz. dr. Zoltún György. Tcl: 1~3-
9-!5. Tsz: 182. (Tangylr) 

,.Uránia." 1907. Szent Istvún-körút 7. Gruber }\rpúd. Tc:l; 117-
369. Tsz: 189. 

„Vigs::írihá:" Hl37. Szent Istvún·körút 20. Szabó \íincc. Te\: 
123-95ü. Tsz: 1748. 

„Zita" 1Dl7. Pozsonvi-út 2:'<i. I-Iélv. iizv. 1'VIarbcrger Gyulúné, kez: 
Glück ReZsü." Tel: 122-800. Tsz: 1D2. 

VI. keriilet. 
„Grój Jlnclrcíssy Gyula" 1008 . .t\nclrássy-út 90. "\Vi!i111ann Ele-

1nér. 'fel: •.!20-3:9. Tsz: 212. 
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„~~larcrrvl.:a!cis:" 1920. Vörösrnart\·-utca 3G;··:·.\ 
Tcl: 121-560. Tsz: 224. (T~Ú1gytr) ·: .. 

„Budapest." 1930. TerCz-körút 56. Dr. Erdcv.:.:( 
Tóth Józse!. Tel: 125-885. Tsz: 225. ~ · 

„CarUas" Hlll. I'\:irúly-utca 38. Ispún Jenő. Tcü. 
218. 

,.Deák Ferenc" 1905. Deák Ferenc-tér 6. Szüts Ph. 
512. Tsz: 211. · 

,,Erzsébet ICirólyné" 1908. Nagyn1czö-utco. 38. Dr. Sél\ 
bér. Babusik Ferenc. Tcl: 110-30-1. Tsz: 215. 

„Fasor" H.JOG. Lövölde-tér 5. I-Iajdu József. Tel: •.!20-t· 
212. 

Jajos. 

„Hatryzl" 1891. l\.réna-út 124. Tak<its Ernő. Tel: 291-8í7. Tsz: 
207. 

„Isteni Gondviselés" 1872. }{irály-utca 88. Iviujos Pál. Tel: 220-
817. Tsz: 203. 

„I{árpátalja" lfl39. Lehel-utca 4.'c. Dr. Zahorúnszky Ervin. Tcl: 
292-D50. Tsz: 1703. (Tangytrl .. . 

„iiJagyar ICeres::.:t'; 1881. :'\.ndrássy-út S·L Dr. Bayer .i\nta1, ut. id. 
Baver .:\ntal. Tcl: 122-535. T:::z: 20-l:. (Tangylr) 

,.Nádor" -(r) in:-i.J: .• ~\ndrússy-út 1. IZopácsi Sűndor és tsai. Tcl: 
-!:27-344. Tsz: 1D9. ,... 

„Nyugati" lHHJ. Vill11os csúszúr-út 65. Sza:Jó ··Dúniclné s_z. 1.,,.:s~ 
nbonyi Olga, üt. nc1ncs Gebauer Ervin. Tel: ll3-9;:iG. T:;Z. 
201. .. „l .. "'1 

„Oktogon" (r) 178G. Teréz-körút. 3. Dr. Gnúl Endre oro . .-oso °'• 
bér. 1\'Icisc!s .~\nclor. Tel: -!:25-1·.!l. Tsz: 200. _ 

„Opera:· l('lB7. ;\nclrússy-út 26. I-Iélv. özv. Lún1 Elcn1érne, kez. 
I/1111 Súndor. Tel: :~2fi-13G. T:;z: 20G. . .. 

„PoclnHn1 ic::ky'· 1022. Poc1n1aniczky-utca G9. 1-Iadzsy Endre, ut. 
· Gelei GYula. Tcl: 11D-G5-1. Tsz: 222. 
Sr>gitö 1\Jário." lfHl'i. Tcr6z-körút 22. Fenyves Iviiksa. Tel: 122-

" - 454. Tsz: 202. 
„Szent Bertalan·' 13!H1 . ...-\ndróssy-út 55. LadúnyL .:\ndor. Tel: 

42·!--733. Tsz: 20B. . _ . : ~· i. 
,.S:.:cnt Gyfiru!t'' lilHG. Tcróz-körút 37. :rvrc.gyury-I\.ossu La:::-~.o. 

Tel: 12B-(i·l-L T;:;z: 205. {Tanr.;ytr) . ~ 
„S:.:ei111é1ck Ul./Ó[!!!·".:crtár rt." (azelöti: Török. pnllk~~ (r) l 1?,~· 
- I~irúJ\·-utca 12. 1\:.c·z: Giinczi Súniucl; rt. 1gazg;ato: Schn11:·.l 

Rezsi.~. Tel: 22G--!7ti. Tsz: 198. . . 
.THrnlniadár'; 1001. Szondy-utca 52. I-Iéh·. ÖZ\". I~úroly ...-\rnunnc, 

'· bér. Erdö;:; Is\vún. Tcl: 122-032. Tsz: 210. 
VHnios Csá,':.:ár" 1!112. -\íiln1os csúszúr-út 29. Szl:kcly Súnclor. 

" Tc1: 125-·17-L Tsz: 210. 
„llörösmanu I\Iil!á1u'· HJOO. Szondy-utca 23. Bauer György. Tel: 
, llü-819. Tsz: :216. 



'Vil. kerület:. 

,,A.palló" 1895. Dohún~'-utca 88. GrÜIY\Vald Gyula. Tel: ::2:3-105. 
Tsz: 237. 

„.4ranv S::::aruas" 1923. Rúküczi-út 32. I-Ialúsz B0la, üt. özv. Schön
\Viszncr 1\ladúrné (a gyógy$zcrtúr fclerész&t Rúzsó IVIikló~ 
bérli). Tcl: 225-8.J:l. .Tsz: 25·1. 

,,Árpácl fcjcclclcrn;; 1808. Thököly-út 21. Szabó I\:úroly. Tcl: 22B-
621. Tsz: 24.J:. (Tangyti') 

„Bent" 183·!. Elen1ér-utca 26. I\'Iagay I(áln1ún örökösök, üt. 
Bauer iVIátyás. Tel: 221-G-!1. 'Tsz: 259. 

„Coru;n" 1n22. Erzsébet-körút 6. f-I2lv. özv. Feny;,,·es Zoltá11né, 
kcz. Licb1nann Dczsü. Tcl: 222-611. Tsz: 251. 

„Da1njunich" 1911. Dan1janich-utc~1 38. IVIészöly i\'lútyás. T.;::l: 
220-630. Tsz: 247. 

„Diana" 1895. I\:ároly kirúly-út 5. Er6n:,·i Lúszló. Te!: 227-0ell. 
Tsz: 236. 

„Ferenc Jó:::.scj" 190íl. Bethlen GC:bor-ulca D. fiorti Rudolf. Tcl: 
42-!-9.J:9. Tsz: 2·!5. 

„Fortuna" HJ02. Dob-utc2.. 80. I\:oc:;ubn Elcn1~r. Tel; 222-21:}. 
Tsz: 2·!3. 

„Gc1ray" 1012. Garay-tt:r l!l. bolfi:ü IIüvös Lúszló, kez: Burgcl!i 
Ferenc. Te!: 22B-G7H. T~?.: 2·!9. 

„Glória" lülO. \VcsselCnyi-uten flO ficllcr Lúszló. Tcl: ·l2B---5-:!3. 
Tsz: 2-!G. 

„i-Iargita" 19:-!8. IVIadúch I111rc-t0r 1. Fcj6r Enlil .t\ntal. Tcl: 227-
689. Tsz: 1705. (T<l.ngyir) 

„Iiun11ia" 18:10, Erzsébet-körút 5H. E.'.alún Gyula, ül. dl'. Bal!U 
Lajos. Tel: 22B-GO·!. Tsz: 23-L 

„István I\.irá1v" 1900. István-út 17. pctro-..·aszelói és pacséri 
Pocskay Béla. Tcl: -±25-375. T:::z: 2:.Hl. 

,,I\'.a:inc:::.y" 1027. Dob-utca 2-L Siklósi I-Icnrik. Tcl: ·l23-30g. 
'.rsz: 255. 

„l(1au::::<il." 1912. E:Iauzúl-tér 13. Bontha Jenő. Tcl: 22i-258. Ts,~: 
2·:HL 

„ICcleti" 1922. Baross-t0r l·L Bclcznav I\.úrolv, l.H. dr. Dob:';! 
Zsiginoncln0 sz. Lörini::zc Zsuzs:lnna. Tc.!: ,12G-J3J. T.c;z: 
253. 

„ICereszi" 1882 .. Rúkóczi-út 88. Dr . .I-Iaas 1\Iiklós. Te!: '124-120. 
Tsz: 230. 

„A:Iagyarors::ág Véciasszonya" 1888. Dan1janich-utca 1. l\:.ön11cncly 
Elcn1ér. Tcl: ·!2·1-368. Tsz: 2:13. (Tangy!r) 

,,l\Jcuuúltó" (rl 1G2D. Rúkóczi-út 10. Üz\·. Peres ErnűnC, bór. dr. 
Brtl:ay l\Iatilcl. Tcl; 22.3-S5G. T::z: 22B. (Tangytr; 
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,.i\linel'VO" Hll-l. Hottcnbi!ler-utca 6:a. Spcrgely Béla. tci: 42B
Hl·L Tsz: 250. (Tangytr) 

„Szent I1crn1ina" 1BG6. Thökölv-út 23. Nagy In1re. Tcl: 227-811. 
T;:;z: 2:12. 

„S2:c111 Aiii.-l1ís" lfl22. 1Iernúd-utca í. Böh1n Ignúc. Te!: -l'.23-G9G. 
Tsz: 252. 

,.Szent 'l'cré::::i(/" (r) 18'.37. I(irúl)'-utca 53. Özv. Faludi .icnűné. 
iiz\'. Spiegel (;yulúné, Tin1úr Istvúnné, bérlők; ilda.rkovits 
,Tenő és Ti!núr Ist.vún; I(ez. l\Iikü Súndor. Tel; -!28-508. 
Tsz: 229. 

„Toldi 1\Ji/,·/ös" lD·Hl. Rúkóczi-út. 5G. I·Iélv. özv. Szilúgyi .Tónosné, 
üt. E:roh<: Rcz::;üné, b0r. dr. Lajbck Jenő. Tcl: -123-0ül. 
Tsz: 1707 . 

.. Vil:túria'; HHl:1. nrz:-:ébct-körút. 23. Dr. \:Villn1ann Ottó, üt. Rúcz 
Jcnű. Tcl: ·12l-D9ü. Tsz: 231. (Tangytr) 

„Bárcí \Vesseli!r111i·· UlOl. \Vcssclényi-utca 30. }-!éh-. üzv. lVIodra 
I.../1:::z1(:1nó ~z. I\:clccsényi Ilona, bC:r. Roslús Elen1ér. Tet: 
-l.23-íOI. Ts:.: '.2.·!l. 

„Aposio!" 1DD3. J(·,z:-:cf-ki.irút G-L C;:ukor L/:sz!ú. Tl'l: 1:~:3-Di.J.L 
T:-:z: :2Gfl. (Tanr,;ytr) 

.. c;riJf .·"lpponyi Albert" Hl:2D. B:1ro . ..::s-iér li. Bt:r Súndur. Te!: 
1-:!D--5GD. T;:.:;:: 2.'.JL 

.,Baro;;;;" 1D23. Baros~'.-11ic<·t 111. ncn1cs TornE1 Dúnicl. üt. c;úbori 
C~;:i.ir.;y. Tcl: 1:11-0'.27. T::::7.: :277. 

,,C'sillau" lilí:t Rúl·:<iczi-út :·Hl. I\:erc:;z;t:n:·; G:»ulúné, üt. ()rkL·n:,-
1-Iuc;ö. Te!: 13·!-·1'.27. Tsz: :2íi3. (Tanr,;yti·) 

„IIICs nrtJféra·' l:ll'.\'7. Ii.oln:111clli-1uca 12. I-Iofcr ~\ntal. Te!: 1:1.J
;12:2. -T::z: 2fll. 

„Jt!::::scfcárosi" 1022. Józscf-l:ürút ·Hl. I\'lolcll Béla. üt. ch-. Bútori 
Ferenc. Tcl: ~1:Hl-3D:2. T~:..:: 27G. 

„I\.álcáría" 1n:;:i. Baro::-::.;-uica 1:29. Prci:-:ich I\:úrolv. üt. cir. I\:on-
. rúd C;é:z<i. Te!: 1:n-U:2·L T:0 z: 210. . . 
„i\fr1Qyur I\:.oruun" (rl 17DO. l\Iu;:cun1-kürl!t 18. Ü?.\'. \·i(~z dt'. l\-1:1-

tolcsy EJirolyné, kcz. Tc~k~tc~ I::;t-..·ún. Te!: 13fl-825. Tsz: 
2Gl. <Tan.;ytr) 

„IVuuyliuldouu..;s:u1t!J" lU:?.H . .Jr'iz::(:t°-kiirú1. llU. Csernus Lukúcs La
jos. Tcl: l·l:.1-·lO:l. 1':.:r:: :;~;:2. (Tangytr) 

„lVagu1narn1uror~:áu" 1H:2G. I\:<:~rp!:cnstcin-utca 21. .:\ltinann :\la
clúr, üt. I\:Úiéil Cl:;ul;i. Te!: 13;J-ü71. 'l\.:z: :2BO. 

,.II. Rákóc:::::i Ferenc:·· !DOJ. Húkúczi-út :;;-). Dr. IZnorr ZoltC,nnó 
::.:~:. Elek Lh·lci. Te!: I>l7-:HJ1. T::z: :2i:·:L 

„S':n;1utúri1un" Ui2:2. Szt:ntl:irúlyi-u1l·c\ :;:.;. }I,Jv. ii:.:-..-. Szt.:ndrt.:i 
Bóiúnl·, ht:1'. c~:i!L1g ftnrc. Te!: 1:):3-0tlO. T.sz: 275. 
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„S:::ent Család" 1905. Prútcr-utca .J:5. Dr. \Véber Dezső, üt. I(aszl
ncr Súndor. Tcl: 130-230. Tsz: 272. (Tangvlr) 

„Szent Jó:.:sef" 185.J:. IVIória Terézia-tér 10. Szk<Úla László. Tcl: 
132-561. Tsz: 262. (Tangytr) 

„Szent l(eres.:tély" 1882. Tuiútyús-lér 3. Dr. Filó Júnos. Tcl: 132-
-±72. Tsz: 265. (Tangytr) 

„Szc1it László" 188..J:. Rökk Szilúrcl-utca 28. Steiner Oszkár. Tel: 
130-143. Tsz: 266. 

„Szent 11'1argit" 1893. Népszínház-utca 22. Ifj. Sztincsik Istvún, 
üt. dr. I(orúnyi iV!iklós. Tcl: 133-339. Tsz: 269. (Tangylc) 

„Szent Péter" 139-!. Né111et-u1ca 32. Fülöp Péter. Tel: 330-932. 
Tsz: 271. 

„Szent Rókus" 1910. Rii.kóczi-üt 61. özv. I<.oppúny Vil111osné sz. 
l(ollnann Györgyi. Tel: 140-634. Tsz: 264. 

„Szent. Szív" (r) 1761. Baross-utca .J:4. Réthelyi I<óro1y és dr. 
Réthelyi Jenő, kcz. Réthelyi ICúroly. Tel: 339-906. Tsz: 
260. 

„Teleki" lfllB. Gróf Teleki Lúszlö-tér 3. Lúzúr JózscL Tel: 137-
316. Tsz: 274. 

„Vd1.:ö.:itő" 1822. Népszínház-utca 37. Nügele Géza. Tel: 338-:3'71. 
Tsz: 278. 

„1'áro$/lÚ.:::n" 1822. !vluzcuin-körút 2. Pntakfalvy Súndor. Tcl: 
134-957. Tsz: 177. 

„Zrinyi" 1923. József-körút 10. l(aln-1úr IO:. Istvún, bér. IO:e1nény 
Gyula és dr. Szolnoki .i\nclrús. Tel: 139-433. Tsz: 279. · 

x:;. kcriilet. 
p.'"1ngyal" (r) 1847. üllői-út 39. Lüchercr Tatnós. Tcl: 186-23~. 

Tsz: 283. (Tangytr) 
„Du.na" lfl20. Lónyay-utca 5. IO:assai A.rtur. Tel: 188-3·!!.3. Tsz.: 

291. 
„Gi=cl!a;; 1822. Üllői-úl 121. Dr. rirabóczy O.szk:úr. Tcl: 3-±0-3JG. 

Tsz: 204. 
„I-Iailcr" 1922. Gróf Haller-utc::t -14. Graef Tibor. Tel: 132-671. 

Tsz: 283. 
Pásztor" 1830. Rúdav-utca 18. Deér Ödön. Tcl: lSG-006. 

Tsz: 28G. (Tangylr) · 
„Jó 

_.,Jó Szív" 1933. Fcrcnc-1.Cr 1. Dcn1i~u1yné sz. Eibnch Ilona, kez. 
l(len1ann Islvún. Tcl: 338-131. Tsz: 285. 

,,l\Jadonna" 13D9. Iviestcr-utca 38. I\:crnplcrné sz. Péter Tulargit. 
Tcl: 130-810. Tsz: 290. (Tangytr) 

„Nádasdy'' l!J-10. Gróf I1allcr-utca 16-18. Fülöp Endre. Tel: 
1·!0-G58. Tsz: 175·1. 

„Pcídu;~,i S.:c:n _.Antal" 1370. Ferenc-körút 2:.t Dr. 11.,Icrcz Lúszló. 
. ic~:l3G-~)GÜ. Tsz: 2B5. (Tangytr) 

„Sfontas" .1911. Feyc:nc-körút 2. Hél\·. özv. En1ónuel Gt'.:zúné, kez. 
En1t1nucl Geza. Tel: 1tl7-·!·!3. Tsz: 288. 

,.Sas~'- 1.nns. Üliöi-:_út 105. E.:un .i\ladúr. Tel: 3.1.;-6SG. Tsz: 237. 
,.SteJHn~.fC' 1811. Ullöi-ú1. 87. Ncinfnyi Nándor, kcz. \'itCz I\.is

Yolgyi l\Iiron lVIihúly. Tcl: 13:3-832. T::>z: 2!12. 
„S:.:e.111 .'"lnna'' 1892. Soroksári-út 70. Pandula József. Tcl: 131-

930. T::z: 238. (T·H1g:,.·tri 
„S,:·cnt Ferenc" 1872. üllöi:út ;Hl. Go1nbos Zoltón. Tt:l: 130-GGO. 

Tsz: 28·!. 

keri.ilet. 
,,flrany Sas" 18Uü. I\.úpolna-utca 1. Dr. 11.•Iann Géza, üt. Szúntó 

I1nre. Tel: 1.J:ü-102. T.::.z: 297. 
,,l"Iygieio" 192G. Tviaglódi-út G;'i. Dr. Görö<1 Jenőné sz. Buday 

~'Iúria. Tcl: 3.J.8-09-L Tsz: 303. (Tang)·tr) 
..L~te111 0ondeisclós" 1870. IZörl\si Cso1na-út 7. Dr. Fúczúnvi I . .;t-

. .\·an._ Tcl: l·lB-3?1. Tsz: 2.flG. (Tangycr) · 
,,Je.:11:.; .S'.:n·c'· 1026. ü!1öi-úl 12.J:. Dr. Ten1csvúrv I::otvún. Tcl: 

:~..i.n-On7. Tsz: ::io2. (T::!n°virl · 
, . .'HtiiJ/CÍs );irály" }[;Dti. Csnlúcl-~ltca ·l·L Il.1Iúlv Lúszló. b0r. Jenöfiy 

l\Iikló:-o. T;:l: 1-i8-i\13. T:::z: 2íl9. . 
,.Orc.:11" 1\111. Orczy-út ·17. Ifj. Ör\·0nyi Béla. Tel: 13.J.-505. Tsz: 

:101. (Tangy"\rJ 
„Rc1nén1/'' 19:HJ. Gyi.in1rl.ii-út 40. zabolai Csúszúr Ferenc. Te\: 

3-Hl-072. T~Z: 1753. 
.,S.:cnt Er::sébct'' Ul:iO. I-Iungúria-körúl lG. Rinlf\\" Béla. Tcl: 

1-J.:1-81.J:. T~z: ~iO·L (Tungy·tr) · 
..S=c!lt l((!Ul/in'' lfi\HI. Gergely-utca -!O. \Tincze I~tvún. Tcl: 343-

()(G. T:-:z: 300. 
„S:.:cnt. I1,Iii1ály" 1933. P 1.)ngrúcz-út 17. Toóth Tviihúly. Tel: 1·±B-

2GG. 'Tsz: 305. 

.i):t lie1·iilet. 
, . ."\.tcrny Sos'' l!J~D. Lenkc-t0r ·L Erdély"i Dczsö. Tcl: 259-7·1\J. 

Tsz: 1·17. 
„I-Iárorn I-\.1rá1y" 1937. Fchér\·úri-út 2L b. Ba1ús 1\rnúd. Tel: 2G9-

·Hl·L T~z: 17·!:3. • 
,,Irualn~as S:cretct·' 1037. Szent I1nrc herceg-útja GG. Dr. J\ln-i.y

Nc.~ncs Gyula, bér. Ferenczy „Arpúcl. Tel: 25i-23G. T~z: 
17.J:9. 

„LisicHxi S.:cnl 'J'cré.::" Hl28. Fchérvúri-út 8:2. I(lss Sándorné sz. 
H.ufl Terézia. Tel: 25G--:l.3B. T::;z: 1-±4. 



..,Szent. A.ntni" 1928. Budafoki-út 47-·1\L Dr. Tornbor Jenő, kez. 
dr. Beke Géz~1né sz. Ton1bor \Taléria. 'l'el: 25D--738. Tsz: 
1-!8. (Tangytr) 

,,S::ent: Gellért" 1838. I·Iorthy Ivliklós-út '.21. Iviagyary-I\:oss;;1 Gusz-
túv. Tcl: 26ll-fi84. Tsz: 137. 

„S::ent I1ntc" l!llO. I-Iorthv Tviikl6s-körtér 3. Szcgö István, üt. 
Szegő Lúszló. Tcl: -!:58-702. Tsz: 138. · 

„Szent· l{erc.~zi°' 1917. Szent Gellért-tér l. Tcrnújgó József. Tcl: 
259-292 és 268-800. Tsz: 1-lO. 

.. Szent. J(lára" 1938. tiort.hv iVIiklós-út. 51. adásztcveli Te\'ely 
Béla. Tel: 4:G8-517. Tsz: 1702. 

,.Szeretet." 1923. !-Iorthy lVIiklós-út 128. F~!hl'iiius I-Ie:nriknC :::::. 
búró Syntinis Ilona. Tcl: 456-052. Tsz: 1·12. (Tangytr) 

~.;.IL kerület. 
„.4.lkotás'; HlOG. Gö1nhös Gvula-út 3-L Dr. Illés Ede. Tcl: 153-

216. Tsz: 139. (Tangylrl 
.,Csaba rezér" 19'.35. Cs2ba-utc;1 7.:c. l'íél\'. ö::v. Túnczo::o Józ:Sefné, 

ÜL I\:arner :-\kos. kcz. I\:arner .:-\J.:os. Tcl: :35:!-7.J.f.l. T:::z: 

1733. 
„Isten S:cnic" 1!l::!B. Bi'l:;ziirn10nYi-Llt 3G·b. \Túrbír0 G::i·1rg;:n0 sz. 

dr. Snerlú[!.h ISsztcr. Tei: · 1:i.;-5!ií'. T:-:.z: 1-±5. 
„.I\'Iagyarurs.zág "l/édnss::onycc' 188:). lTü1nuüs G;.ula-li\. 1-b. D

1

• 

I·I(;ray :-\ndor. üt. dó\·<ti Sziiliö;-;y iiri_il-:ü:'i\;c;:. 'fel: li'i:J-F„1:·;. 

Tsz: 135. (Tangylrl 
_„i\'látyás király'; 1B9\) .. Búró Eötyi.i:;-út. 4. (1st0nhcgyl. Dr. Sch1nidt 

Dczsöné sz. \Vic.:-:ncr l\·Iúrta. Tel: 1G5-'.207. Ts7.: 1:3G. 
„Rcn1én1r' Hllf!. C~yűri-úl B. Sz. Szi..H.s Ernó„ Tcl: ::;5:~-ll-l.. 

Tsz: 13·L (Tang:ytr) 
,.S:c11t. .Lioncs'; 18:.!.9. i-J6n1ct\·i'ilgyi-út 5G. nCn1clprónai \Yolff La

jos. Tcl: Li-±-876. Tsz: 1-Hi. (Tang:,·tr'J 
„S::ép Ilonn:· 1n:::;~. I·Iidcgkúti-út 2. budakeszi \Vclirc;.; Gyul;.1. kt:Z

d1·„ budakeszi "\Vei.irc~; Súnclor. Tel: lfl·l-:::;S:;. T:;z: 1-±1. 

}~J]lL 1·:erii1et. 

„Bék!.'." l!.l35. Bl:kc-i.ér 11. Tóth Ilon:t, üt. Tntör 3{17.::'(~fnl:.. T(!\: 
491-113. Tsz: 227. 

„Danubiiu;" i910. ·vúci-út 155. . . kcz„ .)oYiún Fúl. Tcl: '.lül-
537. Tsz: 2.17. (Púlyúzat aL:.tl!) 

„Fel!C:r G(l/anib'· lf.101. Húbcrt. I\:úroly-körút GO. Struu:;z A.rn1in. 
T..:1: 291-931. Tsz: '.20!!. 

„Le7ic1„ 1D29. Vúci-út -ln. I\:orúni Zolti1n. 'fel: 291-·fl'.Hl. T:-:z: 2'.!.ti. 
„PeUifi" lD'.23. Szent Lú;,;zló-út 7~ -~t. Dr. Pethes B·~l:L T'-'1: :2Hl--

7·l;i. Tsz: 223. (Tangytr) 
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,.Phönix" 1912. \Túci-út. 87. Janitsúry Lúszló. Tcl: 291-328. Tsz: 
220. ('Tangytrl 

,„S::abad:;áo" 1fl07. Róbert I<.~1roly-körút 10<!. La111berg I. l(úroly, 
bór. Lukúcs Dénes. Tcl: 2Hl-916. Tsz: 213. 

Xf\F. keTUlet.. 

„.4.réna" 1908. Aréna-út 29. Polatsik JózseL Tel: 42·1-589. Tsz: 
2-1:2 . 

„.4.tli!a" 1935. Nürnberg-utca 8. l(rebsz Géza. Tel: 296-051. Tsz: 
1710. 

„1-Ittnianitas" 1922. Erzsébet kirólyné-út 30. Czukor Gyula, üt. 
dr. 1\riaurer I<.ornél. Tcl: 4.97-550. Tsz: 221. 

,.I-Iungária" 1G99. Thököly-út 87. Dr. ICasztriner Péter. Tel: 496-
508. Tsz: 238„ (Tangytr) 

„.Jórernénuség" 1935. Erzsébet. kirúlyné-út 10/L Csercnycy Géza. 
Tcl: .J.97-55~1. Tsz: 1718. (Tangytr) 

,,Örnngyc!l" 1392. Bosnyúk-utca 1. I·Iarsúnyi E'.úroly. Tel: 296-
-!:22. Tsz: 235. 

,.Pannonia" 1900. I.::.crepcsi-út 2-L Szilvússy Gy. Lúszló. Tcl: ·!90-
3-!9. Tsz: 2·!0. 

..S:-:cnt „4ntn!·· 1833. Für0::z-utca 17. Betegh IZúroly. Tcl: 2DH-
2-!0. Tsz: 2:".iű. 

„S:.:cnt ·vcndcl" 1asn. l\:.crepesi-út 1'..:8. I\:ncla Erzsébet. Tcl: 2~Jl-
115. Tsz: 2HB. 

.. S:.:ent 1-'eronil:a" lfl32. Erz::-12bct kirúl~·né-út 100 b. Vitéz Tor
da,v Ferenc. Te!: 2U7-G::!5. Tsz: 257. 

„T/1iiköl1r· 1\126. Thiiköly-út 17B. iVIujorossy Béla. Tcl: ·!DG-971. 
Tsz: 25li.. (Tangyi r\ 

Vidéki gy6gysze•i6mk. 

:\ha ( F'e,iér) l. ·11DQ .. Őrnngyal" 1SD3. Scheflcr /\.ntal (fiók
kal Súrl;:ere:szluron; Szfv.). 'Tsz.: 1. 

.-\h:iúj.-:zftnlú (~\haúj) L '1650 (l{ass). 
..Fehérldgyó' ( r.) 1.81~. FÖ-u.i..ea. 1·L ldsk. :.\Ieiscls Irén, 

kez. özv. l\Iciscls l\íiklósné. rrc!.: 1·"1. 'Tsz.: 2. 
„?>.fadonna" 1~12:-). Júszay-tér 2-L hé\v. özv. Szalay 1Ii· 

hú.lyné. kez. I\:erekes Etelka. Tel.: 31. Tsz.: 3. 
~'.;J'~iúj~:.;.ina ( ~\baúj-1~orna). 1. 1GGS ~.1Ief:;:rvúltó" 191'1. "c:osz

Lón~'i ~Iór örökösök. kcz. Sclnvin1n1er 1\ndor, Tsz.: 
1·l70. tIZa~s.). 
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. '1hfrd:-:.:zalú!;: ( S2olnok) 1. 7G27 .,l\Iagyar I\:oronaq 1885. I\:er
tész Ernő Istvún. 'fel.: 15. (Szoln.). Tsz.: 4. 

.-lJHrny (Pest). !. 13.202 (Pest-dél). 
,,l\icgvá\1ó" 1920. S;::ent István~tér 1. Csen1iczkv Fri

gyes. Ut: Cscn1iczkyné l\Iáthé Berta. Tel.: 0n:'. Tsz.: 
7. ('fangJ.rsztr.) 

„Re1nény" (r.) 182·'1. I\:ossn.th-tér 4. dr. En1ber Elcinér, 
bér. Szabó Gvula. Tel.: 25. 'l'sz.: 6. 

„Szent Isttván ·kiró ly" 1911. I\:ossuth-tér 9. Perényi 
Gyula. Tel.: ;:i.J. Tsz.: 5. 

.4.es::-- (Pest). l. 1279. „:\Iegváltó" 1887. Juszkó Gyula (Bud
vicl.). Tsz.: 8. 

Ada (Bács). l. 13.368. (Délv.). 
„?\-Tegváltó" 1921. I-Iorthy :i\'liklós-út 7. l(öpeczy Sán

c101'. Tsz.: 3500. 
„Szenthfi.ron1súg" (r.) 18-13. I\:ossnth-u. :1. Z\vick Re

zső. Tel.: :,~1. Tsz.: 3501. 
:ldács (I-Ieves), 1. 358-L .:iviegválló" (f.) 1035. vőlcsei C·~up

pon 1\ntal, kez. Orosz J únas CV:í.n1osgyörk fiókja; 
I-!cv.). Tsz.: 10. 

.:\:1;in;.· (Fejér), l. :3DG·l „~TegYúlló'' 1819. hél\-: öz\·. \Tajda 
G:~cuJúné, kez. dr. :ü;itolcsyné 'lajda Ilona. 1'el.: 18. 
(Szfv.) Tsz.: fi. 

l\p;úrd (Zen1plén) lúsd: Zcn1plénagúrd. 
~2..).jha (\1eszpré1n), l. :::::125. „Jóre1nény". lSS3. Heffler Fe

renc. Tel: 19. (Szfv.) Tsz: 11. 
:l,inácskö (Gön1ör). 1. 1113, .~?1Iec:':Ú1tó" 191'.?. i\Iérész Civő-

ző. (llfük.) Tsz.: H,10. ~ • 
:1dn1asng~'.::~tg (fdúra1naros), 1. l5S2). „C.;r. Széchenyi Ist

vún'' 186'). özv. Csóti ?dúrkné sz. "'i/ékony Julianna 
( Sztin.) Tsz.: 2GOO. . 

/~l;:naszl~tti!::t (i\Iú1·n.n1aros), l. 8770 ... Szent Istvún'' 1SS9. 
hélv. Ö7.:V. Steuer .Jenöné1 kez. Za1únff~r Györg~'· Tel.: 
83. (?dunk.) Tsz.: 1·1,17. 

.-1i.lag (Pest). l. ;)788. „T\:incscn1'' 1913. hélv. ÖZY. dr. C~er
bert Ott.öné, kcz. Gerbert 1\ndor. Tl: 21. (Bud-\·id.) 
Tsz.: 12. 

:\lH-f} ( Fej2r). l. ;)1-11. „Őrangyal" 192-L Gergely Jenő. 1'e1.: 
18. (Szfv.) ~r:::z.: 1:). 

t 
fi 

1 
j 

r 
i 
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.-lpáti lásd: J ásza pá ti . 
Apc (Heves), !. 298•1. „Isteni Gondviselés" 189G. Kesslcr 

Gyula. Tel.: 19. (Hcv.) Tsz.: 23 . 
.-\postag (Pest), 1. 2677. „I(ossuth Lajosn 1906. hél\·. öz\· . 

Hetényi Dénesné, bér. Faragó 1Iária. Tel.: 2. Tsz.: :2-1. 
ilra.nyosznt:>gg~·es (Szatrnár) t 1. <1452. "1:\..ngyal'' 109. hélv. 

özv. V\Teinric11 I\:árolyné, kez. Gönczy Sándorné sz. 
Weinrich Zsófia. (Sztm.) Tsz.: 2604. ' 

Aszód (Pest), !. 5695. (Bud-vid.). 
„Isteni Gondviselés" 1922. I{ossuth Lajos·u. 53. Péri 

Béla. Tel.: 23. Tsz.: 26. 
„1Jagyar király" (r.) 1835. Podn1aniczky-tér 2. Bur

ger Zoltán és neje. szül. Biró Judith. Tel.: 17. 
Tsz.: 25. 

.-1\·asfclsíífalu (Szatn1ár), l. <1790. „:rviegváltó" 1858. Nary·r 
István örökösök, kez. Bernáth Ella Ilona (idén~~ 
fiókkal Bikszádon; Sztn1.) Tsz.: 2605. · 

:1.\·asú,iYfrro.s (Szat1nár), 1. 2509. ,.Csillag" 1915. E1nbcr 
Bence. (Sztm.) Tsz.: 2606. 

,;~brán:y (Szabolcs) lásd: Fclsőábrány. 
.4..cs (I<ornáron1), !. 6251. „Szentlélek"' 1872. Galan1bos I\ál-
- 1nán (fiókkal Gönyün; Győr). Tsz.: 27. 

:ldánd (Son1ogy), !. 1974. „Örangyal" 1882. l\Intolcsv Ist-
- ván. (80111.) Tsz: 28. ~ 

.4..l;:osfalva (:lviaros·Torda), !. 108·!. Sa111't0 s" 1900 Be „. ~ „, , --· · rgcr 
_ Gusztáv (Szfd.) Tsz.: 2607. 

1\hnosd (Bihar), 1. 2500. „IZ:ígyó" 1907. Dobsa Súndor. 
Tel.: 9. (Nv.) Tsz.: 29. 

I3aüócsa (Son1ogy), 1. 2883. „l\Iegváltó" 187•1. Draskovit:h 
Géza (Son1.) Tsz.: '.10. 

B:ulacson:rton1aj (Zala), 1. ~71G „.i\ngynl" 1911. Huszár 
. I{á1:oly (Zala). Tsz.: 31. (Tangyfr.) 

!3a.1a (Bacs). !. 32.275 (Délv.) 

XXXI 

„I.Zereszl" 1885. Erzsébet kir.-u. 28., dr. Geiringer .J {t
nos. Tel.: :350. Tsz.: 85. 

„Szenlháro1nság" 18·1::l. Deúk Ferenc-ulca 1. Dr. 'l'lni· 



ry Gézáné sz. 11ajor Erzséhe~, bér.· Pithó lviihály. 
Tel: 186. Tsz: 32. 

HSzent I~tván" 190,1. Budapesti-út 76. Görbe Gyula. 
Tel.: 018. Tsz.: 36. 

nSz~ntl~lek''. 1879. \Törösn1arty-utca 1<1., dr. :iYiakray 
Laszlo, ber. Body Mihály és Kopp Dezső. Tel: 123. 

„Tsz.: 3'1. (Tangytr.) 
„Udvözítö" (r.) 1788„ Lovassy örökösök és özv. 

Wéber Dénesné. Tel.: 136. Tsz.: 33. 
llajmok_ (Bács). 1. 11.569 (Délv.). 

„Orangyal" 1926. }lorthy 1Iik!ós-út 6. vitéz Jeszenszky 
Ernő. Tel.: 33. Tsz.: 3506. 

„Üdvözítő" 1872. Horlhy Miklós-út 11. Pfeiffer Ist
ván. Tsz.: 3507. 

Bajna (Esztergon1), 1. 2006. „Isteni Gondviselés" 188.:1. 
h~lv.: özv. I\:oretkó Gézáné, kez. Dezső Géza. (Buc1-
v1d.) Tsz.: 37. 

Bajsa (Bács). 1. 5018. „J\Iegvúltó" 1937. Dantian József 
(Délv.) Tsz.: 3508. 

Bal;:onszo.ntha~hcly ("\Teszprén1), 1. 1783 ,.?lfadonna" 1916. 
Sze1berling Ferenc (Győr). Tsz.: 38. 

Baktal~rúndház:t (Szabolcs)·. l. 2630. „?ITegváltó" (r.) 1838. 
_ Jona örökösök. kez. Gaál Béla (Debr.) Tsz.:· 39. 
n~alass~·~·rarn1at _(Nógrád), l. 12.35,1 (Bgyt). 

„iuag:-,rar h.orona" (r.) 1819. R;'tlróczi fejedelern-út 22. 
Rehrnann Rókus. Tel.: -1~1. Tsz.: '11. 

„Szent ~L\ntal" 1831. id. I\:öhaln1y Elek. 'fel.: 89. 
Tsz.: ,12. 

nSzen~_lélek" (r.) 180-1. I\:ossuth Lajos-utca 2. Büchler 
Jeno. Tel.: 51. Tsz.: 40. 

Balantonaln1ádi (\Teszprérn), J. 2283. „Balaton" 1914-. Ri· 
may István. Tel: ,L (Szfr.) Tsz: 43. 

Balato~1hoglúr (So1nogy), 1. 2966. ))Boldogságos Szűz Jviá
na'_'. l~}·l. Sárlory Lajos. Tel.: ,11 (Som). Tsz.: 44. 

Balato1:foka.1ar (\ieszprén1), 1. 21,14. „Turul" 1902. Duha 
Tivadar. Tel.: 8 (fiókkal Lepsényben). (Szv). Tsz.: -.!5. 

Baiato!1fii!dY:ír (So111ogy), l. 327. „Gondviselés'' (f) 1909 
'I anacs G3.:ula örökösök (!\:őröshecry idénvfiókja: 
80111). Tsz.: 4(), ' t:i. ' • 1 
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Balatollfiircd-falu (Znla), 1. 31·19 .. ,11egváltó'' 1923. Takács 
János. Tel.: 56. (Szfv.) Tsz.: '18. 

Balatonfiired-fiirdi) (Zala), 1. 3827. „Oroszlán" (r.) 1797, 
özv. Orbán Ignácné örök. J. l(ovács Béla, kez.: J. l{o
vács Béla. Tel.: 91. (Szfv.) Tsz.: '17. (Tangytr.) 

Balatonkenese (\Teszprén1), l. 3265. „Csillag" 1918. Sz. 
Tóth I\:áln1únné sz. Nényei \Tiln1a. Tel.: 20. (Szfv.) 
Tsz.: ,19, 

llalatonkiJit,i (Son1ogy), l. 2878. „Gondvíselés" 1926. Su
jánszky Jenő. bér. Bolits Jenő (fiókkal Balat.onújhe~ 
lye:n; Som.) Tsz.: 1724. 

Balatonlelle (Son1ogy). 1. 2612. ,,Ezeréves Tuiagya.ro~·szág" 
1939 .. J. Kovács Béla Mihály, bér. lvI. Csiszár Arpád. 
Tel.: 51, Tsz.: 50. 

BaJnJcinnária (Soinogy), 1. 867. „Segítő 1'Iária" (f) 1928. 
Boleinan Éhn Lajos. Te!: 12. (I\:éthely fiókju, Son1.) 
Tsz.: 51. 

Ila!aton"'z{1rsz{J (Son1ogy). 1. 195·1. „.Angyal" (f) 1930. 
Fúbry Ödönné. kez. Fábr:v Ödön (Balatonszernes fiók~ 
ja: Son1.) Tsz.: 52. 

!~alatfn1szen1es (Soinugy) .1. 1210. „.:\ngya1" 1022. Fúbry 
Ödönné sz. kovásznai Csutak Edit (fiókkal Balaton~ 
szárszón; Son1.) Tsz.: 53. „ 

Balaton~z~~ntg·yiir:.;r (So1nogy), l. 1·1·15. ,,Orang~'al" 1897, 
úg-ói Saarv Jenéí. Tel: 11. (Son1.) Tsz: 5,1. 

Balato;·i.újhely ·(Son1ogy). 1. 1056. „Gondviselés" (f) 1933. 
dr. Sujúnsz1'i:y Jenő (Balnlonkiliti fió1\:ja; Son1.) Tsz.: 
55. 

I~alatonzan1úrdi (Son1ogy) .1. 1991. „?liagyar korona" 1927. 
Fodor J\Iúrionné -sz. Török Gizella. Tel.: -12. (80111.) 
Tsz.: 56. 

!~ahtYfrrús (Jl.Tnros-'J'orda). 1. 1081. .Gondviselés" 1903. 
hé1v. özv. Szilúgyi Lajosné. l;:ez.: Schneller Zo1tún 
(Szfc1.) Tsz.: 2608. 

li1tdli:ány (Szabolcs), 1. 739G. „Fehér kígyó" 186·1. Balkányi 
I\:álinán. Tel.: 18. (Debr.) Tsz.: 57. 

Ilaln1azújYúro:-, (J-Iajdu). l. lG.308 (Debr). 
„Örnnr.:val" :1807. IZ:ossuth-tér fl. Szécsi Dezső. Tel.: 

18. Tsz.: 50. 
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„Szenthúro1nsúg" 1855. Csegci-u. 1. hélv. özv. Pá.lfy 
Gyuláné, bér. Juhász István. Tel.: 9. Tsz.: 6-S. 

!~aJtay[tr (\Tas), lásd: Bérbaltavár. 
Barahús (Bereg), J. 1563. „Bethlen" 1927. hélv. özv. I\:ovács 

Lajosné, kez. I\elen1en Róbert (?dunk.) T3z.: Gl. 
Baracs (Fejér). l. ::lO•!ö .. ,Re111ény" 1928. i\Tec1gyessy György 

(Szfv.) Tel.: Dunaföldvár 206. Tsz.: 62. 
Baran;\·ahán (Baranya), 1. 2513. .,i\ngyal'' 19JO. Pesity 

\
7itályos, kezelő: rákosdi Jakab Gézáné (Bar.) Tsz.: 

3522. 
Baran;vaszabolcs (Baranya) lásd: Jviecsckszabolcs. 
Eara.nyaszcntléirinc (Baranya), 1. 2903. „Szent István" 1877, 

dr. Jl..Iuró Lászlóné sz. Csonka \ 7ihna. Tel.: 24. (Bar.) 
Tsz.: 63. 

!~arái:li:<t (Bihar), J. 1721. „Re111ény" 1934, dr. I\:eresztesi 
József (Nv.) Tsz.: 2609. 

Barcs (Somogy). l. 8229 (Som.) 
„Igazság" 186-1, Horthy i\Iiklós-út 80. E:ohut Pál. 

Tel.: '!Cl. Tsz.: G·J. 
„J\Iegváltó" 1893, Széchen3d-ulca 17. dr. l\Iecs-Balogh 

F1erenc. Tel.: „lí. ·Tsz.: G5. 
D.arczili:a. (Borsod). lúscl: Snjókazinc. 
Barót (l-Iúron1szék), 1. 2903 ,.I\:o;:ona" 1827. vitéz Bán _4.r

pácl ISzfcl). Tsz.: 2G10. 
Battonya (Csanád) l. 1:3.294 (Szeg), 

„l\L1gyar király" (r) 1832, fiorthy :\Ii.klós-út 80. I\:auf
n1an Gyula és l\:aufn1an I'l'!argit. kez.: I\aufn1nn 
Gyula. Tel: ~12. Tsz: 66. (Tangytr.) 

„Örangynl" 1001, IIorthy 1íiklós-út 83, Sarkacly l\Iá
ria. Tel: ·lG. Tsz: 67. (Tangytr.) 

„Szeretet" 1026, I\ovácshúzi-út 10. Szappanos Béla. 
Tel.: 21. Tsz.: 68„ 

I~úes (B:':cs) l. :JD0:2 .,100 esztendős c:cbauer patika." 1838. 
nen1es Gelnnier Ervin. Tel.: 21 (Délv). Tsz.: 3509. 

!36.e~ahnás (Dócs) l. 13.318 (Délv). 
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„Szent István" 191•1, ... A.pponyi-tér ·L Rónay Dezső. 
Tel: 89. Tsz.: 70. 

„Szentlélek" (r) 18:35, ..:\pponyi-lér 8. Pra.efort József 
örökösök, kcz.: Praeforl Ferenc. Tel.: 90. Tsz.: 60. 

Gyártmányok: 
l{apszulo 
Gyógyszerzccskó 
Ostya, vény és portósko 
Signaturók művészi kivitelben 
Impregnált „Herkules" kenőcsdoboz 

és tégely 

M 2gyarnrsz6g ~e9mi9yobb gyógyszerészeti 
pap irórngy6ra ! 
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Bácshoko<l (Bács) 1. '1262 .. Bzent Erzsébet" 1891. l\:raSsy 
Félix. Tel.: 18. (Bács). Tsz.: 71. 

Búcsfeketehl'g;\· (Bács) l. 5168 „(irangyal" 1896, }Iauszer 
Jakab (Délv). Tsz.: 3510. 

Bácsfüld\'Úr (Bács) l. 6627 „Isteni gondviselés" 1893, lviar
kovits _'\ntal (Délv). '!'sz.: 3511. 

.Búcskereszf:ur (Bács) 1. 5500 „1\Iegváltó" 1927, Szolonárné 
. Polivka Hona (Délv). Tsz.: 3512. (Tangytr.) 

Eacskertes (Bacs) 1. 3162 .,Szent _J\.nna" 19<11, Csávosi Ti
bor. Tel.: 7. Tsz.: 3656. 

Búcskossuf.hfalya (Bács) l. 8229 „lvfegváltó"· 1863, fviodrcsin 
János (Délv). Tsz.: 3513. 

llácsordas (Bács) !. ,1371 „Salvator" 1917. vVeiler Péter 
(Délv). Tsz.: 3514. 

Bácssze.ntiYúu (Bács) 1. 5955 "\Tédanya" 1912. Schnlidt Ja
kab (Délv). Tel.: 6,1. Tsz.: 3517. 

l~úcstopol;va, lúsd: 'l'opolya. 
Búcstóv[t.ros (Bács) 1. ·J.2,18 nl\Iegváltó" 1902. Bulej József 

(Delv). Tsz.: 3521. 
];ánff;vhun~·ad (I\:olozs) 1. 5118. (l\:vár). 

,.Szarvas" 1810, I\:ossulh Lajos-utca 2. Zobel I-Ierrnann 
Tsz.: 2Gll. 

1·-" 1888, Fő-tér 2. Pop György. Tsz.: 2612. 
I~únhegyes lásd: Nagybánheg:v·es. 
]iánhicla (I(on1áron1) l. 11.754 „Turul" 1927. Zachár I\:á

roly. Tel.: i:l. (Győr). Tsz.: 72. 
Búrúnd (Bihar) l. 3785 „őrangyal" 1893. Szendrey Súndor. 

Tel.: :3. (Nv.) Tsz.: 78. 
Bú1a ~~'olnal i. 3G7l „Szent 11ihály arkangyal" 1930. V\!illy 

haroly (Tol). Tsz: 74. 
lBátasz~k (Tolr;a) ~· 7151 „Szentháron1súg" 1836, özv. Pong

racz ,!:-~1Josne, bér.: J{ugler István. Tel.: 65. (Tol.) 
Tsz.: IQ. 

:Bátürli:eszi (E~ztergo1n) l. 363() „Őrangyal" 189:3, . .:\„bonyi 
Endre (Eujv.) Tsz.: 1168. 

B·úios (l\faros-'I'orda) l. 15,15 „.t\rany oroszlán1
' 1881. Bro~ 

ser I-Icllnu ~" kez. Broser }Ieln1utné sz. Both }Iern1ina 
(Szfd.) Tsz.: 2G13. -
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llát,·a (Pest) l. 3554. Szt. László 192,1. Szász Sándor (Bud
vid.) Tsz: 76. 

Búi;\"U (Bereg) l. 1899 „Isteni C~ondviselés" 1913. Fridernann 
Béla. Tel: 9 (Munk). Tsz: 1415. 

Belatinc (Zala) 1. 1532 ,,Isteni Gondviselés" 1889. Pályázat 
alatt, kez: vitéz Ferencz István_ Tel: 7. (Zala). Tsz: 
3659 . 

llelecl (Sopron) !. 2910 „Megváltó" 1892. Réman Béla. Te!: 
25. (Sopr.) Tsz.: 77. 

Bercel (Nógrád) 1. 2277 „_.:\.ngyal" 1898. Iürály B. Lajos 
(Bud-vid.) Tsz.: 78. 

Bereck (Háromszék) !. 2821 „Megváltó" 1886. Illyés Lajos. 
(Tel.: 14. (Szfcl.) Tsz.: 261'1. 

Beregrákos (Bereg) 1. 3578 „„i.\.ngyal" 1880. Ehrenfeld Jenő. 
(Munk.) Tsz.: 1'132. 

Beregszász (Bereg) 1. 19.377 (ldunk). 
n„:-\ngyal" 1877, l\:ossuth-.tér 3, ne1nes Száva Ferenc 

Antal. Tel.: 96. Tsz.: H27. 
.,Glória" 1909,. \Verbőczy-tér 4. _<\rvay György. Tel.: 

1-17. Tsz.: 10SG. 
„?-.Ieclve" (r) 1813, _.:.\r11ád-utca 2, özvegy 1Iór Sándor

né. Tel.: 99. Tsz.: 1393. 
„\iárosi" 1918. Rákóczi-tér 1. Fekésházy Zoltán. Tel.: 

130. Tsz.: 1367. 
!~erekl;öszürrnénr (Bihar) 1. 3167 „I\:orona" 1886, hélv. özv. 

Pcczold I\:árolJ?1é, szUl. felsövattai Y\Tattay Gizella, 
kcz. Peczold Tibor (Dcbr.) Tsz: 79. 

l~erentend ( Baran.ya) 1. 3023 „l\Iagyar korona" 1896. Tóth 
I\:álrnán (Bar.) Tsz.: 80. 

Berett.~·ószéplak (Bihar) 1. 2912 "1Iegvúltó" 1885, hélv. 
özveg:i..- I\:ékessy Ist.vánnét bér. dr. Urn1ánczyné C~aál 
Irén. Tel.: 5. (NY.) Tsz.: 2615. 

Berettyóújfalu (Bihar) !. 11.778 (NY.) 
,.1\Iagyar I\:orona" 1SH7, I\:ossuth-u. 'l. Pályázat alati, 

kez. \Tinuay Pál. 'l'el: 29. Tsz.: 82. 
„Gróf Széchenyi" 1836, Horthy l\Iiklós-út 4. Puky 

~Jiklós, lit: Liptlrny Albert, köz.: Lipthay Albert. 
Tel.: 5·!. Tsz.: 81. (Tangytr.) 

487 



C ;u:~ó (So1nog:v) l. ·1SR6 (Son1). 
,.D·íegvá1t6" 18·~7. Széchenyi-tér 2. Galambos I{8liniu. 

Te1: fJ6. Tsz: ;\52. 
„s'7~hncls{1qn 1}118. Pet6fi-tér 28. hélv: özv. Bolemann 

f.::1111 Tlfih;,l:vné sz. Bóné Sárn., kez: Józsn. Lajos 
Tlfih"i.l,·. Tel: 7:i. Ts7: 3;13. 

C:-;uc-~l! (R.;r"'-) l. 10816 rn&lv). 
•. Errf..57:;{>7" 10::16. Ffitler ~\do1f--utca 67. DavidoYác 

PPter örMkösei. 1:ez: Dó:~D. Ferenc. Tsz: 3:133. 
.. Seaítö Jlfiirin" 1 SS7, Tfitler „Arlolf-utca 8•1. Szretvkov 

1\fP:\n, kez: I-Iavflr 3:\nclor. Tsz: 353,!_ -
C:-;::z rl.'TvitY"ri) 1. 2,!R::: „S7enthfl.ron's0,g" (r) 1806. ifj. Je

zovits I\:álrnún (E:újv). Tsz: 1:15'!. 

Dúrda (Bnr.:.nva) l <!006 „I'\'rn:zv::irhon \/édnsszonya" 18•10, 
TCrf>.ter Enr1rc. Tel: :J6 (Dé1v). Tsz: 3585. 

Dávod fBf:cs) l. ~23S „-" (f) 1035. Bieliczky I\:áro1v. bér: 
).Tóczúr r:úhor. 'J~c1: 10 (1-Iercegszántó .fiól~ja: .Búcs). 
'i'sz: 1728. 

Drhret'{';~ CRaidu) 1. :!2.060 (Dehr). 
„.:\..r:1n\' anr.:val" (r) lfi70, Ferenc József-út GO. Bfu1ö 

J\ndor. Tc1: 2·!-5:i. Ts:,: :i54-. 
,,.P ... ranv egvszarvú" (r) 1.772. TCossuth-utca 8. Grósz 

l\Tn_gv Ferenc. Te1: 2·l-!lű. Tsz: 361. 
„}.rnnv .!ónos" 1023. Csapó-utca GG. Bozóky C~y·örgy 

nrnkösei. bér: 801110,gyi Sándor. Te1: 11-78. Tsz: 
372. 

„,i\rnfirl fcicrlc1en1" 10:11. l\íikes EdiL Tsz: ?.7,L 
,.Bor.s!;:<"!:v" 101:-:S. Ccg1P.d~11!rn 22. özv. I„~ssf.nvi József~ 

n'~ h{:r. Prc:hoffci: .Tc:nc'i. Tr:1: 2\'.'J-1-1. Tsz: 36D. 
„Co:i11c:.g" 1900, J-\rpúcl-tér 1. Bc1~c Bnrnn. Tel: 29-32. 

Tsz: ?,GO. 
„C::;0li:on::d" 100G. >Tcstcr-utcll -!.3. Batáry Istvtin. Tel: 

10-15. Tsi;: :::65. 
,J-Tnn:!(1ria" 1n:=:2. I"\í„ Szobo:::,zlói-u. :1/f. S::oboszlni 

Sz;ibó Jenő. Tel: :=:2-50. Tsz: :-i7;J. 
„I::::í-cni ~:rnrlvisr1fs" 1004. Pf'l"(-ífi-tér G. Székel;,: .,,\dor

i:'1n. kc::: .Tuh'.l.v I1nre. Te1: 8:2-Sl. Tsz: 363~ 
,.J{ígyó" (l') 1S1~ ~:íihalovits .Tcn(í i.Jröl:ö~;ök. ke:-:: 

1'"',..,..1 lvieo·v·iltó" 1918 I\:ercsztély 
Albo.rtfnlYn (Pest)· L. '. '-' · ·. ~ 1 T':l '. Bp ·.;56_:_019. (Buc\-

János, bér. Puffer1 LUJDt>. 1: • • • -

vid.). Tsz.: H. . ., " 30 p l · Pál Te1 · 
'lb „ (P sl) l ·1')93. , T.viecrva1 to ' lt.i . u ony1 . . .. 

~·::i.. erll e. , . - ' ::_ 
17. (Bucl-vid.) Tsz.: lD. 

~Pierti1·sa lásd: .AJberti és Irsa. _ , 
.Ai~sut - (Fejér)' l. 1668. „.J ózsef nádor" 1882. Gorka Arpad 

(Szfv.) Tsz.: 16. . 1 · i· " 1925. :Mó· 
. .\lg;yö (Csongr:id), 1. 515~. „Isteni gon:v1~e es 

zes Elen1ér (Szeg.). rel.: 22. Tsz„ 11. 
:\.hnúdi lásd: Balatonaln1ádi. 

A Dr. Wcmder gyógyszer és. ~opszt;rgyár r. t. 
ujabb synthetikuo kész1tmenye1: 

_>\NT!Si-\.CER drugée 
( nu triurncliph enylhyd
nntoinat) 

CE='i'TftOTON injcc'\ió 
l o-p11t.:1 lsavu.s-bisdiae
thylanlid) 

DOPIDPJN tub1('tta 

Az cpilepsia gyógyszere 

l(öz.ponti újjúClcsztö s~cr 

Szellcnli és test\ telj_L'.;í'.11:é~ 
11yckt:t foltozó clen!uto 
szer 

.:\ :::zervezct detoxic :tlüsúra 

\ pll'.'nyl-111c1..l1yla11: ino
propanhydro..:h.lo:·1d_) __ 

GLUT:\.TO::CIN ll1JCCllO 

tGluL:ühion) 
i\lETROIC11'T injectio. . l 

( 
1 l 1 ~vnthcLiltus pctcfé.szcli. üvo

c\razéc, púlcilu1 . ·-··-el· -
~ \ t \1 ) · nat ltészitlnény hydro:.;:y-diacthy s ·1 )en 

p„Ql'TIN injcctio . 1-::Ulönbözö fertöz6sc1t che
n1othcrapcuticun1-:i ( succinyl-sul f ani 1y 1-n n11-

nopyrid in-na t ri un1) k 

SULFOGU1\.NIL to.blc~!:
(Sulfoguo.nidin dl'. \'van- Bélfcrtözésck. vérhas ellen 
der) 

TP~OPISTON injectió 

1 
csepp, dragée. ltúp, bo.by 
kúp (phcnylp.ropylccct
sa v-diacthy l-a n11D0-
011ethuno1 cstcr hydroch\o- l Jó ~· Erélyes görc.:.so <.. 

rid) 
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.>\ln1úsgaigó (Szilágy), 1. l;Y16. „--" 1ft3·1. YVa;;1cr !Zlúra 
(szünetel) . 

.:\lpár (Pest), 1. ·1950 „őrangyal" 1S92. Pfalcz IZáll11án örö
kösök, bér. Bech Béla (Pest-dél.) Tsz.: 18. 

:'1!sóábrány lásd: Felsöábr[tny . 
...-'1.lsócsernáton (I-Iúron1szék), 1. 2272. „Szent. Í\J1lal" 1025. 

Győri I\:álnuí.n (Szfv.) Tsz.: 2G01 . 
. ·llsúclalias (Pest) ,1. 2590. „Rc1né11y" 18'.39. Fónagy Súndor. 

Tel.: ,17. (Bud-vid.) Tsz.: 19. 
fllsódon111orú (Zala), l. :320'1. ..Isteni Gondviselés" 1889. 

1\ntauer IstYán (Zala). Tsz.: ~JGGO. 
,'.'\lsólendYa (Zala). l. :l12G. ,.Sze!lthúron1súg" 1835. Hin1-

n1e1sbach Gyula Ferenc (Zala). Tsz.: 3502 . 
. "ilsónühúl~·i (Zen1p1én). l. 1130 .. ,őrangyal" 1894. Cséri 

Elek (IZass.) Tsz.: 1353. 
:\lsúneresznií'e (I\Iúra1naros). 1. 2;3.11. „l\Iegvúltó" 1981.. Bá

lint Béla (l\Tunk). 1~sz.: 1·l9·1. 
:"1.lsúní:1nedi (Pest). 1. 8726 ... ?v!agvar kirúlv'' 1 DlG. Perin~er 

József <Bncl,-\'id.) Tsz.: ~r)',~ · , 
/i,l~ú~;úg lúsd: Csan(H_1apúc~1 .. 
:\1sószopor (Szilúg:;), J. 2250. „<Jrangyal" lSD::L Peti) Ernő. 

rrel.: 18. ( Szin1. ·i Ts:,:;.: 2G0'.2. 
:\lsó\·er('('ke (13ercg'i. l. 2:-3;-;G ... n.ernény'' 1865. Lápossy I\:ú

roly (fiókkal \~r„!fican·l. 1\;l.: :;::;, 'f~.'z.: 1?;00. 
:\pag·y (Sz::iholcs). l. '.2'.·JS5. „Szent Lús:~ló" :Jfl::.-!fí. SzentiYúnyi 

Jenő. Dcbr.) Tsz.: ~1. 
:\pahitla (!\:olozs'l, 1. 20G5 .. .Isicni ConüYisclós" l0ll. 1\:ö

vcsd:.r Lúszlóné sz. JI:ner_ie::.;s:.-· ·z-.ILl!'gil. üt. I\:övesdy 
T .... ú~z1ó. 'l'el.: :=:n. (1\:v:\~_-.) rr~:,:.: 2G0:-3. 

_.·~1laUn (Búcs). 1. ·1:->,1.!fi. {Dél\·.). · 
„Szent ..:\nl'al" 100·1. }Torlhy ?i.-íil-:lós-Ú 1i 11·t7. Ilg 

Lúsz1ó. Tel.: 1 '."~7. 'T":-:z.: :)G03 . 
.. Szcntht1ron1súg'' J~l02.. ~\rp'.'H1-út 1201. Pncsu J(Ú

rol:-·. TeL: 78. Tsz.: iS5íl-l. (l'nn?J;:tr.) 
„Szentlélek" (r.) 1S~~. I-Iorth:; i1I1k1ós-úl 11:21. Ilúlai 
Dezső kcz.: Siinon Púl Súndor. rrsz: :-3505. 

;lpút:f:d~:a ( Cs;1núd), l. ;'i~\57. ..Isteni C~onl1viscl6s" :í .c::c~ 
L11k:\cs I.i1szló, kcz. Lnk:'1cs L:·:szlóné. sziil 
S:\ra. (SZC'g'.) Tsz.: :-:i?. 



Deru:yc (Bács) I. 3182 „l\[egváltó" 1937. Horváth Zoltán. 
'(Délv.) Tsz: 3506. · 

Deszk (Torontál) 1. 2823 „Páduai Szenl A„nto.l'' 1931, Sze
ghy Tibor (Szeg.) Tsz: 380. 

Devecser (\Teszprén1) l. ;1·127 „Szentháron1ság" (r) 183•!. 
Balogh Ivii.hály, kez: I_,osoncz Dezső. Tel: 11 (Szfv). 
Tsz: 381. (Tangy(r.) 

Déda (l'daros-Torda) l. 2977 „Re1nénység" 1893, farkaslald 
Hints Adám (Szfd). Tsz: 26,12. 

Dég (Veszprém) l. 'JO'JG (f) 1923, hélv: özv. Kovács Jó
zsefné sz. Pethes I{ata, üt: Iiolló Lajos, bér: Poók De
zső (Szilasbalhás fiókja). Tel: .S. (Szfv). Tsz: 382. 

Dés (Szulnok-Doboka) l. 16.353 (Kvár). 
„Diana" 1936, Búnffy-utca 13, dr. 1'1ischinger \Tik.tor. 

Te!: 118. Tsz: 2füG. 
„Fortuna" (r) 179'1, Horthy llliklós-tér 11, ballai 

I-Crén1er Lajos. Tel: 112. Tsz: 26"13. 
„1vii.nerva" 1921, Fő-tér 1, Schn1oll Jenő. Tel: 163. 

rr.sz: 26-15. 
,.Szent Ferenc" JSS-1, Fö-tér 21. J_,itschel En1il.. Tel: 

1;):3. Tsz: ::?6·14. 
Dé.vaYánya (Szolnok) l. l;J.200 (Szoln.). 

,.Isteni gcndvisc16s" 1886, ~\.rpúcl-u. 18. J~olbay Ru
dolf. Tsz: ::JS-l. 

„űrangyal" 1SG7, Ben1 .József·u. l., hélv: özv. So1n
n1er Bertalanné, kez: Szú sz Lajos. 'rel: 9. Tsz: 383. 

Il)iósgy{ír (Borsod) J. 2G.:3:J;J (l\Iisk). 
„„Angj.:al" 1896, \Tasgyár, 1fenner Ödön. Tel: Iviiskolc 

GS-18. Tsz: ::lSí. (~rangytr.) 
,Jvfegvúltó" (r) lí98 .. Arpácl-u. n. Éles C4éza (fiókkal 

I·Iún1or-Lilla"fi.ircden). Tcl: 1\Iiskolc Gl-68. Tsz: 385. 
„l\fegv(tlló" 1909, Perecesbúnyatelep. 1\Ienner Zoltán. 

Tsz: 386. 
„Szent Lúszló" lttl:J, Ujcliósgyór, .Anclrússy-út 37„ 

dr. \Tán1os ~.Tiklós. Tel: ?viiskolc G:J-5:3. Tsz: 1706. 
I>iúsjt>nH (NógTád) 1. 2:382 „Gondviselés'' (f) 1936. id. Ren1-

csák l\Tik1ós (Rét.súg fiókja) (Bgyt). Tsz: 1720. 
!Ji(iszt·,!~ (Pozsony) L :J7-18 „Szenthúron1súg" 1901. Vi'inkler 

I_,{J:-zz1ó (ltúj\'). Tel: .J.1. Tsz: 1·lí~l. 
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])itró (Csík) 1. 7521 "J{oronan 1871, dr. ?Ianyák Jprnöné 
s~. SZ:athrnúrv Ivúnka. bér: Pókuy .:\rpád. ·Tel: 6. 
(Szfd). Tsz: -26•li. '" 

l}obo:: (B&k6s) 1. GSOO ,.Isteni gondviselés'' l!JOO. }lolcl:y 
l\Tagda. 1.'el: 8 (B~csaba). rrsz: 388. 

I)olha (Bereg) l. :1723 ,,Ren1ény" 1893, Ilkovits Jenő József 
(?dunk.). Tsz: 1"133. 

Doinbegyhúz (Csanád) 1. 5312 „1\11gyal" 18961 hélv: özv. 
lüa;v·er Györgyné, kcz. I\.rániiz I1nre (B-csaba). 1'sz: 
390. 

])on1bó (l\Iárarnaros) 1. 5998 nlvlagya.r korona" 1888, 1Iu.uk
sinszky .:\.ntal (1Iunk.). Tsz: 1509. 

Hombovár (Tolna) L 8871 (Tol.). 
„Tvlagya!· korona>) 1870, Esztcrházy-u. "1. Balthazár 

1'ihor. Tel: 22. 'rsz: 391. (TangyJr.) 
„őrangyal" 1921, ~ Csornor I\.áln1án. Tel '. 61. 'fsz: 392. 

Do1nbr{~d (Szabolcs) l. 6689 „l\Iagyar l\:.oronn)) 1852, Nagy 
Jenő (Dcbr). Te!: 20. Tsz: 393. 

~)on1üszló; (I-Ieves) 1. .'.2ü55 „Szent J\..nial" 1923, ?violnZtr Je
nóné sz. Schullz Fridli (Iiev.) Tsz: 3~)3. 

Dorog (Eszlergorn) l. 819G „Szent ].Jarg·it" 1D13. Perl .Jó
zsef. rrel: 15. (Bud-vid.) 'I'sz: 3D5. (Tangytr.) 

Duroszló, (Bács) 1. 2SGO „1Iegvúltó'' 19-10, Felter Júnos 
(D&lv.) 'l'sz: 3Gö2. 

Doroz;-;rna (Csongrád) lúsd: I~iskundorozsn1a. 
J'J{ibri:H;;.(j7, (Tolna) l. '137"1 .,Örangyal" 1908, Bródy Ernő. 

bér: Csuzy József. 'fel: G. (1'ol.) 'fsz: 396. 
]}ön1siid (Pest) l. 5912 ,1:0.Iagyar koron::i.11 1874, Soós Ist

vún (Bud-víd.) rrsz: 1713. 
DUryz1nuha (rl'olna) Júsd: Zon1ba. 
Drag<nnérl"~llYlt (:i\lúran1aros) 1. ;3:337 „~íagyar kirúly" 1881. 

l\.racz Gusztáv (Szün.) Tsz: 2G.JS. 
Drú:\'rtfok:, (So1nogy) 1. 739 nPáduai Szent ...:-\ntaln 183·1, 

Brantner ..:\.ntrll (Lakócsa fiókja, So1n.) 'l'sz: 397. 
Drégelypalánk (!-Iont) 1. 191·1 ,.Szent Erzsébcf' 1027. 

Schönber_g ...:-\rnün (Bgyt). 'I'sz: 398. 
.l:Junabogdúu:„· (Pest) l, '.JD5:2 ,,1Iac1onnu.'' 1D07. \"Vallenfeld 

Jvlihúly (Bti.cl-vid.) Tsz: 38D. 

Dnnabük{~ny :(Bács) 1. 3015 „Szenl ..:\.nlal" 1928. Reiter Ist
ván (Délv.) 'fsz: ;35;rt. 

Du1u1csl·h,, (Búcs) 1. :2-.171 „Szent György" 182G, }Ia.ug János 
(Délv). 'I'sz: 3538. 

.lLhu1afüiüyár ('Iolna) l. 11.,lD·l ('i'ol.). 
,.Isten anyja" tr) 17\Jü) Erzsébet-tér 3. Zlinszky Jó

z:-ief örökösök, kcz: Pilissy BCla. 1'el: G'I. 'l'sz: .J.Ql. 
„Szen!húron1ság" 1857, llúkóczi-út 1. Szijártó Tibor. 

Te!: GG. Tsz: ,100. 
I)nnaharaszii (Pest) l. 10.008 „Isteni. Gond.viselés)> 1886, 

I-Ioffrnann GCza, Ut: ?dór Gyula. Tcl: 102 (Bud-vicl.) 
Tsz: -102. 

JtJunakeszl (Pesl) 1. 8378 „Szent lüihú!y" 190•1. Sőtér Sán
dorilé sz. Nag.Y Ilona Irén, bér: :Sávody Lajos. (Bud
vid). 'l'sz: "100. 

Dunapataj ( Pcsl) l. „6128 „~IegválLó" 1858, l\.elccsényi Fe
rcn. rl'cl: _:27. (Bud-vid.) 'l'sz: ·10·1. ('I'angytr.) 

I>unapt'il tt·le ( l<'cj~r) 1. 3~10;; „Szen thúrornsúg" lóG·L hé!·v: 
öz\·, .:\lbcrL l~czslíné, J;é:r: >:en1eth József. 'fel. 15. 
(Szft;.) 'fs:~: ·105. 

E>un:1:~zt'1;:t·:;~; (Bunin\·a) L 5550 „S:~cn1húrorns:.'tg" 
h6l\·: üzi·. =üolliúr .:\. 1Júnicln6, b0r: Lajos 

1 b~~0, 
'Iibor. 

(B~n'. .J 'fsz: ·lUU. 
'-1)tu1:l~z:~ntgs.'.irµ;y -~~l'olna) 1. '..2b~·L ·;~I,c:gyar l\:orona" 1~'.2S, 

helv: n:::v. \· 1zslovszky Las::.:lune, kez: Trexicr Jcnó 
S:::ilúrd i. Tvl.) 'rsz: ·.lUI. 

}Dunu:•zerda!H.•iy tl·:u111~\ron1) l. G:J-S7 (1~ú,ii·.). 
„).lagyar c:i1ncr" (r) 1.l~1U, ll.. Flí-u. -lS. Ger() ürükü

sük. kcz: Szabó lslvún. Tcl: D-1. Tsz: 1-10:2. 
„Űn.tn~·~·al'' JD17: Fö-u. ;)(jlj, \\'uJ.lpcnstcin :i\Iarccll. 

'l'cl: 7-L 'fsz: 1·10D. 
JDunavce'H' (Pc;;;~) 1. .1:._;:)1 „:\fcg··:'.·lltó" J.S3·i. hél\·: i.izY. Ba

kcs Fcrencn~. kcz: Pu.-;l:ú;.; !·:úroiy ( PcsL-c16l.) 'fsz; 
,lOS. 

Et•st-g (l\;ógrúd) l. lb·!-1 ,.Szlíz 2\íú1·ia 1
' 18!:)5. Derényi Irnre. 

rr::z: ·lOfl . 
f.~dt-IPny (_13orsod) 1. :J~ii:2 „Üranµ;_y·al'' 1s7;:j, Schulek c;yula 

dr. 'fel: :2D. rrsz: -110. 



Egcg (Hont) „Salvator" lvialics József (jelenleg szünetel). 
Tsz: H57. · 

lcge1· (Heves) 1. 32.302 (Hev.). . -· 
„Gránátalma" (r) 1728, I<nez1ts I'i.aroly-u. 1. Irgal-

111asrend1 kez: Csont Gyula Lénárd. Tel: 26. Tsz: 
'111. (Tangytr.) .. . 

11
lsteni Gondvíselés" 1923, Lenkey-utca 2. Ben1czky 
lvliklós. Tel: 142. Tsz: •116 (Tangytr.) (Felnémet 
Heves m .. fíókkal). 

„l~ígyó" (r) 1839, l{ossuth-tér 2, özv. 
Györgyné, bér: f.Iándi Szabó Béla. 
Tsz: •112. 

dr. Hibay 
Te!: 152. 

„Iviagyar l{irály" (r) 1714, Széchenyi-u. 14, Preszler 
Ármin. Te!: 116. Tsz: '113. 

„őrangyal" 1897 „AJn1agyar-u. l, Pánczél Árpád, kez: 
Pánczél György. Tel: 287. Tsz: <11•1. 

„Szent Anna" 1907, Hunyadi-tér 5. hélv: özv. Velcsey 
Istvánné, bér: Skultéthy Gyula. Tel: 97. Tsz: 415. 
(Tangytr.) 

„Szent István" 1938~ Deák Ferenc-u. 7•1, dr. Galan1-
bos János. Tel: '126. Tsz: 1700. (Tangytr.) 

Egercsehi (Heves) 1. 1.555 „fdagyar király" 1911. Gőbl 
Nándor (Hev.) Tsz: '117. 

I~geres (I\.olozs) 1. 2.033 11Segítö 1Iária" 1895. i/ecsei Nagy 
Dezső. Te!: 10 (Kvár). Tsz: 2G•l9. 

Eg~·ek (I1ajdu) 1. í.'170 „Isteni Gondviselés" 1895. hélv: 
özv. Tóth Dezsőné, kez: Bittera Zoltán (Debr.) Tsz: 
'118. 

Egrhúzasrúd(1c ('/as) l. 1.66,1, „11agyar I\:orona" 1931. 
i\Ienich István (Vas.) Te!: 10. Tsz: '119. 

Elek (Csanád) !. 9.2-15 (B.-csab.). 
„Jézus Szíve" 1827. \\'enckhein1-tér 21•1. }Ian1n1er Ru

dolf. Te!: 29. Tsz: '121. 
„Segítő Szüz i\1úria." 1856, Szent Istvún~úl ;)91, Bi

harvári József. Te!: 21. Tsz: '!20. 
.,EHipatak (Háron1szék) 1. 729 n11eclve" (f) 1923. Fösétúny 

Csutak Jstvún, (Sepsiszentgyörgy idényfiókja) (Szfd). 
Tsz: 2650. 
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.Ernöd (Borsod) 1. 3.8,16 71Jviegv3.Itó" 1896, hélv: özv. V'Vattay 
Kornélné, kez: Payer Béla. Tel: 7. (lY!isk.) Tsz: •122. 

Encs (Al\baúj) 1. 1.767 n1'1agyar I\:irály" 1868, Tavaszy 
László. Te!: 27 (Kass). Tsz: 423. 

Endrőd (Békés) !. 12.834 (B-csab). 
„Megváltó" 1876, Andrássy-út 10. Alapy Andor. 

Tsz: 484. 
„Páduai Szent Antal" 1903, Kossuth Lajos-utca 13. 

énlakai Patakfalvi Sándor. Tsz: 426. 
Enying (Veszprém) l. 5.246 "Megváltó" 1852, hélv: özv. 

Adler Imréné, kez: Hekele László .Tel: 37. (Szfv.) 
Tsz: 425. 

Ercsiv (Fejér) l. 7.562 (Szfv.). 
„Madonna" 19361 Szent Imre hg-út 87., Haffner Fe

rencné sz. Adorján Mária. Tel: 7. Tsz: 1731. 
„Szentháromság" 1867, Fö-u. 12., Lugosi Béla. Tel: 

20. Tsz: •127. 
Erdőbénye (Zemplén) !. 3.120 „Isteni gondviselés" (f) 1930 

szadai Asztalos György (Olaszliszka fiókja) (Kass). 
Tsz: •128. 

ICrdíícsokonya lásd: C-sokonyavi.._qonta. 
Erdőd (Szatmár) !. •l.932 „Megváltó" 18•!6, Bóta István 

(Sztm.) Tsz: 2651. 
Erd()száda (Sza:tn1ár) i11egszi.int 194.2-ben. 
Erdőszentgyörgy (1Jaros-Torcla) 1. 3.,195 „Angyal" 1879, 

farcádi Sándor Zoltán (Szfd.) Tsz: 2653. 
Erclötelek (Heves) !. 5.:310 „Megváltó" (f) 1928, hélv: özv. 

Bánóczy Sándorné sz. Gründl Ilona, üt: Bánóczy 
Zoltán (Kál fiókja) (Hev.) Tsz: '130. 

Erzsébet:fa.lYa lásd: Pestszeterzsébet. 
Esztergon1 (Esztergon1) l. 22.170 (Bud-vid.). 

nFekete Sas" (r) 1727, Ferenc József-út 21. Sch\vartz 
Manó és neje. Te!: 86. Tsz: •133. 

„1vfegváltó" 1861, I\:ossuth-u. •11„ ICerscl1baun1n1ayer 
Károly. Te!: '12. Tsz: 431. 

„Szent István" (r) 1793, özv. Rochlitz A4.rturné, kez: 
Rochlitz Elemér. Te!: 91. Tsz: '!32. 

Eszterhám (Sopron) !. 656 „Páduai Szent Antal" 1909, 
Nindl János ( Sopr.) Tsz: 43±. 
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Btéd (Udva1·hely) l. 1.638 „I\Iagyar I\orona0 1886, László 
István (Szfcl,) Tsz: 265•1. 

Etyek (Fejér) L ·L'.l8.3 11lslcni Gondviselés" 1S9·L ifj. Ju.no
vich István (Szi'v). Tsz: ,135. 

Éiesd (Bihar) l. 2.312 (Nv.). 
„Rcn1ény" 1835, Horthy 1Ilklós-út 370, I\.ocsiss De

zső. 'fel: ·18. 1I'sz: 2G55. 
„Szent .t-\ntal" 1938, I-Iercz Györgyné sz. Dohreanu 

Ilona. Tsz: 2656. _ 
Érd (Fejér) 1. 13.0íS „Szenlhárornság" 1882r hélv: özv. 

Tóth Ferencné, kez: Ujhelyi Sándor. Te!: H. (Szfv). 
Tsz: 436. 

Érendréd (Szat1nár) l. 2.200 „1\ngyal" 186•1, hélv.: özv. 
G·eszterédy Ferencné, kez: \ieres Barna (Sztn1.) 'fsz: 
2657. 

fi11nihál;rfa1':a (Bihar) l. 9.126 (Nv .) . 
,.I-Iygieia r, 1936 I-Iorthy :\Iiklós-út 29. Sallay Lajosné 

szül: Balássv Jolán. Tsz: 2660. 
„I\:ígyó'' 1907: F·ö-u. 3. Dávid István. Te!: ·l·l. 1I'sz: 

2G59. 
„Sr~s" 18·12 (lD-10), Hunyadi .Júnos-n. 1. 1Ian I\:ornél. 

'fel: 23. 'l'sz: 2658. 
]~rse1;:úJvúr (Nyitra) l. 23.:2;)}) (Éújv.). 

„.A.rany oroszlún" (r) 17DS. I\:ossuLh-lér 0. hóiv: F<.:r
kas Súnclor örök. 'I'el: 2061. Tsz: 1:3s.J.. ('I'angylr.) 

i,Salvator" 1025, J-Iorthy :l\Iikló.':5-út 18., DiLLcrt Béla. 
Tcl: ·lG-ltl. 'fsz: 1·122. 

„Segítő ?\Iúria" 1818, Siéchcnyi-u. 29, Jakubovich De~ 
zső. Tel: 20-fl·L Tsz: 1.JG::L 

„Szent I~ókus" 1878, Batthúnv-u. G. hél\·: ör:v. Sn.úcl 
Istvúnné, kez: Csontos Isl\:Ún. Tel.: 20-G;), 'I'sz: 
1'16·!. 

l~rseli:vadli:ert: (Nógrúd) l. :Jí'.22 „li.IcgY{iltó" 1895, dr. En~ 
gelné sz. Grósz .:\.nna, bér: Borsányi Istvú11 (Bgyl). 
Tsz: 4ii7. 

Fatld ('l'o1n~:.) 1. -1867 · .. Szc:1thúrornsúg" JS:-.iG. hély: öz\·. 
Borsocly Györgyné, hé1·: Fclszeghy Gyula. 'l'el: 3. 
( 'I'ol). 'I'sz: '138. 

fi'ajsz (!->est) l, ::LlG2 „1lagyar l{urona" 1S~l2, · l{olo!::l 
Gvörgv. Tel: 8. (Pcs~-dél.) Tsz: -139. 

Farkas{! E1S~l: "'\iúgfarkascl. . 
f.i'egyyi•1·;]pJ.; (Szolnok) l. 7718 „?\Iegváltó'' 18íD, l\:abay 

Péicr (Szoln.) rrsz: '1·10. 
s,J<'ehtrg;;\-„,:.rr;u~t (SzDtinúr) 1. 5.778 (Dehr.) 

„Islcili Gondviselés" 1859. I\:o.ssuth Lajos-tér 7, :fior
i::lth ll-1.ihály. Tcl: 70. 'I'sz: 4'11. 

.,I\:igyó" 1D27, F'ö-u. 17., I\:orn1ány Géza. Tel: 37. 
'l'sz: '1·12. 

I."c1~etearcló (Ugocsa) 1. 2.062 „Isteni Gondviselés" 1875, Gá
jcr János (1Iunk.) Tsz: 1369. 

Feled (Gön1ör) L l.3-±7 r,I\.orona" 1883, Osgyány Dezső. 
Te!: H (lV!isk.) Tsz: 1-1-13. 

]..<'elnl•n1e! {Heves) (7) .. -'' Beniczky 1Iiklós, (egri „Isteni 
Gond\·isc163" fiókj::t). 

Fel:-iöúbrl::1:; (Borsod) l. 85-1 „..:-'\..ngyul" 1809, Csengeri Re
z:;ő. 'l'el: 5. (l\Iisk.) 'l'sz: •14·1. 

::;.:-cl:-ilil~alog (Gön:.ör) l. 72·1 ,.István I(_irúly" 1881, \Tolánszky 
Ferenc (:Jiisk.) Tsz: l•l·lG. 

1,'e!~,fibún:,-;.~, (Szatn1úr) 1. ·l.00·1 „I\Ieg\·últó" 17\:H.l, Ifaranth 
J)ezsö (Sz'.JTi.) TSz: 2GG2. 

I:'el:-:Ug~:lht (l\:on1úron1) 1. lí.104 „l\IegY:í!tó" 1911, hélv: 
Szé11e:1t ~\.ladár örök„ kez: Szénerl .:-\Jadúr János. 
((;yör). 1'sz: ·l·_l:). (J:l{tJyúzat al3.U.) 

]Telsíigöd (PcsL) 1. ::i.7::::'.l .. Segítő Szűz 1\iária'' 1917, Balthn.
zúr Júnos örök„ kez: F'aluhelyl János. Tel: 12. (Bud
Yid). Tsz: 'J-15. 

I<'els{:íireg l{isd: Iregsze1ncsc. 
I•\•I:·;(ík;itol (Dúcs) l. :J.~07· „i\.ngyal" 1803, Gycrgyovils l\Ii

lcnkó (D6lv.) Tsz: 3539. 
E.<'1:lsiílendY~1 (\'"cts) l. l.07'1 „Púduai Szent „A„ntnl" 

J.~lcinrnth l\:úln1~uu16 sz. Jezovsck Erniliána 
'l'sz: 35'10. 

FelsGsúg lúsd: Sirnnsúg. 

lDlO. 
(Vas.) 

F'el~ős-egesd (Son1og;v) l. 2.2:2'.2 ,.Szent László!) 191·1. ..'--\..czél 
l\.Iargi.t. Tel: 5. (801n.) Tsz: 'l-J.7. 

F{:Jsf}:--;zú~~zújfalu (Bcszt.crcc-~,;aszó~1) l. 7·1G
1 

I\:csslcl' „A.rtur 
örök. (szilnetel) (E:v~tr.) rl'sz: 2Gtl::L 



Fels<iszeJi ·(Pozsony) 1. 3.9'17 „Szenl István" 1909, hélv: 
özv. J>!acsek i\„ntalné sz. Szolnoki Ilona, kez: Országh 
Pál (Éújv.) Tsz: 1477. 

Felsiivisó (Máramaros) l. 19.500 (Sztm.) 
„Fehér kereszt" 1922, Rákóczi-út 33, Rösler Ferenc. 

Tsz: 2666. (Tangytr.) 
„Isteni Gondviselés" 1855, gr. Tisza István-u. 4. B. 

l{ovássy István. Tel: 28. Tsz: 2664. (Tangytr.) 
„Sas" 1920, Rákóczi-u. 9., Brüll Zoltán. Tsz: 2665. 

Q Felsöszolca (Borsod) 1. 2.936 „1v1agyarország Védasszonya" 
1936, Barna László Dezső. Te!: 5. (Misk). Tsz: 1726. 

U'ertöszentn1iklós (Sopron) l. 3.632 "Isteni Gondviselés" 
1865, Konyáry Béla (Sopr.) Tsz: 448. 

Fél (Komárom) l. 1.539 „Salvator" 1936, Helczler Teréz 
(Éújv.) Tsz: 1475. 

Fél.eg-,yháza lásd: 1\:iskunfélegyháza. 
Félb:-fiirdö (Bihar) (f) Silarszky Istvim (Váradszöllős 

idén)rfiókja). 
,Fényesfüke (Szabolcs) l. 2.396 „Megváltó" 1928, hélv: özv. 

\Tán1szer Gyuláné, kez: Gaál Gyula (Debr.) Tsz: •!49. 
Foktő (Pest) 1. 2.851 „Isteni C~onclviselés" 1901, Nagy Ist

ván (Bud-vid.) Tsz: 450. 
Fonyód (Somogy) l. 2.333 „Angyal" (f) lfl31, Gallé Géza, 

kez: Gallé I\:ornélia (Lengyeltóti fiókja). Tel: 8. 
(Som.) Tsz: '151. 

Forró (Abaúj) megszünt 1938-ban. 
Fót (Pest) l. 6.395 „Szent György" 1882, Dvorák Alfréd. 

(Bud-vid.) Tsz: 453. 
li'ölde.ák (Csanád) l. 5.628 „Szent. László" 1888, Vörös Sán

dor. Te!: 9. (Szeg.) Tsz: 45-J. 

FiHdes (}Iajclú) 1. 5.761 „Isteni Gondviselés" 1863, eötvös
sin1ándi 1\:á!lay Lajos László. Tel: S. (Fiókkal Tetét-
lenen; Debr.) Tsz: '155. 

Fiilck (Nógrád) 1. 5.398 "Flóra" 1825, Csépe István. Tel: 
17. (Bgyt.) Tsz: HS9. 

Fiiiöpszállás (Pest) 1. 6.'187 „Isteni Gondviselés" 1887, Ga
lata László (Pest-dél.) Tsz: '156. 

Ji'i.izesabou;y (}leves) l. 6.129 "fdátyás I\:irály" 1880, G·aál 
István. Te!: 22. (Hev.) Tsz: -157. 
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lF'Uzesg;rar1nat (Békés) 1. 8.817 „Ren1ény" 1909. 1viakai Einil. 
Te!: 28. (B.-csab.) Tsz: '158. 

Gaesúlr (Szatn1ár) 1. 1.10.J „Ren1ény" 1872, Sándor Zsig
mond (Sztm.) Tsz: '160. 

G<tlánht (Pozsony) 1. ·1'179 „\lörös rák" (r) 1~12, lvI~ssányi 
Géza és i\'1nssányi lviária, kez: Sztruhar Jeno. Tel: 
32. (Éúiv.) Tsz: 1378. 

-c;,Galgrunúcsa (Pest) 1. 1.749 .,?viagyarország \Tédasszonya" 
1923. Góspár Pálné sz. Bontilovits Olga. Te!: 7. (Bud
vid). Tsz: 461. 

Ga1nús (So1nogy) inegszünt. 
Gara (Bács) l. 'l..J71 „Szenthá.romság" 1897 hélv: özv. Etl

vel Zoltánné, kez: iij. Otvös Géza. Tel: 16 (Bács). 
Tsz: •163. 

,, Ga.rnbone (Zala) l. 886 „Szent. Péter" 193·1, Petrovics Fe
renc (Zala). Tsz: 171-1. 

Garadmt (Abaúj) 1. 6·18 „Szent Antal" 1909, Faragó Kor
nél. Tel: ;) (!{ass.) Tsz: 46•1. 

Gál:erján (Bihar) l. 1.8·11 „Re1nény" 1909, 1fészáros István 
(Nv.) Tsz: ·159. · . 

Gács (Nógrúcl) 1. 1.03G „\löröskereszt.'' 188'1, pongyelolu 
Roth Tivadar (Bgyt.) Tsz: 1,120. 

Ctádor (Búcs) 1. 2.5::?5 ,,Szent 1\.ntal" 1927~ 1\ndel Lajos 
(Délv.) Tsz: 35.Jl .. 

(hídoro~; (Békés) 1. 4.818 ,."Őrangyal" 1882, Nagy János 
(B-csab.) Tsz: '165. 

_<(~úrdony (Fejér) l. 2.830 „Jó p{1sztor" 1936. Ron1:hányi 
Gvula. Tel: 21-17 (Szfv.) Tsz: 1737. 

(*ú\·a (.Szabolcs) l. :J.209 „1.fútyús király" 1867, liorvúlh 
Lajos (Dcbr.) Tsz: 466. 

(~elence (lTáron1szék) 1. 3631. Bar!ha Sándor (szünetel). 
Gebe !Zab) 1. 1.685 „Szent Antal" 1919, Pfeifer József 

Te!: 13 (Zala). Tsz: ·'167. 
C-h'rn~·rszeg (?\faros-Torda) L 1.529 „--" 193-l, Szöllösy J-\. 

(szlinetel). Tsz:2668. 
(ileszt (Bihar) 1. 1.51.0 „Isteni c;ondviselés" 1912. eötvössi

n1{11H.li J'\:úllay [n1re (Nv.) Tsz: 1:292. 
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iC1~:-ztely (Zernplén) 1. l.D12 „1\r~i.ny szarvas" 1880, 11ao-i 
l\Iihály (l{ass.) Tsz: .JGS. b 

"'C.\ornh:1 (Pest) 1. 2.699 „I\Icgvúl!ó" 1920. 1Tárkns I\:ornél. 
Tel: 7 (Bud.-vid.) Tsz: •169. 

(~01nhos (B8cs) 1. ::L300 ,1Szent J\._nlal" 1937. Afolnár Gábor
utca 190, l~Iecskó 'ra1118s. 'fel: 15. (Délv.) rrsz.: 3542 

(Hh1ülli} (P'esl) 1. 11.888 (Bud.-vid.). · 
,,l\iagyar I\oroun." (r) 1769 Szentgáli Dániel, kez: 

I\:rier Sybillu. Tel: 37. Tsz: ·170. (Tungytr.) 
„Páduai Szent ...-\nta1" J923, Horthy ?l'liklós-út 7. bil

kei Petreczky Géza. •rel: 18. Tsz: 471. 
Gönc (1\baúj) 1. 3.305 „Oroszlán" l856 1 hélv: özv. I{oz-

1nűry Zoltánné, l<:ez: IZozn1úry Zoltán. Tel: 20 (I{ass.) 
Tsz: :!72. 

Günyii (Győr) 1. 2.705 „Reniény" (f) Ga1an1bos I<:áln1án 
kez: vatai \ínttay Elen1ér (;\cs fiókja). Tsz: •.!73. ' 

G·örgényszeiltiinre (l\faros-'forda) 1. 1..J02. ,.I\:orona)) 1885 
I\:nöpfler Zsign1011cl. Tel: l (Sz.fd.) Tsz: 2GG9. 

1 

(;uta (I\:on1áron1) l~ J 1.483 „ŐrJng~val" 1879, Néincth Jó
zsef. Tei: ;) (Eújv.) Tsz: 1·107. 

G+ya1u <I<:olozs) 1. :).-lO·J „T\:íg~-ó" l8S::l. C:zukor József 
(1\:vár.) r:I'sz: 2ö70. 

Gyc-rg;~·ónJfalu (Csík) !. 7.01-i ,.Örangval" 189-J, \ioith Jvii-
hóly (Szfcl.) Tsz: 2G72. ~· 

G;;ergyó::.J!an1r.s (Csík) 1. 2.1.Sl „Éde~ .:\_n>:úllk'' Panduln 
G6za ( Szfd.) T·::z: 2sn0. · · 

{;;;c1·g~vós:,:t•n{.:niklós (Csík) 1. J 2.000 (Szfd.). 
„A.ra.ny s:1s" fr) 1.'322, l\:ossuth-i:Cr J:). Öz\·. 

\)"iktorné ús ö:-:v. I\:orbnlv ).Ii:dó<.:.11'~. 1~cz: 
i\lik!ói:o: Tc1: 117. T::::::;;; 2(57:J. 

I~úzúr
Lúzúr 

,J\:ereszt" 1DOD. I·:ossuth-tér 27. Eresz .:\Jfonz. hér: E 
.Tlcé!' 1\:hlrnhn. Tel: SS. Tsz: 267·1. . 

,.Ch-.:-n.::;ya1" JD:.lG. I\:o.':isuth-tér 5., IZozn1a Jónos. Tel: 
n t. Tsz: 2G75. 

<~;:;t•r.r.;yúiiilr.~:y:.,•:-• (Csík) 1. ·1."170 „i\fút;:ús Jdrúli.·" 1S81J. TI.adi-
n1cczk;l ZohC1n (Szfd). 1.'sz: 2(i/f) · 

i~:"·ír?lF:::~!.lii::k _ _(Csik'l 1. G.067 „~IúLyús 1::irúly" 1GfHJ. ÖZ\« 
Po1sa ~~:1 nd<n·nl\ kcz: i(órös::;y 'fibor (Szfd.) T::iz: 2077. 

Gyoma (Békés) 1. 12.223 (B.-csab.) 
,,.l\ngyal" 1899, I-Iorthy l\Iiklós-út 19., 1fácz .A.kos 

örök„ kez: J\Iácz _.\kos. Tel: 52. Tsz: •!75. 
,.Isteni G·ondviselés" (r) 1831, I\:ossuth Lajos·utca 7., 

l\fádJv .A.ladár örök. kez: - Tel: ·17. Tsz: ,17'1. 
({yön1Ur~ (G~'Ör) 1. 1.398 „Szent József " 192'.l, hoczonádi 

Szabó Géza (Győr). Tsz: 1177. 
Gyi}nu·{) (Pest) 1. 7.65,J „Segítő 1Iária" 1908„ hélir: özv. 

Hajász Pálné, kez: Székely ,Jenő. Tel: 23. (Bucl.-vicl.) 
Tsz: '17G. 

(:t~·öngsiis (I-Ieves) 1. 2·1.068 (Hev.) 
ni\Iegvúltó" gyr) 1857. linnisz-tér lü. Guttn1nnn Sán

dor. Tel: 170. Tsz: '178. 
„őrangyal" 1857, Polány János örökösök, kez: Po

lónv Zoltún. Tel: 85. Tsz: 1179. 
„Sze1;t Bertalan" 1911, Hanisz-tér 2. Boros _<\Jadár 

Tel: 116. Tsz: '181. 
.,Szeretet'' 1027, \Tachot Sándor-u. 6., Cserjún I1nre. 

Tel: 29. Ts7.: •182. (Tangytr.) 

• " „ 
e!onyoser~ 

-------·----· 



„Szűz :rvlária" (gyr) 1786, I-lanisz-tér 13., Balázs .Ár
min és neje. Tel: 104. Tsz: 480. 

Gyöng;yösn1ellék (Somogy) 1. 624 „Isteni Gondviselés" 1891, 
Pichler József (Som.) Tsz: '183. 

Gyönk (Tolna) 1. 3.067 „Megváltó" 1837, ifj. Banelli Fe
renc (Tol.) Tsz: ,18'1. 

Győr (Győr) 1. 57.109 (Győr). 
„i\.ngya1" 1860, Széchenyi-tér 6. I\:eserű József. Te1: 

12--02. Tsz: 485. 
„Arany sas" (r) 1767, II„ Kossuth Lajos-u. 20. ne

mes Jankó Gyula. Tel: 166. Tsz: 486. 
\1„Deák FerencH 1926. Deák Ferenc-u. 17., Török László 

Gyula. Tel: 998. Tsz: ,194. 
„Isten Szeme" 1829. Híd-u. 15. Markovics Pál. Tel: 

87. Tsz: 492. 
c;„l{ígyó" 1926~ l{ölcsey-u. 7 jb. Dalíbor László. Tel: 

11-32. Tsz: '195. (Tangytr.) 
,,lvlagyar I\:orona" 1847. Baross-u. 2'1., Sal János. Tel: 

359. Tsz: ·187. (Tangytr.) 
,Jvlegváltó" (r) 1630, Széchenyi-tér 12. l{enyeres 

György. Tel: ·183. Tsz: '.l88. 
. ,Segítő :ivfária" 1911. Rónai Jácint-utca 2/a. Niohilla 

Rezső. Te!: 2,13. Tsz: ,191. 
„Szent Ferenc" 1912, Batthyány-tér 1„ Palovits Ala

jos. Te!: 633. Tsz: 493. 
„Szentháromság" 189'!. Hunyadi-u. 15., Stinner In1re. 

Tel: 509. Tsz: ,189. (Tangytr.) 
nSzent László 1932, \.Vennesz J. és Szentháron1ság

utca sarok, kön1Jődi 1vlo1nár 1Iiklós. Tel: 5. Tsz: 
,196. 

„\Tárosi" (r) 1(5'1, Baross-u. ·1., özv. Rábl Jenőné sz. 
Koncz Erzsébet. Tel: 346. Tsz: ,190. (Tangytr.) 

Gyéirsi>vénJ·háza (Győr) l. 1.550 „Rákóczi" (f) 1922, Hégel 
Frigyes (I\:óny fiókja; Győr). Tsz: '197 (szi.ine!el). 

(~;r<írszentiYún (G;<{Őr) 1. G.0,16 · ,.1\ngyal" 1927, Szepesy 
Elek László (Győr). Tsz: ,198. (Tangytr.) 

f~~·(írszentn1úrton (Győr) 1. 3.128 „Szent István király" -
1S5·1. Nizsalovszky István. Tel: 17 (Győr). Tsz: '199. 
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G:vör,·ár (·vas) l. 1.150 .,I\:ét honvéd" 1936, Czira Jenő, üt: 
· Czira Jenőné sz. Szvidt ~4.ranka (\Tas). Tsz: 1732. 

G~·uht (Békés) !. 25.lH (B.-csab). 
„.A.rany kereszt" 1888, I\:ossulh Lajos-tér 36., hélv: 

özv. \Vieland Dénesné, kez: Féhn Olga. Tel: 170. 
Tsz: 501. 

"l\Ie~váltó" (r) 1760, \\'inkler Ferenc. Tel: 133. Tsz: 
502. 

„Szentháro1nsitg" (r) 185<1, i\Iegyeház-u. '1„ Soltész 
. István és S;elényi nővérek, kez: Soltész István. 

Tel: 23 (B.-csab.) Tsz: 500. 
„Szent József" 1D03, Jókai 1Iór-u. 2'L, Práger Fri

gyes. Tel: 113. Tsz: 503. 
„Szeretet" 1931, Novák-u. 28/b„ Kéler János. Tel: 

H9. Tsz: 5M. 
(ivuütvári (Békés) l. '1.~189 (n1egsziint 1938-ban). Tsz: 505. 
G;·ure (Szabolcs) 1. 1.106 ,.Isteni Gondviselés" 1928, Szabó 

Arpád (Debr.) Tsz: 509. 

I!adtH1 (Szilúgy) l. 2.11::3 „Gonclvjselés" 1883, Sin1onca 
Gusztáv ( Sztm.) Tsz: 2678 . 

]]adhiiz 1úsd: I-Ia]cluhadhúz. 
!Iagy1núdfalva (Bihar) 1. 1.011 „Szent _.\nlal" 1926, hélv: 

özv. '\'innay Bé\6.né, kez: Darvas István (Nv.) Tsz: 
2679. 

liajasd !Ung) !. 1.812 (f) 1902, Both István (Nagyberez
na fiókja; 1\Iunk.) Tsz: 1508. 

!-l!ajdulúiszörn1t~n:r (Hajdu) 1. 30.,101 (Dehr.). 
„.Arany sas" 1828, I\:ossuth-u. 3.1 Balogh Ferenc. Tel: 

101. Tsz: 506. 
„Isteni Gondviselés" 189-1. Bocskay~tér 5.~ Schuk Jó~ 

zsef. Tsz: 507. 
„I\:ígyó" 1935. Bethlen Gúbor-u. 2., I\:ulassy I\:úln1ún. 

Tsz: 1717. 
„illagyar I\:orona" 1871, Tisza István-u. 2., \iarg11a 

Pál. Te!: :31. Tsz: 508. 
„Szentháron1ság" 191·1, !{álvin-tér 10., Pap Endre. 

Te!: 100. Tsz: 510. 
Hajdudorog (Hajdu) 1. 11.776 (Debr.). 

XXXIll 
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111\-fegvá!tó" 185;), dr. Réthy Lajos. TcJ: 22. Tsz: 511. 
,,:, „Segít() l\I1ria" 1822, Vasvá!·i Pál-tér 1., \7\1eiszberger 

Ferencné. Tel: 2'1. Tsz: 512. 
~11..Jduh:t(!húz (I-!njdu) l. 12.-löl (Debr.) 

,.Isteni C~ondviselés" 1835. IS::ossuth-u. ,1. O. \ínrgha 
In1re. Tsz: 17,11. 

„Reinény" 1847. Pályázni" alatt, kez: dr. Novák 
László. Tsz: 513. 

Hajclunádudvar (Ha.iclu) J. 10.502 (Debr.). 
„Fekete sas" (gytr) 18,10. I\ossuth-u. 1171, szatn1ári 

Feyér József és szal111ári Feyér Jolán. Tsz: 880. 
„Isteni Gondviselés" 1925, I\ossuth-u. 6., lviárton Já

nos. Te]: 31. Tsz: 881. 
IfaJ<iunánús (Hajdu) J. 18.762 (Debr.). 

„Kí.Q'yó" 1888, Kossuth-u. 6„ Soltész Oltó. Te( 26. 
Tsz: 515. 

„.l\fagyar I\orona" 1832, Bocskay-tér 7., Duhranszky 
En1ilia. TeI: 2. Tsz: 514. 

,.Re1nény" Jfl13. Bocsk.'.1.y-út 22. Cseji.ei I\:ároiy Lajos. 
Tel: 12. Tsz: ;'5J6. (Tang:ytr.) 

lr4;tjtJus:'in1son (I-fajdu) 1. 7.325 „Ren1ény" 1881·. L. I\:ováts 
Tibor Wobr.) Ts"' :317. 

Ifn}[!uszohoszJó (fl'.1.idu) 1. 17.·190 (Debr.). 
„Bocska:v" 191·1, i\Iajor-u. 2., Zala En1il. Te!: 44. 

Tsz: 520. 

„Gn11d,·iselé~" 1S3-L 'i/értanuk-lere, l\.'al!an Iú1jos. Tel: 
ö.2. Tsz: ö18. 

„.Justitin" 1888. Rúkósc:zi-út- 3., Ffi.lier János. TeI: 50. 
Tsz: 519. 

fil'njcluszoy{t.t (I-Taic1u) 1. 4.:100 .. Őrangyal" 1890. 1\ts Nagy 
L:i.ios (Debr.). T:S;~: ;)21. 

!Ia.idu,·áir1 ns1H'i!'(•s {!-In .id u) lúsd: \ífin1ospércs. 

f1~1jn1(i<.;k1~r (\/esznrén1) l. 4.íl~l „Isteni G·ondviselés" 1923. 
Dvorszky József. Tel: 10 (Sz.fv.) Tsz: 522. (Tangytr.) 

IFajós {Pest) 1. :).600 „Se!:;'tő l\fftria" 1876. Jolánkai .Judit. 
Tel: 7 (Pcst-c161.) Ts.c: 523. 

l1.Ea1as lásd: I\:ískunhalas. 

KI:!lászi (?Joson) 1. 2 .. J:)f5 „Szüz io.fárL1." 1912 (Győr). Tsz: 
52-1. (l;)úlyúzat alatt.) 
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__ , · l'ff'·"') 1 ·l.O·ln lSzlin). .....„,tze 
;;ia1!1ll ( eOC:„d ·· „- r-·· :-J•) Ü'll'a József, kez: \ 11 „Fortuna:· 19.JD, .' u-u. ·1 ·-· ' 

D . .. T-··· 05s1. . f T \· oo ene:::i: "::;„. ~- i···~ -18'.2„ Szeihel Jozsc, e. _..,, „Oroszlan 1 S·L}. Fo u. 

Tsz:„_2G.00. l 0QG Ile1nény" 1905. hélv: bzY. Pru-
1il·1rli:úcs (Go111or) . ,) . " Gott.esn1ann Hern1a1111 (1\Iisk.). - • zsinszky Gyulúné. ber: 

Tsz: 1-126. 1 01 :- őranO'val" l903, Takács Ferenc-
Ilarhány (Baranya) i}· ·JT~l · 1"1~~(Bar.) Tsz: 525. 

né sz. Csonka c0"\)09 ~zent József" 1836, Balázs ErIJa::·s{u1;\· (Bors~d) L ~·. - ... 3~ 
zséhet. (Ivilsk). Tsz. 11. oG. l ·iselés" 189~1 vitéz In1reh 

P t) l - 890 Isleru onc '' ' 'T ·-95 Harta ( es · o. - :· 8· . . Tel. g (Bud-vicl). sz: o- · Gézúné sz. I-Ial!n1 ara. - . , . 
·ir .. ") 1 15071 (Heé.). „ T 

1
. rn 

E-'Tai:;;a:n ( - eve::i · ·· ··._ · , 1 t'i· 15 Se[)Cl' Dezso, e · · _..,, „..:-\i'1gyal" 1897, l\.OSSUt 1- e ' ._ 

Ts.:.:: 528. . , . 1 Sper18gh Zoltán. 1~ ;..,:,Fó" 18·!5, I\'.ossuth-te1 '. „ 
,, 1C:1'.'r \" ~ -9,... (T·u·a-vtr) 

Te!: ?S. Tsz: .;) .... ,'· 1„ j0~9· Rókóczi-út 7!1. Szén1ann 
Púclu~u Szent „\nu1 __ ,. :~9 

" \ t 'Tcl. 0,c:; 'Ts7.: n_, · . 
J_g-os on; „. -· . ,191 1006, ErreJ.h Janos 

-.:r'l"'l<.;l'H~:i:G (1fnran1nros) 1. 6. · ' 
J;,;,,. ' ' . • •• ' 1 'T'-·-. "C89 lfl'''l 

SZlll.10lC.:}· _::;,,: -~:-· l l 027 „1\ferrvúlló" \i) ·•)•), 
liíú:nor~t„Jlhduretl ( Bo1 :'.}ad_) . G szt:1v (Diósgyór fiókja; 

1~\cs Céza. kez: Bo1oss u.,' 
--· 1 ) "'-„. 1709 · 1' de 1\!IS.\:„. ~~;:-,:, .. - . ; . 1 ') ,..,..0 (Szolyva fiókJa VO.L. -i!'l(n··..;falYalurüo (Be1c~) · ~.I 1 

-"···· · 111egszrtnt). ·) 
1 

0 ='5·18 Nan" 192:3, 
- · IG .·:„ l\Tc:son-Pozson\· · 0 ·' '' ' " ) llie.r.~;:;c·shalon1. -~ o~-~ - , .„~. i\I. 7 i. S:índor. Tcl: G. (C:yor . 

Töröl.;: .:\rp:1d. fel. \ -.:. , - c."c_ .. . 

Tsz: ;1:-:;1. (To1ng~~Lr~:_~·1tl: ·01110::\(r" 18D8. Eger József J:t1·:-.r\·f:1lu (\'as) 1. 90;) ·•'«'..:..:i. L.n ·-- b 

--·.„ (\rri.s). Ts:~: :5:32. :- 00-; c."'"nhn vezét"' 1922. nag:irvá
T!i'l'jiicsahn (.Borsod) l. .J .. -~·· „ )„.T_.„. :-03 -- ' . s·' . Io:tv:•n (il.•1-.:1;: ::iZ. Ü•J<_. 

rad1 , tepan - •· ··• „_ • • " 189':> nen1es-
.' (F'c'ér) l ();37;3 „Isten ..:\ny.ia _,_,_, 

Kirr!.'t'.i!·Ja;v:i .1 . • ' (Q-[' - ) rr·-7· ~:-~4. 
"] 1. J- thó Tn··icl~p· '-' 1• \. - :-:i„. ' 

hu \.~1 · ;,n · '· ·· - .., '. 1" 19'1-l Bieliczky 
. "IB:icsi 1. :·L·ln:·;. „s.zent .i.u1td ··- • ]Rer<.'t'g'SZlll!tO e (B' ) T-··-· 535. 

(l·,'u"' .• :1,,_n] Dá\·odon) . ::.acs. · :::it... 1-:úroly ~ --
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JPrPl'"('"·szii11"' (.B _„. ~. ·i-:· . : o.:"' - :iara:1ya) l. 3.24'1 „Szent l\1ihálv" ? 
,.. _1'-osc11 :Jakab Geza (BarL Tel: 10. T~7· ').::., l9cJ8, rá-

Ifernadzsad:.niY (,.:.\baúj) I 1 01G Iste . G ..... '""?43. 'r·1 1 . . . .. " 111 -ondvr<::_eJés" 189' 
.,,. .J.1· L;;: e István (I\:ass). Tsz: 1406 · ' " · ,_., 
•!eres (Hev_es). L 10.597 (Hev.). · 

„l\Iegvalto' HllO. Erzsébet-tér 1/3 dr. J•r·s •. 
Te!: 52. Tsz: 538. ·· '" Aiar1a. 

„i\Icgyccín1er" 1829 Szent In1re l O" • • 

László bé1·· Be'J·e' ·'11 t T l lh-ter 13. Cz1ngeII · · ' -~ Jer e · 10 (F. -1 ' lyen). Tsz: 537 · · · iIO tkal Pé-
Héden·[>„ (Gvö··) 1 11'19 -- · ' · · · „Szent Erzsébet" 188! .. 

na :\nta.lné. kez: Barna G 1 „ ··, ozv. Bar~ 
Tsz: 538. ' eceon (Gyor). Tel: 7. 

~i~·\}zfiii:~Ui (Zala) lásd: Hévizszentandrás 
C\IZJ.?;york ~Pest) 1. 2.633 „I\:írryó" 19?3 

(Bud.-v1d.) Tsz: 5.:!0. ei. _, • Györky Béla 

!févízszp.nfaudrás~Hévíz-fürc1o·· (Z I·) -
. · " 190- • ad l 811 Sca·[" 'I' r 1a --· ·)D, Ferenczy (;6za T l · is . . „ b1 o iv. a-

!Kídahnús (I\olozs) 1 • - e '· e· · (Zala). Tsz: 1730. 
v,-1U 1·:1 :·. ._ ~.9D·1 „i\fngyar I\orona~' 1865 Ifo1·-

1ní'1 p„ ',._; \.~l n1nn (l\.v~u'.) Tsz: 2683. , 
... d.n .. -,h.t.~,t (Baranva) 1 1 011 „ 

( ' 1 ·- · · „.) - „- 10.11 I\r.v.·e1· s 1 ·11 1en1onc ott a jogról). · · · ' Y J1 a 

liHrd (Baranya) 1. G-1.2 „Szerntlélek" 19:35, ·r . 
,_ . Tel: G 1 Bar.) Tsz: 1719. \adna> Zoltán. 
. :;:.'.!.oda sz < Szatn1úr) l ? ~,...1 E·- . 

ro1y (Szbn.) Ts~ :-5~t~. ,. 't .'.-Sebet" 1926. I\ovúcs I\á-

]]01nokf'Prenye (Nógrád) 1 1800 T - " 
dolf {Bü\'l ) T- . -~6 · „ lll ul 1939 i\Iost Ru-

:::>. • ;::.Z. ,)Q 

liinn1ni'Úfh;zenftnúrton (Udva~·helv) 1 e . . 
Ta111ús Siinon (szfd) Ts~ .. ?GS i ,J(~ „Re1neny'i 1803, 

11Koznrop:rl (.:\.baúj) l 8,_, 1 · c"·
1 
~ ·. · , „angytr). 

„ 1 • · · •) · „ -Sa Jel Yezer 191-1 Bód D 
zso, .Jer: I\ellner Ciéza (T\Jísk.) 'J's7· ~:.. .... :. - 3r e-

!!orgo .... (C~:ono<rúd) 1 ,..,.., _ ·. ~· :)Df .. 

- Tichy Béla (Í3ze',:r,;-o~~:. ·3~~!e~1t Istvan k1r{d~,„ 1879, 
I!torf: (}fcves) l :i .1:-'"' : · ',) _. 

· -· ,JQ · 1\-Tdavar I\orona" (C • 19;30 I-J01.,„.--1,•11 o·· 1 .. · -cic'r· ) .e . sanv fiók1'a) ' ~" e on .1.:..cv. Tc::z· ~:-8 ·· · · 
JL[osszúpáJ~-i (Bihar) l :- 09'J - ..... ,~v . 

l\Iarce1. Tel · 10 ·(ir·. ·)- T ·~~\n,B'_:'nl' 1885. Follinus 
' • _i,i,:, Si..: :1;J9. 
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~!6d1nezövúsúrhely (Csongrád) 1. 63.000 (Szeg). 
1
,1\rany csillag" 1907, Ujváros.- Núclor-u . .J.3. 11üller 

:i\Iór örökösök, kez: Or1nos Ilona. Tel: :J83. Tsz: 
550. 

ni-\.ran:r sas" 1926, Ferenc József-sugárúl 84, Gut
freund Arpúd. '!'el: HS. Tsz: 552. 

nisteni Gondviselés" 1839, J{ossuth-tér 4„ Phílipp Ist
ván. Tel: 201. Tsz: 5,13 (Tangylr.) 

„IZereszt" 1907, l\.ároly-u. 1/3., IZonkoly Dezső. Tel: 
81. Tsz: 5·19. 

„:rviagyar !\:irály" 189,1, I\.lauzál-u. 73. 1'1ispál Rudolf. 
kez: Janáky Dezső. Tel: •124. 'l'sz: 547. 

„1Iagyar I\:orona" 1852, _J\.ndrássy-út 3•1., vitéz dr. 
Rosztóczy Ernőné, bér: Ton1pai Ferenc. Tel: 3,10. 
Tsz: 5'14. 

"1Iegválló" 1878, l(islópart-u. 1. Szalhn1áry Elernér . 
Tel: 12D. Tsz: 5·15. 

·,„Nagyrnu..gyarország" 1929, Szerencse-ulca 2., Juhász 
István. Tel: 528. Tsz: 55'1. 

,,(jrangyal" 18SO, Ferenc József-sugárút 50., papi 
Papy Lajos. Tel: '!SG. "fsz: 5·16. (1'angyLr.) 

„Rcn1ény" 189-J., Dan1janich-utca '18.i Gallina Béla. 
Tel: \J.l. Tsz: 5·18 . 

,,Szenlhúron1ság" (r) 17:'50 előtt, _J\.ndrússy-u. 9., 
I\.rls!ó Nagy István. Tel: 100. rrsz: 5·:12. 

,.Sienl Terézke" 1029, Dáni-u. 1., Szporny 1Iiklós. 
'I'el: 299. Tsz: 553. 

"„Turu.l'' 193:-1, (\Túsúrhelykulas) 
Tel: D. 'l'sz: G55. 

Gidófalvy 

dr. I\.éld 

c;yörgy. 

i\fik.lós. ,,Zrinyi" ltlJ.O. Rákosi Jenö-u. 2„ 
'I'el: 189. Tsz: 551. (Tangytr.) 

!Húclsúg (Bács) 1. 5.81:'3 Délv.). 
„1\Tagyar I\:orona" (r) 1818, 

I\.raus Ferenc. 'l'el: 51. Tsz: 
,.Szent ?\-Iihúly" 1nau, I-Iorthy 

..:\.utal. Tsz: 35·1:'5. 

I-Iorthy l\Iiklós-út 29., 
35·1.J. (Tangytr.) 
illiklós-ú~ ,13. 1\Iakay 

[il{ig·yés:r. (Tolna) L :J.5-t2 „Szentháron1ság" (gyr) 1802. 
Téry Aurél. (Te!: 50. (Tol). 5GO. (Tangylr). 
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Kfu:.;zf: (Iviúran1aros). 1 "1 Of.IO ('l. 1 .. F l . · ..... e l\' un\ ) 
.. •;tetc_Sns" (r) 1827~·Rúkóczí.-u 8- - . „ 

cs, neJc, kcz: f{e1nény Jenő. T~J · ;:1 I\.~;1~:~ny Jen? 
(1angylr.) · '' · oz. HSG. 

„l\Iacrvar I\:01·011·1" 1s·,,..,., n ·i . .:.~- ~- (_,, l."1..'-1 i:OCZi-út 1'-' G''' 
sa. TeJ: 69. 'I'sz: l·lOG. •J. ditner l\Jik-

„Salvator'l 1032. l\ákóczi-út 
110. Tsz: 1'191. •ll„ Béress János. Tel: 

,:, Ihrá"u;y (Szabolcs) 1. 7 0·-0 S 
13. (Debr.) Tsz: 56ol " as" 192;3, Barzó Lajos. Tel: 

Igal (Somo~i•) l "''"0 .. · .::.. • ..... u:J „Orangyal" 1894 3„ 1 , . 
, 18. \Som.) Tsz: 562. • -" Jo LaJos. Tel: 

!h.trosheren;r (Son1oav) l ] - . 
h_ élv: özv }I· '='~ 

1
. · ~· 911. ~,Isteni gondviselés" 139··· 

· ~un pe 1.. Las7 loné b '. l · 0• 
,,, __ , _ _(Son1.) Tsz: 563. ~ ' er: e r. Jozan József 
,,d\.er\·ar ("T·1s) 1 „ .,--

\ e„ 'v P·1' , H 
veczky 1-Jór;cl~~~ ke~': ~~~1~)

11.~" u.~;gariae" 1927, J\Ied-
!loS\·a (Bere") 1 ._, "f'(" ' ~l. Zolt.m 1 Vas). Ts_z' :)Q.J 

~ · •J.o J) ,idC 0 T'lllo" 1901 · · 
_ (l\~unk.). 'l'sz: J 50·l.' ~ ~ - · . , Fr1nd1:· Béla 

.!lpol,vi~y~'.k .L!Ionl_) l. 2.072 .. :\Icgváltó" 
-· - JO:::. (bgyt). 'l'sz: 13~JG. ._ lSOG. S1neringai La-

!!po!~;:-;{~,~ (1-lont) 1. 5.031 ( Bcn,.-t) 
„!\1agya1· cüner" (··) 11;2:,....,) • 

"C]!1·11'dt L' 1· i ··''-· }Jorthv i\Iiklós-tér ')l E 
,.lvf~o·\·",~ Úó·· 1'91 ~,~.: 0 ·. 'l'el: 62. Tsz: 1360. -·' 

1 

n-
~ '' L·J•). l{orthv I\I L'. ll -

,.. Tcl: ::.:n. ·Tsz: l·J-1') ·· - .- ei ·· . l\.ucscra László. 
H:eg·szeinc:'>~ ( 1'olna) 1 ~1• .is•) .. _ . 

··valu József. 'T'el. :)_ 1 -·-( 1~ 1„Isteni Gondviselés" 1SS4. 
Irsa p - . --· o .) Tsz: '1-16 . 

( ; e:::t~ 1: 7:)fJO .,?\lagyar kirúl r" 18",...,. · · .. 
Gyulane. bét" l\f C'~'·cr S·'u 1 J -·) <:i i' helv: ozv. 'l'úbor 

I~aszeg (PcsfJ 1 ('J 9·0- · ~ 'Eor (i:>ucl.-vicl.) 'I's7· J.-,1.-
·- · . - · ·) , .. ~··i.ll""yal" 1899 ·· , ·_ ~. · - ü. 
ne sz. 1"hinúgcl Szerafin 1 r:1

• Li-> ~z:;. I.>; . .:;thy l\Iihúly
(Bud.-\·icL) Ts::-;: 565 ' ).__. \.a1pau Sandol'. 1'el: 6 

1szkaszento-vi)r1n- (F .. ) · 
T .-,,-)e-i: (r':-:.'". - •e.ier 1. 1790 „1\no·val" l.9'?(,·, C7oll11e1· 

, '"-''· "''- o .:::izl v.) Tsz: 5li6. o~ ~ . - -

!z•:•tl.- ( Pc··j·\ 1 - " .. , ·· „ '·: : 1~>1.1 !Pest-dél.). 
„'•:cnv·tlto" J e"' 1 B I 

• - ~ < · 0·)·~, ··a ogh Sánclo.„. 'l' 1 e : 11. 'I'sz: öG7. 
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„Páduai Szent 1\..ntal 11 1923, Rákóczi~út 286, Szekeres 
Sándor. Tol: 27. Tsz: 568. 

Jáli:.óhal!ua (Szolnok) lásd: J6.szjákóhaln1a. 
Jánk (Szal1nár) l. 1300 „i\iegválló'' 1923, urai Uray László 

(Sztm). Tsz: 569. 
Júnoshalnm (Bács) 1. 15.927 (Tol.). 

„Szent -~nna" 1923, nlolnár János-u. 1637., Zán1bó 
László. rrsz: 570. 

„Szen1t Lélek" (r) 1848, Rákóczi-út 309, ifj. Lárencz 
László. Tsz: 571. 

.Jánosháza (\Tas) l. ,1221 „i\Tegváltó" 18'13, dr. Fischer Jó
zsef. Tel: 5. (Fiókk9-l Bögötén; Vas) Tsz: 572. 

Jánoshida. (Szolnok) 1. 4439 „Turul" 1935, dr. sepsiszenl
királyi Sükösd József (Szoln.) Tsz: 1740. 

Júszalsószentgyürgy (Szolnok) l. 53,!1 ,,Szent Iíáron1ság'' 
1888. lvledzibrodczky Ignácné sz. Szauer I\:.onstantia, 
·kez: Iviedzibrodczky Ignác (Szoln.) Tsz: 573. 

Júszapúli (Szolnok) l. 12.H9 (Szoln.). 
.• ~Iegváltó" 1s:32, Szent István-u. 380. Rácz Illés, Tel: 

-lD. Tsz: 57·.L 
„Szeuthúro111súg" 180-1, Júszberényi-u. 1815, hélv: özv. 

, l\.IUuster In1réné, bér: sieredi l~.n1brus Dezső. Tel: 
'18. r['sz: 575. 

Júszúrokszállú~ (Szolnok) 1. 1·1.31G (Szoln.) 
„Scgitö Szüz I\Iúria" 1851, l\Ióczár-tér 1„ hélv: özv. 

\iasvúry Bélúné, bér: Ficek .Alajos. Tel: 25. Tsz: 
576. 

„Szenthúron1súgn 1D02. Rákóczi-út 1„ Bauer János. 
Tel: 21. Tsz: 577. · 

Jiúszh~rl•ny (Szolnok) 1. 32.000 (Szoln.) 
„Isteni gondviselés" 1D13. l\Iussolini-tér 10. 

özv. 1'ornyos Lajo::né, kcz: 'I'ornyos Lajos. 
7:'5. Tsz: 582. 

hélv: 
Tel: 

„I\íegválló'' 102::?. I\:aszús-u. 2. 1 özv. Szentgyörgyi J{i
no:_;né, bér: J\:Cdrnún Súnclor. Tcl: 1::iD. Tsz: GSO. 

,:őrangy:1l" lSS:J. I-fold-uli::a 2„ J únYú~·y Endre. Tel: 
93. Tsz: 378. 

i,Szcnthúrornsúg" (r) 1701, „\pponyi~tér 22., I\:ék.i 
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Ervin. Ut: vitéz I\:ubai Lajosné és Sasi Naa:'{ Ló.e:~}' 
'Ee!: :38. Tsz: 579. 1:1. ~ „.1„ o. 

vi.Szent István" 1928. „:-\.pponyi-tér 2., Szer·b József. 
Tsz: 583. 

„Szentlélek" (r) 1829, Csefalvy Rezső. Tel .. 
==5~. ~. 

Jászdó;-"'a (Szol~1ok) J. :1150 „Páduai Szen,t _i\ntal" 
. h~;·csok Bela. Te!: 6 (Szoln.) Tsz: 58'1. 

19
03, 

s Jaszfelsoszcntg;y<irg,Y (Szolnok) 1. 2816 B , 
1929, Bódi Jl'liklós (Szoln.) Tsz· :-8:.. n oJdogasszony' 

J
• „ „. ü ;). 
aszien:vszaru (Szolnok) J 801·i n . . • 

1 
· • "„en1enusea-" 1s~1 5 H ceg l In1re (Szoln.) Tsz: 586 .r 0 

. , er-
Júszjákóltahna (Szolnok) 1 4388 . ő. 

özv. Sághy Gyuláné 1;ér· G " 1 ~~gyal" 1886, hélv: 
, talin. Tel: 2 (Szoln'.) Ts~: ~~~r ozse.fné Laczka I\:a-

,Jaszkarnjenő (Pest) 1 6999 S ·. , . 
Z l ' . . " zen tharo1nsa cr" 188? " 

01n )01'}" GyQrcryné !-ez· Pl' t.... . , o -· ozv. 
(Pest-dél.) Tsz:"588: ·' . ""e1 Sandor. Tel: 8. 

i!'Íl.'izl;:ert•frpo·:vh·íz·i (!' l 1-
i' 

1
, , .':'I. ' „ dSC : '-erekecryh:iza) 

1~asz nser (Szolnok) J ,....9 .... 9 ,,1 ° '" - · 
· - · 1-L .. „11- aO'"var I'-orona" 186"" ·· . 

, s1n1[1ndi I\:úlla_y .I\:ú.!rnún. T~i"- .·l·J -. t. eolvós-
J„„ .. 1 

1
• . · . (Cizoln) Tsz: "89. 

'"'·"-·a{ :.:!1r .(Szolnok) 1. .10.0:28 rs~· . '"' 
h1arn" 18"6 . . „oln.). 

„ ::::i_· „ ' . l\.OSsuth-u. 77, I\:lein J „ 

... Dezso. Tel: :JG. Tsz: ;)gQ. eno, bér: Szücs 
„Ornngynl" 1922, I\:ossuth L·1. .. 8 . 

Aíoder Dénesné 1.e7 • "':'..1 .: ~ J~ . .::i-u. 1 .. · helv: özv. De 
~I- · .... ·'· l~ UI<LI1jd D Denes ·· · R "'' , -' arton örök. Tsz: 591. · · ·:, ut: :\.ados 

Jiaszin·á.raljf!. C.AbaúJ.) 1 J-IQ'·' . '· , , 
ll „ 1• , 1.1 · 1 

• · ··- d „Szend1aro111saa·" 133-1 Sl . 
" ... l\ I os av l·e7. R -1 T . . 0 • rz1-

..,, T;:;z: 1·129. , .... ~· ~oo) erezra, Tel: 10 (I\:ass.) 

duszszent:1ndr:.ís (SzoJnol·) 1 ~101 S ,, , . 
s :1. . r . . \ · ·· 0 „ zuz .l\Iar1a" 19?0 11' 
Tza.o~fl stvanne sz. Nagy ATarcrft Tel· ') "" 'l· e-

.,.,, sz: v ... 2. - 0 · • • v. (Szoln.) 
°"' i1nsz:;zentlúszló (Pest) l ')181 l\ , 

J D2,1, hélv; öz\· 1(.~~z:i „J.1E~gyl;ror_szag védasszonya.'' 
Endre (fióJ·l·aJ s' '1'"' i )a .ialn1anne, bér: BaO'"yinka 

Y l. , . \.\ ' z::i.n ron) Tel. :-, (P 'l 1 ·1 o 
--...;}.Joag-,YI (l'Iógrád) 1. J;J.Ll s~ . ::.. e,~--ce .) Tsz: 593. 

Elen1ór (Brn~t) "''Z~.- ~9·· 1~ent G}orgy 1941. dr. Szabó 
0.7 • .!.. :::; • ;), ' • 
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,JóJsya (GÖnlÖl') 1. 2573 n~\rany SaSH (r) 1750, ÖZV. Jureczky 
Bertalanné és Gaál Béla, kez: C-iaál Béla. Te.l: 27. 
f..{isk.) rrsz: 1"135. 

Júka (Pozsony) l. :3521. „1Iegváltó" 1920, Országh i\.ntal, 
'fel: 3. (Eújv.) Tsz: 1377, 

,;Júz:--:.a. (I-Ia.jdú) l. 4002 „Rernénység" 1930. J\:ovács Barna
biis (Debr.) Tsz: 595. 

fütha (Hajdu) L 7105 „Gondviselés" 1875, Klein Emil, 
Tsz: 596. 

I\.aclarkút (So1nogy) 1. 3224 11Örangyal" 1875, özv. Popovics 
Zoltánné, kez: Bruck Tibor. Tel: 9. (Som). Tsz: 597. 

iialmcs: áthelyezve Ujhar(yánba. 
fütlocs11 (Pest) L 12.358 (Pest-dél.). 

„11agyar TCorona" (r) 1792, Szen1t István-út 37~ Lo
vasy Dezső és Saárv _l\.lfréd, kez: Lovasy Dezső. Tel: 
28. Tsz: 599. 

„Örangy·al" 189,!, Szent István-úl 57., Ligeti Ernő, 
Tel: 165. Tsz: 598. (Tangytr.) 

cl\aposfii (Sornogy) 1. 1804 „Szent Vendel" 1925, Répay La~ 
jos János, (Som.) 'l'sz: 1197. 

!·~aJHIS\'Úl' (Son1ogy) l. 33.022 (Son1.). 
„.:-\rány J;:ereszl'' 1895. Berzsenyi-u. 28„ Liber Béla, 

Tel: 19:3. Tsz: 601. (Tangytr.) 
„A.rany oroszlá11" (r) 177-1, Fő-utca 19., 

I\:áln1án örökösök, kcz: Budin1acz In1re. 
Tsz: 600. 

Babocsay 
Tel: 228. 

"Igazság" 1919, Fö-u. ,lG 1 Piaisek c;yula. Tel: 355. 
Tsz: 60:3. 

„I.:::ígyó" 1908. Zrínyi-u. 2., hélv: özv. Bokor Ferenc
né, kez: \\ragner Erzsébet. Tel: 19'1. Tsz: 60·1. 

„?dagyar koronan (r) 1883, I\:ossuth-tér 4., 1'1itteln1an 
Jenő és Tallián József, kez: I\:apolka József. Tel: 
26. Tsz: 602. 

„Ivíegvúl1~ó" 1926, Pécsi-u. 2„ Gordos Jó.nos. Tel: 521. 
'l'sz: 605. 

Kapnvúr (Sopron) l. 10.187 (Sopr.). 
,.Isteni gondviselés" 19:30, I\:ossuth Lnjos-u. 9. Je-

521 



szenszky Valér, bér: I\.encsse}' 1\.ntal. Tel: 43.- Tsz: 
607. 

„Ren1ény'' 1938. Eszterházy-tér 8, Farkas Ferenc. 
Tel: 56. Tsz: 606. 

!\:aranesság (Nógrád) 1. 1270 „Re111ény" 1931, dr. Scholtz 
Gyula Pál (Bgyt.) Tsz: 608. , 

Earúesond (Heves) 1. 328,1 „Apostol" 1900, Gyetvay An
dor. Tel: 2. (Hev.). Tsz: 609 . 

.!iarúcl (Son1ogy) 1. ~1000 „Szentlélek" 1826, hélv: özv. IS:ör~ 
mendy I~álinánné, kez: - (Son1.) Tsz: 610. 

Ii.arúsz, lásd: Nyirkarász. 
Ifarcag (Szolnok) 1. 25.327 (Szoln.). 

„I{álvin" 1930, \Tarró-utca 2., Aiexander I\:áln1án. 
Tsz: 615. 

"j\Iagyar I\:orona" 1826, Iforthy 1-Iiklós-u. 1. Popo
vics Dé11es, Tel: 96. Tsz: 612 . 

. ,Oroszlán" 1883. Széchenyi sugúrút 7, Forgó Gábor. 
Te!: 31. Tsz: GH. 

„Őrang_yal" 1901. Horváth Ferenc-u. 1.~ Bötös Sán1uel. 
Tel: 91. Tsz: 613. 

,,Széchenyi'' 101-1, Szé~henyi-sugárút -15., Szepesvá1',3P 
Gábm'. Tel: 97. Tsz: 611. 

I~arcfalva (Csík) 1. 1383 „Örangyal" 1895, Hankó Zoltán 
(Szfcl.) Tel: 10. Tsz: 2635. 

L1ssa (Abaúj-Torna) 1. 66.961 (E:ass.). 
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„.:\rany Oroszlán" (r) 1620, Fő-u. 46, J\Iégay .;-\rpád. 
Déry Júnos és i\Iaul'er .:\..ndor, li:ez: i\Iégay ~4.rpúd. 
Tel: ;J:J-03. Tsz: 13GJ. (Tangyri..) 

„Glória'' 1928, Fő-utca 122, ;,ritéz i\Ián;ray Lajos. 'Tcl: 
:23-76. Tsz: 1372. 

"Islen szen1e" (r) 16'26, Fő-utca 69, Róth l\Iór. Tel: 
;J.J-5~-· Tsz: 137,l. 

„I\:is Szent Terézke" 1828, }Ionvéclek-útja ·12, Tarcsai 
i\Iajzik fdiklós. Tel: 28-02. 'I1sz: 1;)87. 

,,:i\,Iadonna" 1922, 1\:os;;uth I_,.-utca 19. Fugel István. 
'l'cl: :J-1-52. Tsz: l3'i5. 

„1Iag_yar korona" (r) 1700, Fő-uica G!J., Glück Sún
dor és Radó Béla, kez: Radó Béla. Tcl: 26-67. 
Tsz: 1376 .. 

Galeni!cus készitményeinlc, 

!tülönlegességeink mindig 

kozmetikai cikkeink, 

m e g b i z h a i ó a k. 

és p 0 n t o s c1 n t·.lag'jkereskedésünk gyors a n" 
b het gyógyszert. , l I., mi•"clen eszerez o sz Cl 1 i .1 „ 

Előzékeny szolgá ó s ! ! 

' - -.„ I• 'nősécét óllancló analitikai és biologiai 
f...\:.. o. u • mi. ... l I " „ _. 

. á 1 Cl :. e e n o • ,:. i. laboratoriumi v1zsg i 

~I íR EX GYÓGYSZERV!EGV~SZEH GYÁR 
ÉS 

,..,_ v 0· r v i1 ~ U lU: R E S lU.: D E L M ~ R. 'f · 
. '-.::?• ""'" " ! -~~ ~ _BUDAPEST--DEBRECEN 
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„1fegváltó" 1Sí6, Fő-utca lld T„ _.. 1. 23-23. Tsz: 1368. · -· ozo ~ Endre. Tel: 
„Páduai Szent „Antal" 1sgs S . _ . 

Garai Jenő 'fel· o-
1 

:1., I', •zent Islvan-körút '?, 
. . „, . . " -··-· sz· l'l66 -

„Rakoczr 1913. Szathn1áry GvÖ ·o.'. . 
Ervin._ Tel: 21-02. Tsz: 138-0 

1 ~.\·-utca ·1·1., I\:eszler 
. ,Szentharon1sácr" lSCJ F" · 

Tel :2G-3G. 'I'sz: '1~...!3 i o-utca 1:), I\auf1nann Zoltán. 
„Szent Márton" 1938.' Sz . . . . . .. 
Ha3du Ernőné sz. Tornbore~t .. rst\·~n-korul 34., hélv: 

~ rás. 'l'el: 3·1-GG Ts7. 13,..'.'11 a, ber: 1'Iadarassy 1\nd-
I\:tl;-múr (Bács) 1 469.6 -· „ iO: . s h 1 • • „Szuz lviarl'l'' 189•3 1 • ~.- e uc1 I\:árolyné. bér· F'b'· ,'. · ·_, ielv: özv. ''''! (Heves) 1 4719 i\I .. a. tan Geza (Delv) Tsz· 616 

S' d .. · .. „, egvalto" 1908 J ·1" „. '. .· . . 
an or ne sz. Gründl Il . . ' le\ . oz;,. Banoczy 

.. 16 (Hev.) Tsz: 617 (~'.ra ~(;10kkal Erdőteleken). Tel: 
1"1ld (Vas l 15?l) S . . _ano; tr.) 

· · -· '" zent Lrzló" 19?8 .-.- f\'as) Tsz: 618. '::.; - ' \'árkonyi 'I'ivadar 
I„.th:aancsa (Somoav) l -

Rezső Béla i1·. R. }QI o.s „Aiaf?yar I\:orona" 189G R,-tcl'li 
(, • ~' e· ac a1 Rezso Bél" · . . 1.... ~ 
.. '1 g_yogyszertúr 1896-ban ~ 1 J- "ne sz. Tunar Ilona 

- ide 101:3-ban hel\·ezle·(· 't) ·-~lSl o -..ra lett engedélyezve 
'''tll'(N'' · · .a .(.om)T'z·619 ' """' 0 l 'OITrad) J 9.J'Jg -·' . · ::.; · . 

, )· t 0 
·- • ' - ' ,,l::.lCill crondvis j' "' J 

-· d.d t) hcr: inezöpanili G ?r ,. e cs .90~) (púl_yázat 
I\.aloz (Fejér) l ·!SS:- l\~ aa Geza (Bgyl.) Tsz: 691 

T 1·i3 ; ' ;:i „1·1agyar J(orona" 1869 J .. - •. 
-,· e· .. (8zfv.) 'I'sz: 620. · · -, ·eges Zoltan. 

h .• tpolna (I-Ieves) l 1,..._ ! ·-"I . . . , ,._ Ora111Y\"tl" 188'' 
..--- (.1..e\·.) Tsz: 622. " ·:::.~ ~ .J, Nagy József 

.i.:\apo!ná~ny~k (li'cjér) l. 26:3-J ,„ .··. , . " 
log1. AI1h~ílv öröl·ö;;::e' J· "„\ o_1osr;1drty 1887. dr. Bn-
(s f 

~ -•--;,\e 7 ·L·tszloB•1 ' ·- - z ·v.) 'fsz: G23. ~· ' • ert..a an. Tel: 287. 
]\apn!uuiunonostor IS t . 

Tl .zomar)JUIJS··· 
1oroczkay Súndor· (·S· l · · ·~- „ zen.tlelek" J.SSG, ,„ z m ) Tsz· 053-

ll\aszonaJtiz (Csík) l. g. 1 , ·, , _ · ... · o. 
Ignác örökösök bé/.° (/:U~h~il_I:er1esz.t" 192,L I\:ovúcs 

1f\:1ty (B' ) . . . s1 \.aro ,. Tsz· ')G'~r· 
' · p.cs 1. ·l-133 „1'.Ieavi !t „, e ·-. r. . -: v:;. 

-- (Delv.) Tsz: 35·1"" eo l o 1908. ''llko\·1cs Ilusún 
li.!..ecel (P ··1) 1 

1 
· es. „ 11.611 (Pest-elél.). 
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„Szenlhúron1sii.g" 1890, llákóczi F.-u. 11. özv. Juszt 
Oszkárné. 'l'el: 17. 'fsz: 636. 

„Szent Rókus" Rákóczi F.-u. 2. Rádóczy Gyula, bér: 
Csapi Lajos. Tel: 5. Tsz: 637. 

1'ecskemét (Pest) 1. 87.318 (Pest-dél) . 
"Isteni gondviselés" 1887, Csongrádi-utca. 1„ Székely 

Sándor. Tel: 327. Tsz: 629. 
nl\:ígyó" 1907, Nagykőrös-utca 12, Zirnay László. Tel: 

622. Tsz: 628. 
1
,J\-Iagyarok nagyasszonya" 19271 !vlária-körút 15, vitéz 

Szabó László. Tel: 375. Tsz: 633. 
„Iviátyás király" (r) 1821,'Szabadság-tér 1., Farl1:as 

Ignác, bér: Skultétí József. Tel: 1"19. Tsz: 627. 

0
1'Iegváltó" 1904, Gáspár :\ndrás-u. 15., Csorba Pál. 

Te!: 157. Tsz: 62'!. 
„Rákóczi" 1913, Rákóczi-út. 2, .l\nclré László. Tel: 153. 

Tsz: 0:io. 
„Szent. Erzsébet" 1911. 1'Iezei-u. 9. Bács Béla. Tel: 

,126. Tsz: 632. (Tangytr.) 
„Szenlháro111ság" (r) 17,JO. Széchenyi-u. 1.,- törei 

Tóth IstYán. Tel: 267. Tsz: 631. 
·:.·„Szent ln1re" 19;30. (Lakitelek) Síkari I\:ovács 1-Iihály. 

Tel: 19. Tsz: 635. 
„Szent Is!ván király" 1922. Jókai-u. 27. Pauli Péter. 

Tol: 19. Tsz: G25. 
--..Szent László" 1fl27, I\:uruc-tér 2. Fördös Lajos. Tel: 

610. Tsz: 63,L 
,.Szcntlélekn 18·17, Batthyány-u. 7. hélv: özv. l{atona 

Zsign1onc1né, kez: I<:atona 1Iargit. Tel: 345. Tsz: 
626. 

Eelehia (Bács) 1. ,1138 „l\legvúltó" 1832. Bodoky Ida 
(Dé Iv.) Tsz: 6:38. 

!iernecse (Szabolcs) 1. ,1,16·1 ,,l\:ígyó" (r) 18,17, 1-Iikecz Zol
i.Cin. Tel: 10. Tsz: 639 . 

. . H:en1etH'e (Bars-Horn'.:) l. 1723. „Szent Család" 1931, Dobler 
László (Bgyt.) Tsz: 6-10. (Tangytr.) 

i·~e!H1ert'--" (Szolnok) 1. 6'1:30 .,r:.einény" 1879. hélv: özv. \Te~ 
récz~,· c;ézáné, bér: Szegedi .A.ndor. 'fel: 25. (Szoln.) 
Tsz: (i.Jl. 
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Iíenese, Jác:d. B· 1, _ , 
si IfenézHi IS: ,"l ld atonkenese. 

, .• zd ::o cs) 1 ')')as r . 
_ vári Patak „ ·r~t·„.-~ " stenr gondviselés" 1- ·i· . 

I1erekegyh·íz·i IPJ t') \ a1~ (Debrecen) Tsz. 6_19 (.Tfl.J3, _sar-
. ,. '··• es 1 ;JQG<:> I· •. • -.... ancr·t·) 

Ilona üt. R 'tJ- . • . _u " s(van krrály" 189-t ::>:~ I. 
!Ieréuy (B'.- ·)· J.1..tLt- ... n3 Pal. Tel: ·12 (p ··t 1· . , Ruttka.v 

(· •• a_cs . 6601 „Segílö j\Jf ,· " . es -e el.) Tsz: 643 
3r_~;-8ane sz. I\:iss Irén~ Ut. ~1(1.\1a. 1897, alpiiri l\áln1á·1; 

_ V-:t. '· an1anGéza(D'l·J•' 
I'eszthe!3· (Zala) 1 ll 9 " e.L I'sz: 

l •·t · · · 80 (Zala) 
n \.C · oroszlún" ( r) ,.. ·l. - ~ · 

„TeI: 29. T.~z·. G·l·'· 1.t:..o, Festetics-u. 18 C · " · séby Géza 
,.OranO"yal" JSO,...,. 1: 

T(ár~J - i, \.OSsuth Lajos-u 37. 
Sz.e ' :l · T::;z: 615. (Tancrt-tz.') . Dr. IYanovits 

~ '' HL -~ntal" 19"8 ; _:~.J. '. 
zsef T 1 ,... - , Rakocz1-ter 1 l 

ir- • • e: f9. Tsz· 6iG ' e r. Szn1odiss J · 
„.._e, er.~nes (Csanád) 1 -'JG'J . . o-

;;,z\·. Bauer I\úro.li~;é ""1 ·;~~tez~i ~onch·iselés" 188G 1 '! , . lsz: 647 - . )ez. ch . .Ncruda N·ü 1 : le\. 
!iékes (Szolno.J- D l J - ( Ic or. (Szeg.) 

. l \- 0 )0.;;:a) 1 9 ..... C) a·· 
_, ::-z ;;:;: Júnos 1r- .,- . ) · ''· " rangyal" 1878 

It.t•Jnf>1u1 (J17'"zte \.\dl. Tsz: .'.?GS7 · Bobov-
'"""' rg-on1) J 1 s - · „.,, z·1t nla:t. Tel· · '-~~ „Lourdesi Sz(í7'' 19 1 . , 

.l!tt•tt"~\li·'rz" (l' 
1 

.· 10. (Eu1\·) Ts7· l'll ~ · 1..:., Ptd\·a-
·"'· - ' ,_ .:.e.;:es) 1. .i.3--8· _ :-· ·J • 

-··1 rossy I\úroJv T.-.1.' <) „I~en1 goncl\·iselés'' 1SSS 1-
L\e he~y ( Somo(r1·) '1. 09~~ -· ( ~ .-csah.) Tsz: 6 tS ' \.O-

Ehn Lajo~· (fi : 1:{_ 1 ) „Segrtö i\Iúria" 1CJI:' _B l 
-- - ( Son1.) Ts7. 6:fg-\.\3. Bnl:1to11n1ári2--flirdÓ11)'· To elI11:tnn 
IJ.'•'l(lj·-: 'j '· '. ' e' ·J 
----·-· - \dS:1r iely (Jf!, . · · M • uiomszelc) 1 660" S 

„l agyar .I\:orona" (r). 1,...S· '?. ~ zfd.). 
Te_l: :30. Te:-:.·· 0(ios : ,, :!, Fo-ter 16. S7inr· ' d ,_.t · „„. -Ju . (T~1ncri·t ·) ·• ..t1n or 

„lila yns kir1lv" 10·1s ·„ '~·- i. . 
'J- T ' · - o-.,_. Fo·ter 0- B . 

lf(jr·í.I 1 o;J; sz: 2689. ~0„ - '-1Jnok Jenő ':Cel' 
"'- < .r::!ll·oc (Sza!inór) J '17:-

0 
· · 

ress .A.ntnl (S.,.t 
1 

) • ~ ,J „Szentlüü·on1 s~ía" 
EiirúfyJi·í·.-„ 

1
.U - L1. TRz: 2GOO. · ,.,, 1SS6. l/e-

. ~-···~ gocsa) J r-,.,0 1yak .J<inos (.i\·I „ ~)- 1. ,,:.\Irrgyar I\':oron· ,, 
"··· 'J . . - unI~) Tsz· 1·01 <1 1888, Csu-. .::..n·a y1ieh"e1· 1·z I' . . . . -'J • " ·· e1np en) 1 .,,... __ 

1 .,Aiagyar I.:-orona" 161~; 1 u:J .I\':nss.). 
Dc····· 1·· · · „ Horthv Mii·!·· · ·z:::.o '>-alinan 'I'cl. ')- " · \._ o.-::-ut 6„ Cs.o., .• '.lo's 

· · -1. Tsz; 1461. 
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„I\legváltó" 1832, lionvécl-u. ,12. Strausz Dezső. Tel.: 
32. Tsz: 111115 . 

1:\ishér (I\:0111áro1n) 1. '1071 „Szent I111re" 1832. dr. Iván _t\r
nád örökösök, li:ez: Iván Il'!argit. Tel: 31. (Győr.) 

Tsz: 650. 
füshegyes (Bács) 1. 656-1 „Szent Erzsébet" 1903, Keller 

Bé!o.. Te!: 5. (Délv). Tsz: 35,19_ 
füskér (Bites) l. ,1060 „Jó púsztor" 1928, Vollweiler Fri

gyes (Délv.) Tsz: 3550. 
I\isko1náron1~l{o111árvúros (Zala) 1. 4035 „..-\ngyal" 1882, 

Pentz János, bérl: Moesz Miksa. Te!; 16. (Zala) Tsz: 
651. 

li.isköre (Heves) l. 38·13 „Remény" (f) 1933, Bogdán Kál
n1án (Tiszabüra fiókja). Tsz: 652. 

füskiirös (Pest) l. 12.863 (Pest-dél.). 
,Js!eni gondviselés" 1833, I{ossuth Ln.jos·u. 3. Do

leseh Gyula. Te!: 81. Tsz: 65'1 . 
.,Petöfi Sándor" 101 11. I'"ossuth Lajos-u. 5/1. Fini Jenő 

örököse. bér: tTrögdy József. Tel: 62. Tsz: 653. 
]Iiskiíszt·r~ (Baranya) 1. 23·15. „Szent Jánost) 1935. Sztojsils 

Dörnc Dusún (Bar.) Tsz: 3551. 
i\_iskundoroz:s111a, (Csongrád) 1. 19.676 (Szeg.). 

·;:.„lviadonna" 19:2G. (I<:isten1plon1tanya) hélv: özv. Boros 
· I\:úrolyné. Tel: 1:1. Ts7"'...: G57. 
.,S-;;entháron1ság" 1907 . .:-'\.rpúd-utca 2. hélv: özv. Far· 

gúch Jánosné. kez: Grosz Borbála. Tsz: 655. 
„Szent István" 1861. hélv: özv. Szirn1ai ICornélné, 

kez: - Tsz: 656. 
!\.i~kúnfé!eg-~vház.a (Pest) 1. 38.058 (Pest-dél). 

"'-·,.,Jézus Szíve" 1935. Jókai-utca 1. Táby József. Tel: 
80. Tsz: 668. 

)'i\-Iegvú1tó" 101·1. Batthyú.ny·utca 2i Tarjáni János. 
Tcl: 90. Ts;::: GG2. 

„Púc1u::li Szent ~\ntal" 1DO·L Jenovay Dezső~tér '.2. 
'J":hnr.r „Andor. Tc1: l'.2cL Tsz: GGl. ('l'angytr.) 

„Segítő l\Túri~" 1875, ?dussolini·utca "1. Gcllér János. 
Tel: 145. Tsz: 658. 

„Szenthúro111súg" (r) 1818. liorthy l\I.-tér 3. Poko· 
1nándy Endre. Tel: 92. Tsz: 659. 
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„Szent István" 1894. Irinyi-utca 1. Szentkirálvi Tó1lh 
József. Te!: 25. Tsz: 660. • 

Kiskunhalas (Pest.) ]. 33.763 (Pest-dél). 
„Isteni Gondviselés" 181.J, Fő-utca 3, özv. 1Jikes Fe

rencné, bér: Ton1ory Elen1ér. Tel: 102. Tsz: 66~1. 
„l{ígyó" 1923. E:::ossuth-titca 13, Aíakay I{ároly. Te1: 

63. Tsz: 663. (Tangytr.) _ 
„l\.fagyar I\:oron<:\." 1887, l(ossuth-utca 1. Rácz János. 

Te!: '1. Tsz: GG5. 

„II. Rákóczi Ferenc" 1913, Szilády Áron-utca 9. ne-
1ncs Szekér József. Tel: 5•1. Tsz: 667. 

„Szent. István király" 1904, Horthy lvliklós-itér 'L 
Czurda Rezső. Te!: 85. Tsz: 666. 

füskunlacház11 (Pest) !. 5,JOO. „Szentlélek" 1857, Télessy 
István. Te!: 7. (Bud-vid.) ·Tsz: 669. 

!(iskúnrnajsa (Pest) l. 18.350 (Pest-dél). 
n?deg\·últó" 1852, Halasi-utca 782, Györffy László. 

Te!: 22. Tsz: 670. 
„Szenthúron1súg" 1912, Erzsébet-u. 627. T\ristóf Lajos 

Tel: 32. 'l'sz: 071. · 
'''I\islúng (Fejér) 1. 323;) „Szenl Aiargit" (f) 1926, Jeges Béla 

kez: Schneider :i\Iiklósné sz. Bauinholzer Eleonórd 
(Soponya, azelöt1: Nagyláng fiókja; Szfv). Tsz: 672. 

.1'.\.i:-;nutrjn (Bihar) 1. 2;'562, „~iegváltó" 186J, Beke Gyuln 
(Nv.) Tsz: 673. 

Ki.ispest (Pest) 1. 65.139 (Bud-vicl). 
't,Peák F'erenc" 1923, Üllői-út 178, Biró I.úszló. kez: 
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Bíró \'iln1os. Tel: Bp. 142-092. Tsz: 677. 
„Fehér I\ereszt" 1002, tTJlöi-út 115, Böh111 Gvu1a. Te!: 

3,12-137. Tsz: 675. · 
,.Glória" 19,!3. ltllöi-út 205. I·Ionéczy Zoltún örök. Te!: 

? Tsz: ? 

, t.,J\ígyó" 1932. Szent In1re hg-út 20, dr. Stein Györ...,..v
né sz. Török I\atalin. Te!: 142-084. Tsz: 681. :::,„ 

,„?vfagyar I\:orona" 1915, Bá!hory-utca 69, dr. Ton1ory 
VNúndorné szül: Lippay A. Klára. T: :J16-S27. Tsz: 

678. (Tang,ytr.) 
Nucry1nao-yarorszáa" 1927. Szent l.!1u·e hrr-ú!: 62. Gu-G· :::, 0 L 0 ~ 

lvús Benján1in. bér: Forntos Jenő. Tel: 3•17-021. 

Tsz: 680. · 5- B b' I"J R , " 19?6 Szent Iznre ha--ut 0 1 ara as \..a -
" er;icn~r·o"J·o"s-o"J: lccz · I\: I\:aölona A..laclárné. Tel: n1an o ~ ~, · · · 

3'1"-065. Tsz: 679. , 
S -t László" 1885 Üllői-út 101, hélv: özv. Beretvas 

zen · ' ' L · l" T J 116 891 " Tan1ásné, kez: Lan1boy asz o. e : .. - . 
Tsz: 67'1 . 

T l" 1912 Borbély Sandor. Te!: :J46-99'1. Tsz: „ uru , 

676. • t' t 1 • d 'l 1 • i (A Wel<erle-telepi áll. gyog~·szer ara as '· rnz 
o-yÓbr:\·szer.tárak között.) 

___ Ii.h;tarcs~; (P·e~t) 1. 3712 "P~.trona Hun~ariae" 1923, Csonka 
~ Béla. Tel: 12. (Bud·vrd.). Tsz: 682. 
füstelek (Csongrád) 1. 892.5 _<Sze_g.). . „ . : • · 

Szentlélek" 1878. Rakocz1-ut 3. c11csoszentn1a1 ton1 
" I\Iajor .i\o-oston. Tel: 55. Tsz: GS3. -· 
Sze1~t Ter&zke" 19:-30, I\:ossuth-utca 11„ dr. I ...... 1ss La-

" jos. Tel: 8. Tsz: ~S·L (_'l'ang):~r.) .. , 
I\.isteinp1orntau~·a f Csongr[~d) las.c~: I;1~ku!1d.01 o~~n~~·o·) jf .. 
liisterenve (No(rrad) l. -1102 „?II~1gyu1 I;,_01ona ö~, · J 

· Sni'otana ..... \.Iadár, kez: Gárdos Zsigmond. Tel: 1. 

(Bsrvt). Tsz: GSO. 
füsú;s.zálÚs (Szolnok) l. HA60 (Szoln.).. . . . 

" Gólya" 1827, I\:álvin-tér 7, l1Iervn1 Geza, ber: A.Jiay 
,. :ri.:rargit ICornélia. Tel: 31. T,sz: 687. _ ,.. . ,e . 
.?vfaO"yar I\:orona." 1885, Deak Ferenc-utca 1. :i\1ec:-, 

' B~logh Sándor. Tel: 22. Tsz:. 688. (Tang-ytr.) . ·· .. 
„(h·angyal" 1907, I\:ossuth LaJos-utca 12. Iíegedu::s 

Endre. Tel: 9. Tsz: GS9. (Tangylr.) 
füs,-árda (Szabolcs) !. H.711 (Debr.). „„ 

„Arany oroszlán" (r) 1812, Szent Lúszló~utca ,),). 
Szilúgyi Lajos. Tel: :33. T~z: 690. . , . l · 

.,Csillag" 188'.3, Szent In1re-ter 1. Fr1ed Sanc101. Te.· 
:;.). Tsz: 691. ('C 

9 I\:in-yó" 1908, Oltványi Zoltán. Tel: 103. Tsz: J.J .... , 
''sz~;1t Lúszló" 1923, Szilcz IE1Lvún. Tel: '1'!. Tsz: Gfl,J. 

I\.is?:?1~·~; (Bács) 1. 506·1 „-" 1928. i/ukovity György (D61v.) 
T'sz: 3552. 
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f\.i~;zoiubnr (Torontál) L 5178 ~,Isteni Gondviselés" 1880. 
I-Iofb::iuer i\.ndor (Szeg.). Tsz: 69·1. (Tangytr.) 

~~i I~.::cs (I\:0:11úro1n) l. :)070 .. Sris" 1929. Schneider .:\..ntalné 
sz. Pcszt::i.lics Erzséhe'.: (Győr). Tsz: 695. 

I·:Ge!~é-r (Pest) !. -JOíl „Szen! Isiv:ín király" 1895, Botos 
..:\laclúr. Tel: 5 (Pcst~cl01). Tsz: 6'.)G. 

Ifoloz.-; (I\:olozs) 1. ;).!85 „S:~ent (;yörgy" 1880, vitéz I\:is
völg,:vi 1\Iiron 1\Iihály (I\:\·ár). Tsz: 2691. 

E:o!oz:.;borsa (I\:olozs) 1. 3.-100 „Ile1nény" lDl:l. Pachiaffo 
Artur (Kvór). Tsz: 3692. 

r.:olozsvúr (I\:olozs) J. 110.:118 (I\:vár). 
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„.A.pos~ol'' 187·1. \'Vcsselényi-utca 37, Lukács Ferenc. 
Tel: l7~S2. Tsz: 2697. (Tangytr.) 

„Dinna" 1802, .Jókai-utca 23. dr. l\Júrtonfi László. 
'I'el: 21-!51. Tsz: 2700 . 

.. E:~.vsz'.1r\·ú'' (r) 1685. 1\Iát.r:t::; kirúly-tér 10. Nagy 
Zolt:'111. iit: 01·ient teS(\·„ kcz: özv. dr. Orient c;yu-
1C!n6 sz. 1\:C]'es:,;lcssy Súra. Tsz: 2G9'1. 

.. F'o!·Ltn1:1" 1fl:.?7. T\Iiit.v(:s kir~'il:»-tér 3-l. uzoni I\:oyúcs 
Zo!t:'1n. Tcl: 2'1-5~. Tsz; 2707. 

„I·Iar~:ö~:1'' 1919. I-Iorth:,c ::.Ii];:lós-út 1. Sorniea ?-.Iihúly, 
kez: Né111eth ~'\ndor. 'I'el: 21-;i5. Tsz: 270:3. 

„I-Iun::adi l\Iútyús„ (r) 1812, ?.Iútyús kirúly-té1· ·l. clr. 
Biró Géza örökösök .. kez: Biró Ferenc Géza. Tel: 
2·1--SO. Tsz: 2G9:J. 

. .I·Iygicin" 10'.·32. Széc:henyi-tér :J2, I\raus Otló. Tel: 
2'.1-0·1. Tsz: :.?710. (Tnngytr.) 

„Isteni Gondviselés" 1885. ).fussolini-út ·12. I-Iolicsl~a 
Dezső. 'l'el: l0-·-G5. Tsz: 2699. 

„!\:ereszt" 1920. l\.JnssJlini-u. 2, Den1etcr T\:orn&l örö
kösei, bér: E.:oYúcs Do111okosné. Tel: l:)-·19. Tsz: 
270·!. 

„I\eresztelő Szent .János" 1.92L5. Deák Ferenc-utca 9. 
Codarce::t C:ynln. 'l'el: 15---GS, Tsz: 2712. 

„?\Tag.var I\:orona" 19:)7, I-Iel!ai-u~ca 3. László Jenő. 
Te!: 27-02. Tsz: 2711. 

„j,fcgv(11tó" 1DOG, l•.íag_vnrMut:ca 13, dr. Tischlerné sz. 
Palócz;i.- ..:\.nna. Tel: lT-·-05. Tsz: 2701. 

-,..~---------- ------
~-,, 

;Jinerva" l~l'.20, \'fcssclényi ?1-Iiklós-utc:t :·i5. Scbesi 
„. Béla. Tel: 21.--5'1. Tsz: 270G. , 
, Opera" lfl1D. l~Iunyacli-lér J, Lnczl~n Jozsef. Tel: 
' 11--DG. Tsz: :?í05. . , 
ö1:~tng·vnl" lf)85. I-Iitler-tér 1. c.~r. }Ialús~ Pal, ber: 

"-~\I:1 tÓ„Sz:tb6 11'largit. 1'el: :·ll·-ía. Tsz: 2G9S . 
n~·i·J<u·•i Szent 1\nta1'' 1916. I-Iiller-tér 13, dr. Cseresz-

•• L '' ••· ' • - . . roo ('f [ ) 
nv6;, c;vul~i. Te1: ::31-10. 1'sz: .:.d -: .angyT. 

„P~C~11 én:~/· 1.89·1. I-Iorthy~út Flohr Jozsef. Tel: 26-
nn. Tsz: 2700 .. (1'angytr.) _ , . , , 

9 S'i'>lJI ('·~öl'G'V" ( o·•~r) 1573, 1Játyas ku•aly-ter _s, dr. 
" .. t T) L'.' L"l.Y ")!~!)" 

I-!intz (~yörgy. Tel: 32-:J2_. Tsz: --u~·~;„ „ , .• 

SzcnthúrÖ;nsá::;'' 18,15, Unio-utca 2, (:iorog Lnszlo. 
" Te!: 20-78 .. Tsz: 2G9G. 

\.Tikt.ória" 10~7. I·Iorthy l\fiklós-út ·17. hélv: özv. Sle
„ fan ?,íirc:~n16, kez: Szabó I\:áln1ún. Tcl: 15-69. 

Tsz: 2708. 
I~Dn1údi (Dih;,ir) 1. 10.570 (Nv.) . _, 
- „Rcn1:!nv„ JSS2. I·Iorthy~u. J;J:), vitéz Szcpcsvar}' l\.a

rob:. ·Tcl: 20. -T':iz: G0! . 
„~run;l" lfl2\:J. }1(.;sök-ierc 0, \iinnay Ist.tvún. Te1: 1,1. 

·r~;:::: c;ns. 
ICo;:núr;;:;;: (l<cu!úl'on1 ·1 l. :·)0.811 (l~új\'). -· , . 

,.F-r·hí'.:1· I\:cr2::::zL" 1SS;), I<!apl-::i G-yörg,v-út 5. 1"--rral\·1 
l\íil:!fis. Tcl: ·lSO. Tsz: G\JH. (Tangyi.r.) _ 

„Isteni ()ondvisclé-s" {r') J 797. \,iúrr:neg-ye-ulca 2. l\.O

v:'H~h Tih;:l:n&r. Tel: lSS. 1'sz: l:JSS. <Tangy!r.)_ , 
„Sa1v:tl'..•i."' (r) 1 li.~'.l. \lúrosh(iz-utca (), Nctl\velt P:d cs 

rrú1·s:1i. ke:;:: i\c1.n':elf· Pt'il. Tcl: 17·!. T:;:;:: 1:-13;)., . 
„Szcn1 Isivún" 1027, l\:ossnlh-lér, ncrncs jolJh~haz1 

és zon1bnri Zon1bor}r (;éza. Tel: 3fl8. Tsz: 1·12.;?· 
.. St:crccscn" (r) :!770, Szent Istvún-u. 37. Soós Oclön. 

1'el: 70. 1'sz: 1·!18. 
1:(0111ú1•\·ú1·c:..; (Zaln) lúscl: I\:iskon1{tro1n (Zala). 
7tn:nF;,i_· {:::'-Tyilra) J. ~-;~)l)!.i .. Szent Erzséhot" 189~;. "\'Vinkler 
-- "I:-:Lv;í1;. kez: \-1cinkler Ciyör!!Y· 1~cl: n. (l!J{1jv). Tsz: 

1'!·l!J. ('L1n,:..:ylr.·i 
-· i' P. i··._, ... „) i· '' 0 r\(-} „Segitli ::\í:'iria" 1fl00. Ci;::y, I·Iiib
ts.i;ni ~

1

12 ;.·-::J(~;:·:~~~~;~l·. ;ft,~Í~ f;. (Bar). rrs~: 700. 



; liondoros (Békés) 1. 7486 (B.-csab.). 
0 1viegvá1tó" 193•!, :\_rpád-utca 326, Réthy Ferenc. TeJ: 

8. Tsz: 701, 
,,Re1nény" 1892, E::ossuth Lajos-tér 411, hélv.: özv. 

Bariss ..:-\rpáclné, bér: I\:íshonlhv Zoltán. Te.1: 11. 
Tsz: 701. ~ 

o I\onyár (Bihar) 1. 3343 ,,I\:így.ó" (f) 1930, pályázat alrntt, 
_ lrez: _1\lmási Lajos (Derecske fiókja; Nv). Tsz: 705. 

l\orond (Udvarhely) 1. 5239 „Jézus Szíve" 1937 Nádasdy 
János. Te!: '1. (Szfd). Tsz 27H. ' 

!\oviiszrnt (Háromszék) !. 6276 (Szfd). 
nlsteni Gondviselésn 1862, I\:ossuth Lajos-tér 34, 

Szabó \Tince. Te1: 27. Tsz: 2715. 
.,Ren1én;./' 19:J3, Bartha Sándor. Tsz: 2716. 

Eúlrn rPesl) !. -l868 „i\le:rY:\.ltó" 1882. Gvörkös Pa'! „ "! ~, . , oro e, 
bér: Baksay László, kez: Súscli Istv~n. Tel: 12. (Bud
vid). Tsz: 703. 

1í(ónj· (Győr) 1. 2219 „Rúkóczi" 1910, I:Iegel Frigyes (fiók
kal C~yörsö\·énvházún: (;\·őr). Tsz: 70-1. 

:fi f(ó{aj (Szabolcs) 1. ··l28G ,.I\:íiyó" 1935. Haty I\:áln1ánné sz. 
Ncn1es Sarolta, bér: I-Iutschcnrcilcr \TiJ1nos (Debr). 
Tsz: 706. 

ICUlcs1~ (Sz:.-..tinúr) .1. 1252 „Szent 1\.J1na" 189·1, Ladányi La-
:ios. Tel: 5. (Debr). Tsz: 707. 

I'liilesd ( Torrnúskölesd; Tolna) 1. ~J.lS·l . .Is1 eni Gondviselés'' 
-„ _1Sí8. I~oritsúnszky Dénes. Tel: ll. ('l'o1). Tsz: 708. 
h.olp!~ny, (B;:1cs) 1. :-155:·~ „ilicg\·úhó" 1038, Szavkov János 

( J)el v). Tsz: :J55:J. 
I·~ön1Hí (l·Ievcs) 1. :3-150 „Isteni c;onclviselés" ff) 1932, Sza

káts Zoltán. kez: Loolz Richárd (Tiszanúna fiókja); 
He\'). Tsz: 709. 

i:~{)r1nend ( \ 1 as) l. 7305 (Zala). 
„?viegváltó" 1895, dr. l(üttel Dezső, kez: l\:ákossv Zol-

tán. rrcl: ;:;, Tsz: 711. . 
„Oroszlán" (r) 1803, Sonnevend C~yörgy. Tel: Tsz: 

710. (Tangylr.) 
Itiirnye (,l\:on1áron1) 1. 281G „l\fcgváltó" 19'.23. hélv: özv. 

Szabó .Antalné, kcz: Bróclv Béla. Tcl: '.l (Győr). 
Tsz: 71.:2. ~ 
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I\.Öriishegj' (So1nogy) 1. 23,5.5 "S~entlé_le!:;:" -~~921 hélv: Ta
nács Gyuláné, kez: Gals LaJOS (1denyf1okkal Balaton
fölcl\'áron( Som). Tsz: 713. 

I\.őrösladún;"t· (Békés) 1. 8191 „I\:ígyó" 1872, hélv: özv. vitéz 
gáspatuki Gaskó Béláné, kez: dr. köpösdi Tolvay Ze
nobius. Te!: S (B.-csa\J). Tsz: 714. 

I\.örösn1ezfi (fdáramaros) 1. 12.679 111\lagyar IZ.irály" 1860, 
pápai Somogyi Károly. Te!: 7 (Munk). Tsz: H78. 

I\.őrüsLarésa (Békés) 1. 5445 „Szentlélek" 1888, Tóth Ele
mér. Te!: '1 (B.-csaba). Tsz: 716. 

I\öröslarján (Bihar) !. 2:Jl9 „Isteni Gondviselés" 1907, Ril· 
ter ~i\.ntal. Tsz: 2717. 

Ji:ősze" (Vas) !. 10.320 (Zala). 
~1'1ao-yar IZ.i.rály" (r) 1671, Várkör 37, Lendvay .La
' jo~ és fiai, bér: J(ovacsóczy István. Tel: 57. Tsz: 

717. 
„Szerecsen" (r) 1690, I\:irály-utca 3. I\:ütlel Dezső, 

kez: l\Iohr Irnre. Tel: 22. 'I'sz: 718. 
I\.ütegj·{u1 (Bihar) 1. 2762 oi11agyar I\:orona" 1891, I\:.iss Fe-
. renc József (Nv). "l'sz: 719. 
I(éitelek (Szolnok) l. :3~7·1 „Szent István" 188G. Bul:iti Já

nos (Szoln). Tsz: 720. 
I\i>vúgúör::; (Zala) l. 2522 „I\:ővúgó" 1926, I-Iollós örökösök, 

bér: Szabó 1lihúly. Tcl: 1 (Zala). Tsz: 721. 
!~i)veskál (Zala) 1. 01;3 11 f.I<.igyar I\:orona" 1891, Nagy Elek 

Jenő. Te1: G (Zala). Tsz: 722. 
]:f.iive~ldit lúsd: Salköveskút. 
Iiüvcsliget (I\'lár::n11aros) 1. 6753 „Fortuna'' 1900, FrUnkel 

Mózes (Munk). Tsz: 1-J99. 
I\raszna, (Szilágy) !. '1~00 ( Sztm_). 

,,Borostyánkoszorú'' 1871, Olves (;yula. Tsz: 2718. 
„Szent 1\.ntal" 10:3;3, Széchenyi-tér 25, Nils Sándor. 

rrsz: 3719. 
K\ras.znahéltek (Szatinár) 1. 261·1 „Szent László" 1009, \Tul

l~ú"n László (Sztn1). 1'sz: 2720. 
:fr.\„1·aszuokvajda (.:-\.baúj) 1. /H.:1 „.Angyal'' 1897, hélv: özv. 

S:;:ilügy Zolbíuné, kez: dr. \ 1arga Sándorné sz. Glück 
Erzsébet (I.;-:ass). Tsz: 723. 
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2 .t~ucora (Búcs) l. -1116 ,.Szent I\:creszl„ 1029, c;utlvein Is~ván 
(Dél\'). Tsz:· ::355'1. 

!i.ula. (B:'tcs) 1. 11.571 (Dé!v) . 
.. Szenl Erzsébet" 1007, Széchcqyi-utca B. C:crgely Jó

zsef. 'l'sz: :J555. 
,.'/6clanya'' (r) 1ö12, Hoi:lhy-téi- 2, \'itsck János. 'fel: 

1:2. Tsz: ::l55G. 
liiunágota (Csaná~l) l. GG50 „Szent István" 1891, Fejes Jó

zsef (Szeg). Tsz: 72-1. 
t• Ifunbaja (Bács) l. 2920 .,Sz0nt Rókus" 1925, vitéz 1-Iuszkay 

Lászlóné sz. Praefort En1n1a, bér: i.fj. Csábrády Já
nos. Te!: H (Bács). Tsz: 725. 

1iunheg:;es (Szolnok) 1. 10.7-1-l (Szoln). 
,,;\.ranykalász" 1920, lCossuth-utca ,900, Józsa Sándor 

Mi.hú ly. Te!: •H. Tsz: 728. 
„I\:ígyó'' 1800. fiorthy l\IiJdós-tér 887', hélv: dr. Nagy 

F'rigyes örökösök, itez: Ertsey Gyula. 1'el: 36. Tsz: 
727, 

„L\Iagyar l\:orona" 1827, E::ossuth Lajos-utca 554. ''ré
ber Dénes. 1'sz: 126. 

~ ~\.UllllHtdaras (Szolnok) l. S22-1 ( Szoln). 
„F'ch&t· kígyó" lS:30, E:uuhegye::,;i-út 2. F'ölclcs Béla. 

'fel: 21. Tsz: 729. 
„Isteni c;oncl\"iselés" 192ö. I-~úlvin-utca 1±04. Papp 

Elek. Te!: 25. rrsz: 730. 
Eiun.•;zl•11ti~1úrton (Szolnok) l. 11.951 (Szoln). 

„?IIc§:tválló" 18S'.2. De:."1k Ferenc-utcu l2J7. \ 7'inczc 
l\Iiklós. Tel: 27. Tsz: 7:32. 

„Szcnthúron1ság" 17tl2. I\ossuth-tCr 68, Péncr Jenő. 
'l'el: ·12. Tsz: 7:31. 

ICun~.zt>1:.\·1ni!:lús (Pest) l. 77'12 (Pest-dél). 
.,~\Jn;:{yar I\:oro11a'' lD:Jo, Baksay Súndor-utca 11. Ber-

11:."1Lh Púl. Tcl: 15. 'fsz: 7:J:J, 
,.T\údor" (l') lbü'.2. 1\úlvin-t&r ]_.:!, dicsöszentinártoni 

l\Iajor IsL,·ún. Tcl: :31. Tsz: 7;3,1. 

fCurlakpszi (I\0111:\ro111) l. 1:2~)8 „Seg·ítö S;::üz 2\l{tria'' 1914. 
Erclüssy Géza (Éúj\·). 'fsz: J. 1i72. 

I;:t!ít:s (8c.H11ogy) L lli05 .. Egészség" 1D27. I-Iujnal Gyula. 
Tcl: 7. Tsz: 705. 
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!i:UIHid (Bács) 1. 2329 „Szent I-Iál'Of1:1ságn 1928, hélv: özv. 
Balog Miksáné, kez: Horváth Gyula (Délv), Tsz: 3663, 

i ... achúz:t (Pest) Jásd: I\:iskunlacháza. 
Lajosmizse (Pest) !. 12,691 (Pest-dé!), 

„S~ent István király" 1889, Erzsébet-tér 5, Buttinger 
„A.rpád. Te!: 7. Tsz: 736. 

„Szent l\Iargit" 1928, _'\ndrás~y-út 53, Nén1eth Péter. 
Te!: 22, Tsz: 737, 

Lakitl'lek (Pest) lásd: I\:ecskemét. 
\ LakfJcsa (Son1ogy) 1. 1108 „Páduai Szent ~4..ntal" 1934, 

Brantner 1\ntal, kez: Brantner Ottó (fiók.kal ·Dráva-
, fokon), Tsz: 738, 
» U,bocl (Somogy) !. 1882 „Isteni Gondviselés" (f) 1930 

~~ő~sény _t\dá11111é, kez: Braw1berger Ini1·e (Nagyatád 
f10k3a; Som). Tsz: 739. 

Lengyel (Tolna) !. 963 „Segítő Szűz Mária" 1910 (Szeksz). 
Tsz: 470. (Pályázat alatt.) 

Lengy~~tóti ~.~on1ogy) I. 2909 „Angy·al" 1857, ifj. Gallé 
,,. . Geza (f1okkal Fonyódon; Som). Tel: 12. Tsz: 755. 

~„ Lenti (Zala) _L 2:365 „J\Ja o-yarorszá o- \T éda.sszonya" J g<J.1 
Gonda I\:úroly. Te!: 8 (Zala).

0
Tsz: 7:13. · ...... ' 

f l„epse-.1.1~- ( \1es~pr?n1) l. 25-10 „Turul" 1928, Duha Tivadar, 
1~,: Pogacsas Illés (Balatonfőkajár fiókja). Tel: 14. 
(Szfv). Tsz: 7'11.· · 

Leten:ve (Zala) 1. 43±7 ,.Szentlélek" 1870, I(ovács László. 
Te!: 19 (Zala). Tsz: 7'12. 

lLébé.n~-, (~Ioson) l. ;3507 „l\Iegváltó" 1889, I\:oroknay László 
(Gyor). Tsz: 7,J.J. 

I„Pgrúd (~ala) .l: 2G2·1 „-" 1886, Rikatti Ljubo111ír (ezidö
szer1nt szunctel). '1.'sz: 3558. (Zala). 

Lérn (Bars-Hont) !. 12.770 (Bgyt). 
„F'c~~ete sas" 1GG·l. Deók Ferenc-utca 2. Szilassy 1\.la

dar. Tel: 1:)í. Tsz: 14G5 . 
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.. ~,í~1g_ynr E:9rona" (r) 182:3, I\:ossuLh Lajos-tér 14 
I\..ucsera 1111re. kez: Bordús Dczsö. Tel: 109 T-z: 
1~85.. . . • . 

„Salvator" 1925, l\fussolini-utca 17, Szt:!kan László. 
Te!: 83. Tsz: J..182. 

Lillafiire<l (Borsod) lásd; H~m~1-. 
;-, I~il'ke (Nógrád) 1. B73 „N1egválto" 1936, Tornyos .t-\ladár 

(Bgyt). Tsz: 173_9. 
Losonc (Nógrád) !. lD.00} (B'l,:yt)_. . . . . 

. Fekete sas" (r) 1160, l\..ub1ny1-ter 8, Haas Geza ~es 
·' Dian1ant László, kez: Dia1nant László. Tel: lo3. 

Tsz: 1385. 
.,Tviadonna" 1930, 'lasuli-utca 22, Gál István. Tel: 132. 

Tsz: 1399. 
''laai1ar királ-u" l8t13 Rákóczi-út 3. hélv: özv. Dénes 

„n '
0 

..r ' • . ,.. 1'01 1'.liksáné. kez: Reichmann Pal. Tel: 1t6. Tsz: -i, • 

,Jviegváltó" 1919, Rákóczi-út 31, dr. Voda Gusztav. 
Te!: 28. Tsz: 14°'1. (Tangytr). 

Lovasberény (Fejér) 1. 3~18 „Szent István" (r) 1830, Rusz
nyák Lajos~ kez: Fonagy Endre (Szfv). Tsz: 71!5. 

Lovászpatona ('Veszprém) 1. 2263 „1Őrangyal" 18851 Bog
dándy Jenő (Győr). Tsz: 7'16. 

Lőrinci (Nógrád) l. •1928 „Szent _4,.nna" 1896, Hollós L~sz
lóné szül: Gottschling Kornélia. Te!: 8. (Bud-v1d). 
Tsz: 748. . . 

LöYiJ (Sopron) l. 1G02 „Segítő l\:lária" 1878, dr. Takacs1 
Horváth Dénes. Te!: 11. (opr.) Tsz: 747. (Tangytr.) 

l\-iadaras (Bács) 1. 5G78 11Szent Erzsébet" 1902, Szúsz IIIi
hály (Toln). Tsz: 7'19. 

Thiaglód (Pest) 1. 5;322 „lviagyar I\:orona" 1916, Steiner Fe
renc. Te!: 15. (Bud-vid). Tsz: 750. 

l\Iag~;arbá11..heg;res (Csanád) 1. 3853 „Örangyal" 1888, Bo
rostyán Lajos (Szeg). Tsz: 751. 

}ia~rya.rhod1i1s (Szolnok-Dobolc1) 1. 88,.! .,-" 1923, Szabó 
- Dénes (Sztm). Tsz: - (szlinetel). 

ll-!agyarcs:tnúd (Csanád) l. 2589 „Isteni Gondviselés" (f) 
1933, Lukács László (.A.pátfalva fiókja) (Szeg.) Tsz: 

752. (Ezidöszerint szünetel.) 
1'1ag-yar<liószeg lásd: Diószeg. 
I'iíao·~·argencs (Vas) L 1483 ,.?degváltó" 1895, ldsgeszéni 0 

Szabó Árpád. Te!: 12 (Zala). Tsz: 753. 
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0:i:tg;ra1:!;;:anizsa (Búcs) l. lD.267 (DélY). 
,/Orangyal" 1897, 1\:ossuth-ulca 1. Don1okos János>< 

1'el: ,17. rrsz: 35GO. (Tangytr.) 
„Szcn~h0.r~.n1:ú~" 1883, Horthy l\Iiklós-út 19. 

En111 orokosei. Tsz: 3559. 
„Szc;nt Pál" 1934, Szent István-utca c10 

„,,. J_ozsef.. Tsz: 35Gl. ' 
luagyarh~p.o~'i 5,szo~1ok~J?~l~oka) J. 2-109 (I\:vár). 

„Sz--..1 \'a~ 18u·.l, lJ o-ter 269, \\'einrich Ödön 'r 7. 

„Szen•:·haroinsáo·" 19'·).! F'.' ·. -,.,.,... . 3~. 
T

-z. •J,_
99 

;,;, v ~, i o-te1 u 1 1, Szentirniay Géza. 
::i • _,_...,, 

.:1Iagy~u:1neeske (Baranya) l. ·191 „Petőfi Sán 1 "' 9 . .-· 
'~- va;:z _Iinre. Tel: -1 (Bar.) Tsz: 754. e o1 1 O.J, i\110· 

. nilagyaroYar U\Tosonn1agvaróvá1„ lvio.:::011) l 1- 00- (G " 
"\:Iea-v·it-" 1rv:><> -r.:- ' .., • 1. ;;;/ yor) -;; 

„i /:'.> a 0 <J_,.:.., .l.IorU1y !'iiíklós-út ?J 'l'o111 i-o 1-- 1 ·.·. Tel · "'8 'f ,_-,.... - ·· _\w,. \.aro y · .. : .., : . sz: i:Jt. ('I'angytr.) ._„ 

,,Se~~lo R~:I1'1-ir1Ia" (r) 16DO, Gróf Széchenvi István-utca 
- -- „.i. • „u inre. 'l'el: 8,1. 1.'sz: 756. -
.:~tl1g·yai.·~;zen1JirdhpJy (\i-" .· ) l' :?dug·:1·ar;.;zi}g\:é;; ( Ees~:·i·e~·;J~~l~n\ 9<~~~: ~akonys:on1bathely, 

r-, .. --,„. ')/ ' .. ~. :~~ .· . - .:.. .„~zent Janos'' 1903 
:·- . \.djJllll,ty , ~1nos (li:u1v). 'l'sz· 1-1ZJ6 (T'' a „,, ' 
~1-~ais (Baran\-'l) 1 13-:-1 .. S .... '· "" . o.ll,,,J-1d.) 

' Öz\· --;"'L · . ·· ·· _:)·.:.. '" eg1~,o Szuz l\Iúria" 1D2·l. hélv: 
-:---· 

1 
,. · h.L.~.cls In11·cne, kez : í_I3~lr). 'l'sz: í;JS 

. Ha.t1alYa (2\Iaros-Torda) 1 1930 D" , " 1c ,, , . , 
" ; '"' '··. . -- , · · " hll1J tl,)6. Illyes Er-

- ~ _nont: SL, C::.aszar iren ( S:::fd) ']_'--··. 0-1-1•.• 
;t:;.a!dar ( I·Ic ' --. 1 l "l" . . ·, · ;;,.1. · .:.. """· \C:ci. · -·üG „SZC!IL 1\n11~1" lC!'J(J p <.:" , 

rol1· rI-In·cj '1'"~· '"":-ll - -- ~--·, -~o.,:cilU-t.nn 
• \ "'' . _;,1 •• (.);:;, 

Illakó (Csanád) l. ;)5.íll (Szeri·) F b· . 

„ _:rc::c F'crdinúncl" 1D1·1, l\úv~rv Lajos~tér ') 
Jeno. Te!: 325. 1'sz: 7G:) ~ 

„Isteni ''Ondvi··. 1 :, " 1 •· • _:._ • - • 

I 
. ~ ._::ie.e::. (1 ) J' 1 G, Szechcnv1-tér I.";; lsto·1-

ren "'„ J···'ol -..- ·· 1 · • t..., · ~\ 
'.[' 1..z:i · ::L -~ ~i!argn. -~e:~: Istók I1·én Tcl. •J:::;:::; sz: 760. . . _..,..,, 

,.J~ossuth" lrJ2G, Des:se\'ri'fy-lér 25/b. 
rei: 183. T'sz: 767. · Filepp Béla. 

„I\lcgvúltó" .i.OD~ . .:\.rany Jónos-u ':> E•.11be1· 
Tsz: 7G,L · -- József. 

„Örangyal" JSí:J, S·1,;c!1011)-'.--l,;1· ·_>-.[, _,_ '- ~ I-Iajnal J\Iiklós. 
Tel: 280. 'l'sz: 7G1. 

.,Szen( Islvún" 1807, ·vörösn1arty-u. 7, 1-Ialhéser .Jenö. 
'fel: 2DG. 1'sz: 7GG. 

„Szent. L::Lszló" 1SS'.?. Újváros, \iúsúrhc1yi-u. 'J:'l-, I\.iss 
.r. Ernő örökösök, kez: l\.iss J. Ernő. Tel: 150. 
Tsz: 76:). 

1
,\iároshúz" (r) 1859, Széchenyi-tér 5., Szöllősi Jenő. 

kez: Bokor 1\Iihúlyné sz. 1-Iari ?.Iargit. Tel: 333. 
Tsz: 762. (Tang-;tr.) 

fJ ;;Jareali (Son1ogy) 1. 6635 (Som). 
„F:.c1nény" 10:?2, Széchenyi:utca 2, hélv: özv. 1-Iünich 

Rudolfné, kez: Slrenge .I\goston. Tel: 69. Tsz: 769. 
(Tangytr.) 

„Szentháron1ság" (r) 1790, Ritk_óczi-utca 6, Németh 
Józsefné sz. Rát:h 1'.Iúria, kez: Töpler Lajos. Tel: 
·15. Tsz: 768. (Tangytr.) 

:Hargitla (Bihnr) 1. 0800 (Nv). 
.,~\.ra11v szarvas" (r) 1825, Szent István- tér 18. Glück 

FerCnc örököse, kez: }Iegedüs Zoltán, rrel: 10. rrsz: 
272~1. ('l'angytr.) 

„Si:.::t11si :\laclonna" 1fl2l. c:r. Teleki I!úl-utca 5. Szabó 
J özseL Tcl: 2G. Tsz: '.27'.25. 

}.-Karnsdfda, \l\laros-'l'orda) lúsd: Déda . 
lí:iare:;h::•;,:íz \ ~\Í at cs-Torda) 1. S31 ·l ( Szfcl). 

„GYügríló l\-Iúria'' JJJ'.27. I·Iorthv 1Jiklós-utca ,11. Duha 
l~ri':-.;Lól'. kez: E:'inkuli Zsign1.ond. Tsz: 2727. 

,,?1Iadonna" 191:), prin1or rnakfalví Dósa Is1tvú.nné sz. 
Fúy Elvira. rrel: 62. 'l'sz: 2726. (Tang:,rtr.) 

31arosYú~úrhcly ( l1Ltros-1'ordu) l. ·l'l.8D3 ( Szfd.). 
, . .:\rciny }~ereszt" 1SSD, I-Iorlhy l\Iiklós-ú! ·l. Osvúth 

Ele1;1ér. Tel: 28'.2. Tsz: 2731·. 
, .. A.rnnv szarvas" 1752, (r) Széchenvi-tér 22., I~ővúri 

.J ózs'Cf, bér: Berek?nérí ,Íózsef. 'l'ei: 1.SO. Tsz: 2728. 
„.:\.r!;:angyal" lDlD, dr. G-ecse Dániel-utca 1., Osváth 

JCúroly. Te1: 17. Tsz: 2735. 
„,F'chér kereszt" 1U21, I\.ossuth Lajos-utca 55„ Izrnnel 

:i\Iúrton. bér: dr .. Ajtay i\Iihály. Te!: 1:·10. Tsz: 273,1. 
,.J\Iagyar korona" (r) 17GO. I~ossuth Lajos-u. l., Gya

lui I1úl. rrcl: 3~)1. Tsz: 2728. (Tungytr.) 
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„Record" 1922, Széchenyi..Jtér 52., }fernu1nn János. \· 
'l'el: :39. '!'sz: 2736. (Tangytr.) 

0 Sas" 1918. Ugron Gábor-tér 6, Iiovúcs -~ndor. Tel: 
215. Tsz: 2732. (Tangytr.) 

„Szent György" 1921, .1Iussolini-tér 2., Nagy Jenő. 
Te!: 217. Tsz: 27:l3. (Tangytr.) 

„Szentlélek" (r) 1812, Dávid Já11os, Tel: 77. Tsz: 
2730. ('fangylr.) 

it!artiutclep 1. flejöcsaba. 
1\-Iartonos (Bács) L 6•J59. „Őrangyal" 1894, Cservenitz Ernő 

(Délv.) Tsz: 3562. 
I\1nrtonvásár (Fejér) l. 3034, „Szent István" 1830, Grin1m 

Rudolf. Te!: 17. (Szfv.) Tsz: 770. ·1·· 

ll1ád (Zemplén) 1. 3523, „I\:ígyó'' (r) 1825, Csillag Pálné és !. 
Reissinger István, bér: FeJszeghy Gyula (l{ass.) 
Tsz: 771. t 

i\Iádé,falva. (Csík) 1. 2381 „Szentháron1ság" 1939, Horváth . J
1
. 

Tibor (Szfd). Tsz: 772. 
fiiágocs (Baranya) 1. 3708 "?llegváltó" 1852. _1\.dler Iván, J' 

Te!: 20. (Bar.) Tsz: 772. 1 
h1álná.sfürclö (I-Iáron1s:;:ék) 1. · 986 „-" 19'.JS, Csiszár Eruü, l 

Te!: 6. (Szfd). 'l'sz: 27·18. (Eredetileg 1\Iikóújfalu 
idény.fiókja volt, n1ost az anyagyógyszertár költözött 
ide.) 

1 
i\1ánclok (Szabolcs) 1. 5179 „1Iegváltó" 1861. Görögh Péter 

Inu·e. Te!: 36. (Debr.) Tsz: 773. 1 
IHitran1aros:.;ziget (1Jára111aros) 1. 25.888 (Sz,tnl.) :1 

„E]gyó" (r) 1778, l\Tandics Béla, Te!: 137. Tsz: 2739. 
„i\Iátyás király" 1870, Rákóczi-út 8. „l\:rausz örökö- 'i 
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sök, kez: 1Ieisels Irnre. Tel: 61. Tsz: 27•11. 1

1

1 

„1Iinerva" 1920. Rákóczi-út ,18„ Bércss .A.n ial. Tel: 
250. Tsz: 27'1·1. 1 

,/Örangy;:!l" 1895, Rákóczi-út. 9., Béress József. Tel: ! 
1·18. 'rsz: 27·12. 

„Salvator" (r) 1781, I1orthy l\I.-tér 7., dr. vitéz sepsi
szentgyörgyi Nagy Béla, kez: Faragó Istvún. Tel: 
127. Tsz: 2740. (Tangytr.) 

„Szent Erzsébet" 1903, lforthy AL-1tér 13., Jóna Sán
dor. Tel: ·18. Tsz: 27,13. 

l r"l Szűz Mária" 1892, Dobribán 1V1úriapócs (Szabolcs) · "'~~ " ~ 
. Antal (Debr.). Tsz: ''~?4 (Szlm.) 
!\-Iátfszalka (Szatn1ar) 1. 1T~:"' Istv/111-u 2. ICálmán Ernő. 
· Csillag" 1908, gr. l;:..Za < • ' 

„ T J • ··14 Tsz· 77G. . . 19 !\.!mer 
e · ·; ·„ :) 189c Kossuth LaJos-utca „ · „Oroszlan (r ..... o, ,...,..,.-

B ·1 T !· 10 Tsz· 11n. .. . s·· s e a. e · · _., _,.: · C . , · „ 1917 Szucsn.e zuc 
Mltt~·úsfüld (Pest) !. '1 ~' 39 ;j9 or(~~d.-vid.), Tsz: 777. 

Júlia. Tel: Bp. '.20 -989;. Szentkereszt" 1937 t Nagy 
~ l\Iecsr.lutlja (Baranya) 1,:. ..... tJ " 

· Elek (Bar. l Tsz: l l'lG. _ e Szent Borbála" 1885, 
1 1 1 . (B"r·an"a) !. oGlo " JV!ecse ~sza )0 cs ~·. J ~ • ,...78 
Márkus Gyula (Bar.) T„z. ' ·t.!) 1 ?6"1 An~ya.1" 

· (C ·íd- •\rad-Toron a · ........ • n , :::> 
1 

• 
l\iedgycsbodzas , .san~. ~ ·\v· - . Leóné, kez: Jezso :\!1LUt 

(f) rn2s. helv.: OZ~: ·1-·~~neCB -ccab.) Tsz: 780. 
(1Teclgyesegyhaza 10 ~J · - , 

1 
50-3 Anayar 1 

· C · d \rad-Torontal) · " 1' " 0 
.,.,':fedo·yesri.:;Yhúz:i ( sana .-.:: L , 

1
- bér. Lencrye1 László 

·""' ~1D01~·hélv.: özv. \Vi~n,er )eo~e;1 . 
1

.;· (B.-~sab.) Tsz: 
(fiókl~nl ?\Tedgyesboc zason ... "' . ...,. 
779. 

. 'll l . ~yc Taktaharkúnyra. , z Jt' 'J'::f„r,·va"·::o: a 1c ye!. · · '· 
0
„ •

11
„ l888 Deaair o an-·'-"t-" . . l 1 :-05 ' rrrnrrvc ' :::> 

?Y3ernye (Son1og~') · - 0,
1

. :
1
• T' e'i": 6 (Sonl.) Tsz: 781. n c:;·-1-u 1v ·u a . · 

né sz. l up1I1-"-t'-., - ' . ':.>069 J\Ieg;,ráltó" 1879, Tatár 
Thiezfibánd (1iaros-1'orc~a~ l. ,_, " o 
. - Zsio-n1ond. rrsz: 21~1<). 
. „. ~ . E ·.i+) 1 H.559 (B.-csab.) . 

11 
. 

?'1~l'ZOlH~ren~ ( .JC.\.t~ . : n ( ·) 1830 }Iorthy fd.-ut 2. Tha e1. 
„Isteni go_nclv1s?lcs. I·1cobi Lányi 1v1elán.ia, bér: Türe1 

C~yu1a es ne)C sz. < ... 

. ·· 'f !· "O Ts7· 182. · 'd · . Erno. e · D • • ,_, • '. t l 1 c, Szabó „'\.rpa ·ne sz. 'J' ,„ 19•)-! \Tasu -u ca · ·· ~ 
1 „1Icgva to - ..... ·~.: ". Tel. 4.G 1'sz: 1711. 

I\:on1lódJ.r Zsuzsanna. .' ,,
1

' · 1. 'J Bcrelzki Póter. 
l . „ 1c<J'J Horthy " .. -Uo -·· Q1·osz an . ·J· ·' 

" Tel: '.2l. Tsz: 78:3. (Tangytr.) 
-· .. „ • . :t !Borsod) !. 6225 (i\Iisk.) 1 Orosz ;ue1,oc:-.,l . · . r~n 199.3 Hercea Ferenc-u ... 

. .Isteni gonc1v1sc e~, ;:· '. 0 

J ,,·111 c>s. T,ol.·. 5rj, Isz: iS_G. . • J' os 
" t1 1 o Lazar . an · .. 1Ingyar ldr:dy" _ 1829, I;,.ossu. 1-ll. . ' 

~Cel: :). 'rsz: 780. 
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'J l'ifezöcso1Glnya (So1nogy) .1. 1;3.19 ,.Csoclaszar\·as" 193·!. Per
cze István (Son1.) Tsz: 78"1. 

iliezíikaszon~· (Bereg) l. 2659 ,.Re1nény" 1883, Sipos József 
(?dunk.) Tsz: 1:°506. 

;IEziikere:;zie:-. (Borsod) l. .J2J3 „l\Iagyar 1torona" 1862, Sis
ka ?\Ii.kJós. Tcl: 11. (i\!iks.) Tsz: 787. 

i1fezéikon1áron1 (\1eszpré111) l. 1711 „őrangyal" 190·1, Freisz
bcrger l\úroly. Tel: 11. (Szfv.) Tsz: 788. 

TuieziikoYácsháza (Csanád) L 576:) ,,l\Jegváltó" 1882, Gábor 
Jenő, Tcl: 38. (B.-csab.) Tsz: 789. 

i\Icziikö_yescl (Borsod) l. 20.869 (?disk.) 
„'Orangyal" 1893, I~aszinó-u. 1., Pesti József. Tel: 26. 

Tsz: 790. . 
„Szent László" 1918. Bónis Bertalan-utca 1., l\forvay 

.József örökösei. l)ér: Laszlovszky János. Tel: 37. 
.. Tsz: 792. (Tangytr.) 

„lTdvözíi'.ö" 1831. Szt. László-tér 6., I\:ovács I(áln1ún. 
Tcl: 57. Tsz: 791. 

3IezHri!c:-> (l\faros-Torcla) l. 21.'J.;) „Szüz l\Iária11 193-1, IZ:oreck 
F~s~ve:; örök„ kc;;: I-Iajclu I-Iugó. (Szfcl.) Tsz: 27-lG. 

:'iieziiszili1s (\1eszpré1n) l. .:1200 „Őrangyal", 188'1, hélv: 
özv. I\o..-úcs .Józsefné, iit: J~Iolló Lajos. kez: I-Io11ó La
jos. Tc1: G. (f~óklc1! Dégen) (Szrv:) Tsz: 1185. 

J.1eztítarpr!, Jásd: Tarpa. 

:\!ez{ít-ph•g·d (Bihar) 1. 3-1;3-l „Szent Istvún" 18S9. Roxin 
Gusztú\· (l'·T\".) Tsz: 27,lí. 

QJ'.(ezfitfir (Szolnok) l. 28.181 (Szoln.). 
. .Isteni gondvi.<:;elés" Ifl::L!., :Jiajor-u. 1 .. Nvilrav Tibor. 

Tcl: 100. Tsz: 797. · ·· . · 
.,;üagynr kiritly" 1890. 1/II.-utca 1;)., Jankovich Dé

nes. hér: Janko\·ich Zoltún. 'reI: 130. Tsz: 795 
„J.íag,:.'ar korona" 1872. Erdődy-ulca 20., Elek .jenö, 

Te!: 72. Tsz: 70-1. 
,J„Iegvúltó" (r) 1818. Erdőc1y-u. 2. Rokszin Szilviusz. 

f.i?:v. lTngor lJ!lnn11111 Zoltúnné sz. I-Ieeger Irrna, .kez: 
Roks.-:::in Szilviusz. Tel: -1-l. Tsz: 796.' 

.. L.cn1Eny'' J.S,:~G. C.sokonai-utca ;J„ \ 1úrnc1y l\íiklós, 
'I'c]: :)(). '.I's1;: íD:-3. 

i{ O C~1~vfi!E1 Sf fE R 
UTÓDAI 

GYÓ YÁRiJNAGYKEIRESi< EDÉS 

A 11. A p !T A S ! ÉV 1 8 4 2. 

Budapest, 'I., Gr. ({lebelsberg-utca 8 sz . 

Sürgönycím; p ha r m e eh e in ja, Budopest 

T elefonszómok: 127-37 4, 12;· -37 S, 127-37 6 . ' 

A Ph. Hg. IV. ólral elóirl gyógyszere kel·, drog okol 

és aolenikus készííményeker saját" ellenőrző 

1 b · a· 1·u1, és az eló-!aboral·oíiurnun1'. on v1zsg i , 

irósolmok megfelelő rninóségben szóllitjuk 

tvlegbizhoró gyors és ponlos l:iszolgólós. Gyógyszerlór 

berendezéseknél külön e 1 ón y ö s feltérelek 
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MélJ·kút (Bács) l. 81H (Bács) .. 

r 
l 

„Is1teni gondviselés" 1925, Halasi-utca 633„ 1{omlósi 
Károly. Tsz: 799. 1 

.,Szent Anna" 1886, Templom-tér •119., Ilosvay Béla. 1 
Tsz: 798. 

1lt'!énféir.sanak (Györ-.fdoson-Pozsony) 1. 3800 „Segítő Má- J 
ria" 19'12, nemes Piatsek János. Te!: 13. (Győr). Tsz: 
1757. 

Mihá!Ji (Sopron) 1. H63 ,.Angyal" 1896, Kreuz Valdemar. 
Te!: 11. (Sopr.) Tsz: 800. (Tangytr.) 

i\Iikepércs (Hajdu) L 2695 „Ren1énység" 1926, özv. I{orn
hoffer Józsefné (Debr.) Tsz: 801. 

ftíikóújfaJu (Háron1szék) 1. 4915 „-" 1928, Csiszár Ernő 
(Szfd.) Tsz: 27'18. (Hatósági engedéllyel Málnásfür
clőre áthelyezve.) 

iHilitics (Bács) l. 3666, „Salvator" 1903., Prestíni Ron1ano, 
Te!: 29. (Délv.) Tsz: 367:3. 

l\!indsz-~~nt (Csongrád), 1. 9629 (Szeg.) 
,,!Orangyal" 191-1, Palavicini-tér 176„ I-Iubacsek E-:ú1-

n1án. Tsz: 803. 
„Szent István" 180•!, Palavicini-tér 2., I{atoua Ist
ván. Tsz: 802. 

l\Riskc (Pest) 1. 2650, „Szent Szilveszter'' 1933, Gábris In1rc 
Te!: 6. (Pesl-dél.) Tsz: 80-l. 

Miskolc (Borsod) 1. 77.290 ll\!isk.) 
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„.A.posta!" 1920, F'ranklin-utca 2., Czeglédy István. 
Tel.: 15-80. Tsz: 817. 

„_i\rany Oros.zlán" (r) 1811. Széc.henyi-u. 78„ dr. IG
rúldi János. Te!: 20-H. Tsz: 805. (Tangytr.) 

,,1\.rany Sas" (r) lí60, Lichtenstein-u. 2·1., I\:ellner 
Ödön. Te!: 27-0él. Tsz: 809. 

„A.rany szarvas" (r) 16í6, Erzsébet-tér 2., J(. Rácz 
Jenő, öi·ök. és Bíró Sándor, kez: I\:. Rácz Jenő. rrel: 
19-90. Tsz: 811. 

„Isteni gondviselés" 189·J. Tízeshonvéd-u. 2., dr. 1Té
száros Zoltán. Tel: 2'1-83. Tsz: 807. 

„I\:ígyó" (r) 1803, Széchenyi-u. 33., dr. 8fan1berger 
Sún1uelné és özv. dr. Son1ogyi Béláné, kez: Balogh. 
Kálmún. Te!: 2·1-00. Tsz: 806. 

• ., (i·) 1810 Széchenyi-u. 11. Reichard 1viacryar I.;,.orona • 
" Je~1ő Tel: 17-·72. Tsz: 808.. ·1. G. la bór· 

' . ; lt." 1918 'Werbőczy-utca 1., Sz1 Y l u ' , . 
g „1vfeg\'a o ,_: T 1. ?5-86 Tsz: 813. 

Polánkay Zohan.~ ~ · ... 3.; Deutsch Zoltán. bér: 
Örancrval" 1909, l\.az1nczy-_1;.: ..... 1.9 T .. 810 

" :::.~ Gr'"•r:ryné Tel: ül- . SZ. · 
1

• 

Zsolcl.os J.Olo _ 1·„ 193,1 Görcrey-u. 28„ dr. Be1.lak " Pádua1 Szenl 1\ntn ' o 
·"' 3' . f Tel. ?5-'12 Tsz: 81G. , . 

o_ zse·. ·;, """s t· .István-út 1/a. vitéz Nernetvary nSzent Anna zen . . -
J• Tel. ?8-'18 Tsz. 81a. . 
, anos. : ~ " 190. 3 R '.J·óczi-út '1. Wéhly Istvan. Szent Erzsebet · · ... a\. 

„ Tel: 23-50. Tsz: 8182 · 1~. N IC.-u. 2., özv. nen1es 
S nt István" 1922, o Lesz. . . T 1 

ü " ~·~olnár I\:áln1ánné, bér: v1tez Lon1bay Béla. e : 
20-05. Tsz: 81.4. ,, . 

00 A.. r:r al 1935, Náni Janos :L\iisztótfulu (Szntn1ái:_) l. 23 „. llo.Y 

(Sztm.) Tsz: 2149. 

i\Inhá(•s (Baranya) l. 18.392
1 
.(~ar~~cr-utca 1 Seh\veissguth 

i\n(~y·il" 1901, Szent ia1on1 'o < „ 
„_ ::.:'"'( ~T-1 · 7.1 Tsz: 820. . . , . _ 

0 
. 

I ,l •. e . 1··-:r1 ·" 18·18 J-Iorihy J\I1klos-ut -1 .... , di. 
.,I~\· Ll a~ois„,~~~o~l YTel-: 69~ Tsz: 818. (Tangyt;'.) 

· u ic1 "' ··-· · · s·T· B la Tel: -/ -„Szent Ferenc" 1.929. Szerb-u. 2. u ·o -e'. 
' 122. Tsz: 821. •. , 1 · ., J"'-

S-zentháron1ság" (r) 1795, l\.J.raly-u.: 26., ~c in~1Cll. \.,L 

" roly, bér: Székely Sándor. Tel: 2o. Tsz. _81 : . , 
B. . ) 1 19 190 1Ieaváltó" 1.878, Nikolits Pa!. íllohol ( acs . ~· " o 

· !Délv.) Tsz: 3563. 
'I "lt ,„ 192,1, Balázs Dezső 1\1uhora (Nógrád) l. 12í6 „ú' e,gva ·o 

(Bgyt.) Tsz: 822. . 
,. . IP t) I 13101 (Bucl.-vicl.) 
11!ono1 . cs · ··' · •. • 1.- hély· Ö7V dr Schul-Rákóczi" 1907. ·v1rag-u. . I ., .' · · ""' · · T . 

,. mann Bódogné! bér: Szüts Sandor. Tel: 28. sz. 

893 (Tangytr.) . Tel: 55. Tsz: ..Sz;nLháron~Ság" 1836, I\átay S. Islvan. 
82'1. 

}Iono~iorszcg: (Bács) 1. ,1978, ,.Jézus Szíve" 1935, 
Tib:Jr. (Délv.) Tsz: 356'1. 
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~-..----------~-~-- - --

tiloson (1\foson) 1. 6393 nlviag"yar korona" 1880, l{ápolna- ~i 
tér 18. Teutsch Ottokár. Te!: 61. (Győr). Tsz: 825. 'I 

fi.::íosonn1a.gyaróvár: 1IosGn + f.Iagyaróvár. '' 
31"osonszeutjúnos (l\Ioson) l. •1483 „Szentháromság" 1877, !! 

hélv. özv. Györffy Józsefné, kez: Friss Tibor. Tel: 2'6, ·-:1 
(Győr) Tsz: 826. 

f ~fosonszolnok (Moson) 1. 3169 „Szentlélek" 1923, Losonczy 
Ferenc (Győr) Tsz: 827. 

IU:ozsgó (Somogy) 1. 1'127 „Szent lviargit" 190,1, Pető Ödön. 
Te!: •1 (Som.) Tsz: 828. ;'! 

ft!ór (Fejér) 1. 11.500. (Szfőv.) 
„'Őrangyal>! 1876, Szent István-tér 5., Breuer Béla 

Te!: 38. Tsz: 829. 
nAiária segítsége" (r) 17:111 Szent Imre-tér l.

1 
özv. 

Gömbös Lászlóné, kez: Gömbös Zoltán. Te!: 36. 
Tsz: 830. 

!i1órúgy (Tolna) 1. 1896. (új jognyertes: Szilágyi Lajos). 
I\?11u?kúcs (Bereg) 1. 32.000 (1Iunk.) 

„l\esculap" 19301 ~i\rpád vezér-út 30, Sárkány György. 
Tsz: Hll. 

,,Isteni Gondviselés" 1916, I\:ossulh Lajos-utca 11., 
Barsy Béla. Te!: 21-'18. T~z: 1390. 

„l\Iagyar I\:orona" (r) 1722 ~t\..rpád vezér-u. 11., Sán
dor Lajos. Te!: 20-32. Tsz: 1362. 

,.i\legváltó" (r) 1810 1 dr. Ferenczy János és Ferenczy 
G)'Ula. Tel: 22-00. Tsz: 1359. 

„l\.Iinerva" l93~:L Zrínyi-u. 11., Einczig 1'.'iiklós. Tel: 
20-38. Tsz: 1371. 

„Szent 1Iik1ós" 1925~ Noven1ber 101-u. 1., Tóth István 
Tel: 22-56. Tsz: 1:361. 

„Zrínyi Ilona" 1907, Zrínyi Ilona-u. 2., l{eleti Ede. 
Tsz: 1389. 

~níurakeresztúr (Zala) 1. 2236 „Szent ~4.ntal" 1933, Bentzik 
Gizella (Zala) Tsz: 831. · 

i\-Kurn5zon1hat (\'as) 1. "13·18. (\Tas). 
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, . .t\ngyal" 19;31, Zn1avecz Darinka. Tsz: 3566. 
„::\Iagyar I\:orona" 18-12. Tforthy 1Iildós-út 21., dr, 

nagybudafai Bölcs Gyula. Tel: •!2. Tsz: 3565. 

I"Íagyujta. (:tiáron1szék) l. 1~~5 nRernény" 1901. Dezső 
iVUklós (Szid). Tsz: 2<o0. 

N•t.rvatúd (So111ogv) 1. 7047 (Sorn). 
+ • 1:1 •• Szent Istvú;1" (r) 1.827. Széchenyi·itér 16., Edöcsény 

·' Adán1né, kez: Edöcsén:v .A.dám. (Fiókkal Lábodon) 
Te!: 38. Tsz: 832. 

„Turul" 1906, I\:ossuth-u. 3„ vasdinnyei \Tasdényey 
Elen1ér. Tel: 1,1. rrsz: 833. 

l"Jag;ybn.Jo111 (Son1og.):) L, 5·185 :,lvl~gy~r I\:irály1
:. (r) 18,1~, 

Bácsay ~t\..ntalne, her: Rona1 Janos Dezso. Tel: 1. 

(Som). Tsz: 83'1. 
;,; Nngybaracslta (Bács) 1. 33,19 _„Szent In1re" 1925, Bernhart 

Ernő (Búcs). Tsz: 83;J. Tel: 10. 
Nag-~·bá11JH~g:res (Cs:inád) l. 37113 „IZígyó" 1923, hélv: özv. 

'Fáber „A.nta-lné, bér: Lipthay Endre (Szeg). Tsz: 836. 
Nagybúnya (Szatmár) 1. 21.'10'1 (Sztm.) , . . _ 

„.Arany sas" (gyr) 1727, TI .. Rakocz1 Ferenc-t.;~-o. 
(Főtér) dr. Widder Sándor. ör.ök._T: 111._Tsz:. ".ml. 

,.Bánya" 1.903, florthy lviiklos:ut ?„ dees1 Ba.inoc.z.~1 

Súndor örökösök, bér: nevec11 }Iangay Dezso. 
( SztnL 'l'cl: 223. 'fsz: 275•1. 

J\:oron<l." (r) J.Sll. Tl., Rákóczi Ferenc-tér 9., Gaál 
" júnos. Tcl: 108. Tsz: 2í52. 
,.Szem'.: I\Iári<l" 1.892. Szent J\!iklós-l.ér 22„ Fodor Elek 

Te!: 189. Tsz: 2753. 
1"{arrvhúród (Bihar) 1. ,1500 „Rcn1ény" 189·1, J.\:iss István 

~·· (Nv.) Tsz: 275.1. 
?-;ag;:..-báto:1y (}leves) l. 2979 .,Isteni Gondviselés" 1929, 

Popovils Istvún. Te!: 10. (I-Iev.) 1..'sz: 837. 
1-..;agyherrzna (lTng) 1. ·10,1·1 .. Szíiz l\Iária" 1868. Both Ist

vún. (Fíókkal I-Iajasdon.) Tel: 4. (?dunk). Tsz: 1.,190. 
1\iag-yher!d (So111ogy) !. 1.03:) .:őrangyal" 1923, Skopúl Sán

dor. Te!: 7. (Som) . .Isz: 838. 
Na,,.vbocskó (i'dáran1aros) 1. 7419 (Sztin). 0

• „-" 1022. Fö-u. 85. \iaclavek Ferenc, kez: Erdős 
Béla „A.rpúd. 'l'sz: 1,155. 

„Tcre111tő" 1855. I\:ess1er Pál örök. (Szlinclcl.) Tsz: 
2756. 
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~;:.!gy}aa·;isn;vó (I-Iáro111szék) 1. 1608 „Csillag" 1875, Sa1n
buch I\ároly (Szfd). Tsz: 2757. 

1-.;ag;vc~nk (Sopron) l. 1887 „l\Iagya1· I\:orona" 1872, Nagy
györy Elemér (Sopr.). Tsz: 8;10. 

}'.Jag;rcsúkán,y (\Tas) lásd: Csákánydoroszló. 
Nagydobos (Szatmár) l. 2-1·16 „l\Jegvúltó" 1895. ?vlandzák 

József (Sztm.) Tsz: 841. 
Nagydobron~· (Ung) 1. ,1008 „Salvator" 1931, Füley 1\..ladár 

(Mtmk.) Tsz: 1'108. 
Nag:rdorog (Tolna) l. 3639 t1István király" 1889, Szendro

vits Vilmos. Tel: 16. (Tol.) Tsz: 842. 
Nagyee:-;ed (Sz31:n1ár) l. 7535 .,I'l'lagyar I\.orono." 190"1. dr. 

Tatár .A„ndorné sz. cs. Tóth Zsófia, kez: ICaui111ann 
.Jenő György. (Sztn1.) Tsz: 8,13. 

Nagrfény lásd: Szabadka-Nagyfény. 
T'{ag;rhaiúsz (Szabolcs) 1. 7903 „Turul" 1922, nagyclamassai 

Bogcha I\lajos, bér: I\andell György. Tel: 17. (Debr.) 
Tsz: S.J-1. 

!:'{ag;rh!;.l (~~\b:rúj-Torna) L 2227 „Örangyal" 1886, I\.elen1en 
Róbert (I\2ss.) Tsz: 1·1:52. 

!);agyiinnúnd (I\:ornáron1) 1. 2·!39 „Őrangyal" 1SS7r dr. 
Fournier I\:úroly. Tel: 16 (Györv.) 'l'sz: S·l5, 

i\'ngyiloIH1a (Szolnok-Doboka) l. 1337 „Szarvas" 1850, hélv: 
özv. Sylvester Zoltúnnéi' kez: Feuerstein Boriska 
(I{vár.) 'Isz: 2758. 

Z-.ia.i};;vilYn 1,Beszterce-Naszócl) 1. 5187 „f-Jagyilva." 190fl. kez: 
\ 7oith László (Sztrn). Tsz: 2759. (Pályázat alatt.) 
'I'sz: 27;'59. ( Pá.1:,..-úzat alatt.) 

:r-;ag-ylu1n1nr:í.~ (Csanád-..<\rad-Torontúl) l. 4,139 ,,Szent Ist
ván" 19:~7. Fejes Ferenc. Tel: ·l. (Szeg.) Tsz: 8·16. 

'?-Jag;r!~;~::.iz~.;;;, {Zala) l. :30.767 (_Zala). 
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.,Fekei:c s:ls" (r) 17:)0, Fö-u. 6. Práger Béla örökösei 
bér: Dernctcr László. Tel: 229. Tsz: 8:17. 

"Igazság" (r) 1830. Fő-u. 121 dr. l\Ierk!y Bclus József. 
Te!: 181. Tsz: 3,13. 

„l\Jária" 1923. I\.irAly-u. 40 .. Lukács \,llln1os. Tel: 606. 
Tsz: 84.1. Cfangylr.) 

„J.\Ieg·váltó" 1882, ErzsébeL-tCr 21.~ héiv: dr. Bogdán 

-.~,,,!". ------------------------------·--· ~ 

1 
1 

örökösök, kez: Binder (;éza. 'l'el: 186. Tsz: 8,:19. 
( 'I'angytr.) 

,,'Örang.yal" 191:), Deák-lér 10., Déri József. 'fel: :357. 
Tsz: 851. 

,.Pác\usi Szent ~\nlal'' 1907, Orszúgút 3., Szekeres „Vil
n1os. Tel: 632. 'fsz: 850. 

Nag·~·Ju1pos (Ung) 1. 2678 „Szenihárornság" 1839, Elekes 
In1re. Tel: 20 (?dunk.) Tsz: 139·1. 

l~agrkálló (Szabolcs) 1. 9724 (Dcbr.) 
~ Isteni Gondviselés" (r) 1831, Piac-tér 232/a., dr. Gö

" <lény Sándor örökösei, bér: 1Iagoss Sándor, Tel: 
2,1. ·Tsz: 853. 

pp,_emény" 1923, dr. Dános Béla. Tcl: 35. Tsz: 85,1 . 
Na1ryfi:úlna (Bars) l. 2136 11 Örangyal" 1~903, hélv: özv. Pa-

~. l l" . . T 113-tay Istvánné, kez: Patay Encre ( .!..UJV.) sz: ~ 1. 

I'iag~·Jiúroly (Sza.tn1úr) 1. 15.200 (Sztm). 
„1\ngyal" 1897, Piaristák-tere 2., Princzinger 1\.ntal. 

Tel: 79, Tsz: 2763. 
,.Fekete sas" (r) 18•11, Deák Ferenc-tér 6., Szerda

helyi I„úszló és özv. Reök Béláné. kez: Szerdahelvi 
László. Tcl: 225. 'Tsz: 2762. Cl'angytr.) 

„~víagy·ar király" 1822, Széchenyi-u. 2'!., \VachLer Já
nos. Tel: 1:1. 'l'sz: 2761. 

,.lvline:rvan 1922, Széchen:y·i-u. 1G., Görgey Dezső. Tel: 
17. Tsz: 2764. 

,.Szcnthúron1súg" (r) 180,1, gr. I\árolyi György-tér S. 
Nonn Júnos. Tel: 271. 1.'sz: 2760. 

T',~agylu'iiit (Pest) l. 10.760 (Bud.-vid.). 
·• „l\Ieg\~{dtó" 1n:·)ü, gr. Befl1len-u. S-1·1., hélv: özv. I\ö

rössy Islvúnné, kez: Ifarnik Iván. 'l'el: 70. 'Tsz: 
856. 

,.Szentlélek" 1877, I\ossu:th Lajos-tér 857., Sz. Baksay 
Béla. Tel: 72. Tsz: 855. 

?.:ag~·i;Jinyi (1.'olna) l. 2000 ,,Szent István" 19251 Sch\veiger 
Pál (Tol.) Tsz: 857. 

Nao·y}.:oY(u~si (Pest) 1. 2891 „Boldogasszony" (f) 1929. ifj. 
~. Scholtz Endre, kez: flcgybíró Jenő (Peslhidegkút 

fiókja) (Bud.-vid.) Tsz: 858. 
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T-Ir~g;\·körös (}>est) 1. 29.823 (Pesi-clél). 
~.„A.ngyal" 1905, Encsi-u. 2., Zsán1boky Jó.nos. •rsz: 862. 
. ,l:\:ígyó"' J86,l, I\:ossuth-tér ll., Borbély Endre, bérlő 

Oléh József. Tel: fl,1. Tsz: SGl. 
„11agyar I\:orona'' 1889, Széchenyi-tér 9.; I\'.ertész Ele

n1ér. Tel: 70. 1'sz: 859. 
„1Iegváltó" (r) 1805. Patai-u. 1„ özv. I\Jein Gyuláné 

és Fehér György, kez. Zsögön _i\rpád. Tel: 111. 
Tsz: 860. 

„Remény" 1916, Biczó Géza-u. 2., _!\dy Béla, üt: dr. 
Técsy Dezső. Te!: 120. Tsz: 863. 

„Turul" 1923, Szolnoki-u. 18., Fantoly István. Tel: 
55. Tsz: 86'1. 

Nagykörü (Szolnok) 1. 3603 „Szent 1'1argit" 1924, Var
gyassy Gyula (Szoln.) Tsz: 865. 

?;Jagy1áng (Fejér) lúscl: Soponya. 
I'lag;'t-léta (Bihar) 1. G592 O)Pó.duai Szent .L~ntal" 1929, .A.r

pád-tér '.?11. Sin1onyi József (Nv.) Tsz: 867. 
l\~ng;\·Józs (Sopron) l. 1610 .,Turul'' 1931., I\'.ocsis Júnos 

(Sopr.) Tsz: SGS. 
l'\ag~·lucsl>a (Bereg) 1. G9SO „1\ngyal" 1931, Orbún C:yörgy 

(l\!unk.) Tsz: H92. 
?·iag;v111agyar (I\:on1úron1) l. 1781 „Szent István" 1892, !\:e

rényi Lajos (Éújv.) Tsz: H-11. 
?\~ag-yrnuros (l·Iont) !. 4-176 „Isteni Condviselés" (r) 1835 

özv. :i\Iedveczky :\Tiklósné, kez: 'l\Iedveczky 1Iiklós 
(Bgyt.) Tsz: 869. 

::\"agyn1úgcH·s (Csongrád) 1. -1·175 „Segítő 1'fária" 1898, héhr: 
özv. I\I.ecs-Bulogh Lajosné, bér: ?viándy I\:úro1yné sz. 
Orbún }Iária. (Szeg.) Tel: 9. Tsz: 870. 

1'iag-~·1ná11:~·0J;: (Tolna) l. 2077 Hfl.Iegvú.Jtó" 1908, Szepessy 
Sándor. Te!: 7. (Tol.) Tsz: 871. 

Nag;ii.-1neg:.·er (I\:01núro1n) 1. ;142·1 "1\.'Iegváltó" 1858, s . ...:-\n
gyal Aula!. Tel: H. (Éújv.) Tsz: J.119. 

Nagyoroszi (Nógrúd) 1. 2199 .. Gondviselés" 19:::.J, .i\Iünster 
Sándor (Bgyt.) Tsz: 872. 

Nagyperkú.ia ( Szaln1ár) lásd: Perkáta. 
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Nn.b")·rábé (Bihar) 1. 3572 (.f) "Jó ren1é:1y" 1~3?, K~rth~r 
Pál, kez: l(ürthy Pálne sz. Rasztor1ch 1'1ar1a (B1ha1 „ 
torda fiókja) (Nv.) Tsz: 873 . 

Nn.1:,~-sajó (Beszterce~Naszód) 1. 15,17 „'Őrangyal" 1897, 
Kory Tibor (Kvár). Tsz: 2765. 

NagysaÚó (Bars-Hont) J. 2787 „R3n1ény" 1881, Droppa 
Ernő. Te!: 12 (Bgyt). Tsz: 14o9. 

Nitgysomkút; (Szatmár) !. 3199 (Sztm). _ 
- "Angyal" 1920, Horthy lviik.lós-út 6. Costin Agoston, 

kez: Szentirmay Géza .Tsz: 2767. 
„Sólyom" 1864, Rákóczi-u. 2, Follinek Aurél. Tel: 16. 

Tsz: 2766. (Tangytr.) 
Nagysurány (Nyitra-PozsOIJY) 1. 6272 „Oroszlán" 1862, 

Haas József. Tel: 23 (Eújv.) Tsz: 1391. (Tangytr.) 

Nagyozalonta (Bihar) !. 15.255 (Nv). . , . 
„Arany János" 1909, Horthy 1llklos-ut 33. Kueres 

Károly. Tsz: 2770. 
„?.Io.gyar l{orona" 1830, P~pa.y !ános. T~z: 2768., . 
„1Iária" 1937, Horthy 111ltlos-ut 3. Barany Balint. 

Tel: ia7. Tsz: 2771. 
„Remény" 1870, Toldi-ter 18, Székely Zoltán. Tsz: 

2769. 
Nagyszékely (Tolna) 1. 1844 „Re111ény" 1923, Boros László 

(Tol). Tsz: 87-1. 
r-;a.gJ·szé·nás (Békés) 1. 7:212 „lviagyar l{irály" 189·1, _<\dan1-

kovits 1\dán1. Tel: 12 (B.-csab). Tsz: 875. 
Nagysz{)llfis (Ugocsa) 1. ,13.32-1 SI\Iunk). _,.,. 

„Fejér L:icika" 1913, \Terboczy-utca n 1, Fejér Barna.. 
Tel: 3,1. Tsz: H8·1. 

Isteni Gondviselés" 1856, ICirály-utca 1., Kathona 
n Sándor. Tel: 52. Tsz: 1502. 

Nagytétény (Pest) 1. 978~ „Szcntlélekn ~885, Fáy ..,.I,gnác. 
Te!: Bp. ,169-930 (Ali: 25) 1 (Bud.-v1d). Tsz: 816. 

Nagy.-úr:ul (Bilnr) 1. 120.020 (Nv). . . . . 
0 

r..· 

„./'1..rany kereszt" (r) 11·12, Gr. T~lek1.Pu.l-utca ..... Zi:::ü~
mondovics Géza, I\fartinovich .A.rpid és dr. Totheg}'l
Tenezl József fö01-cos. Te!: 16-32. Tsz: 2772. 
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„i\rany sas" (r) 1798, Szent László-tér 6, 1Iező Ernő
né sz. I\:ain Eszter, kez: llajdó .A-1ice lbolyka. Tel: 
25-74. Tsz: 2775. 

,.Csillag" 1892, 1fussolini-tér 3, Ecsedi Csapó Zoltán. 
Te!: 25-51. Tsz: 2779. 

„Diana" 1911. c;hillányi-utca 10. Sebestyén _'1..rlur. 
Te!: 32-58. Tsz: 2786. 

„Fehér kereszl" 19201 Rákóczi-u. 2, Bakó Gáspár. Tel: 
H--45. Tsz: 2789. 

1,Gránátalina" (r) 1760, Rákóczi-út 33. Irgalmasrend, 
kez: Ujhelyi Endre Ernő. Tel·: 15-25. Tsz: 2773. 
(Tangytr.) 

~,fiungária" (volt Sabina) 1921, l\{ussolini-tér 8. Sza
bó Aczél István. Te!: 15-28. Tsz: 2791. 

„I\:ígyó" 19011 Bén1er-tér 1, Reisz István. Tel: 15-63. 
Tsz: 2781. 

"I\:leopatra" 1921, I\.ossulh Lajos-utca 2. Barla Dezső 
Tel: 15-15. Tsz: 2790. (Tangytr.) 

„1-Iadonna" 1908, SzJ aroveszky-ulca 20, Fétler Viln1os. 
Tel: 3:3-67. Tsz: 278·1. (Tangytr.) 

„i\Iagyn.r I\:orono." (r) 1792, I-Iiller „Aclolf-u. 1. dr. Rácz 
ltezsö és neje, kez: dr. Rácz Rezső. Tel: 13-76. 
Tsz: 2774. 

„l\Iátyás király" lD09, Szent János-utca 50, száraz
ajtai Ajtay G. Gyula. Te!: 21-3,l. Tsz: 2785. 
(Tangytr.) 

„r.Iegváltó" 1910. Gr. Teleki Pál-u. 53, hélv. Nén1eth 
Lóránt, kez: \Targha József. 'l'el: 32-01. Tsz: 2782. 
(Tangytr.) 

„1Iinerva" 1921, Szent Lúszló~lér 5, Gálosi Ferenc. 
Tsz: 2788. 

„Oroszlán" (r) J825, Iviussolini-tér 14, 1íihá.lyi Lajos. 
Te!: 32-91. Tsz: 277G. 

,,''Őrangyal" 1892, Gr. Teleki Pál-utca •1•1, Révész Já~ 
nos. Tsz: 2778. 

.,II. Rikóczi Ferenc" 1907, Szacsvay-utca 28, Csanda 
Endre. Tel: 17-47. Tsz: 2783. (Tangytr.) 

„Szent :\ntal" 1912, Gerlicz:y·-utca 1'1, J\.Llasz Lajos. 
Tel: 13-55. Tsz: 2787. 

„Szent István" 1896, ivlikszáth l\:áln1án-utca 52, dr. 
Raaber ~i\rpádné Schulinan 1\íargi1t1 kez: dr. Raaber 
Arpád. Tel: lA-H. Tsz: 2780. 

,.Szent László" 1856, Szent István-tér 1., káli Hegedűs 
Imre. Te!: 19-29. Tsz: 2777. 

Nag~;vázsony (Veszprén1) l. 1935 ,,Segítő 1Tária" 185G, Bö
czy Gábor (Szfv). Tsz: 877. 

Naszúd (Beszterce-Naszád) 1. 3206 (Kvár). 
„Szent Teréz" 1851, Szent István-tér 19, Fritsch Osz

kár. Tsz: 2792. 
„_:._" 1932, Szent István-tér 13, Druga György. Tsz: 

2793. 
Naszvad (l{on1áron1) l. 5582 „..t\ngyal" 1935, Ferenczy Pál 

Viktor (Éújv). Tsz: H53. 
Nádasd (Vas) l. 1849 „Istenszen1" 1933, 1vlar1ton Szilárd. 

(Vas). Tsz: 878. 
T»Já<lasladúny (Fejér) l. 1679 :.-.A„quinói Szent. Tan1ás" 191'1. 

hélv: özv. \Vim1ner \Tiln1osné, kez: Bakos Béla. (Fiók
kal Sárszentm.ihályon; Szfv). Tsz: 879. 

NácluclYar (fiajdu) lásd: Ii:ajclunádudvar. 
1'-iá,g;ocs (So111og;y) l. 1220 „Jézus Szíve" 1901. özv. Den1eter 

Gyuláné, kez: Dezső Géza. (Fiókkal Törökkoppány
ban; Som). Tsz: 882. 

T~ánús (fiajdu) lúsd: fiajdunánás. 
T"icn1e.-.;hikk (Borsod) l. 1131 „Gróf Széchenyi István'' 1903. 

kez: Klein Ferenc (Misk.) Tsz: 883. (Pályázat alatt.) 
I~en1esdéd (Son1ogy) 1. 2200 „Szeretet" 1930, Harr János 

(Som). Tsz: 884. 
J\re1nesnülit:ics (Bács) ·1126 „1Iegváltó" 190G, Tarján Géza 

(Délv). Tsz: 3567. 
I·Jen1esóesa. (l{onuiron1) l. 2356 „l(ígyó" 1895, Thaller Fe

renc. Tel: H (Éújv). Tsz: H12. 
Nen1esi:id (Son1ogy) 1. 1626 „1viegváltó" 1.ferkly Belus La

jos (Som). Tsz: 885. 
Né.n1ethol:v (Baranya) l. 308·1 ,.Szentháro1nság" 1838, Eöry 

István. Tel: 22 (Bar). Tsz: 8_96. (Tangytr.) 
I\éinetlad (Scn1ogy) l. 1025 „Szent ..t\nta.l" 1941, Lázár 

Dezső. Te!: 16. Tsz: 1761. 
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Nézsa (Nógrád) !. 1116 „Szent Antal" 1933, Bartók László 
(Bgyt). Tsz: 887, 

l{ógrád.kúlló (Nógrád) lásd I{álló. 
Nógrádvcriice (Nógrád) 1. 2436. „Ren1ény" 1893, hélv: özv. 

dr IZudar Jenőné, kez: I\:udar I\:ornél (Bud~vid). Tsz: 
888. 

Nova (Zala) !. 1676 ,;őrangyal" 1886, hélv: özv. Persay 
Gyuláné, kez.: Szilágyi Ernő (Zala). Tsz: 889. 

Nyárád (Veszprém) 1. 1500 „_l\.rany kalász" 1930, Csatár 
lcndor (Szfv). Tsz: 890. 

Nyárádszeredn (Maros-Torda) ]. 2836 (Szfd). 
„Fehérkereszt" 1938, Fő-utca 57, ICová.ts Dénes. Tel: 

12. Tsz: 2796. 
„Ren1ény" 1874, Fő-utca 99, farkaslaki Hints Viln1a. 

Tel: 22. Tsz: 2795. 
N:yáregyhúz•~ (Pest) 1. 3996 „Hungária" 1931, Dusa Ernő 

(Bud-v1d). Tsz: 891. 
Nyergesújfalu (Esztergom) l. 2i17 „Szent Lajos" 1853

1 

Huber Ferenc (Bud-vid). Tsz: 892. 
l'-T;yíracsád (Szabolcs) 1. -1,lJG nI'rlegvú~tó" lSSi, Nagy ICú

ro!y (Debr). Tsz: 893. 
l'\;yiradon:r (Szabolcs) 1. 5897 „Szentháro1nság" 1925, hélv: 

öz~·· J(álnay Istvánii.é, kez: dr. Papp Györgyné sz. 
Cs1ghy Aranka. Te!: 8 (Debr). Tsz: 89-L 

I-.I~irábrán:r (Szabolcs) 1. 6253 !)Gróf Tisza. István" 192·1, 
Dobozy Endre (Debr). Tsz: 895. 

Nyírlmkta (Szabolcs) lásd: Baktalórúnth:íza. 
Nyírhi•tor (Szabolcs) !. 11.813 (Debr). 

„Magyar Király" (r) 1830, Gróf Apponyi Albert-tér 
38. Vadász Elek és Nádas Imre. Te!: 39. Tsz: 896. 

nSzent F'erenc" 19021 C~róf. i\.pponyi .:-\lbert~tér 11. 
Boldizsár lnu·e. Tel: 53. Tsz: 897. 

Nyírbogát (Szabolcs) 1. 3597 11Turul" 1926, \Valigurszky 
Antal (Debr). Tsz: 898. 

Xyírbogdán;- (Szabolcs) !. 2520 „Isteni Gondviselés" 1909. 
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Friedn1ann Sándor örökösei1 kcz: Rákos Sin1on 
(Debr). Tsz: 899. 

~!f<Í~!f.,:zeJi.tÍ\\,u, Ua9-~Uues.úedé.s Jtfl; 

íJudari-e~t 1 VI. „ .J-1.afÓ.& -utea 12, 8-2;, 

Raktáron tartja az összes bel
és külföldi gyógyszerkülönle
gességeket, drogokat, chenü
káliákat, kötszereket, kozme~ 

tikai- és p i p e r e e i k k eke t. 

Telefonszám: "1'13-632, 113-631, 113-730 

555 



N~iregyház:> (Sza,bolcs) l. 59.105 (Debr). 
".Angyal" 1906, Széchen:yi-út 1, Gonda 11ihály. 'l'el: 

522. 'l'sz: 90:"5. 
.,..:\.rany keresz1~" 1893, I-Iatzel-tér 1.. ne1nes Török 

Gyula. Te!: 27-30. Tsz: 903. · 
„..:.\rany sas'' (r) 16,18, dr. Szopkó Dezsö. Te!: 427. 

Tsz: 900. 
nB~~seny_ei" 1931, Bethlen-utca 1'1, l"Iaissinger örökö

sok, ber. Scholtz Miklós. Te!: 26~H. Tsz: 908. 
„Isteni Gondviselés" 1927, Deák Ferenc-utca 28 Illés 

Zsófia. Te!: 5G3. Tsz: 907. ' 
„I\::.orányi" 1866. Bessenyei-tér J.:±. Osgyáni József. 

Te!: 362. Tsz: 901. (Tangytr,) 
„?dagyar I\orona" (r) 1834, Luther-utca 1. Jancsó 

I\:ál-!nún és Reichmann Béla, kez: .Jancsó I\:5Jn1án. 
Te1: 289. Tsz: 902. 

„II. Rákóczi F'ercnc" 1901, Rákóczi-u. 16, Fejér F'e
rcnc; 'l'el :„ 220. Ts_z: 90,1. (Eredetileg „gr. Széchenyi 
Istvanhoz· volt c1111~zve.) 

„\'askereszt" 1016, Szent István-utca 10. Gergelyffy 
. . S;yörg,y. Tel: 520. Tsz: 906. (Tangytr.) 

N;yirkara;.;z (Szabolcs) l. 27·1'.l „1Iegvúltó" 1919, I\Ioys Já
nos (Debr). Tsz: 909. 

N:rírlugos (Szabolcs) 1. :35(:)9 „Isteni Gondviselés" 1921 Jü-
ger I~. József (Debr). Tsz: 910. ' 

Nyírn1ada (Szabolcs) 1. .J:):)l „1iagyar I\:orona" 190;), Len
gyel .A.ntal (Debr). 'l'sz: 911. 

1\T;vírnlihú!ydi (Szabolcs) !. 17-lB ,.For1una" 1925, \7{tllay Sí
pos Berta (Debr). Tsz: 912. 

Nyírt as.s (Szabolcs) !. 28:)2 „Rcn1ény" 1929, Leövev Zoltún 
(Debr). Tsz: 913. -

Óbecse. (Bács) 1. 21.2°'1 (Délv). 
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„Szentháron1ság" 1893, II. Rákóczi Fercnc-u. 9. Po
povics \Tojin. Tsz: 3568. 

„Szent János" 1919. Horthv lviiklós-út l. Putsay I\:ál
.mán. Te!: lS. Tsz: ;35139: 

,;Orangyal" 193·1~ l"Iort,hy fdiklós-úl 20. Sóti Ferenc 
Te!: 158. Tsz: 3570. 

„Üdvözítő" (Városi) (r) 1798, IZossuth-utca 28, Szmik 
Gyula. Tsz: 3571. 

ócs!t (Pest) 1. 61513 ,,E:orona" 1887, Kenéz Ferenc. Te!: H 
(Bud-vid). Tsz: 925. 

Ódotnbóvár (Son1ogy) lásd: Do1nbóvár. 
ófutak (Búcs) !. '1936 „Megváltó" (r) 1836, Milosev Zsivo

jin (Délv). Tsz: 3572. 
Ögyalla (I.\:on1~ron1) 1. 3249 ,,Szenthárornság" 1885, Pálka 

Jenő (Eújv). Tsz: 1'151. 
Óhaj (Bars) 1. 152•1. (Felállítás alatt.) 
Oká~1r (Bihar) L 5128 ,.Szent István" 189•1, nánási Daróczy 

Antal. Te!: 8 (Nv). Tsz: 9H. 
ókécske (Pest l. 2989 (összeépült lTjkécskével) „J\Iagyar 

Korona" 1915. Kömlődi Molnár Miklós. Te!: 15 (Pesl
dél). Tsz: 926. 

Ökér (Bács) l. 47,15 ,Jdegváltó" 1888, Sigrnond _A..ranka 
(Délv.) Tel: 5. Tsz: 3573. (Tangytr.) 

Oldúud (Udvarhely) !. 1069 „Vass" 1889, hélv: özv. Vass 
. .c\Jbertné, kez: dr. \Tass Pál (Szfd). Tsz: 2798. 

Olaszliszka (Zen1plén) 1. 299,1 ,,?vlagyar I~orona" 1899. sza
dai .Asztalos G:vörgy, kez: szadai ... \sztalos Gyula. 
(Fiókkal Erdőbényén, inely jelenleg szünetel; I\:ass.) 
Tsz: 915. 

Olasztelek (Udvrirhely) l. 810 „Szent ..,\rntaln 193,1, Rucska 
Jenő (Szfd). Tsz: 2799. 

Oláhszentgyörg:r (Beszterce-Naszád) 1. 4209 
reszt" 1888. hélv: özv. Pap Jánosné, kez: 
József (Kvár). Tsz: 2800. 

„~<\..ranyke
I\:olozsváry 

Üno<l (Borsod) 1. 2:>71 „Szarvas" 1842, Óváry Zoltán 
(~!isk) Tsz: 927. 

()11aiánlu1 (Bú.cs) l. 5813 .. Szenthúron1ság'' 1907. Pichler 
1Tihály (Délv). Tsz: 3582. 

úraclna (Beszlm~-Naszód) 1. HOS „Aesculap" 1870, Wolff 
Ernő. Te!: 18. (Kvár). Tsz: 2801. 

OrgoYán;v (Pest) 1. c1Q37 .,Isteni Gondviselés" 1926, Iíeczler 
Emil. Tel: 16 (Pest-dél). Tsz: 916. 

Oro:-:húza (Békés) 1. 2G.002 (B.-csab). 
,~Fehér kígyó" 1876, I\:ossuth-tér S. dr. Telkessy Gá-
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bor, kez: dr. Telkessy Ödön. Tel: 21. Tsz: 917. 
(Tangytr.) 

"Isteni Gondviselés" 189·1, Táncsics 1'.Iil1ály-utca 36 
IZertész József. Tel: 78. Tsz: 918. (Tangytr.) ' 

nI\:ossuth Lajos" 1907. Erzsébet királyné-u. 1·1 fviol-
nár Mihály. Tel: 183. Tsz: 920. ' 

„Megválló" 1826, Kossuth-tér 9, Zalay Lajos. Tel: 
H. Tsz: 919. (Tangytr.) 

„Remény" 1921. Rákóczi-u. 9, Sarkadi linre. Tel: 199. 
Tsz: 921. 

Orosz]~': (Bars-Hont) 1. 1099 „Madonna" 1929, Heydrich 
haroly. Te!: 2 (Egy(). Tsz: 1365. 

Oroszvár (Moson) 1. 1302 „Megváltó" 1911, Sámuel Béla. 
bér: Flilöp Lajos (Győr). Tsz: 922, 

Oroszyég (Bereg) l. 2901 „I{ígyó" 1892, Achátz Tibor 
(Munk). Tsz: 1'113. 

Ósoyé (Bács) 1. 216,1 „IS::orona" 1919, \Tukasinovics Dusán 
(Délv). Tsz: 3574. 

Ostff~·asszonyfa (\1as) 1. 1831 „Re1nény" 1912, ifj. 1Iézes 
. ~Iihályné sz. Tangelrnayer A.ranka ("\Tas) Tsz: 923. 

Ósz1Yac (Búcs) J. 8905 ,Jjdvözítő" 1SG5, l\.Ierkel Ottó, kez: 
Börst ~c\nna (Délv.) Tsz: 3576. 

ÓYcrhász _(Bács) l. 5720 „1\:orona" 1897, Gön1bös Gyula-u. 
3. helv: özv. Leszkovácz 1\Iilétáné, kez: ifj. Leszko-
vácz Mi!éta. Tel: 10. (Délv). Tsz: 3576. · 

Üzd (Borsod) l. 20.770 (j\Iisk). 
„~L\rany oroszlán'' 187:3, Fő-utca 7, dr. P„ajzinger I1nre. 

~el: 35. Tsz: 928. (Tang.ytr.) 
„P?-duai Szent ..:\ntal" 190~J. \iasvári-u. 1 . ..:\dún1 La~ 

JOS. Te!: 80. Tsz: 929. 
„Szent 1Iildós" 19-12, l\{ecskey IEitvún-u. 12·1. J~.n1brózv 

Tibor. Te!: G2·1. Tsz: 1756. ·· 
Ozora (Tolna) l. ·1311 .. Szent Islvún" 1880, Páhv Dezső 

Te!: 16 (Tol). Tsz: 92'1. · · 

Öcsöc1 (Békés) 1. 8188 . .lviagyar IZirály" 187,1, Petry Zoltán 
.. Te!: 2 (B.-csab). Tsz: 930. (Tan~vtr.) 
Okör1ne~ö Ci\Iúran1aros) 1. 62,10 .,Szüz 

0

:Klária" 18Gí. 'laszó-
cs1k Endre. 'I'el: 11 (I\Iunk). Tsz: 1507. · 
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őriszent1>éter (\ius) 1. 14:73 n.i\.ngyal" 1886, Torkos Dénes. 
(Vas). Tsz: 932. 

Örkény (Pest) 1. 7388 ,/Őrangyal" 189,1, Sz. Bálint. Jenő 
örökösei, bér: Erényi István. Tel: 11 (Bud-vid). Tsz: 
931. 

őrszállás (Bács) 1. 7759 (Délv). 
"I\:ígyó" 1928, Fő-utca 82, I\:egler Jakab. Tsz: 3577. 
„1Tegváltó" 1862, Fő-utca 1091 Quintus lviáJtyás. Tsz: 

3578. 
ötte,-ény (Győr-Moson-Pozsony) 1. 2030. Garam (Gramucz)" 

Ernő. Előző jognyertesek (I{réter Endre, majd Satáry 
Gyula) lemondtak a jogról. 

Pacsa (Zala) 1. z,103 „Szentháromság" 1859, Bichler Gyula. 
Te!: 18. (Zala). Tsz: 933. 

Pacsér (Bács) 5288 „1Jagyar l{orona" 1903, Csajkás Inu·e 
(Délv.) Tsz: 3579. 

Paks (Tolna) 1. 11.7'18 (Tol). 
„Őrangyal" 1907. Horthy 1Tiklós-út 16, \Targa László . 

Tel: 5. Tsz: 935. 
,.Szentháro1nság" (r) 1778. l{ossuth Lajos-utca 1. dr. 

Púlvölgyi Ferenc és neje sz. Szily lviarianne. Tel: 6. 
Tsz: 934. (Tangytr.) 

Palánlrn (Bács) 1. 5HO (Délv). 
.,Salvator" 1019. hélv: J\Iagarasevics Bozsidárné, kez: 

Bodanovics 1Iilánné. Tsz: 3581. 
„'lédanya" 1812, Beck Vihnos, bér: Derutschle Ferenc. 

Tel: 72. Tsz: 3580. 
Palics~fiirclfi (Bács) .. Fehér kereszt" 1903, Stadler .4..urél 

(D&lv.) Tsz: 3583. (I\:özigazgatásilag Szabadkához 
tartozik.) 

PalotailYa (lVIaros-Torda) 1. 1938 „·őrangyal" 1916, Szört
sei~1é Gál Margit ( Szfcl). Tsz: 2802. 

Pannonl1altna (Győr) lásd: Győrszent.n1árl.on. 
I}arajd (Udvarhely) 1. 2915 „Hygieia" 1868, \\Téber András 

(Sz fel). Tsz: 2803. 
Parúd (I-Ieves) l. 2715 „Szent _.\utal" 1853~ Tóth Pú1. (Fiók~ 

kal Recsken; Hev). Tsz: 936. 
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Paripás (B:ics) 1. 3918 „Szentlélek" 18851 hélv: özv. Bartl 
Gyuláné, kcz: Bantl Béla. Tel: 1·'1 (Délv). Tsz: 358•1. 

PlLtaj (Pest) lásd: Dunapataj. 
Pácin (Zen1p1én) l. 2387 „Isteni Gondviselés" 1889, Szilágyi 

Béla (I\:ass). Tsz: 937. 
Páka (Zala) !. 1179 „Megváltó" 19'11, Vörös Andor. Tel: 

8. Tsz: 1758. (Zala). 
Pálfa (Tolna) L 2126. Jognyertes: \\renger László. Tsz: 

1750. 
:Páil1áz<t (Radvány fürdő n1ellett; Abaúj) l. 715 „I\:is Szent 

Teréz" 1932, dolhai Petrovay Zoltán (Kass). Tsz: 938. 
Pán.G:élcseh (l{olozs) L 1642 „Szentháromság" 1891. Olgyai 

Na.gy Pál. Tel: 3. (I~vár). Tsz: 2804. 
Pápa (Veszprém) !. 23.713 (Győr). 

„Gránátaln1a" (r) 1757, Jókai 1'1ór-utca 7. Irgalrnas
_rend, kez: - Te!: 13-32. Tsz: 939. (Tangytr.) 

„Orangyal" 1885, I{is-tér 7, hélv: özv. Pia:tsek Gyu1á
né, bér: dr. Peczolcl Eároly. Te!: 11-72. Tsz: 9~0. 

„Szent .A.nna" 1907, Szent István-utca 14. 1:fic11na lvii
hály. Te!: 16-31. Tsz: 942. 

„Városi" (1Iegválló) (r) 1757, Horthy Miklós-u. 8. 
F:arlovitz i-\dolf és I\:arlovitz László. Te1: 16-66. 
Tsz: D,11. (Tangytr.) 

.'Pápali:ovácsi ('leszprén1) l. 78'1 ,.Szeretet" 1028, Huszák 
Lajos (Sop!'.) Tsz: 9,13. 

~?úpateszér (\1eszprém) 1. 1950 „:rdegváltó" 1929, Szekulesz 
.József. Te!: 7. (Győr). Tsz: 9H. 

I>árkúny (Esztergo1n) 1. '1~179 (Éújv). 
,.Salvator" 1933. Rákóczi-u. 749, Rády Lajos. +el: 60. 

Tsz: 1457. 
.. Szern:·húrornság" 1855, Jaross _1\..ndor-u. 15, Nagy Ist

ván. Te!: ·18. Tsz: 1398. 
l'ásztú (Heves) 1. 7500 (1-Iev). 

„?v!agyar l{orona" (gyr) 1810. Fő-utca 678, bilkei 
Petreczky Tibor. Tel: 56. Tsz: 9:15. 

„Szent _J\ntal" 1926, Fő-utca 171. hélv: özv. I\:risár 
. Aladárné, kez: Balázs György. Tel: 25. Tsz: 9:16. 

Pú.t-:r (Pest) 1. 2731 „l\Iegváltó" 1923, I\:á1mán J{ároly 
(Pest-dél). Tsz: 9'17. 
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Pelsöc (Göinör) 1. 2430 „Isteni Gonclvise1és" 1886, Novák 
Sándor. Te!: 2,1 (Misk). Tsz: 1382. 

Perbete (l{on1áron1) L 3931 .,Idagyar I\:orona" 1904, Rakusz 
Ottó (Éújv). Tsz: H50. (Tangytr.) 

Perccesbán;ratelep (Hev~s) Jásd: Diósg:~,.rőrnél. 
:Perecsen:r (Ung) 1. 3659 „S~lvaitor" 1892, kölcsei l{endc 

1Iihá.1yné sz. Lukács _i\gnes. Tel: 30 (Sztn1). Tsz: 
H73. 

Pered (Pozsony) l. :1009 „·örangyal" 1909, hélv: _ö.z'!. Thor
ma I\:árolyné, kez: Braun Endre. Tel: 13 (EUJV). Tsz: 
14H. 

Perkál"' (Fejér) 1. ,1943 „Megváltó" 1885, Buday Bálint 
(Szfv). Tsz: 9'18. 

f>erlak (Zala) 1. 500~1 ,.Ren1ény" 18·13, Nyon1árkay József 
(Zala). Tsz: 3585. 

Pesthidegkút (Pesi~) l. 8260 0 1\lária Re1nete" 1917, Scholtz 
Endre. Te!: Bp. 167--917 (Bucl.-vid). Tsz: 9'19. 

I'eslszentcrzsébe(; (Pest) !. 82.000 (Bud-vid). , 
t? •• ..:-~-ngyal" 1912, Nagy Sándor-u. 120, Nagy ln1re. Te1: 

v Bp„ :3-17-706. 1'sz: 95·1. . . 
::: 1 „'.~\..postol" 1932. \Törös1narly-u. 1G7„ Behczay Puvllk 

V'Ferenc. 'Tcl: Bp. 1·17-558. Tsz: 958. , , 
,,.:-\ranv sas" 1898, I-Cossuth Lajos-u. 37/a. Csaszar 

ErnÓ. Te!: Bp. :Hí-6'15. Tsz: 951. . 
~· . .Isteni Gondviselés" 19'13, Lázúr-ulca 58. Ertsey T1-

VJior. Tsz: 1762. 
~ „I~:ígyó" 192'1, I\:ossuth Lajos-utca 55, hé_lv: özv. Ber-

1,/ Lalan_ffy In1réné, bér: Bokrossy Zoltan. Tcl: Bp. 
;JJ7-6Ü;J. 'rsz: D55. 

f:1 ,1Iagyar I\:orona" 1902, l(ossu!Lh Lajos·ulca. 2fl. \Ven
{'.; czei Lajos. Tel: Bp. 3'17-609. Tsz: H52. 

~ Nagyboldogasszony" l9:JS, Török Flóris-utca 25. dr. 
" vitéz i·\ndriska Ödön. 1'cl: Bp. 1·17-GSG. Tsz: 1752. 

t~ „Rákóczi" lD34, Nagy Sándor· utca 56, hélv: özv. Er
ltedv Ferencné, kcz: Erkedy l"ercnc. Tc1: Bp. 1-17-
935: Tsz: 959 . 

"" r:.cn1énv" 192fl, Ferencz József-úL 1-10. 1\:irály (;yörg-y 
„ 'Tel: Bp. :147-810. Tsz: 957. 
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~ 1,;.Sárkány" 1925, Székelyhíd-u. 6. hélv: özv. Sárkány 
Lászlóné, bér: l/irágh _L\.ln.dárné sz. \Tirágh Jolán. 
Tel: Bp. H7-,l09. Tsz: 956. 

e „Szent Erzsébet" 189"1, }Iorthy 1Iíklós-út 13., dr. 
Pálfalvi (Praefort) Kornél. Te!: Bp. 3'17-941. Tsz: 
950. 

i;.· i,Turul" 193,L Nagykőrösi-út 27. Galambos Béla. Tel: 
Bp. 347-7'12. Tsz: 960. 

:. „Viktória" 1013, Jókai 1Iór-utca 23., dr. Lévolt Ist~ 
ván. Te!: Bp. 3'17-603. Tsz: 953. (Tangytr.) 

Pcstsz0n_Lin1rc (Pest) l. 12.057 ,.Dia1ü1" 1922. 1'1olnár _i.\.ntal, 
Te!: Bp. 1'16-669 (7 mellékáll.) (Bud-vid). Tsz: 961. 
(Tangytr.) 

Pcstszen!Wrinc (Pest) L '!2.066 (Bud-vid). 
c,FJóra". IDl ,L Üllői-út 175. Arendássy László. Tel: 

'Bp. 3-15-9'10. Tsz: 963. (Tangylr.) 
„Isteni Clon(1vise!és" 1933, Lassu Nándor. Tel: Bp. 

14 G-6:<j·l. Tsz: 066, 
„l\fndonna" 1920. _i.\llanli lakólelep, 121, \Téber Ernő, 

üt: \,iéber Ernőné sz. Bárány Elza. Tel: Bp. 3-12-
277. T~t'.:: 965. 

1
.1Jagyarország \Tédnsszonya" 1897, Üllői-út 109, dr. 

L..-- Bernolák Júnos. Te1: Bp. 3,17-056. Tsz: 962. 
nSzent ~\.nna" 1929, (}llői-út 56. 1-Iarcz Lajos. Tel: Bp. 
V Hö-879. Tsz: 96'1. 

Pestújhe!;· (Pest) !. 11.830 (Bud-vid). 
„.:\pollo" 1915, Gr . .:\ndrússy Gyula-utca '14. I{acziúu 

Sarol1ta. Tel: Bp. ,196-006. Tsz: 968. 
,,__..„Segítő l\Jária" 1909. Dr. Szücs István-utca 2. dr. 

Szász Ti.han1ér. bér: Gaál Tiborné sz. Zon1bory 
Klára. Tel: Bp. ,199-627. Tsz: 967. 

Petréíc (Bács) l. 7597 „Szentháro111ság" 1862, !{anya Já- \ 
nos (Dé!v.) Tsz: :3586. 1 

Pét·el (Pest-n1.) l. 73,13 „1Jegvál ló" 1842, hélv: özv. Göltl \ 
Pálné, kez: Böszörrnén)-~i János (Bud-vid.) Tsz: 98:1. \. 

I>écs (Baranya) 1. 75.000 (Bar.) 
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„~\ranysas" (r) 1788. I\:irúly-u. 2„ Gyin1ót.hy Béla, 
Tel: 17-85. Tsz: 969. 

„Gránátaln1a" (r) 1796, Irgaln1asrend. kez: Ivity 
Mútvás i\Iihály. Te!: 29-81. Tsz: 970. (Tangytr.) 

1
,IstenI gondvise.1és" 1928. Szigeti-út '15„ l\Ier.tha La

jos. Tel: 1:J-53. Tsz: 979. (Tangytr.) 
.J\:is Szent Teréz" 19:33, Petrezselyen1-utca 1/a„ Papp 
Jenőné sz. Tróber Márta. Te!: 18-:H. Tsz: 982. 

„Aiagyar I\:orona" . ~8?2. I{ossuth _La;i?s-u. 2.1 . l;élv: 
özv. Csincsúk Belane, kez: '-lalko Gabor. Tel. 32-
H. Tsz: 971. 

,:őrangyal" 1901. I\:ossut.h Lajos-utca 29., l{eresztény 
Béla. Tel: 2:3--9'1. Tsz: 87G, (Tangytr.) 

„Petőfi" 1D23, Ilákóczi-út. 28. Frídrich Súndor. Tel: 
13-1'1. Tsz: U78. Cl'angytr.) 

„Rernény" 1805. Irga1n1asok-u. 22., 1'1áyer I\:ároly, 
'fel: 2:)-70. Tsz: 972. 

„Szen~ György" 1008, I\:irály-u. 26. Huclúk \,Tiln1osné 
sz. Papp J_,, :\íarg-it. 1.'cl: 27-71. (Tangylr.) _ 

,,Szent IsLvún" 1D22. Zsolnay-utca 2. 1 _i.\hrudbanyay 
Ödön. Tel: 12-··56. Tsz: D7:3. 

„Szent József" in:32, Pécsváradi Orszúgút 27„ \:Veigl 
Dez:oö. Tcl: 2:-3--7·!.. Tsz: 980. (Tangylr.) 

„Szcni. :1\-lór" 1n:J2. gr. Ben.vovszky-u. ::1:1. dr. \io11dra 
Antal. Te!: ~7-5S. Tsz: 981. ITm1gytl'.) 

„Szerecsen" (r) 1G97, .:\púca-u1ca 1 .. özv. I-Iauscr . .Já
nosné és id. dr. Jónús Gézúné. bér: súrospataki 
Bcsztereze\· IstY::'u1. Tel: 20--20. Tsz: 97·1. 

„Szüz :\fúria;, 1.SSí, Szigeti-út 1„ H.egéczi Nag>' Bé1ú
né sz. c:öbcl l\Iargit. bér: Dabóczi Lajos és neje. 
Tcl: 25-70. Tsz: 975. 

I)éesYúrad (Baranya rn.) l. 2678 „Szenthárornsúg" 1s:32.1 
Nékú1n ~~\urél. 1-'cl: 26. (Bar.) 'l'sz: 9S:J. 

l'{~li:noncstor (Barunya) l. 3500. 
„„:\ran»kcreszt" 1n::~5. IZossuth-u. 515„ \ 1uics l\Iútyús. 

Tsz: :i5S8. 
„Púc1uai szi. ~\.nlal" 1912. Szl. Islvún-u. ·128„ Saúghy 

1/ik1or. Tsz: :-J:JS7. 
P{~J~· (l·Ievcs) 1. ~1·17 „?dcgyecín1cr" (f) 10~7. Czingell 

I,.,ú:.;zló. kcz: Csanády Dczsó (E-leves t~1\-Iegyecúncr" 
fiókja) ( I-Icv.) 1'sz: $J85. 



PéterréYc (Bács) l. 10.736 (Délv.) 
„Örangyal" 188·1, I-Ionvéd-tér 4., lZ.réter Jakab. Tsz: 

3515. 
„Szt. Parnteleon" 1938., Szt. István-u. '10., Havár Sán-

dor. Tsz: 3590. 
I>éterYú~ú.ra, (Heves) 1. 2·143 tJviagyar IZorona" 1851, Jan

kovích Istvánné sz. Séra Johanna (Hev.) Tsz: 986. 
Pilis (Pest) l. TJ91 „i\Iagyar király" 1896, Hinffner Jenő 

(Bud-vid). Tsz: 987. 
Pilisliorosjcnéi (Pest) l. 1863 „Szent Erzsébet" 1925, id. 

Lukinich Dezső (Bud-vicl). rrsz: 988. 
Piliscsaba (Pest) l. 3286 „Szent László" 1900, párdányi 

Fohsz Richárdné sz. Horváth 1Iargit. Tel: I\:lolild
liget: 265. (Bud-vid). Tsz: 989. 

I>ilis1narót (Esztergon1) 1. 18:11 „Isteni gondviselés" 1913, 
Bárány Szilárd. Te!: S. (Bud-vid). Tsz: 990. 

PilisYUri>s\·úr (Pest) l. 8392 (Bud-vid). 
,~Szentháron1súg" (r) .18.J.l, Fö-ntca 83„ özv. I\:rébesz 

Lászlóné. bér: I\ovúcs Lúszló. Tel: 275. Tsz: 991. 
„Segítő Szüz ?ITúria" 1913. Fö-u. 90., Safary c;yula. 

rrel: 270. Tsz: 002. 
JPin(·ehei;v (Tolna 111.) 1. ~-39;)6 „Gondviselés" 189,1, dr. ICar

vassy János (Tol.) Tsz: 993. 
Pincéd (Búcs) l. 5:-319 „J.\Iegváltón 1839„ Popovics Branivoj, 

1~ez: c:crgelyi In11·c (Délv.) Tsz: 3591. 
1f.>ilYaros (Csanúd) L 2S:-3G ,.Isteni Gondviselés)) 1.88·1., Sza

hndos József örökösei, kez: ? (B.-csab.) Tsz: 094. 
Poesaj (Bihar) 1. ;).1:30 .. Lehel vezér" 1911, Nagy Ernő 

(NV.) Tsz: 995. 
I>olgúr (Szabolcs) 1. 1.-LOOO (Debr.) 

„?IIegváltó" 1860. J-Iorthy l\Iiklós-út 11„ dr. Fazekas 
C~yulún6. Tel: :JS. Tsz: 996. 

„11ac1onna" 1n2:3, I·1orlhy 1TjkJós-út 17 „ I-Icringh Ernő 
Ferenc. Tel: ;)O. Tsz: 097. 

I>ulgfrrdí (Fejér) ]. .J(jf)O „F'chér ga1an1b" 1875. dr. ?o.Iúndv 
Tst\·ún. 1~e1: 7. (Szfv.) Tsz: 998. ~ 

:Pon1úz (Pest) J. H~;)2 „Istvún királv" 188G. hé!\·: özv. 1-Ier
kovich Súndorné, kez: - (Bt.icl.-vid.) Tsz: 9UD. 
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PorcsaI!1u1 (Szatmár) 1. 3036 „.A_rany kalász" 1934, Jeney 
Pal (Sztm.) Tsz: 1000. · 

P<n·nú~~páti (\Tas) l. G:33 .,Isteni gondviselés" 192G. SüU1eö 
Odön. (Zala) Tsz: 1001. 

r>oros:;Ió_ (I:Ieve_s) 1. „?1-Jl ,;Isteni gondviselés" 1877, hélv: 
OZ\'. Runyay h.arolyne, kez: \;Venncr Sándor. (Fiók
kal Sarudon) (Hev.) Tel: 22. Tsz: 1002. 

Puszlafüldvár (Békés) l. 3396 „Örangyal" 1926, Paulovits 
Gyuln. (B.-csab). Tsz: 1003. · 

Pusztan1érges (Csongrád) 1. 2150 ,,Nagyboldocrasszony" 
192G, Horváth József (Szeg.) Tsz: 10°'1. ö 

Pusztaszabolcs (Fejér) l. 2525 „Remény" 1932, dr. fviatol
csy Gábor. Te!: 15. (Szfv.) Tsz: 1005. 

Puhwk (Gömör) 1. 4555 (Bgyt). 
„Feketesas" (r) 182"1, ~l\ndrássy Dénes-utca 2. Stein
ha~sz Jolán és Steinhausz Béla1 1cez: Steinhausz 
Jola~. Tel; 2~. Tsz: 100.6. (Tangyir.) 

„Joka1 1926. l\.ossuth LaJos-utca 27., dr. Lendvárynó 
Seress Sarolta. Tel: 59 Tsz: 1007. 

Plispiikladán,- (Hajdu) !. 15.195 (Debr.) 
„~Iegváltó." 1851. -~\:ossuth Lajos-u. 5. dr. Birtók L. 
Sanda:·, he_r: dr. Ne1ncth Tibor. Tel: .J.~l. Tsz: 1008. 
„R,cn1enyseg" 1906. Fiösök-tere 1. Skou.n1úl Jenő. Tel; 

62. Tsz: 1009. 
PUspöklcle (Csanád-nl.) L 2021 „őrangyal" 1925, 

Stentzky G:yuláné, kez: \lajda Lajos. (·Szeg.) 
1010. 

özv. 
Tsz: 

i>üspüknádascl (Baranya) 1. 2_6,12 ,,Szentháromság'' 188,1, 
Szarka József. Te!: S. (Bar.) Tsz: 1011. . 

I{acl:áne. (Ung) l. 5678. n-" 19-11, Szendy Lajos. 
Ragaly \?ö.n1ör) 1. 7G3 „l{ernény·• 188G, hélv: Özv. Botlkn 

Inu·cnc. kez: I-Iaucr Dávid (f..Ijsk.) Tsz: 1012. 
]1ah6 (l\Iára1naros) 1. 12.2,19 (1Iunk.) 

„i\Iegváltó" 1938. I-Iorlhy i\Iiklós-út 573„ Skoda Ru
dolf. Te!: 5. Tsz: H81. 

„Ren1énv" 1872, Fö-ulca 589., I-Ierczerrh Zollán, Tel: 
29. Tsz: H5s. ö 



liiajka (l\Joson) 1. 30(-)•j „Isten sze1neH 18~7, Nagy I\.úroly~ 
Te!: 24. (Győr) Tsz: 1013. 

Rakainaz (Szabolcs) 1. 5512 ,.Isteni Gondviselés" 1875, 
Folkn1ann Ferenc. Tel: 15. Tsz: 1014. 

Rácahnús (F'ejér) 1. .i.1;35 „11egváltó 0 1898, Dávidné Szüts 
Ilona, bér: Csősz Zoltánné sz. Lengyel S.~efánia. Tel: 
25. (Szfv.) Tsz: 1015. 

Rác!<eYe (Pest) !. 6691 (Bud.-vid.) 
„Szentháron1ság" (r) 1787, Hősök-tere •.L, Nérnelh 

Sándor örökösei, kez: ifj. Németh Sándor. Tel: 28. 
Tsz: 1016. 

„Niegv:iltó" 1923, Szent István-tér 10., dr. J:viunJ;:ácsi 
Gyuláné sz. Nén1elh Iln1a. Tel: 27. Tsz: 1017. 

füw[Jetrc, lásd: Ujpetre. 
RúkóczifalYa (Szolnok) l. 539•1 „1'Iegváltó" 1910, hélv: özv. 

IZováts I\:áhnánné, kez: l{ováts István (Szoln.) Tsz: 
1018. 

Rákoscsalm (Pesl) !. H.739 (Bud.-vid). 
„Csaba vezér" 1908, l\:ossuth Lajos-utca •19., clr. \Ta

gaszky I\.ázmér. Tel: 31. Tsz: 1019. 
„I-IuBgúriu" 193G, I\:ossuth Lajos-u. 1•19„ Budaházy 

Sándor. Te!: 12. Tsz: 1736. 
l~ákoshegr (Pest) l. 68Gí „11egváltó" 1929, Lengyel Endre 

(Bud.-vid.) Tsz: 1020. 
Ráli:oskere:-;ztúr (I>est) l. 11.•183 .,őrangyal)) 1892:, \Virker 

János. Tel: Bp. 1·18-505 (Rúkoskcresztur 12.) (Bud.
vid.) Tsz: 1022. 

Rúli:osliget. (Pest) 1. 3187 „Ne1nzeti zászló" 1910, dr. Ivia
dcrspach Endre. Tel: Bp. 1'18-527. (Rákosliget 11.) 
(Bucl.-vicl.) Tsz: 1021. (Tangytr.) 

Rákospalota (Pest) !. '19.035 (Bud.-vicl.) 
1
,J ózsef főherceg'' 1900. Bocskay-utca 51„ hélv: özv. 
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Fried Sándorné, kez: Láng Péter tdiklós. Tel: Bp. 
'195-323. Tsz: 102,1. 

.. 1ladonna" 1913, c..;ön1bös C~yula-út 2., hélv: özv. 
l\Iiklós f\..\adirné, kez: dr. Rilbner Jenőné sz. 1Tiklós 
Ealalin. Te!: Bp. 49·.l-22"1. Tsz: 1026. 

„IvLítyfts királyn 1D33, Deinbinszky-n. 25„ Radin1et7.ky 
Antal. Te!: Bp. 295-'176. Tsz: 1028. 

11lliegvúLLó" 1801, }lorthy ?l'liklós-út 62., dr. IZeresztes 
Miklósné sz. Kropp Ilona. Tel: Bp. ,19,1-75'1. Tsz: 
102:i. (Tangytr.) 

„Szent Erzsébet" 193·1. \Vágner J\1anó-tér 1.1 IZórós 
lstvún. 'i'el: Bp. "195-572. 1'sz: 10'.::9. 

1.Szent Szív" 192:3. Szentn1ihályi-út 11., hélv: özv. Ba
lás Zsig1nondné, ];:ez: Balás Judit. Tel: ·'195-124. 
Tsz: 1027. 

„Zrinyi Ilona" 1911, l\.ákos-úl 68., :iVIüller Viln1os, Tel: 
Bp. 29,1-187. Tsz: 1025. 

I<ákos"enhnlhály (Pest) !. 18.310 (Bud.-vid.) 
nI{ígyó" 1932, Pálfi János-tér 1;~ .• Lukácsy Zoltánné 

sz. Reiter Rózsa, kez: Lukácsy Zoltán. Tel: Bp. 
208-692. Tsz: 1032. 

„Szernr. István" 1923, Ferenc József-tér 1., !{abay Já
nos. Te!: 208-707. Tsz: 1031. 

„Szent 1Jargit" 1899, Rákosi-út U6., Lippe In1re. Tel: 
208-63·1. Tsz: 1030. 

Recsk (Heves) l. 2so:3 „Szent Anlal'' (I) 1925, Tóth Pál 
(Parúd fiókja). Te!: 10 iHev). Tsz: 10:33. (Tangvtr.) 

"f{pg(Í1'P (Bites) l. '107G „Segítő l\Iúria'' 1901, }Iarn1uth irnre 
( Délv .) Tsz: 3592. 

!{egül~· (Tolna) 1. 2701 „Szent ?dargit" 1929. Brózik „A.nd
rús (Tol.) Tsz: 1034·. 

Retteg (Szolnok-I)oboka) l. 2780 ,.P~e1nénység" 1886, Cle
n1ens ~\lbert. Te!: 15. (I\:vúr.) Tsz: :?805. 

Rékús, lúsd: Zagyvarékás. 
Répcesze1nere (Sopron) 1. 828 „Páduai Szent A.ntal" 1873. 

I\:oLsis Jolán. Tel: 5. (Sopr.) 'fsz: 1035. 
Rétság (Nógrád) 1. 1838 ,,l\Iegválló" 1877, id. P~erncsúk 

fdiklós (Fiókkal Diósjenőn). 'fel: 10. (Bgyt. Tsz: 1036. 
Ré\· (Bihar) 1. 3108 „Sárkány" 1919, Sárkány Jenő (Nv.) 

Tsz: 2SOG. 
Ricse (Zen1plén) L :3-t·±l „Szent L:iszló'' 1897. Chrenóczy

Nagy :\.lacló.r. (Fiókkal Zen1plénagárdon.) Te!: 13 . 
(l\:ass.) Tsz: 1037. 

Einiaszf.('S (C;ö111ör) l. 1709 „Őrangyal" 1877. Seress Dezső 
(Iclényfiókkal Csízen, n1ely jelenleg nincs üzen1ben.) 
Te!: 12. (i\lisk.) Tsz: 1395. (Tangytr.) 
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'Rhna.szon1bat (Gömör) 1. 6897 (lvlisk.) 
. ,Egyszarvu" (r) 1777, }lorthy-tér 29., Szántó E1nil és 

és neje. Te!: 73. Tsz: H24. (Tangytr.) 
„?degváltó" 193·1, Deák Ferenc-u. 27 ., Ivlozclroviczi 

Pál. Tel: 43. Tsz: 1'131. 
nOroszlán" (r) 1805, Horthy-tér '!., Deutsch örökösök 

és Deutsch Is l v6 n, kez: Deutsch István. Tel: 43. 
Tsz: HG2. 

Ronthán:r (Nógrád) 1. 2197 "'Őrangyal" 1893. Böszörn1ényi 
Jenő János. Te!: 6. (Bgyt.) Tsz: 1038. 

Rozália (Idáramaros) 1. 3'16·1 "l\'Iedve" 1926, Petrováról 
193,1-ben áthelyezve (tulajdonos elhúnyt) kez: So
mogyi László. (Sztm.) Tsz: 2808. 

Rozsnyó (Gömör) l. G832 (lvlisk.) 
„A.ranyszarvas" (r) 1799, Rákóczi-út 441., Pasteiner 

örök„ bér: Vajner Lajos. Te!: 68. Tsz: H16. 
( Tangytr.) 

„Szentháron1ság" 1799, Rákóczi-tér 12. Fodor .l\.ladár. 
Te!: H. Tsz: H03. 

RúnaszPk (1Táran1aros) l. 1206 (f) 1931~ tulajdonos elhúnyt. 
(Rozália fiókja. ~4.tn1enetileg szünetel.) Tsz: 2807. 

I(()szke, lásd: Szeged. 
Uudahánya (Borsod) l. 2509 „?o.legváltó" 1917, Lollok 

László. Tel: 9. (l\Iisk.) rrsz: 1039. 
Rt1un (\Tas) l. 1295 ,,Szentháron1ság" 1892, Bokor Jenő. 

Te!: 11. (Vas) Tsz: 1040. 

Sajkás;>J·örgye (Bács) l. 503·1, nSzent György" 1906, Otity 
l\Iladen. Tsz: 3657. ( Sziinetel.) 

Sajkásszeniiván (Bács) l. 2H.J.7 ,.Szent. 1Iiklós'' 193'1, Popov 
Dragolyub (Délv.) Tsz: 359'1. 

Sajókaza (Borsod) 1. 2í·l5 .,..:-\rany csillag'' 1S87_. I\:úntarnúsi 
Gyula. Te!: 10. (t.Iisk.) Tsz: 10'11. 

Sa,iókazinc (Borsod) 1. 2014 „Szent Szív" 1935. ?vlarsó lvietz
ger Ede. Tel: 3. (J:disk.) Tsz: 1727. (Tangytr.) 

Snjúszent.péter (Borsod) l. 9870 (l\Iisk.) 
.. Fehér l{ereszt." 102·1, IZossuth Lajos-utca 135„ Róna 

Pál örökösök. Tel: 07. Tsz: 1043. 
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„Szerencse" (r) 1810, Horthy Miklós-tér '19„ Bossányi 
Anna, kez: Bossányi Jenő. Tel: 40. Tsz: 10•12 . 

sa,ié~sziig·ed (Borsod) 1. 1039 11Szent László" 1930., Lakner 
Gyuláné sz. I-Ieun1ann En1ma. Tel: 10. (1'Iisk.) Tsz: 
104'1. 

Sajóvárkony (1942-ben egyesült Ózddal. - Lásd ott!) 
Salgótarján (Nógrád) !. 20.3H (Bgyt.) 

„Tu!agyar korona" 1893, Fő-utca 54., Szücs Róbert. 
Te!: 122. Tsz: 1040. (Tangytr.) 

„Örangyal" 1870, .VVeszelovszky Erzsébet. Tel: 108. 
Tsz: 1047. 

„Remény" 1903, Fö-u. 84„ Klubecz Pál. Te!: 5. Tsz: 
1048. 

Salköveskút (Vas) 1. 709 „Isteni gondviselés" 19341 Bartha 
Béla (Vas). Tsz: 715. 

Sarkad (Bihar) 1. 12.634. (B.-csab.) 
11

II. Rákóczi Ferenc" 1907, l{ossuth-utca 15., Pártos 
Andor. Tsz: 1050. 

„Védangyal" 1858, Piac-tér 18„ Wieland Gyula. Tsz: 
1049. 

Sar1naság (Szilágy) L 2585, ,.dr. Sartürn1er" 1934, 1\.Iéts 
Gábor, kez: Szrutz Jenő. (Kvár.) Tsz: 2810. 

Sarucl (Heves) 1. 3382 „Iste1ü gondviselés" (f) 1932, hélv: 
özv. Runyay I\:árolyné,- kez: surányi Langer· l{ároly. 
(Poroszló fiókja) (Hev.) Tsz: 1051. 

Sashalom (Pest) 'l. 13.500 (Bud.-vid.) 
„Diadal" 1920~ Horthy Tuiiklós~út ,19„ vitéz Hortobágyi 

József. Tcl: Bp. 208-503. Tsz: 1053. 
„Sas" 1913. :rviargit-u. 1. ltercseszegi IZeresc 1\Iargit. 

Te!: ,108-577. Tsz: 1052. 
Síuulorfalya, Csongrád 1. 5965 „1legváltó'' 1890„ Farkas 

József. (Szeg.) Tsz: 105'1. 
Sárbogírnl (Fejér) 1. 7068 (Szfv.) 

„Szent Iv!argit" 1929, _J\.ndrássy-utca 129„ j. l{ováts 
Gyula, kez: Balogh l{ornél. Tel: 3. Tsz: 1056. 

nTinódi Sebestyén" 1865. .:.\ndrássy-út 161., Sárközy 
· Mihály. Te!: 22. Tsz: 1055 . 

Sárisúp-.11uu1búnya.: á thelyczve Tokodra. 
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Sárkeresztur (Fejér) 1. 2870 „Szent Imre" (f) 1931„ Schef
ler Antal, kez: Sóbinyi Gyttla (Aba fiókja). (Szfv.) 
Tsz: 1057. 

Súrköz (Szatnuír) L 399-1 „Isteni gondviselés" 18,17.1 kisfa
ludi Komlóssy Károly (Sztm.) Tsz: 2811. 

Sárközújlak, lásd Sárköz. 
Súrosd (Fejér) l. 287G „!\:ereszt" 1897. 1 Bossányi Gusztáv. 

Tel: lG. (Szfv.) Tsz: 1058. 
Sárosf:.:. (I\:on1áro111) 1. 581 „Szentháron1ság" 1909., Lügner 

Kamill. (Éújv.) Tsz: 1439. 
Sárospatak (Zemplén) 1. 13.2-14 (Kass.) 

„A„ngyal" (r) 1634, l(ossuth-utca, l{ósa Sándor. Tel: 
56. Tsz: 1059. 

„Isteni gondviselés" 1936., dr. Bertalan Tulárton oro
kösök. Tel: 88. Tsz: 1734. (Ideiglenesen szünetel.) 

nII. Rákóczi Ferenc" 189·1, l{ossuth Lajos-utca 61., 
Goldblatt Ferenc. Te!: 80. Tsz: 1060. 

SárrétudY:tri (Bihar) l. ·1802 „I~teni gondviselés" 1901., 
Halász Imre. (Nv.) Tsz: 1061. 

Sár:-;zcnhnihúly (Fejér) 1. 1619 ,;őrangyal" (f), 1928. 
11élv: özv. \Vilnn1er \Tilinosné, kez: ICelen1en Zoltán. 
(Náclaslaclúny fiókja) (Szfv.) Tsz: 1062. 

Sán·ár (Vas) l. 11.682 (Vas). 
„1Iegvá1tó" (r) 17971 I~ossuth-tér, Eöry \Tilmos és 

neje. Tel: 21. Tsz: 1063. (Tangytr.) 
"Szent. „A.ntal" lDll, Batthyány-u. 24., P~usznyák La„ 

jos. Tel: 7-l. Tsz: 106'1. 
Sásd (Baranya) 1. 2150 1,Szent György lovag" 1882, Dará.„ 

nyi il!ihály. Tel: 23. (Bar.) Tsz: 1065. (Tangytr.) 
Sáta (Borsod) 1. 2000 „űlegváltó" 1908„ Thlll'ó.nszky Ká· 

roly. (Hisk.) Tsz: 1006. (Tangytr.) 
Sáloraljaújhel;· (Zemplén) 1. 18AO.J. (Kass.) 
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„Isteni gondviselés" 1888, Rákóczi-utca 7., I\:áclár .t\n ... 
clor. Tel: 18. Tsz: 1067. (Tangytr.) 

111Iagyar korona~' (r) 1796, ll'lussolini-tér 2., I\:ardos 
Zsign1ond. Tel: 20--10. Tsz: 1068. (Tang;ytr.) 

,,Szent :\ntal" 1911, Széchenyi-tér 9., Ehlert 1\nclor. 
Tel: 21-o;J. T'sz: 1070. 
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GYÓGYSZERÉSZEK SZÖVETKEZETE K.f. 

BUDAIP~ST 

Központi irnoka es rendelés felvétel: 

Ül E IM: 

VI., Hegedüs Sándor-utca 17. szám 

Telefonszémok : 220-811 és 220-468. 

VII., Király-u. 67: Telefon: 421-926. 

Steril kö~·szerüzem. 

Comprimaták. 

NosYra cimkék, 

Kor!onok állcmdócm raktáron 

sn 
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„Üdvözítő" 18G5, Horthy Mildós-tér '1„ Mór Lajos. 
Tel: 20-50. Tsz: 1069. 

Sellye (Baranya) l. 2058 .,..:-\ranysas" 18,13, Bubregh En1il. 
Tel: 38. (Bar.) Tsz: 1071. 

Sepsiszentgyür&,'J· (I-Iúron1szék) 1. 14.376 (Szfd.) 
0
Il'Iagyar korona" (r) 1761, gr. Teleld Pál-u. 2., Fé
der Alfréd, bér: Zalrnriás István. Tel: 132. Tsz: 2812. 

„1Iegváltó" 1922, Szabadság-tér 5., Stanescu Livius, 
kez: Fejér István. Tel: 130. Tsz: 2815. 

„:Medve" 1913, Kossuth Lajos-utca 1„ Csutak Islváu. 
(Idény-fiókkal Elöpatakon.) Te!: 52. Tsz: 281'1. 

„Szent István" 1861, gr. Teleki Pál-utca 10., Hadnagy 
E. Antal.. Tsz: 2813. 

Seregélyes (Fejér) 1. '1755 „Angyal" 1869„ Krinitzky Pál. 
(Szfv.) Tsz: 1072. 

Sil<Jós (Baranya) 1. 5936 (Bar.) 
„I\:ígyó" 1873, Pécsi-u. 2., Szabó Ernő. Tel: ,10. Tsz: 

107'1. 
„i'ilegvaltó" 1923. Pécsi-utca 2'1., Gajda Pál. Tel: 7. 

Tsz: 1075. 
"Szentlélek" (r) 1805, Pécsi-urtca 13., GTimn1 Rudolf

né, bér: Szinetár Endre. Tel: 3. 'l'sz: 1073. 
Sin1asúg (Sopron) l. 69:'5 „Szent Péter" 192:2., hélv: özv. 

:\lexander Istvánné. kez: '? (Sopr.) Ts~z: 1076. 
Simonlorn,·a (Tolna) ]. ,17'13 „Szentlélek" (r) 1818„ Pillich 

Ferenc. Tel: 22. (Tol.) Tsz: 1077. 
Siúfok (Veszprérn) l. 45·1'1 ,.Szentlélek" 1869„ l\.otsy Ferenc. 

Te!: 11. (Fiókkal Siófok-fürdőtelepen.) (Szkv.) Tsz: 
1078. (Tangytr.) 

Siófok~fUrdőtelep (\ieszprérn) „Szentlélek" (f) 1922„ I\:otsy 
Ferenc (Siófok fiókja.) Tel: 48. (Szfv.) Tsz: 1079. 

Solt (Pest) l. 7881 nSzell!~hárornság" 1867., Lévay József. 
Te!: 28. (Bud.-vid.) Tsz: 1080. 

Soltvadkert (Pest) J. 8927 (Pest-dél.) 
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":i\iagyar korona" 1935, Szentháron1ság-u. 15., Szekér 
Sándor. Tel: 58. Tsz: 1720. 

„1Iegváltó" 1SSG, I\:os.suth-utca 24., hélv: özv. Bozóky 
Béláné, kez: dr. Bozóky István. rrel: 54. Tsz: 1081. 

Solymár (Pest) l. '1200, „Szent Margit" 1909. Tamás Mi
hály. Te!: Bp. 162-105. (7-es áll.) Bucl.-vicl.) Tsz: 
1082. 

So111ló!'-izfilHís (\Teszprén1) l. 140~3 "Isteni Gondviselésn Si
mon Súndor. Tcl: 3. (Szfv.) Tsz: 1083. (1927-1942-ig 
Devecser fiókja volt.) 

So1nogyj{ul (Son1ogy) 1. 1352 „Ren1ény" 1927., hélv. özv. 
Glós Ottóné, kez: Weiss Béla (Som.) Tsz: 1084. 

Son1ogyli:éthel;r, lásd: I\.éthely. 
So1nog:i;nagybajon1, lásd: Nagybajon1 (So1nogy n1.) 
Sclin1og:i;szil (Somogy) l. 2075 „Szent István" 1860, hélv: 

özv. Bessenyei Dezsőné, kez: Bessenyei László. (Som.) 
Tsz: 1086. 

Sontog")·Yúr (Son1ogy) 1. 2246 „Szentháron1ság" 1894., 
Krasznai József. Tel: 8. (Som.) Tsz: 1085. 

Son1orja (Pozsony) l. 3470 „Fekete sasn (r) 1780., I\:lasz 
Rudolf. (Éújv.) Tsz: 1397. 

Soponya (Fejér) (egyesítve Nagylúnggal) l. 2400 „Szent 
?.Iargil" l~lOS„ Jeges Béla. (Fiókkal I\.islángon). Tel: 
2. (Szfv.) Tsz: SGG. 

Sopron (Sopron) l. -J.2.205 (Sopr.) 
,,.:\ngyal" (r) 1680. Ferenc József-tér 2., Dobsa 1Ii

húlv. Tel: 5G7. Tsz: 1087. 
, . .:\ra1ly keresz1" 1893, Ujte1eki-utca 54., Jehn ..:-\ntal. 

Tel: 2s~1. Tsz: :i091. (Tangytr.) 
„1\rany Oroszlún" (r) 1GOO, \Tárkcrii.let :10., Nikolics 

i\Iilivoj. Tel: 250. Tsz: 1088. (Tangytr.) 
,.Irgalinassúg'' 1010. i\Iagyar-u. 5. I-lell .:\ranka. Tcl: 

3:Jo. rrsz: 1092, (Tangytr.) 
„l\Jagynr király" (r) 1767, \TárkcrUlet-u. 1:35., Binder 

Ottó. Te!: 27. Tsz: 1089. (Tangytr.) 
,.l\Iegvúltó" (r) 1776, Ikva-híd 1. Szerdahelyi János, 

kez: C~erczcles Jenő. Tel: 227. 'fsz: 1098. 
.,Rákóczi Ferenc" 19;3.1, gr. Tisza István-út 29„ Groh-

1nann \íil111os. 'rel: 77. Tsz: 1093 .. (Tangytr.) 
„Szc11l Erzs~'beL" lDl'.2. özv. Lelovils Józsefné. Tel: 

10:-;, 'I'sz: 1712. ( Tangytr.) 
Sopronn1ihál~·i, 1úsc1: l\Iihó.lyi. 
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Soroksár (Pesl) !. 18.888 (Bucl-vicl.) 
„Páduai Szent .A.ntal" 19031 Grassalkovich-utca 90., 
v Fürst E1en1ér, bér: dr. Stodolni Dezső. Tel: Bp. 

H7-380. (10 áll.) Tsz: 1095. 
„~egítö l\Iária" (gyr) 181'1, Grassalkovich-utca 35., 
.:/Löcherer Gyula. bér.: Láng Oszkár. Tel: Bp. 147-

380. t5S. áll.) Tsz: 109'1. 
Soroksúrpéteri, lásd: Peslszentin1re. 
Sóskút (Fejér) !. 2517 „Szent Rozália" 1881, hélv: özv. dr. 

Síkos I<árolyné sz. Ii:ahni \Taléria. (Fiókkal Tárno
kon): Tel: 12G. (Szfv.) Tsz: 1096. 

Söjtör (Zala) !. 2:3H „Sas" 1929„ Szalamin :Miklós (Sopr.) 
Te!: H. Tsz: 1097. (Zala). 

Sövényháza (Csongrád) 1. 5651 „Szüz 1Iária" 1928., Laka
tos Antal. Te!: 3. (Szeg.) Tsz: 1098. 

StridOYúr (Zala) 1. 6GGO. „-" 1913. Kovács Tamás. (Délv.) 
Tsz: 3595. (Zala.) 

Sur (Veszprém) 1. 1784 „Hygieia" (f) 1930„ millei Pálffy 
Erzsébet, kez: Pálffv Lúszló. Te!: 8. (Szfv.) Tsz: 1099. 

Süki:isd (Pes1~) 1. ,11-13 „~.A_ngyal" 1886, Forkly Géza, kez: 
Eeresztes Béla. Te!: 5. (Bucl.-vid.) Tsz: 1100. 

Siilehned (Szilág~') l. 11GG „örangyal" 1926. Ürn1össy Bol
dizsár i\Iiklós. ( Szlrn.) Tsz: 2816. 

Siitneg (Zala) 1. 5583 ,Jdegvúltó" (r) 1760, Szarkússy 
Lúszló. kez: Fúncsik Lajos. Te!: '11. (Zala). Tsz: 1101. 
(Tangylr.) 

Szab:!dka (Búcs) 100.751 iDélv.) 
„..:-\rany kereszt" 1895. Darnjanich-u. 25. Gut\vein 

J_,úszló. Tsz: ::3507. (Tnngytr.) 
. ,Isteni Gondviselés" 1806, Thököly-út 28. Decsy Jenő, 

Tsz: ;)599. 
,.I\ígyón 1873„ Széchenyi-tér J„ Ivkovics Júnos, l\cz: 

Rabstein Inn·e. Tel: 711. 'rsz: 3600. 
„l\Iagyar korona" (r) 1780. \Túrosi székház. Csúnyi 

Iinréné és dr. I-Iartlauer Jenö. l~ez: dr. }Iartlauer 
.Tcnö. Tcl: 27S. 'fsz: 3602. (Tangytr.) 

„l\ícgvúlió" 1929. Dan1janich-uica ;)f), Schadl József. 
'l'e1: 505. Tsz: :J606. 

,.?viunkás Jézus" 1940, Szegedi-(u~ 11. Dan1janovné 
Pavkovits .,.\nna. Tsz: 3658. 

„Őrangyal" 1885, Rákóczi-út 7., Nikolajevics Vladi
mir. Te!: ,160. Tsz: 3G03. (Tangytr.) 

!'Sólyon1" 1919, Szent Istvún-tér 9. _4..ndrássy Irnre . 
Tel: 222. Tsz: 3601. 

„Szent J\nial" 1907, Bíró _,..\ntal-tér 3„ Vértesi Béla. 
kez: Ertl Géza. Tel: 3H. Tsz: 3608. 

„Szenthárornság" 1903, Csernovits-ulca 2„ dr. Boi..Jtlik 
Dezsőné sz. l{ovácsy l\'1ária. Tel: 709. Tsz: 3598. 

„Szent József" 1920. Deák-utca S.~ Szávics Szilárd. 
Te!: z,!S. Tsz: 3605. (Tangytr.) 

„Szent Rókus" 1903„ Zin1onyi-út 55., Arndszki István. 
örökösök, kez: ?. Tsz: 3596. 

„Szent Teréz (városi)" 185'1, Deák-u. 1., P\.ichter .Já
nos. Te!: 580. Tsz: 360,1. 

„ \Tédanya11 (r) 1780. Szent István-tér 6. Schossberger 
Einilné. bér: \"'iléber G:vuln. Tel: 592. Tsz: 3607. 

Szab:1dl\n-Nap;yfény, „Szent György" 19,10, dr. Létnulnyi 
Istviin. Te!: 8. Tsz: 3G09. 

Szahad:-;z(dlás (Pest) l. 87;)2 (Pest-dél.) 
.,Isteni gondviselés" 18,17„ Piac-tér 662, !\fezei Gyula. 

Te!: 35. Tsz: 1102. 
,,Rernény" 1923. \Tasút-uica 3., dr. Dön1ötör István. 

Tel: 11. Tsz: 1103. 
Szahadszr·nfldr:iI;-..· (Baranya) 1. 080 „Szüz Ivhí.rian 1923., 

1'\:irály József (Bar.) Tsz: 110,1. 
Szajol (Szolnok) 1. 2957 „?degvúltó" 1929, Dobó .Tenö 

(Szoln.) Tsz: 1105. 
Sza];;:{'S (Tolna) 1. 3061 „\Törös I\ereszt" 1888. Szabó Jó

zsef. Te!: G. (Tol. l Tsz: 1106 . 
Szalnnár (Pest) 1. 35•17 „1viadonna" 1828„ Jakab Géza. 

(Pes!-dél.) Tsz: 1107. 
Szülaes (Bihar) 1. 3586 „I\:oronu" 1935., I\:ovács István. 

(Nv.) Tsz: 2817. 
Szalárd (Bihar) 1. 29!}1, „Ren1ény" 1884„ Si.irger János. 

(Nv.) Tsz: ~818. · 
Szall;:sz~~nlinárf'on (Pest) l. :.;;9S1 „P~e1nény11 1916, belvárdi 

Bévúrcly Gyula. (Bud.-vicl.) Tsz: 1108. 
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Szantoskrassú (Szatn1ár) 1. 1•131 .1Remény" 1866., Szilágyi 
.Jenő. (Sztni.) Tsz: 21320. 

Sza1n-0sújYár (Szolnök-Doboka) l. 63•10 (I{.vár.) 
"Szentháron1ság" (r) lí88., Horthy 1'1iklós-tér 5„ 

Nits János örökösei, kez: Nits Gyula. Tel: 27. 1'sz: 
2821. (Tamzytr.) 

\Tiktória" 1921 I\:ü;s Ernő-utca 2., hélv: özv. Tamás 
" Jánosné, kez :' Lővy Elemér (lvíaroshévízről áthe-

lyezve) Tsz: 2822. .. . .. 
Szaniszlú (Szatn1ár) 1. •1282 „·Orangyaln 1883. helv: ozv. 

Szabó Agostonné (Szlm.) Tsz: 2823. 
Szank (Pest) 'i. ,1666 ,Megváltó" (f) 1926, hélv: özv. Ifaszi

ba I\:álmánné k~z: ?. (Jászszentlászló fiókja). (Bud.
vid). Tsz: 1109. 

Szan~' (Sopron) 1. 3409 "Szent Anna" 1885, hélv: özv. 1'Iak
ray Józsefné, kez: Bírócsák György (Sopr.) Tsz: 1110. 

Szarrns (Békés) l. 25.028 (B.-csab.) 
.. 1Iagyurok Nagyasszonya" 1923., ;-<\ran~ Jáno~-utcu, 

·129„ hélv: özv. Farkas _<\nta1 Janosne sz. I'l.atona 
?IIargil, kez: '? Tsz: 1112 . 

.. Megv°,\Jtó" HJOG .. Beliczey-utca 211., ifj. Géczy Dezső. 
Tel: 55. Tsz: 11:). (Tangytr.) 

„Ren1ény" 1873., Deák Ferenc-utca 1·l/b., hélv: özv. 
Breuer Szilárdné, bér: Rácz Endre. Tsz: 1111. 
(Tangytr.) 

~,Szarvas" (r) 179,1. I-Iorthy 1Iiklós-út 117.i dr. Szen1-
ző Imre. Te!: 8. Tsz: llH. 

„Szent ll'largil" 1899, Szent István-utca 170. I\:eglevich 
11ária, bér: Sövényházy Lúszló. Tel: 1111. 
1115. 

Szahnúrhcgy (Sza~n1ár) l. 3000 .,őrangyal" 18991 hélv: .. ·:· 
özv. Ilegyesi .!\rpádné, bér: ..t\ntal Dezső. (Sztm.) ·. 
Tsz: 2824. 

Szaünárné,n1cti (Szatn1ár) 1. 55.000 (Sztn1.) 
„.t\.ranykereszt" 1920., Iforthy fliiklós-tér 28., 

özv. Barl)ul Öclónné sz. I\:óiay Zsuzsa~ bér: 
Cterő. Tel: 477. 1'sz: 2833. 

„Erzsébet királyné" 1915. gr. Teleki-u. 42., hélv: 
I\:ovássy „:\„rpúdné, kez: \ioisa István. Tsz: 2832. 

„Gránátalma" (r) 1837„ SzernL István király-tér 1„ 
„Irgalmasrend", kez: Becsek Sándor. Tel: 238. Tsz: 
2828. (Tangytr.) 

„Earitas" 1927., Kölcsey-u. 1. csiki Jakab Arpád. Te!: 
327. Tsz: 2834. 

„fdagyar korona" (r) 1745, gr. Csáky-utca •.!:., dr. Gut
man Béla. Te!: '108. Tsz: 2825. 

„Megvá](ó" (r) 1812. Horthy Miklós-tér 16., dr. Ber
kovits _i.\rtur, kez: Székelyhidy Rózsa. Tel: 400. 
Tsz: 2826. 

,,Örangyal0 1897, Perényi-utca 3., Horváth József, 
bér: Petrich György. Te!: 195. Tsz: 2830. 

„Sas" 1912, I\:ossuth Lajos-utca 13. Tabajdy György. 
Te!: H9. Tsz: 2831. 

1,Szent Ferenc" 1932, IIittler-u. 10., kez: I{ovács János. 
Te!: 525. Tsz: 2835. 

„S.zentháromság" (r) 1813, Horthy l\Iiklós-tér 13 . 
Schlett Géza. Te!: 55. Tsz: 2827. (Tangylr.) 

,.Szent István" 1893, Arpád-utea 21. Molnár Mihály. 
Te!: 379. Tsz: 2829. (Tangytr.) 

Szahnárököritó (Szatinár) J. :31,11 „Aranysas" 1917, Sólyorn 
Barnabás (Sztm.) Tsz: 1116. 

Szitrföld (Sopron) l. 1281 19'11. Másodszor pályázat 
alatt. Előző jognyertes: Józsa Lajos 1v1ihály len1011~ 
do1.1t róla. 

Szárhegy (Csík) 1. 4977 ~,!{ereszt" 1935, Halmágyi Ernő 
(Szfcl.) Tsz: 2836. 

Szászlekence (Beszterce-Naszód) 1. 2•170 1865, Grund 
Alajos (Kvár.) Tsz: 2837. 

Szászrégen (Maros-Torda) ]. 12.000 (Szfcl.) 
„Fehérkereszt" 1921, IIorthy 1v1iklós-tér 2., lvléra Vik

tor. Tsz: 28'11. 
„Oroszlán" 1872, I-Iorthy 1Iiklós-tér ,!3„ Soós l{ároly. 

Tsz: 2839. 
,/Örangyaln 1908, gr. Teleki-u. 41., Halberg Ottó. 

Tsz: 28'12. 
„Sas" (r) 1780, gr. Teleki-u. 11., Czoppelt Ernő. Tsz: 

2838. 
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11
- 11 1895, I\:ossuth Lajos-utca 21„ Veress Árpád, üt: 
Brassay Béla. Te!: 26. Tsz: 2840. 

Szászvár (Baranya) 1. 1801 „Szentháromság" 18831 Solit 
Edit. Te!: 16 (Bar). Tsz: 1117. 

Szederkény (Baranya) 1. 920. (Pályázat alatt.) 
Szeged (Csongrád) 1. 136.375 (Szeg.) 

,~Csillag" 19111, Boldogasszony-sugárút 31., hélv: özv. 
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Nagy Györgyné, kez: dr. Hangay Levente. Tel: 
21-25. Tsz: 1136. 

11
Dugonics" 1905, Dugonics-tér 1.1 Frankó Andor. Tel: 
17-93. Tsz: 1130. (Tangytr.) 

11
Erzsébet királyné" 19071 Csongrádi-sugárút 14.1 Tö

rök Márton. Te!: 13-64. Tsz: 1131. 
11
Isteni Gondviselés" (r) 1812, Tisza Lajos-krt. 32, 

Barcsay Károly junior. Te!: 12-70. Tsz: 1119. 
(Tangytr.) 

,,ICálvária" 1888. J{álvária-út 17, Pósa Balázs. Tel: 
12-25. Tsz: 1129. 

„I\:ígyó" 1874, l{lauzál-itér 3., Takáts István. Tel: 13-
59. Tsz: 1120. 

„llTagyar korona" 1908, \Taléria-l.ér 1., hélv: Za1{ar 
Sándor örökösök, kez: i\Iáthé 11ihá1y. Tel: 16-95. 
Tsz: 1132. (Tangytr.) 

„1ifagyarok Védasszo!lya" 1923, Petőfi Sándor-sugár
út '11/1). Dr. Huszáry I~eresztes Béla. Tel: 17-77. 
Tsz: 1125. 

)!1.Yegváltól> (r) 1713, I\.lauzál-tér 9. Ten1esváry Jó
zse.f, iit: ifj. Temesváry József. Te!: 13-91. Tsz: 
1121. (Tangytr.) 

„Ren1ény" 1913, Tisza Lnjos-körút 20., Borbély Jó
zsef. Te!: 22-68. Tsz: 1135. (Tangytr.) 

„Segítő Mária" (r) 1850, gr. Klebelsberg-tér 1.. dr. 
Löbl Imre. Te!: 18-19. Tsz: 1128. 

„Szent Ferenc" 1932, Földn1íves-u. 27., dr. I\:ocsis 
Endréné. Te!: 32-61. Tsz: 1H1. 

„Szent György" 186'1. Szen.t György-tér 6., l{iss 
Lászlóné sz. 'lágács I(eresztes Tiona. Tel: 11-18. 
Tsz: 1122. 

nSzentháron1ság" (r) 183·1: Horvitth Iviihály-utca 9., 

Leinzinger Gyula örökösök, kez: dr. Tukats Sán
drné sz. dr. Leinzinger Ivlária. Tel: 13-52. Tsz: 
1123. (Tangy1cr.) 

„Szent István" 1870, 1Jályús-tér 11., Salgó Péter, bér: 
Halász Elára. Te!: 12-96. Tsz: 1126. 

"Szent 1.:;:ereszt" 1932, ICálvária-tér 7., Bulcsu Barna. 
Tel: 32-78. Tsz: 1142. 

„Szen~. László" 1923, I\:ossuth Lajos-sugárút 59., ~l\prli 
Jeno. Tel: 19-96. Tsz: 1137. (Tangytr.) 

„Szent Rókus" 1863, Kossuth Lajos-su„úrút 31. Sur-
jányi József. Te!: 10-6:1. Tsz: 112t ' 

(Alsóközpont) „Páduai Szc-:1t AntalH 1909, l'dóra
halom-u. 901., JYiészáros Imréné sz. ,ipró Borbála 
kez: lvlészáros Imre. Tsz: 1133. ' 

(Felsöközpont) ,,1vfadonna.'' 1926, lvft~~·ostöi István. 
Tsz: 1140. 

(Felsőváros) „Szent. Szív" 1:•23, Nyil„ssy ~4..goston, 
bér: dr. I\iss Lajosné s:·. Szabó Sarolta. Tcl: 
25~19. Te!: 1124. 

(Röszke) „Púduni Szent .t\ntal" 1923, özv. Zakár Zol
tánné sz. 1.:;:uthy Gizella. rrsz: 1138. 

(Son1ogyitelep) „Turul" 1926, Seln1eczi Béla. '!'el: 3;1 
-25. Tsz: 1139. 

(Újszeged) .,Őrnngyal" 1910. l\To1dván Lajos örök. 
kez: Leskó Vilmos. Te!: 18- 16. Tsz: 11Ú. ' 

('lárostanyn) „Jézus Szíve" 18::' l, dr. Székács István. 
Tel: I\:irú!yhalon1 16. Tsz: 171.t;, 

Szrglrnlmn (Békés) 1. 10.706 (B.-csaba). 
„IZígyó" J.004, I·Iösök-teD~ 7., G. I\:áLai Gize11a. Tcl: 

5'1. Tsz: lH,1. 
.,Szen:Lháro111ság" 184:), Sin1ay-u. 21., Polgár l(árolv. 

Te!: 21. Tsz: 11'13. • • 
Szegheg~· (Bács) l. '14-17 „Isteni 1_;011L- ;iselés" 1876. Tóth 

Béla (Délv). Tsz: 36H. 
Szegyár (Csongrad) !. 9.000. (Sze, ·.) 

„?vlegváltó" 1879, 1lárn1egyehá·,:-u. 8., hélv: özv. I{rán
cz1y Ferencné, bér: I.:;:hirer . \ntal. 1„1.sz: 11,!5. 

„Púduai Szent .:\ntal" 1D2'.3, II. Pzed-u. 1 1 ·'1 •• ifj. Lu-
kinich Dezső. Tsz: 11'16. · 
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Szeli:csö 1úsc1: Dunaszekcső. 
Szekszárd (Tolna) !. H.68,1 (Tol.) 

nL Béla király" 1863, Széchenyi-utca 30., ifj. 
Sándor. Tel: 80. Tsz: 1147. 

„Fekete sas" (gyr) 1756, Garay-tér 14„ Ulrik 
örök. bér: Polónyi Tibor. Tel: 22-84. Tsz: 

„Szent Bernát" 1934, Széchenyi-u. •19., Zalai 
Tel: 26-38. Tsz: 1H8. (Tangytr.) 

Szeiues lásd: Balatonszen1es. 
Szene (Nyitra) l. 5223 „Szen·t Ilona" 1850, Burián Antal: 

Te!: '15. (Éújv.) Tsz: H21. (Tangytr.) 
Szendrő (Borsod) l. 3320 „Isteni Gondviselés" 1836, Mészá. 

ros Im1·e. Tel: 16 (Misk.) Tsz: 1150. 
Szentendre (Pest) 1. 9644 „Szent.háromság" (r) 1767, Fő~ 

tér H., Czibulka ·Gyula. Te!: 122. (Bud.-vid.) Tsz: 
1150. (Tangytr.) 
11 'lédanya" 1942, Paprika biró-u. 1. Szilberleitner Fe

renc. Tsz: 1765. 
Szentes (Csongrád) 1. 83.658 (Szeg.) 

, . ..:\ngya1" 1887, P„ákór;zi Ferenc-u. 52 .. Szentessy Ist
ván. Tel: ·16. Tsz: 1152. 

„..:-\rany kalász" 1930, Jókai-utca 89., Oláh I_,úszló. 
Te!: 105. Tsz: 1159. 

"Fehér kereszt" 1923, l{ossuth Lajos-u. 36., dr. vitéz 
\Táracly László, bér: Torday . .i\.rpád. Tel: 17. Tsz: 
1153. 

„I-Iajnal" (gyr) 1815, Pe~öfi-u. 1„ Justh :\lfród és 
túrsai, bér: Ille József. Te!: 10'1. Tsz: 1153. 

„?l'!agyar király" 1870, vitéz Horthy István-u. 
I-Iavas József. Tel: 47. 'rsz: 11511. (Tangytr.) 

,Jviegváltó" 18-12, IZossuth-utca 12„ Ihász Nóndor: 
Tel: 75. Tsz: 1156". (Tur,gytr.) 

„Szent ..:\.nna" 1801, I\T., Nagyörvény-utca 59. 
kes István. Tel: 115. Tsz: 1155. 

„Szenthúron1ság" 1903, Gö111bös Gyula-u. 27., Cselko 
Józsefné. Tel: 219. Tsz: 1157. (Tangytr.) 

Szen!etornyn, (Békés) 1. 11313 „Jézus Szíve" 1931, Fodor 
rene (B.·esaba). Tsz: 1160. 
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sze!ltfiili:)p (Bács) 1. ·'1591 PSalvator" 1896, \Togl IZelen1en 
Lajos. Te!: 9. (Délv.) Tsz: 3610. 

szent.gát (\Teszprén1) l. 4578 ,,:\rany szarvas" 1866, hélv: 
özv. !{álnay Zádorné sz. !Uss 1Iária, kez: \Tán1os Ti
bor (Szfv.) Tsz: 1161. 

Szentgntthárd (\Tas) 1. 35·17 „Szent István" 1826, Friedrich 
Ödön. Te!: 17 (Vas.) .Tsz: 1162. 

Szcntgrót lásd: Zalaszentgrót. 
Szentisty{u1 (Borsod) l. "1480 n1'1agyarország Védasszonya" 

1926, Fábry Andor (Misk.) Tsz: 1163. 
szent:jános lásd: i\losonszentjános. 
Szentlőrinc lásd: Baranyaszentlőrinc. 
Szcnt.n1árton lásd: Györszentmárton. 
Sz.ent1núrtonh:áta (Pest) l, •1093 nlsteni Gondviselés" 1917, 

Tereczky Pál (Bud-vid.) Tsz: 1164. 
swittamús (Bács) 1. H.9,17 (Délv.). 

„.:-\rany sas" 1896, Prodanovits Iván. Tsz: 3613. 
„Szent György" 1940, Horthy lviiklós-út 19„ Fili

povity 1'.Iiladinka. 'l,sz: 3611. 
11 Szen1~lélcl\." (r) 18-12, lVIus;3olíui-u. 65„ I\:áln1án Jeni..í, 

kez: IZáin1án Jenőné sz. Novák Rozália. Tel: 5. 
Tsz: :1612. 

Szepctk (Zala) l. 1058 „Jézus Szíve" 1931, llJovdtny 1\ndor 
. (Zala). Tsz: 1165. 

Szepsi (Abaúj-Torna) 1. 2350 „Arany oroszlán" (r) 1818 
Strausz Dezső József (Kass.) Tsz: H80. 

Szerecln~·c (Ung) l. 2660 „Örangyal" 1869, hélv: özv. 
Teltsch Adolfné, bér: lófő Tankó József. Te!: 13. 
(i\lunk.) Tsz: Hllü. 

Szerencs (Zemplén) l. 7619 (Kass.) 
,,Isteni Gondviselés'' 17,11, lvialavovszky Gusztáv. 

Tsz: 1166. 
„Szent ..:-\ntal" 1003, Itákóczi-út 67„ kolosn1onostori 

Kolos Barnabás. Tel: 5, Tsz: 1168. 
Szécsf.n~• (Nógrád) 1. 39;32 „Szentháro1nság" (r) 1741, Bol

gár i\liklós. Te!: 32. (Bgyl.) Tsz: 1168. 
Székel:.·híd (Bihar) 1. 57:)6 (Nv.) 
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„Sz~rva~" (r) .1798, J\rp~cl-tér 7., özv. dr. Penkert. frÜZ 
halyne, kez:Penkert Sandor. Tel: 29. Tsz: 28'13 

„\'édangyrll" 1907, l(ossuth-utca 1., Szabó Béla~ · 
11. Tsz: 284,l. 

Székclyke.rcsztl't· ( Urvarhely) 1. 4637 ( Szfd.) 
n1Jegváltl1'· 1900, I\:ossuth Lajos-u. 56., hélv: ifj. özv 
L~ngye\. Samuné, kcz: Ernszt .c-\ndrás. Tsz: 2846 ·' 

. „Sz~kely c;:ner" .~r) 1833, E:ossuth Lajos-u. 22., · 
~ Viktor e:·, Jeno, kez: Jaeger \'iktor. Tsz: 2846. 

Szckel;rnch"arhcli· (Udvarhely) ]. 11.915 (Szfd). 
„G1:of IvI1ko Imren 1861, I{ossuth-u. 5., Ziealer Re _ 

rik. Tel: 63. Tsz: 2848. 
0 11 

„Oros~lá1~" (r) 1786_, Tuiátyás király-tér 26., nagysoly-_ 
n1os1 h„oncz J\ndras. Tel: 61. Tsz: 28'17 

„Szent József" 1936 Bat.thi•áni•i-tér 3 °Hecse1· r-·1 . 'I' -· ' , ...... a-
n1an. el: v6. 'l'sz: 2849. 

Szé!n:sl"el1érvúr (Fejér) 1. ·18.26'1 (Szfv). 
i,Fcket_e sas'.' (gyr) 17·lG, Nádor-ulca 15., ettrekarcsai 

Lukals Bela. T_el: 23. Tsz: 1169. (Tangytr.) -
,.Ist:n1. (J~JI1dv1se_Ies" 1892, Zita királyné-u. z,L, dr. 

kacsi Nagy Lorá~1d. 'fel: :302. Tsz: 1170. (Tangytr.) 
.,11agyc~.r korona'' (r) 1'18-1, \Túrosház, ifj Gefferth 

.. Dezso. 'J:'.el: 38. Tsz: 1171. 
„Or~ngyal" lSDö, \ 7örö::•narly-tér '1., l\Jagvary-I\:os:::a 

Sandor. Tel: -lO. Tsz: 117,1. - · · ~ 
„Szenthárc::nsúg" (r) J:..;OG, Szögyén 1Jarich-u. 11 

Say Rudolf örökösök. kez: I\:aln1ár Zoltán. Tel: 3..:
1 

1'sz: 1172. v. 
„Szent Islv:\n" 183·!, (Púlyázal alatt.) Te! ·171 T- . 

1173. . . d. 

„Sz:·~t. József'' 1922. Rúkóc;:i-u. S/a, csitári Csitúry 
())!Ver. Tcl: 160. T':.;z: 1176. (Tangytr.) 

„Sz~nt Sebestyén" 1D22, I-Iavrunek-u. 2., hélv: 
B:c-rbauer Jánosné, bér: llanyur László. Tel: 
T:oz: 1175. 

Szépliget (B_ác_s) 1. 30-10 „i\ngyal" 1897, hélv: 
-. . !3rai1kone, kez: - (Délv.) Tsz: 3615. r1•,„„,,,,.„ 
~zep<:1z (Csík) 1. 3107 „:Jzentháron1ság" 1881, 
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Debitzky Mihályné, bér: Popovics Ferenc (Szfd.) 
Tsz: 2850. 

Szigetszc1ltmárton (Pest) 1. 1031 „Szent János" 1922, Ba
lázs Sándor örök. bér: dr. Barta László. Te!: 3. (Bud
vid.) Tsz: 1177. 

Szigebzcntmfülós (Pesl) 1. 4808 „Szent Miklós" 1899, Kö
möesy Kálmán. Tel: 8. Tsz: 1178. 

Szigeh·ál· (Somogy) 1. 6000 (Som.) 
„Tulagyar I\:.orona" (r) 18081 Zrínyi-tér lq özv. nemes. 

Salampn Jenőné és társai, kez: dr. nemes Sala
mon Béla. Te!: 63. Tsz: 1180. (Tangytr.) 

„Zrinyi 1víiklós" 1882, Biedermann-utca 8., Jobst l{áz
mér. Tel: 110. Tsz: 1179. (Tangytr.) 

S1lhalo1n (Borsod) l. 3128 nSzent In1re" 1930, nagyenyedi 
Egry Kálmán. Tel: 6 (lvlisk.) Tsz: 1181. 

Szikszó (Abaúj-Toma) 1. 5303 (Kass.) 
11
lviegváltó" 1922, II. Rákóczi Ferenc-u. 10., l{urucz 

Tivadar. Tel: 62. Tsz: 1183. 
„Szentháron1ság" (gyr) 1822, l{álvin-tér 6., Rín1ay 

Béla, bér: I\:iss Is,tván. Tel: 54. Tsz: 1182. 
Szil (Sopron) l. 30,13 „Szent J\Iargit" 1907, Schurina Cyrill 

Sopron. Tsz: 118'!. 
Szilasbalhús, lásd 11ezőszilas . 
Szilúg;'i·halla. 1\ gyógyszertárat a katonai közigazgatás 

idején, 19'10-·hen l\:rasznára helyezték át. 
Szilúg:rcseh (Sziiágy) l. 3,177 „rdegváltó" 1776, Szilágyi

Trneger Lajos. Tel: 20 (Sztm). Tsz: 2851. (Tan~ytr.) 
Szilúgynagyfalu (Szilágy) l. 3188 „Gondviselés" 1909,

0

I{ara 
Jenő (Sztm). Tsz: 2852. 

Szilágyson1l;yó (Szilágy) 1. S.OOO ( Szt111). 
„1'1egvúltó" 1861, Szent Islv.tán-út 6., ~l\.bkarovits Já

nos. Tel: 8. Tsz: 285'1. 
„Szentháro111ság" (r) 1759, Szent István-u. 8., I\:iss 

József. Tel: 16. Tsz: 2853. 
Szil]Jács (Bács) 1. 3701, „Szent Miklós" Nedelykov Zsi

voin, kez: Brájer ..:1-ntal. Tsz: 3616. 
Szilberck (Bács) 1. ,1931 „Szíiz Mária" 1881, Schladt Ká· 

roly (Délv.) Tsz: 3617. 
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Szilvásvárad (Borsod) 1. 1950 „1víagyar l{orona" 1872, i\ron 
Sándor (lvlisk.) Tsz: 1186. 

S7J.né1Táralja (Szatmár) l. 5560. (Sztm). 
„Apostol" 1936, Horthy Miklós-tér 21., Kraiger Ist

vár. Tel: 12. Tsz: 2856. 
H11e.gváltó" 1830, I{osstLth Lajos-utca 3., Thegze Ger

ber Béla. Tsz: 2855. 
Szirúk (Nógrád) 1. 1378 „Ren1ény„ 1829, hélv: özv. Rétay 

Jánosné, bér: Lőrincz Sándor. Te!: 23. (Bgyt.) Tsz: 
1187. (Tangytr.) 

Szob (Hont) 1. 2159 „Megváltó" 1894, hélv: özv. Molnár 
Miklósné, kez: Braun Tibor. Te!: 13. (Bud-vid.) Tsz: 
1188. 

Szob oszló, lásd: Hajduszoboszló. 
Szobránc (Ung) 1. 1553 „Isteni Gondviselés" 1839, hélv: 

özv. Csere Józsefné, bér: Ilkovics Jenő. (Fiókkal 
Szobráncfiirdön; 1v1unk.) Tsz: 1438. 

Szobrúnefiirdö (Ung) (f) özv. Csere Józsefné, kez: ? (Szob
ránc fiókja). 

Szolnok (Szolnok) l. ,12.008. (Szoln). 
„:\ngyal„ 1903, I-Iorthy 1Iiklós-út 2., Végh Lá:szló. 

Te!: 13G. Tsz: 1192 .(Tangytr.) 
!'Dan1janich" 1928, Szabadság-tér 5., Elek 1{en1ény 

Zoltán. Tel: 252. Tsz: 1196. 
,,Fehér kereszt" 1882, Baross-u. 23., l{rlin1er Szilárd. 

Tel: 182. Tsz: llHl. 
·„Isteni G~ndviselés" (r) 1799, Kossuth-tér 10, Gedeon 

Gyula es \Taléria, bér: dr. ICajáry Zoltánné sz. 
Schreck M:íria. Te!: 111. Tsz: 1189. 

„I\:ígyó" 1910, Ton1ory-utca 53., I\:oczka Pál. Tel: 105. 
Tsz: 1194. (Tangytr.) 

,.1Iagyar l{orona" 1906, E:ossuth-tér 9., Szele Béla,, 
bér: Nagy In1re. Tel: 215. Tsz: 1193. 

„1Iegváltó" 1871, Szapáry-u. 2., Lassányí Jenő, i.it: 
Ernst Miklós. Te!: 532. Tsz: 1190. 

„Szent István király" 1922, gr. Szapáry-u. 27., Soly
mossy János. Tel: 127. Tsz: 1195. 

Szoly··ra (Bereg) l. 8"122 „Ren1ény' 1 1880, Sik Gyula örökö~ 
sök, kez: Zün.n1er1nann J\.rnlin (lVIunk.) Tsz: 141,1. 
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SzomaJom (Somogy) KaposfÖre áthelyezve (lasd ott). 
Szombathely (Vas) l. 42.879 (Vas). . . 

„1\ngyal" 1901, Széll l(áln1án-ulca 21., I-íodaszy lvan. 
Tel: 390. Tsz: 1201. 

„Isten szeme" (r) 1793, gr. Széchenyi-u. 6., dr. Simon 
Ernő. Te!: 29. Tsz: 1198. 

„I\:ígyó" 1907, Erzsébet királyné-utca 36. Dr. Wiener 
Jenő Tel: 27'1. Tsz: 1203. 

„lv!egv~l;tó" 1923, Faludi Ferenc-u. 2"1., Szigetváry 
Zoltán. Te!: 629. Tsz: 12°'1. (Tangytr.) 

„Őrangyal" 1891, Óperint-utca 2., Fanta Vilmos. Tel: 
369. Tsz: 1200. 

„Páduai Szent Antal" 1931, Mátyás király-utca 33., 
Domján Béla. Tsz: 1205. 

"Szentlélek" (r) 1753, Szentháron1ság-tér 9., dr. Dvor
szky Béla. Te!: 272. Tsz: 1199. (Tangytr.) 

szond (Bács) l. 6237 „Szentháromság" 1893, hélv: Schuch
tár Albinné, bér: Schiller Ernő (Délv.) Tsz: 3618. 

5,_ováta (Maros-Torda) !. '!OGO „Salva.tor" 1896, Szilágyiné 
nugyajtai Huszár Ilona. (Fiókkal Szovátafürdőn) 
(Szfd.) Tsz: 2857. 

Szovátafürdő (Maros-Torda) Flirdőpatika (f) 1908, Szilá
o-yiné nagyajtai Huszár Ilona (Szfd.) 

Széidliget (Pest) 1;, 5050 „Szent I\.atalin" 19-12, Vilenk Béla, 
\Terbőczy-ulca 28. Tel: .25. Tsz: 1759. 

Szliny (I\:on1áro1n) 1. •1064 „11egváltó" 19.27. Pataky l{ornél. 
Tel: 7 (Győr). Tsz: 120§. 

Szlireg (Torontál) l. -±665 „Orangyal" 1880, I\.iss AJtila. 
(Szeg.) Tsz: 1207. (Tangytr.) 

Szlapár (Bács) !. 540·1 .,Szent Miklós" 1923, Dobanovacski 
Izidor (Délv.) Tsz: 3619. 

Tab (Son1og;/) 1. 4351 „Igazság" 1849, hélv: özv. Szenteh 
Istvánné, bér: P. Menczel Edilh. Te!: 10 (Som.) Tsz: 
1208. 

Tahitótfalu (Pest) !. 2'16G „Szent András" 1897, Demeter 
István. (Bud-vid.) Tsz: 1209. 

Talison~· (Pest) 1. 6098 „Segítő fdária" 1933, Stockinger 
István. Tel: 15. (Bud-vid.) Tsz: 1210. 
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'l\1ktnhurkáns (Zen1plén) 1. 3155 „1v1agyar l{orona" 1893, 
hélv: özv. Gedeon ~l\ndorné, bér: l{efey János. Tel: 
9. (Misk.) Tsz: 1211. 

Tallós lásd: Felsőszeli. 
l'au1ási (Tolna) 1. 7210 "Szent Józsefn 1838, !{ilián Béla. 

Te!: 31. (Tol). Tsz: 1213. 
Tapolca (Zala) l. 8000 (Zala), 

„Jézus Szíve" 1922, Deák Ferenc-u. 2'!., vitéz Szigethy 
József. Te!: 46. Tsz: 1215. (Tangytr.) 

„Oroszlán" 1857, Szentháromság-tér 15., vitéz Szalay 
Gyula. Tel: 87. Tsz: 1214. (Tangytr.) 

Taracköz (1Iáramaros) 1. 3800 „Gondviselés" 1912, dr. 
Fürstner Béla, Tel: 7. (Munk.) Tsz: H34. 

Tarcal (Zemplén) 1. 4006 „Nádor" 1840, Orns\ein Izidor 
(Munk.) Tsz: 1216. 

Tardoskedd (Nyitra) l. 6195 „Megváltó" hélv. özv: Pré
kopa Gusztávné, bér: Bucsányi István. Tel: 8. (Eújv.) 
Tsz: H71. 

Tarján (l{orn1áron1) 1. 2·162 „Szentlélek" 189'1, ll'Iajor Elek 
(Győr). Tsz: 1217. 

'l'arnan1étra (I·Ieves) l. 23,12 „Örangyal" 1892, lJerger Ignác. 
Te!: 7. (Hev.) Tsz: 1218. 

Tarpa (Bereg) 1. "1116 „.A.rany oroszlán" 1867, Erdős Gerő 
(Misk.) Tsz: 1219. 

Tasnád (Szilágy) 1. 6472 (Sztm.) 
nA„rany oroszlán)) (r) 1817, Szepte111ber 6-ut.ca 1, 

Bré111 Györg:y. Tsz: 2859. 
„Szent l\Iúria" 1917, Szent László-utca 29. Szilágyi„ 

Traeger Károly. '.fel: 62 (Sztm). Tsz: 2860 (Tan
gyógyszertár.) 

1.rasnádszántó (Szilágy) 1. 2800 ,;őrangyal" 1935. l(orit~ 
sánszky I\:áln1án. Tel: 8. (Sztn1). Tsz: 2861. 

Tass (Pest) 1. 3136 „Isteni Gondviselés" 1893, Bleier Rezső. 
Te!: 5 (Bud-vid.) Tsz: 1220. 

1.rnta (Pest) l. 12.325 (Győr). 
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„~l\.ngyul" 1891, Ferenczy l\iargit. rrel: 70. Tsz: 1221: 
n1Iegváltó" (r) 1783, Eszterházy-utca 7, Rochlitz Ti~ 

bor és tsai kez: Rochlitz Tibor. Tel: 73. Tsz: 1266. 

„\lárosi" 177'1, I\:ossuth-tér 2, 1lichl Géza, bér: Schlick 
Aurél. Te!: 18. Tsz: 1222. 

1ratárszentg;vörgy (Pest) l. 36,19 „Szent György" 19·'12, cse
nliczei Csen1itzky István, Tsz: -

H . „ (l') 1-187, Tállya (Zen1plén) l. 4000 „Patrona ungar1ae 
Tolvéth Rezső .Tel: 9 (Kass). Tsz: 1223. 

'fápé (Csongrád) 1. •16•18, „Páduai Szent Antal' 1923, Fe-
hér Dezsö (Szeg). Tsz: 1224, . 

'fápióbicskc (Pest) 1. 39?8 „Tuie.l?~~ltó" -~r) ,1827, gróf ~s1-
rothyn László, ber: Torok I\.alman (Pest-del). 
Tsz: 1225. 

'J.Ytpiúg~„firgye (Pest) 1. 6:000, „Szer;t 1ilagdo1na" 1898, uza
panyiti és makfalv1 Dosa Bela. Te!: 18 (Bud-vicl). 
Tsz: 1226. 

r_rápiósUly (Pest) 1. 2646 „Segítő Ivlári~" 1904, Pe11_;:_..EJrnö, 
kez: Pehr László. Te!: 18 (Bud-v1d). Tsz: 122T.-· . 

'ft:úpiúszecsö (Pest) 1. 430·1 „Szent l\ifildós" 1929, B1lustsak 
.János örök. Te!: 9. (Bud-vicl.) Tsz: 1228. 

Tápiószele (Pest) 1. 10.166 (Bud-vid)_. . . . . _ 
„Isteni Gondviselés" 1927, Erzsebel lnralyne-ut o., Ge

duly Elek. Tel: 2"1. 'l'sz: 1230. 
„Szentlélek" 1899, IZossuth-utca '1201 Bartóffy Jenő. 

Te!: 20. Tsz: 1229. 
Túpiúi..;zrntn1úrtou (Pest) l. 6063 „?vieg.váltó" 1923) Gróh 

Elemér (Bucl-vid). Tsz: 1231. 
'l'úrnok (Fejér) 1. :J722 „---:". (f) 19·1~, öz:. dr. Sil;;:os J{á

rolyné sz. I-Ialnü 'laler1a (a soskuLl gyógyszertár, 
fiókja; Szfv). Tsz: 1096. 

'Teke (?IIaros-rrorda) l. ;)176 ,,Isten Szen1e" (r) 1843, dr. 
\:),TaO'ner \Tihnos örökösök, kez: Chlopiczky József 
(Szfd). Tsz: 2862. 

ri'elcs (Beszterce-Naszód) l. ·178-l „Feller" 1933, l\:utor Ist
vún len1onclott a jogról (I\:vár). Tsz: 2863. 

Temerin (Bács) 1. 11.011 (Délv). 
nSzenthárornság" 1864, I\:ossuth-utca 72,1, \:),7idrich 

László. kez: Tarján 1Iiklós. Tel: 9. Tsz: 36~:1· . 
„Szent János" 1928, Szent István-utca 873, Ohl Ja

nos. Tel: 37. Tsz: 3620. 
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1.'engelie (Tolna) l. 3248 „Örnngyalh 1923, hélv: özv. Net
kovszky Józse~né, kez: Netkovszky László. Tel: 16. 
(Tol.) Tsz: GSa. 

Tetétlen (Hajdu) !. 2170 „Isteni Gondviselés" (f) 1925, 
I\:állay Lajos László (Földes fiókja, 19•!:1 óta szüne
tel; Debr). Tsz: 1232. 

1'eYcl ~.Tolna) 1. 25~5 „őrangyal" 1902, \Tégh István örökö
sok, kez: Feher In1re (Tol). Tsz: 1233 

'.l'écséi (fdáramaros) l. 10.715 „Ivfagyar l{or;na" 1839, Ba
Jasa István. Te!: 26 (Munk). Tsz: 1498 

Téglás .tf!ajdu) 1. 3182 „Erzsébet" 1926, Moln.ár László örö-
, ko~_ok, ber: Pósta Ferenc (Debr). Tsz: 123'1. 

To.t (Gyor) L 4359 ,,Angyal" 1867, Szebellédy Ferenc, bér: 
, , Presznyak Jolan. Tel: 24. (Győr.) Tsz: 1235. 

T~ten~· (Pest) Jásd: Nagytétény. 
Tmnyc. (Pes_t) l. 1'!55 „Megváltó" 1884. Remethey Fülepp 

T1born;, bér: Csapó Heim Józsefné. Tel: 3 (Bud-vid). 
Tsz: L36. 

~~szaa~pár (Szolnok) lásd: },.Jpár. 
I1szaho (Szolnok) l. 2222 „Ren1ény" 1915, dr. lviolnár „:\!-

. bert, kez: !(arúdi En1il (Szoln). Tsz: 1237. 
'l'iszabu~·a (Szolnok) 1. 2826 „Ren1ény" 1930, Bagclán I\.úl-
1 „ i:~an. 'l'e~: 6. {Fiókkal Iűskörén; Szoln). Tsz: 1238. 
.I~szalrncl (Ha3clu) lúscl: Büdszentmihály. 
Tiszacsege (Hajdu) l. 6306 ,,Isteni Gondviselés" 1876, Radó 

Imre. Te!: 22 (Debr). Tsz: 1240. 
'J:isza<loh (Szabolcs) 1. 452'1 .,Segítség" 189'1, I\:ováts László 
, ,. (D":br). Tsz: 1241. (Tangytr.) 
I1szaeszlar (Szabolcs) l. ;3753 „f..IeO'váltó'' 194? vitéz FeM 

renc István. (Felállítás ala:tt.) 'I1sz: - -, 
'l'iszaföldvúr (Szolnok) !. 12.090 (Szoln). 

„_l\esculap" 1870, Lukács Béla-utca 1,1. I\:árpáti ~4.clolf. 
Te!: 36. Tsz: 12,12. 

„:rviegváltó" 1911, l{ossuthMutca 99. Csuka Irén, bér: 
Szabó Albert. Tel: 5. Tsz: 12,13. 

'i'iszafiirecl (Heves) !. 10.90 (Hev). 
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,.f..Iagyar E:orona" 189a, FőMu!ca 7,12, hélv: özv. Ep
stein Gézáné, bér: Sperlúgh József. Tel: 92. Tsz: 
124'1. 

„Rernénység" 1824, Fő-utca 689, Rácz Sándor. Tel: 
50. Tsz: 12,15. 

Tiszaisb;ánfalva (Bács) l. 1995 „Sas" 1909, Vogelsberger 
Vil<lor (Délv). Tsz: 3668. 

Tiszal<iirt (Szolnok) J. 5251 „Szent Katalin" 1898, Bech 
Emil (Szoln). Tsz: 12+7. 

Tiszalök (Szabolcs) J. 5633 „Sarvas" (r) 18'16, Rab József 
(Debr). Tel: 31. Tsz: 12,18. (Tangylr.) 

Tiszaluc (Zemplén) 1. 3640 „Kereszt" 1891, Veres Pál. 
(Kass). Tsz: 1249. 

Tismnámt (Heves) !. 4905 „Isteni Gondviselés" 1888, Sza
káts Zoltán (Fiókkal Kömlőn). Tel: 8. (Hev). Tsz: 
1250. 

Tiszaörs (Heves) 1. 2~153 „Szent Imre" 1931, Rábel Inn·e 
(Hev). Tsz: 1251. 

Tiszapolgár (Szabolcs) Jásd: Polgár. 
Tiszapüspöki (Szolnok) áthelyezve: Szajolra. 
rriszaroff (Szolnok) 1. 5527 „Csillag" 1883, Csete A1nbrus. 

Tel: H ( Szoln). Tsz: 1252. 
Tiszasiil~· (Szolnok) l. 3265 „Páduai Szent _t\11tal" 1907, 

1IU11er László, kez: Bogácsi ~4.ntal. Tel: 8. (Szoln). 
Tsz: 1253. 

'l'iszaszcntin1re (Szolnok) l. 3775 „Isteni Gondviselés" 1898, 
Papp László. Te!: 8 (Szoln). Tsz: 125,l. 

'l'iszaú,ilak (Ugocsa) 1. 3•138 „1Iagyar l{orona" (r) 1790, 
berniczei Roykó János. Tel: 12. (Nlunk.) Tsz: 1379. 

TiszaYúrkonr (Szolnok) l. 2131 „Ren1énység" 189,1, Bíró 
János (Szoln). Tsz: 1255. 

'fitcl (Bács) 1. 5792 „Segítő 1fária" 1836, Szélinger Jenő. 
Tel: ,13. (Délv), Tsz: 3622. 

Tokaj (Zemlén) 1. 5903 (Kass). 
„A„rany I<orona" (r) I\ossuth-tér 3. \Tágó Gyula, 

bér: Szarvasházy Ferenc. Tel: 31. Tsz: 1256. 
„IviegváJ;tó" (gyr) 1700 előtt, I<ossuth-tér 14, Roth

fuchs László. Te!: H. Tsz. 1257. (Tangytr.) 
Tokod (Esztergom) !. 6381 „Bánya" 191'1, Halm Iván (Bucl

vid). Tsz: 1258. (Tangytr.) 
'l'ole""' (Zemi:Ién) J. 28'17 „Megváltó" (r) 1839, Frits Zol

tán, dr. \Ta.szkó Istvánné sz. Frils fdargit és Frits 
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József, hélv. özv. dr. Frits Gézáné, kez: Frits Zoltán 
(Kass). Tsz: 1259. 

Tolna (Tolna) 1. 8317 (Tol). 
„Szentháromság" (gyr) 1830, Árpád-utca 3., dr. lier

czog Elen1ér örökösei, kez: Netzasek Rezső. 'rel: 
51. Tsz: 1260. (Tangytr.) 

,.Szűz 1Jária" 1935, Ferencz József-utca 20, vitéz 
Horváth Sándor. Te!: 21. Tsz: 1725. 

Tom]ltt (Bács) 1. 6000 „Szent Szív" 1927, Lárencz László 
(Tol). Tsz: 1261. 

TO]lOl~·tt (Bács) 1. 16.000 (Délv.) 
„i\.ngyal" 1939, G-róf Széchenyi-utca 2, 1Iánity Sze

vér. Tsz: 3519. 
":rviegváltó" (r) 1872, Gróf Széchenyi-utca 877, Lang

'110f László. Tsz: 3518. 
„Sarlós Boldogasszony" 1912, Gróf Széchenyi-utca 

698. Dörfler Pál. Tsz: 3520. 
Toponár (Somogy) 1. 2385 „}I5.ron1 király" 1938, Gáspár 

Géza. Te!: 9-2'1. (Som). Tsz: 1701. 
Tor1náskölesc1 (Tolna) lásd: I\:ölesd. 
Torna (.~\haúj-Torna) l. 1727 „Szentháron1ság" 1826, 11aty

iynsovszky Gyula. Tel: 14 (I\:ass). Tsz: 1"105. 
Tornalja (Gö111ör) 1. 379·1 „Nádor" 18·17, Lissauer En1il. 

Tel: 31 (1Iisk). Tsz: 1392. 
Tornóe (Nyitra) l. 2860 „Örangyal" 1903, Csernyánszky 

Kálmán (Éújv). Tel: 11. Tsz: 1510. 
Tornyospálca (Szabolcs) l. 32•19 „Őrangyal" 1924, I(aláb 

Aladár (Debr). Tsz: 1262. 
'l'orzsa. (Bács) 1. 3871 ~,l:viegváltó" 1873, Grőszer 1Iiklós. 

Tel: 2·1 (Délv). Tsz: 3623. (Tangytr.) 
Tószeg (Pest) 1. '1674 .. ,Segítő Szüz 1fária" 1918, Utasi .Já

nos (Bnd·vid). Tsz: 1263. 
Tótkomlós (Bél; és) !. 10.987 (B-csaba). 

,,Szent Istvún" 1896, Gajdács Pál-utca 2, A„clan1kovits 
I\:ároly. Tel: 50. Tsz: 1265. · 

„Szentlélek" 1861. I-Iősök-tere 2, Zloczki György. Te1: 
30. Tsz: 126'1. 

Tót:1ueg-;rer (Nyitrn-Pozsony) 1. 4GOO „Széchenyi" 19-12. Pre
yer Dezső. Tsz: 1755. 

59() 

Tóváros (l{omáron1) lásd: Tata. 
Tököl (Pest) 1. 6728 „Isteni Gondviselés" 1907, Viola La

jos, bér: Straub Antal. Tel: 10 (Bnd-vid). Tsz: 1267. 
(Tangytr.) 

Tön1örkény (Csongrád) 1. 3789 „Szent kis Teréz" 1930, .dr. 
Tólh Józsefné, sz. Patyi Klára (Szeg). Tsz: 1268. 

Törökbálint (Pest) 1. 5177 „Boldogságos Szűz J\íária" 1893, 
hélv: özv. Pásztor I\:árolyné, kez: IZurtz Endre. Tel: 
Bp. 268-928. (5 áll.) (Bud.-vid.) Tsz: 1269. . 

Törökkop]lány (Somogy) 1. 1263 „Szent Anna" (f) Nágocs 
fiókja. (Szünetel.) 

Törökszentmiklós (Szolnok) 1. 30.1'17 (Szoln). 
„Fehér kereszt" 1888, Almási-utca 2, Gw1St Imre, üt: 

Gunst Károly. Tel: 38. Tsz: 1272. 
„I{ígyó" 1926, I\:ossuth-utca 79, hélv: özv. Szabó Ist

vánné, kez: Feldn1esser Pál. Tel: 68. Tsz: 127 "1. 
„1fegváJtó" (r) 1827, I\:ossuth-utca 121, Récsey Zol

tá'n, üt: 1fikes Elek, lr.ez: Récsey Zoltán. Tel: 30. 
Tsz: 1271. 

„Szentháromság" 1911, IZossuth-utca 161, Ferenc Im
réné sz. Frniák i\nna. Tel: 17. Tsz: 12·73, 

„-" 19'12, Kuti Kálmán (felállítás alatt). Tsz: -. 
THrtel (Pest) 1. •1,117 .,1,lagyar I\:orona" 1902, Lautner La

jos. Te!: 3 (Pest-dél). Tsz: 1275. 
11'ura (Pest) 1. 70,17 ,,Szent Terézia" 1886, hélv: özv. Proko

povitsch Brunóné, kcz: I{neitner IS::álrnán. Tel: 27 
(Bud-vid). Tsz: 1276. 

Turj:i (Bács) 1. 5000 „Sas" 1933, Róth Gyula (Délv). Tsz: 
3624. 

'.l'úrkeve (Szolnok) !. 13.797 (Szoln). 
nlvfagyar I(orona" 1848 előtt, Széchenyi-u. 1/a, Ember 

örökösök, kez: Fekete István. Tel: 23. Tsz: 1277. 
„1víegváltó" 1895, I\:enyérn1ezei-u. 18, hélv. özv. _4..da

n1etz Leóné, kez: 1Iátéf.fy Endre. Tel: 42. Tsz: 1278. 
1.rúrterebes (Ugocsa) l. 3967 „Szentháro1nságl> 1923, hélv: 

özv. Fényhaln1i _l\rpádné, kez: Csikós _J\dán1 (Sztn1). 
Tsz: 2865. 

Tusnád#fUrc!ő (Csík) l. 726 (f) I\:onrád I<:ó.hnán (Csíkszent
márton idényfiókja). Tel: 12. Tsz: 286'1, 
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Tiirjl' (Zala) !. 2,130 „Lourdesi Szűz lv!ária" 1922, özv. Gye
pessy Ferencné sz. Zérigh Erzsébet (Zala). Tsz: 1279. 

Udvard (Nyitra-Pozsony) 1. 5'!11 „Arany korona" 1893, 
Istenes Ferenc. Tel: 10. (Éújv.) Tsz: 1423. 

Udvari: lásd Sárrétudvari. 
Ugod (Veszprém) 1. 2125 „Isteni Gondviselés" 1898, hélv: 

özv. \Vallner Rezsőné, kez: Sárközy József. (Győr). 
Tsz: 1280. 

Ugra: lásd Biharugra. 
\'J.idiósgyőr: lásd Diósgyőr. 
Ujdombóvúr (Tolna) 1. 6900 „Segítő Mária" 1929, Zlinszky 

Endre. Te!: Dombóvár 102. (Tol). Tsz: 1281. 
Újfehértó (Szabolcs) 1. 15.145 (Debr.) 

„1{ígyó" 1919, Piac-:tér 275, 1Vfolnár Gyula. Te1: 18. 
Tsz: 1283. 

„:rvragyar I\:orona" (r) 1836, Grósz Dezső és neje sz. 
Jungreisz Regina Uenéé~ kez: Grósz Dezső. Tel: 
30. Tsz: 1282. 

Ú,ilrnrtyán (Pest) 1. 5317 „Isteni Gondviselés" 1926, Imreh 
.Jenii. Te!: Kakucs 3/a. (Bud.-vid.) Tsz: 1284. 

Újkécske (Pest) (összeépülve Ókécskével) 1. 10383 (Pest
clé1). „lviegváltó'1 1872, ősn.pay I,ászló. Tel: ·11. Tsz: 
1285. 

(ijkíg~·ós (Békés) 1. 6194 11Szííz Jvlária" 1888. 1\ntal ~i\,kos 
(B.-csab.) Tsz: 1286. 

Újpest (Pest) !. 76.072 (Bud.-vid.) 
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„.~ngyal" 1876, István-út. 23., Szirn1ay Györgyné dr. 
Szentgáli Irén. Te!: Bp. 29,1-017. Tsz: 1288. 

„I\:ígyó" 1913, Nódor-u. 2. vitéz !{irály Tviihály. Te1: 
Bp. '19'!-119. Tsz: 1229. 

„I\:ossuth" 1906, Horthy 1fiklós-út :f3., Len1berkovics 
Ernőné, szül. Illésv IGára. üt. és fel. vezető: Len1-
berkovics Ernő. Tel: Bp. 49,1-124. Tsz: 1293. 

nNfagyar I\:orona" 189,!, Árpád-út 67., hélv: özv. dr. 
Elek Pálné, üt: dr. Bokor László, kez: I{is La
jos. Tel: Bp. 294-609. Tsz: 1287. 

„1Tátyás király" 1929, Lázár-utca. l•L, Budnnovits Ti
bor. Te!: Bp. ·194-613. Tsz: 1297. 

„I\IIegváltó" 1900, Árpád-út 127, Szekeres István. Tel: 
Bp. 295~!57. Tsz: 1291. (Tangytr.) 

„Oroszlán" 1913, Nyár-u. 33„ Balló Gusztáv. Te!: Bp. 
294--640. Tsz: 129'!. 

„Szent István" 1851, ~t\.rpácl-u. '!6., hélv: özv. dr. Szabó 
Béláné, bér: Mühlrad Jenő. Te!: Bp. 294-033. Tsz: 
1289. 

„Szent !{ereszt" 1897, Vörösmarty-u. 25., H8.ckel JvI. 
Károly. Tel: Bp. 294--265. Tsz: 1290. 

„Szent Szív" 1933, Rózsa-u. 19., lovag Gerhauser Sán
dor. Tel: Bp. 49'1--166. Tsz: 1298. 

„Szerecsen" 1927, 1v1egyeri-út 1'1., Erzsébet-tér sarok, 
Óváry Elemér. Te!: Bp. 29,1--769. Tsz: 1296. 

Újpetre (Baranya) 1. 1223 „Isten anyja" 1923, Schuth Já
nos. Tel: H. (Bar.) Tsz: 1299. 

Újszász (Pest) 1. 5482 „1v1agyarország 'lédasszonya" 1883, 
hélv: özv. Bene Ernőné, bérlő: Heib Pál. Tel: 25. 
(Szoln.) Tsz: 1300. 

ú jszeged: lásd Szeged. 
Újszivác (Bács) 1. 25,18 „Salvator" 1909, Mauer Richárd. 

Te!: 23. (Délv). Tsz: 3025 . 
Újszőny: lásd I{on1áron1. 
Újverbász (Bács) l. 93,19 (Délv). 

,,'Őrangyal" 1912, IIorthy Idiklós-út 38„ Lehr János. 
Tel: 60. Tsz: 3626. 

„Szentháromság" lSGl, Hitler-tér 6„ Schuch Gyula. 
Tel: '18. Tsz: 3627. 

Újvidél< (Bács) 1. 61.000 (Délv). 
„.~rany kereszt" 1894, Rákóczi Ferenc-u. 6G„ 11íchels 

Gyula. Tel: 29-51. Tsz: 3634. 
„1fagyar l{orona" 1909, Erzsébet-tér 4, Ilin Dusún 

kez: Ilin László. Tel: 24-15. Tsz: 3632. 
„?vlegváltó" 1867, Jókai-u. 13„ Popits lvlilún, kez: ~~r

nold Endre. Tsz: 3636. 
„ll. Rákóczi Ferenc" 1935, Rákóczi Ferenc-u. 12·1„ 

Popovits D. István, kez: 'leress Gábor. Tel: 33-74. 
Tsz: 3637. 

„P~alctics" 1920, II., Rákóczi F'ercnc-u. 2. Ralctics ?\T. 
11irkó. Tsz: ;)f.1.i5. 

XXXVll! 593 



. „Sas" 1895, 19'!1. április 13.-u. 4„ Masity Mildós. Te!: 
22-91. Tsz: 3633. (Tangytr.) 

„Sólyom" '1f132, Horl11y lvliklós-út 7., Divild József, 
Tel: 32-00. Tsz: 3629. 

„Szent György" 1.924, Deák Ferenc-tér 5., Alargits 
Szvelozár. Te!: 25-81. Tsz: 3628. 

„Szentháron1ság" (r) 1771, 1Iussolini-u. 30., Grossin~ 
ger I\:ároly és Grossinger János, kez: Grossinger 
Károly. Te!: 27-'10. Tsz: 3630. 

„Szentlélek11 (r) 1801, Niussolini-u. 12., Nenádovits 
Olga, kez: Nen.áclovits László. Tel: 23-95. Tsz: 
3631. 

Ultl< (Zala) L 737 „Szent falván" 1929, Szilágyi Béla (Zala) 
Tsz: 1301. 

Un::.'\·ár (Ung) l. 35.155 (lviunk). 
n..:-\rany oroszlán" (r) 1576. I\.ishíd-u. '1., 1viarosi .A..dolf, 

kez: i\larosi Miklós. Te!: 3,12. Tsz: 1'193. 
„I{orzó" 1928, Szent István-u. 9., Lendvai Aladár. 

Tel: 175. Tsz: H97. 
„1Jagyar I\:orona" 1870, I\:ossuth Lajos-tér 13., László 

Dél a. Tcl: o'l5. Tsz: H88. 
,.l\Iegváltó" (r) 1788. Rákóczi-út 11., Jakobovits En1á

_!1uel, üt: ifj. Nánó.ssy Sándor. Tel: lGS. Tsz: 1487. 
„Oi·angyal" 1922, I\":ossuth Lajos-tér 33., Elek Endre 

Te!: 2H. Tsz: H83. 
„Szen t 1\ntar' 190,1. Teleki-u. 1., Ton1csányi Ödön. 

Tcl: 36'1. Tsz: H6G. (Tangytr.) 
,.Uránia" 1933 Drugeth-lér 21., I-IaJász Sándor. Tel: 

571. Tsz: H95. 
Uraiújfalu (Vas) 1. 851„Megválló"192'1, Eiss Antal. Tel: 3. 

(Vas). Tsz: 1302. 
Uszúcl (Pest) l. 200G „Megváltó" 1893, Hálm Dezső. Tcl: 

2. (Bucl.-vicl.) Tsz: 13°'1. 
Uzon (Háron1szék) L 21D7 „Remény" 1887, Barabás Ferenc. 
„ Tcl: 10. (Szfcl). Tsz: 2866. 
t,:llö (Pest) 1. 7270 „Szent Ilona" 1896, Szánthó I\:ároly. 

Tcl: 19. (Bud.-vid.) Tsz: 1305. (Tangytr.) 
''/ajszka (Bács) l. :-3919 „Jézus" 1937, Uvality Zlatoje 

(Délv.) Tsz: 3688, 
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THIOSEPT l<EMÓCS 
magas kéntart<dmu 'színtelen kén-kátrány készítmény 

A Thiosept kenőcs hatóanyaga a Thiosepl-olaj, melyet a 
tiroli palakátrányból különleges eljárással ál!itanak elő. 

A Thiosept kenőcs ekzemák, bőrgyulladások, fagyá
sok, stb. esetében kiváló eredménnyel alkalmazható. 

Eredeti 

18 g tubus, 
500 g-os 

cso magolétsok: 

50 g tégely, 100, 250 
kórházi csomagolás 

Elöállitja és forgalomba hozza: 

M ~ o····-. ~ e· u ~ b ,„ „- ~ , DL! tb A . 
Részvénytársaság Budapest, X. Hölgy utca 14. szám. 
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''ajszló (B~1ranyn) 1. 173;! „11.lagyar l{orona" 1882, (Pályá
zat aiatt) kez: Sey Lajos. Tel: 10. (Bar.) Tsz: 1306. 

\rall~ó (Pest) l. 2711 „1Iegváltó" 1929, hélv: Balogh Jenő 
· örökösök (Pest-dé!.) Tsz: 1307. 

°\'arsáuy: lásd \Teszprén1varsány. 
,„askút (Bács) 1. ,!707 „Szentháron1ság" 1886, borsai 018.h 

Árpád (Toln.) Tsz: 1308. 
'\rasvár (\'as) 1. 4512 „Szenthároms<ig" 1863, l{eserü 1·Iilt

lós. Te!: 35. (Vas). Tsz: 1309. 
Vác (Pesl) 1. 22.277 (Bud.-vid.) 

„Gránátalma" (r) 1766, I\:onstantin-tér 9„ Irgalmas
rend, kez: Piszker Dezső Valér. Te!: 181. Tsz: 1310. 
(Tangytr.) 

„I\:ökapu" 1918, gr. Csáky-u. ·15., csonti Szabó László. 
Te!: 160. Tsz: 1313. 

„Szent A.ntnl" 1909„ Budapesti fő-út 14., Forgács 
László. Te!: 127. Tsz: 1312. 

nSzen!lélek" (r) 1814„ I\:onstantin-tér 17„ Szigvárt 
Júnos. Te!: 1-17. Tsz: l:J11. 

\'úl'lu1rt,vún (Pest) 1. 1200 „Szent István" 1808, Schaub 
lstvún. Te!: ,l. (Bud-vid.) Tsz: 13H. 

\i(tgfarkasd (Nyitra) l. 5'101 „1Iegváltó'' 1873, .hélv: \Veisz
hausz Sándorné, kez: -. (Eújv.) Te!: 11. Tsz: 14,18. 

\i[tgsellye (Nyiti·a) 1. ·1529 ,.l\1egváltó" 1873, Déri Aladái'. 
örök. kez: - Tel: 11. (Éújv.) Tsz: HlO. (Tangytr.) 

'Fúl (Fejér) 1. 2779 „„Angyal" 1872, Janovích István (Szfv.) 
Tsz: 1315. 

'\r {tllaj ( Sza tn1úr) 1. ;);")35 „1Iegváltó" 1913, hél v: özv. Fitos 
Ferencné, kez: dr. I\:odrik I\:óroly. 'l'el: _2;1. (Sztni.) 
Tsz: 131G. · 

'Ffunosg;i.:örk (I-Ieves) 1. 1969 ,.i\Iegválló" 191:3, völcsei 
Czuppon Antal (fiókkal Adácson) (l-Iev.) Tsz: 1317. 

\'"funosnlikola (Hont) 1. 1976 ,.:f.<Iagyar I\:orona" 1870, 1Tár
kus Dezső. Te!: 21. (Bgyt.) Tsz: 1318. 

'í/{uuo . ....,pPrcs (1-Iajdu) 1. 5245 „I\rany kereszt" 18SS, Breuer 
l\Iiklós. (Debr.) 'l'sz: 1310. 
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7árat1szöll()s (Bihar) l. 1776 „Jó pásztor" 1936, Silárszky 

István (fiókkal Félixfürdőn) (Nv.) Tsz: 2868. 
\iárahnás (I\:olozs) 1. 18DO „„A.postol" 1927, Perécly Sándor 

(Kvúr.) Tsz: 2869. 
'\Tári (Bereg) 1. 2998 „A„rany sas" 1840, Benczédi Ferenc. 

(Munk.) Tsz: H17. 
Vúrkon:y: lásd Tiszavárkony. 
Vármező (Szilágy) !. 2100 „Szent Antal" 1934, hélv: özv. 

\:\Tellmann I\:árolyné, kez: Jereni.iás Zoltán. (Sztn1.) 
Tsz: 2870. 

Városlőd (Veszprérú) !. 1888 „Szent Antal" 1914, Kemény 
László (Szfv.) Tsz: 1320. 

Várpaloht (Veszprém) !. 8809 „Szentháromság" (gyr) 1828, 
Farkas János. Te!: 15 (Szfv.) Tsz: 1321. 

\
1 úsá.rhelykutas: lásd Hódmezővásárhely. 

Vásárosnamény (Bereg) !. 3759 „Remény" (r) 1838, P. 
Buday Ferenc és neje Buzínkay .A"nna, kez: I\:ollár 
Gabriella. Te!: H. (Munk.) Tsz: 1322. 

\lásárút; (I{ornárom) 1. 1852 „Szentháromság" 1907, olro
kocsí Sin1ou Dezső (Éújv.) Tsz: 1428. 

Vecsés (Pest) !. 18.448 (Bud.-vicl.) 
11Boldogaszony" 1936, Csáky-liget (volt Ganztelep) 

lvlánya József. Tsz: 17,14. 
„l\,Iegváltó" 189,1, !\:ereszt-tér 3„ pápai Son1ogyi J ú
nos, bér: .t-\ntal József. Tel: 24. Tsz: 1323. 
1r'Őrangyal" 192í, l\:ároly-u„ Ekárt Gábor. Tel: SS. 

Tsz: 1:32,L 
Vepriid (Bács) !. 3229 „Rumpf" 1932, Rumpf Pál (Délv.) 

Tsz: 3639. 
Verebély (Bars) !. 3342 „Megváltó" (r) 1817, Kósa Andor 

örökösök, bér: I\:ósa I\:ároly. Tel: 32. (Bgyt.) Tsz: 
1505. (Tang:~ttr.) 

'rercseg,yház (Pest) l. 566::3 „11egvállón 1913, Cson1ay Ernő, 
Te!: 27. (Bucl.-vid.) Tsz: l:l25. ( Tangy(r.) 

\r eröce: lásd N ógrádverőce. 
Verpelét (Heves) !. 4198 .,Kígyó" 1868. hélv: özv. Rhédey 

Endréné, kez: Elln1ann Béla. (I-Iev.) Tsz: 1326. 
·veszprén1 (\1eszprén1) 1. 21.555 (Szfv.) 
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~-------~ 

~,A . .rnt'-Y Oroszlán' 1 (r) 180,1, \Tár-u. 2., hélv. özv. Czer~ 
rnák Lipólné, bér: I\:erbolt Dániel. Tel: 83. 1,sz: 
l:l21. (Tangytr.) 

„Fekete sas" (r) 17'17, Rákóczi-út 8„ l\:ocsuha örökö
sök, kez: l\:arabé1yos Endre, '.!./;; rész bérlője: 1Iá

.. tyus Bálint. Te!: 106. Tsz: 1:328. (Tangytr.) 
,.Orangyal" 1910, Jókai 1Iór-u. ·'13., I-Iajnóczy György. 

Te!: 113. Tsz: 1330. 
"Páduai Szent .q_ntal" 1907, l{ossuth-u. 23., hélv: özv 

Földes Lajosné, bér: l{eresztes Árpádné. Tel: 75: 
Tsz: 1329. 

\'eszpré.n1varsán;r (\1eszprén1) l. 1307 „őrangyal" 1892, 
Márkus Márton. Te!: 2. (Győr). Tsz: 1331. 

\'éinénd (Baranya) 1. 21178 „Isteni Gondviselésu 1896, Haut
zinger József (Bar). rrsz: 1332. 

'Vé.p (\ias) 1. 2987 p1Iegváltó" 1927, „A.gárdi János (Zala) 
Tsz: 1333. 

\ 1értesaesa (Fejér) 1. 2721 „Szent Erzsébet" 1906, hélv: 
özv. I\:azay Endréné, kez: Iiazay ~'\dél Ilona (Szfv.) 
Tsz: 1334. 

'Vé~ztéi (Békés) 1. 10.597 (B.csab.) 
„l{ossuth" 1934, I\:ossuth-u. 114., l/ély József. Tel: 7. 

Tsz: 1337. (Tangytr.) 
„1Iagyar 1-Corona" 1868, I\:ossuth-utca 64., hélv: özv. 

Petry Józsefné, kez: Papp Dezső. Tel: 37. Tsz: 1335. 
'Vill{u1;\· (Baranya) 1. 2098 ,,Isten anyja" 1873., hélv: özv. 

\ 1ágó Istvánné, kez: "'i/ágó Gyula. Tel: 35. (Bar.) 
Tsz: 1336. (Tangylr.) 

'fisegrúd (Pest) l. 1667 ,.Ren1ény" Farkas Lajos. Tel: 278. 
(Bud.-vid.) 'l'sz: 1338. 

'Visk (l\Iáran1aros) 1. 7895 ,,1Iegváltó" 1942, Szirn1av Jó„ 
zscf. Tsz: 2877. · 

Viz~oly (..t\baúj) 1. 1282 „Szent ..-'\nlal'' 1927, hélv: özv. Pé„ 
terfy Istvánné. bér: Bolla István. (Kass.) Tsz: 1339. 

\.tolúc (Bereg) l. 1653 „Ren1ény" (f) 1935., Lápossy I\:ároly1 

kez: -. (..:-\lsóverecke fiókja.) (?viunk.) Tsz: 1500. 
\Tfirös-1nart (Baranya) 2,1,16 „1Iagyar I\:orona" 1893, Von„ 

wciter Henrik (Bar.) Tsz: 36,10. 
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Zag;yYapálfalYa (Nógrád) l. 4290 „Segítő 1viária" 193i, 
Bergn1ann Istvánné sz. Sipos ?víária. Tel: 12. (Bgyt.) 
Tsz: 1340. 

Zab'"")"\'arélias (Pest) l. 4874 „Szentlélek" 189·:1 Nao:ry Ii:ál-
mán (Bud.-vid.) Tsz: 13'11. ' 

0 

Zalaapáti (Zala) 1. 2080 „Segítő lVIária" 1912, Brenner Fe„ 
renc. Te!: H. (Zala). Tsz: 1342. 

Zalabér (Zala) 1. 1368 „1\iagyarország \'édasszonya't (f) 
1~25. Czuczy Gyö~ö és gyern1ekei, kez: dr. Czuczy 
Peter (Zalaszentgrot 1viagyar I\:orona fiókja) Tel: 12. 
(Zala) Tsz: 13,13. 

Zalaegerszeg (Zala) !. 13072 (Zala). 
„Páduai Szent }\ntal" 1906, Arany János-u. 2. Sper-

lágh Lóránd. Te!: 261. Tsz: 1346. ' 
„Szentháron1ság" (r) 1814 Széchenyi-tér 1. 1viáncli 

Jenő. Tel: 27. Tsz: 1344. ' 
„Szent~~lek" (r) 1768, Ii:azinczy-utca. 9., özv. dr. Ii:asz

ter Odönné, kez: Puskás Lajosné. Tel: 32. Tsz: 
13,15. 

Zalalöyfi (Zala) 1. 3353 „Szentlélek" 1886 1nindszenti Er-
délyi Silndor (Zala) 'l'sz: 13,!7. ' 

Zalaszúutú (Zala) L ~-157 „Szent 1\ntal" 193,1, I-Iollósy Pál. 
Te!: G. (Zala) Tsz: 1318. 

Zalaszentgrót (Zola) !. 2458 (Zala). 
„?\I~g~r~::· _Ii:orona" (r). 182~3 1 dr. \'ass J.-u. 3., Czuczy 

CTyozo cs gyer1neke1, kez: Czuczy Győző. Tel: :). 
(Fiókkal Zalabéren). Tsz: 13•19. 

„S~entkeri;szt'.'. 1p:3_1, De_ák Ferenc-u. 10., nagyalásonyi 
ozv. Paal Gezane, bcr: .:\Jbcrlini Dezső. Tcl: ;)g, 
Tsz: 1350. 

Zfunúrdi: lásd Balat onza111árdi. 
Zágon (l-Iáro1nszék) 1. -1232 1 „1Iikes" 1893, ~4..tlún1 ?diklós. 

( Szfd.) Tsz: 2811. 
Záhony (Szabolcs) L 1382 „Ren1ény" 1927, Ii:álinán _4.nna. 

(Debr.) Tsz: 1351. 
Zákány (Soinogy) 1. 2032 „Szent Terézia" 1923. Erdélyi 

Istvánné sz. V~eress 1'16.ria. Tel: 15. (Son1.) Tsz: 1352. 
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Ze1nplC.i1ag{1r!! (Zen1pién) 1. 203;) nSzent Lász16" (f) 1926, 
Chrenóczy Nagy ~4.laclár (Ricse fiókja, ezidöszerint 
szünetel). (I\:ass.) 

Zenta (Bács) !. 32.034 (Délv.) 
n1\ngyal" 18831 Jókai-u. 12„ I-Iern1rinn Lajos. Tsz: 

36'15. 
„Fekete sas" (r) 1820, Szent István-tér 3., Heiszler

Gyurgyovánszky Aurél. Tel: 15. Tsz: 3644. 
„Isteni Gondviselés" 1889, Szent István-tér 2.~ Glück.

stahl Mór. Tsz: 3643. 
„l{is Szent Teréz" 1938, I{ossuth Lajos-u. 8., Deák 

Orbán. Tsz: 3647. 
„Ren1ény" 1912, óvoda-u. 18., dr. Bánffy Boldizsár. 

Tsz: 3642. 
„Szent .J.\.ntal" 1922, Horthy lviiklós-út 25., Huszágh 

László, Tel: 90. Tsz: 36'16. 
Zilah (Szilágy) 1. 10.000 (Sztm.) 

„Apostol" 1936, Kossuth-tér 3., Cosma Kornél. Tei: 
60. Tsz: 2874. 

„Iviérleg" (gyr) 1794, l{ossuth-tér 6., 1{elen1en Sán
dor, bér: Berli::es Róza. Tsz: 2872. 

„Oroszlán" 1870, l{ossuth-tér 10., nen1es Breuer 1\J
bert Kálmán. Te!: 167. 'Tsz: 2873. 

Zirc (Veszprém) 1. 306,1 „Szent Bernát" 1850. Raák Gyula, 
kez: Raák Endre. Te!: 62. (Szfv.) Tsz: 1353. 

Zoinba (Dőryzon1ba) (Tolna) 1. 291~! „Isteni Gondviselés" 
1863, Földes Jenő. Te!: 6. (Tol.) Tsz: 135'1. 

~~on1bor (Bács) l. 31.755 (Délv.) 
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„.A.ngyal" 18821 Trefort-u. G. \Tuits San1u. Tel: GG. 
Tsz: 3652. 

„.Arany I\:er·eszt" 1919, Deák Ferenc-utca 32., Nagy 
László. Tsz: 3650. 

n1-\rany Oroszlán'' (r) 1790, Szenthárornság-tér 5. 
Walter József. Te!: 56. Tsz: 3653. (Tangytr.) 

,.I\:ígyó" 1916, Széchenyi-krt. 27, Sa111arjay Béla. Tel: 
17. Tsz: 3651. 

"Szent Erzsébet" 189·1~ I\:ossuth Lajos-utca 22., Lehr 
Jakab. Tsz: 3649. (Tangytr.) 

"\tArosP' (r) 17901 Szt. György-tér 6., Antits Györg·y. 
Te!: 361. Tsz: 3648. 

ZsahJ~·a (Bács) !. 8526 (Délv). 
„Arany kígyó" 1879, Horlhy J\.íiklós-út 68., hélv: özv. 

Róth Mihályné, kez: Róth Róbert. Tsz: 3654. 
„Megváltó" 1928, Horthy Miklós-út 50., Jovanov Mi

lán, kez: Arnold Endre. Tsz: 3655. 
Zsáka (Bihar) 1. 3473 „Őrangyal" 1890, Bolcrossy Zoltán. 

(Nv.) Tsz: 1355. 
Zsámbék (Pest) !. '1526 „Magyar Korona" (r) 1825, Glasz 

Józsefné sz. Reiter Ilona, kez: Genszky Géza. Tel: 26. 
(Pest-dél.) Tsz: 1356. 

Zsámbok (Pest) 1. 2692 „'Őrangyal" 1917, László I. Kálmán 
(Bud.-vid.) Tsz: 1357. 

Zselíz (Bars) 1. 311;! „Szent István" 1857, Bohuniczky Sán
dor. Tel: 7. (Eújv.) Tsz: 1436. 

Zsibó (Szilágy) l. 3509 11Ren1ény11 1862, Fekete Endre. Tel: 
15. (Sz lm). Tsz: 2875. 

Házi gyógyszerl6rak. 

BUDAPESTEN: 

I. ker. Szent György-tér 5. 1922. l{ornHínyzóság, kez: dr. S{n·
kány Lajos l\riiklós gyógyszerész. (Tel.: 160-008/-!2 mell. óll.) 

II. ker. Fő-utca 41/43. 1898. Szent Erzsébet apcícare11cl női kúr· 
háza, kez.: Nagy lVIária Gabriella A1nilla nővér. (Tel: 353 
-715.) 

V. ker. Gróf I\Jebelsberg !{unó-utca 19. 1939. i\Iagyar J.iajú.:á.~i 
B. B. I., kez.: IZinál József gyógyszerész. 

VI. ker. Podrnaniczky-ulca 111. 1927. li'I~4V Betegségi Biztosító 
Intézet, kez.: \.Veber László gyógyszerész. 

VII. ker. Péterffy Sándor-utca 12. 1921. 1Hagánall~al111azot.tak 
Biztosító Int. l{órháza, vez.: Urszinyi I<:úroly IVLJ\BI gyógy
szerészfelügyelö. (Tcl: 427-530.) 

VII. ker. Csengery-utca 25. 1928. OTI Csengery-utcai rendelője, 
kez.: Rossn1ann Ferenc gyógyszerész. 

VIII. ker. Gyulai Pál-utca 2. 1823. Szent Rókus közkórház, kez.: 
Halúsz György gyógyszerész. 
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VI.!]. ker. Dologhúz-utca -!. II. kapu. 1920. OTI l{özponti Rendelő 
. Int~zetének és Baleseti I<órházánnk hcí::igyógyszertára, kez.: 
névccli Botka Ele1nér OTI gyógyszerészfelügyelő. 

IX. ker. Hőgyes Endre-utca 7,,.9. 1907. J(ir. 1\1. Páz1nciny Péter 
Tttclon1ónyegyete1n, kez.: dr. lVIozsonyi Súndor egyet. tanár, 
rnin. tan<i.csos, helyettese: dr. Csipke Zoltún Cgyet. c. rk. ta
nár, egyet. Iövegyész. 

IX. ker. Gyáli-út 1. 1885. Budapest Szcikesfőváros Szent lstvcin 
közl~órJ1áz, kez.: I(crcsztény Béla gyógyszerész. (T: 133-563.) 

IX. ker. Gyúli-út 5. 1894. Baclapest Székesfőváros Szent László 
közkórház, kez.: Ne1ncskéry Lajos főgyógyszerész. 

X. ker. lVIaglódi-út 3·!. 1939. Letartóztató Intézetek l{özponti 
IJázigyógyszertára, kez.: Re1netey Fülepp Tibor gyógysze
rész, állandó kir. bírósógi szakértő. Beosztott úllami gyógy
szerészek: Albisy László, Szendrő Oszkár. (Te!: 148-107.) 

XII. ker. !{ék.golyó-utca 5. 1942. Postás -4lapítuányi I<órház, 
házigyógyszertára, kez.: IVIctzger Olga gyógyszerész. (Tel: 
rno - JGO.) 

XII. ker. Hierony1ni-út 1. 1899. Budapest Szcikesjőváros Szent 
János közkórház, kez.: Fejes István gyógyszerész. 

XIV. ker. Uzsold-utca 27. 1927. OTI Uzsoki-utcai kórháza, kcz.: 
Sch1nidt József gyógyszerész. -

\'IDÉH:: 
Bcibolnci (l\:0111úrotn in.) 1900 . .IH. I{ir. illla1ni i\lénes Intézet, 

kez.: Ruttka Ferencné okl. g:ysz. 
Balj (Sopron n1.) 1398. Fiirclötársaság, kcz.: dr. \Vosinszky Ist.vún 

orvos. 
Brennberg (Sopron 111.) 1895. Brcnnbcrgi bányatcírsulat, kcz.: 

dr. Szecsödy József orvos. (Tcl: Sopron 2-!0) 
Debrecen (fiajdu rn.) 1923. Tis::a István T11clon1ányegyete11i, kcz.: 

dr. 1\!Iikó Gyula egyet. rk. tanúr. 
l{assa. (i-\baúj~Torna in.) Hl-!l. fii. I<ir . .1il1a1ni I{örház, l:cz.: 

'J'cst:hlcr Lajos. 1Tcl: I\:assa 20-33 n1cllék 6.) 
I<isbér (I(on1úro1n in.l HJ13. 1\1. l\.ir. iÍ1lanü 1\-lénes Inté:::ct, kcz.: 

dr. J cney Géza Or\·os. 
l{ispest (Pest 111.) 1911. 111. ICir. Pén::iigy1ninis::téri1on, bér.: dr. 

Zalay Dezső gyógyszerész. {Tangylr.) 
I\.olo:.~i:ár (l\:olozs n1.) Hl40. AJ. l{ir. Ferenc József 'l'uclo1nány

egyete1n, fel. vez.: dr. Fcrcncz A.ron egyet. in. tanúi-. (Tcl: 
21-50.) 

l{olozsvár (I\:olozs 111.) 19-!l. OTI rcnclelőinté::ct, kcz.: Ercse Fe
renc. (Tel: 25-41.) 

.l{olo::::svár (E:olozs rn.) - lU1IV rendelő há::::igyógys:::ertára. Gond
nok: Vúlyi .'\ndor IVL~V gyógyszerész intéző. 

Alátrahá::a (Heves m.) 1932 .. iH. I<ir. iÍllcnni IIorthy 1Wi!·:ló:1 
Gyógyinté:::.et /iázigyógyszertára, kcz.: Szcnüér I<.úroly gyugy
szeresz. 

l\'lezőlicgyes (Csanód rn.) 1900 . .i\:[. [{ir . ..--'Ílta111i lHéHesbirtok! ki:z.: 
l'viokcsay László gyógyszerész. . . .. .. . . 

IVIiskolc (Borsod iu.) 1921. Bors?.clv~trnicgy~i Erzseoet kozkorJiaz, 
vez.: Fehér Béla I(úroly Iogyogyszeresz. 

Nctg1p.níracl (Bihar 111.) 19-!0. 11'1. l{ir . ...'-it!cnni l{órház, vcz.: Bony
hav I<.úl1nán gyógyszerész. 

Pécs (B2ranya in.) 1927. l{ir. Erzsébet Tuclonubivegyeteni orv,..,o_si 
kara, kez.: dr. Bary Zsig1nond egyet. 111. tanar. (Tel: 10-10.) 

Pestújhely (Pest 111.} 1921. OTI kórháza, k:cz.: Papp I{úroly. 
Pusztavacs (Pesl 111.) 188-!. l{oburg Fiilöp Józsiás herceg ura

dal1na, kez.: dr. Bodó Dénes. 
Szeged (Csongrúd in.) 1924. iVI. I<ir. Horthy 1\iiklós Tttcloniány

egyete1n, kcz.: dr. Dúvid L~jos egyet. rk. tanár. 
Tatabánya (I{o1núron1 rn.) 1399. lvlagyar .4lt. I<öszénbánya Rt. 

Bányatárspénztára, kcz._: Horvát.!}- Z?ltón főg~có~yszerész. 
úji1iclék (Búcs n1.)1\.J. l{ir . .111/ani.i I<orhC1z, kez.: 1Ieitz1nann Fe

rencné. 

i{ézi gyógyszer!6rak. 

„Abaúj-Torna 11ár111egye: dr. l'violdov{1nyi Lajos körorv. F1dó
kércs, dr. Búkonyi _l\lbert körorv . .tlbaújkér. 

Baranya i~árrnegye: dr. I<.ósa Ferenc köro~·v. :4bc:1ioe.t-, dr. 
:\búdi Ferenc körorv. Bnkóca, dr. Ronczyk Jozsef varos1 orv. 
i\1ohácssz1gct, dr. I\:iss Istvún körorv. Erclösniccske. 

Bars és I-lont k. e. e. vánnegye: ·1tincs. 
Bácsboclrog 1.•árn1cgye: Bcícsgyulaja1ua, J1Jo.::sor (az orvos 

katonai szolgúlata n1iatt egyelőre szünetel.). 
Bereg vár1neg11e: nincs. 
Besztcrce-NasZócl vúrn1egye: dr. Nyitrai Istvún körorv. 11Je::öw 

szentniihcíly. . .. • . 
Békés vánnegye: dr. Re1neczky Istvun kororv. Gyul.~ivar1, 

dt'. Fejes .Albert körorv. Bélniegyer, dr. Lohr Gyula kororv. 
Csabacsiicl, dr. Dczényi IVIihály körorv. Bucsatelep, dr. Benedek 
Béla körorv. Gerendás . 

Bihar vár1negye: dr. !(ólhy József kö1·orv. Gyapjú, dr. Szi
tnán Vince kőrorv. Papjalva, dr. J(ovúcs Súndor körorv. l\'Iicske. 



Horsocl vdnnegyé: dr. Szóntó Endre körorv. Bánhorvát dr. 
Szikszay I<:áln1án körorv. I-Iejőpapi. ' 

' Csanácl, -4.rad és Torontó[ k. e. e. vcinnegye: nincs. 
Csík várniegye: nincs. 
Csongrácl várrnegye: Bordás János állatorv. flóclniezővásár

hely (pusztaközpont), dr. Benedek Tibor közs. orv. Derekegyháza. 
Eszt.ergo1n várni.egye: körorv. Duna1nócs, körorv. Farnacl 

-~p~~ ' 
Fejér várrnegye: dr. Udvardy Lajos körorv. Igar. 
Göniör és l{ishont k. e. e. vánnegye: nincs. 
Győr, l\.'loson és Pozsony k. e. e. várn1egye: dr. Ponoczky 

Súndor körorv. Öttevény. 
flajdu várniegye: nincs. 
Hároniszék várniegye: nincs. 
Heves vár1negye: dr. Zsig1noncl Dezső körorv. Gyöngyös

pata, dr. Tóth Péter közs. orv. 1Wezötárkány. 
. Já~z-Nagykun-Szolnok vár111egye: dr Vass Albert közs. orv. 

Devavanya (Pusztaecseg), dr'. Hajnal Balúzs közs. orv. Kuncsorba, 
dr. Czédli Gyula közs. orv. Törökszent1niklós (Pusztakengyel). 

l{olozs várniegye: nincs. 
l{o1náro:n v~~nnegye: dr. Vörös Lajos körorv. Dunaradvány, 

dr. ~'\ntal Pal kororv. Dunaahnás, dr. Róthnúgel József körorv. 
Császár. 

11,Iaros-Torcla várrnegye: nincs. 
iHcíraniarosi 1. közig. ldr:•ncleltség: dr. Gargalovits László 

körorv. Iszka, dr. To1nanek I\!Iiksa közs. orv. Tis:::abogclány. 
1Vógrácl várniegye: dr. Gosztonvi Júnos körorv. Pelle. 
1Vyitra és Pozsony k. e. e. vdr111egye: dr. I{orondy János 

körorv. Szi111ő. 
Pes1-Pilis-Solt-I\'.iskun vá.nnegye: dr. Szabó Rezső közs. orv. 

A.l::onéniedi, d1·. Tern'1y Ernő közs. orv. Pá/111011ostora, dr. I'\:al
ti:!nci.:ke:r József közs. orv. Boldog, dr. Gloíúk József közs. orv. 
Far111(1S, dr. Bordós Gu5'Ztúv közs. orv. Dusno!c. 

. ~01nogV. ·vánnegye: körorv. S:::entbalá:s, körorv. Sun1ogy
l1arsagv, kororv. Son1ogyhat.va11, köror\-. Inke, körorv. lHihcilcl. 
k~rorv. J1'fesztegnpö, körorv. Nagysza/.:cicsi, körorv. So1nogyjajs:::, 
kororv. s.?1nogysc~1nson, körorv. Gölle, körorv. Aiagyarauid, kür
orv. Fclso1nocsolacl, körorv. Darány, körorv. I\.ötcsc. 

Sopron vánnegyc: dr. \iisi I111rc körorv. Egyed, dr. Csiba 
.Tózscf körorv. Bágyogszovát, dr. Javorik Sándor körorv. Szil
sárkány, d1·. \Vosinski Istvún körorv. Balj. 

Szabolcs várrnegyc: dr. Beretzky József közs. orv, i{cilló
seni.jén. 

Szatrnrir nicírniegyc: nincs. 
Szilágy 1:ánnegye: nincs. 

Szolnok-Doboka vclnnegye: dr. Bakó Zoltán körorv. Oláh
lápos, dr. Szat1nóri Levecly Júnos körorv. Ispánniező. 

Tolna vcírrncgye: dr. I{ovúcs Lószló körorv. Györköny. dr. 
1'0:lapka Júnos körorv. 1Vak, dr. S{1s József inagánorv. Tolnané
niecli, dr. I\:isfaludy J{ól!nún körorv. l\'Ieclina, dr. Béndek József 
k<Jro·:v . .iVén1ctkér, dr. Szi:::lényi Béla köz.s. orv. Gerjén. 

Udvarhely vár1negye: nincs. 
Ugocsa várrnegye: nincs. 
Ung várniegyc: dr. De.úk Ferenc körorv. Utcás, dr. Silnor 

János körorv. Fenyvesvölgy. 
Vas vcírrnegye: dr. l{ele1nen Ferenc 1nagánorv. Ken1enes-

1nagasi, dr. Tóth Péter körorv. Ják, dr. Rilupper Sándor körorv . 
.iHuraszo1nbat. 

Veszpréni várniegye: dr. Nagy Elen1ér körorv. Tiiskevcír, 
dt'. Novák László körorv. Vaszar. 

Zala vónnegye: dr. Szabó István körorv. Bánokszentgyörgy, 
dr. Mattcrsdorfer Géza körorv. Nagylengyel, dr. Juhúsz József 
körorv. Óhfr1, dr. Takács Lajos körorv. Tornyis::enl:lniklós, dr. 
Györe József körorv. Zalaszentgyörgy, dr. Tóth Viktor körorv. 
Zalaszabar, dr. Petkovics Ferenc körorv. J{apolcs, dr. Csikiisz 
Istvún körorv. J{chicla, dr. Viola Lajos körorv. AJuraszerclahely. 

Ze1nplén vcinnegye: dr. Sepp József körorv. Girincs, dr. 
Nag~· I'\:óln1ún körorv. Lelesz, dr. Blank .A.ntal körorv. A'legyass::::ó, 
dr. Nagy Lajos ki.irorv. Tiszakarád. 

összesen: 90. 

Honvéd gyógyszertóirak és gyógyszerészt 
alkalmazó intézmények. · 

(Le:dratott 1943 clcceniber 31-én.) 

(.4 /J6bor1Í larta1na. alatt katonai beosztásokról nyilvános 
közlések ne111 tehetök, ezért: az egyes katonauyógyszerészi hité:::
rnénycJ.: i·ezetőit és beosztottjait - a 1111dttól eltérőleg - ne1n 
tii.nreí11etjiík_ jel.) 

lluda11esten 
flo11v. i\.Jin. 1:!. oszt. Budapest, 

I. \iúr, Disz-ter 3. 
Ilc1clia 11 yagpyci rtás Ors.::ágos 

Feliigyelöje Budapest. XL. 
fiorthy IVIiklós-út 31. Tcl: 
2Gö-G73. 

Honvéd Légierők gyógyszer
tára Budapest, II., Hunyadi 
Júnos-út 13. Tcl: 156-130. 

II. 1\'l, 32/b. eii. oszt. 
LJgierők szert. cil. Takt. Buda

pest, XI., Darótz~'-út 1. 



Rep. magas. vi.zsg. és kutató 
állonicis, Müegyete1n, Buda

. pest, XI., Bertalan Lajos-u. 
Ilonvécl Egés.zségiigyi 1lnyag

szertár Budapest, XIII., Ró·
bert I~ároly-körút 44. Tel: 
293-839. 

IJonvéd I<özer1észségiigyi Int<i
zet Budapest, IX., Gyúli-út 
17. Tel: 132-262. 

Honvéd 1íllategészségiigyi In
tézet Budapest, XIII„ Lehel
út 45. Tel: 292-877. 

1. sz. helyőrs. kórh. Budapest, 
.IX„ Gyáli-út 17. Tel: 141-
887. 

2. s::. helyörs. kórh„ 1{01náron1. 
· 3. sz. helyörs. l'órli. Szon1bat-

hely. 
-1.sz. helyörs. kórli„ Pécs. 
s. s::. hclyőrs. kórh„ Szeoccl. 
ö. s:::. /lc[yőrs. kórh., Dcbrcten. 
7. s::. hclyőrs. kór/J., 1\'Iiskolc. 
S. sz. hclyőrs. kórh„ I\.assa. 
[). sz. hefyőrs. kórh., I{olo::svcír. 
S::ékesfeltéruári csapcrli,úrhá::. 
Gy{)ri csapatkórhá:::. 

10. sz. helyörs. kórh. Budapest, 
XIII., Róbert !{úroly-körút 
44. Tel: 298-866 . 

11. sz. helyőrs. kórh. Budap6st, 
XII., Gö1nbös Gyula-út 25. 
Tel: 155-4+!5. 

10. s::. }1elyörs. T~órh. jiók
gyógyszerlcira Budapest, IV., 
Veress Pálné-utca 2-!. Tel: 
189-234. 

I-I. lVI. szakszá1nvevöség (Szán1-
vevöség II.) Budapest1 V„ 
Honvéd-utca. 28. Tel.: 128-

490. Gyógyszerészi alosztály. 

l{aposvári csapatkórház. 
Nagykani::sai csapat.kórház. 
Szolnoki csaprttkórhá::. 
I\'.ccske1nét:i csapat.kórház. 
iHunkácsi csapat:kórház. 
Nugyuáradi csGpatkórhá=. 
j\Jarosuásárhelyi. csapatkúrhcí:::. 
Besztercei csapatkórhcí.z. 
S::atnHÍrné1neti. csapat'kórhá::. 
Budakeszi Jó:;scf Főherceg 

S::anatórhtnL 

S n F 1111 

· .. ©J n V'©J~'©> li' gy©igy~Li:@fi'lUl'.ll~H1fil 
és gyógyoru nagykereskedés, 
M i k 1 ó s Z o 1 t á n, B u d o p e s t 
VIII., BAROSS TÉR 9. TEL.: 135-276 

Comprimotumof(, galeniltumok. - Bérmun!co toblettázós. 
Tubus l{é:;zitmények. = Cetta koncentrált kr~ma.lc-P:n1cgok. 

Ké::r.i eladási cikkefc. - Suppan l(okaovoJ ,., 1 '~'1r. 
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Ill. U1.affffa'UJ.'!-.s.ztiff (i,,s..sze.s. 

g,lf<Íff!f.S.zecé.s.zeinek néu- é.s. cÜnfefffj-zéke. 

A gyógyszerészi Rend kiválóságai. 

Fő rendel\: 

111arinczer Jenö rn. kir. kor-
1núnytanúcsos, csornai gyógy
szerész, förcndihúzi póttag 
(Sopron vúrn1egye képvisele
tében) 

Dr. .lHecluigy Ferenc nagyvú
radi gyógyszerész, förencli
hózi rendes tag (Nagyvúrad 
város képviseletében) 

~1111zsa Gyula udv. tanácsos: a 

r::anci~ b_ecsületrend lovagja, 
forend1hazi rendes tarr 

Alolncír .• 4nta/. pestsze~ti1nrei 
gyógyszerész, orszúggyülési 
pótképviselö, förendihúzi 
póttag <Pest vúrn1egyc kép
viseletében) 

vitéz clr. Réthy Béla békéscsa
bai gyógyszerész, .förendihú
zi póttag (Békés vúnnecrye 
képviseletében) ""· 

U'tiispán: 

Dr. T11kats Sándor, Sze!!"'cl ,,;11·00 • C · ! · ~"' - „ es songrac varn1egy,:; 
főisp{1nja 

Orszúgg;r(flési ké{lvisel(fl\: 

Szöllösi .Jenő i\1Iakó vúros Dr. Taujfcr Gübor Zala viir-
(Nen1zeti Szocia~i~ta) 1negye (Ne1nzcti Szocialista) 

v1tez clr. Várady László Tisza-
1narost kerület (l'vIÉP) 

Diplo1naia: 

Baycr-J\.rucsau Dezső svéd .főkonzul 
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Akadénlikusoh:: 

Dr. Atzél El'2niér inin. oszt. 
főnök, egyet. rk. tanár, a 
Szent István i\kadé1nia tagja 

Dr. Doby Géza egyetemi tanár, 
a 11agyar Tudo1nányos .,;.ka
démia levelező tagja 

Dr. Schulek Eleniér egyeten1i 
rk. tanár, az OI<I ké1niai 
osztályának igazgatója, n 

l\'.Iagyar Tudo1nányos Akadé-
1nia levelező tagja 

Dr. Szebellédy László egyete
n1í tanár, a Szent Istvárf 
Akadé1nia tagja 

Dr. Széki Tibor egyete1ni ta
nár, a Magyar Tudo1nányos 
Akadé1nia levelező tagja 

Egyetenli 
Dr. Doby Géza 

nyilvános rendes tanárok: 

Dr. 1\!Iozsonyi Sándor 
Dr. Szebellédy László 
Dr. Széki Tibor 

Gyüjten1ény Egyeten1: 
Eniyr.y József a Tennészettudo1núnyi Múzeu1n ny. főigaz

gatója 

1\-Iiuiszteri főtisztviselők: 

Dr . .!ltzé[ Ele1nér belügy1ni- Dr. }\!Iozsonyi Sándor belügy-
nisztcri tanácsos nüniszteri tanácsos 

Dr. ebersivaldi Siegler János 
!Jclügynüniszteri osztályta-
nácsos 

Rcctor 1nag-nicifus: 

Dr. Doby Géza 1nüegycte1ni ta- dapesti Müegyelen1 ezévi 
nár, okl. gyógyszerész, a bu- rectora 

Eg~·ete1ni 

Dr. Andriska 'í'iktor 

rendkívüli tanárok: 

Dr. Atzél Ele1nér 
Dr. ~4ugusztin Bé1a 
Dr. Csipke Zoltán 
Dr. Dávicl Lajos 

Eg~:etenü 

Dr. Bary Zsig1n.onc1 
Dr. Ferenc:: .. 4ron 
Dr. Fridli Rezső 
Dr. flabnai János 
Dr. 1(6szegi Dénes 
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Dr. Ercley-Gruz Tibor 
Dr. flérics-Tóth Jenő 
Dr. i\ilikó Gyula 
Dr. Schulek Ele1nér 

1nagántanároli:: 
Dr. Néniecly lrnre 
Dr. Sicgler János 
Dr. Száhle11cler Lajos 
Dr. T11kats Sándor 
Dr. Vitéz István 

!\J. ldr. gazdasági fötanácsos: 
(Zárójelben a kinevezés évét közöljiik!) 

l!érics-Tóth Jenő dr. kísérletügyi igazgató. (192-1.) 

l\I. kir. gazdasági tanácsos: 

dl• Giovannini Rudolf kísérle!.ügyi fóadjunktus (1940). 

1\-í. kir. iior1nányfötanúcsosok: 

Örli.Cny li-Ruf,ó gyógyszerész (1924). 
l~all:1 .SánUor gyárigazgató (1928). 
llayer :\utal budapesti gyógyszerész (1929). 
Riehier Gedeon gyárigazgató (1929). 
!ia1-l0Yitz .~dolf pápai gyógyszerész, takarékpénztári elnöl~ 

(1931). 
Barlha lstYiin a lvioln6rM1Ioser cég !.ulajdonosn (1932). 
Pallay I:-;t.Yún dr. gyúrigazgató (1936)~ 
'it(•z 'Várad;\· László dr. országgyűlési képviselő, szentesi 

gyógyszerész ( 1939). 

:tiiI. kir. li:or1nún;rtanúcsosok: 
E()r;\· 'i/ihnos súrvári gyógyszerész (1924). 
:\iüller \'ihnos rákospalotai gyógyszerész (1930). 
.:\inhrus '.['ibnr gyógyszerész (1935). 
il.iarinczpr Jen{) csornai gyógyszerész (1931). 

Az Országos Magyar Sajtókamara gyógyszerész 
tagjai. 

Bányai (Bcrkoi•its) I(ároly 
C::cglCcly BCla 
F'orgács Gy1tla 
Földényi .Alajos 
Grófi Gy111a 
I(éler János 
J(oritsánszk.y Otl.ó 
Létniányi Isti~án cir. 
Löchcrcr Tarnás 
!'.Vlolnár .4ntal 
Prcycr De::ső 
PHinoku Istvcln clr. 

XXXIX 

Siit.ő Nagy Lás.=ló 
S::ús.= Til1cunér clr. 
S.=cbc11écly Lás::lóné clr.-né sz. 

Gé!ál Józsa dr. 
S::kalla László 
Szöllősi Jenő 
'l'auffcr Gcibor dr. 
Török .4rpricl 
1/arságh Zoltán. clr. 
\láracly László clr. ·t:!té.::. 
·veress Tibor 
\Volff Lajos 
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l!. ,.ritézi Rend gyóf:,ryszerész tagjai: 

vitéz An1br"Us Lajos, Gyula 
vité:: clr. „Andriska Öclön, Pc~t-

szr·nterzsébet 
v1t0:: Bálin!: ii.rpácl, Debrecen 
vitéz Bán Árpcícl, Barót 
vitéz Bfró l{ovács László, I<ő

rösladúny 
vitéz nyéki Buday Barna, IVIo

sonsz'3ntjános 
vitéz nenies Bucla.y · György, 
Győr 

vitéz dr. Csabay .Já1tos, Buda
pest 

vitéz Gaclányi (Göbcl) 1Cáhnón, 
Budap·~st 

i1ítéz Ferencz István, Tisza
eszlár 

vitéz flortobcígyi (ií1ayer) Jó-
::::sef, Sashalo1n 

vitéz florváth Sánclor, Tolna 
rité:: lnire Géza, I-Iarta 
rité.:::: Jeszens.::::ky .TC'n6, Ba.irnok 
vitéz !{irály IVIihúly, Újpest 
vitéz ICisvölgy1 J\'Iiron 1'\Iillály, 

Budapest 

vitéz Mányay (111'olitorisz) La.~ 
jos, I<:assa 

vité:: I{ovcícs A.laclár, Budapest 
v1téz J(ovács Ernő, I-Ciskunfél

egyháza 
vité:::: Lombay Béla, Miskolc 
vitéz ifj. Matolcsy György, Bu

dapest 
vitéz Németváry (Rotjuchs) Já

nos, Miskolc 
vitéz Práznovszky Béla, 

Szarvas 
vit:éz Raffay Béla. Budapest 
vité::: clr. Réthy Béla, Békés-

csaba 
vitéz Sza.béi László, I<:ecsken1ét 
vitéz Szalay Gyulri. TapolcJ. 
vitéz Szepqsváry J{cítoly, I{o-

lozsvá1· 
vitéz Szereday Pál. J{assa 
vitéz Szigetlty .TózsC'j, Tapolca 
vité::: Szilcs Lás::ló, Szabadkn 
P1tJ::: Torclay (Tunnann) Fe-

renc, Budapest 
viti': clr. ·váracly László, Budn

pcst 

Elhún:i,·tak: 
vitéz Bodnár Endre 
vitéz gáspatald Gasl'ó Béla 

1:iléz dr . .IHatolcsu l{ároly 
t1ité:: Nagy Béla 

A magym lciG·. honvéd gyógyszerészi lisz!ikc;w. 

! .. -1 ién;i.:leges úllon1ánybnn: 
Gyógyszerész főigazgató (ezredesi rang): Mezey Jenő. 
Gyógyszerész igazgató (alezreclesí rang): IVIatúncsevics 

György és Landgráf Júnos. . _ _ . 
Gyógyszeres:: aliga::gatö (őrnagyi rang): Sz~bo A .. n~1ras,. 1(1-

rúg Súndor, Révbíró I1nre, vitéz Szercday Pa!, v1tez Balint 
.:\rpúd, dr. fl.1ik;:;a Gyula: Vii{ilJ·os József: dr. Búcsl.;:ay Béla: Ti-

hanyi István, Juhász Lajos, dr. Sztarcczky Géza, Gajdács lVIi
hály, lovag Fehrentcil-Gruppcnberg Béla, I{örtvélyesi Ivún, 
Vnszkó Lajos, Landhcrr György, I<:iss Zsig1nond, Vúrady Szak
.núry Zoltún, dr. vitéz Csabay .Túnos, Balúzsovich Púl, I·Ial{isz 
Istvún, dr. I<cndercs Júnos, Fraknói Ödön és Tin1úr l\tiátyás, dr. 
Thury Géza. 

F'őgyó9yszerés.::::ck (szúz::~closi rang): Ivún Ferenc, Bősze Fe
re:nc, Iíon1oródi Béla, F~iller Júnos, dr. Tc:i1núska Lőrinc, I:Iócli 
Ernő, dr. Flieg Jüzsef, Schneider István. 

Honvéd gyógyszerés:::ek (főhadnagyi rang): Nén1eth Jenő, 
dr. Tanav Istvún, Balo!:!h I<úz1nér. B"Jgcha-No;.;úk Zoltün, dr. 
Paksy Tibor, Györffy Glibor, dr. Lúz2.r Istvún, dr. Ugry Istvún, 
tvI{it.hé Endre, Búlint Jenő. dr. Nagy• Ervin, Olúh .A.ndrús, Sze
beny Péter, dr. Szekeres Súndor, .t-\lbcrty Púl, 'Valentiny JEnÖ, 
Fénvc.s Sándor. dr. \Vi1111ncr I~úroly. Ten1csv~1ry György, I-\:ú
rol;.;i György, J{unbor Lúszló, Sasi Nagy Lúszló, Lengyel Jó
zsef, Nagy I<:úro!y, Hattyasi József, Borbély Endre, I{ovúcs 
Csaba, dr. Búrúny I-Cornél, Fabritius !1nre, dr. RE:diger Béla é.s 
Rieder Gyula. 

Összesen GS tényl. állo1ná11yú honv. CVÖfJUS:::eres.z. 

?","' ;i.:ugúl!on1únyú honYédgyóg;rszerészck: 
F6i[!a::u(lt6k: nc1nes .'1.l1nússy-Lippay I<úrol:.-. Lúzúr Ernő, 

Fabritius I·Icr.rik, I\TútUfy· Jcnö, alfalvi Győrffy Gúbor és dr. 
Fehér Lúszló (1nind budane:::ti h:.kosok). 

Aligo::pcuóJ;: fiacklc1: .'1.rihur, Deúk L2jos, \Vl:ber ~\rpúd 
Buclnpcst, lVIú!.yus Búlin1. \Tcszpré1n. . 

Fiírn1rJoys::erés::::ek: I\'Iüller Elek Győrszentivún. Tóth I<úhnun 
Szentes, I(crcke.s /i.rpúcl Budapest. Orbún Ek.k Felsőgöd, I'\'.oncz 
I\'Iihúly Rúkospalola. Bolics Jenő BalatonL:iliti, Tótil Súnclor Bu
dapest, Popovics Fcre:nc Csíkszépviz. 

Gyóoys:::erés:: Ta1úr .Tór.scí Budapest. 
Seoéd[l!JÓ[J!Js::crés:::: Fónagy Endre Budapest. 
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Magyarország Összes gyógyszerészeinelc 
név= és címtára. 

(Tartul111a:;;,:·a, nc111csak a. tulajdonosok, b(rlük, kc:::clük Cs lla
SZ'OnfJlec,:Bk. <le a.: alkalma:::ott gyógys;;;crCs:::ck is u plilyá11 ki
uiilálló, dc. 9yógys.:·crCs::i kip:::cltsé5Jgcl rc1Hlcllcc.-zök 11cvcil is.) 

Rövidítések n1ag)·aráza.ta: 

telj. teljesjogú 
okl. uen1approbált ok-

leveles 
nokl. - nen1okleveles 
tul. - tulajdonos 
kez. kezelő (gondnok) 
bér. - bérlő 
üt. - üzem társ 
hélv. haszonélvező 
tisztv. - tisztviselő 
n1tisztv. - n1agán tisztviselő 
gytr. gyógyszert.ár 
gysz. gyógyszerész 
eh. - egyet. ·hallg. 

(Lezárva 1944. január l-én.) 

Abaffy Zoltán okl. (drogista) 1\:aposvár, Fő-u. 23 . 
. •lba,y-Nen1es G~·u.Ia dr. tul. (sza.1;iró, l\Iove elnök), Bpast, 

XL, Szent Inu·e hg.-úl SG. 
iibln1rnvih; János tul. Szilágyson1lyó, Szent István-út 6 . 
.:\hkarovih; l\:ii. li'.d"agda (lásd: Czer1núk Lipóln6). 
Abod i\Iargit telj. (MAV-BBI l.isztv.) Bpest, VI„ Podma-

niczky-u. 111. 
i\.bonyi IGndre tul. Bátorkeszi. 
.1.bon:ri I.,ászló telj. Békéscsaba . 
. 4..hrudhán;;,.-1ü iiatalin ( lá~-J: Lászlóffy Istvánné) . 
.:lhrudbán~yai Ödiiu tul. (v. unitárius hittanár) Pécs, Zsol-

nay-u. 2 . 
. .\cél Dezső telj. (drogista) l{aposvór, Csököly-u. 18. 
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.•lchátz János telj., Budapest. 
.4.chátz Tibor tul. Oroszvég, Csapó J.-u. 58. 
Aczél l\Iargit tul. Felsősegesd, .<-\lsó-u. 147 . 
. '-\dan1ecz Erzsébet telj. ?viór. 
.:\da1netz Ede nokl. Túrkeve (1fegváltó gytr) . 
• '1daiuetz Lcóné özv. hélv. Túrkeve, !{enyérn1ezei-út 18. 
.~da1nkovics .:\d{un tul. Nagyszénás, György-u. 109. 
Adan1kovics l{árol;r tul., inegyehiz. tag, Tótkon1lós, Gaj-

dács Pál-u. 2. 
."\darnkovits Lászlú telj. Bpest, XIV., I\:övér Lajos-u. 63 . 
. lidehnan Erik. telj. l\fátészalka, I\ossuth Lajos-u. 19. 
;\dJer In1réné özv. hélv. Enying. 
1ldler Iván tul. J\IIágócs. 
Adler Tihamér telj. Csepel, Br. Weiss Manfréd-krt 79. 
lidorján i\Iária. (lásd: dr. IIafner Ferencné). 
J\.dorján Péterné sz. \'ajna Ilona okl. Nagyvárad, Szent 

László-tér 5. 

ll!.d;r ]~éla. tul. Nagykőrös, Biczó Géza-u. 2. 
.·lgárdi János tul. \Tép. 
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. clizenpreisz Dezső telj. Pes1szenterzsébet, \Túg-u. ,-13. 
:llap;): :lndor tul. Endrőd 1 .'.\ndrássy-út 1.0. 
/~Japr ilnclorné sz. Zalut ltlária Lelj. Endrőd, ?-.'1egvúltó gy!r. 
• .\lesi Tiudolfné ÖZY. hélv. Bethlen, Fő-u. 456. 
/i.lexander !!-'ivúnné üzv. hélv. Sírnaság. 
/i.jlay G. G;..-ula szúrazajtai tul., városi th. biz. tag, ·Ji:er. 

elnök, a N:\C ügyv. elnöke. Nagy-várad, Szt. .János-u. 50. 
~>ljta;y itiargit :.H:ornélia. bér. J{isújszállás, J{álvin-tér 7. 
. 4.jta)· l\íihúl~· dr. bérl. (gyógyszerészdoktor) lvlarosvásár

hely, J{ossuth Lajos-u. 58. 
.'-'ljtay _J!IH1ál~- d1-.-né sz. !zn1aci .4.drienne telj. 1Iarosvásár

,hely1 I{ossulh Lajos-u. 48. 
:ljton~r (.c\j\·ász) /1rpúd tul. Csíkszereda, I\:ossuth L.-u. 32. 
:-l1u1niisz Rezséi clr.-né sz. [[ajdusek 1'Iagit kez. Budapest, 

II., Fö-u, 27. 
:1la.rgiis Szetozúr tul. Ujvidék, Deák-tér 6. 
Albert; Gúbor telj., mtisztv. Bpest, XIV., Törökőr-u. GG. I. G. 
:llhert Jf{ezsíiné özv. hélv. Dunapentele. 
.-l1hertí :'1.n<lor telj., n1Uszlv. Bpest, 1/., Tátra-u. ·16. 
:11berli :1n<lorné okl. Bpesli '/., Szent István-körút 28. 
.:\lheriini f)ez!'iŰ bér. Zalaszentgrót. 
.!'!.lberty I?'ál rn. kir. honv. gyógyszerész, 1.Jiskolc. 
:'!dbisy László lelj. (áll. gyógysz.) Bpest~ X., 1Iaglódi-út 3'1. 
Gyűjtöfogház gyógyszertára. Tel: 1'18-107. 

./1Jexancler Béla telj. 1Iosonn1agyaróvúr „l\Iagyar I\:orona 
crvtr". 

Ad~Xanclt'l' l!Iálrn:J.n tul. I\:arcag, 'larró-u. 2. 
. .\lexander Il-liiklós telj. Bpest, ·vn., Erzsébet-l~rt 22. I. 7. 
:llföldy Ji:slvúnné sz. '.l'eutsch ~iilrna tu!. 'lúc, Géza király-

lér 1. 
:\huási ;\ndrásué ckl. (11.~BI tisztv.) Bpest, VII., Péterffy 

Sándor-u. 12. 
/khnási Lajos J{CZ. l{onyúr. 
.-\ln1úsy Lajos Lelj. I\:onyár. 
/ibnáss;v Ernfi telj. (AIA.BI g}rógyszerészfelLigyelő) Bpest, 

VII., Péterffy Súndor-u. 12. 
:\lnH'r !~é1a tul.. n1egycbiz tag, 1'.Iútésznlka. I<:ossuth-u. 19. 
:lbner Elri:nér telj. Rex rt. cégvezetője, Bpest, \TIII.,· Beze

rédy-u. rn. 
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:\Itzna-nn Aladár tul. Bpest, VIII., I\:arpfenstein-u. 21 . 
.3.Itn1a1111 I~éláné telj. (il!atszerész) Nagyvárad, Teleki Pál-u. 
/t.lhnann :l\Hklósné sz. ·Szenes Ella telJ. (drogista) Bpest, 

V., Hollán-u. :J9. I. 3 . 
.;lltstock l[ugó telj. Bpest, XIV„ Hungária-körút 110. 
._c\n1hrózy 'l'ibor tul. Özd, 1fecskey I.-u. 124. sz. 
.c\n1brus ·nezséi szercdi bér. Jászapáti, Jászberényi-út 1815. 
·'"nbrus Júlia okl. Gyµla, I{ossuth Lajos-tér 36 . 
.'\n1brus Lajos Yitéz telj. Gyula1 Jókai l\llór-u. 5. 
.-lntbrus Sándor tul. Bpest, V., Bálvány-u. 9 . 
• .\n1ent i~.n1al okl. Szentfülöp. 
li1niras Ernőné sz. László Edith telj. l{olozsvár, l{w1d-u. 11. 
tlnda Tiborné clr.-né sz. Forgách Lujza telj. (OTI tisztv.) 

Bpest, \TII., Thököly-út 52. 
.~ndersch József telj. (drogeriatul.) 1-furuszombat (Fehér 

I<ereszt drogeria). 
/lndel Lajos tul. Gádor. 
/itH1rússJ· I1nre tul. Szabadka, Szt. István-tér 9 . 
/tndré S_,úszló tul. l{ecsken1ét, Rákóczi-út 2. 
.lndré Lászlfinné sz. Bács Eleonóra lelj. I{ecsken1ét, . .\.rany 

János-u. '1 . 
:lndrfrss:r GJ·ulúné sz. Barfal ]Srzsébet nokl. Nag,yvárad, Gr. 

Teleki Púl-u. 2. 
.:indriska József okl. (egyet. gyakornok) Bpest, \'III., Ül-

1;;;_út 20. 

:inc!rislu1 Ödön vil&.t, tlr. t.ul., gyógyszerészdoktor, 
szán1v. vizsgát tett, v. vitézi járási hadnagy, 
frontharcos díszelnök, I.>estszenterzsébet, Török 
utca 25. 

á1lan1-
örökös 
Flóris-

.'\Jitii·íSka Ödünné vitéz dr.-né sz. liarlinszky Jolán okl. 
J>estszenterzsébet, Török Flóris-u. 25. 

/1.udriska \~il;:i"or dr. egyel. rk. tanár és n1egbizott előadó, 
orvosdoktor, gyógyszerészdoktor, székesfővárosi tiszti
orvos, az Országos I\:özegészségügyi Tanács rk. tagja, a 
Bpesti Orvosi I\:an1ara vúl. tagja, a Tern1. 1.'ud. Társulat 
v. lagja Bpest, VII., Rózsa-u. G4. Tél: 116-950. 

...:lng;\·al .:-lntal sil~ahon)-·i tul. Nagyn1egyer. 
Angyal flnta.Iné sz. JI.arbach Gizella telj. Nagyn1egyer, 
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.:~.uika Endre okl., a Délvidéki Gyógy- és Iparnövény Ter
rnelök Szövetkezete igazgató gyszerész Ujvidék, Thököly 
In1re-u. 25. 

:-\utal .•\kos tul. Ujkígyós, !{ossuth-u. 33. 
. 4ntaJ Dczséi bér. Szatmárhegy, Országzászló-tér S. 
.-\utal Dezsőné okl. Szatn1árhegy. 
Antal Gábor telj. Csíkszereda, Apafi-u. 3 . 
. 4..ntal József dr. telj. (orvosdoktor és gyógyszerészdoktor, 

orsz. bírósági vegyész) Bpest, VIII., Baross-u. 75. "'íl. 3. 
Te!: 140-702. 

f\ntal József bér. Vecsés. 
Anta!Hy-Zsiros Tibor telj. (lvIABI felügyelő) Bpest, II., 

Fazekas-u. 25. 
/!lntauer Istvtán tul. Alsódomború . 
.i-intauer 1\-Iária okl. Pécs, Széchenyi-tér 5. 
.-'int.its G;vHrb'J. tul. Zon1bor, Szent György-tér 6. 
. 4.páthr Lászlóné sz. I:lforváth É\·a telj. Szon1bathely. 
.-lpfel Jenőné dr.-né sz. i-lerskovits Erzsébet nokl. Nagyká-

rol}', l\:ossuth Lajos-u. 3. Tel: 185. 
.-lporff;\· !?erenc telj„ tartózkodási helye is1neret1en. 
:;pró i1orhála (lásd: i'dészáros In1réné). 
.:lpró Jen(} tul. Szeged, !{.ossuth Lajos-sugárút 50. 
/%..prú .§enőné sz. llioek ?llárla telj. Bpest, \T.

1 
Cáci-út '1·1 f. 

.-\prú László telj. (egy. gyak.) Szeged, ICossuth I ..... -út 59, 

.:::i.radszki IsiYún iirükiisiik Szabadka, Zrin;yi-u. 55. 
.-lrnny Jnlún (lásd: dr. \ialki Lászlóné) . 
. ~rúnri .'~rpúd telj. Debrecen, .1Tíklós-u. 55. 
. -4.:ran;\·i /;_rpádné hélv. Debrecen, 1'viik1ós-u. t»). 
„i~.ranyi Sándor kez. Debrecen, fdiklós-u. 55 . 
.!~rnold ]Dndre kez. Zsablya, I·Iorthy ?diklós-u. 50. 
-•lrnold Erz~ébet (lásd: ?dolnár Béláné). 
/lrr !ri'n telj. 1viiskolc, Széchenyi-u. 78. 
l.1.~,ztalos Grfirg-y szadai tul. Olaszliszka. 
.-1sztalos Gyula szadai kez. Olaszliszka . 
.-ltla!-iz J~ajos tul. Nagyvárad, Gerliczy-u. 14. 
r-'itzél Eiernér dr. egyet. rk. tanár a budapesti egyeten1 

jogi karán, n1agántanár az orvoskaron, jog- és állan1-
tuc10.n1ányi doktor, orvosdoktor, okl. ügyvéd, okl. gyógy
::;zeresz, képesített tisztiorvos, okl. 'középiskolai eg.-tan. 
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tanár, v. kórházi főo1'\ros, belügyn1iniszteri osztályfőnök, a 
Szent István _.\.kadémia tngja, Orsz. Szakorvosképesitö 
vizsgabizottság helyettes elnöke, a GYOJA elnöke, Bpest, 
XI., Fürj.u. Sfb. 

Auber István telj. Bpest, X., Allomás-u. 9 . 
.'\uber Lúszló dr, tul., n1egyebiz. tag, bölcsészdoktor, ve

gyészmérnök, ·ker. h. elnök, 1vfohács, Horthy 11.-út 42. 
.Liuer Györg;\· telj. Szeged, Tön1örkényi Isttván-u. 8. 
Augusztin Béla dr. egyet. rk. tanár, ny. kísérletügyi fő

igazgató, bölcsészdoktor, gyógyszerészdoktor, Budapest, 
XI., Hegyalja-út 26. 

->\ugusztin Béláné d1-.~né sz. JaYorik Alice telj. Bpest, XL, 
Hegyalja-út 26. I. 4. 

.A.cs Ferencné dr.wné sz. Ilorváth l\.Iargit okl. Bpest (köze-
lebbi cín1 ismeretlen) . 

Acs ~lihál;r telj. (drogista) Bpest, V., Visegrádi-u. 6'1. I. 9 . 
A.d{un IDnclre telj. l\:iskunhalas, Peöfi-u. 
I\dúrn József nolk. Rozsnyó . 
.tidfun József veresi telj. Csucsa, Fő-u. 14. (I{.olozs n1.) 
.·id{un I„ajos lul. Özd, 'lasvári-u. 1 . 
i\dii.in íliiklós tul. Zágon . 
.'-~kos Erné) telj. Nagyvárad, Rákóczi-u. ? 

.:-lkos Irén férj. Graef 'l'ihorné telj. Bpest, IX., Gr. I-Ialler-
utea H. (Gytr.) 

:\kus József telj, I\:assa, Szathn1áry Gy.-u. 53 . 
.tirendáss~' László tul. PestszenUörínc, Üllői-út 175 . 
. 4ron Sándor tul. Szilvásvárad . 
f~rpási ilános telj. 1Jakó, Széchenyi-tér 5. (Gytr.) 
„~rYa;\- G;rfirgr t.ul. Beregszász, 'lrböczy-tér ·1. 
fÍrvay E.ároly kez. J{ískunhalas, }:forthy-tér '1. 
Asmúny G)·n]a telj. (lvIAV-BBI tsztv.) Bpest, VI.. Bajza-
- utca ·17, I. 2 . 
.::\.ts~Nag-y Lajos tul., megyebiz. t.ag, Hajduszovát. 

Baún ,József okl. (a Chinoin Rt. tiszt.v.) Bpest, L"\:„ I-Iorthy 
István-körút 5. 

BabiL-; l"erene okl. (tejtelepvezetéí) 1Ingyaróvár. 
Babocsay ]Iúhnán örök. J{aposvár, Fö-u. 1D. 
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Babocsay J.'\Jag:v László bér. Cinkota. 
Bahusik „ Fcrcn~ bér. Bpest~ \TI., Nagyn1ezö-u. 38. 
Back István dr. telj. (vegyész dr.) Bpest, V., Pozsonyi-u. 9. 
Bachó Sándor telj. Cegléd, _i\rpád-u. 2. 
!)ailitz Györg;v telj. Csillaghegy, Da111janich-u. 12. 
lk1gdán Iláln1án tul. Tiszabura és I{isköre. 
Bagi Vince telj. (a Békésszetandrási Szönyegipar Rt. 
üzemvezetője) Békésszentandrás, Horthy lvI.-út 9. 

Bagothay _i\.ndor telj. 1'Iarosvásárhely, (Dávid gytr). 
Bag~inka Endre bér. Jászszentlászló, Rákóczi-utca '19. 
Baintner Ferenc dr. okl. (ny. akad. tanár, e. igazg„ böl-. 

csészdoktor), Balassagyarn1at, Deák Feren.c-u. 15. 
Bnjnóczy Sándor deési örök. Nagybánya, I-Iorthy 1'1.-út 5. 
Bajnok Jenfi tul. I\:ézdivásárhey, Fő-tér 29. 
Bajor Pál telj. Bpest, V., \Tisegrádi-u. 60. 
Bajusz G;rula nokl. lviáran1urossziget, Rákóczi-út 9 (Gytr). 
Bajzáthy ~.\Julrás uokl. Budapest, \TII., Dan1janich-u. 39. 

(Gytr.) 
]~rtk Jánosné sz . .I>app Júlia nokl. Pestszentlőrinc, _4..ll. te

lep 220/8. 
Bak József telj. Bpest, V., Tulaj-u. 1/c. 
ll.Sak l.ajos dr. okl., egy tanársegéd, gyógyszerész doktor, 

Szeged, \Titéz-u. 21. 
Bakay Erzsébet telj. Zenta, ősz-u. 5. 
.E~akay I\-íat:ild dr. bér., gyógyszerészdoktor, szigorló orvos, 

kozn1etikus Bpest, \TII., H.ákóczi-út 10. 
li-akit;oyszk:y '1'an1ás okl. Szirák (Nógrád n1.). 
Bakó Gúspúr tul. No.gyvárnd. 
Bakos Béla kez. Nádasladány. 
Bakos lf.i'e_rencné ÖzY. hél'v. Dunavecse. 
Ba,li:os Sándor telj. (szföv; t.isztv.) Rúkosszentn1ihály, Ró-

zsa-u. 6. 
Baksay Béla tul. Nagykáta, l\:ossuth Lajos-tér 857. 
Baksay í\Járrt (lásd: Fodor Józsefné). 
:i3aksa:r László kez. I\:óka. 
Balassa lst.y{u1 tul, Técső, Fő-u. 212. 
Balassa Rózsa telj. Zon1bor, Sándor Béln-u. '1. 
Balassa Sándor telj. (laboratóriumvezető) Budapest, VIII., 

Bezerédy-u. 6. 
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.. ··~· ...................•... 

·nata.ss.a '.fiborné sz. Stecz l„ivia telj. (OTI Usztv.) Bpest, 
\TIII„. Dologhúz-u. ·1. 

r;alás i\rpúd tul. Bpest, XI., Fehérvári-út 21/b. 
Balús Judit viski kez. Rákospalota, Szentlnihály-út 11. 
Balás Erzsébet (lásd: dr. I\:olozsváry Sándorné). 
Balás ll?ál Yislü telj. Bpest, XI., Tas vezér-u. 28. 
!Sa.lás Zsig-rnondné ÖZ\", hélv. Rákospalota, Szetntihályi-

út 11. 
Balássy Jolán (lásd: Sallay Lajosné). 
Balázs .c\rn1in és neje tul. Gyöngyös, Hanisz-tér 13. 
JBaJázs Dezs() tul. lvlohora. 
Balázs El'zsébet tul. Harsány. 
Balázs (Braun) Ferenc tul. Bethlen, Fő-utca 197. 
Balázs {*~·örg~; telj. Pásztó, Fő-u. 171. 
llalúzs Ilona (lásd: Kováts Károlyné). 
Balázs Ist--rún telj. (az Ipari i\.nyaghivatal előadója) Bpest, 

II., l~ÖMU. ü8. 
Balázs ~1. .4..Iná!it~ telj. Bodrogkeresztúr. 
Balázs J:áihál~· telj. (drogista), Nyíregyháza, Zrinyi Dona

utca 7. 
L!.alázs Sándor örökösök Szigetszentinártou, Fő-.u. 
Balúzsovich I>ál nL kir. honv. gyógysz. aligazg. l{olozsvár, 

Tordai-út 145. 
:Saláti ,János tul. I\:őtelek. 
!}a liga .Lill;r telj. ( tisztv.) Bpest, v·r., Podn1aniczky-u. 111 . 
B.alkar ]8rzsébet (lásd: férj. Spergely Béláné). 
Balii:án;yi !\úhnún tul. Balkány. 
!~alkányl I,úszló tul. Bpest, II., lviargit-körút 27. 

· B·alla ..-1.lajosné sz. Siidy Erzs{obeii telj. Békéscsaba, II., And-
ráss:y-u. G:). 

li:Z.alla Ilona telj. (szföv. tisztv.) Bpest, XI., Zenta-u. 3. 
Balla I1nre telj. tartózkodási helye isn1eretlen. 
Balla Sándor telj. (a Vilander Rt. elnöke) Bpest, X., J(e

resztúri-út 30. 
I~alia Siinon telj. Fehérgyarn1at. 
Balló F~éláné sz. l\1"ülnár ?1íária telj. Sándorfalva (Hon1ok

'Il1:ljor) (Csongrúd 111.). 

Balló Lajos dr. üt., gyógyszerészdoktor, Bpest, \TII., Er
zsébel~körút 56. 
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Balló Gusztáv tul. városi képv.-test tag, Ujpest, Nyár-u. 33. 
Bah•g iliiksáu6 özv. hélv. I{üllőd. 
Balogh Akosné vitéz sz. I\!arossy I)iroslut okl. Tiszaroff. 
Balogh Barna okl. I\:on1árom, heö. kórház. 
llalogh lléláné telj. Bpest, VIII., József-körút 64. (Gytr.) 
I~alogh I~odor Egon dr. telj. (egyet. gyakornok) Bpest, 

X., Hölgy-u. 14. 
Balogh Ferenc psz. honv. gyógyszerész, Bpest, XIII., Ró-

bert Károly-körút '14. 
Balogh Ferenc telj. Pacsa, Deák Ferenc-u. 204. 
Balogh Ferenc tul. Hajduböször1nény, I{ossuth-u. 3. 
Balogh l"ercnc Lóránd telj. Debrecen, Rákóczi-u. 10. 
llaloglt Gusztíw telj. (fővárosi tisztv.) Bpest, XII„ Men-

ltina János-u. 16. I. 1. 
Balogh Istvánné sz. :r.;:epes Erzsébet telj. Bpest, \71., Teréz 

körút 27. 

Balogh f~áhuáu kez. l\iiskolc, Széchcnyi-u. 53. 
!Balogh i{úz1nér 111. kir. honv. gyógyszerész, Szeged. 
Balogh l(ornél kezd. Sárbogár, ~1\ndrássy-út 129. 
Balogh llíiltály tul. Devecser. 
Balogh llíihúly telj. Bpest, \T.

1 
Csáky-u. <16. 

Balogh I>áJ telj. I\:olozsvár, I\apás-u. 7. 
Balogh l)ál telj. Salgótarján ,,i\Jagyar I\:orona" g:ytr. 
Balogh Sándor tul. Izsák. 
I~alogi lH:iháI:r dr. üriiküsük hélv. I\ápolnásnyék. 
:Ball'hazúr János ürüküsök hélv. Felsőgöd. 
Balthazár 'l'ibor tul. Don1bóvár, Eszterházy-u. ,1. 
Ealthazúr 1'ihorné sz . .íliolnár Sarolta. telj. Don1bóvár, Esz

terhúzy-u. 4. 
Eanelli I!'erenc ifj. tul. Gyönk 
13ara G::rCirg)·1u~ dr.-né sz. Székel~· Ilona telj. Nagyvárad 

(Szent 1\.ntal gytr). 
Barahús /~„una okl. Rákospalota, Bocskay-u. 51. (Gytr.) 
u.arabús Ji'erenc tul. Uzon, Nagy-u. 469. 
:!Ba!'a.hás Gúzáné clr.-né sz. :Pesthy Zsuzsanna telj. Isaszeg. 
Barabás !\J1llnánné üzv. hélv" 1.;.ispest, Szt. In1re hg.-út G5. 
Baracházi (GrU1nvahl) Jenő telj. Gyergyószentmiklós. I\:os-

suth-tér 13. 
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Baradlai Jánosné dr.-né (jz,-. hélv. Bpesl, 'l„ Légrády l{á-
roly-u. 37. 

Baranyai Aurél telj. Pécs, Rákóczi-út 77. 
Baran;-a:r József telj. Pécs, I\:ossuth Lajos-u. 17. 
Baran;·ai íllaririt; okl. Nagyvárad (lviát:yás király gytr.) 
Baran;·al Zsig.:i101ul tul. Berhida, l{_?s~uth Lajos-u. 59. . 
Baranyai Zsign1ontlné sz. Csokonya1 Sarolta nokl. Berl11da 1 

Kossuth Lajos-u. 59. _ 
Barát Sándorné dr.-né telj. Ujpest, Arpád-u. 6'!. 
Barbul Ödönné öz\'. sz. Ii.ótay Zsuzsa lul. Szatmárnémeti, 

Horthy-tér 28. 
Barcsa:v Ii.árol:v ifj. Szeged, Tisza Lajos-krt 32. 
Barcza.~ Int re bér. Bonyhád, Horthy Ivliklós-tér 10. 
Barczil;:ar 'l'ibor okl. (gazdálkodó) Nyíregyháza. 
Buriss .•irpádné özY. hélv. !{ondoros, IZossuth La.ios-tér 411. 
Barla Dezső tul. Nag,yvárad, l{ossuth Lajos-u. 2. 

'.,, Barna .-\udorné sz. Elzász Lívia telj. I\:assa, Tordássy-u. 6. 
Barna .;\ntalné ()z\'. hélv. }Iédervár. 
Barna Gedeon kez. Hédervár. 
Barna ]lenrik tul. Csongrád, Szentháron1ság-tér '!. 
Barntt István kez. Csongrád, Szent.11úron1ság-tér •1. 
!Sarna I.,úszló Dezséí tul. Felsőzsolca. 
Barna I„ászlóné sz. J!yán l'Iargit telj. Bpest, III., Puszta-

szeri-út 1,1. 
I~asnabás Erzsébt>t (lúsd: '/égh Lúszlóné). 
Barra ,Jen{) hon1oróc1ahnási telj. Ujpesl, István-út 23. 
Barsán László te.lj. Szan1árnéll1cti,· Böszörn1ényi-u. 51. 
Barsv Béla tul. 1viunkács, I\:ossuth Lajos-u. 11. 
Bart~ Erzsébet (lásd: Andrássy Gyuláné). 
Barta ,.Júzsef telj. Bpest. \TI., Teréz-krt 35. fszt. 3. 
:Barta !„ászló dr. bér: Szigctszentn1árton. 
Barta Sándor tul. IZovászna. 
Biirtek Pál old. (1n. kir. n1ezőgazd. 'kísérletiigyi adjunkt.) 

Bpes(, II., Csévi-u. 10. 
Bartha Bé.la tul. Salköveskút. 
Bartha. Béláné sz. Siirger Ilona telj. Salköveskút. 
Bart.ha B. I8rnil nokl. l{ov{tszna. 
Ilarth:t IslYún telj. (111. kír. korn1ányfőtanácsos, a 1Iolnár 

és l\Jóser cég t.ul.) Bpest. I\T„ Petőfi Súndor~u~ 11. 
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Bartha Lajosné sz. dr. Ii.áhuáu Iiatalin okl. gyógyszerész
dokf.or :i\Ioson-iviagyaróvúr. Ipartelep-u. 63. I. 3. 

Bart.lm Tirndar telj. (lv!ABI tisztv.) Bpest, VII., Bethlen 
len Gábor-u. 33. 

Bartha. 'l'iYadarné sz. I(ra111aszta Jolán telj., (l\f:-L\BI fő
gyógysz.) Bpest, VII., Bethlen Gábor-u. 33. 

Bartha Zoltánné i:izv. hélv. Cséffa. 
Barlhos Endre telj. (főv. tisztv.) Bpest, VIII., Tömő-utca 

lG. I. 1. 
Barthos Lehel Géza. bér. Harsány, Fö-u. 13. 
llarlhó Elemér telj. Bpest, VI„ Vilmos cs-út 66. gytr. 
Bartos Gyula telj. Bpest. V., Tutaj-u. 1. 
Ilarióff;v Jenő tul. Tápiószele, Iiossuth-u. ,!20. 
llarlók Gizella telj. Szatmárnémeti, Horthy Miklós-tér 13. 
Bartók l_,ászló telj. Szatmárnén1eti, gr. Teleki-u. '12. 
Bartók JL,úszló lul. Nézsa. 
Baruch Sarolta (lásd: dr. Stnn1berger Jenőné). 
Baruch Sándor dr. telj. Bpest, II., Iiele!i l{ároly-u. 15/c. 
1Barzó J..,ajns tul. TI)rány. 
Bar;i..· :\. Znltán lul. Biharugra. 
JBarr Zsig1nund dr. gyógyszerészdoktor, a pécsi .Egyeten1i 

Gyógysz. vezetője, egyet. n1. tanár Pécs, \Titéz-u. 7. 
Basa„ C~;i..·ürg-yné dr.-né sz. Szé-kelj· Ilona old. Nagyvárad. 

(Szt. Anlal gytr). 
Baiári lfstYán tul. Debrecen. l\Iestre-u. ,13. 
Bauer G;i..-Cirgy tu1. Bpest, \71„ Szondy-u. 23. 
~Sauer &ános tul. .T ászúrokszállás, Rákóczi-út 1. 
li~auer Ji(ároly11é i)z\". hélv. I\:ever1nes. 
'Etauer J!áty6.s telj. üt. BpesL \lII., Elemér-u. 26. 
Ilau1nga.rt11er Erzsébet (lásd: dr. \Tajda ~4Jadárné). 
Baun~!10Izer Eeleonóra (lásd: Schneider l\Iiklósné). 
Ba;i,-· OtHin dr. háhai telj. (orvosdoktor. v. eg;.'. tanársegéd) 

Szeged, Gyógyszerészeti Intézet, Dóm-tér. C. épület.. 
Eaj·er .l\nta1 id. üt., korrnányfötanácsos, az 0. Gy. E. tb. 

elnöke, Bpest, \TI., 1\ndrássy-út 8·1. 
Bayer :-lntnl dr. juJ. gyógyszerészdoktor, Bpest, ·v1.~ ~1\nd

ráss.r-út SJ.. 
. Bayer G;i.."iirg;i..· tul. Biharpüspöki. 

622 

Bayer I\.ruesay Dczsö dr. te1j. vegy. gyáros, m. kir. kor
n1ányfötanácsos, _kir. svéd főkonzul, Bpest, XI., 1Iinerve
út 1. 

Bács Béla tul. I\:ecske1nét, 1vfezei-u. 9. 
Búcs Eleonóra (lásd: _i\.ndré Lászlóné). 
Bács I\árol;v telj. áradna, Fő-u. 53. 
l~ács Valéria, nokl. I\:ecsken1ét, 1fezei-u. 9. 
Bácsay 1\ntalné sz. Vasclényei Erzsébet vasdinnyei tul. 

Nagyatád, Iiossuth-u. 2. 
Bácsli:ay (No\'osze1) 1\.ntal okl. Bpest, VIII., Sándor-u. 19. 

r. 9. 
Bácsli:ay Béla, dr. m. kir. honv. főgyógyszerész, Budapest, 

XIII .. Róbert I\ároly-krt 44. 
Bácsl\ai Tibor telj. Nagy·várad, Hiller _.\dolf-u. 1. 
!3áesl;;a;y Ottóné sz. Csokona.i Irén telj. Bpest, X„ Héder-

vári-u. 36. fszt 2. 
Rújrr :--lntal kez. Szilbács. 
Búlint .4..nna nokl. Bpest. \TI„ Lehel-út 'Í/c gytr. 
Bálint :\rpád '\·itéz m. kir. honv. gyógyszerész aligazgató, 

Debrecen, T.:nss1101-11. 22. 
JI~álint 3~éla htl. Alsóneresznice. 
ft)úlint Ferenc telj. Rin1aszornbat, Ferenci-u. 2/a. 
I~álint Endre telj. Rin1aszon1bat, Ferenci-u. 2/a. 
.llúlint Gúbor telj. Bpest. V., Bank-u. 7. II. 1. 
Bálint (Braun) Györg;\-· telj. Ungvár, Drugeth-tér 10. I. 4. 
]~{dint .JenG psz. honv. gy·ógyszerész, Bpes!:, Xlli., Róbert 

Károly-krt H. 
Bálint ,Jen<Jné özv. hélv. Örkény. 
Bálint (Buc1n-ralf-er) Lajos telj. Bpest, 'ligszínház. 
ll~úlint :i\Iargit hálintfalYi (lásd: Folkinann Lászlóné). 
Bán :\rpácl .. vitéz tu!. Barót. I\:ossuth-u. 65. 
I~án .Józ~;ef okl. Bpest, IX„ v. IIorthy István-krt. 5. III. 
!~ánff;i..· Boldizsár dr. tul. jogi doktor Zenta, Óvoda-u. 18. 
li~ánhicli (Burger) .Jen() tul. Biharkeresztes. 
1l3ánkuti Zsign1ond kez. fiatvan, Csaba-u. 66. 
Bánó :lndor ful. Debrecen. Ferenc József-u. 50. 
Bánóczy Sándorné ÖZ\". sz. Griindl Ilona hélv. l{ál. 
Bánóczr Zoltán üt. Erdőtelek . 
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Bánó !lona telj. Szarvas, Horthy-út 117. 
Ilá11ó Ilona telj. I\.ispest, II„ Huba-u. 14. 
Bán:rai József telj. (egyet. tanársegéd) Debrecen, Sin10-

nyi-u. 7. 
Fán;yay i\Iargif; (lásd: Szabó ~"'-rpádné). . 
Bányai Zoltán okl. (egyet. gya1~ornak) Szeged, Dón1-ter. 
Bányai Zsign1ond telj. Rákospalota, Bercsényi-u. 81/a. 1. 
Bárún;r Bálint tul. Nagyszalonta. 
Bár[u1;\· Elza (Jásd: Véber Ernőné). 
Bárány Ernő okl. .egyet. gysz.) Debrecen, Smsoni-u. 33. 
Búrún;r liornél okl. gyógyszerészdoktor, katonai gyógysze-

rész, Bpest, VIII„ E:isfaludi-u. '10. II. 33. 
Bárány Szilárd tul. Pilisn1arót. 
Bárc1oss I\ornél okl. I\:assa, 8. sz. helyőrségi kórház. 
Bártfa;y l\Iiklós dr. telj„ gyógyszerészdoktor, Bpest, VI., 

Szondy-u. 28. III. 
Bátkay G;\·ula okl. 'rornaalja. 
Bátori Ferenc dr. üt. Bpest, VIII., József-körút 40. 
BátT;\. Ferenc telj. ingatlaniroda l ul., Izsák. 
Biirtl Béla kez. Paripás. 
Jll1irtl G;rulúné Cizv. hélv. Paripás. 
Beeh .-\ladár okl. I\:ecsken1ét, honv. kórház. 
llech Béla bér. ~J\lpár, Horthy 11.-út 597. 
Beck Einil tul. Tisza~kürt. 
Beek Ernő telj. 1'\én1énd. 
Eeck Erniíné sz. Ziener i\liargit lelj. I\:én1énd. 
I~eek ·vu111os tul. Palánka. 
]~ecker Frigyes nokl. Jászóváralja „Szentháro111ság" gytr. 
Eecsek Sándor kez. Szatn1árnén1eti. Szt. István kir.-tér 1. 
Bednárik l(úroly okl. IZon1áron1, hő. kórház. 
Bedő Jenönú dr.-u(~ sz. Ilajas Stefánia telj. IZiskundorozs-

n1a, :\rpád-u. 2. 
Beer Etnil öriikiisei tul. 1Ingyarkanizsa, }Iorthy ?d.-út 10. 
Bce1• l\fikl{is telj. fv[arosvásárhely, IZisfaludy-u. 6. 
Ueli:e i\Jhert .lJér. Heves, Szent Imre hg.-tér 13. 
Beke J)énes telj. (drogista) l\.arcag, Bethlen-u. 14. 
.Beke I~arna tul. Debrecen, A„rpád-tér 1. 
llclie Gábor bekeházi telj. Bpest \iIII., \Tas-u. 18. 
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Belre Gézáné dr.-né sz. To1nbor 'Vall-ria üt. Bpest, XI., Bu
dafoki-út 47-49. 

Beke Gyula tul. I{ismarja. 
Beke Zolf-únné sz. 'Várady ;;.sanka telj. Szekszárd, I\:ossuth 

Lnjos-u. 37. 
Belcnta László okl. Sashalon1, Sas-u. 3. 
]Jelczna;v I\ároly tul. Bpest. \TII., Baross-tér 14. 
Belicza;\- Pavlik Ferenc tul. Pestszenterzsébet, \Törösn1arthy

u. 167. 
Bellák József dr. tul., állarntud. doktor, Iviiskolc, Görgey-

utca 28. 
Bellus Erzsébet telj. Bpest, \r., Deák Ferenc-tér 3. 
Hencze Erzsébet (lásd: I{orcs Istvánné). 
Benczéd;r Ferenc lul. \Tári. 
Ilenczik Gizella. tul. I\Jurakeresztúr. 
Bencsáth Ii:úhnán telj. Szeged. Szentháron1sflg-u. 30. 
Bender Pál lelj .. Júszberény „őrangyal" gytr. 
Bene Ernéiné ÜZY. hélv. Ujszász. 
JHene ilulia. telj. Bpest, l\:II., Széher~út 32. 
!~ene '\linee telj. Bpest, :.;:rr.. T\7bn1ctvölgyi-tú 17. 
Benedek !!-iisán telj. Bpcst, IV„ \Teres Pálné-u. ;J:·3. II. ·1. 
!~enedek ii1agda (lásd: Szilágyi Ernőné). 
J]enedck Piroska ld!"haconi okl. Don1bóvúr, Eszlerhúzy-11. -L 
]3ent•dict;r Jf6zsef IH.'Int•s tul. Békés, Széchenyi-tér 11. 
Benes Sarolta (lásd: Szporny :rviiklósné). 
Beniezli:;r _llliklús tul. Eger, Lenkey-u. 3. 
Benli:() (Bazala.) /\ndrás telj. Bpest, \iIII., Tíszu I\:.-tér 15. 
Benkő J\ndrúS okl. (OTI-tisztv.) Bpest, \TIIL, Dologhúz-

utca '1. 
]1enkéi G{1borné sz. {l~·uiai It 'Fiola nokl. I\:olozsvár, c;ö-

rög-ternplon1-u. 6. 
I~enki>. Sándor 1ul. Derecske, I\:ossulh Lajos-n. 1388. 
Berall .:ldoli' telj. Szntn1úrné111eti. 
Ber<'zell;\· Erzsébet (lásd: dr. Szőts Bertalanné). 
Berek111éri József bér. 1Iarosvás[trhely, ..:-\rany János-u. ·lf>. 
BeretYús 'fan1úsné iizY. hélv. I\:ispcst. tTl!öi-út 101 . 
i~t>retzli;.: !J;{•}a telj. Bpcsl, XI., Budafoki-út. 
Bc•reezJ.:;r i'i:lúra ( lúscl: Brenner Elekné). 
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Bcretzky :1-ndrúsné dr.~né sz. Gáspár ll!ária telj. Erdőszent-
györgy, :\lszeg-u. 161. 

Dér:~tzid ·Péter tul. ::!\Iezöberény. Horthy 1Iik1ós-út 2. 
Derén~·i .:\utal telj. I\íonor „'\..ndrássy-u. 87. 
Berén;vi ]"sf:y{u1 :\gost telj. Bpest1 XI„ ITorth TvI.-út 136. II. 3. 
r:.crén~yi István dr. telj. Sövényháza. 
Berényi }lária (lásd: Jeges Béláné). 
Berg Iíatalin (lásd: dr. Végh _i\ntalné). 
Berg Thlagda, (lásd: Erdey-Gruz Tiborné). 
Berger llladúr nokl. Bpest, VII., Erzsébet-krt 28. III. 
Berger Gusztáv tul. _Á.._kosfalva. 
Berger TiYadnr telj. TColozsvár, Bánffy-u. 2. 
Bergi IstYím telj. (földbirtokos), Bpest, VI., Vörösmarly

utca 58/a. I. 10. 
Berg1nann Istvánné. sz. Sipos l\Iária. tul. Zag;yvapálfalva. 
Berkes Ida Erzsébet telj. képzőm. főisk. végzett, Sátoralja-

újhely, Csalogány-u. 18. 
Berkes Róza bér. Zilah, I\:ossuth-tér 6. 
I3erkó Ella (lásd: Soós lviihályné). 
Berkó Istvún dr. okl. (Országos Chemiai Intézet) Bpest, II., 

J(e!eti I(firoly-u. 24. 
i:St•1·l\ovies .:\una telj. 1\aposvár. Berzsenyi-u. 28. gytr. 
li3erknvies /\riur dr. tul. (gyógyszcrészdoktor) Szntn1árné

n1eti. fiorthv-tér 16. 
1:3erkoYiis (:[~[u.1yai) 1\úroly te1j. (szaldró, sajtókan1arai tag) 

Bpest, V., Ipoly-u. 18. I. 3. 
Berkovits i\Iór telj. Bpest. '/II„ Rákóczi-út 28. III. 1G. 
Berko\its Sándor telj. Beszterce (_i\postol gytr). 
Berky József clr. telj. (MABI tisztv.) Bpest, VII., Péterffy 

Sándor-u. 12. 
Berlin :\.lajos nokl. Bpest. \TIII„ Szilágyi-u. 1/b. 
Berrnann Lajos telj. (hydrobio1. laboratórium tul.) Bpest, 

XIV .. Stefánia-út 26. 
Bernúd Jakah te1j. Ser)siszentgyörgy, Gr. Tisza István-út 4. 
Bernáth Ella Ilona kez. _.:\vasfelsöfalu. Horthy lviiklós-

út 111. 
Bernáth Pál tul. I\unszentn1iklós. B:1ksay Sándor-u. 11. 
E3crnút Sándor tul. Csap. 
BPrnhardt Ernő tul. Nagybaro.cskn,, 
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A 3'12.460/1941. B. M. sz. rendelet alapján az 

ÁLLAlvJKll-1CSTÁR 

KÖZGYÓGVSZERHLÁTÁS 

illetőleg 

(l{özalapok) 

terhére engedélyezett RICHTER-készitmények: 

A:O!BESID SOLUBIE inj. 
6;<2 cn1a 

A1!BESID SOLUBIE inj. 
6;<5 cn1a 

A.DIGA . .i'-r inj. 3)<1 c1n:1 
A.DIGA.N sol. 15 g 
DE1'_>\.CID l\.IITE tabl. 

20;.-:0.05 g 
BIS:i\IOSA„L \T .4-l'í 20 c1n:l 
BISJ\.lOS • .\.L\T_.\.N 50 cn1:J 
CA.LCIFEROL inj. ..Rich-

ter" 1>::1 ccn1 (\iita.1nin 
D inj.) 

C.:'1-LCIFEROL sol. „Rich
ter" 5 es 10 ccn1 ('lita-
1nin D sol.) 

DILURGEN 5> ·1 c1n:l 
DILURGEN 10>'1 cn1:: 
DILlTRGEN 5::<2 c1n:l 
DILURGEN 10)<2 cin:~ 

EPI·IEDRIN TA.BL. „Rich-
ter" 20> :o.005 g 

GLANDUBOLIN 
inj. 100 E. 3>"'.1 c1n:i 

INSULIN RICHTER 
100 E. Cs 200 E. 5 cn1~l 

!(:\I.,7\iOPYRIN tnbl. 
10·> ·o.5 g 

I~_.\L7\IOPYRTN tabL 
~0>-'0.5 g 

OVARIUM TABL. „RICH
TER" ·10 db-os, 100 db-os 

P_.\.R„A.--~-\llNOEENZOL

SULFAo"\!ID TABL. 
„RICHTER"-10)(0...l.O g 

PA„RA.-• .\...i'\,11NOBENZOL
SULF-.\.JvUD T.;.\BL. 
„RICE-I"l'EP~" 20> ·0 .. 10 g 

PERI-IEP.:-\.R inj. 6> .2 cn1;;, 
3\'5 cin:~ . 

PERI-IEP.:IB inj. 6;<5 cn1:i, 
2>'10 c111:i 

PROT .Al\IIN-ZINI(-INSU
LIN „P ... ICl~TER" 

SUToFAPYRIDIN TABL. 
„RICI-I"fEP~" 2·t dh a.s 

TOPI-IOS/1„N tahl. 10> 0.5 g 
TOPI-IOS.'-\N tabl. 20: :o.5 g 
"'VEROPYRON '.ab!. 

10::- ·o.5 g· 
VEROPYRON labl. 

20:<0.5 g 
VITA„?ltIN B. T..:\_BL. 

.. RICI-ITEP~" (Biainin) 
20;-:1 rng 

VIT.·\.J•,lIN E. IN.J ... RICH
TER" (Bü.nnin) 3>'.10 n1g 

VIT .Al\IIN C T ..-\BL. 
„H.ICI-ITEP~'' (Proscor-
hln) 10'>.'.0.005 g 

RICHiER GEDEOM VEGYÉSZETI GY ÁR RT. BPEST X. 
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Bernolák Blaulni hara~zti (lD.sd: Herbán Rezsőné). 
Bernolá1r Janka nen1esharaszti (lásd: nagyiványi Fekete 

Zol láunné). 
Bernolák János dr. neinesharaszti tul., gyógyszerészdoktor, 

vár. képviselötestületí tag1 ?v!ÉP társelnök: Pestszentlő
rinc, Üllői-út 109. 

Berta Ferenc telj. Bpest, 'llil. 1 1vfúzeun1-körút 18 (<Tutr). 
Berta József okl. Pécs, 
Berta J{áhnán telj. Pécs, Sziget-u. 23. 
Bertalan l\Iárton dr. örök. hélv. Sárospatak. 
Bertalan Pál noltl. Bpest, IX., Üllői-út 59 (gytr). 
Bertalanff;)' In1réné özv. hélv. Pestszenterzsébet, I{ossuth 

Lajos-u. 55. 
Jlertalanffy Valér telj. (szfőv. tisz(v.) Bpest, IX., Bakáts-

utca 1-3. 
Rertóthy i\lagda (lásd: dr. vitéz Petényi Lászlóné). 
]Jervei Jónás fi.:va okÍ. l{olozsvár, :tiitler-tér 1. 
Berzsenyi 'Viktor telj., okl. vegyészffiérnök, n1iniszteri mű

szaki tanácsos Bpest. XI., Eszék-u. 16/b. 
Beseuy() (Becker) 1Ho1tlizsár nokl. Gyömrő, dr. Gyömrőy 

..i-\urél-u. 65. 
Besn;vU J>át t ul. Bpesl, JI.. Fő-u. 54. 
Bessenyei 1Dt•zsfiné ÖZY. hélv. Sornogyszil. 
!~esspn~\·ei Lúszló kez. Son1ogyszil. 
Beszte?·rzry Jfstvún sárospatald bér1. Pécs . ..i-\páca-u. 1. 
Bef-eg·h liúrol:v tu1. Bpcsl. ;.;:11.r., Ftirész-u. 17. 
]~etcgh .J?éter SzilYesztcr clr. okl. (gyógyszerészdoktor, a 

.. PD.nlodrog'' társtulajdonosa) Bpest, III., \Térhalo111-u. 
27/c. 

Bezdán ,Júzst•f okl. I\-olozsvúr. Deér Ferenc-u. 8. 
JBezzt·g-h István tul. Csongrúd, I\:ossutJ1 Ferenc-u. 36. 
Bér Sándor lu1. Bpest. \7111 .. Baross-tér G. 
1Béress Jlntal telj. i\Iár;:in1arossziget. Rákóczi-u. ·18." 
Bt•rpss ,József tul. :i\íáran1arossziget, Rákóczi-út 9. 
]3é.rt'ss ;Jrúnos tul. :.~ Baross Szövetség huszti fiókjának ü. el-

nöl~e, liuszt. 
I3l'Yúr·dy f~\·a lit~I\·ái'di telj. Szalkszenl111árton. 
E~P•;árd-;: {~;;n1;1 brlvárdi tul. Szall;:szcntn1árton. 
Bibó [·~Íla (·1D~cl: \ToiLh I„ás:dóné). 

I~ichler (}vuia tu.1. Pacsa, Deák Ferenc-u. 20•!. 
Bicsov!-izk;·ué dr.-né !Iajts Ilona. okl. (okl. tanítónő) Ér

sekújvár, I\:órház-u. 6. I. 19. 
Bideren1ann Sándor telj. I\:aposvár, Rákóczi-tér ? 

Bieliczky Adá1n teij. Hercegszántó, dr. Szaholyevics Dusán
u. 50. 

Bieliczk;r J{ároI:y tul. Hercegszántó, dr. Sznbolyevics Du
sán-u. 50. 

Bierbauer Jánosné özv. hélv. Székesfehérvár, Havrauek-
utca 2. 

fühan·ári (Debelka) József tul. Elek, Szt. István-út 391. 
Bilustsák Jánosné <izv. hélv. Tápiószecső. 
Binder Géza. kez. Nagykanizsa, Sugár-u. 41/b. 
Binder Ilona dr. telj. (egyet. adjunktus) Kolozsvár, Tor-

dai-u. 27. 
Binder Ottó tul. Sopron, Várkerület, 135. 
BiI·ch Péter dr. okl. Bpest) II., Csalogány-u. '11. 
Birkncr I'Ioé-111i (lásd: dr. Oplatka Györgyné). 
Biró /i.ranka. (lásd: dr. Cholnoky Lászlóné). 
Biró .A .. Géza telj. Bpest, I„ ..i-\llila-l~örút 77 . 
Biró ]Jalázs kez. Bc::;ztcrcc, Szaln10.-ut.cu l·:l. 
:Biró Erné) telj. I\:olozsv{ú·, Zápolya-u. 78. 
Y:Síró ~"'ckete Géza. kcz. r':olozsYál', ?vlátyás király-tér •1. 
!~iró C~ábor l\lihál~· telj. I\:olozsvúr, Ivlátyús király-tér ".L 
liHró Géza. telj., inlisztv. Bpest, I„ ..:\ttila-u. 77. I. 1. 
Biró Géza dr. örök. I\:olozsvár,, 1Jútyás király-tér •L 
!~iró Gusztáv lelj. (old. gazda, n:,rug. 111ezőgazdasúgi kísér-

letügyi igazg. fövegyész) Győr, Sch;,varzenberg-u. 1. 
Biró GyUrg:y 1Yún üt. IZolozsvár, ~\láiyús királ:r-tér „1. 
t~iró Isty{u1 tul. Bpest, III., Lu.jos-u. 117. 
Biró Júnos telj. Tiszavárkony, Endre kir.-u. 31. 
Biró l.ajos telj. Beszterce!. I·Iillcr-út 29. 
Biró László tul. I\:ispcst, lTllöi-út 178. 
Biró l\1agdn. (lásd: özv. László Jenőné). 
Biró Sándor telj. Bpest, '/., Szent István-körút 7. 
Biró Sándor okl. (ny. kir. fővegy.) Győr, .A.páca-u. 
IHrú Sándor tuL 1:Jiskolc, Erzsébet-tér ~. 
Jl3iró Szilárd okl. Gyo111a, I-íorthy-út 17. 
Biró Tibor okl. Szeged-Röszke. 



Biró 'Viin1os kez. ICispest, Üllöi-ú!. 178. 
Biró~Jiovács Lúszló Yit'éz telj. I\:örösiadúny. 
ISirócsák G;rörg;it· kez. Szany, Pap-u. 2. 
Birtók i .... Sándor dr. tul. I.Jüspöklaclánv, I\:ossuth L.-u. 5. 
Bischoff ! ... ászló okl. Bpest, r\r., Szép:u. 5. 
llisel AJisz (lás cl: Forray 1'iborné). 
Bisiczk;r .4-ndrús dr. tttl., ker. elnök Celldörnölk Gyarn1ati-

tér 6. ' ' 
BisHz Ernő. telj. Bpest, V1:I., Rákóczi-út 58. T\T. 104. 
Biiske;y Dénes telj. Dunavecse (_l\.dóhivatal). 
E!ticru. Julianna nokl. Bpest, \TII., Dan1janich-u. 38. III. 3. 
Bittera Zoltán telj. Bpest. 
Bitske~· Dénes telj, Jászberény, Toborzó-u. 1. 
ISit:;ó Jenő ldskéri telj„ földbirtokos Nagykőrös VII., 

}\dán1 László-u. 20. ' 
0 

' 

Bize_k I>éter Pál dr. okl. (orvosdoktor) Bpest, II., Csalo-
gany-u. ;17. I. 2. 

BiaskoYich I\:lára okl. Pécs, ICirály-u. 2. 
l~la.skoYics Erzsébet; (lásd: Turcsányi Sándorné). 
Blasl10Yich Gizella (lásd: I-Ioffn1ann Gézáné). 
Blau Jen<> telj. Zalaegerszeg, E:.isfalud,y·-u. 1. 
Blau László kez. Bajna. 
Blanc Béla dr. telj. (gyógyárunagykereskedö) Bpest, II„ 

Kút-u. 5. I. 1. 
]~Iaufelcl IHárton telj. Szolvva Duchnovits-u 8,12. 
]3leich (l)·ula telj. I-Iliszt „Salv~tor" gytr. . 
!~leier Rezső tul. Tass 
Elem László telj. Bpe~l, VI., Szondy-u. 23. 
Bloser JLKehnut tul. Bátos. 
Bloscr IIehnutné sz. Both !Icrntina kez. Bátos. 
I~hnn ;·~lfréd telj. Szabadka, Da111janich-u. 25. 
Bhun Sandor telj. Ungvár, Jókai-u. 32. 
Ilhun Zsig1nonclné sz. Grosz Erzséb~t okl. (taksátor) I\:o-

111áron1, Szt. István-út .J2. 
Bhuuenfeld Istvánné sz. Darvas Sára telj. NagysomJ;:.út, 

Zrin:ri-u. 5. 
Bobovszl;:)· János tul. I\:ékes, Fö-u. 195. 
~~o~sánc7:~· 1\.1u1a telj. Zilah, Széchenyi-u. 73. 
1.!.ocsor SaJHlor nokl. Bpest, \TIII„ Baross-u. 129. 

Bod t'irpúdné d.r.wiu~ sz. J[ui.tl;:ay L\largit telj. Sándorfalva. 
llodanovics i\<iilú.nné kez. Palánli:a. 
I3odó József okl. ICon1áron1 (Isteni gondviselés gytr). 
Bodnár Ignácné dr.-né sz. Fried _'1._nna okl. (drogista) Ivíis-

kolc. Széchcnyi-u. 3·1. 'l'el: 20-18. 
BodnáÍ· Je.nö telj. Bpcst, XI., Horthy l\Iikl~?-út 15/a. I. :1•1. 
Bodnár József okl. (dorgista) Bpest, L\:„ Ullői-út 91. 
Bodnár Zsuzsa (lásd: Gerő Istvánné). 
I1otloky Ida tul. IZ'elebia. 
I~odola.y /tnna (lásd: Oláh Sándorné). 
Bodola;, József i\1iklós ncincs telj. 'Iura, Fő-u. 10. 
Bodoht;. József 11e.n1es telj. Bpest, X., 1Iaglódi-út 34. 
Bodor ·I ... ajos telj. (drogista) Bpest., \T., l{atona József-u. 

3·1. v. 26. 
Bodor László Lajos helícsabai telj. I\:olozsvár, iviátyás ki-

rály-tér 33. 
Botló Ernő telj. Székesfehérvár, Ferenc József-tér 13. I. 4. 
i~odriss Istvánné. okl. Szabadka "1Iagyar ICorona" gy-tr. 
Bogácsi (Jezsó) .-'~„utal kez. Tiszasüly, Fő-u. 
:B.orrl'ha .\1ajos na,g;~:<lun1asai tul. Nagy·halász. 
]Jogcha-?\ovák Zoltún telj. honvfcrl gyógyszerész, G\·or. 

Opilz-u. H. 
llogcha-I\ oYúk Zoltánné sz. Da!ibor }~úria telj. Győr, Opilz 

utca 1,1. 
li~og<lán dr. ürükiisiik Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. 
Bo<,?;dún ! ... iYia (lásd: dr. Preysz Gyuláné). 
Ilogdúndy l.\~argit uag;\:dohai (lúsd: clr. l\lolnár l\Iihályné). 
Bogt!únd;v ,]"enö tul. Lovúszpatona. 
J3oglutz \liktor telj. (az Ipari ..:-\nyaghivatal. tisztv. Íl'Ó), 

Bpest, \ 1 ., Szen1élynök-u. 27. 
l}..ognár Einil nokl. Debl'ecen, Csillag-u. 68. 
:Bognúr Zehna (lúsd: Gúlos _~\rnu1ndné). 
'BogothaJ· ;\ndor okl. Székelyudvarhely, (Ziegler gylr). 
Bohnert Gj'Ürgy telj. Csonoplya, Fő-u. 102. 
Bohuniczli:y Sándor tul. Zseliz. 
Bokor .·'ln;1a (lásd: Böczy Gúborné). 
:Bokor Cecilia (lúsd: Faluh,3Jyi Júnosné). 
Bokor IT'ercncné U:r.;;. hélv. I\:aposvúr, Zrinyi-u. 2. 
Bokor Ibolya (lásd: Sün1egh l\íiklósné). 



Bokor Jenő telj. Rin1aszon1bat. 
Bokor Jenő tul. Rum. 
Bokor László dr. iit. (jogi doktor) Ujpest, .i\rpád-út 67. 
Bokor illanó telj. (drogeriatulajd.) Rinu1szombat, Deák Fe-

renc-u. '1. I. 
Bokor JliiháI;rné sz. .iU:ari f;Iargit kez. 11akó, Széchenyi-

t ér 5. 
Eohor Sándor telj. Bpest, '/III., Bérkocsis-u. 3. l\T. 3. 
nokor Sándor nokl. Bpest, \TII., István-út 4:7. 
Bokross:r Zoltán tul. Zsáka. 
Uokrossy Zoltánné sz. I>ataky _4..ranka Okl. Pestszenterzsé-

bet, I\:ossuth Lajos-u. 55. 
B:okross;y Zsuzsa telj. Pestszenterzsébet, Török Flóris-u. 84. 
Roksa.y 1\Iára telj. I{aposvár, Fő-u. 19. (Gytr). 
Boldizsár In1re dr. i.elj. (OTCI adjunktus) Bpest, IX., So

bieski János-u. 37. fszt. 3. 
Boldizsár I1nre tul. megyebiz. tag~ Nyírbátor, gr .• 4...pponyi 

1\lbert-tér ll. 
Bole1nan Éhn Lajos tul. 
Eolen1an Éhn I\.iihályné 

Petőfi-tér 11. 

E:éthely 
özv. sz. 

és Bala tonmária. 
Bóné Sára hélv. Csurgó, 

Bolcrnan La,jos okl. Szeged, (I-Ionvéclkórház). 
Ilolc1nau örökUsök tul. Lév:i, Deák Ferenc-u. 2. 
Bolgár In1re <lr. telj. Bpest, l'/., \Táci-utca. 
Bolgúr János GJörg·:y okl. Nagyvárad, Szacsvay-u. 28. 

( Gytr). 
_Bolgár I\liiklós tul. Szécsény. 
Boldog Zsuzsanna okl. Dornbóvár, Gyógyszertár. 
Bolla Y(atalin (lásd: dr. Foltényi Sándorné). 
Bolla Ist\·án bér. \Tizsoly. 
Bolla Rezsfiné dr.-né sz. Jónás li-Iúria okl. (egyet. tanárse-

géd) Bpes~. I:\:„ I-Iőgy·2s Enc11·e-u. 7--9. 
Bo!its .Jen(') bér. Balatonkiliti. 
f~oner1h G;i.-ürgy telj. Zo1nbÓr, (.:-\rany Oroszlán). 
Bono1ni Géza telj. Csanádapáca. 
llono1ni I\árolj· tul. Csanádapáca (1Iaayar I\:orona gytr). 
Eonf-ha Jen() tul. Bpest, \TII., I\:1auzál-f'&r 13. 
lBontiloYils Olga (lásd: Gáspár Púlné). 
Iion:rha;r H:úbnún Lelj. l'Tagyvárad, (...,\11. l~özkórhúz gytr). 

Jforbús Gyiüa telj. Bpcst, II., Szász E:ároly-u. 1. fszt 10. 
Borbély EJnn1a (lásd: Traply AlaJosne). . 
BorbéI;- Endre honv. gyógyszerész, Debrecen, ~onved-u. 2G. 
Borbé.ly Erzsé.bet telj. Rákoscsaba (Csaba vezer gylr). 
Borbély Endre tul. Nagykőrös, I\:ossuth-tér 11. 
Borbél;· Endre ifj. telj. Nagyl~örösi _IZossuth-tér 11. 
Borbély Ilona telj. Szentes, Szurszabo-u. 11. . . 
BorbéI~- .József í.ul. (ker. üv. elnök) Szeged, T1sza LaJOS-

krt 20. 
Borbély Sándor nen1es tul. IZispest. 
Ilorbél;• Tibor telj. Csap, Fő-utca. 
Bordá~ Dezső kez. Léva I\:ossuth-tér 14. 
Bord{ts Gábor nokl. Pestújhely, dr. Szüts István-u. 2. 
Bordás György telj. Bpcst, II., Margit-körút 42. IV. '1. 
Boros ~'1ladár tul. Gyöngyös, Hanisz-tér 2. 
Boros G:rür(ry telj. Eger, Széchenyi-u. 4. gytr. 
Boros Is't·,yá~ okl., Gyöngyös, Hanisz I.-tér 2. 
Boross Ilona (lásd: özv. Jákó Gyllláné). 
Boros !(árolyné ÖZ\', sz. I\.un llilíária hélv. IZisktu1doro~ma, 

Kistemplom-\anya. 
Boros László tul. N ngyszéke:ly. 
Boross G~·ürg:r telj. (rt. igazgató) Bpest, XI'V., Nürnberg-

utca '17. 
B-Oross Gusztáv kez. Lillafüred. 
Borostyán Lajos tul. ?vfagy~rbánhe~yes. 
Bors l\Iargit (lásd: ~u.ha T1vadarne). , , 
Borsánvi Isti.-án bér. Ersekvadkerl (Gyogyszertar). 
Borsod~· G:r<>;·gyné. özv. hélv. F8:_cl~. . . , 
Borsody Istvan telJ. Bpcst, \T., h„alona Joz~.ef-t;. 3_9._ I\T. ~1. 
Borszéki ./1.ntul dr. telj. (orvosdoktor, kozkorhaz1 seged-

orv.) Bpest, XII., I1ier0111nyi-út 1. 
Borszéky Lászlóné dr.~né sz. JJiertens l\iagtlolna telj. i:Vlis-

kolc, Déryné-u. 1. 
Borzó Lajos tul. D)rány. . , . ,... 
Borzsovny Istyá:n lul. Csepel, II. Rakocz1 Ferenc-u. '11. 
Bosúuczy .L\nna telj. Zilah, (.A.postol gytr). 
Bossún:vi ./lnna tul. Sajószentpéter1 }Iorthy 1liklós-tér '1.9. 
Boss{u1;-i Gusztáv tul. Sárosd. 
Bossán;-i Jenő nngsbossún:yi bér. Bugyi. 
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Bossúnyi Jenő kez. Sajószentpéter, Horthy 1v!iklós-tér ·19. 
llota István tul. Erdőd. 
Botfalusi Béla telj. (Hajózási B. B. I. tiszlv.) Bpest, XI„ 

Daróci-u. 32. I. 2. 
Ji~otfalusi Béláné sz. Soznogyi Jolún telj. ( OTI segédgyógy-

szerész) Bpest, XI., Daróczi-u. 32. 1. 2. 
Both G;rula telj. Ipolyság, Horthy-tér 2·1. 
Both Istv{u1 tul. Nagyberezna. 
Both Hermina (lásd: Bloser Helmutné). 
!~ot.h l\iarl:,rit (lásd: Harangi Pálné). 
Botka Elemér néwdi telj. (OTI iisztv.) Bpest, VIII„ Prá-

ter-u. 59. III. 39. 
I~otli:a G~;örgy ne1nes telj. Szabadka, Szemere-u. 19. 
llotka László telj. (illatszerész) Szabadka, Szt. István-tér 3. 
llotos Aladár tul. Kocsér. 
Botos Gyula okl. (drogista) Salgótarján1 Fő-u. 
Botos G;rulúné okl. Salgótarján, Fö-u. 
Bottos Tibor telj. Salgótarján. 
Bottka In1réué özv. hélv. Ragály (Gömör ni.). 
f~ot~:lik ])e7:_'.?Őné dr.-né sz. !\.ováes;r Il!ária tul. (okl. tanító

no) Szabadka, Csernovics-u. 2. 
JBott~·{u1 Borbála (lásd: Puskás Lajosné). 
Bozú Géza hélv. a „Terlu" alelnöke, Bpest, :~II. 1 Gömbös 

Gyula-út 3·1. 
Bozú János dr. telj. (n1üegy. tanársegéd, okl. vegyészmér-

nök, vegyészdoktor) Pestszenterzsébet~ l(n1etty-u. 3. 
Ilozóf(j' Béláné özY. hélv. Soltvadkert,, I\:ossuth-u. 7. 
Bozóky Gj·örg~· örükösei hélv. Debrecen, Csapó-u. 66. 
Bódi Anna okl. (disszertáns) Bpcst, VIII„ Üllői-út 2G. 
Bódi l\Iiklós tul. Jászfelsőszentgyörgy, Levente-u. 275. 
.UódJ· 1\nna okl. Békéscsaba, 1.Iikszát,11-u. 50. 
Búdr ])ezsfi lul. gyógynövénynagykereskedő, Bpest, V., 

Tiikör-u. '.2. 

]3údy i\iihii.I~· bér. Baja, \Törös1narty-u. 14. 
Bozóli::\' !stYáu tlr. kez. (v. egvet. t:::in. segéd) Soltvacll\:ert. 
Bozúk;r !.llíhály nokl. Bpest, I\T„ \Táci-u. 1. 
Böczy Gábor tul. Nag~yvúzsony. 
E~cz;y Gáborné sz. Bokor ..-lnna telj. Nagyvázsony, 
I3oczj· Ilona okl. Putnok (Fekele Sas gytr). 
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!}Ul.1n1. G~·örg)· okl. (drogériatul.) Törökszentrn~~d?.?• _Piac-~ér. 
BiHuu Gyula tul. (képv. te.'.it. tag) 1\:.ispest, Ul101-ul 11::L 
I~iiluu !n1re telj. Szolnok, Gorove-ti. 2. 
Bölun lig;núe tul. Bpest, "'VII„ I-lernád-u. 7. 
fj.filun J{111os 1P{tl nokl. (dohányjövedéki tiszt) Érn1ihály-

falva, Szabadság-tér 26. 
Blilun Jiagda (lásd: Guttmann Lászlóné). 
IHHun }1úr nokl. Bpcsl, \TI., Szinyei Ivierse-u. 25. II. 7. 
Bölcs C1;i:ula '<lr. Jtttbr:.·budafai tul. (közgazd. doktor) 11ura-

szon1bat, I-Iorthy 1liklós-út 21. 

UölcsHHdi Ferenc ok.1. Bpest, XI., Edömér-u. 6. 
BC>rst .:\nna kez. öszivác, Horthy lvliklós-út 31. 
Börzsön~-i Jené) Jánós tul. Ron1hány. 
Dösze U'erenc n1. kir. honv. főgyógyszerész, Budakeszi 

(József fhg. szanat.). 
I~iiszür1nényi János kez. Pécel. 
Biitös S{unuel tul. !Carcag, tiorváth Ferenc-u. 1. 
Branuner ,Jenőné c11-.~né .sz. \lölgJ·esi Jolán okl. Ujszeged. 
!~rancsili: liárol~- nokl. Balassagyar1nat, Nádor-u. 10. 
Brand (ftvt>rg·~- okl. Nagyvárad, JCossnih JJajos-u. 2. 
Brancleis 'ft(úfoI~· okl. Ujvidék, Bern-u. 11. (állítólag eltfu1t). 
Brandenbergcr C1:,·ula telj (Lizernigazgató) Bpest, Beleznay-

utca 1'!. 
I~ranlncr ~·\utal tul. Lali:ócsa és Drávafok. 
Brantner Ottó kez. Lakócsa. 
!lrassa,· Béht ül. Szászrégen, Kossuth Lnjos-u. 21. 
Iiraun 1l'ibor telj. Bpest, \T., Tátra-u. 28. 
Braun Endre kez. Pered, Széles-u. 6·16. 
Braun Sándor l~ez. Bpest, Dan1janich-u. 3. I. 3 . 
Braunbergt•r Iinre kez. Lábod. 
I~rájer ..-lntal okl. Cservenka, Gyógyszertár. 
Breil'h:t János telj. Dunakeszi. 
Brenkn1ann liriszta okl. Szabadka „~i\.rany I(ereszt". 
Brenner Elekné sz. I~ereczk~- lilára telj. Győr1 Liezen111a-

yer-u. 20. 
Brenner Dezső telj. Ökér. 
Brenner Ferenc tul. Zalaapáti. 
Bretter Dezső tul. Csögle. 
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Breuer ? ... lbert li.áhnún nen1es tul., n1egyebiz. tag, Zilah. 
I\'.ossuth-tér 10. 

litreuer Béla telj. ICalocsa, Szölö-u. 18. 
Breuer Béla bér. l\Iór1 Szent István-tér 5. 
Breuer Imre telj. Bpest, XIV„ Váci-út 170/b. 
j[Jreuer Z\-iildós tul. \Tán1ospércs. 
f~rener Szilár<lné özv. hélv. Szarvas, I., Deák F.-u. 14/b. 
Breuer Zoltán telj. fdakó, Széchenyi-tér 29. 
!!.rczovárz ]:\ábnánné sz. Paulovits Olga okl. Szabadka, Biró 

• 4.ntal-tér 3. 

Brérn G,yörg,y tul. Tasniid, Szeptember 6.-u. 1. 
.Brindus .:rános okl. 1\.lsóberekszö. 
Brocsek Béla telj. Bpest, XIV„ Bácskai-u, 41. II. 4. 
Broser Gusztáv tul. Beszterce, i\1ihály-u. 1. 
Broser János telj. Szászrégen, Sörház-u. 11. 
Br~su Johanu i\Jhcrt okl. Szászrégen (Czoppelt gytr). 
Brosz 1llfonz telj. Gyergyószentn1iklós. 
Bró<!y Béla kez, l(örnye. 
Bród;r Ernő tul. Döbrököz. 
Brbzik /1.ndrás tul. Regöly. 
JHru<.'k 'l'ihor kez. I\:aclarkut. 
li~runner In1re okl. Bpest, :a .. Török Ignác-u. 3. I. 2. 
Brüll .4.ndrás telj. Bpest, \TIII., P-.ákóczi-út 61. 
Briill .iiudrúsné sz. !iotschi1d Thlag;da nokl. Bpest \i!IL, 

Rákóczi-út 61. ' 

BrUil Gy<irg~f telj. Bpest, \TII., Dérv-u. 6. I\T. 
Brüll József telj, Ujpest 1 Ist\•án-útv 23. . 
Briicfr 1'ihor telj. ?liagyurkanizsa. Gróf Csúkv Islvún-u. 32. 
Brüll Zoltán tul. FelsÜvisó. v 

lBuhregh I~ntil t:ul. vin. tvh. biz. tag Sellye, Fő-u, 262, 
Buciuna.nn I~árol;v dr. okl. Bpest. ((;yó_synövénykisérl. Int.) 
B1H:1t~1u1nn Othnár dr. nokl. (bölcsészdoktor, gyógynövény 

lnserletügyi asszisztens) Bpest, II .. Bajvivó-u. 6. III. 1. 
Bubenhein1ernf sz. l..indensclunidt Edit okl. Bpcst, Xl\l., 

Stefánia-u. 19. I. 
:Bucsán;yi ][st"'·án bér. Tarcloskedd 70,1. 
liudaházy Sándor tul. Rákoscsaba, I(ossulh Lajos-u. 1.-19, 
BudanoYits Ist,·úu okl. Bajnok, Baross-u. 25. 
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Budauovits r_rjbor tul.; ~vhat. h,iz, tag, ~árosi képviselő, a 
HONSz társelnöke, U.ipest, J:azar-.1:1· 14. 

Buc1ny Bálint tul. Perkáta, Grof _ Gyorgy:u; 10. ~ L. 
BntÍa)· Ferenc tul., megyebiz. tag, \rasarosnameny, a-

nyai-tér 90. ,, t 1 \lásárosna-
Bnday Ferencné p. sz. Bu.zinli:a:y -'1UIIa u . 

n1ény. „ .• J .. ') 
U-uda;r ~1ária (ló.sd: G_orog _enon~ . 
Bndin1acz I1nre kez. h„aposvar, Fo~t;· ~9. . . 
Budoyszli~.' I\lihály nokl. Szeged (I\.1gyo gytr) . 
Bnlej József tul. Bácstóvárc;s. 
Bulik Jiúroly okl. (drogeriatul.) Jolsva, Jaross _i\..nclor-u . 

180. 
l!nlcsu B:irnu tul. Szeged, l\~lv.?ria-té.r 7: . 

1
• _ 

Blurve.Yácz Sándor tul. Celldomolk, G1. T1sz:i Ist' a,n 1!; 10. 
Burger Zoltán és neje tul. 1\s~ód, ~oc~:1:~n~:~ky3Ser ..... 
Burgetli Ferenc. kez. Bpest, XI\T:, rh?l\Ol_J ut ~: szán1· 
B1u·.getti IslYún telj., tényl:ges allon1.anJ~~ h1o1n1\·cd 

.. „ f-"l ~ctnao-v BrJest \'1. Podn1an1czl ... J-U. . 
\·e\·O 0.1,t '· ""·· • ' '. .. 1 t 1 · tao-) Szene, 

]lurián .:~nta! tul. (vúr111egye1 torv. 1a . JIZ 'o 

Rfrkóczi Fcrenc.-u. l~. _ , . 
:Buriún Jlilúra (lásd: csornai I-Iorválh Istva1111e). 
i~urián Znltún ok1. Szene. . , , , 
I~usclnnann Ilka ( lúsd: Szn11k Gyulane). . . . 19 
l?ut·lk J!st,·án telj. (OTI tisztv.) Bpest, Fnu~1e1-ut ·. 
~ '· · , · 1· (' BG ·T G-vóO'ysz \T1zs 0 • Szerv. la-1í~ut.t1n!~r-r :\ntal te]. cl J ) - •.• e>: ' • ..,- b 

-~bor. ·-vezetője) Bpesl. :..:I\i„ Stefan1a-ut -D: 
I~uttiag;er 1\rpád tul. 1:iajos.111izse, Erzsébet-tcr 5. 
!~uttinger I~dit okl. LaJoS1111zse. 
H.uza Ilo11n okl. Debrecen. . . . , 
;-l . : · !'.' -;7,1 ol·I I\.olozsvár, }lorthy 111klos-ut 1. „uz.ts ..._,~r ..• , \. - ·1 11: 'l 365 
Buzási }1ártna telj. Erend~·ec. onvec_-u. ~ ~; a._. 
Buziássy JL,úszlú lelj. \Tasvar. (Szcntl1~1r?n1Sd;:, ei:Ytl). 
i~uzog-(1n;\' ]:\!ára (lásd: Dobozy Gyulane)., 
Puzit~l\av :lnna (lásd: r>. Buday Fer;ncne). 
i1uehel' ·I·~duartl telj. Ujvidék, .:\lkotn1~1ny-u. _l .. 
Jtiiehler .JenH Lt!l„ (I\.clcti I\:ereskec1ehn1 .L\kac1en11a) Balassa
~ uvarn1nt. F:ossuth I„ajos-u. 2. 
I3i~:hler Zollún lelj. Losonc, 'Erzsóbcl-u. 4. 
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(!zilik Lenke okl. Csongrád, Jókai-u. 1. 
ChJopiczk;r József kez. 'feke, Fő-u. 10. 
Ciunelly Irnre okl. Salgótarján. 
Cholnol\j- Béláné dr.-né sz. Jiiklós Ilona telj. (feslőművész) 

Bogádn1indszent. 
(!holnoli:j· I.„ászló dr. Yiiéz csotnokosi okl. egyet. ny. r. ta

nár Pécs, Hon1ok-u. 2. 
Cholnokj-, Lászlúné dr.-né Biró .4raulnt telj. Bpest, XII., 

lvfnrgareta-u. 13. 
Chrenóczy-Na.gy /iladár tu1. Ricse, Fö-u. 32. 
(~hrenóczy-Nag)- ~4.ladárné sz. Chrenóczy-Nagy Eilit telj. 

Ricse, Fö-u. 32. 
Chripkó Zsuzsanna (tart. hely isn1eretlen). 
Citron ltnre okl. IColozsvár, Hosszú-u. 27. 
Clauder Ottó dr. telj. (vegyészn1érnök, a Richter Rt. fö-

mérn.) Bpest. X., Cserkesz-u. 63. 
Clernens i~Ihert Béla tul. Retteg, Fö-u. 350. 
Codarcea (~yula tu1. I\:olozsvár, Deák Ferenc-u. 9. 
C~osnu1 I\ornél tul. Zilah, I{ossuth-tér 3. 

Csahaj· ,János dr. Yitéz telj., n1. kir. honv. 7vógyszerész, 
Bpest, \r., Pannonia-u. ,16. III. 1. 

Csanády Erzsébet (lásd: Yitéz \Tercss Béláné). 
Csajkás In1re tul. Pacsér. J{ossuth-u. 251. 
Csanda Ji~udre tul. Nagy1'3.1·ad, Szacsvay~u. 28. 
Csanády 1Dezs() telj. Púrkány. 
Csanády I\úhnún telt•gdi telj. Rúkoshegy. Ferihegyi-út 11. 
(!sapi I ... ajos bér. lCecel, Rákóczi-u. 2. 
Csapi 'Lajosné sz. Tóth lílona telj. I\:ccel~ Rákóczi Fcrenc-

utca 2. 
0."iapó ~f Pitn Józ."lefné sz. Zsihrik St-rfánia. bér. Tinnye. 
('.~;apó Lúszló okl. Szabadka, Ben1-u. 9. 
Csapó Zoltán okl. (doktorandus, a Chinoin Rt. tisztv.) Sze

ged, So1nogyi~u. 2:3. 
C~u.pó Zoltánné sz. !Iéler lilára okl. (\iegykísérleti 1\Jlornás 

gyak.) Szeged. Son1ogyi-út 23. 
Csatár :1ndor tu1. 1\.-yárácl. 
Csatlós f}pz:.;i) i~úh:nún lu1. I\:irályhcliucc. 
Csató Sándor telj. (könyvkiadó) Bpesi. XL. l"IL: ff~.·~u. 10. 

Csáhrádr János ifj. bér. l{unbaja.. , . 
Csáhr[uly János id. t~l.i._.IZ:iskunmaJSD., ;Szt. .~aszlo-u.:.. 9. 
Csábráncly Gábor telJ. I\.ts)tunhalas'. Ba1..tyh1any-u. T4n. 
Cs{m~·i Erzsébet telj. (MAV-BBI tisztv.) Bpest, '\ I„ Pod-

n1aniczky-u. 111. 
Csányi In~re tul. (a Bpesli G~rógy~zer?s~ T:.stlilet alel

nöke, a Budapesti Gyógyszeresz 1-...asz1no e1noke) Bpest~ 
II., Zsigmond király-útja 16. ~. . , . 

Csán;vi In1réné reál~. tu!. Szaba?ka_, Yaros1 szekhaz. 
Csányi Lajos n1ánc11 telJ. (a Cl11no1n Rt. tisztv.) Bpest, 

XII„ Városn1ajor-u. 8. . .. . 
Császár _.\utal tul. az QGYE Bud.-v1d. keruletenek_ titkárai 

Csillaghegy-Szentendrei-út 211. ,.., 
Császár Erné> tul. Pestszenterzsébef~ I\:os~_uf-h~.:1·, 3 '/a. 
Császár Ferenc zabolai tuL Bpest, X., Gyon1ro1-ut <19. Te1: 

38,1-072. 
Csúszár Irén (lásd: Illyés Ernőné). 
Csúszár Zoltán zabolai telj. Bpest, X„ Gyö111röi-út 49. Tel: 

38·1-072. 
CsáYási (l~rnekner) Jen() telj. Bpe.st, X!\T„ _t\..bonyi~u. 6. 
CsúYosi 'l'ihor tu1. :Gúcskertes. \Tasut-u. u. 
CsPfnlvy Rezsfi iu1. Jászberény. 
Cseo·ezy Gf>za dr. telj. (illalszernagykeresk.) gyógyszerész

d~kt~r. Bpesi, ;zrI„ Nén1etvölgyi-út 12. 
Cst•h IstYúnn{~ dt".~n{~ sz. '.i~orn;ros :\!ária telj. Bpest, \TI„ 

Nagyn1ezö-u. 38. (Gytr.) 
Csejtei i~;tyún dr. okl. (1\Iag}'al' Pharn1a Rt. cégvezetlöje) 

:Bpest. \T„ /1.rany János-u. 10. 
99 Csejiei l\.úroly J ... ajos Lul. Iíajclunánás, Bocskay-u .. -;'"'· .. 

Cselkó .Júzsc•rné sz. Sil~ér<li Erzsébet tul. Szentes, v1tez Gon1-
bös Gyula-út 27. 

Csp1niezkj· Frigyes tul. 1\bony, Szent Istv~1n-~.~r 1. 
c;scnliezl\y Frig·yesné sz. }Iáthé J.~erta te1J., Ut. _4._bony, Szt. 

István-!ér 1. 
Cscrniezl~y Ist\·án csenliczei tul. 'ratúrszeutgyörgy. 
Cscn1iezky I ... ászló telj. ( gyógynövé_ny~n.agJ.;·keresk.) I\eleti 

lCer. 1\kadé1niút végzelt, Bpc:)t, \ 1 „ Balvany-u. v. 
Csc1niezky Sándor tul. \Ta~láh, 
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Cs(':tnitzky 'l'ilunnér telj. (grafikus inuvesz, a Film-Színház, 
Irodalom belső munkatársa, sajtókam. tag), Bpest, VI., 
_L\ndrássv-út. 52. 

Csendes J{1nosné clr.~né sz. Juhász Ilona okl. Orosháza, 
Könd-u. 10. 

Csengeri Rezsi) tul. Felsöábrány. 
Csengeri Erz;.;é.bet nold. Felsöábrány (_4.._ngyal gytr). 
Cser Lajosné sz. ll!iklósi Elfrida telj. Pécs „Szt 1v1ór" gytr. 
Csere Elen1ér old. (egy. gyakornok) Bpest, IX., Hőgyes 

Endre-u. 7. 
Csere .Józsefné özv. hélv. Szobránc. 
C?sere.~· G~'ih·g-~· nokl. J{olozsvár, J{őrösi Csoma S.-u. 23. 
Cseren~;c~· Edit okl. Bpest, XI\T„ Erzsébet kii-.-útja 10/f. 
Cscrenye~· Géza tul. Bpest. XI\T., Erzsébet királyné-út 10. 
C~eresznyés Gyula <lr. tul. gyógyszerésztloktor, J{olozsvár, 

Hitler-tér 13. 
Cserg-<í Oszli:úr telj. Ujvidék, Zrinyi-u. 5,!_ 
Cserhahni /~utal telj. Bpest, \TIIL, Ron1anelli-u. 12. 
(\erjún ln1re tul. (n1. biz. tag) Gyöngyös, \Tachot Sánclor-

utca 6. 
Csernus Lukút·s I ... a,jos tul. Bpcsl, \'III., József-körút 80. 
c~ern~·únszky I\.áhnún tul. Tornác. 
Cservenitz Ernfi tul. ?\Iartonos, Jaross .A.J1dor-u. 480. 
Cser\·én;\· Terézia (lásd: \Tély Józsefné). 
Cser;\· !.,ajos okl. (gyógynövényexportőr) Bpest, \TIII., Jó-

zsef-u. 17. fszt. 
Csete .-\n1hrus tul. Tiszaroff. 
(~sete _.\1nhrusné sz. Lul\ii.cs Róza telj. Tiszaroff. 
Csete !„ászló telj. (földbirtokos), Nagykőrös, Losonczy-

ntca 12. 
Cséhv J„ajos lul., n1egyebiz. tag I\eszlhely, Fcstetich-u. 18. 
Cséh~- Géza teli. I\:eszthe1y, Festetich-u. 18. 
Cs{•pe /s..Iajos télj. Fiilek. · 
(~sépe :n:st.ván tul. Flilek. 
()sépe Julianna (lásd: dr. Eötvös Lászlóné). 
(~séri !~lek tul. . .:\Jsónlihályi. 
(!séri ::\Iagclaléna telj. A.lsórnihúlyi (Őrangyal gytr). 
Csia fh1hrit•H:l <·6falei telj. l\Iarosvúsúrhely, _f\.Jlan1i I\:órh. 

gytr. 
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Csighy :'..>.r·.inka (lúsd: dr. Papp Györgyné). 
Csik (~yuln. okl. ('.sanlavér (Szent 1\ntal gytr). 
c~iJ.:Jis ./1dá:n kez. Túriereb2s. 
C:-;ikó~ Ede telj, Szeged, Fodor~u. :11. 
Csi11ag C1yörg;; telj. Bpest. 'l., Nác1or~u. 5. 
Csillag lnl!'e hér. ,Bpest. \jIII., Szentkirúlyi-u. 23. 
Csillag J6zsr>.f telj. Felsövisó (Fehér kereszt gyir). 
Csi!!ag 'Púl tul. Bpest. II.,. Olasz-fasor 43. 
C~il!ag ].>{dn.ú sz. 'f1i't>isrnann Ij'Jóra tu1. fviád. 
Csi1iéry EIPdYig (lásd: I\ereszlény Gyuláné). 
Csine~;úk !!é1úné HzY. hélv. Pécs, I\:ossuth Lajos-u. 2. 
CsitH·sák I~ajos nok1. Zentn, I\:ossuth-u. S. 
Csitil~e Zoltún dr. egyet. rk. tnnúr. egyet. fövegyész. orvos

doktor. teljesjogú gyógyszerész. az Egycle1n Gyógyszeré
szeti In1.ézct és Eg~,,ele1ni Gyógyszertár h. igazgatója, 
Bpest:. 1::-::„ I-Iőg_ves 1~nclre-u. 7-9. 

(!sisz(u· tSrn:') tul. 1Iú1nflsfiirdő. 
c~;i~iZÚi' Ert>n _e;klófaf\·j {>s 7'Zoiyori telj. Debrecen, Ferenc 

.Józs0f-úl 15. II. 
('si~;z(1r „~rpúd ifj. IEarc;syúsúrhelyi bér. 13alaton1ellc. 
C:.;ilúr;; O·Ii-:{r (•sHúd (ul. (ker. clni.)k) Székcsfchú~·;,úr. llú-

];:óc:?.:i~1t. f;/~1. 

Csiz<.'k I(l:! ::~1 ('!:\;.;cl: 1\:crcs::tes :..\rpúdné). 
(!sohún;; .Jeníí teli. Iíaidnnúnús. 'Tulipún-u. ;)5/a. 
Cso!.;;üE~t~ !::·(:n J:'1Sc1: B.{1cskcty Oltóné. 
('soI;:ony<.!y S;~rnHa l:\sd B'.l.ranyni Zsig-n1onc1né. 
C'soinay {~'t:1ul'n'iann) I0rn{) l.ul. './eresegyház. 
Cso1nay (li'ianf!nann) IS;:niíné ~;z, Gasparits Jolún okl. \·e-

rcsegvhúz. 
Cson:o~r· T<:ú!1?1Ún tul. l)nn1b/ivúr. 
Csonl\<l I~{·ln tul. l\:ístnxcsn. 
Csonka &dt~ (lúscl: Takúcs Ferencné). 
Csonl;:n. 1/ilnn1 ( lú::::d: clr. ?.furó I.„úszlóné). 
Csont (~;':ula "L{·núrd kcz. (st.erzctcs) Eger. Trgnllnasrenc1 

O'"\'tr 
{Js71.~1to.s ~st\·ún kcz. Í~rscl~újvúr. Bnithyúny-u. G. 
c~onto~: I~b;úni:H~ sz. SztaYPn~·ik 1~.!{tra telj. Érsekújvúr, 

BatthvúnVwll. (). 
Csonto:-;. ~;::{;tyú:-.; dr. lelj. (föv. tiszt\'), Bpcst. \ 111.. ?lí:i.c1:··~·h 

I1nrc-tér ~. 
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Cso;·ha Eleonóra férj. iV!atolcsy Istvánné nokl. Ádánd, 
<őrangyal gylr) 

""'sarha .Jenö okl. Bpest. \ílII., Baross-u. 44. gytr. 
Csorba Pál tul. I\:ecsken1ét. Gúspár „:\_ndrús-u. 15. 
(~sordás Th-1argit telj. (üzletvezető a Sllihn1er Frigyes Rt.-

nél) Bpest, IX„ Boráros-tér 6. IV. '1. 
Csornai Richárd tul. Csantavér, 1vlussolini-u. 2. 
Csóti I\1árli:n6 özY. sz. 1lékony Julianna tul. Aknasugatag. 
Csfihaln1y .L\..ttilu okl. Ózd. 
Csösz Zoltán kez. Dunapentele. 
Csösz Zol'únné sz. J~eugye1 Stefánia. bér. Rácaln1ás, l{os-

suth-u. 176. 
Cséiváry I\.áhnán dr. telj. orvos, ln. kir. tisztiorvos, l{ún-

szentrrriklós, Baksay S.-u. 10. 
Csucsi ~~ároly 1Jér1. l{ászonaltiz. 
Cs-uli:a Irén tul. Tiszaföldvár, IZ:ossulh-u. 99. 
Csulta Th1argit (lásd: özv. Zon1bory Zoltánné). 
Csul-;rák János tul. IZ:irályháza. 
Csurgó László telj. (gyógyszervegy. lab. Ut.-a) Bpest, II., 

Bimbó-u. 7•1. 
Csutak Edit ko\'ásznai (lásd: Fábry Ödönné). 
Csutak G;\·uláné clr.-né sz. DiYiaezk:r Ilona J.\-Iagdolna okl. 

l{olozsvár, 11agyar-u. 80. 
Csutak István tul. Sepsiszentgyörgy I\:ossuth Lajos-u. 1. 

és Előpatak. 
Czaich Zsig1nond 1Iornél okl. (drogerialul.) Bpest, "'\/TII., 

J ózsof-u. 81. 
Czájlik .:\lajos diószt>gi nokl. (rn. kir. ván1szaki tiszt) Pest

szentlőrinc, Nagyenyed-utca 8. 
C~zájlil\ ][„ászló tuL Csongrád, I\:ossuth Ferenc-u. 'L 
Czárán flyörgy telj. (111in. gyógysz. szaktisztv.) Bpest, \T., 

l\'larkó-u. Igazságiigy n1. 
C·zeglédy Béla telj. (a TERLA .. szövetkezet igazg., sajtóka-

n1arai tag) Bpest, \T„ Légrády I\:ároly-u. 43. 
Czeglédy Éva. okl. Wiiskolc, I\:isfaludy-u. 23. 
Czegléd;\· Ist'rán tul. 1Iisko1c, Franklin-u. 2. 
Czeli:eli l<'rigJ-·esné Uz\'. sz. Linke Eugénia hélv. Nagyilva. 
C'ztr!nák Lipót telj. vegyész, Szildgyson1lyó, Teleki-u. 7. 

(!zer1nák Lipútné :.;z . .:1bkarovits 3I. ?iiíagdolna okl. (ve-
gyész) Szilúgyso1nly·ó. 

Czcr1nák J ... i1;últ1é özv. hélv. \Tcszpré111, -·~/ér-u. 2. 
Czira Jen(í lul. (1'.IÉP-elnök). Gvőrvár, Fö-u. 2. 
Czira Jenfiné sz. Sz\·i<lt :":i..r~{nl\a • lit. okl. tanítónő Győrvár. 
Czihullnt Gyula tul. Szentendre, Fő-tér 1,1. 
Czigler l?éJánf· ~:l. "Vh3:i. I".;lel okl. Pécs, Gr. 1\pponyi-tér 4. 
Cziner Riárta telj. Bpest, X., Család-u. 14. 
Cziner Zoltán telj. Bpest. X., Család-u. 1'1. 
Czingell László tul. Pély és Heves. 
Czintos Zoltánnl~ sz . .c-'1.lberti 1\Zária telj. (üti segéd gyógy

szerész) Ujpest~ 1Tikszáth-u. 53. 
Czin;vény ])czsöné sz. Grezlo 'l'erézia okl. Bpesf., II., 

Uszály-u. 16. 
Cziriúk Gizella telj. Bpest, II., Széll 1Záln1án-tér 11. 
Czitó S:'ú1do!'ué sz. TIZuho,·its Jílona okl. (a Chinoin rt. tisztv.) 

Bpest. \ 11„ ..:\réna-út 21, 
CzolhH.'!' Ferenc. telj ... Rex" gyógyszervegyészeti gvúr ellen-

őrző lahorD.l. veZclője. Debrec~en. I-Ial\~ti.n-u. 6. ~ · 
Czoliner Z ... ú~·;z!ó Lnl. ().IÉP elnök). Iszkaszentgyörgy. 
Czoppelt ~Srn(i tul. Szúszrégeni 'I'eleki-u. 11. 
Cznko!' (~yula t ul. Bpest, :'\;f\i .. J:G.rzsébet kirúlyné-út :-30. 
C;~nkor iJyaláné sz. l~Iei.n !ieJcl:.1 okl. Bpest, XI\T„ Erzsébet 

királyné-u. 30. 
Czukcr .Józ:·it'.f lul. c;,,aJu. 
Czuhor .]ózspfn(>, ~z. lihúsz Ilona okl. C~y2Ju. 
Czukor f_.úszió Lul. J3pesl. \TIIL. József-körút G·L 
Czuppon ihntal i:Ule:~ei tuL \i{unosgyörk és 1\.dúcs. 
Czurz:: G~·{;z(} örök. héiv. Zalaszentgrót és Zalabér. 
Czuez~· G~;Hzíi kcz. n1egyebiz. tag, Zalaszentgrót. 
Czuczy {;yt:zi) ifj. okl. Bpest. IJ(., Lónyay-u. D. 
Czuez;r I'fit'r dr. l~cz. gyógyszerész doktor. Zalabér. 
Czuez:r r~&t-erné sz. I'1~1h~'.ií li~rzsé.het, Lelj. Zalabér. Fö-u. ·15. 
Czurd:i R~zsf} lelj. I\:iskúnh~1.las, }lorthy j\liklós-tér "l. 
Czurcla ':Vilrnosné ()z\·. hélv. l~iskunhalas, liorth;y- 1L-iér '-1. 
Csuz~· .Józsrf bér. Döbrököz. 
Dabó:.:zi La,ios bér. Pécsi Szigcti-u. 1. 
Da.bóezi ~Lajosné sz. Dra.sli:oYich. J~tcllHt bér. Pécs1 Szigel-u. 1. 
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Dalibor K„úszlú iul., 1!1BP ker. elnök, OGYE ker. titkárt 
Győr, I\:ölcsey-u. 7,1b. . . , 

]):.dibur }Iária okl. (lásd: Bogcha-Novak Zoltanne). 
D:nn.iún József tul. Bajsa. Bács-111egye. . 
])arnjanov;1é ~1z. PaYl\üYics !~nnn. tul. Szabadka, Szegech-

u. 11. 
Danc~; :'<7ild6:~ t ul. Bus tyaháza. 
Daniel Sándor okl. Rákospalota, Bocsl\.<'ly-u. 73. 
Dankó Béla bér. Csávoly. 
Darányi .I\lihály tul. Sásd. 
Daróezi ."~,nt.al nánúsi tul. Okány. 
DarYas Ignác telj. J{assa, Fazekas-u. 29. 
Dar·.-as Isb;án kez. Hagyrnád.falva. 
Darvas Sándorné dr.-uf sz. Strausz ~\gnes telj. Bpest, XIII., 

Róbert I\:ároly-körút 60. 
IhtrYas S:'i.rn. (lúsd: Blurnenfeld Istvánné). 
Dar,·a:y Béla Ókl. I·.Iáru.1narossziget, :\rany János-u. 
DaYid;n·ics Iilúra old. Bpesl, \TIII., Népszínház-u. 32. 
DúnieA .Józ3pfnó sz. IJnhff:~ 'l'eréz telj. Bpest, )~f\7 „ Gizella-

út ,17. II. 26. Te1: ,197--185. 
Dúniel I:ó!JerLnó d~-.~nú uolí.l. I..:aposvúr, 1.:;:ossuth-tér ·l. 
Dániel 8ú1~dor ok.1. Rákospalota, Bocskai-u. 51. 
Dáncs 1Eflr~ dr. tul. Nagykúlló. · 
Dárd~:.y .-lhitlúr t.elj. Zseliz. (Szent István gytr). ~ 
:li)úyid Endre r;ú:adnr telj. (föv. tisztv.) Bpest, I:' ...... Üllői-út 

89/c. TII. 26. 
])úyid, Fert:IH.~n6 sz. Szongath Gizella okl. Zilah, Széchenyi-

utca 20. 
]){r"tid f~;tyún tul. Erinihál~'falva, Fö-utcn 3. 
Dín.:id .Jrúnos lUl. ?\-Iarosvúsúrhcl;v. 
DúYid !„ajns dr. egyel. e. rk. tanár, telj. gy·ógysz. doktor, a 

szegedi' Eg·yct.e1~li Gyógyszerészeti Intézet és Egyetenll 
GyÓgys~:e1~iú1· igazg~tója, Szeged. Ten1plorn-tér C-ópillet. 

])áYh1 ;vI~.1rL:.nna (lásd: Dr. Sterba Barnabásné). 
Dfl':id \'ii;;lorné dr.né lul. Bpest, II., FB-u. 5,1. 
DáYidné ~z. Sziits iilona (rúcahnási tul.) BpesC I\7„ Pro-

11úszka Ottol\:ár-u. 8. II. 
1Drú1i l'.~?rtalanné sz. Paúl Ilona okl. Pécs. Doh~ny-u. 7. 
FJcák Er;;iu okl. ..:-'\.1bcrtfalvat (l':Icgvúltó gytr). · 
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])eúk Júlia (lásd: Thurúnszky I\árolyné). 
tYcák !sty[u1 tH'nH:s okl. (drogcriatul.l Sepsiszentgyörgy, 

Szabadsúg-tér ;:.:. 
!Deák ,János telj. (gyógysz. tisztv.) Bpest, )(I., Lúgyn16.-

nyos-u. 13. 
i}eúk TI"~i!jos 111. kir. honvéd gyógyszerészaligazgató, Bpest. 
Deúk Orblln telj. (joghallgató) Ókér. · 
Deák Súndor telj. l\Yagykanizsa, Fö-u. 12. 
])eúk Urb{ut telj. Överbász. 
f.Fehiiz!\y I~Eihál:_\-· dr.-J:H\ · üzY. hélv. Csíkszépvíz. 
])chrcel'HY Lúszló telj. Bpest \i.~- I\.ossuth Lajos-tér '1. (Fer

rocyan.) 
Debrcczen:r Lászlóné sz. Lfirincze Zsuzsanna Bpest, \T., I{os-

suih Lajos-tér 4. 
I~t't'~~: Jen6 tul. Szabadka, Thököly-u. 28. 
EJP0i', 'En<lrén6 dr.-nt-, ÜZY. hélv. Bpest, IX., Ráday-u. 18. 
Elt>P1· !·~úhn{1n E. bér. C~yergyószenln1iklós. I\:.ossuth-tér 27. 
EJt''.~l' Ötlün tul. (okl. gépészrnérnök) Bpest, IX„ Rúday-

u. 18. 
L«:f>~y :'.lihúly telj. I\.olozsvúr, llíussolini-út 88. 
lih.'l;!;t'i ~•er<:IH'. okl. Bpcsl, II.~ l\iargil-körú~ 13. I. '1 ... 
fL)r,ine! ~'r _...\\.driún 1Laure:u·ia. hélv. I..::olozsvar, 1ínssohn1-u. 2. 
J:.)crr:2L::•r (4~·ö1·g·y (~hri~·d.c:-;r:n hélv. I\:olozsvúr. I\Iussolini-u. 2. 
f)r11H'l·e1· (~yulúu{• ü:.r,Y, hélv. Törökkoppány és Nágocs. 
f)en1::.'Ll'!' llC~>i·núl iirükHst•i, J\:olozsvúr. l\Iussolini-u. 2. 
fi'l'llH'·ier ]~t...-án Lul. Tahitótfalu. 
!.J::'ll1!.'Í~~r K_,ú~;zlú t.elj. (drogeriatul.) Bpest, \rllL, József-kör-

út :)-l. 
fYenH.'Í~'i' I~ú~:zló bér. Nagykanizsa, Fö-út 6. 
Iir:n1,iún J'ózspf;:?.ó ür.„né, sz. C~úbor Ji:r1nn telj. Őriszentpéter. 
I>FJ:i.l'ni";:ld :Púl olcl. I\Iu11kflcs, Szent Istvún-út 17. 
i)ri:.lian;rn<! :-;z. ISihr~ell lilona tul. Bpest, r::..:., Ferenc-tér 1. 
I)erén~·i lin1re tul. Ecseg. 
[}erzsi (~~·uia Lelj. c;yör. Civiagyar korona gytr). 
liJe:-;its (Júz.sef old. (D- Ph~·!axia rt. fötisztv.) Bpest~ l\.., Fii

zér-u. 1H. 
J)eszpo í oYies Ilka ( lúsd: Jakab C~ézúné). 
!)c1r<' :'LdHlf telj. Bpc:::l. \'"II.. A.l!nássy-iér 17. 
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Deu!~t:h Dávid telj. (drogista) 1Iarosvásárhe1y, \1lesse1ényi 
11iklós-u. 2/a. 

Deutsch Elt>k iclj. l'fjpest, .1\rpúd-u. G::L 
Deutsch Jlsl...-ún tul. (okl. vegyészs111érnök) P ... in1aszo1nbat, 

I-Iort hy lliiklós-tér 1. 
Deutsch ]~;ivúnnó ~~z. Sch(in~ii.t•in iré.n telj. H.i1naszon1bat, 

I-Iorthy l\Iiklós-tér -1. 
Deutsch ÖriHdisii!t tul. P ... ilnaszon1bat, I-Iorthy 1Iiklós-tér '1. 
1Denlseh ZoHún tul. I\liskolc. I\:azinczy-u. 32. 
lDetds~hherg;er E1nil lelj. tartózkodási helye is1neretlen. 
])eutschle J1'(•r2nc bér. Palánka. 
Devceseri Sándor telj. Bpest, XI., Szentkorona-útja 37. 
Dczsén:vi :;tliargit (lásd: Jenes '\.Tiln1osné özv.) 
Dczsii I~rzsébet telj. Nagykanizsa, l{irály-u. 40. 
Jf)cz'.;(j (i§za kez. Baja. 
l)ezsö l\-Iíklós tu1. l'Tagyajta. 
JI}ez:-;éS Olga (lúsd: Szappanos Gézáné). 
lDfhal Józsefnú dr.~né okl. I~arcug, Szt. 
Déga:r Zoliúnné sz. Pupinszi~r liiária 

u. 259. 

István-sugárút.. 
tul. l\.{ernye, Belsö-

I)i'ge1 i<'ei·enc okl. Bpest, ;~III.. ~L\réna-út 12·1. 
Dénes /l.drieu:u~ okl. Losoncz, Rúkóczi-út 3. 
Eiénes /:_rpátl József telj. Bpest, \'III .. Erdélyi-u. 19. II. G. 
f}énes }D-ezsií lelj. Budakeszi. El'clő-u. "12. 
Ili>nes t1ózsl•f telj. Bpest. ·vrr.. Erzsébet-krt. 56. (Gyir.) 
~:Yéne:.; I·~!úra otl. Budatéiény, Iskola-u. 4. 
])(~nes :Lajos lelj. Bpest, XI\T., Szcbrúncz~,r-u. 7. II. 2. 
])énes ::'i"i!il\sú:né. özY. hélv. Losonc, Rákóczi-út 3. 
i)ér ;\Iiksa telj. Püspökladány. 
})éri Júnos ifj. tul. I\:nssa. Deák Fcrenc-krt. •10. 
li)(·ri /3Únf;;~né ifj. okl. I\:assa, Dcúk Ferenc-krt "10. 
Df·r~· .Júz~;(~f tul. Nngyl~anizsa. Defik-lér 10. 
])éyai Józ::efné d1-.~né özv. sz. r_róth Ihn::t telj. szobrász1nlí-

v&sz I\:arcag, \lerböczy-u. 19/a. 
Diarnant I_,ász!ó t.ul. Losonc. I\:ubinyi-tér 8. 
Il)iek ll"~úsz1ú nokl. c:erjen. Öreg-u. 32. 
Diener ]~teika Lelj. (a Gyógyszervízsgúló Szerv tisztv.) B

pest. I\' .. I\:ossuih Lajos-u. 1. I. 1. 

Dienesch Erich okl. (drogeritatu.l) Szászrégen, I-Iorthy 11.
u. 53. 

Dicter Frig~·cs telj. (szfőv. tisztv.) Bpesl, XII., Endresz 
György-tér 1. I. 3. 

Din1é.nJ· Gyuia telj. Szeged, IZlauzál-tér 3. gytr. 
Dindei~·en Józsefné nokl. Naszád, Szent István-tér 19. 
Dinn;yés I>álné <11-.~né sz. Salgó Éva telj. (clisszerláns, egyet. 

dijas gyakornok) Szeged, Iviályás király-tér -1. 
Dittcrt li~éla tul. Ersekújvár, Horthy 1-Iiklós-út 18. 
Dilzend;y Béla dr. telj. (OTI főorvos, orvosdoktor) Pécs. 
Di,·iaczky G;yuhL divéki nokl. (drogista) Eger, l(ertész-u. 29. 
Diviaczky Ilona i\íagdoln::t (lásd: dr. Csutak Gyuláné). 
Divild József tul. Ujvitlék, Horthy-sugárút 7. 
Dobay Pál tul. Csolnok. 
Dobanovaeski Izidor tuL Sztapár. 
Dobanovacsld Szpaszoje telj. Ujvidék, 11ussolini-u. 12. 
Dobál László telj. Kézdivásárhely, Bátori-u. 30. 
Dobler IJúszlú tul. I\en1ence. 
Dohler örökösök hélv. I..:örösiarcsa. 
Dobos EenveIInia telj. (szerzetes, hittanár) Bpest, TI. 1 Fö-u. 

32. I{apucinus rentll1úz. 
Doho:o; Gáborné özv. hélv. Bpest, III., Vörösvári-út 150. 
1Dobos l*;rörgy telj. Cegléd, (1iegváltó gytr). 
Dohos '.reréz (lásd: Dániel .Józsefné). 
Dobozy Endre tul. (jogakad. végzett) Nyírábrány. 
Dobozy Gyuláné sz. Ijui;ogúny Jilára. telj. Bpest., \TII., \'\Tes-

selényi-u. 13. I\1• 5. 
Dobó .Júnos Jenő tul. Szajol. 
Dobreunu ilona. (lásd: dr. Hercz Györgyné). 
Dobribán .:1n1al tul. :fl'láriapócs. 
Dohrihún I1ntalné sz. !'app .~dél okl. ldáriapócs. (Szűz 

116.ria gytár.) 
])obríbán /~„ndor okl. Szeged (IZ:ígyó gytr). 
Dobsa :\liihál;r lul. Sopron, Ferenc ,József-tér '! 

Dobsa Súndor tul. (1'1ÉP elnök. vn1. tvhat, biz. tag) ~.\hnosd. 
Doh~- Géza dr. egyet. tanúr, bölcsészdoktor, okl. gyógysze~ 

rész, a 1\Iagyar Tud. „A.kadénüa lev. tagja, BpesL, I\1
., 

Szerb-u. 23. 
Dolesch Gyula tul. IZiskörös, l{ossuth-u. 3. 
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i:.ule.:;eh ,]úzsef 
ván-út 2:J. 

lttl. (ker. elnök) Békóscsaba. (~r, rrisza Ist-

:!iJ:oHny Snroita, telj. i'iagybányn.. 
!JoJo,v:-:ehiaJ;: 'l'eréz telj. Bpest, IX., 1Iester-u. 9. f\í. 6. 
IJcn1oko~; .]únos lul. ?dagyarkanizsa, l\:ossuth-u. l. 
..lDn1njún Dt~lrt tul. Szor:nbaihcly, 1Iúlyús kirá1y-u, 3:-:L 
1I:o1njún Gézrt tul. Csúnytelek. 
IJo:rnján Júz~_;efné dr.-né iiZY. telj. Öriszentpéter. 
I.J'caúszy „~Jadii.r· lul. Csesztreg. 
Bu1·:-;zl~y i)ez~~ő lelj. Bpest, IL, Ganz-u. 6. II. 6. 
f)ür1:1er Pál tul. Topolya, CJr. Széchenyi-u. 698 . 
.[)ósa :lndrús clr. priinor ~n:tk[al\·i telj. IVIaroshévíz, I-Iorthy 

l\Iiklós-út 5. 
Dósa ii3éla- uzapanit;vi és inakfalYi tul. Tápiógyörgye. 
I}úsa llerenc J;:ez. Csurog. 
r;:fisa ÍSÍ.YÚnné lJl'irnor Blalifaivi ~z. l<'úy ]i:lYira iuJ. V. egy. 

ianúrsegéc1 1 ?viaroshévíz. 
Ii-óz.~a l\lúr(lia dr. lelj, (g,vógyszerészc1oktor), I-Ióc1Inet.:ővú

:s(11·hcly~ Gorzsa-lanya 1r1;3, 
Iliin1ütör lsh·úu dr. tul. ( gyógyszerCszdoktor) Szalnlc1-

;:;zúllús. \tasút-u. ::>. 
I>i*n\i.Hiir Len!~e telj. 82aiJ,1dszúllú:5, \,-asúl-u. :::L 
I>!·;,:~:;f_'!" Fri 0 ·ye:..; lelj ]:-_;"'"'·L,~1·1-c y·:tro-.:i ""\·lr 
1Jntgnn li.··:i·\?t;l telj. ·Í3p0~~-L: ~~iL.: 'I'Í1ük·Li·1.'t':_·úl .10. III. •)•) 
E)r:l.Sktrri;:·h r~teik1t (lú:icl: Dabóczi Lajosné). 
!)::·:t:~.li:o·;k·l;_ {~é:r.a ltll. Babócs:1. · 
~)i·üpfHt .I~rn6 tul. N'agysalló. 
f):·uga (~;viirgy tul. ?-.:aszó,:1, Szen! Islvún-Lér 13. 
);.>r;,1ga ·36zseú1é. :·;z, L'~Údas ./}.lil'-\.: Lelj. Szolnok, i\íúria-u. 
iD1il;rúnsz!-::;· f~rni!la (lúsd: dr. 1\:yakas Lúszlóné). 
L·udú~; .-:uuli'Ús t.elj. (n1tiszL\·.) l3pcst, II.. I\:acsoi-u. 12. 
t.:-11.:!ú~; :'·inclr!i~;nf. :-;z. \.'.1.idlle1· LiII:1· nokl. Bpcst, \i., Zápolya-

u. :2:2. l. 2. 
L,utlú:-: k<.:1~i (lúsc1: Zsoldos c;vürgvné), 
-, 1 - ;, • • 1 1 ]' •. . .... ~ 
VlH.<1~ :l:·il>:an o L. :..pest. ·v .. Pnnnonia-u. 32/a. I\T. 2. 
f:);:t!Ú'; K·\.ú!n1án kez. Csúli:l::>rnva. 
l:·uha i::ri:.;fóf tnl. ~\IarnshóYíz·: I-Iorlhv 1\liklós-út ·11. 
~)r:.h:~ Bélúné dr. okl. Lo2onc. · 
f),<.hn 'fiY<!da:· lul. l'.L:l<llonf(ik!_ijúr. 
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' IJuha. 'l'iYatlar1lé sz. Bors i\Karg;it lelj. l3ala(onfökajár. 
1hLlu~·its ir~n (lásd: Szász J{úrolyné). 
!)nna Bélán(>: dr.-né Lelj. Losonc. 
!Duronelly OliYfr teli. DehL"ecen, Baranyi-u. 3. 
l}u~a 3.~r;i(j tu!. :r.;y·iiregyháza. I-Iorlhy !\Iiklós-út 11. 
D1i:-;1HJ!\~· ,]"óz~;ef kcz. Barcs~ 1-Iorthy 11iklós-út 36 . 
Jl)rag-Gn lisiYún lelj. Szigetszentn1iklós. 
E}ra~koYi<'h Gézt: tul. (n1egyehiz. tag) Babócsa. 
DrúYay Júnos lelj. Bpesl, \ 1IL, Erzsébet-körút 13. II. 7. 
Dvorák ..:1.1rréd tul, Fól. 
])yorák I'.Yúndor aipensilH'Ili telj. Ujpest, Vörös1narty-u. 

21. 3. 
Dvorszk;r Béla cJr. tul. (g,yógyszerészdoktor) Szo1nba.thely, 

Szentháron1ság-tér 9. 
DYorsz!i:-.· Erzsébet nokl. Bpest, 111.! Lajos-u. 12"1. 
Dvorszl\y . .József tul. (111. :dr. kor1nánylan.), vrn. that. biz. 

tag, I:Inj1116.skér. 
i}\·ul:z.:-;úk ·.!Srzséhet nokl. Bpcsl, III.r \ 1örösvúri-úl GO. gylr. 

i.-:hero·én:.·i Gvnla telj. I\:ovúszna. l\:.ossuth-tér 3'1. 
!F~('kh~l!·cÚ ElH;lYka oki. l(o:n,\rorn, Szt. Istvún-körút ;3.l, 
iSt•se(li (~sapú :~oliún tul. ?'Tagyvárad, 1Iussolini-tér :3. 
r:;('St:lli BtL'lli:a (lásd: Szabó Júnosné). 
I~dt·nburg Piroska (lúsd: Söli Ferencné). 
r-:t1(í:·:-'.fny ~ldún.1 kez. Nagyatád. 
I-:l!iíesPnv _.\d:'unné. tal. NJ.~·vatád. 
i~ti~-i EÍk:s G;:öry;;rné sz. Ii1;{jr·sik Ilona lnl. Cinkota. 
lSg·er Júz:;el tul. I-legyfalu. 
ESgerdi (~éza telj. Bpest, l:'{., RCHhly~u. '.22. I. 1. 
1Sgervúr;\-· .Józ:-:.er old. Gyula . 
.li'.:ger\"Úry .Lú'-;ziú telj. (;yula (..:-\.rany kereszt gytr). 
Egi.·~- HJ1hnún n:1g)·en;redi tul. Szihalon1. 
ISg~·ed Ferenc t.c1j. (01'I tisztv.) ?..Iarosvúsúrhely. 
Eirved F'erenené sz. l\engel>:tuer Elelka '.ii~er{~zia tul. (retak-
~~-úlor) Szolnok, 'fornory-u, 27. 

l~hn1nn11 fsiYún telj. I\:oloz~vúr, Szentlélek-n. 5. 
§~hner .J"únos (~yürgy okl. Szo1nhaLhely, I-Ielyőrségi kórház. 
iShrenfeld Jen() tul. Beregr~í.kos. 
fShrlith .júiia (lúsd: Glasn'2r 1\Iik:;úné). 

649 



Ehrlich i\lihál~- telj. Bpesl, VIII., Bezerédi-u. •l. 
l~ibaeh Ilona ( 16.sd: Dernianyné). 
Eiinann László nokl. Jászó (gytr). 
Einczig i\iiklós tul.. lviunkúcs, Zrinyi Ilona-u. 11. 
Eisnitz Sándor telj. 'riszacsege, I:iorthy 1'1iklós-út 21. 
.Eh;seli: l(árolyné sz. Ii.ovacsik Elza okl. (a Chinoin Rt. tiszt-

viselő) Ujpcsi, Erzsébet-u. 18. 
Eisslcr Gsörgj:né sz. Itó?.savölgyi J_,, filargit telj. Bpcst, 

VI., .t\ré1u1-út 12'1. 
Ejurj' Lajos dr. telj. (ny. n1. kir. gazd. akad. tanár, gyógy-

szerészdoktor) I\:eszthely, Erzsébet királyné-út 33. 
Ekárt Gábor tul. Vecsés, I\:ároly-utca. 
Elek .tlndrús telj. Bpest, VI., I\:irály-u. 12. 
Elek Endre tul. Ungvár, IZ:ossuth Lajos-tér 33. 
Elek Erzsébet telj. Szolnok, Szapáry-u. 17. 
Elek István okl. Egerpn.tak·, u. i:>. __ Rély. 
Elek Ist:Yán nokl. IZisújszállás, (Orangyal gytr). 
Elek Jenö tul., n1egyebiz. tagr l\Iezölúr, Erdődy-u. 20. 
Elek Jenö telj. (drogista) 1-Itiszt, Rákóczi-u. 118. 
Elek i(etnén;y Zoltán .tul. Szolnok, Szabadság-tér 5. 
Elek l„eona (lásd: Szőke IZáhnánné). 
Elek 1.iiYia (lCtsd: I\:norr Zoltánné). 
Elek I)úlné <lr.-né özY. hé!v. Ujpest, .t\.rpád-út 67. 
Elekc!'.':1 G;yula dr. okl. Rákospalota, Desse\vffy-u. 12-1. 
l~lckcs 1!.n1re tul. Nagykapos. 
Elhnann lléht kez. Beregszász, Bethlen-u. 
í~lln1ann Ist\·ún lelj. I\.olozsvúrr Szentlélek-u. 5. 
Elsuer I„úszlúné sz. Jolúnli:ai iYilúría. telj. (tart. hely. is1n.) 
Ehner (i;yörg)· János okl. hadp. örn1. Nagyvárad, Csaput 

kórház. 
I~lzász I„h·ia (lásd: Barna ..:-\ndorné). 
Emánuel Antal tul. Bpesl, V., Dorottya-u. 13. 
]~n1ánuel Géza ifj. kez. Bpest, IX.r Ferenc-krt 2. 
I~tnúnuel Gézáné özY. hélv. Bpcst, IX„ F'erenc-krt 2. 
En1her l~ence tul. 1\vasujváros. 
!~rnher I~éla tul. Bpest, '\T., 'lilrnos császár-út 66. 
]~1nber Bélúné fiz.v. hélv. Túrkeve, Széchenyi-u. 1/a. 
E1nher ]Slen1ér dr. tul„ jogi doktor .A.bony, I\:.ossuth-tér ·!. 
En1her József tul. 1Iakó, :\rany János-u. 2. 

Ji:nüch Iiúhnún dr. okl. Bpest, XI\T.t Stefánia-út 1,1. Föld
tani Inléze!. 

!Sn•szt !\úhn{ra dr. okl. (ny. kísérleLügyi főigazg., főgeoló-
gus) Bpest, IX., IZözrakt~r-u. 2'1. 

JSndrc :-\nna okl. Szeged, l\.Ol'ona-u. 18 . 
Entlrénvi Ernő telj. Bpest, \i., ··vaclász-u. 3') IL 2. 
Endrés~ :Pál telj. Hatvan, 15oss~th-~ér 15; 
!;::ng;el ])ezsii nokl. Beregszasz, J\rpad-u. 36. 
:X~ngel I?erenc telj. (vegyész cloktorandus) Bpest, VIII., 

Banaha Béla-u. 3. II. 10. 
ISngel 

0
Súnllor okl. (drogista.) Nagyszalonta, Gön1bös Gyula-

úL 12. 
Engel Sándorné sz. Raduc~iner Berta okl. Nagyszalonta, 

Gön1bös Gyula-út 12. 
.Engel '7iltna (lúsd: Solt Béláné)._ 
EniJ;elné ch„~nl- sz. (ir6~~z .:\n1_1a Ersekvadk_crt; , 
I~ngelhardt J„ászló tul. Ipo'.ysag. 1-Iorthy f.l1k1os-ter 2·1: , 
I~ngelhardt Rezsi) örök. hélv. Ipolysag, I-Iorthy ?d1klos-

tór 2·1. 
l~ülHís Zoliún telj. Súrvár, Batthyúnyi-u. 26. 
_li1~firyME"intor ,Jeni) telj. (OTI tisztv.) Bpest, \TIII„ Dolog-

húz-u. ·1. (OTI gytr). . . ~· 
I1:(íry j[si'.:ún tul. \okl. vcgyészn1érnök), 1negyeb1z. tag, Nc-

1netbolv. 
Y~ő1·v 'Vilinos tul. (Bl. kir l~orn1ánytonácsos), Sárvár, l(os

s1~lh-tér. 
Eiii::,· \'ilinosné sz. H.ausdoor (\ll'nclia. tul. Sásvir, l{ossuth-

tér. 
]~iitYiis Lúszlóné dr.Mnl•. sz. ('sé.pe Julianna telj. Balassagyar-

n1at, Szentlélek gytr. 
E11er,iessy }largit (lásd: TZövesdy Lúszlóné). 
]~lJstein l!;ndre telj. Szan1osl·:rassó. 
I~:iistt•in Gézáné iizY. Strausz 1~aula hélv. Tiszafüred, Fő-

u. 7·12. 
f1Jrl·se F'errnc telj. (OTI liszt\".) I\:olozsvár, Eötvös-u. 5. 
íSrdt~Y .:~i.ladúr dr: okl. ftisztv.) Bpest, Royal Bizt. Társ. 
]~rdl'~·-(~ruz '.l'ibnr dr. egyet. rk. tanár, egyet. adjunktus, 

böicsósz doktor, .l\lagyar Tud .. .:\ ... kadén1ia. lev. tagja, 1Ia
gynr Chcnlikusok Egy. főtitkára, Bpest, II., Fő-u . .:19. 



Erdey {~ruz '!'ihornt'•. d1'.~né :B.erg l\íagcla lul., Bpesl, II., Fő
u. '10. 

I~rdt\\. In1rént-. sz. ;Forgon .-\nna telj. Debrecen , 1lagos 
c;yörgy-tér 15. 

ISrd.élyi Dt~z.'iii tul. I3pcst, ~XI., Lenke-tér 4. IV. 3. 
ICrdélyi ~)t•zs()n6 lelj. Bpest, XI., Lenke-~ér '1. I'V. 3. 
Erdél;ri (~;rul::i, ifj. telj. Pestszentlőrinc, ~'1.lla1ni telep 2/5. 
Erdl·Jyi Istvúnnó sz. 'Vel'css :0-:iúria lu1. Zákány. 
I<::1·dél;·i I'YITargil telj. 1-Iakó, I'degyeház-LL 22. 
Erdéi:-,·i }Kargit okl. 1\:iszombor. 
Erdélyi ~lúria Rrh~n iit. I-Iajdunácluclvar, I\:ossuth-u. 6. 
J~rdélyi Súndor n1indszenti tul. Zalalövő. 
J~rd{í; !)&la okl. f{ahó. 
Erdiís f'.;éla .\rpád J.,úszló telj. I\:őrös1nező, Fő-u. 22,19. 
I<::rdiís ()erii tul. Tarpa, I\:ossuth-u. 527. 
Erdős Istvún bér. Bpest, \il. 1 Szondy-u. 52. 
]~rdUs }lária (lúsd: J.r. Sf1rossy Györgyné). 
Eri.'.(í~; ;i,}arg-it ( iásd: Gróf Lajosné). 
I.Si·dfis !~1.i.hái~- okl. Bpcst, 'l .. 1\nkcr·köz 1. 
I~rll(í~; Olga okl. Bpe3t, II., ?dargit-körút 55. II. 5. 
i 1:1·dfíss:\· (~Pza i..UL I\:urtakeszi. 
íSrl:"{'U• ·Júnn:.; lui. 1-Iavasrnező. 
füényi G,·iirg;· lelj. Bpest, 11„ Torockó-u. :;. I. l. 
.t:Sr{·nyi G·vörg"\' tc~'j. Idunk:ics (fionvédkórhúz). 
!Srf>n~·i llsi ,.ú;\ · kcz." (jrkény. 

!~r{·n~·i I..ú'.~zló lul. Bpe:;l, \,"fL, 1\:Uroly J;;irú1y-út 5. 
:Erkedv Ft'I't'i.l('. kez. I\:stsz;::ntcrzsébel, Nagy Sándor-u. 5G. 
1~~rl\Pd~- F't'I'í"('Hf. ÖZ\". ~.z. Lúszló J'o!ún hélv~ Peslszcnterzsé· 

bct. Nagy Súndor-u. 56. 
i~rnsz! /:..ntirú:-; kcz. Sz6kclykcreszlúr. Pclőfi Súndor-u. 25. 
iG1·nszt; :,.;i!dú~; Ül. Szolnok, Szapú1·y-u. 2. 
.E~;-nye~; .júzst'f a :llagyar Nc111zeti ?l.Iúzeurn ny. főigazg·a-

Lú.ja: ukl. gyüg_yszc;:6sz, B1iesl, I:'(., Erkel-u. 19. ~ 
I~rnyei {}dön dr. telj. (ny. szföv. osztályvezető fÖYegyész, 

Yegyészcloktor) Bpest, XII„ Fe1TJ' Os:d~ár-1L 2::L !1. 3. 
Ji~!·Öss /i>.IH1oi.' nokl. ( gazd~llkodó) Furta. 
.ESril (~fza l;:ez. Szabadka. Biró ...:-\ntal-l6r 3. 
I'.~rlse~- (*;vula iclj. I\:unhcgycs. I\:ossuth-u. 5:38. 
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Erts~·:o.· l'ibnr : ~glúsi é:..; uagyPrcsei tnl. Pestszenterzsébct, 
Lázár-u. 58. 

Essh;rnanu :;\!úrton kez. Bethlen. 
EttY.el Zoltánné özv. hélv-. Ciara, Nén1et-u. 97. 
Éb~r G-ruln. telj. Bpest. II„ Széna-tér 1. 
Écsv Z~olt tul. Bpest, I\:ettöskereszt-utca 17. 
ÉhIC·rl: :1ndor lul. SútoraljaújheJy, Széchenyi-tér 9. 
Eies C-téza tul. (n1egyebiz tag, ker. társelnök) Diósgyőr, 

Arpád'U. 6. 
fi:;Ics Zoltán telj. Diósgyőr „fdegváJtó gytr". 
:fGle~~dy i\-'áargit okL (lásd: Lantos E1e1nérné). 
Éliás' Gézrr telj. I\:assa, :\1la1ni kórház. 
Éliás László telj. (drogista) I\:assa. Féja Dávid-u. 13. 
iGIIö Ist,·án és neje tul. Bpest, I., Tárnok-u. 22-2,1. 
Értekes Lajos id. okl. Solt. 
Ertckes La:jos ifj. nok1 (gazdálkodó) Solt. 

Fabritius Iienrik nv. 111. ldr. honv. gyógyszerészügyi föignz
ga!ó. Bnesl. XI.: I\:oYászna-tL 1·1. Tel: 258-320. 

F:.{hritius ·ll!enrilnt{• ~z. húrú 8;1,:nfii:is Ilonrt tul. Bpest, XI., 
Horthv J\liklós-út 128. 

F:ih!'i('iu~ Iinre okl. ( e,~yet:. g:vakornok. gyógyszerészc1oktor
je1ö1t. g~'Óg,vszerész zús?.lós) Bpest. XL, Gr. I-ía11er-u. 
'!-!. ( Gytr.) 

F'alcsik :lndriennc (lásd: Fel csiki 1\driennc). 
Falk Ei:zsfhrt (lúsd: dr. Sch1nicdt Bélúné). 
Faludi Jenéiné Uzv. tul. Bpest, "i/II .. I{irúl;.r-u. 53. 
Falud! Rt>zsö lel.i. Bpest. XI .. Ballagi Tviór-u. 12. II. 13. 
Fainh~lvi János 1i:cz. Felsőgöd. 
"lr.aluhel~·i ,Jánc:~né sz, ]3okor Ceeilia okl. Fe1sőgöd. 
Fanta \ 7ihnos tul. Szo1nbathely, Ópcrint-u. 2. 
FantPI Súndor ok!. (<.1 Chinoin Rt. tisztv.) Bpest, 'lI., I{i-

rúly-u. 82. 
]TantoI:r IstYán tul. Nagykőrös, Szo1noki·út 18. 
Farng-ú Erzsébet 1e1,i. Bpe.st. XII„ Ferr.v Oszkár-1i. '13. 
Farng·ú Isi'.\·áu te1i. 1Jinest .. t-\rpúd-út 46. Tel: 20-1-033. 
Fnra.~·ú Xstvún telj. ;\Iúran1arosszigct. I-Iorthy :\Iiklós-tér 7 . 

(Gvtr.) 
F:1rai;ó f(lára (lásd: özv. Lonkay Istvúnné). 
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Faragó l\.orné.l tul. Garadna. 
Faragó Jiornélné sz. I\ádár "\laléria ·okl. Garadna (Szent 

.t\nlal gytr). 
l!'aragó if[úria (lásd: Szúntó Istvánné). 
Faragó Sándor telj. Bpest, \T., Pannonina-u. •18. I. 3. 
Faragú Sándor telj. Bpest, XIII., Róbert IZároly-krt 60. 
Faragó Tibor telj. Bpest. \l., Szent István-krt 21. I\T. 12. 
Farfras .'1..ndor telj. Felsővisó, „Fehér kereszt" gytr. 
Farkas 1\ndorné sz. Sclnvcigcr Vihna okl. Baja, Petőfi Sán

dor-u. 67. 
Farkas .:-1nc1rás okl. Bpest, II„ Fő-u. 27. 
Farli:as .-\ntal Jánosné özv. sz. I\atona i\lárht hélv. Szarvas, 

.c\.rany .J ános-u. ,129. 
Farkas Béláné dr.~né sz. Széll Erzsébet telj. ? 
Farkas Etellut (lásd: Galatnbos IZáln1énné). 
Farln1s Ferenc tul., inegyebiz. tag, I\:apuvár, Eszterházy

tér 8. 
Farkas (~j·uláné iizY. sz. Xagr Ilona okl. 1\Iarosvásárhely, 

Széchenyi-tér 52. (Gytr.) 
Farl\as Ip;núc tul. I\:ecske:11ét. I(ocsihegy-u. 56. 
Farkas Iznrc telj. Gyöngyös (Szent Bertalan gytr). 
Farkas 1Ist:Y[u1 telj. (drogista) Győr. Szent István-u. 17. 
Farl;:as Isi_yánné sz. \ 7 olánszl;:y 'Viola telj. Győr, Szent 

István-u. 17. 
Farkas István telj. Bpest. 'VII„ Rákóczi-u. 27 /b. 
Farlu1s Jfst\·án telj. (drogista) Nagyvúrad. P~úkóczi-út 7/b. 
Farli:as Jenfi telj. Bpest, '.TII., Barút-u. 9. fszt. 2. 
Farl;:a~; János tul.. n1egyebiz. tag, 1lárpalota. 
Farli:as József tul.. n1egyebiz. tag, Súndorfalva, Széchenvi-

u. 11. 
Farl;:as ,Júzsef kez. llác, I\:onstantin-tér 9. 
Fal'kas I„ajos tn1. "'i,7isegrúcl. 
Farkas :\Iagda (lúsd: I\:ugler Isivúnné). 
l<'arkas I'i-Iárta (lásd: dr . .Tákó 1\nuferné). 
Farkas 'Pál dr. okl. fclrogista). bölcsészdoktor. Nagyvárad, 

Hitler Adolf-u. 27. 
Farkas Púl:né dr.-nf sz. Szász }1fargit telj. I\:isknnfélcgy

háza. I-Iolló Lajos-u. 28. 
Farkas Sándor telj. Nagyvárad~ I-Iitler 1\.dolf-u. 1, 

Farln1s Sándor firökösök Érsekújvá1-, I\:ossulh-tér 3. 
Farkas Sándor dr. telj. gyógyszerészdoktor (főv. tisztv.), 

Bpest, \iIII., I-Ioránszky-u. 20. 
Farh:as ·v· cronil;,:a (lásd: \Viedrich I\:árolyné). 
1;-iazekas .-1ndor telj. Debrecen, Szatr:nár-u. 7. 
:E'azeha-s Edit (lásd: nernes Salan1on Béláné). 

' Fazekas G~·uláné dr.~né tul. Polgár, Horthy 1Iiklós-u. 11. 
Fazekas IsiYán nokl. Baja, Szent }\.ntal-u. 9. 
Fazekas János dr. telj. állarntud. doktor, n1. kir. pénzügyi 

fooalmazó, Bpest, XI., Ercsi-út 143. 
Fazeli.as liornélia okl. Baln1azújváros, Debreceni-u. 1. 
Fáber iintalné özv. hélv . .)Jagybánhegyes. 
Fábián E1nilné dr.~né sz. \'Vidn1ar Pia okl. Tiszaroff . 
Fábián Gl~za. bér. I(atymár, Német-u. 1'1. 
Fá.hián~U:erén~'i Lajos vitéz telj. Bpest, XI.! Sopron-út 

70. I. 2. 
Fábián ?ifelinda (lásd: ifj. I\:erényi Lajosné). 
Fáhr~· ..-\ndor tul. Szentistván. 
Fábry ()diin üt. Balato11sze1nes. 
Fábr;r Ödönné sz. kovú:~znai Csutak Edit tul. Balaton

sze1ne::;. 
Fáczún~·i !stYán dr, tnl. syógyszerészdoktor, Bpest, X., 

Elöd-u. 2/b. 
Fáczúuyi !styán id. telj. Bpest, .:-\llo1nús-u. 22. 
Fái G~·ula telj. 1Iunkács (Isteni Gondviselés gytr). 
I."áncsik :Lajos bér. (ref. egyhú.zgondonl~), Si.in1eg, I\:ossuth 

Lajos-u. 13. 
l;'fty I~IYira (lásd: Dósa Istvúnné~ prin1or n1akfalvi). 
Fá;· Ignúc tul. ~IÉP elnök, Nagytétény. 
Fiiller János tul. liajduszohJszló. Rúkóczi-út :J. 
Fiiller János 111. kir. honv. gyógyszerész, Tl-Iarosvásúrhely. 
Fehér Béla Ii.úrol~· telj. i\Iísko1c Csabai 1):apu 9. 
Fehér Dczs() tul. Tápé. 
Fehér (\Veisz) :Ferenc. okl. (drogista) Pestszenterzsébeti 

Nagy Sánclor-u. ,!9. 
Fehér G~·örgy tul. Nagykőrös, Patai-u. 1. 
Feh6r !n1re telj. I\:iskunfélcgyháza (Segítö ?ITó.ria gytr). 
Fehér li.ture kez. 'fevel. 
Fehér. Istvún tul. Bl~dafok, Szent István~tér. 
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ITchér Istvúnn{ sz. ~„at1únyi .3idrien1H.» telj. Bezdán. 
Fr-hér !_,ú~zlú lelj. Bpest, '\TI., Dalszínház·-u. 10. 
I.i'ehér J„úszlú dr. ny. n1. kir. honv. gyógyszet·ész-főiguzgaló, 

(gyógyszeré::zdoktor) Bpesl, :.:II.. Gön1bös c:yula-út J/a. 
II. 18. 

Fehér ltlúria okl. l(ecsl~ern&t, József-tér. 
Fehér DKildós telj. (kereskedő) Szolnok, Szapáry-u. 2:3. 
Fehfr ~liildósné llr.-n6 ~;z. Y\ánitz .:'inna telj. l{aposvár, 

Tisza-11. 
Ii'ehérkuti Oszl,úr okl. Bpest, IX„ 1'1átyás-u. 13. 
Fehérpntnlty Pál tul. Besenyszög. 
ii'ehrenl!~il-{~ruppt'nherg Béla Ioyag· 111. kir. honv. gy. aligaz-

gató, Nagyvárad. 
Fejes Ferr-nc tul. Nagykan1arás. 
Fejr.s 1stvúu telj. (föv. tisztv.) Bpest, I., Lovas-út 17. 
Fejes i'Vózscf tu1. l{unágota. 
Fejes I,ajos bér. l\:evern1es. 
!Tt•jér 'B:trna tul. (111egyebiz tag), l'Jagyszöllös, \Verhöczy-

tL 57. 
]_i\,jéT EiniI :\ntaJ tnl. Bpest, \ 7IL. ::\Iaclúch In1re-lér 1.. 
]i'ejPr F<'renc tul. I'fyíregyh[tzn, Rúkóczi-u. 16. 
Fe,i2:!' !Inna !clj. IColozsvúr, Csókn.-u. '.2. 
Frjí•r :nonlia ( lósd: Ciyuró Lajosné). 
Ft'j['r ]\;(\'{u1 ke?:. Scpsieszentgyörgy, Szabadság-tér 5. 
F'ey~r .Jolán sza11nári t.ul. J-Iajclunúnuclvar, I\':ossuth~u. 1171. 
Feyér .József sz:1bnúri tul. I-Iajdunúdudvnr. T'\ossulh-u. 1171. 
FPket~~ :1.nü:n· telj. Bpest. I::'.C .. Ferenc-krL 22. 
Fe!n~te . .\utal telj. (111e_g~rebiz„ képv. test. tag) Zsibó. 
1F'el;:etc En11n~· ( l{lsd: Plcszkó.ts "I'iborné). 
]<'phett'· ]Gndre lelj. Zsibó. P~úkóczi-u. 5. 
FPkt>tr· E1':ira nokl. Bpcst, :'\:III.. Róbert h-:úrol:v-krt 10·1. 

1 Gylr.) 
1FPht'ie E1nre Lelj. N'agyvúrad, 1\:ossuth Lajos-u. 6. 
!<'t>l~el«? Xsty[ui kez. (felső ker. iskolút végzett) Túrkeve, 

Széchenyi-u. 1/n. 
Kj~l'lH.'Íe János nokl. Pestszznterzsébe~ ( l\Tag:var I\:orona 

g:vtr). 
Fekete l\.úlinún chllJ:)lczi nokl. Dcbrei::cn, Ferenc .Júzscf-úl 1. 

Gytr. 
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Felie!P. I\ároJ~- telj. Bpest, IX., )Iester-u. 9. I\T. 3. 
Ft•1i:ete Lajos tasnúdi telj. (n1tisztv.) Bpest, XII., Nagy

enyed-u, 11. 
FPkete Lúszlú nokl. Szeged, Iiáivárin.-u. 11. 
FPkete ~.7iin1cs telj. (illatszerész, gyü1nölcs és papír nagy-

kereskedő) Bpcst, I., .f\ttila-krt lD/21. '· 
F'e-l;:ete Zoltán nagyiYán~,·i luL (a. Bpesti Gyógysz. I\aszinó 

alelnöke) Bpest, \T., Nádor-u. 2-±. 
i?eliete Zoltánné nagriYÚnj·i sz. haraszti Bernolák Janka 

nokl. Bpest, V., l'fador-u. U. Tel: 126-387. 
Ji't•kés1uízi Zoltán tul. Beregszász, Rákóczi-tér 1. 
Feicsild :1.drienne nokl. I\:ecskcn1éL Csongrádi-u. l. 
iTelcsiki Lóránt nokl. I\ecsl1:e1nét, Csongrádi-u. 1. Gvtr. 
Feldn1ann Géza okl. Tolcsva. -
Feldnun1u Isio:ún telj. Bpost, \TI„ .A.nker-köz. 1. Tel: 

223-035. 
ii'e}d1nnnn Ist.Yún telj. \ 7 „ Szent István-krt 20. 
lF'c1dine:~se.r Pú1 kez. rrörökszent1nik1ós. l\:ígyó gytr. 
FP!hcr I..„ajos kez. Sarn1as{1g! \Tasút-u. , 
F'Pller ]J'rida telj. Telcs. -
:Fi~llnt•r ~·~ú~zló feldeu.·1.i;i tul. Cegléd, I\:őrösi-út 5. 
K<'elszcghy f~yula hér·., ilfúd. 
I.1l'1Hlri!:h :'hrnold telj. Bpest, \TII.. Thökölv-út 2S. {G:vtr.) 
lFi'ny.fi JLúszlúné ~z. hernei Júnús f~\'<l okl.. !\olozsvúr,' ?lfri.-

júlis-u. 12. 
Fen:;vt's 0Iili:~a tul. Bpest, \TI., Teréz~krt 22. 
FenyY{'" ZoH{u:n1P. özv. hélv. Bpest. \TII„ Erzsébet-krl G. 
Fi>rP11csik .:-l!:1dÚ!' noli:l. ÍBrd (Szcntháron1ság gytr). 
f?Pl'{"!H'Z /~rnn dr. telj. (egyet. n1n.gúntanú1:. az Egvctc1ni 

C;yógyszc!'túr -;;czctéíje) J.;;:olozsvúr, Trcfort-u. ,11 .... 
FereiH'Z lirnre tu1. Törökszenlrniklós. E:ossuth-11. 161. 
lli't>I't'IH'Z Jf1nr!>né ~;;z. li'rnh1k ~'%..n:aa tul. Törökszenlrniklós, 

I\:o~sulh-u. lGl. 
I.'f'renc:z. 1st-~·ú:; vHfz kez. Bclalinc. 
Fere;1ez "i/ilrna dr. (!(1sc1: I-Iccscr I\:áln1únné). 
]';'erPnczy :'irpúd hór. Bpcs!. XI.. Szcnf- Irnrc herceo·-úl SG. 
F~'!"t'llCZ?; C~Ezúné S? .. Thury Sai·oH:t telj. I-I6vízsz~ltanr1r{1;;. 

:'\ndr:íssy~u. 10. 
Fc;·pn~·z;v {~yuht i ul. :üunkúc;:;;. 



Ferencz;r István telj. Székelyudvarhely, Rózsa-u. 7. 
Ferentz;r István pri1nor patal;:falvi telj. (1v1ABI tisztv.) 

Bpest, VII., Izabella-u. 2. 
li?erencz;1· Jűnos dr. tuL (gyógyszerészdoktor, megyebiz. 

tilg) Idunkács~ ..:-\rpád vezér-u. '13. 
Ferenc.z;\- József telj. Bpest. III.. Tin1ár-u. 17. ill. 3. 
Ii'erencz;r Józsefné i!r.~né sz. !tirner 31ária telj. 1Iiskolc, 

Bors vezér-u. 43. 
Ferenczy Tu'largit tuL Tata. 
:i.i'erenczy Pál 'Vili:tor tul. Naszvad. 
Ferencz;r Sarolta nokl. I{olozsvár, l\látyás kírálv-tér 34. 
Frrencz;1· Tibor telj. Bpest, VI., Király-u. 12. (Gytr). 
Ferjentsik Zoltánné dr.Hné. sz. l-1lór Ida okL Bpest, V„ Pan-

nonia-u. 58. r. 3. 
Fernengel Ott6 nokl. Székelyudvarhely. I\:ossuth-u. 33. 
FPtter i!ános tul. Doroszló. 
Feuc-rstr'in ]!ori:1l~a kez. Nagyilonda. Horthy l\Iiklós-u. 39. 
FPzi~rht>r f:Sézsa old. Szn.badka. Sehos:.berger gytr. 
]'i'{>r"1er }:..1rrPr1 tu1. Scnsiszentgyörgy, Bocskay-u. 6. 
];"f>rlP!' BP1•nút t:e1j_ 1Jzon. 
Ff>'.l('l' 'Vi11nn'.i> tul. N'.1gvv:'1rad. Sztaroveszkv-u. 20. 
F{\r1::r 'Vi1rnosn(· sz. P:~:e:orn :\nna okl. NÜgyvárad. Szta-

roveszky-u. 20. 
p:,ln1 Ohi:a J::ez. c;vula. I\:ossnth-tér 36. 
FP1r\·ps r~{· 1 a farn1;cti old. Szah11:\rné111eti (Szl. Istvún gyrt). 
F{·n:-,·es Bé!a telj. Bpest. II., Fazekas-u. 8. I. 1. 
Fén:;es 1f_,a,jos te1i. Brllassagvn.rn1at. Zrinvi-u. 9. 
F{~n:res S:í.ndor ifj. telj honv. gyógysz·. fhdgy, 1Iisko1c 

Helyőrségi kórház). 

Ffn:res Sándor okl. Rimriszon1bn.t. Forgách-u. 12. 
Fényh:d1n;; :\rpádné 1izY. hélv. Túrterehes. 
Firda I·;úroly telj. Bpest, \TIII.. 11átyás-tér 3. 
Fi.hH;; !stvún dr. okl. (n1. kir. úllo.torvos) Derecske. 502. 
:Fi<•rI;: .~!ajos bér. Júszúrokszállús, 1Ióczár-tér 1. 
File:}p ~~r-Ia tul. ll'fakó. 
FiE~1nvity 31Hadin!ui tu1. Szcntt:1n1;ls, I-Iorthv i\f-.út lfl. 
F!!ó -]ú:10:1 dr. !n1„ ·jog-i doktor. Bne::;t. \TIII. i'dátyús-tér :). 
Ii'i!:i 7'Ec::1ga hélv. I\:Íslrőrös~ I\:ossuth-u. l. 
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Fintor .Jenő lelj. (QTI gyógysz. felügyelő) Bpest \TIII., 
Fiu1nei-út 10. 

Firán;\·i Isfyún telj. Zon1bor, Csihás Benö-u. 10. 
li'iron li~élúné dr.-n6 sz. Olúh Gizella telj. Bp2st. \TII.. I\:i-

nály-u. :11. IL 2. 
1F'is{·h '..?,(:ltún okl. I-Ion1okte1\:nye (Turul .gytr). 
Ii'i~;(·h~·r FPrene telj. Tornalja. Fö-u. 1:3. 
l"iseher .József dr. tul. Jánosháza, Berzsenyi Dúniel-u. ,12. 
Fischer .József telj. Sárosp:itak. 
Fiseh!'l' Zo!f::'1r. nokL J{isvó.rda. Szent In1re-tér 1. 
Fitos Erzsébet (lásd: Illyés Lajvsné). 
Fitos :Fer!..•ncné i:iz\-. hélv. "'Vállaj . 
. Flanun István telj. Bpest, V., DoroU.ya-u. 13. 
Fleischer .:\nna (lúsd: Geist I\:áln1ánné). 
Fleischer Rúzsa telj. Szab::tdka 11.Iussolini-tér 5. 
Flie1_.; Júz~;ef dr. honv. gyógyszerész, Bpest, \lend-u. 10. 

Tcl: 357-228. 
Flc:dt•rer -li~1·n{) (1úsc1: Forbúth Ernő). 
~Flúdcrer Jfstvún dr. le1j„ OI\:I adjunktus („sub ausp1c11s 

gubcrnatorís" gyógyszcr6szdoktor) Bpcst. 'lIII„ I\:isfa
ludy-1.L 2S;'b. 

'H."lódl't't'r .]'en{) iul. Csepreg. 
Flohr ·1'úz~.;pf lul. 1..:::0102svúr. J\Iútyús kirúlv-iér 28. 
lii'lúra :L;1,ios lelj. I3pcst. I.. I,ogody-u. 57. · 
]_i'Júriún if~C-za !elj. ~\íarosv'.lsúrlÍcly. frr. Csúkv-ut:ca 28. 
I;"Higl :lnta! !c1j. I·Iódsúg. Jókai-u. J G. · 
Fodor .-\l:uiúr tu1. P~ozsnvó. Ilúkóczi-t:ér 12. 
Fodor ISlP!( iul. (biochcn~iai doktor::indus) Nagyhúnya, Szt. 

l\Iiklós-t:ér 22. 
!"odor 't""l'I'l'H{'. lul. Szentetornya. 
]i'odor !sl-Yún telj. Briest. IX„ :l\Iesler-u. 6:3. IL 26. 
:Fodor lrsfyún telj. (OT'I gyógysz. feHigyclő) Bpcsl. 'lIII„ 

Dologhúz-u. -1. , 
li'odor Jfiz~,;el' telj. Bpcst. \TIII .. Józscf-krt 85. 
Podo!' .}úzs~·fn(1 ~züL TI~al\sa;r ]:\Iúra okl. B~)est. 
F'odor }fú!'{on lelj. Baln·tonzan1úrdi. · 
\cdor )~úr'/p1n1(· ;.,z. 'E'iirök •nizPll:1 1u1. Bnlalonzan1úrc1i. 
I•odor St!IH!11r tul. Decs. 
Foder ~úndor l\:ez. Csúkúnycloroszló, \tasúl·n. ~(\;). 
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Fogarassi ]!'erenc telj .. Nn;rí'Várad, liaclikórház 129. 
·u'oh!'".Z Itichárdné p{u·dún~·i sz. :r.«:orYáth 2\iargit tul. Pilis~ 

csaba. 
Fok;.- I1ure Ferenc telj. Bpest, \T., \Táci-út 5:1. 
Folk1nann .4.rthur Ist,·ún telj. Ra1i:an1az. 
FnIIunann Ferenc tul. RakJ.nu1z. 
Folh1nann l„úszló ielj. Bpest, Xf'i,T., Gizella-út. :3-1. 
Fo1Innann I.,{1szlóné. sz. bálint[alYi :Búlint I\Iargit telj. To

kaj, Rákóczi-u. 92. 
Follinus liKarcell tul. 1-Iosszúpályi, Hajna1-u. 364. 
!<'oltényi Súndornó clr.~né sz. l~olla I\ataliu telj. Csorvús. 

Deák Ferenc-u. 15. 
Foli.én~·i Zoltánné dr.-né okl. Csorvás. 
Foitinek .:\urfl tul., n1egyebiz tag, 1'Jagyso1nkút, Rákóczi-

út 2. 
]<'oltinek ;;dún1 nokl. Nagyson1kút. 
Fontos (jfz11 dr. lelj. Bpest. \'I„ Csengcry-u. 74. 
Fontos .Jen() bérl. l(ispcst. Szt. Tnn·e hg.-út 62. 
I<'orh{tth (Flúdt>rrr) IGrnG bér. Csepreg. 
Forgúeh L?erencnó dr.-nt' sz. r.ra111ús Rúzsa telj. So1yn1úr 

\Szent ~\fargit µ::Lr.) 
Fergúch )fúno .... 1H-; iiz-..-. hélY. l\:.iskúndorozsn1a, ... S.rpúcl-u. 2. 
Fnrgúc·s ]}t>rnút tc1j. Bpcsl XT\T .. Duinonkos-u. 10. 
!:"org{H:s (;:.:tila. okl. (grafikus, a Gyógyszerészi Sze111le raj· 

zolój:t, :.;ajtókanE:rai L1g) 2\Ii$kolc, PozsonyÍ·Út '.2. 
Forg·{ies Jii;.úrol;; ill.. B~ij<:, Dcúk Ferenc-u. 1. 
l<'orgúes F.ús·.i;lú t.ul. \ 7úc. B11dapesti fÖ·Út 14. 
Forgúc·:• Y ... 1::jza ( lflsd: dr . .:\nda 'l'iborné). 
I"orgon ..:ln na (lúsd: Erdey I1nréné). 
"Forgó (~úhn;:· 1111. I\:nrcag. Széchenyi sugúrút 7. 
li?orliiy Géza tul. Sükösd. 
Forra:v 'l'ihorn{'. z..;z. I:.1isel .-llisz telj. 't 

Fournier I(úrol:; {h:. lltl. (bölcsészdoktor) Nagyig1núnd. 
Fó:nag~· ISndre J{ez. Lovasberény. 
Fúnag~- Súndo!' t.nl. „\lsód:iho.s. 
l1'úri:-; ~Srzsfhet okl. Péln1onosf..or. Szent Istvún-u. ·128. 
~"filílrs E;.f!a tul. \]\:clcti T\:eresk. 1\knc1én1iút ;;égzctt) IZ:un-

1nnclnrns. 
Földes 1Grni> t.nl. :i\·Iagyardiószcg. 
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]."CHdes .lí."erenc telj. Szentlan1ás. 
l<'iildes Jenü lul. Zon1ba. 
.F'öldes I,ajosné özY. hélv. 'i/eszprén1, I\:ossut.h-u. 23. 
li'fildes I~úszió okl. Bpesl, \ 1111., Baross·u. 111. 
.§..'öldényi ./h.lajos telj. (az OGYOE t.itkúra, sajtókan1arai 

ta.g) Bpest, './III., Népszínhúz-u. 2í. Tel: 340-31,J.. 
Földi Súndor lelj. Bcreg;-.;zúsz (.:.\ngyal gylr). 
lfüldi Zoltán dr-. e,~yet. rnugúntanár, vezérigazg~!.lÓ Chinoin 

Rt.-nál 1 Ujpest 1 Tó-u. 1-3. 
l"ördűS I ... ajos tul. l{ecske1nét, I\:uruc-tér 2. 
l<'örszier .:lrtur _-1._lhert: okl. Beszterce, 1Iug,yar-u. 38. 
l"raknó;\-· Ödön n1. kir. honv. főgyógysz. Székesfehérvár. 
Frank I~éla telj. Ujverbász, I-Iorthy lVliklós-út 76. 
li'rank Ernő telj. Sala1nás. 
Ii'rank Ödön nokl. Bpest, XIV. 1 Bolgár-u. 13. II. ·11. 
Ii'rankl /kntal lelj. Szegedi ;;icl. ker. elnök Szeged, Dugo

nich-u. 30. 
].<'raukl József :Lelj. a szegedi Gyógyszerész 'l'esliilel tb. el-

nökei Szeged, Szent György-tér 6. 
!?ranl;:ú :lntlor tu!. Szeged, Dugonícs-lér 1. 
.Frankó rtiargit (lúsd: \ 1arga Súndorné). 
i:_;ranl;:ó Zsuzsa (lúsc1: 1\.ovó.cs LúszlónC). 
:lF'ráier .:lrpúcl lelj. (földbirtokos) Tisza.fUred. 
].i'rünkel ?1Kúzes tnl. I{övesliget. 
I<'reiszhcrgel' Ii.úrol~· tuL :.\íe:.::öko111úron1. 
Frenda Zsig-1nond i ... ú~:.-:lú telj. Bpest, \TI„ I\:is Júnos~u. 1. 
Frencht Zsig:n1ondné sz. ?.Iaga Irén nokl. Bpesl, \,TI., I\:is· 

János~u. 1. 
:Frenkel ::i-IalYin telj. Bpest. \TI .. Izahel1a-tér G. (Pharnu1-

cia rt.) 
I<'rcund 1~ie1l;:a ( lúsd: "\Vappcnstein ?1-Iarcellné). 
Fridli Eiezsö dr. egyet. 1nagánlanúr, 111. kir. orsz. bírósúgi 

Jővegyész, az Orsz. Bírósúgi \Tegyészel.i In.Lézel igazga
tója. bölcsészdoktor~ okl. gyógyszerész, Bpest~ II., Szi
lúgyi Erzsébet fasor 1/a. 

~tridrieh ()di.inn6 sz. Spnner i\1argit nokl. ( tanítóntii okl.).• 
Szcnlgolt.húrd, Deúk Ferenc-u. -'l. 

]"ritlrich Sándor lul., törv. hal. biz. tag, Pécs~ Rúkóczi-út '.38. 
l<'r!ecl :1nnn (lúscl: dr. Bodnár Ignácné). 
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.lF"ried !)ezs() telj. IZ:olozsvár. 
li'ricll SúrHllir tul. I\:isvárda, Szent In1re-tér 1. 
ITrie<l Sándor okL Devecser (Szentháro111ság gytr). 
:F'ried Sándor nokl. l\:olozsvár (Opera gyir). 
l''rie<l Súndorné özv. hélv. H.ákospalota, Bocskay-u. 51. 
li'riedlünder Zoltán telj. I\.assa, Pető.fi-tér 11. 
liTriecln1ann .tlibert okl. I\:assa. Bercsényi-u. S. 
llriecl1nann /irthur telj. l\:assá (Szentháro111ság gytr). 
l"i"'rieLl.nu111n E3éla tu.1. Bátyu, \iasút-u. 85. 
lfried1nann József telj. Nagykapocs. 
]3'riedn1ann ldargit (lásd: Roszner Her1nanné). 
].frietl1nann Rezsö okl. l{ulo.. 
Fried1nann Sándor telj. I\.assa, Fö-u. 122. 
Friedrnann Sándor ürök. hélv. Nyírbogdány. 
Friedrich Ö<líin tul. Szentgotthárd 1 Széll J{álrnán-tér 12 . 
.RT'ritz Erzsébet: (lásd: Zágon J ózse.fné). 
!Trinali .tlnna (lásd: Ferencz I1nréné). 
lTrindt li~éla tul. Ilosva. 
Frisrh i\iliklús okl., FUn1aszon1bat, II., Rúkóczi F.-u. 4·1. 
1;-risch Sú.adar telj. (illatszerész), Ungvár, Jókaí-park 15. 
].i'riss '.li.'ibor kez. ?.Iosonszcntjános. 
Frits l.!:rnöné clr.-né sz. SzalJlúczky IH:agda telj. Bpest, \TI., 

l\Iunkúcsy 1Tihály-u. 3-1. " 
Ií'rits (~éza dr. örök. hélv „ Tolcsva. 
FrHs Zoltún kez. Tolcsva. 
ll'ritseh Ű!-iZl\úr tul.. lörv. hat. biz. tag. Naszód, Szt. Istvún 

tér 19. 
Fröhlich .:"inclür okl. Szeged, Egyetenü Gytr. Dó1n-tér. 
Frö.hlich ..:lnna (lásd: Szentcssy Istvánné). 
Frölieh Gyulúné clr.-né dr. SzülHíssy ..:1drienne üt. Buda-

pest, XII., Gön1bös c:yula-út l/b. 
Fruehter ~eg-ina nokl. Alái.·~nnarossziget, I-Ionvéd-u. T. 
Fugel !siYán Ltll. I\:clssa, I\:ossuth Lajos-u. 19. 
li'unk (*izella (lúsd: dr. Szinger Dezsőné). 
Funk Józse.f telj„ Bpest, 7\:I\T„ Szabó József-u. 21. 
l<'iihrer_.:ludor telj., Fegyvernek (1\Iegvúltó gytr). 
Fiilep .'\gosion dr. tul. Bpest, \T„ \iúci-út 5·1. 
:llTiile,r .'1..Iadár iul. Nagydobrony. 
ITii.Hip ISndre tul. Bpest, IX., Gróf I-Ialler-u. 1.6-18. 
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!TiiHip Lajos bér. Oroszvár, Fő-u. 143 . 
lFiilöp Lan1bert Zoltán telj. I\:iskúnfélegyháza, Deák Ferenc~ 

u. 3. 
]:<iilöp Péter lul. Bpest, \TIII., Né111et-u. 32. 
:Fülüp Zoltán okl. I\:iskúnféleg:yhúza. 
~:?üredi úlúria (lásd: Rí e del Gyuláné). 
i<'iir.st Elen1ér tul. Sorok.vár, Grassalkovich-u. 90. 
Fiirstner Déla dr. tul. (gyógyszerészclok:tor, egyet. gyak.) 

1'aracköz, Fö-u. 536. 
:Flirstner :Béláné dr.wné sz. PetrúsoYits !~rzsébet telj. Ta-

racköz, Fö-u. 536. 
l<'iistuer .IstYán okl. J{ula. 
Il'iirstner Ferenc telj. Bezdán. 
:Fiirstner István kez.: Bezdán. 

Gaúl Béla 1.;:ez. Baktalorántháza. 
Gaúl Béla tul. inegyebiz. tag 1 Jolsva, I-Iorthy-tér 413. 
Gaál Dezső tul. Csákberény. 
(;aúI G{·za n1ező1n1tini tul. I\.úlló, Erzsébet királyné-u. 12,1. 
(~aúl Géza lelj .. Pécs, I\:irály-u. 2. 
(it:.úl Gusztáv okl. Tiszaluc. 
Gaál (~~;ula kez. Fényeslitke, 
Gaál Jl.rén (lúsc1: dr. Ur1nónczyné). 
(~aúl István tul. Füzesabony. 
Gaál .]únos tuJ., Nagybúnya, II., P~úkóczi F.-tér 9. 
Gaúl J(izs~:. dr. (lásd: dr. Szebellédy Lúszlóné). 
Gaál Iiáln1ún telj., \-'"úr1nezö. 
G\aúl I,ajos telj. 

0

I\:iskúnhalas. Szilády .t\ron-u. 9. 
Gaúl r~~arg·it (lúsd: Szörtsey Gézáné). 
Gaúl Ödiin telj., Bpest, VI., Kirúly-u. 112. III. 11. 
Gaál rl'ihorné sz. Zo1nhury i\.lúra bér. Pestújhely, Dr. Szücs 

Islvún-u. 2. 
Gadún:ri (Göhel) li\.úln1áu Yitéz lelj., (kötszergyáros), Bp., 

\TI., Bul:1.rovszk:r·-u. 2:3. 
{}adó Iinro dr. okl„ \iác. 
Gajcla PúI tul., Siklós. Pé~si-u. 24. 
Gajdúes 1Grzsébet (lásd: I-Iorvúth J\:áln1únné). 
Gajdúts ~Iihúly n1. kir. honv. főgyógyszerész, 11arosvásúr~ 

hely, }Iunyadi-út <17. 
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(~a.jzút~ó .Eenóné dr.-né ~.;z. Szú~.;z Olga telj. Szntn1úrné111cti 
C:r. Csúky-u. 8-10. 

(~aianthos I~Pla tul. Pests:1.cntcrz;.;ébet. Nagykőrösi-út 2í. 
(iah1n1hos tiúnos dr. lul. (úl!an1tncl. doktor) Eger, 11eúk 

Fercnc-u. Í'l. 

(~~llnn1bcs .liiúbnún tul. ,:\cs és Gönyii. 
(.'.aian1hos i(úhnán iul. Csn~·;ó, Széchenyi-tér 2. 
G·alanll:o~; ICú!n1ánn6 sz. 5"a!·l1:as l~tclka nokl. 1\cs. 
(1nlun~bt~s SaroHa. telj. PesLszcntcrzsébet, Nagykőrösi-út 27. 
Galaia Lúsz!ú Lul. F-ülöpszúllüs. 
(~;.:.!ié ('nrnéiia kez. ll'onyód. 
(~alló G~za tul. F'onyócl és J_,eng~ycltóti. 
{~aHinr:. Eéia tuL I·Tódn1czövúsárhcly1 Da1njanicl)71:1 . .JS. 
(\alius ,lfenó Lelj. Sopron. 
Gali;r 'i'ihor li:fzsn1úrki telj .. Békéscsaba (Sas gytr). 
(~nnder ]Jona ~;]. SkoinszUJ.;,<1 Lelj. BpesL II., F'ö-u. ·11-·1:3. 
Ci:tra IDez'.-;í) telj. (i!lai.sz.) Nagyvárad, Beöthy Ödön-u. 2í. 
(~ara .József iul. I·Ialzni, lj'ö-u. 512. 
(;arai Ferenc okl. Szabadka, I\:ígyó gytr. 
fiarrd .~e:aiJ tul. l\:assa, Szent Istvún-krt. 2. 
(~Ul':un ((l.ararntH~z) !Srnö tul. Bpest, J.:I., I\:ovúsznai-u. 14., 

öttevényi jognyerles. 
G:lra;v •nyula nokl. ::.Iezőberénv, Petőfi S.-u. 32. 
G[11·ay (~yulr:. okl. l\-Iezőherénv.-
{;r~1·da- ll:rl·n (lásd: c;yepcs.sy -Béláné). 
(:lasLú Bélúné ;;ilfz g·ú:.;pa!:lld öz„·. hélv. I\:örösladúnv. 
(-ll~~;parii7• -3nlún (](l~d: C:":J111uy (l\:au1'111ann) ErnöiÍé). 
C\:p;alda {~;.·örg·;\· telj. I~úkosszcnlinihúl;i', Józsel'-u. 80. 
CnYnll{·r F ... :1jnsnf dr.··nf sz. :ilik:• .. ; ISdit tul. Debrecen. Jú-

nos::.:i-u .. J.J. 
{~~l;rer J?i•rezH'. kcz. Szubaclka, \Ye:;selényi-u. 77. 
(~ay(•r .§úzs;:fnG ~;:r,. Lnezka 1;:.ataiin bér . .Júszjúkóhal111a. 
Qaz:-;i K•~cI·enc okl. SzahiH1ka, Sz&ehenyi-Lér -1. 
{~úhnt .:'1.ndo1· Lelj. ( gyógyúrunagykCrcsk.) Bpcst, 1/., Szi

gct~n. :.:::L III. ,J. 
(~úbor 1Srnfi dr. Lelj. (drngista) bölcsészdoktor. Bpest. \T„ 

1/iscgrúdi-u. 1 :5. I. :). 
(;{d;or Kr1nn (1;1sd: cl!'. Dcn1jún .Józ.scfnó). 
(~útor ,](•n(i i.ul. :G.Icz6kovú~shúza. 
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~3úbori G;-i.-örgy üt., Bpest, ·v11I., Baross-u. 11l. 
(;ábriel !(ornél. Lelj. (drogista) Bpest, IX., lvieslcr~u. 10. 
(~úhris In1re tul. Iviiskc. 
(~ájer János tul. Fekcteardó. 
{~úl Dezséi okl. Bpest IV., Cukor-u. •l. I. 2. 
Gúl {*úhor Lelj. Nagysurány. 
{~úl G~·uht Lelj. I\:olozsvár, i-\.ttíla-u. 19. 
{}úl listván tnl. Losonc, ·vasúli-u. 22. 
Gál Juliannu telj. gyógyszerész egyeten1i gyakornok, Sze~ 

ged, Dórn-lér „C" ép. Egyet. Gyógysz. Int. 
;[~ú! !1-Iargit (lúsc1: Szörtsey Gézáné). 
{~áidi Béla ifj. Lelj. (l\1l:1..BI tisztv.) Bpest, \TII., Péterffy 

Silndor-u. 12. 
(~{tliszterné sz. Iioronka Enuna Lelj. l(olozsvár, Tin1ár-u. 20. 

II. 7. 
Gfrll Ferenc tul. Bodrogszerdahely. 
(~úlos .:-\r.;nauílné sz. Bogn{tr Zeln1a telj, Bpest, I„ Lánchíd

u. 15. III. 
(~úlosi Ferenc tul. Nagyvúrad, Szent Lúszló-tér 5. 
(~úrdon;\·i J:Srní.i dr. Lelj. (gyógyszerészdoklor) I\:assa, 

IIorLhy 1\iiklós-Lér 2•J. 
Gúrclos ~sigrnond kez. l{isterenye. 
(lúsuúr .:lrpád kez. l3pest, III., Szenlendrei-út 23. 
(1úsfiúr Erna telj. Júnnshúza Berzsen:vi [).-u. ·12. 
(riúspúr Géza I~oldizsúr tul. 'I'oponúr. 
C1úspár (-lézúné sz. k(ir111endi ]iöl·nn•1Hl~ g, a nokl. Toponár 

(J-Iúrorn f{irúly gytr). 
(1.úspúr Jliúria (lúscl: Berclzky „Anclrúsné). 
(~úspúr _li_}álné sz. ·noniilo\'its Olga tul. Galga1nácsa. 
(){tis .J„tUia telj. (jogi c1ol\:toranc1us) Pécs (Szent György 

gytr). 
C\ú!s :Lajo~; kez. I\öröshegy. 
(;iirtner iHili:sa tul. ffuszt, Rúkóczi-úL 1:J. 
{~t>l~aiu•:;.· .·l1u1:!. okl. I\'íiskolc. Bizony i-\kos-u. 8. 
{~rhaut•r I~rYin netnes tul. Búcs. 
C-lPhhardt. Z:iHún tul. Bihnr, I·Iorlhy 1'.Iiklós-u. 1. 
(~edeon .:lndor Cirük. hélv. Taklahnrkúnv. ,.., ' ' . ; ~ . . '. . ~ ' . 
'~et.;t'Oil ;l!'pau ]•~nul telJ. ( 0 II scgcdgyogyszeresz) Bpcst, 

1:--:-„ f'Tll.ői-út 109/c. l. 14. 
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(iedeon G;yula tul. Szolnok1 I\:os..;uU1-tér 1.0. 
Ge<leon "'Valéria tul. Szolnok, I\:ossuth-tér 10. 
Geduly J.~ick tu!. Tápiószele, Erzsébet királyné-út 5. 
Geffertl~ Dezső ifj. tul. Szekesfehérvár, \Tárosház. 
Geiger E\"a (lásd: ifj. dr. Tóth Endréné). 
Geiger l:\iihnán tul. likörgyáros, Pécs. 
Geiringer ~\.áhnánné sz. l!anunerli 'feréz, telj. Pécs, Géher-

u. ,1. 
Geiringer János dr. tul. Baja, Erzsébet királyné-út 28. 
Geiringer Oszliúr telj. Dunaszerdahely, Horthy 1Iiklós-út 25. 
Geist J{áhnánué sz. ITleischcr Anna telj. Csorna, Andrássy~ 

utca 1. 
Geist Laura (Jásd: dr. .Markovitsné). 
Geist R.cnée szergén)'Í (lásd: I\:erpel Pálné). 
Gelb1naun I1nre telj. Bpest, Szent István-park 16. II. 2. 
Gelbn1ann I1nréné nokl. Bpest, \T„ Szt. István-park 16. II. 2. 
Gelei G;rula üt. Bpest, \TI., Pochnaniczky-u. 69. 
Gellér J'únos tul. !(iskúnfólegyháza, 1vfussolini-u. ,1. 
(Xellér i\1úrta nokl. I\:iskúnfélegJrházu1 1'.,lussolini-u. 4. 
Gellért' i'úl telj. (Rex Rt. tisztv.) Bpest, V„ Rolhermer· 

u. 15. 
Genszl;:;_r Gézr~ kez. Zsán1bék. 
f*eorgieYits :Pál okl. 11Toson-1Iagyuróvár, I-Iatársor 7. 
Geörch I1~crenc dr. okl. Bp., I\T., l{ecskeméti-u. 6. 
Gerbert ..:-lndor kez .. A.lag, I-Iorthy ll'liklós-u. 2. 
Gerbert Otlóné űr.-né üzv. hélv. _i\.lag, Horthy 1.liklós-u. 2. 
Gcrc Géza telj. (n1in. szún1v. tanácsos) Bnest XI. Buda-

foki-út 13. I. 9. - ' ' 
Gt•rendai ir111a. i\Iúria (lúsd: l\Iolnár ?1'1ik1ósné kön11ődi), 
Gerezdes Jt•nö kez. Sopron, Színház-u. 32. II. 
Gerezdes Jenőné sz. :n:cithert l<'riderika okl. Sopron· Szín-

ház-u. 32. II. 
1 

Geréb Jllona telj. I\assa, Bubics Zsign1onc1-u. 1. I. 5. 
Gcrgeliis József lelj. (egy13t lan:irsegéd) Pécs, Ráth-u. •11. 

fszt. 1. 
Gergely Dezsii telj. Ujpest1 Pálffy-u. 19. 
Gergely Isty[u1 t.nl. Csorna, Laky Dö111e-utca 2. 
Gergei~· !stvún \/iktnr okl. Szatn1úrné111eti (Szt. István kir. 

tér 1. gyir). 
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Gergely Jenő tul. _!\lap. 
(Xergel~· Jenő, lelj. Bpest, J-{.III., \7 úczi-ú~ 16. 
C~ergel;v i:O:úrol;r telj. Győr. Baross-u. 7. II. 2. 
(T.ci'gel;\-- I\úrolyné sz. 1·..:-t:unu1nn ,/i.nna telj. Győr, Széche· 

tartózkodási helye is1neretlen. 
nyi-tér J2. 

{Xergeiy 7dúrl:t lelj. 
(~ergt•J:,.· J]enrhért 

gytr). 
telj. c;:yergyószentiniklós, (Őrangyal 

Gergelr J·}iklós okl. Szeged, i\Iargit-u. 26. 
Gcrgel;yffy G~·örgy tul. Nyíregyháza, Szent Islván-u. 1.0. 
Gergelyi In1re kez. Pinczéd. 
GergeI~·i Józ~ef tul. I\:ula, Széchenyi-u. 8. 
Gcrg~·e Béla telj. Tatabánya, Bányatelep. 
Gerharcl ]Jona (lásd: Szuk Gézáné). 
Gei'hard Theoc1óra okl. Bpest, VIII., József-körút 86. V. I. 
Gerhardt &lona (lásd: ifj. l\Iuk Gézáné). 
Gerhauser Sándor loYag tul. Ujpest, Rózsa-u. 19. 
Gerü ]Terenc okl. (drogista) Szerencs. 
Gerő KstYún dr. telj. (ciánozó vállalkozó) n1ath. és lern1é
' s~:ttudonu)nyi doktor, Szeged, „A.rany János-u. 8. 

(nero, !st\·únné sz. Bodnár Zsuzsa telj. Bpest, \TII., I\:lauzál
ter 1::L 

l~er() i'iEiklós telj. (illatszerész) Bpest., \TI., I-Iunyadi-tér 9. 
T: -12'1-308. 

Gerli örökösök t:ul. Dunaszerdahely. 
Ger() Sándor telj. (n1. tisztv.) Nagvkörös, I\T., Palay-u. 17. 
Ger() Súndor Lelj. Tasnádszúntó. ~ 
Gesztered;v ll'ercncné (jzy. hélv. :Erendréd. 
(~esztes J_,ajosné. sz. Szn1o<lis "\/anda telj. Bpest. XI„ I\:aro-

lina-u. 38/a I. 3. · 
C~et Ut•r ISnclre nokl. Bpest, \T„ \tadász~u. 33. III 1-1 
(~etiler !st·rún lelj. Rozsnyó, Rúkóczi-tér 28:3. . . 
{ié('s :li:(:!ln~ftn I:ú~zló telj. ( szénnagykeresk.. n1nlo111ipari 

, szakerto) Bekescsaba, I-Iorthy l\Tiklós-út 60. 
Ck•ezy Dezső tul. Szarvas, Beliczey-u. 211. 
(~éczy Júlia hélv. Szarvas, Szent István-út 170. 
(~{~czy 1\-Jária hélv. Szarvas, Szent István-út 170. 
Géez;i..· i--'iola hélv. Szarvas, Szent Istvún-út 170. 
(iéher ..:-1.ntal telj. \Táradszöllös. 
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(~élll (J,rCirg~· lelj. ( cukorgyúri vegyész) Ujverbász, II., Jó
zsef császár-ÜL í·l. 

{Vi{!ófa!vy {~,rürg;'.: tnl. l-Ióc1111ezövúsúrhely (\'úsárhely-
kutas). 

(Hes:der ....-ln na (lúsd: 1'hórna Józsefné). 
(~ing Rion<! lelj. Pécs, Szigeti-út '15. 
(~io\·n111lini (dc GioYannini) I~udolf telj. (111. ldr. gazd. ta

nácsos, kísérlc!ügyi főadjunktus) Bpest, \r., .t\kadén1ia
u. 5. 

Giasz József tuJ. Budaörs. 
Giasz Józ:-;efné sz, I~ciü.•r !Iona tul. Budaörs. 
Glasz Ödönné okl. Nng,ykúro1y, llfelinda-u. 
Glasucr LH:iksún:!· sz. I~lu·Iich Júlia telj. Bpest, f'i/., I(ossuth 

Lajos-u. 15. 1. 3. 
Glockner !ilára (lásd: dr. Sclnvartz .A.rturné). 
(~Iosz !Sndr6nf sz. J\[uszúr Gabriella telj. J(iskőrös, J(os-

sulh-u. 5/1. 
CHós Ottóné üzv. hélv. Son1ogyjúd. 
(~liiek lGrzsébet (lúsd: dr. \Targa Súndorné). 
(~IU('k F'erenc öröküsük, iviargiLta. 
(Hück f~ezs() telj. (gyógy:::;z. labor. tulajd.) Bpcst. \~ .. S2ent 

Istvún-park G. \rL '.2. 
{~lii('k S{uulor okl. Eszlergon1 (F'ckele sas gylr). 
{Klück Súndor tul. 1\:assn, l?ő-u. -l::L 
(~liick :~iúndnr okl. nrnrgilta, l\úntor-u. 2. 
{frliil0kskd1l 'Yriú1· tul. Zenta, Szent Ist~'Ún-!ér '1 
Gu!dberger .Jenő telj. l-Jagyvúrad (Csillag gytr). 
C~oldberger :Lajos kcz. Békés, I\ossuth I,.,njos-u. 1G. 
Goldhlatt li?t•1-enc lul. Sárospatak. l\ossuth LJ.jos-u. Gl. 
(~olc]blaf.t (~álJor dr. telj. (jog- ós úlia111tuc1. doktor) Sáros-

patak, l\:ossulh Lajos-u. Gl. 
(;old1nan11 Dezséi te1j. Bpcst, \ 1L. Benczur-u. '.15. I. G. 
Goldschnüedt; l)úi telj. (rntiszlv.) B1iest, \ 7., \Túci-út 16. 
(Roldstein IHiklós telj . .l(aposvúr, Pécsi-u. 2. 
(;oinho~ li~úza (Júsd: dr. Rákócziné). 
Gn1nhos Zoltán tul. Bpest, IX., (fllői-út 5D. 
(hnnbo!">er IHárla okl. Uj\·erbúsz, I-forthy ?\liklós-úl :3S. 
Gonda )i.rn1in lul. Bia. 
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Gonda D:éla nok1. Bpest, II.. Zsigrnond kirúly-útjn 17. 
(Gytr.) 

(~onda Lús:.:Iú okl. Ballassagynrn1at, I\:ossuth Lajos-u. 2. 
(Gytr.) 

Gonda !.\úroly tul. L„enti, IZisfaludy-u. 10. 
Gonda _JHhá1y tnL Nyíregyháza, Széchenyi-u. 1. 
(~onda :Fúl telj. Bpest, \T., Ci}'ÖngJ:~1úz-u. 8. 
Govesa .:lndor okl. Bpest, \iIII., Ullöi-út 3'1. I. 5. 
Gordos János tul. 1.:;:aposvár, Pécsi-u. 2. 
Gorlta .'-lrn:íd ln1. i-\Jcsut. -
Go:.-;zton;.-i -]I:.\Zinér telj. (v. egyete1ni tunúrsegéd). Nyíregy

hf!za, Buza-u. 8. 
Gosztnn;\·i :Gtlórné ()zy, :-.z. !\on1111engicsser Cceilia hélv. 

.A.baújszina. 
f~cttesrn:iun József lelj. 11.funkúcs, „1'1agyar 1.(orona" gytr. 
(~otfe:-;1nann ~Eern1an bér. I-Iarkúcs. 
(ioi.Lfried. !-i;.úroI~· kez. Zenta. i'.Ialo111-u. 1G. 
GoU :-.ehlinii.: :ü>:orn{·lia (lásd: I-Io1lós Lúszlóné). 
(~öhel ~rúz:-.efnli dr.-né sz. Szl;:alia ÍS\·a okl. Bpcst, II .. _.'\.1-

Yinci-út '.20. I. 1. 
(~Übf•l I~úin1únnf iizY. hélv. Péts. Szigeti-út 1. 
{~ü!Jei j}a;·gil lelj. Súrbog<írcl, ..:-\ndrú::;sy-út l'.20. 
(Hihrl :~1ar~~i! (l[~sd: Regóczy Nagy Bélún.é). 
(lii!d I<C1ndor telj. E~gercsehi ( B:'inyalelep). 
(Jürl{'ny lrlona lt.tl. Debrecen. Csapó-11. 22. 'I': lJ-:21. 
(*öd-t~'il~: S:'~ntlnr dr. liriiii. lul. i'Tagykúlló, Píac-tér 2:J2,.-'a. 
(*(He Y~úrul;,: telj. Bpcsl, II., Zsig111ond kirúly-úl 1G. (Ciylr.) 
(~ülint'!' .-',.urí•l tuL J3icskc, Jlákóczi-út 2. 
G1öllnPr B:u·nahú.:-> dr. telj. (úl1an1tnc1. doktor. fakercsk.) 

Lo2011c 1 I\önyök-u. 5::3. 
Göltl 1~lda6 özY. hélv. Pécel. 
G1irnhü:.: Lú:,_:r.Jú:nP özY. ret'dj. tul. 2\Iór. 
Gön1hi;~; l!~órún<l dr. telj. (gyógyszeré:-;z doktor. a i\Iag,yar 

Pharn1a Rt. tiszlv.) I\:o1ozsvúr, I\un (;éza-u. 10. 
(.~önihös Lúrúndné dr. sz. '.E_'i·iröh IGszit'l' okl. lErnkc gyógy

úrn 1Ltg:,·k. tiszLv.) I\olozS\'Úl', J\:un GéJ:a-u. 10. 
{~ii1nbü.~ Z1dL'1;1 kf'::. vni. lvhaL biz. Lag. :l\Iór. 
(Hindir~· tfűnos 1_ul. l'songrúd, ~\-ndrússy-u. 2. 



Gönczi Gyula telj. Bpcst, I\T., _i\ranykéz-u. 3. II. 6. 
Giinezy Béla dr. okl. Bpest, \TII„ Rottenbiller-u. 31. 
Giinczy Sániuel kez. BpesL \íJI .. l\Iadúch In1re-tér 7. 
Göncz~' Sátnuelné sz. Szoyáth:r Ilona telj. Bpest, \TII., Ivfa-

dúch In1re-tér 7. 
Güncz~· Sándornf sz. \Yeinrk'h Zsófia kez. .:-\ranyosn1ed

gyes. 
Giirbe Gyula tul. (az OGYE délv. ker. titkára és pénztá

rosa) Baja, Budapesti-út 76. 
GUrge~' Dezs() tul. Nagykároly. Széchenyi-u. 16. 
G()rg·ényi (I\:óseh) :1rtur telj. (a Chinoin Rt. főtiszt.) Bu

dapest, \TI., Szond_v-u. 93. T: 326-58'1. 
Görgényi l\Iárta okl. Bpest. XI\T„ _L\n1erikai-út 7. 
Gőrg(í Tíhor Yitéz dr. reálj. lul. (főorvos) Bpest, \TIII., 

Baross-u. <!<1. 
Görlig t!eniíné dr.-né sz. Buday 1\Aária. tul. (állan1szó.n1v. óJ-

lan1vizsgája van) Bpest. ;{„ l\Iaglócli-út 65. 
(Hir()g ,József lelj. Bpesj-, I:'{„ Üllő-iút 59. (Gytr). 
Giirfig László tul. I\:olozsvúr, Unió-u. 2. 
(Hiröµ; Péter Itnre tul. i\Jándok. 
(~i:isny l~éla IH'tnes dr, old. Bpest. \/II., Dan1janich-u. '.l.~. I. 

· Güil Pálné iizY. 11élv. Pécel. 
Götter .:\goston telj. (Ivl.:.\BI-gyógyszerész) Bpest, \TII., 

Rottenbillcr-n. 37/b. 
Götter .:\gostnnné. sz. GuI~·ús R6zsi ie1j. (i\1.:-\BI-tisztv.) 

Bpc::;t. 'lII„ Rottcnbiller-u. 37/1). II. 5. 
Götz I\úrolr Lelj. (1:. n1üegy. tan.-segéd), Bpest. II„ Fő-

n. 66. · 
{~ütz Jiúrol;\: Leli. Súrvúr. Batlhvúnvi-u. 2·1. 
CHíz~;:; :lrpúd 'Lelj. Bpest, \íII .. :banljanich-u. ,12. 
(f.rat>f c;uszt{i,- tul. Beszterce. I-Iorthv l\Iik1ós-t.ér S. 
(~raef 'l'ihor tnl. Bpest. L'\:„ C~róf I-I.:lller-u. 'l·L 
C~raef '.l'ihorné sz. :lkns Krf>n telj, Bpest. IX., C:r. I-Ia1ler

u . .J-L (Gytr.) 
{irasPr I ... a,ios okl. (szfőv. könyvtári fötisztv.) BpesC 

Sajó-u. 3. 
(irenling F't'rPn~~ tul. C:'JCl'i'Cnkn. J\rnnv Júnos-u. ()fL 
{~rezio '.i'erfzin. ( lúsd: C~zinverv Dezső1lé). 
(1ré.-;::-; I_,ú.szló Lelj. Bpest, Xt

1
' fiol'lhy l\Jiklú;.;-úl JO. 
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Grinnn Ferencné özv. hélv. Tiszasüly. 
Grinun !\ároly dr. telj (gyógyszerész doktor) :rvrnrtonvá-

súr, Horthy Miklós-út 17. 
Grinuu Rudolf tul. Siklós, Pécsi-•.l. 13. (és 1v1artonvásár). 
Grin1111 !~udo1fné tul. Siklós. 
Gross Erzsébet (lásd: Blu1n Zsigmondné). 
Gross !\Iihál~·né sz. "\"Volff Erika telj. áradna, Fő-u. 539. 
Gross Zoltán telj. (tart. helye ism.) 
Grolunann \'ihnos tul. Sopron, Gr. Tisza István-u. 29. 
Grossinger ,János tul. (okl. n1érnök), Ujvidék, 1'1ussolini-

u. 30. 
Grossinger !{árol)' tul., lvhal. biz. tag. Ujvidék, 1Tusso

lini-n. 30. 
Grossinann Dezs()né nokl. (gabona- és ler1nénykeresk.) Po-

n1áz. Diófn-u. '1. 
Gross1nann Fii.löp telj. Bpest, VII„ Erzsébet-körút 6. 
G1·ossz1nann Fiilöp te1j. Bpest, \TII., Szövetség-u. l0-12. 
Grosz ~~orhúJa. okl. I\:emecse. . 
(~rosz I~orhála kez. I\:iskundorozs111a, ... S„rpád-u. 2. 
(;rosz Drzs() Ps nt\il'- tul. Ujfehértó. 
(irosz !Ienrik kcz. Nugydohos. 
Grosz I_,ajns lelj. 1\:iskpnhalris (i\Ia~yar I\:orona gytr). 
Gr-osz ~ándor telj. Székelyudvarhely, Fö-tér 29. gytr. 
Grúh 1i~Ie1nér tu1. 1.'úpiószentn1úrton. 
Gróh Vera okl. Bpcst. VIII., Üllői-út 1-l. III. G. 
(.,rób Zoltán okl. Bpcsl. NefelcjLs-u. 15. III. 2. 
(~r6f 1l:rPn ('lúsd: Haraszti Sándorné). 
Grúf :iLa,iosné. sz. Erdiís !\lfn·git nokl. Bpest, XI'i/., Fíirész

u. 17. (Ü)'tr.) 
Gróff G1;.:ula lelj. (az OC:YE igazg::i.tója, lapszerk., a Sajtó-

ka111ara tagja) Bpest, \TI„ I-Iegedüs Sándor-u. 17. 
(~rósz :\lhert kez. Cséffa. 
Grósz .:\nna. (lúsd: dr. Engelné). 
(~r{isz I!enrik lelj. Nag:,rdobos. \Tasút-u. 53. 
Grósz l„ászlú telj. Bpest. :.;:I„ I-Iorthy 1liklós-út 19. (Szent 

Gellért gytr). 
(ir{isz T··Tagy ]l'erenc {·s neje. t.u1. Debrecen. 1\:ossuth-n. S. 
0.-ró~z ·:-<:í.ndor telj. l\farosvúsúrhely, Széchenyi-tér :38. 
(~rósz Zoltán Lelj. Nagyvúrac1 1 Baross-u. 3. J. S. 



(~rózuer Drzs() dr. kez., (gyógyszerészdoktor) Borsodná-
dasd. 

Grózner ! ... ajosné sz. Sih;eezl-:~· i\lúria hélv. Borsodnádasd. 
Gröszer :lliEiklós tul. Torzsa. Horthy lVliklós-út :313. 
Ciruhi;-r /ll'.1J,os _dr. telj, (gyógyszerészdoktor) Bpest, \TII., 

Rakocz1-ut DÜ. 
Gruber .~rpácl tul. Bpest. \T., Szent István-krt 7. 
(~ruher ,Jan1ut (lásd: \'Vcisz Sziegfridné). 
Grund .'íla,ios tul. Szász1ekence. 
Gru:"iZ Lenke (lásd: dr. \Tértesi Jánosné). 
(iriind! Ilona. (lásd: özv. Bánóczy Sándorné), 
Griinhaun1 Szitlfntia lelj. l\Tarosvásárhely, Új-u. 33. 
(i.riiin\'ald {~yula. tul. Bpest, \TII., Dohán;,r-u. 88. 
Grií1rn:ald Ilcrinann okl. Rozsnyó, Rákóczi-tér 36. 
Griiin\'aid ,Jenö (lásd: Baracházi Jenő). 
(;russncr }líór old. Gvöngyös, Egri-út. 
(~r;rnaeus Dezső telj. ··Nyi{·egyhá.Za, Belhlen-u. 14. 
Guhody T\!árht okl. Soroksár. (Segítő l\Iária gytr). 
Gulner lSéJa !H~HH.>:-> Lelj. Bpcsl, \r,. ('.sanády-u. 18. 
Gul;i.:ús ]Jt>njún1in tul. {képv. test. iag) I\:ispest~ Szent I1nrc 

herceg-útja G2. 
l~ui~·ús K~óz~.;i (lúsd: (;öitcr :\gosionné). 
{~unst; E1nr{~ Lt!l. 'l'örökszenln1iklós, .A-1n1úsi-u. 2. 
f~nnst !~ftroJ;y Ut. 'förökszcnt1niklós. A.l!núsi-u. 2. 
Gurka ,]"{u1os okl. Búcsszenlivún ('/éclanya. gytr.) 
(~utrreund /irpúd 1nl. l~Iódrnezövúsárhely, .József-sugúrút S·l. 
({uhnan B{•la dr. lul. (gyógyszerészdoktor) Szatn1úrnén1c~i, 

Gr. Csúky-u. ·1. 
(h1hnann K ... úszló okl. lij\·ic1ék, \ieJencei-u. !1. 
(~uttrnann .·\nna 11okL c;yöngyös (?i.fcgvúltó g~'tr). 
Gut.frnann 111..:rnö lelj. I\assa, Szívúrvúny-u. ;)J. 
Guf!inann I~rzsélH~t (lúsc1: dr. YValle1· Lcóné). 
C~ulln1ann Súndur tul. c;vöng\·ös. I-Innisz-tér 10. 
(h1t.i11ann I ... ú~.;1Jú okl. J3p.es!,' \iJII„ 1'Tén1et-u. :-32. (Gylr.) 
(~utn1ann ! ... úszlúa{~ sz. ]}fihin ~tdap;du Bpesl, \!III., Né111et-

u. ~J2. 

(4uÍiYFin Esi\'án (~éza tul. h:ucora. 
~)ntn·t>iI' Lú:--715 t111. Sz:d·i:1clka. l)nrnjanich-u. 25. 
(;ya!ui :Púl i.ul. \Iaro:;\'Ú~'.1rhciy, r.:os:-;uth l~.-u. 1. 
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Gyar1nati In1re telj. (az Első Dunavidéki Takarékpénztár 
elnök.igazgatója) I\:eleti l(eresk. A„kadén1iát végzett, J{is
kőrös, Rákóczi-a. 26. 

Gyenes István te1j. I\:ecsken1ét, Jókai-u. 30. 
Gyenes l\Iargit nokl. Bpest, XII., Böszörn1ényi-út 36/b. 

Gytr. 
G;·enizse Antal okl. Bpesl, VIII .. Sándor-u. 27. II. 11. 
G;ycpessy Béláné sz. Garda Irén. nokl. Tuiarosvásárhely. 
Gycpess~- Ferecné iizY. sz. Zerigh Erzsébet tul. Türje. 

Alsó-u. 51. 
G:retva~' .A„ndor tul. I\:urácsond. 
G;retva;\' Ferenc nokl. (városi adótiszt) Zenta, .. A.ndrás-u. 5. 
C~yet:vay Ferenc telj. Zenta, Hajnal-u. 10. 
G;·émún! Anna lelj. Bpest, VII., Thököly-út 28. (Gyir.) 
G;\iJnóth;\· Béla tul. Pécs, I\:irály-u. 2. 
Gyorgyevits l\líiienko tul. Felsökabol. 
Gyorgyevits OJg·a (lásd: dr. 1Iiletics Zórándné). 
G)·üng1·üss;\- Géza telj. Bérbaltavár. 
Győrbírú J:ínos uzoni prin1or okl. Bpest, \/., Deák Ferenc

lér G. (Gytr.) 
G;rőrhiró Jen() priiuor lelj. Bpesl. \iJ. 1 Teréz-krt 5. I. 1. 
Győrbiró 1\árolyné dr.-né sz. Ii.r{uner Sarolta okl. Bpcst, 

\r., fionvéd-u. 38. T:31G-411. 
Gyürhirú Szilúrcl léczfnlYi é-s uzoni~ dr. telj. (gyógyszerész

doktor. drogéria tul.) Ujpest, .i\rpúd-u. 78. 
Gyürff)- Endréné dr.~né sz. !Kerczegh Súra telj. (OTI

tisztv.) .t\.lberfalva, Ujvidék-u. 8. 
G;\·firff~· G·{!lior telj. (ln. kir. honv. gyógyszerész-igazgató), 

Bpest. II„ I1unyady .Júnos-út 4. 
G;\·ürffy .Józ~efné iizv. hélv. :l\Iosonszentjános. 
G;\·Hrff;v !„ászló tul. I\:iskunn1njsa, I-Ialasi-u. 782. 
G;réirffy Súndor :-;zigethi okl. Bpest, \TIII., JózsefHu. 16. f. 9. 
Gyiíri lI.úhnán tul. ..:\lsócsernúton. NagyHu . .:187. 
G;\·öri Olga ÉY~t. telj. (OTI-tisztv.) Pestszenterzsébet, Er-

zsébet-u. 21:3. 
(~yiíri J?úl telj. Szolnok. I-Iorthy 1Jiklós-út 5. 
Gyiirk(is :P{tlné UzY. llélv. IZóka. 
Ci;\·örli:;,.· •G{·l~!. lul. I-Iévízgyörk, 

XLIII 
673 



Gyulafalvy Tibor gyulafnlyi yitéz nen1es tul. Bihardiószeg, 
I-Iorthy 1L-u. 25. 

Gvulai B. ·viola (lásd: Benkő Gáborné). 
G)-ulai D. Olga telj. llTarosvásárhely~ Széchenyi-tér 22. 
Gyurovits i:liária (lásd: dr. Szákayné). 
G~·uró Lajosné sz. Fejér Ilon1ut telj. Szat111árnén1eti. 

i[aag Jakab tul. Csonoplya, Ten1plon1-u. 38. 
Iifaar János telj. Csákberény. 
I-Inas Béla telj. Sátoraljaújhely, I\:azinczy-u. 31. 
llaas Géza tul. Losonc. 
I[aas József tul Nagysurány. 
Iíaas l\!iklós dr. tul. (orvosdoktor) Bpest, \TII., Rákóczi

út 88. 
IIaas Oszkárné dr.·né sz. Ox.horn Stefánia okl. Bpest, VI., 

Teréz-krt 38. 
]Jacker Jenéi okl. _l\Jsólendva, I-Iorthy l\Jiklós-út 9-1. f. 2. 
lr!facl;:er Jenő okl. Szon1bathely, I\'Iárcius 15.-tér 6. I. 
IKacshó Lajos telj. 1Tezőberéuy, 
Ilfaeskú }iária (lásd: l{azik Istvánné). 
liadad;r Ferenc telj. (l\L:\BI-fög:yógyszerész) Bpest. \ill., 

Péterffy Sándor-u. 3. f. 3. 
Ha<lr,· Sarolta Lelj. (1IABitisztv.) Bpest, VII., Péterffy 

Sándor-u. 11. 
Hadházi ,Julianna telj. Bpest. L\:., Bakáts-u. 2/d. III. 1. 
Jíladnagy E. _4.,ntal tul. Sepsiszentgyörgy, Teleki-u. 10. 
Hadzsy Endre tul. Bpest, VI, Podmaniczky-u. G9. 
!-Iaffner ]Terenrné :-:z. !;.dorjún I'iiúria tul. Ercsi. 
!-Eaidekker l.ajosné dr. sz.iíl. ]Jorn Siefánht telj. Bpest, 

V., József-tér 12. III. 9. 
IIaikl Etelka (lásd: l\Jihúly I\áhnánné). 
]Iainiss (~:ruta telj. Ujvidék, Lövész-u. 30. I. 
][aisingcr I\.árolyné (irök. 1'.Jyírcgyházn, Bethlen-u. 1·1. 
]Jajas Stefánia (lásd: dr. Benő J enöné). 
IIajász Pálné özv. hélv. Gyön1rő. 
IIajdó .·\lice Ihol;ra okl. Nagyvárad (..:-\rany sas gylr). 
Jil!:a,idu .·lladár telj. GYO.J1\ bizottsági tag, 0. Gy. 0. E. al-

elnök Bpest, II., Ballhyúny-u. '19. féle. 3. 
~[:tjdu Iléla telj. BpesL Ribúr~1-u. 10, 
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l[ajdu Ernéiné sz. '.l'ontboi' Sára ö:t.v. hélv. I\assa! Szent 
István-körút :J·l. 

I-!ajdu !Iugú lelj. Nagyvúrad, I-Ilatky-u. 1. 
E~ajclu Irén (lásd: Ujhel;vi Sándorné). 
!ia,jdu ,József tul. Bpest, \TI„ Lövölde-tér 5. 
:n:ajdu Zsigrnond telj. (clrogeriatul.) Pápa, Széchenyi-u. -1. 
!Iajdusek T\[argit (lúsd: dr. _.\kantisz Rezsőné). 
Iíajduska Lászlú dr. okl. Szeged, Bokor-u. 11. 
í!Iajnal Gyula lul. !\:utas, Fő-u. 87. 
l!iajnal I\.Iára telj. Bpest, \iI„ „A.ndrássy-út 84. 
Ifnjnal l\liklós tul. lviakó, Széchenyi-tér 21. 
[[ajnóczy 1\lac!ár telj. (vegyészn1érnök) \ieszpré1n, J\:ossuth 

Lajos-u. 24. 
!-Ia,jnúc1,y 1\ladúrné sz. SzetnlicÖ Jiatalin okl. \Teszprén1, 

I\:ossuth Lajos-u. 2•1. 
I!ajnúczy c;;rörgy tul. \ieszprén1, Jókai 1J.ór-u. ,13. 
li!ajú.'i !Ibol~·a (lúsd: I..Jukács Györgyné). 
illajts !Inna, (lúsd: dr. Bicsovszkyné). 
í['alder .:lrlur 111. kir. honv. gyógyszerész-aligazgató Bpest, 
RKalúpi :U„úszlóné iizY, sz. Z<ildág Jiargit tul. Bpest

1 
\illI., 

Szenlkirúlyi-u. 20-:31. félen1. 4. 
MKalász !1éla tul. \ 1II.. P ... ákóczi-út ~J2. 
!Ia!ász Ferenc. nokl. Zilah, 1\:ossuth-tér 10. 
]Jalász Ferenc telj. Pcrecsen;ir. 
1!Ialú~;z G;viirgr telj. (főv. tisztv.) Bpest, \TIIL. Rókus 

kórh. gytr. 
TI~alá:,;z !n1re tul. (n1egyebiz. tag) Sárrétudvari. 
li!alász Isiván 111. kír. honvéd főgyógyszerész, 1Iunkúcs. 
JJialúsz If!úra hér. Szeged, I-Iorthy ?diklós-u. 22. 
~lalá~;z :-~;ag~· Sándor telj. Debrecen, Ferenc József~út 1. 
Rlfalá:·;z }iargit okl. ( lúsd: dr. Rédigerné). 
21tllúsz l){ll dr. 1elj. ( g}'Ógyszerész- és úlla111iuc1on1ún:yi dok-

tor) J(olozsvár, Esztcrhcgy-u. 5. 
~L-!..l:.í.sz ·sándor tul. Ungvúr, Drugeth~tér 21. 
f[Dlász Sz.abú llorhúla dió~di (lásd: J(erekcs Istvánné). 
]]a Jász:,- Ilona nagyfássi (lásd: Za1ay Jánosné). 
][alherg Ottó tul. Szúszrégen. c;r. Tclcki-u. •ll. 
IIalhrohr Súndrn· okl. Szabadka. Szent Istvún király-út 9. 
1.Iahn lYún tul. Tokod. 
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]:íahnai János dr. okl. (egyet. n1agántanár, .egyet. adjunk
tus, 0. Gy. 0. E. alelnöke, 1Tagyar Gyógyszerésztud. 
Társasúg titkára) Bpest, XII., F'erry Oszkúr-u. 2"1/d. 

IIalrnágyi Ern6 tul. Szárhegy. 
llaln1úgyi Szilárd telj. Bpest, L'C„ Drégely-u. 12. 
J:Iahni Jl>úJ dr. telj. (egyet. adjunktus) Bpest, XI„ Ulászló-

u. 31. . 
1-Iahni Sára (lásd: vitéz I1nreh Gézáné). 
J!Ia.hni \ 7aléria (lásd: özv. dr. Sikos I\árolyné). 
Halmos Lipót telj. Bpest, Király-u. 38. 
Ilahnos Lipút telj. Naszvad~ Fő-tér 202. 
!Ianuner Rudolf tul. Elek. 
I-Ianuuerli 'fcréz (lásd: Geiger I\áln1ánné). 
I-Ianunerselunidt István telj. J{assa, Iiálvária-u. •1. 
Jiia1npek Lászlúné fizv. hélv. Iharosberény. 
Ilan1pek I\Iargif.: (lúsd: báró I\azy J(úrolyné). 
!Ian1va;r Olga (lásd: \Veinbergerné). 
Jtla111vas Ervin okl. (111iíszaki keresk.) Bpest, \T., Csáky-

u. 3'1. 
Han<lel La,jos Lelj. Bpesl, VIII., Víg-u. 20. II. 1. 
.Iianga:i· Dezs(; nevetli bér. Nagy·búnya. 
IKanga;r !iároI;v Bpest, Xl\i.r Hungária-körút 118. 
l[ang·a;y I\.atalin okl. Nagybánya. 
liang·a.:r Ii:.árol;r Bpest, XI\T., }Iungária-körút 118. 
Ila.ng·ay I„ászlú telj. Bpest. XII., -Ferry Oszkár-u. 5:1. 
IIargay l,ászlúnó sz. Szirn1ai Ilona telj. Bpest, XII., Ferry 

Oszkár-u. 5J. II. 6. 
IIanga:i,· LeYente dr. kez. (gyógyszerészdoktor), Szeged, 

Boldogasszony-sugárút 31. 
I!angó filarg·it telj. 1.;:olozsvár, Fellcgvári-u. 108. 
I!ankó Zoltán telj. (Iíygieia gyógyszervegy. g,yúr üze111vc

zetöje) I\:olozsvár, Jókai-u. 2. 
Iíankú Zoltán tul. I\:arcfalva. 
l[ankus In1re telj. (OTT-gyógyszerész) Bpest, \TIT., Csen

gery-u. 25. 
IIankus Lajos hankusfalYi telj. (szfőv. tisztv.) Bpest, \TII., 

1'Iadách In1re-tér 2. 
I!arnngi l>{tlné sz. Ilolh l\!argit telj. Bpest, Üllői-út :37. 

rr. em. 17 /a. 
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-:.• Ilaranth l)ezsé) tul. Felsőbánya. 
J[araszti Itnre telj. (biztosító int. tisz!.v.) Bpest, \rIII., Jó

zsef-körút 86. I. 2. 
!!arasz.ti József dr. lelj. (okl. Yegyész1nérnök, tcr. tud. 

doktora) Füzfö-gyártelep. 
I!araszti SúI]clorné sz. Gróf Iré.u okl. Bpest, I\T„ \iáci-u. 82. 
IIaraszth;v :\g-osion okl. Pápa, Jókai-u. 7. 
I-Iaraszti Lúszlúné sz. Luttor i\lúria telj. (tart. helye ism.). 
ilarasztos Ernö telj. Bpest, IX., Ferenc-krt 19. 
fiaraszt;y Sándor nokl. Vác, !{onstantin-tér 9. 
flarcz Lajos tul. (képv. test. tag) Pestszentlőrinc Üllői-

út 56. l 

1-Iartnos 'l'ibor hihahni telj. Bpest, IX„ Lónyay-u. 37 /a. 
v. 2. 

IIarn1uth ltnre tul. Regőce, Hitler-u. •!O. 
IIarnich Józsefné sz. :i\Ialut;y Edit. telj. So111orja, Iviagyar-

u. 30. 
IEarnik. Iv{111 kez. Nagykáta, :rviegváltó gytr. 
]]arr .Janos tul. Nen1esclécl. 
~[ars~tny~ ~rzsébet (lúsd: özv. Runyay I\árolyné). 
.11Iarsi:;nj·~ ,J:t.nos okl. Bpest, XI\T„ Bosnyák-u. 1. (Gytr.) 
!Iarsany1 f";,,.arol;r luL Bpest, XI\i„ Bosnvák-u. 1/a. 
]]arsányi Zoltán telj. Bpcst, II. 1 BatthJ~úny-u. 27. f. 1. 
!Jarlai l,ajos okl. ICispest, Tisza I\:ii.hnán-u. 12. 
Jí!artai Rezséiné sz. filustú 'Viola telj. Derecske. 
.liiartlauer Jenő dr. tul. Szabadka, Petöfi-u. 7. 
f[art111ann l(risztiún tul. Bulkeszi. 
].Xarhnann 'l'ivadar nokl. Bpest, \illI., 1Játyii.s-tér 1. III. 5. 
J!J[artyányi Ferenc ielj. Székesfehérvár~ (1Iagyar korona 

gytr). 
![art;rá1:i !~ornélia (lásd: Lukinich Dezsőné). 
l]att:yas1 Jozsef psz. honv. gyógyszerész, Bpest, XIII., 

Róbert ICúroly-körút ,1,1. 
líatt~·asr 1lndor telj. (törvh. biz. tag) Szeged! Io.Iátyás-

ter 4. 
]Jat,·an;r Géza lelj. Bpest, \TI„ 1.;:irály-u. 88. 
llat.y l~áhnánné sz. :r-;en1es Sarolht tul. J{ótaj. 
líaucr Dá,·id kez. Ragúly. · 
Iiauer I.ajos Bpcst, XI„ I-forthy l\Iiklós-körtér 53. 
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Haug Janus tul. Dunacséb. 
Jiaupt Pál telj. Besz1crcc, Jl:íúlyás király-u. 6. 
IIauser Jánosné Cizv. sz. Sip(íez ll'rida tul. Pécs. Apáca-u. 1. 
IIauser Stefánia (lúsd: id. dr. Jónás Gézúné): 
]Jauser :\htrgit (lúsd:- Sárkány Györgyné). 
liauslohner lrénc telj. Őrszállás, Fö-u. 82. 
Iiauszcr Jakab tul. Bácsfetetehcgy. 
l[autzinger József tul. \Tén1énd. 
]{avas lie<lvig (lásd: 'lásúrhelyi Nagy Súndorné). 
liavas József tul. Szentes. v. Horthy I.-u. 17. 
Ilavas Júzsefné sz. Schvarcz !~nuna telj. Szentes, v. liorthy 

István-u. 17. 
Ila vas lilára Zsuzsanna (lásd: Schneider Lászlóné). 
}{avas J ... úszló okl. Ri.n1aszon1bat, Szijjártó-u. 2. 
Ilavár Sándor kez. Péterréve. 
lia~:dl Iinre telj. Jászberény1 Fazekas-u. 5. 
liáhn Dezs(i tu1. Uszód. 
IIúhn J>úl telj. Ce1lclön1ölk. (Boldogságos Szlíz ?\'fúria 

crytr) 
liújtlu1 ~ioitánné viski sz. Steuer :L\-1:.í.ria Ilona telj. Bpest, 

::"CL, Bertalan Lajos-u. 2·1. II. 7. 
]]áruik 1L.ajus telj. (a 1.'örök-Labor igazgatója), Bpest

1 
·vl., 

l\:irál;.'-U. 12. II. 2. T: 225----"16·1. 
Uiáznagy (IEoffbauer) /in<lrús dr. telj. fgyógyszerészdok

tor, gyogyszr. ananillkus) J\:olozsvút\ \Tasvári Pál-u. 25. 
IlfárskuO ! ... ászló telj. J\Jiskolc, Szt. István gytr. 
i!úrskuth;r I ... úszló ::rilihúly telj. Bpest, I\T., Ferencick-

tere fl. 
]Jázr János telj. Bpest, III„ l\.Tiklós-tér 3. 
fliickel Enülin, telj. Ujpest. \7örös1narty-u. 25. 
IHieliel 1Srnií telj. Ujpest, \'örös1narty-u. 25. 
EfüelH_'I i~I. I\árol:r tul. Ujpest, \Törösn1arty-u. 25. 
!lecser liúhnán tul. Székelyudvarhely. 
friecser Jiúln1únné sz. dr. l''erell'c \'Urna Lelj. Székelyudvar-

hely1 Batthyány-tér 3. 
i[ecskó 'l'an1ús tul. Go1nbos. 1Iolnár Súndor-u. 190. 
I!ecze:r l\L I~ndre Bpest, \TII., Thököly-út 10. 
][eczler En1il tt!l. Orgovúny. 
EJed\·ig E.l'erenc nokl. Sásd. 
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liedYig Xst\'ún telj. Bpest 1 XII„ 1Iíasszonyunk-útja 22. 
Ell.effier Ferenc tul. J-\jka. 
J.IegecHis Béla okl. Bpest, L"\:., Szo_l?iesky János-u. 15. 
IKegediis 11.:ndre tul. h:isújszúllás (Orangynl gytr). 
]!eg·ediis Gahriell:::. (lásd: Joó Lászlóné). 
][egediis I1nrc káli tul. Nagyvúrad, Szt. István-tér l. 
!It•geciiis Lajos dr. te1j. (a l\:napp és tsa gyár. tisztv.) Bp., 

XII., Böszörn1ényi-út 36/b. I\T. '1. 
]J:eg·edUs Zoltún kez. J\largitta (~'1..rany szarvas gytr). 
iiegetliis Zoltánné sz. I\.roll Irén nokl. Idargitta, Gr. Csáky-

István-u. •15. 
Jieeger lrtna (lásd: Unger Ul1n1ann Zoltánné). 
!:Keg·j·hirú Jenii kez. Nagykovácsi. 
]Ieg~·es (;-é-za tul. Bpest, I\T. 1 Pázn1ány Péter-tér 5. 
]iegyesi .c'i.rpúdné üzv. hélv. Szatn1árhegy. 
IKegyi !iliiklós telj. (1I1\BI-tiszlv.) Peslszentlörinc, Állan1i 

lakótelep '1/a. 9. 
JHi.:hs :László Lelj. (?.,.I.A.BI-főg;rógyszerész) Bpest, XI\1„ 

Laky Aclolf-u. 3. f. 2. 
Ylt•ih Púl telj. Ten1crin, Fö-u. 72·1. 
!lil'ih Fál ifj. lelj. Ujszúsz, Szt. IsLván-t6r GO. 
I[l'iiniieh I~nclre telj. Bpest, \TI., 1\..kácfa-u. G2. I. 10. 
I!l'inld 1-'alfria (lúsd: Pauly Péterné). 
fit>inh~in Zoltán lelj. Losonc, (lüegvúltó gylr). 
Iit>iHtz (*éza telj. tOTI~tisztv.) Bpest, \TIII. 1 Prúter-u. 63. 

Iclsz. G. 
~ft>iniz J;iklúsn(•. sz. halúsfai O;.·osz Ilona telj. (1I1\..BI

g·vógvszcrész), Bpest, \'11„ Péterffy Sándor-u. l~. 
]!Pi~~it•;·~{~yurg~·oyúnsi.k~· ,\urél tul. Zentai Szent István-

Lér 3. 
IIeli:elc JLú~;zló telj. Enying. 
li!t·ksch 1László telj. Ne1nesvid. 
li:!elczler 1l'eréz tul. Fél. 
]lell !'i-1~auka tul. (okl. középiskolai lanúr) Sopron, 1viagyar-

u. G. 
]iellt'i' i·~úszló lul. Bpe:si. \TII. 1 \\'esselényi-u. GO. 
!ft•ller Súndor nokl. Pestszenterzsébet 1 („:-\.rany sas gytr). 
]!ehny ~Jeni) telj. (drogista) Bpest, II., Bimhó-u. 30. 
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IIe1hnann Frigyes nokl. ·l{olozsvár
1 

lvlátyás király-tér 28. 
(Gytr.) 

1[ez~1:i:i) J:i~úria telj. Bpest, X., 1-Taglódi-u. 65. (Gytr.) 
Ifenuncrt Erzsébet okl. .Nagykanizsa, F'ő-u. 6. (Gylr.) 
]ftencz I\árolyné Öz\·, tul. Veszprén1, Rákóczi-u. 8. 
IICnn János telj. Nagyvárad, Rákóczi-u. 33. 
lll.:erbán Rezsőné sz. haraszti Bernolák Blanh:a. telj. (a }Ia

józási BBI gyógyszerész felügyelője) Bpest, V.
1 

Phönix
u. H. IV. 1. 

lif:ercz Gáborné ÖZ\', hélv. Csepel. 
I-Icrcz G;rörgyné <lr. sz. Dobrcanu llonn tul. Élesd. 
l!crczeg Ferenc telj. Bokod~ Rákóczi-út 219. 
.Rlerczegh In1rc tul. Jászfényszaru. 
l!erczegh I1nréné sz. Soós Ilona telj. Jászfényszaru. Rákó-

czi-út 219. 
!Icrcze-gh Sára (lásd: Györffy Endréné dr.-né). 
Iierezegh Zoltán tul. Rahó, Fő-utca 589. 
lllicrczeg Zoltánné sz. J_,idercr Erzsébet okl. J{ískúnfélegy

háza. Jókai-u. 19. 
Iíerczog Elen1ér dr. Cirükfisei Tolna. 
IJierics-'l'óth .Jenfi jaáld dr. telj. (gyógyszerészdoktor, ny. 

kir. kísérlcU.lgyi főigazgató, egy. e. nyilv. r. k. tanár, 
n1. kir. gazdasági fötanácsos, berlini gazdasági föis
kolú 1 végzett) Bpcst, Szent János-út 2. 

I[eringh Ernő ]."erenc tul„ voli. egyet. gyak. egyh. taná
csos, Polgár. Horthy ATiklós-út 17. 

f[erkoYieh Sándorné i:izY. hélv. Pon1áz. 
][ern1anu Gézáné dr.Mné sz. I>app ~-\nna I\arolina nokl. 

Pécs (Szent György gytr). 
Jie-rn1ann Júnos tul. ?darosvásúrhely, Bethlen Gábor-u. 2. 
i:ierrnann Lajos tul. Zenta, Jókai-u. 12. 
JL[er!-1]\o\·its Erzsébet (lásd: ..=\pfel Jenőné). 
IIersJH)Yifs Súndor telj. J{irályháza. 
]Jerschli I~dit okl. Aiargitta n.l\.rany Szarvas" gytr. 
l!cténJ·i ])énesné ÖZ\'. sz. Bauer Ilona hélv. 1\poslag. 
I&eiénJ·i lL i\lária (lásd: Székely Istvánné). 
IIeié~; ~1agda nokl. Lenti. 
1-Ketunann :lnna (lásd: Lakner Gyuláné). 
]!eunlich Endre telj. Bpest, .. Akácfa-u. 62. L 10. 

!Iews Ilona (lásd: Wébel Józsefné). 
ffevl'si {s1.ván okl. Pásztó. 
Ji[.ev~ssy László telj. Rozsnyó, Rákóczi-tér '1'11. 
llcydrich I\ároly t.ul. Oroszka. 
~!édcrvárJ· láugóné dr.Mné, özv. hélv. Bpest, \T„ \1ácí-út 70. 
Iiégel Frig)·es tul. Győrsövényháza és l{óny. 
Ii.fja Jenő telj. I\:iskunfélegyháza, I-Iorthy lvliklós-lér 3. 
Iié:jja József okl. (m. :~isztv.) Bpe~t, II., Jurányí-u. 10. „ 
Iiéraj· ..:-lndor dr. tul. (gyógyszereszdoktor) Bpest, XII., 

Gömbös Gyula-út 1/b. 
l!évizv 'l'ivadarné dt".;.né sz. Rimler I\Iagda telj. Baja 

(Udvözítő gytr). 
Iiibay Gj·örg~:né d1-.~ué özv. tul. Eger. l{ossuth-tér 2 . 
Hith-í-gí Gyuht Sántlor dr. lelj. (OKI adjunktus) Bpest, 

IX., Gyáli-út 'L 
lii<lvégi Gj·uláné c1r.~né sz. I~ass G;yörgJ·i telj. Bp„ VIII., Bó-

kay János-u. :17. II. 1. 
lUdvé.gi i\I:íria (lásd: Tóth Isl vánné). 
l!filverth J>irosiut (lásd: Len1pert Tvliklósné). 
Iiinuuelshach Gyula Ferenc tul. :\lsólendva, I-Iorthy 1-L-

út 76. 
]íJinunler !~elit nokl. Csepel, Br. \Veiss 1Janfréd-ú! 79. 
!~inffner l?crcnc telj. Pilis. 
!Einffner Jenő tul. Pilis, Ország-út 420. 
l!ints /\tl[un farkaslald tul. Déda, Fö-u. 199. 
llinis 'Fihna farkaslaki tul. Nyárádszereda. 
Jl:!iniz Cl;vilrg~- dr. tul. (gyógyszerészdoktor), kerületi el

nök, 0. Gy. E. tiszteletbeli tagja, I\:olozsvár, 1Iátyás 
király-tér 28. 

fiin1z GJ·Ürbr-:; if,i. telj. J{olozsvár, 1Iátyás király-tér 28. 
Jlintz Gábor okl. I\:olozsvár, Aiátyás király-tér 28. 
iiirsch l'álné sz. !~elc111cn lilúra. }!argit okl. I\:olozsvár, 

:\tlilaMu. 27. 
Ilirschorn Salan1on telj. Bpest, VII., Rákóczi-út 2-1. I. 3. 
Hittrich í~rn telj. (MA.BI-tisztv.) Bpesl, VIII., Mária-u. 20. 
Iloch [lli[u:ta (lásd: :\pró J enöné). 
Jl-[od{l'·•zv Iván tul. Szombathelv. Széll ICáln1án~u. 21. 
J[[odit;·l;~l Ern{) n1. kir. honv. gyógyszerész; !{assa, Helyőr-

ségi kórház. 
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ffolliauer }inclor tul. I\"iszombor. 
Iiot'bauer ..--\nclrús dr. (lúsd: Ifúznagy .i1,,.ndrús). 
li!ofrnann J..>iroska (16.sd: Liptai ~'1..lbertné). 
.Eioffrnann Géza iul. Dunaharaszti. 
]]offn1nnn (~ézúné sz. !~laskovich Gizeila telj. Dunaha-

raszti. 
iiofflnann Sándor nold. Dolha, FB-út 7::L 
Uloffinann Zoltún telj. Sátoraljaújhely, 11ussolini-tér 2. 
iiol'frnann Zoiíánué, sz. I\.arcJos IH:árta. telj. Sátoraljaújhely, 

Iviussolini-tér 2. 
Iliolczheiin Béláné sz. I>ortelck,y l/aléria telj. (:l-1-!agyar Rug-

gyant:iárugyár vegyésze) Cselöte-puszta (\'ác n1el-
lett). 

J1Ioldy Lúrúnt 1Púl telj. Bpestr VI., Podn1uniczky-u, 60. 
IIoldJ' 2llagda tul. Dol?oz. 
!llnleseh Zoltán telj. Ozd, l\Jicskey-u. 
!Iolicska Dezs()né özY. sz. La!.:ato~_; IGrzsébet hélv. I~olozsvár, 

l\íussolini-u. '12. 
IIoli\~sli:a .Isívún telj. I\:olozsvár, 1Ieltai-u. 1. 
fioilúnyi ll'erene telj. Bpcst, \T„ Pozsonyi~út 9. 
IiolHincler Júzscf telj. l\-Iiskolc, Gerő-1i. 41. 
iiolió ·Gizella lilona (lúsd: Incze Lászlóné). 
Eiolló :Lajos kcz., üt. ?dczöszilas, Fö-u. 87. 
IKoliús fgnúcné sz JfoYÚcs I!onka nokl. l\fezőszilas. 
liKGliós :Lászlóné ~•z. C~otisehlink I~orn[•lia tul. Lőrinci. 
:Erto!lús ürükilsök hélv. I\:övúgóőrs. 
11.IoHósi Púl lttl. Zalaszúnló. 
iioll(J;-;y End.ré!té ürv. hélY. Csávoly. 
Eioil~~· ·1Srn(j lelj. I-Iuszl, P~ákóczi~úl ·11. 
]J:oH:-;{·hein ~)élún(~ sz. I?ertelek;r "i/ail•ria lelj. Püspök

hct i \·au, Gahunbos-inajor. 
Iion10!·6d;i.-· Il{•l:1 !11. kir. honv. fögyógysz. Bpcst, II., Ifu~ 

n:.-·adi János-úL .J. 
.iL[onéezy Zollún örök. tu.1. I\:ispest, lJllöi-úl 205. 
.Kiondl Júzspf telj. (drogista). Bpest, ·vI., Nagyn1ezö-u. "10. 
IITorn Slt•fánia (lásd: dr. I-Iaidekker Lajosné). 
_E:f.ornaeseli: :lntal oltl. Szon1bathely, Szelcscy Lúszló-u. 29. 
]lí.uroyitz ][Srna lelj. Nagyvúrad, Szent Lúszló-tér G. 
Iiorlh 'Viktor telj. I\olozsvár, I-Ieltai-u. :~L 
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I1orti Rudolf tul. Bpest. \ 7II., Bethlen-u. 8. 
I~.ortobúg:.-i Jó:r.:;ef yH{oz Ltd. Sashalo111, T:Iorthy ?\L-út ·19. 
!EorYúth .:1-ana (lúsd: I'úzn1ándy Istvánné) . 
i1orYúth J„ntal lul. Bpest, \r., ·vjsegrádi-u. 19. 
IIor\·áih :lnial ifj. telj. Bpest, \'., \Tisegrácli-u. 19. f. 3. 
Jl:ii:orYáth Dénes tali:úesi clr. tul. (gyógyszerészcloktoT) a bu-

dapesti ayó 0 yszeerészhallgatók segély~ és önképző egy
letének fb. ~inöke, Lövő., 

i[ory(ttJ1 JGndre telj. I\:olozsvúr, Deák Ferenc-u. 3. 
ll-Kor\·út-11 ISrnő telj. Nagykőrös, Széchenyi-tér 1'1. 
1-lorvúth Eszter okl. Bpest, XII., Dolgos-u. 2. 
Hon•úth ícrn (lásd: Apáthy Lászlóné). 
llor\·áth ÍGva (lásd: dr. l{iss Elen1érné). 
II.orvúíh GJ-·ula kez. I\"Ullöd. 
l[orváth Ilona telj. Celldön1ölk (Boldogságos Szűz gytr). 
IJ[or\·úth István telj. (illatsz.) Bpest, \'III., Rákóczi-út 7:-3. 
Iliorválh !stvúnné csornai sz. !~uriún Ii:.lúra telj. Bpesi, 

II., Székely~u. 2. II. 2. 
I5orváih János telj. Békéscsaba (Sas gyir). 
~Kory{tfh ~Jen<i dr. telj. (a föv. kórhózi gyógyszertárak igaz-

galója) Bpest, \iII., Nagydiófa-u. 1·1. T: ~2:3-b~D. 

li]_oryútJ1 .Júz~ef telj. Bpc.st. I., l\Ienkina Júnos-u. 12. 
IRorvú.th Júzsef okl. Bpest. I.. I-Iegyaljai-út 2::L gytr. 
lli<n·\·{tth József telj. Dés, (l\linerva gytr). 
f[orY{t1h József bér. ('.cg_léd, }\rpúd-tér 2. Gylr. 
Rliorvú.th .Júzsef tul. Pusztan1érgcs. Szt. Istvún~u. 5. 
!~orvúth .József lelj. Sepsiszentgyörgy (:i\Icdvc gytr). 
f[orvúth ,Józst~f tul. Sza111úrnén1eti, Berényi-u. 3. 
]:i[or\·áih I„ajos dr, okl. ( orvosdok!or, egyet. 111. tanúr, O'l'l-

orvos igazgató. a Fogorvosok Lapja szerk.) Bpest, \'III.. 
l\IikszúU1 I\:úl1nún-tér 2. 

Uf.oryáf:h r•:áhnáu Lul. I-Tidaln1ús. 
1-Ior\·áth I\Illrnán takúcsi telj. Lövő, Fő-út 26 . 
Ili:orváih I~úlrnánné sz. (;ajdát's Erzsébet: okl. Bpcst, 

Fóthi-u. 10. I. ,1. 
Uforvúth I\{n·olyné ÜZY. hélv: Bonchida. 
I[orvúth :Lajos tul. C~áva. 
IIory{tfh I„ászlli okl. Zenta. I-Iorthy~u. 57. 
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Iíorváth i\Ia.g<la fclsön1érai (lásd: dr. sepsiszentkirályi SU-
kösd .Józsefnó·). · 

liiorváth 3iargit (lásd: dr. _<\cs Ferencné). 
l[orváth l\Iargit (lásd: viléz I\ováts .:\ladárné). 
Ilorváth l\iargit (lásd: Párdányi Richárdné). 
liorYáth ZHihál;y tul. Fehérgyar111at, I\ossulh-tér 7. 
!Iorváth I\Iiklós lelj. C~yőr, Széchenyi-tér 12. 
!iorvúth 9di.in tul. Csány. 
llorvúth Odönné. özv. hélv. Hort (Csány). 
Jl[orválh Sarolta lelj. Szolnok, Baross-u. 2'1. 
IIor\·áth Sándor lelj. Szolnok, Baross-u. 24. 
llor\·úth Sándor vitéz tul. Tolna, Ferenc József-u. 20. 
llorváth Tibor tul. 11ádéfalva, Fő-út 568. 
Horváth Vidomé sz. S!úr E!cllm telj. Bpest IV. Béla-út 

107. ' 
Horváth Zoltán tul. Dernye. 
Ji:iorváth Zoltán tul. Debrecen, Ferenc József-út 72. 
Il!.orvát-11 Zoltán telj. Tatabánya, Rehling l{onrád-u. 185. 
IIorYálh Zoltánné dr.-né. ~z. l)aá! Eva telj. Győr, Baross-

uica "1. 
Illönig Géza okl. Bpest. \ill., ..:\ln1ússy-tér 8. 
Ilfön~chl Eleznér telj. Nagyhalász. 
ltiöny Géza telj. (nyug. '"szfőv. gyógyszerész) Bpest. rx:., 

Lónyuy-u. 25. 
liiőrl\ Dez:.;ő telj. BpesL, I\i., Sennnehvciss-u. ,1. II. 10. 
Jf[üröznpő :.hnre tul. Büdszentnühály. 
!Ira!?ecz~· Oszhár dr. tuL (áll. tud. és jogi dr.) Bpest, IX., 

Ullői-út 121. 
!Irahécz~· 'j'a1nús iapszerk. Bpcst, II., I-Iunyadi Júnos-u. 
líruska .•lnt.al dr. okl. (körorvos) Rédics (Zala nL). 
Jrlfru!'lka Gyula lelj. Feled. 
]J[ubacseli: i\.áhn{tu lu1. l\Iindszen ! . 
!Iuhatsek }!ária okl. (n1. kir. ki~érletügyi aszisztens) 

I., I\:arácsonyi-u. 19. II. 
lluba;v (~éza hubói dr. telj. (gyakorló orvos) Bpest 

\Törösvári-út 59. ' 
Y!uher Ferenc. tul. Nyergesújfalu. 
líuber László telj. Békés, I\:ossulh Lajos-u. 7. 

1" 0. 

Bp., 

III., 

Jiuher László I\.lihál;y telj. Bpest. IV., Ferenciek-tere fJ. 
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!Indák \Tihn_o~né sz. I>ap I„ .i\Iargit; tul. Pécs, I\irály~u. 26. 
IIulzt.sch i\iaria telj. (Ill. kir. n1ezögazd. kísérletügyi gya-

kornok) Bpest, I., I\arácsonyi-u. 19. II. 5. 
Iilunnnel l\largit (lásd: Jeges Zoltánné). 
Jiun;\·adi I\Uldós nokl. Nagybáród. 
l!uray József okl. Bpest, VIII., 11úzeu1n-körút 2. 
J!Iusz Sándor nokl. Sárvár, Lajos-u. 2. 
liusz~gh László tul. Zenta, llorthy lvíiklós-úL 25. 
Iiuszak Lajos Lul. Pápakovácsi. ' 
liuszúr Endre telj. Badacsonytomaj. 
IIusz~tr Gabriella (lásd: Glósz Endréné). 
IIuszar Ilona nagyajtai (lásd: Szilágyiné). 
Huszár János telj. Bpest, IX., Üllői-út 39. 
Jiuszár I\úroly tul. Badacsonytomaj. 
Uuszár Z_oltá1~ dr. telj. (fővárosi tisztv.) Bpest, XII., Bö-

szorn1eny1-ut 6. 
!iiuszka;\· L{1!.-izlóné Yiléz sz. Praefori Enuna tul. I{unbaja. 
Hu!tlrny ~Iargit clr. (lásd: dr. Bod Arpúdné). 
1Iutschenrciter 'í/Hn1os bér. I\:olaj. 
Jiiibner Józscfnó ÜZ\". tul. I\:01nló. 
]]ii\·iis I,á<;;zló botfai tuL (szobrász1ni.ivész) Bpest, \-III 

G 
. ' ., 

'aray-tér 18. 

Jh[tsz Ilona (l<isd: Czukor Józsefné). 
Ihász, I:..rú;1dor tul. (n1egycbiz. tag) Szentes, E.:ossuth~u. 12. 
Klg Laszlo lul. _l\patin, I-Iorthy I\Iiklós-út 11,17. 
!l~~ts. 31a1:git telj. Pestszentlőrinc. 1\.llan1i lakótelep llS/-1. 
!lt,1n1 Ro.1Ii:o tul. Sajkásgyörgye. 
Ilin Dusún tul. Ujvidék, Erzsébet-tér ,1. 
ilin I„ászló telj. Ujvidék, Erzsébet-tér .J. 
IIkoYics Jen(} bér. Szobránc. 
!lkoYits Jenő József tu1. Dolha, Fö-u. 7::3. 
JUle Józ.sef bér. Szentes, Pelöfi-u. 1. 
Ill~s Antal telj. Bpest, VIII., Déri-u. G. 
lillcs Ede dr. tul. Bpest, Ferry Oszkár-u. 23. 
III~·s :Ltrlá„r~.a üt. Nyíregyháza, Deák Ferenc~u. 28. 
!ll~s Zs~o~u1 tul. Nyíregyhúza, Deák Ferenc-u. 28. 
.l!.llcsy i\.la.ra (lásd: Le1nberkovics Ernőné). 
]Jlyés Ernön6 sz. (:sászár Jírén tul. 1Takfalva. 

685 



Ill;rés Lajos tul. Bereck. 
I!1rés Lajosné sz. Fitos Erzsébet Rákoscsabu-Ujtelep, 

Batthyúny-u. 32. 
!losyay liSéia tul. 1Iél:vkút, Ten1plon1-tér '119. 
!Inre ·(~éza vill.~·z naki. }Iarta. 
K:rnre G(•záné vitéz sz. ]lfahny Sári tul. 1-Iarta. 
!r:ri..re Józsefné özv. hélv. c.sucsa. 
In1re ?11ar:,rit telj. Nyirn1ada, Szt. István-u. 5. 
liure Sándor kez. 1Iiskolc, Györi kapu-u. 25. 
In1rch Jenii tul. Újhartyán. 
Incze :1ntal ifj. egei telj. (1L:-\BI-gyógyszerész) Bpest, 

XIV .. Ujvidék-u. 10. III. 47. 
Incze I„ászió okl. Bpest, Erzsébet-körút 13. II. 6. 
Incze László okl. Bpest, III., Zsign1ond-u. 17. 
Incze 1„6.szlóné sz. Ji.{o11ó Gizeila Ilona telj. (szfőv. segéd~ 

vegyész) Bpest. I\T., J{aplony-u. 9. 
Inoka.y Tóth I_,enlto okl. Balatonlelle. 
Irgalrnasrend tul. Bpest.. II.. Zsign1ond király-útja 17. 
Irgal1unsrend ~ul. Eger. I\:nézits I\:ároly-u. 1. 
Ergalnra~rend tul. Nag}'VÚrad. P~ákóczi-u. 33. 
lirgahna~"rend lul. P1~par Jóln:li I\Iór-u. 7. 
lfrgaln1.usrend tul. Pécs, Széchenvi-tér 5. 
Irga!n1asrl'IH1 tul. Sza1.n1úrnén1cti: Szent István kir.-tér 1. 
I:rg~1ln1asread tul. \rác. I\:onstuntin-tér 9. 
lispán .Jenií Lttl. Bpcst, \TI.. I\:irúly-u. 38. 
Issekutz K~ivia okl. Bpest, XI„ Gellért-tér 1. 
Jstení's Ft~renc tu1. lTdvard. Fő-tér 282. 
ifsfrne~; I„úszló old. lTdvard. Fő-tér 382. 
listúk Jtré.n lul. fi.fakó. 
K:~t6k ]Jargit rcúlj. tul. ?i.Takó. 
]'\·anits lirnre o1d.° I\:cszthely (Őrang}.ral gytr). 
Jyauiis lE:áro1y clr. tul. (n1egyebiz. tag) I\:eszihelyr I\:ossuth 

I ... a.ios-u. :17. 
KYún )irnf:.d örök dr. hélv. I\:isbér. I\:ossuth-u. 21. 
Jy(u1 Fel·ent•. telj. 111. kir. fögyógyszerész, Szan15rnén1eti, 

Eöl vös-u. 5. 
!Yií.n l!Pnrik telj. (vegyszer kercsk.) Bpest, XII.. Nagyhol

dogasszony-út.ia -1. 
Ivúu .:tia.rgit kez. I\:ishérr 1;::ossuth-u. 21. 
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:U:vún Ji.1argit (lásd: Barna Lászlóné). 
Ivánka Györgyné dr.-u{>. sz. Tuíenieh 'laJéria. nokl. Salgó

tarján, Rin1aszon1bat-u. 22. 
!\·ún;vi Nag~- ,János naki. I\arcag, Fö-tér. 
Ivásli:ó i.11ihály nokl. (szföv. ac1Ótiszt') Briesl I'" T , ..:~., on1pa-

u. 22. I. 2. 
Ivify ~lút;~rús kez. Pécs, Széchenyi-tér 5. 
Ivli:ovícs János tul. Szabadka, Széchenyi-tér •.L 
Izn1ael /~„~1rienne (lásd: dr. i.\..jtay 1-Tihályné). 
Izinael 31arton tu1. (that. biz. tag.) i\fnrosvásárhely. 
Izn1ael Rózsi (lásd: Osváth E1en1érné). 
Izményi ls!Y{ut ok!. (OTI-tiszlv.) Bpest, VIII., Tisza Kál

mán-tér 15. 

Jaeger Jenő telj. Székelykeresztúr, I\:ossuth Lajos-u. 22. 
Jneg-L•r II .. József iul. Nyírlugos. ' 
Jaeger _'Viktor tul. Székelykeresztúr. I\ossuth Lujos-u. 22. 
Jakab .·\rpád <.'sild !ul. Szan1úrné1neti I~ossuth La.jos-u. 1;). 
,J;ll\ah I~arna kez. JI:rcndré<l 
Jakab Gahri!·lia. ráli:osdi {l{;sd: Szala vári J<inosné). 
Jakah (~fzn. rúkosdi t.ul., törvhaL biz. tag

1 
IIerce-gszöllős 1 Horthy-u. 194. 

Jnkah Géza lul. Szatrnár. 
Jakah f~l>zúné rá.kosdi sz. Deszpotovics ]:lli:a telj. IIerceg-

szöllős. }Iorlhy-út l9·t · 
Jali:ah Ir~na. :1okl. Pécs. Benyovszky-u. 33 (Gytr.) 
.Jakab I_,aszlo ok1. IIercegszö11ös, I-Torlhy-út 195. 
Jakab László telj. Szeged, I\:lnuzál-tér 3. 
,Jakabify Frrl'ne okl. Debrecen. }Ion1ok-u. 81. 
~aJ;:nbff}· C~fza telj. Bpest. \TII„ Elen1é1~-u. 10. fszi G. 
Jakabhaz;v Z:-;i.1,,rrno1Hl dr. ifj. szt>ntúhruhúnü prhnor tul. 

(gyó~ys~erészdoktor) v. egyet. tanúrsegéd, Bpest, \T., 
..:-\kaden11a-u. 1. 

,Jakobovits En1ánue1 tnl. Ungvúr. llDkóczi-út •1. 
;Jakucs ]"~ndre okl.. 1akcín1e isn1eretlen. 
Jakuhoyieh J)ezs() Ltd. Ersekújvúr. Széchenyi-u. 20. 
Jalnthnvieh ])ezs(í ifj. okl. Érsekúivúr. SzéChenvi-u 29. 
_Jan1brik La..jos telj. Bpest 1 \TI., .A„1:éna-úl 1·:10. I.~ 29.' 
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Janáh. \'iktorné d1-.~né sz. J(ántor Janka nokl. Eger, l{er
tész-u. ,12. 

Janáky Dczsfi kez. IIódn1ezővásárhely, I\.inizsi-u. 16. 
(Gytr.) . , 

Juncsovits József okl. (1.fl1„BI-gyogyszeresz) Bpest, VIII., 
Jviária-u. 2. fszt 1. 

iJancsó I\:.álmán lul. Nyíregyháza, Luther-u. 1. 
Ja-ncoYius Erzsébet (lásd: ifj. I\:ovásznay Istvánné). 
Janits:.í.ry Iván tul. Bpest, II., Szénta-tér 1. 
Janits{u·;· László tul. Bpest, XIII., Váci-út 87. 
Jnnítsár;• l\1ik1ós dr. telj. (jogtuclom. doktor, tb. főszolga-

bíró) Bpest, I\T„ \Tármegyeháza. 
Jankovich Dénes tul. Jviezőtúr. 
Jankovich István tul. Vál. 
JanI;:ovich Istvánné sz. Séra Johanna. tul. Pétervására. 
Jankovich I\atalin telj. Cegléd, (1Iegváltó gytr). 
Jankovieh Zoltán bér. lvlezőtúr. 
J;1nkovich Zoltánné sz, Son10::,')·i Irén telj. 1v1ezötúr. 
Jankó Barna okl. (ecetgyáros) Pomáz. 
Jankó Dezs{) n1ag·yarbéli telj. (vegyész. laboratóriun1 tul.) 

f!rsckújvúr, Nyitrn.i-u. 67. 
Jankó G~-{Ila Inagyar1Jéli és jánosházi tul. Győr, I\:ossuth 

Lajos-u. 20. 
,JanoYich istYán ifj. tu1. Etyek. 
Jannvich István tul., megyebiz. tag, 'Vál. , 
Janovitz Iván nokl. Bpest, VII., IC1auzú1-ter 13. Gytr. 
~~nn1hó 'l'ivadar nen1e:-;hiikki tul. (n1egyebiz. tag) I-Ierceg-

falva, \Törös1narty-u. 176. 
Jantzen Jakab nokl. Szeghegy. 
Jaschik Sándor dr. okl. Bpesl, r·v., I\:özponli \/ároshó.za, 'le

o-yészeti Intézet. 
Jas~okvszliy Sándor telj., gázgyári igazgató, Miskolc, Gilz

.-rvár \Tay-u. 24. I. 
Jay~i'·ik '.:1lice (lásd:. dr. 1\.ugusztin Béláné). 
Jákó Gvuláné özv. sz. Bnros Ilona telj. Bpest, II., l\fargit

kör(;t 36. L 1. 
Jáli:ó János fel<loboji tul. C.eglécl, II., Batlhyány-u. 18. 
JákYári Béláné s:~. i\Iess ll1ária telj. Bpest, XI., Eszék-1L · 

H/a. 
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J[unbor László n1. kir. honv. gyógyszerész, Bpesl, II., Hu-
nyi János-út 13. 

J~nk;y Endre okl. (Hangya igazg.) l\1arosvásárhely. 
Janoss;r ilnna telj. 'l'atabánya, Nefelejts-u. 113. 6. 
Jánoss;r J!;letnérné vitéz sz. Júuossy i\iária okl. l{olozsvái-. 

ITonvéd-u. 7. · 

J~tuossj- Gé_z[:né dr.-né iizv. hélv. Cegléd, .t\rpád-tér 2. 
J~nossy _j.\Iar1a (lásd: vitéz Jánossy Elernérné). 
Jant~ty 1\rpádné sz. Szüts I\iúrta telj: Bpest, \l.

1 
Deák-

ter 6. 

J~u,-~tt·;\- E~t~1re tul. (n1egyebiz. tag) Jászberény, Holcl-u. 2. 
Janvarj· _L1h (lásd: I\:nefély Gézáné). 
J~rdek Eva (lásd: dr. Thier111ayer Jánosné). 
Jardck Géza telj. (a Wander Rt. tisztv.) Bpest, IX., Mes

ler-u. 22. \T. 3. 
J~sz, I~t,·án telj. Nagykőrös. 
Jaszo.\'t~r~· (Schiirger) János clr. telj. (nyug. gazcl. akaclé-

n11a1 igazgató) Bpest, II., Batthyúny-u. 1. 
.Jt>ge:•; I~éla _.Lul. ( n1egyebiz. lag) Soponya és J<.;:islúng. 
,Jege.-., Iiéláné sz. Berényi .i\lúria nokl. Soponya. 
Jpges Zoltán tul. J\:úlóz. 
Jege~; JstYúnné. sz. §lurn1nPI i\Iai'git telj. l\:álóz. 
.Jehn :\n(al tul. Sopron, Ujteleki-u. 5"1. 
Jekelfaty:r J~1~na O~i:l. Rákospalo~a. (l\Iegváltó gytr). 
Jt>nes I\.ornelta (lasd: \Teress ..:\rpúdné). 
Jenes \·'il.~nosnf özv. sziil. Dezsényi :L\largit hélv. Bpest, 

II.. Fo-u. 27. 
1Jcue~· Gu~ztúv lelj. Bpest, Szervita-tér 5. (Gytr). 
.Je1u..~y G)·orgy okl. Zsarolvún. 
Jeney Istv{u1 dr. na"'Yei1,„~di ·~ui. ( g_yógyszerészdoktor) 

Csepel, Repkény-u. ~i. ' ' 
Jenej· Jolán (lásd: dr. Székely Szilúrdné). 
Jeney Pál tul. Porcsaln1a. · 
Jcn(íff:i: i'Hiklús bérl. Bpcst. X .. C~alúcl-u. :l·l. 
Jerentias Zoltán kez. \7úrn1ező. 
·!erko\"iC'h (IT;:uL! i~úL'.'1·L telj. Pé<.:t5 ( (;rúnútul!na o-ylr). 
·~l'YZC!i.'iZl.;y _!~rnéi yiifz Llll. Bajniok, I-Iurthv ?dild"cJs-úl n . 

.Jcszenszk;r Sarolta ( lúscl: Ile1nethcy Fi.ilep1; 'I'iborué). 
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Jeszenszl;:y \Talér kapuvári tul. (1nlisztv.) Szeged, I-Ion
véd-tér S. 

Jeszenszhy 'lalérné sz. I\ocsis Iiat.alin telj. gyógyárunagy
kereskedő) Szeged, IIonvéd-tér S. 

Jeszenszh:~· \'iktor lelj. (szfőv. tisztv.) Bpest, IX., Üllői-út 
12•1. I. 13. 

Jezovits f\áln1ú11 ifj. tul. Csúz. Fő-u. 100. 
Jezovsek E1ni1ia1u1 (lásd: !(leinrath l{{d111únné). 
Jczsú .t\rtur tul. ?vledgyesbodzás. 
Jirovec LáSzló lul. Cs{~kvár, Örcg-u. 5,1. 
Jobbágy \'iln1os telj. (gyógyszertár közvelílő) Bpest, \TJ.II., 

Dohány-u. 68. 
Jobst .'\nna (lásd: l{apuy Zsign1ondné). 
Jobst Ii:ázn1ér tul. (n1egyebiz. tag) Szigetvár, Br. Bieder-

mann-u. 8. 

J obst I\tária (lásd: vitéz I{iss Lajosné). 
Johan l[ugó telj. (üvegfestő) Bpest, \TI., Lehel-u. 1'1. 
Jo,jldcs A1ilos okl. Ujvidék. 
Jolúnl;:ai Judit tul. I-fajós. 
,Jolánkai l\iagda okl. Szolnok, J(ossuth-tér 10. 
iJolánl~ai i'Hária (lásd: Elsner Lászlóné). 
Joó Délin dr. telj. (OTI tiszlv.) Bpest 1 X„ Pongrác-út 

17 fszt 1. 
Joó I„úszlóné sz. !li'egediis G:ahriel!a nok.l. Eger, Deák Fe-

renc·u. 3. 
Jordán Sándor le1j. l\íezőlelegd. Rúkóczi-u. 12. 
Jovauov Z\lilún tul. Zsublya, IIorlhy 1Iiklós-út 50. 
Jóna örökösök tul, Baktalórúnlhúza. 
Jóna Sándor tul. (1neg:v·ebiz. tag) i\Iúra1narosszigct, I-Iorth~„ 

Miklós-tér 13. 
J{inap /iladár telj. Debrecen. Péierfia-u. 61. 
Jbnap ~lladúrné sz. Szabó Eszter lul. Debrecen. (Tisza 

gytr). 
Jónap Ilona (lásd: dr. \Tass Istvánné), 
,]"ónás ÍG\'a bernei ( lúsd: Fenyő Lászlóné). 
Jónú.'-i Gréza dr. telj. Petfürdő. (;yúrtelcp. C. ép. I. 2. 
,Jónás (~ézánl~ dr.-nó sz. ;-rirker 1'~rzsPhet telj. Pétfürdő, 

Gyúrlelep. 
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Jónás {~ézáné dr.··né id. sz. ]]auser Stefánia tul. BpesL, II„ 
Eszter-u. 18. 

Jónás :i\!ária. (lásd: dr. Bolla Rezsőné). 
J{inásch I.~éla okl. Bpest, \TI., 1\ndrússy-út 8,1 (Gytr.) 
Júnúsch SaroI1a telj. Bpest, \T„ I{Jotild·u. 10/c. 
Józan Júzser dr. bér. Iharosberény. 
J~zan Józst~fnt\ dr.~né sz. I\oYúcs i'Húria telj. Iharosberén:'/· 
,Jiozsa :~ndor Lelj. ( OTI szán1v. főtan.) Bpest, \TIII.

1 
Fiu-

1nel·út 19. 
Júzsa Lajos kez. Bpest, III., Szent l\íargitsziget (gy•lr). 
Józsa Lajos i\íihúlj· kez. Csurgó, Petőfi-tér 28. 
Józsa Súndor li.Zihúl;;.· t ul. I\:unhegyes, I\ossuth·u. 900. 
Jóvi{~n I>úl telj. Bpest, XIII., Vácj-út 155. (Danubius gyLr). 
Juhai Itnre kez. Debrecen, Teleki-u. 81. 
Juhúsz • .\nna nokl. Bpest, XIII„ Béke-tér 11. (;ytr. 
(Juhúsz llotu~ (lásd: dr. Csendes Jánosné). 
Juhász Isfyfu1 bér. Bal!nazújváros. 
Juhász fst\·ún iul. I-Ióc11nezővúsúrhely, Szerencse-u. 2. 
Juhász I„ajos n1. kir. honv. gyógyszerész örnag,y, Bpcs:, 

VI.. Izabella-u. 7·1. 
Juhúsz ;~Júr(on lelj. Bpcst, \iII., Dainjanich·u. 1. 
Jung (i;\·örgy iit. Beszterce, J\Iihúly-u. 1. 
ilungreisz _Y~t·g:ina P.enée férj. (~rósz ])ezsHné Lt!l. UjfehérLó. 
Jureczk;1; .!i~t·rh~lanné ÖZ\'. lul. Jolsva, IíorLhy-tér :113. 
Justh .-llfréd Lul. Szentes, Pelöfí-u. 1. 
Just· Frigyes Ltd. Szeged, Petöfi S;.\ndor-sugárút ·11/b. 
Juszkú (lyuia tul. .:\csa, Fö-u. -18. 
Juszt Oszli:úrné iizY. hélv. I\:ecel. 

I~aln1~· ,Júnos lul. RúJtosszentn1ihú!y, Ferenc József-tér 1. 
I\ubay Pt>!Pr tul. Fc2.:vvernck. 
I(ahún Isi \·{u1 telj. I~olozsvúr, Gyógynövénykísérleti Int. 
K\ahún lst,·án telj. ( kísérleliigyi gyakornok) J{olozsvár, 

),{onostori-u. a. 
!i.:abdehó :F'Prl'U(' okl. Szeged, Tisza Lajos-körút 37. 
iEaho-.:ils Elona ( lúsd: CziLó Súndorné). 
H:ahzán Z. !st\'Úll okl. BpesL. \iII„ I\:irálv-11. J/c. 
F\at'ht>Jnian ,)lHlit. flúsc1: ifj. dr. Tuzson Jánosné). 
l\tct·ziún Sarolta ln!. Pc;.;tújhely, C~r . .t\nclrússj' c:yula-u. 'l"::. 
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I\acziún Sándor okl. Pestújhely. 
Iiada Erzsébet lul. Bpest, XI\T., T~erepesi-út 128. 
I\.aderle Jaltah telj. Ujvidék (Szentháron1ság gytr). 
I\ahán .'\dél (lásd: dr. lvlarn1orstein Sándorné). 
liahán ~lagcla (lásd: dr. Schnábel Jenőné). 
I\.ahán !Ielén okl. J{ispest. 
I\.ain Eszter (lásd: :tvlezö Ernőné). 
I\.ajdacs;r J>{ti ne1ncs tul. Budatétény, Iskola-u. 4. 
J(ajáry Zoltánné dr.~né sz. Schreck 11-Iária bérL Szolnok, 

Kossuth-tér 10. 
I\.a,jcly Gusztáv nokl. Fehérgyarn1at1 Fő-u. 17. 
I\.alúb i\ladár tul. Tornyospálca. 
l{alán János telj. Bpcst, \TI., Hegedüs Sándor-u. 17. II. S. 
!falán Gynla tul. Bpest, VII., Erzsébet-ln·t 56. 
l\ahuúr I~élúné. d1-.~11é sz. Székcssy Ilona telj. Pápa, Hosz-

szú-u. 9. 
Iiahnár ]flona (lásd: \Tidovszky Istvánné). 
i\ahnár Kst.\·úu okl. Bpesl, XIII., \Táczi-út 49. 
Iiahnár R\. István tul. Bpest, \TIII., József-krt 10. 
I\alntár Rózsi telj. Békéscsaba. Szent István-tér 3. 
I\.ahuúr Zoltún kez. Székesfehérvúr. Szögyén Aíarich-u. 11. 
Iialkbrenner llilda telj. (szfőv. tiszlv.) Bµest. \íII„ Ala-

tlách Irnre-tér 2. 
]{anczer JLúszlúné dr.~né özv. sz. Salan1011 Zsúfia. üt. Pécs, 

Aíadúch Irnre-u. 2·1. 
!\.anclt•ll (X;rürg~· bér. I\agyha!úsz. 
.i\an;ra János tul. Petröc. 
l"\apolh:a Júzscf kez. I\aposvúr, I\ossuth-tér -1. 
i\npollia Júzst•fné nokl. I\aposvár, I\:ossuth-tér 4. 
I\aprina;v Júnos tul. :l\Iagyarszögyén. 
i\.apu;v Zsig1nondné sz. ,Jobst /innn lelj. Szo1nbathely, 

Jókai-u. 2G. 
!\:ara Jt•níi tul. Szilúgynagyfalu, I-Iorthy-tér l-15. 
I\arahél~·os Endre kez. (várn1. képv. tesl. tag) \íeszprém, 

Rákóczi-u. S. 
I\arahél~·os (~éza· telj. \Teszprén1, Rákóczi-u. S. 
I\aráeson l~rzsfbct telj. (Q'fI gyógyszerész) Bpest. II., 

Olaszfasor ·1::1/a. II. 1. 
H.arácson~· ::n:úrt{;n telj. I\alocsa, Szt. Islvún-u. ::rr. 
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Iiará.cson;ri Béla okl. (ÜTI gyógyszerész) I\olozsvár, J{.i„ 
raly-u. 29. 

I\arácsonyi Gyürg~.- okl. 1\..pácatornn, u. p Tüskevár 
(\1eszprén1 m.). · 

;~ar~c~onyi. Grula. okl. . .:.\.pácatorna, u. p. Tüskevár. 
-~aradi Enni telj. Szolnok, \ierböczy-u. 1. 
I:arbach Gi;t;11a (lásd: sikubonyi Angyal ~'\.ntalné). 
l\at~.zt~!~ Sz1larc1 telj. (bizl. int. főnök) Ungvár, I\:áptalan-

fü1rdos Ernő lelj. Bpest, VII., Aréna-út 29 
I~~1:do~ f!~za telj" (v. színigazga'tó) Bpest. · 
I~.udos (,~ula t_elJ. Bpest, VII., Aréna-út 29. (Gytr.) 
l\ardos J~nosne sz. I)erénti Ilonka telj. (o-yártulajdonos) 

Soroksar. 0 

I~ardos I\!~1rt.a (lásd: Hoffn1ann Zoltánné). 
I~ardos ll~~Id?s telj. Bpest, \T„ Pannonia-u. 30. 
I~ardos lh.i_klos telj. Ujvidék, Thököly In1rc-u. 25. 
I~ar~l.os Z;•-ngn~ond tul. Sátoraljaújhely, l\Iussolini-tér 2. 
I~ar1~1k .Jozsef .telj. (tart. hely. isn1.) 
l~arhn~zliy Joh~n (lúsd: -1-\..ndriska Ödönné vitéz dr.-né). 
I\.ariov1t_z .;\clolf tul. (a Ferenc József-rend lovaakeresztese 

n1. lnr. kor111ányfötanácsos. n1eo·vebiz. taa) p~!Yl Horthy' 
l.Iiklós-út 8. . b~ ::> < <' • 

K\arlovitz László telj. és társtu1. (okl. vegyészn1érnök, E. 
T. H.) Bpcst, IX„ I\:én-u. 5. 

I~arnt:r i-Ík~)S tul. Bpest, XII„ Csaha-u. 7 . 
!~arohny, f~;\·~1la telj. Bpest. XIII., \iáci-út 87 Gytr. 
l\.arsa Laszlo kez. Bérbaltavár. 
I~arsay l„ászló tul. l\ryíregyháza, Bethlen-u. l:J 
i\.art.scn1aroff G;\·ürgy telj. (vegyszernagykere~k.) Bpest, 

\TI„ Nagyn1ezö-u. 19. · 
I~aryassy ~únos dr. lul. Pincehely. 
I:as1l;: IsiYanné dr. N"agyvárad, Irgaln1nsrend gytr. 
l\.ass Gyéirg~;i (lásd: I-Iiclvégi Gyuláné). 
!~assai. i-\rtur tul. Bpest, IX., Lónyai-u. 5. 
haszamczh Grnla old IOTI li"·tv) Bpes' III zs· d tér 7 . .fszt. G. . . - ~-- . . L, " ig111on -

I~aszás I\ifária okl. Bpest, \ill., Rotteuhiller-u. 37. 
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f(aszib<~ I\.áhnánul~ {)zy. sz. I>feiffl•r Sarolta hélv. Júsz· 
szenllászló. 

Ji(aszlcr {)dönné dr.·né <izY. reálj. tul. Zalaegerszeg. 
E~aszli1rr Sándor ül. Bpest, 'llII., Práler-u. ,15. 
IiasztrilH'r Péter dr. tul. (gyógyszerészdoktor) Bpest, XI\t ., 

Thököly-út 87. 
li\asztriner .Péterné dr.wné sz. }!oller }iúria nokl. Bpest, 

XIV„ Thököly-út 87. (Gy\r.) 
I\athona Súndor tul. Nagyszőllős. 
I\atona rlladúrné kez. I\.ispest, Szent ~~1re herceg-út 65. 
!\atona :llajos ~t\ladár telj. Bpest, X„ Ullői-út 12'1. 
i(atona Isty{tn lul. Tulindszent. 
l{atona !\ll:argit kez. l{ecsken1ét, Bat.thyány-u. 7. 
I\atona l\!argit (lásd: özv. Farkas .t\ntal Jánosné). 
H:.atona Súndor bér. Pelszenterzsébet. 
I~at.ona Zsig1nondné özY. hélv. I\:ecske1nét, Batthyány-u. 7. 
1-;:.atz lit.úln1án telj. Szikszó (11egváltó gytr). 
li\auf1nann (;yula tul. Battonya, I-IorlhY TuI.-út 80. 
JKaufrnann Irén (lásd: dr. I\ácz Rezsőné). 
IZauftnnnn ,JenG G;\·firg;;\: lelj. kez. Nagyecsed. 
H:.aui'nHn1n iH:argit üt. Battonya. Horthy IvI.-út SO. 
1!.\aufn1ann Zoltün tul. l\:assa, li'ő-u. 13. 
E:uutn:: l·~ndre okl. Pestszentlőrinc, Scpsiszentgyörgy-u. 9. 
í(aviúl;: Júi:sef telj. Székesfehérvúr, Gáztelep 19. 
It.ara Jen<í lul. Szilágynagyfalu. 
li\azay /ldél Ilona kez. \Tértesacsa. 
1\.azay Endréné iizY. hélv. \Tértesacsa. 
]\.azik fstyún dr.-né sz. fRaeskó ~~úria telj. Nagyvárad, 

Cscngeri-u. a. 
i\:az:r ]{úrol:-,·nó báróné sz. ]l[an1pek i'fiargit. telj. BpesL, Xl., 

Lág:')'n1únyosi-u. 15. 
I\.át!u~~ /ilice (lásd: Druga Józsefné). 
!Iúdas }:i~rzs(het okl. Bpest, XL, I-Iorthy 11iklós-út 128. 
I\údas '.i:ibor tul. Budafok-1\:elenvölgy, Nádor-u. 56. 
'E\údúr ;:..ndor tul. Sátoraljaújhely, Rúkóczi-u. 7. 
11\.údúr írén okl. Bpest. X., Pelrőczy-u. 39. 
li~údúr iilúra okl. (OTI tiszLv.) BpesL, I\T., I-Iavas-u. 1. 

III. 1. 
li\ádúr ~\n11:i;ykó G~·ula Lelj. Bpest1 XII., Pilsudszky-út 5. 
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I~údúr f„úszló lul. Blidszent.n1ihúl:'/ \iasvári Pa'l-u ·19 
h' l' ' ' l' ' 1 ' . . a< ar „~a~:z 0~1e sz. „adányi Ilona okl. Büdszenilnihál 

\Tasvar1 Pal-u. ·19. y, 
K\.údúr \„all•-ria (lúsd: Faraaó I\.ornélné) 
i.\úkossy Zoltán kez. l\:ör1n~nd. . 
liálcli Sarolta okl. Bpest, II., Fö-u. 90. fszt. 2. 
!\.aldor '/ihnos tul. Cece. 
I\.{tlclori j}[elanic kez. Csepel. 
B:\.úler li'rig·~·e~né bér. Csencrer 
H.úlla~· Iture eö{y()ssin1úndf t~l. Geszt. 
I\úlla_y I~á~rnún eöt,'{jssiináncli tul. (rnegyebiz. póttao-) 

Jasz1nser. 1:'.> 

i\.úlla·~; Lajos Lúszló shuúntl.i tul. (f.IÉP körzeti elnök törv 
_. hat. l~iz. tag) Földes, Egyház-tér 9. ' · 

l\allay 'l'1bor :-;i1nándi nokl. (sajtókan1arai tag) Budatétény 
(gylr). 

I\áln1ún .·\.una tul. Záhony. 
li:úimún BPia telj. Bpest, VIII„ Üllői-út 3·1. 
i~últnún I~eleonóra. nokl. Ilúkosszenlrnihály Pálffy Júnos-

Lér l:J. ' 
!~~1lin~1n E!·néí tul. l\'fi:itészalka, CJr. Tisza Islván-u. ~. 
Ji:;,ahnan (;lrza alpi:iri iii.. IZerény. 
!~~1lrn~1n ~~z~~nl1 alpúri sz. EJss ·!rén Lul. I\:erény, }Iitlcr-u. 25. 
~:~thn::n .;en~~ ~ul. Szentta.nuí.s, f.Tussolini-u. 65. 
!lah:H~n ,J1~1ui1u~ sz. NoYúk Rozália telj. Szenth1n1ás, 1'Iusso-

luu-utca f\8. 
I~{;IInf;n f.;:~t~talin (lásd: dr. Bartha Lajosné). 
!'~::In1~1n ]1;..arol~· tuJ. Páty, l\.ossuth Lajos-u. 159. 
li'..ahnan I.,a,jos Le1j. I\:olozsvár. Petöfi-u. 9. 
I\.úhnún L!1szlú dr. ,okl. (jog- és.úlla1ntudo1n. doktor) Buda~ 

pest, \ 111., Erzsebel-krt '15. II. 
I\úlinún :P{llné d1-.~né ~~z. 'lRollunann lilona okl. Beregszúsz 

(J\ngyal gytr). 
I~f;.hn~u ~.{~ndor bér . .Júszberény, l~aszús-u. 2. 
li\aln1an ::snndor Lelj. Nova. 
i~~tlinún 'JCarnús nol~l. illútészalka (Csi.llaa· O'ytr). 
~~1;Inay i~iv[1nn{•. ÜZ\'. hélv. Nyíradony. 
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:~:;h~ay Zaclorné ÖZY. sz. ]{i:-;s }!ária hélv. Szentgál Fő-u. 108 
.H„anliz ...-lnna (lásd: dr. Fehér ?o.Iiklósné). 



iiántor Dezsőné sz. Nag;r Irén telj. Hegykő Cseralja-puszta. 
K\ántor Janlut (lásd: dr. Janák \ 1iktorné). 
!~úplárszhy .t;Iildó.s lelj. Péterréve, Szent István-u. •10. 
I\ápolka Józsefné nokl. J(.aposvár. 
Jiúposztáss;r Géza. tul. Debrecen, I\:álvin-tér 15. 
I\.árol:v 1\rrninné üz\·. hélv. Bpest, \ 1I. 1 Szondy-u. 52. 
Iiárol;. Júnosné dr.-né sz. ~lildós Stefánia telj. (lvI.:\BI se-

gédgyógyszerész) Bpest, \~I., \Ti~.egr~di-köz 6.. _ , 
Károlyi G~·örgy okL Bpest, XII., Gombos Gyula-ut 2o. (IX. 

sz. honvédkórház.) 
I\árolvi Sándor telj. Bpest, VI., :Mussolini-tér 3. 
!\úrpfrti ~<\<lolf tul. Tiszaföldvár, Lukács Béla-u. l'J. 
I\árpáU Sándor bér. Isaszeg. . 
!\átai G~·ula üt. Bpest, VIII., Kurpfenstem-u. 21. 
l{átai S. István tul. 1Jonor. 
}{átai Gizella férj. Gregersen i\Iárió-né tul. Szeg~1alom. , 
Iíed\·ess;,r G;rHrgy dr. telj. (egyet. adjunktus, gyogyszeresz-

doktor) Bpest, XI„ Budafoki-út H. III. 5. 
Eiefey János bér. Taktaharkány. 
i\egler ,Jakab lul. ·őrszállás, Fő-u. 82. 
li{egle,·ich i\:i!ária tul. Szarvas, Szent Islván-u. 170. 
ii.elecsén-..-i Ferenc tul. Dunapataj. 
!~elecséu~·i Ilona (lásd: J\Iodra Lászlóné). 
lfelen1en' !stYán telj, Zilah. 
U:.elen1en Júzsef dr. telj. ( gyógyszerészdoktor, a Thalln1ayer 

és Seitz Lisztv.) Bpcst, \TIIL, Rákóczi-tér 11. 
I\elen1en József telj. Nyírcgyhúza, Belhlen-u. '1-1. 
Iieleinen ]ilára telj. Zsibó. 
!(eleznen lilára 3Iargit (lásd: I-Iirsch Pálné). 
f(elen1en ].>ál nok!. Rozália, Fő-u. 257. 
Ifelen1en Róbert tul. Nagyida. 
!\:elcineu Sándor lelj. Rozália. Fő-u. 257. 
I\.elen1en Sándor tul. Zilah, l\:ossuth-lér 6. 
!(ele1nen 'i'iYaclarné sz. Schult I~dith lelj. Bpcsl, \iI., Lehel-

u. ·1/c. · 
f~elen1en Zoltán kcz. Sárszentn1ihály. 
I\.eleti Ede tuJ. l\Iunkács. 
]{eleti Róza okl. Ci\Lll„BI tiszlv.) Bpest, IX„ Rcíday-u. 30. 
lie1Ier Béla tul. 1\:ishegyes. 
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Ii:eller Béláné sz. I)lcszl;:oyich l\lagcla telj. J{ís~egyes (Szt. 
Erzsébet gytr). 

I\.ellner Géza bér. (vegyész) Homrogd. 
liellner Lúszlú lelj. Pe1söc. 
I\ellner Ödiht tul. · ( v. törv. hat. biz. tag) i\'Iiskolc, Lichtcn-

stein-u. 2'1. 
I~ellner ,Pál okl. Szatn1árnémeti, Szent István gytr. 
J\ellner Tibor nokl. Ifahni. 
I\clp Frigyes 'Vihnos telj. (drogista) Beszterce I:Iorthy 1L~ 

tér 30. ' 
f{en1e G;rula okl. (drogista) Bpest, \TI., Bu1csu-u. 21. 
1\einenes Jánosné: telj. Szarvas, Horthy-út 117. 
Iicn1ény Edit (lásd: Zipser Istvánné). 
J{ernény György telj. 
Iien1ény Gyula bér. Bpest, VIII. József-krt- 10. 
I{cznén:r Irnre tul. Elek. ' 
Iien1ény László tul. \iároslőd. 
liernény Jenő tul. Huszt, Rák-Oczi-út 8<1. 
I~ernp1erné .sz. J>éfer Jiargit tul. Bpest, IX., 1-Iester-u. 38. 
1\.ende Ervin tul. Bpesl, \i., Pannonia-u. 20. 
Ilendc illihúly lí()lesei telj. Ungvár (1'.Iurosi O"ytr). 
I~ende ~1~há_J:rné ~{Ölcsei. sz. Lukúes .r\gnes old. Perecseny. 
I~ende JI1kI~s telJ. Bratislava, Sonja gasse 36. 
h.enclerl:s .:Jían?s dr. lelj. (g:rógyszerészdoktor, honv. g:r.
~ szeresz, aligazgató) Pécs, Ispitaalja-u. 12. I. 1. 

I\.ende~css;y_ Lajos telj. (szföv. tisztv.) Bpest, \TII., Nyár-
u. l. I. v. 

I\.cnderessy I.Atjosné sz. Pintze i\Iargit nokl. Bpest
1 

\TII., 
Nyár-u. 7. I. 5. 

:i~enedi Norbert telj. (drogista) Bpest, \iI„ „Andrássy-út 76. 
I~enessey .-1ntal bér. l\:apuvár, I\:ossuth-u. 9. 
h.enesse,y Ferenc telj. I\:apuvár, I\:ossuth-u. 9. (harctéren el-

tiínt). 

I~en~z l~ndre dr. okl. (gyógyszerészdoktor) Ócsa. 
!~en~z Ernő okl. S~eged, 1\:.lauzál~lér :J. gytr . 
.l\.enez Ferenc tul. ücsa. 
lienéz Lidia telj. (.i\I1\. \T gépgyári retaksátor) Bpest, rv., 

Béla-útja 107. 
I{enéz 31ihál:r kez. Nagybocskó. 
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l_~enéz '.fert„zia (lúscl: \/ún1os In1réné) · ... 
, 1 12, K\enyeres {~;vörgy tul. (;yört Szec.:e.ny1-Ler.. . . , ·-:a 

I\en;reres ?1i.ihúl~- Lelj. l:>estszentlor1nc (llI~tg}a101szd::i \ 1éc1-
asszonya gytr). , , 

li~cpes JíSrzsébet (lásd: Ba1~gh Ist\:ann?.) ·„ 
]:\epes Lúszl6 noli:l. Nagyvt~raclt 1:-adl ~don-u. 25. 
li\erbolt f){uliel bér. \ieszpren1, \Tar-u . ....,, 
]\:erbolt; I\urnél teij. \Teszpré111, V_á_r-u. 2.. , , 
H:erezú Zoltán telj. Bpest, \TII., h„aroly ~ur.-ut 3;c. 
!Ierekes _•\ttila okl. Bpest, \~I., Potlrnan1czky-u. 8. 
Iicrekcs i\rpúd telj. Bpest, II., l'l·!argit-~\rt ~2. II. 3. 
li~erekes IGlelka telj. :ivljskolc, Szecheny1-u. t 8. 
I~erekes Istvú,11 telj. Bán.ffyhunyad (Szarva-:_ gytr). 
](erel\es Isivún tul. Szentes, Nagyörvény-u. _o9. , . . 
].\.erekes Istvánné sz. diósadi .l!IaI(tsz-Szabo „ ~orbala t~lJ. 

(kercsk. akadén1iát végzett) Szentes, P~to~1-u. 1: ~~· D. 
K\.erese fst;;{u1 clr. telj. biológiai doktor, R1chLer Rt. uzein-

vezetöje BpesL, II., Fö-u. 62. I. 2. . . 
I~erese }!ilirgit kereseszegi tul. Sashalo1:1, I\Iarg1t-u. 1. 
E'~t.·reszte:-; .\rpúdné sz. Cz!zek Il.:!úra ber. \ 1eszprén11 I\:os-

sut.h-u. 23. 

ECt•rp~;zfps 13éla 1-.ez. Sliköscl. I-IorLhy-u. 81. „,.. . , . „ 
E·~l'i'('...;zte!'"i E3l·I:t dr. ~ius;.ú1:i, lu!. Szcgc_c~ .. ~c;t~.1.1 sug::~~-~lL ?l;'b~ 
lii:t•reszte~ Júno:-; cs!ldianlalvtu okl. UJ\'ldel\, II. R~t.-.ocz1 Fc 

rcnc-u. lGO. · 
1 

, · · 1 · -
Iit•i·es:r.t rs ~'11iklósiH~ (!r.-né sz. ](rop~·l· E1_ol!~t k:.~·· l:Ur1a1 )ll'O 

neje, lul. H.úkoSp<llota, }lorLhy l\uklos-ul 6..... , . „ 

r.;:t>re.-.;'ztesi József dr. Ltd. (ú.llazntud. doktor) Baratka, Fo-
tL GS, , • 

f'i.°pr(•szit>ssv }íargit (lúsd: I.„osonczy Sandornef .. 
I~í.'reszt~·ss~· ~lúr:.l (lúsd: özv. dr. Orient _Gyula:1e_). , , 
0.-,, •. „..,.,1,,,.~: "''''''' lttl ,\Jbcrtfah·a, Erzsebet k1ralyne-ut 8. ,. "·''" ,, ""·. , -· . '11' 19 E·~t'rP~zt"i"•n; .. I~{·la lelj. (szföv. tiszlv.) Bpcsl1 IL, F1 er-u. , · 

.földszint 2. 
F"ere~;:.d~u.,. ]~(la tul. Pécs, I\:ossuth Lt:.jos-u. 
]~ere.-.;zl{'.n~· (~;1-ulún{• sz. C.'1ili6r~· liled\·ig; tul. 

P\..úkóezi-út :JD. 
li{eresziúri IIajnal (lúsd: P1.oadic~ Gúl:orné) .. , 
li\.erén;ri lin1réné okl. Bpcst, í/Il.I., I)cry-u. 6. 
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29. 
Bpest, 1/III.i 

I. S. 

[(erényi lst,·ún Lelj. Orosháza, Sall János-u. ,1. 
I\:erényi .Júzsef telj. Orosháza, II.. Sall Júnos-u. ·.1. 
I\.erényi Lajos Ltil. Nagy1nagyar. 
Ii:erén;\·i ff_,ajo~né ifj. sz. Fúbián i;Kelinda okl. Bvest, XI„ 

Sopron-u. 70. I. :2. 
i\ergcr Júlht okl. Székesfehérvár, Baross-u. 6. 
:r;:erÍ1er Zoltán telj, (drogista) Bpest, \í„ i\.kadén1üi.-u. 15. 
I\e.rpel C~;vörgJ.-· üt. (az Orsz. n1. kir. Zenen1űvészeti Főisko-

lán is oklevelet szerzett) Bpest, V., Szent István-krt 28. 
Iicrp(•I ,Pál és neje tul. Bpest, II., 1'1argit-körút 27. 
I\.crpel \rilruosné iizv. hélv. Bpest, V., Szent István-krt 28. 
I\:ereschhaunnnayer I\úrol;v tul. (1negyebiz. tag) EszLergo111, 

1\:ossuth Lajos-u. ·11. 
I\erschhau1nnu1~·t·r Ödön telj. Esztergon1, l{ossuth-u. :11. 
!~eriai Nándorné özv. sz. Szőn;vi 3íargit okl. Bpest, \í„ Falk 

l\Jiksa-u. 30. f. 1. 

f(ertész Elernér tul. :Nugykőrös, Széchenyi-tér D. 
Jf(ertész !~rnii dr. telj. Bpest, ·vr., \íáci-út 135. 
]{ertész Ern(í telj. Bpest, \TI., \ 1örösn1arty-u. 61. III. 2. 
í-i:.erl.Psz fGrnéí !stYiin tul. „Ahúdszalók. 
]~ertész ISrné) !stvánné sz. Sziics Iz:1hella ;;rargit Lelj. 

1\búclszalók (,\Iagyar I-..::orona. gyLr). 
I~ert(~sz .ffúnos G;-„:uia Lelj. (okl. középisk. tanó.r) Bpest, 

XIII„ l\Iohúcs-u. 18/a. III. 2. 
f;:ertész .Jt'.izsef Lul. Oroshúza. Táncsics l\'Iihii.1y-u. 36. 
!iertPsz f ... ászló Lelj. Rákospalota (Zrínyi Ilona gyLr). 
lierté~.;zné sz. \'{unos }~anei okl. l\.Iiskolc. Bulcsu-u. 5. 
!i.eseríí .:lladú.r telj. 1\Iénfócsanak. 
I\cseríi Józ;.;ef tul. C:vőr. Széchenvi-tér 6. 
Jl{eserií }fiklós lul. \TZ1svúr. ~ 
Ii:essler (;yula t ul. 1\.pc. 
fi:essler .Julianna clr. ( 1.úsd: dr. Sztareczkv Gézúné). 
.ii:eszier I~dit; telj. J(assa, SzaU11núry-u. 11~ 
Xi:cszler J:~rvin lul. l\:assa, Sznthn1áry-u. ·1·1. 
i~eszler F'rrene lelj. I\:assa, Szalhrnúr;;-u. 'l-.1. 
JicsztJH•lyi Ilona tCJj. Nagyvúracl, Lul~úcs György-u. 2H. 
]TesztheI~- }Jargit. okl. Bpcst. :::-..:111„ \T{tci-út 87. gytr. 
I\:ékess:r Ist,·únné iiz\·, hélv. Berctf.yó.széplak. 
I\éki (!(ránczly) Er\·in t.ul. Júszberény, „Apponyi-lér 22. 
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}{éld l\iiklós dr. tul. Hódn1ezővásárhe1y, Rákosi Jenő-u. 4. 
]:\éld iH.ikJósné dr.-né sz. I'ap Júlia,- tlódn1ezővó.sárhely, Rá

kosi Jenő-u. •1. 
]Iéler János tul. (n1egyebiz. tag, 1IÉP pártvezető, Baross 

elnök, sajtóka1n. tag) Gyula, Novák-u. 28/b. 
l\éler li:Iúrn (lásd: Csapó Zoltánné). 
Iiéler Stefánia okl. Gyula, Novák-u. 28/b. 
I\ézdi Iio\·á.ts Sándor tul. Cigánd. 
I\hirer .:-lntal bér. Szegvár, Várn1egyeház-u. 8. 
Iiiesler Rezső telj. I\:örösmezö, Fő-u. 2200. 
I\..iesler \'ihnosné ÖZY. hélv. Borsa. 
liilián Béla telj. (a Magyar Pharma Rt. tisztv.) Bpesl, II., 

Gül Baba-u. 6. 
Iiilián Béla tul. Tan1ási. 
I\.ilián Dezső telj. Tamási. 
Iiiller J~dit (1áscl: Nén1eth Lórántné bejczi dr.-né). 
l(ilJer Zs. Ernőné (jz,-. hélv. Bpest, III., Szentendrei-út 23. 
J{in1etz Endre 1lndrús Bé1.a okl. Bpest, \T.: i/isegrádi-u. 17. 
HJnál József telj. (a Hajózási BBI II. oszt. gyógyszerész 

feliigyeJő) Bpest, \T., Gr. I\]ebelsberg-u. 19. 
Ii:iráldi János clr. tul. ( g}'Ógyszerészdoktor, kerületi tb. el-

nök) .lvliskolc, Széchenyi-u. 78. 
I\:irál;y I~niilia (lásd: !(noll G,yözőné). 
liirál;r G;ytirgy tul. Pestszenterzsébcl, Ferenc József-út 1~10. 
li.irál;r Györgyné sz. l'orda E. Csilla telj. Pestszenterzsébet, 

Ferenc József-út 1-10. 
Iiirály Jenö neiues okl. (drogista) Jászárokszállás. 
]iirály József tul. Szabadszentkirály, Fő~u. 47. 
I\irál~· B. Lajos lul. Bercel. 
l{irúly l\1ihál;\-· Yitéz tul. Ujpest, Núdor-u. 2. 
][(irály Tibor okl. Szabndszenlkirúlj-', Fő-u. '17. 
Iiirályi !11iklós tul. (törvényhatósági bizotts. tag) l{o~ 

n1áro111, !..:lapka-út 5. 
Mürúlyi I)irosli:a lelj. I\:0111áro111, },]apka~út 5. 
Iiirchue.r G;yula telj. ( OTI főgyógyszerész) Bpest, XII., 

\Tárosn1ujor-u. 30. II. 6. 
Jliirh 1\-Iag<la okl. Bpest, \TI,, Lövölde-tér 5. 
I\irner i\lária (lásd: dr. Ferenczy Józsefné). 
liis .:-lndor telj. Dévaványa, Ben1 József-u. 1. Tel: 9. 
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I~~s F;renc József tul. J{ötegyán. 
h.1s Janos okl. Bpest, \TII., Ele1nér-u. 28. 
I~~s l(~~t:;lin lelj. Bpest, XIV., Erzsébet királyné~út 100/b. 
h.1s i'\-Iar1u dr. tul. Heves, Erzsébet-tér 1-3. 
!~is Sándor telj. (fén1kohász és a foO'ászati cen1entek fé-

n1ek szakértője) Bpest, \TII„ J\.réna~út 66. ' 
l~!ss Alaclúrné dr.-né Bpest, VII., Bethlen Gúbor-tér 14. 
I~~ss .-l. i\ndor telj. Bp. \T„ Pozsonyi-út 35. II. 1. 
h.1s:-; Antal tul. Uraiújfalu. 
Iiiss .-\tfila. zilahi telf Pestszenterzsébet Alsóapsa-u. 'Í. 
l{iss .'-\ttila okl. Szöreg. ' 
l\.iss /\.ttila tul. SzatpŰr. 

Iiiss .4.ttiláné sz. Iloho~ka Judit okl. Sztapár.. 
Iíiss Béla telj. Balnssagyarn1nt (l\faO'yar I<orona gylr). 
I~~ss EIPn1érné dr.-né sz. IIorváth E\~l telj. 
h . .1ss Endre telj. (perjel; szerzetes) Pécs, Széchenvi-tér 5. 
I\:iss I~rnéi kez. Békés, Rákóczi Ferenc~u. l. · 
I~~ss ,J, ~.rnf) tul. 1-Takó, Ujvúros, \Túsárhelyi-u. ·l·l. 
í~1ss GPro kcz. Szat111árnén1eti, }lorthy-tér 28. 
!~!ss ~~.rfiz(i telj. Bpest, \TII., Yl/esscléilyi-u. 60 (gytr.) 
l'.i.1ss .l!foua lel_i. Bpest. XI\T., Ilosvai-u. ·17/a. I. 3. 
I~!ss !Ion~t _(lúscl: Szinyc,y Júnosné). · 
h.1ss Inu·pne dr.-né sz. 'l'úth }iúria telj. Sárvár. 
Ii:iss Irfn alpári (lásd : 1-Cál!nún Gézá?1é). 
liiiss István telj. I\:irályheln1ec, I-Ionvécl-u. 42. 
]iiss !st\·án cir. telj. (legfőbb áll. szá1nvevőszéki tilkár joa
-· és úllL:n1t1!dor, hadbíró) Bpest, I\'„ _L\ppon.yi-tér 1.' · 0 

f\tss I;~,t,·aunl; dr.-IH~ sz. biirú ]{ray ]Srzsébet telj. (l\J.:-\BI 
-·· gyogy~zeresz) Bpest. I\T., _L\pponyi-tér 1. 
f~~ss ~siY~tn szalon!ai telj. Bpest. \lIII„ József-u. 31. 
f\1ss !SfYan bér. Szikszó, I\:álvin-tér 6. 
K\iss Istyán bér. Törökkopp:íny. 
f~~ss .János telj. Bpest, \TIJI., Elernér-u. 28. III. 28. 
l~~ss Józspf tul. Szilágyso111lyó, Szent Istvún-u. 8. 
!\.1ss Iia talin okl. Gyöngyös. 

!~~ss Ifú!·oJy lelj. Bpest, lI.r fliargit rakparl 5·l. 
11..iss La,Jos dr. t.111. I\islelek, I\ossuth-u. 11. 
E.i~s Jf ... ajosnl~ dr.~Ht• sz. Szabó Sarolta bér. Szeo·ed ( Felsö-

vúros). 0 
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H:iss I ... ajo::; kez. Ujpest. :\rpá~l-ú~ 86. . 
f\.iss I ... ajos telj. Debrecen (T1sz_t1?rv. luv.)., , . 
Ifiss :Lajosné Yitúz sz. Johsf: }1arHl okl. Pecs, Bathory-u. 

11. fszt. · 
1 

· 
I{iss I ... úszló gl•g;csi telj. (a Napoche111ia Rt. bud~pesti nren

cleltsé::;ének vezetője) Bpest, IX., lviester-u. 3,1. III. 1. 
!·~iss Lús:Z~ó okl. Nagyvárad. Bré1ner-tér 1. 
H:iss Lúszlóné. sz. ';/úgfrcs I\:cresztes Ilona tul. Szeged, Szent-

györgy-tér G. , , , 
I{iss i\lagda (18.sd: dr. Szarka Is Lvanne). 
]:\iss l\!a.rgit: dr. telj. (gyógyszerészdoktor, egy. tanársegéd) 

Bpest, VIII., Üllői-út 26. 
I\iss i.\liúria telj. Ersekújvár, Frnknói '.1.-u. 2. 
I\iss l\!ária (h~scl: özv. I\:álnay Z6.dorné). . ~ 
I\iss JJHklós zilahi telj. (Gyója tisztv.) PestszenlerzsebeL, 

AJsóapsa-11. 4. , ,„ „ 

]iiss Öcliin telj. (egyel. gyak.) I\:olozsvar, Gorog ten1plo1n-
u. 38. 

!\iss Pál okl. Bpest, :"~II., Győri-út 1. 
I{iss JL>éicr kez. Diósjenő. 
f\.i~•s Sándor old. Bpcst. :"~II., C:ön1bös Gyula-út 25. (Iíely

örségi kór húz). 
!ii:;s Sándorné sz. :B.uff T'erézia tu1. Bpest, XI.1 Fehérvári-

út 82. 
!'i:iss 'l'ibor okl. E:ecsken1éL Csnpatkórház. 
lí{iss 1/ihnos lelj. Szabadka, Blaha-u. '1/a. 
iiiss z~igTnoncl '111. kir. hüll\". gyszerész, aligazgató, Bpest, 

I\.í„ \Teres Pólné-u. 2·1. 
f:Zisahonyi Olga (lúsd: Szabó Dúniclné) .. 
~~ishán I1éni telj. (a l\Iediché111ia Rt. l!sztv.) Bpest, II., 

l\Iars;it-körút 51-5::\. 
li~isdf1ri'· Ferenc Lelj. Bpesf, XI\T„ Thö1.:.:öly-út 178'. 
I~isüt„~i E. }'.fagda' telj. (egyet. gyak.) Bpest, :XI I-Iorthy 

?vliklós-út 86. II. ü. 

I(i~;hnnihY Zultún bér. E:ondoros. E:ossulh Lajos-tér '111. 
I~i~;vülgyi. ;\1i:tun. }1ihúir Yit{~z lul. I\:olo~s.. . . , 
E{isze!y F't•reiH~ leli. Bnest, \iIII., Teleln-ter .3. ( (,ytr.) 
t<iszt·l~· ~lllr(n{~ öz~·. ~z. :1~árjan0Yit!; Sarolfa hélv. 1Tajs. 
li~ladt•k ln1r:~ 1elj. Sz:.1badka, l\:apisztrún-u. 18. 
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I\.lazer (;;yuia telj. Bpest. -Xl\'„ Fiungária-krt 116. 
Ii.:Jasz Ruc1o1í' tul. So111oria. 
]:\lein .-!rtur lelj. Bpest,' XII., l\Iárvány-u, 27. fdsz. 6. 
!\lein En1il tu1. I\:aba. 
Ii:!ein En1H lelj. Nagyvárad. I\:ossuth Lajos-u. 2. 
r~Ie!n IErná telj. 'TiSzaújlak, (Royko gyfr). 
E'!..le1n I1 eren(•. kez. Nen1esbikk. 
I\Jein G.vürg.v telj. Szeged. I\:orona-u. 15. 
I~Ie!n G,vuláné iizy. reálj. tul. J\'agykörös. 
I~Ie:n IIeclda (lásd: Cznkor Gyuláné). 
I~le~n Ilona nol~l. Beregszász, .:-\rpád-u. 73. 
I\ll•1n Ilona telJ. Nagykanizsa, Derík-tér 10. 
Ii.Jein liinre telj. Bpe.st, \TI.. \TiJn1os császár-út 29. (Gyi.r.) 
I~lc!n Inu:~~ telj. I~on1áron1. (Szerecsen gytr). 
h.Ie1n Jeno tul. Jaszladánv. (I(ossuth-u. 77. 
i~1e!n J?zsc~ telj. (drogis{a) ·szeged, Br. Jósika-u. •1. 
I~ie~n J~z:""et telj. Zenta, J(ossuth-u. 4. 
h.le111 ~Juha nokl. Szeaed, EncreJ zv!r. 
EJein ]"fiára telj. Uj\idék, E~zsé'1).ei-tér ·l. 
!i.Jein :László telj. Léva, I-Iort.hv ?o.Iiklós-u. 26. 
l\lein )liirf-a telj. Szepsi. F6-u.' 80. 
~~le!n };!ld0s dr. telj. l\Yngyhúnya. Féslis l\Ien:vhérl-u. ·L 
.i~le1n }..:1!;:Jos telj. Bncst. :.:III„ \'úci-úl ,ln. 
H:Jt>h! Súnclor 1.nl. BÖdzúsúj!ak. 
!~leinrath I~úhn:.í.nnL> sz. ,}p~~o1·~·:Pk EnliJiúna lttl. Felsöiendva. 
I\.ff.'lo1er Ilona dr. okl. ( o:..n:ógvszerészdoli:lor) B 1 "·rr r: . „ - . - pcs , ,, ., -~akóczi-út 10. II. :-;:,„b. 

!~le111ann Isii:án lelj. Bpcst, II., Ostron1-u. 10. 
!\lt>n1'.ntl:i }Járta o~d. (clissertúns) Bpest, XIII.. I-Iorlhy 

l\hklos-1 cJcp, IX.-u. í2. · 

!~l~~rnen~; ,..f?rig~yes telj. i\íarosvásúrhely, Előcl-u. -1. 
Ji'>.lunent Z. :Pal uokl. Békéscsaba (Sas gvtr) 
I~l!nóczl~y .."~nna telj. Bácsf~)Jclvár, I-IorÚiy n.f.-u. 10. 
I:II!11es-Sznnk .·lndor kez. Obecse. I\:ossuth J..,.-u. 28. 
:~:~indi !(I~1!11n. okl. (egyet. gyak.) Bpest~ Üllői-út 25. III. 18. 
~~ i.n.~·(·r, ;;a.HH· nokl. (illa1szerész) Szekszúrcl, I\:ölcsey-u. 1·1. 
~':I?sz !~~'Hl'l!( okl. CHervenkn .. A_rany Júnos-u. GG. 
!~losz f~ah_Han lelj. Pestszentlö!·inc, tT!löi-út :JG. 
!\!uhecz .Pa! tul. (képv. testi.ilcti tag) Salgótarján. 
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Iúnosh:ó Sarolta I\Iargit okl. (Chinoin rt. tisztv.) Bpest, II., 
Fazekas-u. 25. 

I\ne!tner I\áhnán kez. Tura. 
H:nei'éI~· Nándorné, sz. JánYár;y Lili okl. Jászberény, Holcl

u. 2. 
fürnll Gyiizö telj. Bpest, VII., Munkás-u. 3/b. 
I\noll Gyéizön{>. sz. I\.irály Ernilia telj. Bpest, \TII., l\Iunkás

u. 3/b. III. 5. 
I\norr Zoltánné dr.-né sz. Elei\ Livia tul. Bpest, VIII., Rü-

kóczi-út: 23. 
l\n:r ''iktória (lásd: dr. Szilágyi Olivérné). 
I\nüfler Zsign1ond tul. Görgényszentimre. 
I\.nöpflerné sz. Sclnvartz Erzsébet nokl. Görgényszentín1re, 

Fő-u. 
Eoch ~fogda telj. Bpest, III. Bécsi-út 95. 
I\oesis Endréné dr.-né tul. Szeged, Föld1níves-u. 27. 
I\ocsis Dczs(.í tul. (n1egyebiz. tag és törv. ha·t. biz. tag.) 

Élesd, Horthy l\,Iiklós-út 370. 
l(ocsis Irnre tul. Bpest! \T .. Falk iYiiksa-u. 16. 
I\o(•sis Irén (lásd: özv. 1Jeisels l\Iiklósné). 
!ioesis Ist.Yán telj. Bpef3l, II„ i\Iargit-körút 5·1. 
I\.ocsis János tul. Nagylózs. 
I\ocsis l{a talin (lásd: Jeszenszky \T alérné). 
I\ocsrnár Júlia okl. l\Ial'gitta „SL~tusi 1'1adonna gytr." 
I\ocsuha Elen1ér tul. Bpest, \TII., Dob-u. 80. 
I\ocsuha örökösök tul. \Teszprén1, Rákóczi-út 8. 
lioczli:a Pál tul. Szolnok, 'l.'on1ory-u. 53. 
I\.odrik l:\ároly dr. kez. (gyószerészcloktor) \Túllaj, Szent 

In1re-u. 215. 
I\.ohúri János okl. I\:eszthclv. (Szent .A.ntal gytr). 
l{ohhnanii Ilona telj. Bpcsf. \TI., Szond~it-u. 90. I\T. 1. 
I\ohn Béla. okl. I\:assa. Géza fejeclcle111-u. 30. 
E:ohn ]Béla telj. Losonc. \Tasúti-u. 22. 
I\ohu Géza telj. Ujviclék, Zrín:ri-u. 33. 
l(ohn I\iargit lelj. Szabadka, Szent IstvUn kir.-út 9. 
I\ohn I>ál okl. I\:assa, Dohány-u, 11. 
I\ohut: :Pái tul. (n1eg)'Cbiz. tag) Barcs. fforthy 11.-út SO. 
H.olhay !tudolf 1ul. (n1cgycbiz. tag, szakíró) J)éva\'Únya, 

Arpád-u. 18. 

I\olbay Rudolf ifj. okl. Dévaványa. 
iiollár GabricIIa. kez. \Tásárosnan1ény, Lónyai-tér 90. 
JKcller Elza telj. Nagyvárad. Pete1:di-u. 2. 
Ilolofon 1\ároly telj. Zenta, Dobogo-u. 1. 
]{oios Barnahús ii::olosn1onostori tul. Szerencs~ Rákóczi-u. 67. 
li\olos G;r<irg-~"· tul, (okl. szán1tan-fizika szakos középisk. ta-

nár) Fajsz. 
Kolozs Csaba okl. Bpest, XIII., Róbert Károly-körút ·H. 

(Gytr.) 
!\olozs Z\largit (lásd: Nagy B. Szilveszterné). 
I\.olozsvúry József kez. Oláhszentgyörgy. 
l{olosvár,:· Sándorné dr.-né sz. Balás Erzsébet telj. (min. 

o~zt. fönök neje) Bpest, XI., Böszörményi-u. 33. 
I·~uhuann Györg:.· (lásd: I{oppány Viln1osné özv.) 
liomlódv Zsuzsanna (lásd: Szabó Árpádné). 
!{on1lósi i{árol~· tul. 1Iélykút. 
I\.on1lóss:y Is1.v{u1né dr.-né sz. Palasovszky Edit telj. Bpesl, 

II.. Úecset-u. 17. I. 16. 
!ion1lóss)· !Iároly kisfaludi tul. Sárköz. 
!lon1n1engieser Cecilia. (lásd: özv. Gosztonyi 1-Iórné). 
lifoncz /~.ndrás nag:ysolyn1osi tul. Székelyudvarhely, 1-Iátyás 

kir.-Lér 2,1. 
Ilonez ]~rzsébet (lósd: özv. Rábl Jenőné). 
Koncz István telj. (OTI-tiszlv.) Bpest, IX., Lónyai-u. 19. 

IV. 2. 
i(oncz i\látyús lelj. (llIAV BBI-tisztv.) Bpest, IV., Podma

niczky-utcn. 111. 
Ifondor lléla telj. Bpesl, Visegrádi-u. 3. IV. 1. 
!{ondor ][stv{u1 dr. telj. (drogista, áll. tudon1ányi doktor) 

Debrecen. Ferenc József-út 20. 
Ilondor Sándor telj. Lepsény, "'ilasút-u. 7. 
Iiondorossy Isfránné telj. Bpest, IX., Ipar-u. 3. 
I\onkoly Dezséi tul. Ii:ócln1ezővásárhely1 IZ"árolyi-u. 1-3. 
I\.onkoly 'fhe~;e Zoltánné <izv. Bpest, '\TIII., Fiumei-út 19/b. 

(OTI házi gylr.) 
Iionrád Gém dr. Ut. Bpest, VIII., Baross-u. 90. 
Jr\ourád li.úlnlii.n tul. Csíkszentmárton és Tusnád-flirdö. 
I\.onyúr:i· :Béla. tuL Fertöszentn1iklós. 
I\oós Bl·la okl. Bpest, II., Ir:inyi-u. 1-3. 
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liopúcsi Sándor tul. Bpest, ~i\.ndrássy-út 1. 
Iiopp Dezsö bér. Baja, Vörösmarty-u. 1•!. 
llioppáuy "'\'iln1osné özv. sz. I\olmann Györgyi tu1. Bpest, 

VIII.. Rákóczi-út 61. 
Rorach Gyula bér. Szerednye. 
Iforáni Zoltán tul. Bpest, XIII., Váci-út 49. 
Iiorányi 1\Iárta (lásd: dr. Uzonyi Imréné). 
Jiorányi La.jos telj. Bpest, II., Zsigmond király-út 20. 
I{orán:yi Aliklós dr. üt. Bpest, Népszínház-u. 22. 
.I\.orbulj' l\lildósné (izv. sz. Er{unusz .\.nna reálj. tul. Gyer-

gyószentmiklós, I{ossuthwtér 13. 
Ii:orclmm Pál telj. Bpest, IX., Ráday-u. 22. IV. 5. 
Korcsok Béla tul. Jászdózsa, Széchenyi-u. 11. 
l{ordas Jánosné sz. 1>eré1ui Ilona telj. Soroksár, Grassal-

kovich-u. 
Iiordoványi illihályné dr.-né telj. Öcsöd (Békés m.) 
Iioreck Frigyes tul. 1fezőrücs. 
Iioretfró Gézáné özv. hélv. Bajna. 
Jiorényi Ernő dr. telj. (v. egy. tanársegéd) Bpest, IX., So-

roksári-út 38. IV. 12. 
llioritsánszkj· Dénes -tul. I\ölesd. 
Jioritsánszkj· I\.áhnán tul. Tasnádszántó. 
I\.oritsánszky Ottó telj. (Japszerkesztö, sa.itók::unarni tag) 

Bpest, VI., Vörösn1arty-u. 36. 
J{oritsánszkj' \ 7iktor tul. Bpest, VI., Vörösn1arty-u. 36. 
I\.orn1ánj' Géza tul. Fehérgyarmat, Fő-u. 17. 
1\:ormos .i\ladár és neje tul. Bpest, \T., Gr. Tisza Islván-u. 

24. 
!~orrnos l\[ária nokl. Bpest, Szent István-körút 5. 
J{ornl1of.fer Józsefné iizv. i\iolnár Ilona tul. 11.Iikepércs, Fő-

u. 277. 
Iiorolu1a:y László tul. Lébény. 
J{oronka Enuna (lásd: Gáliszterné). 
J'if.oros István tul. Rákospalota, \Vágner IvI.-tér 1. 
Iioros Istvánné sz. Bencze Erzsébet ok.1. Rákospalota, 

\Vágner :Nianó-tér 1. 
Iiorosy Itároly tul. I\:étegyháza. 
!\.orpos Lajos tul. l{Öielek. 
i{orpos Lajos okl. Nagyvárad) Binner-tér 1. gytr. 

706 

Iiorpos Erzsébet nokl. Nagyvúrad, gr. Teleki Pál-u. 2. 
I\.orts1náros Erzsébet CHzella telj. Fertőszell'tn1iklós, Szent 

István-u. 25. 
IiorYin István dr. telj. (vegyész, gyári technikai vezető) 

· Nagyvárad, Hitler .t\.-u. ;f. 
H:orj· '.l'ibor tul. Nagysujó. 
I\osár Z\1ária (lúsd: dr. Ráday Ferencné). 
I\.ossak 'l'ótlor tul. Csáktornya. 
!{osch l~rnö Bpest, XI„ Ulászló-út 40. 
I\o8snth László tul. Békéscsaba, ... i\ndrássy-út 14 . 
liossuth Lászlóné telj. Békéscsaba. 
I\oszlía Lajosné özv. hélv. Sajókaza. 
·I\osztin 1\goston tul. l'lagyso1nkút, Fiorthy-u. 6. 
I\.osztelelz.Iíy I\lrargit telj. Szeged 1 Temetö-u. 3/a. 
I\.osztoJán;yi I\Iárta telj. Debrecen, Bethlen-u. 52. 
I\otsis I. Endréné dr.~né sz. Neu1nann •Piroska tul. Szeged, 

Földmíves-u. 27. 
liotsís Jolán tul. Répcesze1nere. 
Ilofsis I\atalin (lásd: Jeszenszky Valérné). 
I\.oisy Ferenc tul. (megyebiz. tag, közs. bíró) Siófok. 
I~ovacsics I\rcsinlir dr. tul. Csáktornya. 
I\:ovácsik Elza (lásd: Eisselt I\:árolyné). 
I\.o\·aesócz:r Isty{u1 bér. I\:őszeg. 
I\nvallsik ,Jíúzsef telj. Bpest, XII., J?öszörn1ényi-út 36/b. 
I\ováeh Zoltán ncn1cs telj. Debrecen, Eötvös-u. 1. 
K\.uyács ."indor tul. (kerületi titkár, halászati felügyelő) 

1Iarosvásárhely, Ugron G.~tér 6. 
I\.ovács ...-\utal okl. Zilah. (Oroszlán gytr). 
i\ovács Barnahás tul. Józsa. 
]Iovúcs Béla tul. Balatonfiired-fürdö. 
]Iovács I~rn<i vitéz telj, I~iskúnfélegyházn, fdikszúth lCál-

1115.n-u. 27. 
J(oyúcs Erzsébet (lásd: Lengyel Lúszlóné). 
Ifoyács Géza dr. -telj. (orvosdoktor, a :1\Iedichérnia Rt. igaz-

gatója) Bpesf, 'llII„ --'"\ggteleld-u. 8. 
Jiovács (~:rula okl. Pestszentlőrinc. 
lic:tvúcs G;yula okl. 1Iagyarbúnhegyes. 
I\ovúcs Jignúc örühüsöl;: hél v. 1-\:ászona!t iz. 
i\.oYác~ Ifona (lúscl: Szokoly \ 7ilftorné). 
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f{ovács Ilona (lásd: Holló Ignácné). 
I\nvúcs István tul. Békés. 
I(oyács listvún telj. Rákospalota, \Vagner JvI.-tér 1. 
I(ovúcs !stván tul. Sza:lacs, Piac-utca 387. 
l\oYúcs János kez. Szatn1árnén1eti, Hitler-u. 10. 
Iio;;ács József telj. I\:olozsvár, (Viktória gytr). 
liovács Józsefné özv. sz. I}ethes liataliu hélv. 1'1ezőszilas 

és Dég. 
l{ovács Iiáhuún tul. Jviezökövesd, Szent László-tér 6. 
Iiovács J{áln1áu telj. (lvl. kir. mezőgazdasági kísérletügyi 

adjunktus) Horgos, Horthy M.-u. 97. 
J{ovács I\áln1án telj. I\:ecskemét, Szarvas-u. 25. 
liovács I\úlmún okl. (földbirtokos) Horgos. 
l{ovúcs Iiáhnánné özv. hélv. Rákóczifalva, Rákóczi-u. 19. 
Iiovúcs I\árol:r okl. ~4...mbrózfalva. 
I\.ovács L .. '1ndrú-; telj. Békéscsaba, Ferenc József-tér 7. 
F.:o\·ács Lajos telj. Bpest, II., Tégla-u. 5. 
I\ovács I ... ajosné özv. hélv. Barabás. 
!{ovács László bér. Pilisvörösvár, Fő-u. 83. 
I\.ovács László telj. Szeged, Dugonics-tér 1. 
liovúcs Lúszlú tul. Bicske, I\ossuth-tér 9. 
Iiovács Lúszlónú sz. Nag;r Etelli:a telj. Bicske. (1Iegváltó 

gytr.) 
I\.ovács László tul. (kerületi alelnök) Letenye, ICossuth La

jos-u. 67. 
Iiovács Lászlóné sz. Frankó Zsuzsa nokl. Szeged, Dugo

nics-tér 1. 
I\.ovács :Lászlóné sz. Nag·;i.· Etelka telj. Bicske. 
I\.ovács I„ászlóné sz. Osz,vald .:-\rpádina telj. Letenye, I\:os-

suth Lajos-u. 67. 
J{ovúts I.-enke (lásd: dr. Végh Gyuláné). 
I\o;;ács I\.~ária (lásd: dr. Józan Józsefné). 
I\o\·ács Ödiin telj. (a Bud. Gyógysz. Testület igazgatója) 

Bpest, 'lIII., J\.ggteleki-u. 8. 
Ifovács Ödfin ifj. okl. (doklorandus) Szeged, Tisza Lajos

körút 3:l. 
l{ovács Ödönné sz. dr. l\IésZúros Tulelánie tul. (bölcsész

doktor) Bpest, III., Szentendrei-út 123, 
I\.ovúcs Pál okl. !{olozsvár, IIunyadi-tér 1, gytr. 
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J(ovúcs J>áJné sz. Szlávik Edit telj. (1'1ABI-gyógyszerész) 
Bpesl. VII., Péterffy Sándor-u. 8. 

I\ovács Sándor Bpest·, TI., Fillér-u. 1. III. 1. 
I\ovács Sándorné vitéz sz. l\~agy Etelka Bpest, XI., Fehér-

vári-út. 
i\.ovúcs 'fihor telj. Nagyson1kút, Szent László~u. 3. 
l\.ovách 'l'ihainér tul. l{omárom. 
I\.ovácsy Endre telj. Nagyvárad, Lukács György-u. 70. 
l\.ovács~· I\1úria (lásd: dr. Bottlik Dezsőné). 
Ko,·áts Aladár Yitéz tul. Bpest, III., Bécsi-út 89. 
Iiováts • .\ladárné vitéz sz. Ilor,·áth I\iargit üt. Bpest, Bécsi

út 89. 
l{o,·áts Béla l\iihály jardónházi tul. Balatonlelle. 
l\.ováts Csaba okl. (honv. gyszerész, fhdgy) Bpest, XIII., 

Róbert Károly-körút 44. 
i\ováts Dénes tul. Nyárádszereda. 
l(ovúts Don1okos telj, IZolozsvár, 11ussolini-u. ? 

!\o,·úts Don1okosné kez. I\.olozsvár, Jo..fussolini-u. 2. 
I\.ováts U'erenc telj. Ujpest, Czuczor-u. 22. 
fün·it(s Ferenc telj. Bpest. XI., Horthy Miklós-út 95/b. 
.E:iovúts G~·ula tul. Sárbogárd, _.\ndrássy-út 129. 
Iiováts IsiYÚn kez, Rákóczifalva, Rákóczi-út. 
Ilovúis l:\ú.1n1án lelj. I\:ecskemét, Szent 1.fiklós-u. 8. 
l~ovúts liároly tul. Hodász. 
1.,;:ováts l\.ároly telj. Pécs, l{aposvári-u. 9. 
!\ováis i:\.árol;i.·né sz. Balázs Ilona telj. Hodász. 
h~ováts I ... ászló tul. Tiszadob. 
i\ovúcs Tllihálj· silí:ari tul. I\ecskemét-Lakitelek. 
i{ovúts 1'ibor tul. Hajdusámson. 
H:.ováts Zoltán uzoni tul. I\:olozsvár, 1Iátyás kr.-tér 3,L 
E:ovássy Endre. Nag.}'Várad, Lukács György-u. 70. 
Ii':.ováss;i.· Zollún kovássy telj. Szatmárnén1eti, I\:ossuth La

. jos-u. 13. 
i{ovászna;i.· Istvánné if,j. sz. Jancovius Erzsébet okl. ( dro

gista tul.) Bpest, II., 1Iargit-krt 71. 
I\ovássr Ist,·ún B. tul. (vm. tvhaL biz. tag) 110'lE elnök, 

Felsövisó, Gr. Tisza István-u. 4. 
!{o,·ászna;i.· Bella (Jásd.: Reihardt Emilné). 
li.ozellut Béla telj. I\assn (Török gytr). 
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Jiozma Jáno:-- -tul. Gyergyószentn1iklós, I\:ossuth-tér 5. 
I\oznu11u1 Béla okl. l(olozsvár, Szent István-u. 3. 
J\ozn1ár;y Zoltán kez. (n1egyebiz. to.g) Gönc. 
lKóbor Frigyesné sz. Pap ,:.lgnes okl. Helsinki (Finnország) 

L Kánojoisto 10 B. 

Jioz1núry Zoltánné özv. hélv. Gönc, 
lióczián ·Dezső 't.ul. Berzence. 
I\.ósa Andorné özv. hélv. Verebély. 
I\.ósa In1re telj. (drogista) Ujvidék, fiadikórház. 
J{ósa Iiárol;y bér. V""erebély. 
Iiósa Sándor tul. Sárospatak, l(ossuth-u. 
Iiőhahn~c Elek id. tul. Balassagyarmat. 
I\.öhaln1y Eleli: 'ifj. telj. Balassagyarmat. 
I\.őhalm;v Lászlú J\.úhnáu telj. (gyógyszertárközv. iroda 

tul., kir. lvszéki szakértő) Bpest, ·vnr., Baross-u. 4. II. 
I\.őhahn;y l\Iiklós telj. ( Chinoin gyár tisztv.) Bpest, II., 

Pálffy-tér 1. III. 26. 
I\.Hliúii 1Jcnö telj. (a \\ralter és Dun1n1el cég tisztv.) Bpest, 

Ugocsa-u. 5. II. 6. 
I\.öli:én:vcss:r I~úlné dr.~né. sz. 'l'út.h SaroHa (gyógyn. kísérl.

ücr~'i elŐudó) I\:olozsyár, Unió-u. 7. 
I\öltti'~ Ferenc dr. okl. (jogi doktor, egyet. gyógysz.) I\:o-

1ozsvár, Fadrusz Júnos-u. 1. 
.i\ün1éicsy Jiúhnán tul. Szigetszenln1iklós. 
I\önig Erzsébet, t:;lj. Bpest, .AJ111a-u. 5. 
J{őnig Stefánia \lásd: Fried Györgyné). 
I\üpeczy Sándor tul. ..:\da. 
!iöpeczy 'l'iha1nér okl. Bpest, III., \Vend-u. 10. 
I\örn1end;\· Elen1ér tul. Bpcst, \ 1IL. Di:unjanich-u. 1. 
I\.ör1nend;'1<· fGvu körn1encli (lásd: Gáspár Gézáné). 
!t:.örn1en<l~· li\áhnúnné iizv. hélv. 1\.arád. 
u:.ör1nendy Sándor I\. tul. Budakeszi. 
!i.örnyei János telj. Tatabánya, Ligelsor 356. 
Iiürn;yci Jlál telj. (kozmetikus) Bpest, \TI„ Teréz-krt 37. 
Jliiirössy Istvánné özv. hélv. Nagykáta. 
!\.Hrfiss '.fibor ,kez. Gyín1esbükk. 
Iiürt\·élycsi I\·án telj. (n1. kir. honv. gyógysz. aligazgató) 

Győr, Arpád-út G3. 

71 () 

!{()szegi Dénes dr. telj. (egyet. m. tanár) Szeged, (Egyet-
Vegytani Intézet). 

I{őszegh:r József kez. Csantavér. 
Iiöteles Valéria (lásd: Polánkay Zoltánné). 
i\.övári Dezs() telj. Gyergyószentmiklós, l{ossuth-tér 5. 
Ií()vári József tul. lviarosvásárhely. 
Köves Ernő lelj. Bpest, VI., Izabella-u. 68/a. I. 7. 
Kövesd;' László (telj.) üt. Apahida. 
l{övesdy Lászlóné sz. :Eperjessy l\largit tul. ~.\.pahida. 
li.övesi Vilmos telj. Bpest, V., Pannónia-u. 20. 
li.övér Tihamér telj. (math. fizika szakos tanárjelölt) Bp., 

VII., Aréna-út H. I. 17. 
l{racz Gusztáv tul. Dragon1érfalva. 
l\.raiger István tul. Sziuérváralja. 
Iirajcsik Ilona (lásd: Edvi Illés Györgyné). 
Iirmuaszta Jolán (lásd: Bartha Tivadarné). 
I\.ranuncr U''erenc telj. Battonya, I\:ovácshúzi-út 10. 
liranuucr JcnHné dr.~né sz. 'Völgyi Jolán okl. Dj-Szeged, 

IZözép-k.ikötö. 
!\.ranczl\~· Er\·in tul. J ászberény1 1\.pponyi-tér 22. 
J:tranczl:'<- Ferencné özv. sz. 1\1orecz ErzsCbet hélv. Szegvár, 

'lármegyeház-u. 8. 
JKrass:v U'élix telj. Gyömrő, ICossuth Ferenc-u. 13. 
Ii:rassa;v ~liltlós telj. (MABI-tisztv.) Bpesl, VII., Péterffy 

Sándor-u. 8. 
I\.rasznai József tul. Son1ogyvár, 
!\.rausz :Béla telj. Zo1nbor, Csihás Benö-u. 6. 
I\raus Fcreüc lul. Hódság, l:Iorthy l\1iklós-út 29. 
1.\rausz I\úroly okl. Bpest. 'l., Zápolyn-u. 26. 
]:\.rausz Ottú telj. l\:olozsvár, Széchenyi-tér 3:;, 
]irausz ürliktisfik hélv. I'dáran1arossziget. 
I\rausz Sándor telj. Nagylucska. 
Krausz Sándor telj. (OTI-tisztv.) Bpest, VIII., Fiumei-út 19. 
I\.ra\·cez I\.lára okl. f...Tiskolc. (Gytr.) 
I\.ray Erzsébet bárónií (lásd: dr. I\.iss Istvánné). 
I\.rúnitz Irnre kez. Don1egyháza, Aradi-u. 40. 
liriin1er Szilárd tul. Szolnok, Baross-u'. 23. 
I\rebsz (~éza, tul. Bpest, Xf\T., Nürnberg-u. 8, 
lücbsz Jenö telj. Bpest, Stefánia-út 31. félmelct 1. 
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!(recstnár Sn1ogroyits 1\rpácl okl. (középisk. tanár), Léva, 
Jókai-u. 10. 

i\rcll Lajos okl. Nugybánya 1 II„ Rákóczi-tér 9. 
I\reiszler István lelj. Nyíregyháza, Vay ~.\dám-u. 3. 
Iircitcr László okl. Szatmárnémeti, Horthy-tér 28. 
Iireun En1il li:ez. Bpesl, /~ndrássy-út 1. 
Iirerter László telj. Szatn1árnémeti, (Aranykereszt gytr.) 

Horthy-tér 28. 
I\rcter Jal\ab tul. Pétterréve 1 IIonvéd-tér 4. 
iireuz \raldcn1ár tul. 1Iihálvi. 
I{rébcsz Lászlóné özv. hélv~ Pilisvörösvár, Fő-u. 83. 
li.rémer Lajos ballai lul. Dés, Horthy :M.-lér 9. 
Krémer Lajos okl. Bpest, VIII„ József-krt 35. III. 6. 
E.rémer Zoltán telj. Rozs11yó, Korda Schopper-u. 16. 
l\rénn Emil Bpest, IX., Bokréta-u. 28. III. 15. 
I~réter Endre tul. Dárda.. 
!üier Sybilla kez. Gödöllő (Magyar Korona gytr). 
Eirinitzky J>áJ tul. Seregélyes. 
J(risúr ..-\ladárné üzv. hélv. Pásztó, Fö-u. 171. 
I\risik 1PáI telj. 11onor, Pllisi-u. 1. 
Iiristú Nag;r isf\·úu Lu\. I-Iódn1ezövásárhcly, „A.ndrássy-tL 9. 
Eiristóf I„ajos tul. J(iskúnn1ajsa. 
Jl:\risfóf Lajos okl. l(iskúnfClegyháza, Dobó-u. 6. 
Jiriszten \'ilctor telj. (nyugdíjas, földbirtokos) l(irályhel-

n1ec, Lórántffy Zsuzsanna-u. 8. 
li~roll Irén (lásd: Hegedüs Zoltánné). 
Iiroha. I~czsőné ÜL Bpcst, ;.;::„ Budafoki-út 68. 
JKrone1ner Súndor telj. I-Injasd (gytr). 
Eropp Ilona (lásd: dr. Keresztes Miklósné). 
lirün1er Sarolta (Jásd: dr. Györbíró I\:árolyné). 
Iirusli:ú Sarolta Ujpest1 (Chinoin gyár). 
I(riigcr Jisiván telj. Bpest, XL, Fehérvári-út 21/b. 
f\_rj·stek Erzsébet (lásd: 1.faszn:yik Dezsőné). 
Jiiubai I..ajosné vitéz üt. Jászberény, i\.pponyi-tér 22. 
i~uhik .-'in1úlia telj. Bpest, XI., Ri.maszon1bati-út 28. 
!Iuhin;ri Endre Bpest, III„ Csúcshegy 21.324 hrsz. 
il<lubovits Ilona (lásd: Czintos Zoltánné). 
Iiucscra In1re tul. Léva, l(ossuth Lajos-tér 14. 
liucsera !„ászló tul. Ipolyság, I-Iorthy-tér 11. 
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!iudar ~Jenőné dr.~né iizv. hélv. Nógrádveröce. 
i{u<lar ifornél kcz. Nógrádveröce, l{ároly király·-út :.>. 
iiueres I\.úroly Nagyszalonta, Horthy 11.-út 33. 
l(ugler István bért Bátaszék, l{irály-u. 15. 
.iiugler Istvánné sz. :Farkas .fi'lagda Bátaszék, E.Jrály-u. 15. 
l\ulcsár Dénesné sz. Stö!"lsel Zsófia telj. \ieszpré1n, I\:os-

suth Lajos-u. 80. 
li:un Aladár lul. Bpest, IX„ Üllői-út 105. 
Iiun Béláné s:l • .Pviajor Gabriella Békéscsaba, Szöllö-u. 
Iiun Ferenc telj. Bpest, VI., Hunyadi-tér 12. 
l\:un Ferencné sz. Nób~l Erzsébet telj. Bpest, \ 1I., Hu-

nyadi-tér 12. III. 2. 
l{uu Istvánné özv. hélv. Bilke. 
Iiw1cz Pál okL Nagyvárad (,:.\ranysas gytr). 
I\.unetz .....-\ndrás old. Zalaegerszeg (dr. 1fándi gytr). 
!iunetz Endre ..-\.ndrús okl. Bpest, XIII„ Váci-út 155. 
líunctz Oszkár telj. (pensió tulajdonos) Gyöngyös, Széche-

nyi-u. 1. II. 
Iiunta1nási Gyula tul. Sajókaza. 
I\uppán István telj. Bpest, \TI., Berlini-tér 3. 
Jl.\uppúr lstv{111 okl. Nagyvá1·ad, Sztaroveszky-u. 20. 
Iiuppis .-'\nna (lásd: Pálfai Gézáné). 
liurd;r La,jos telj. l{unszentmiklós. 
i\.urtz Endre J;:ez. Törökbálint, Fő-u. 9. 
i(urucz Éva (lásd: Zon1bor Lajosné). 
liurucz '.l'iva<lar tuL (Inegyebiz. tag) Szikszó, II„ Rákóczi 

Ferenc-u. 10. 
Xiutassr lliáln1án tul. I~ajduböszörn1ény, Bethlen G.-u. 2. 
I\.uthy GizelJa (lásd: özv. Zakar Zoltánné). 
li~.uli .iKúhnán tul. Törökszentn1iklós. 
l\.utor Istvún tul. Telcs. 
iK.uzn1ún:ri Gyula kez. Csabrendek. 
Ii".ürthy I>úl tuL Nagyrábé. 
Iiürthy J>áfné. sz. l{asztovic.h l\iária kez. Nagyrábé. 
Iiüttel Dez.s() dr. tul. (gyógyszerészdoktor) l{örmend. 
Laborczi "Vilrnos okl. (1\.f.o\.BI gyógyszerész felügyelő) B-

pest, "'VII., Hernád-u. 5. 
Lachn1ann Rezs(í telj. (drogista) Székesfehérvár. 
Laczlia József tul. Debrecen, Hunyadi-tér 1. 
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Laczli:a I{atalin (lásd: Gayer Józsefné). 
JLaczko\'ics József telj. Bpest, I\T„ Pázn1ány Péter-tér 5. III. 
Laczy Etellnt (lásd: dr. Ligethy Zoltánné). 
Ladán:yi i\drienne (lásd: Fehér Istvánné). 
Laclányi .4.ndor ·tul. Bpest, VI., _'1.ndrássy-úl iJiJ. 

Ladányi Endre telj. (Szfőv. tisztv.) Bpest, IX„ Üllői-út 
121. I. 6. 

Ladányi Ilona (lásd: Kádár Lászlóné), 
Ladányi Lajos tul. Kölcse. 
Ladán;yi Lóránt nokl. Bpest, VI., Dessewffy-u. '17. 
Lajbck Jenő dr. bér. (bölcsészdoktor) Bpest, VII., Rá-

kóczi-út 56. 
Lajos Tibor bér. Dunaszekcső. 
Lakatos „A\ntal tul. Sövényháza. 
Lalmer Gyula kez. Debrecen, (Sas gytr). 
Lalmer G~·uláné sz. Jletnnann Enuua tul. Sajószöged. 
Lamberg I. Iiáro!~· tul. Bpest, XlII„ Róbert Károly-krt 1°'1. 
Lan1boy László kez. l{ispest, Üllői-út 120. 
I..„andgráf János (n1. kir. gyógysz. aligazgató) Szo1nbathely, 

Széll Kálmán-u. 25. 
Landherr (~;yörgs m. kir. honv. főgyógysz. 1.;:ecsken1ét. 
Lang Istvánné sz. Szabó Irén okl. Bpest, „Ali-u. S. 
Lang József tul, Bpest, III„ Vörösvári-út GO. 
Langer Jiároly surjányi kez. Sarud. 
Langhoff László tul. Topolya. 
Langhoffer Tibor telj. (orvoslanhallgató) Bpest, X.

1 
Üllöi-

út 12'1. (Gytr.) 
Lantos Elen1ér nokl. Szeged, Tisza J_.ajos-körút 20. 
Lantos Elen1érné okl. Cegléd (Re1nény gytr). 
Lassányi Jenő tul. Szolnok, Siapáry-u. 2. 
Lassúuyi Józsefné öz\-. tul. Debrecen. 
I.,;1ssu T'1ándor lul. Pestszentlőrinc. 
Laszlovszl\y János bér. ?viezőkövcsd, Borlis B.-u. 1. 
Laszlo\'szk.r Jánosné nokl. .1Iezökövesd. 
Latino\'its Gézáné borsodi öz,-. sz. Szabó .I>iroska 11élv. Ceg-

lédbercel. · 

Latino\'its Ödön borsodi kez. Ceglédbercel. 
Laufcr In1re kez. óradna. 
Laufer Aíiklós telj. Bpest, VII., Baross-tér H. 

I ... aufer Sándorné sz. iliancll Ilona okl. (drogista) Gyöngyös, 
(1'1átra drogéria). 

Lautner Lajos tul. Törtel. 
I ... ám Elen1érné özv. sz. csebi Pogán;y .:\uróra hélv. Bpest, 

..:-\.ndrássy-út 26. 
Lárn Ist\'án okl. Szentes, Rákóczi Ferenc-u. 10. 
Lán1 Istvánné sz. J>intér /\.ranka okl. Szentes

1 
Rákóczi Fe-

renc-u. 10. 
Lán1 Sándor kez. Bpest, \TI„ l~„ndrássy-út 26. 
Láng illadár telj. Cegléd (Rákóczi gytr). 
-4.,;áng Béla dr. telj. (gyógyszerészdoktor) I\:ispest, .A.i·anJ-

János-u. 1-1:. 1. J... 
Láng .!Cnclre telj. Bpest, Lázar-u. 20, IIt 7. 
Láng Lajos telj. Bpest, VII., Dohány-u. 6!1. 
Láng i\Hticzh:y Tiborné sz. Széld Aiargit telj. 
Láng 0:-;zlii'"tr bér. Soroksar, I„ Grassalkov1cn-u. 35. 
Láng Péter I\iiklós kez. llU!tospalota

1 
Bocsu:ar-u. ól. 

I~ántzli;\-- Sándor no!:\. (drogista) Székelyudvarhely, I\:es~ 
suth-u. 31. 

Lányi Dezséinf üzv. tul. Nyíregyháza, Lutller-u. 1. 
Lányi Ernő telj. Csepel, II., Rákóczi Iterenc-u. 47. 
Lán;iti Ilona okl. Bpest, \T., Bálvány-u. 16-18. II. 7. 
I ... án:ri I.„ajos dr. telj. (bölcsészdoktor, gyógyárunagykeres-

kedö, kill:f. képviseletek) Bpest, XL, Budafoki-út 10/b. 
Lún;\-·i fi1elanie jaeubi (lásd: Thaler Gyuláné). 
Lápuss.r :R.\ároJJ- tul. Volóc. 
Lárenc.1 László tul. (?v1ItP elnök) Tompa. 
Lárenez [,ászló ifj. tul. Jánoshalma, Rákóczi-u. 309. 
I_,árcncz Lászlóné ifj. tul. Jánoshaln1a, Rákóczi-u. 309. 
Lásza~· (Ké.zún(~ clr.-né tul. \ieszprén1, Rákóczi-u. 8. 
Lá~zló :\nna telj. (OTI-lisztv.) Bpest, \ill., Csengery-u. 

(OTI-gytr.) 
Lásziú Bertalan kez. liápolnásnyék. 
László Ii~Ia tul. Ungvár, !{ossuth Lajos-tér 13. 
László Edit (lásd: „A.n1irás Ernőné). 
.László Géza telj. Barátka. 
László !da telj. Hódn1ezőYásúrhely, Széchenyi-tér 1;1. 
László Is(y(m lelj. Bpest, III„ Perényi-út 3/a. 
László István tuJ. Etéd. 



Lászlú Istvún I\áhnún iul. Zsán1bok. 
I.-ászlú János okl. Bpest, I\T.t 'lároshúz-u. (Slesse!Nándvr , , 

cégnél). 
Lászlú János Iván okl. Bpest, VIII., Rökk Szilárd-u. 39. 

III. 1. 
László Jenő telj. Bpest, IX., Gróf Haller-u. •1•1. 
Lászlú Jenő tul. J\:olozsvár, Fürdő-u. 15. 
Lászlú Jenőné iizv. sz. Bíró 1\1agda telj. :Nliskolc, Botond-

u. 21. 
J„ászlú I\.áhnán okl. Szolnok (Angyal gytr). 
László Mildós okl. Bpest, V., Harn1incad-u. 3. III. 3/a. 
László Jtiíiklós telj. Losonc, Bem-u. 7. I. 
László 'l'ibor kez. Csepel. 
Lászlón László okl. Bpest, V., Csáky-u. 12. I. 9. 
Lászlófí~· Istvánné sz. itbrudbányai Jiatalin telj. I\:olozs-

vár, Szenteg_yház-u. 6. 
Lázár .A.ranlnt (lásd: dr. 1-lolnár Lászlóné). 
J__,ázár . .\rpád nokl. Füzesabony (IvfáLyás királ:y gytr). 
Lázár Dezső tul. N én1eUad. 
J„úzár Dezső telj. Bpest, XI., Bánk Bán-u. 1. ·11. 2. 
Lázár Ern(i telj. (hird. iroda tul.) Bpe~L, IX., I\:inizsi-u. 6/a. 
Lázár Ernő ny. 111. kir. honv. gyógyszerligyi .főigazgató, 

Bpest, XL, Horthy Miklós-út 53. 
Lázár lstvún telj, (gyógyszerészdoktor, n1. kir. honv. gyógy

szerész), Bpest, XII., Gömbös Gyula-út 25. 
Lázár !stYán dr. föhadnagy gyógyszerész, telj. 1'Iarosvásár

hely, Iskola-u. 5. 

l'~ázár Istvánné sz. SzilágJ·i .:inna. telj. 1farosvásúrhely, Is-
kola-u. 5. 

Lázár János tul. (kéDv. test. tag) 1\Iezőcsát, I\:ossuth-u. 10. 
Lázár Jánosné okl. 1Íezöcsát. 
JL,:ízár Jcron1os okl. Gyergyószent.1niklós, Fogarasi-u. 32. 
JLázár József tul. Bpest, 'lIII., Teleki-tér 3. 
Lázár József okl. Pestszenterzsébet (Remény gytr). 
Lázár ~~iklbs kez. Gyergyószentmiklós (..-:\..rany Sas f,:rytr). 
Lázár Sándor nokl. Diósgyőr, • .&...rpád-u. 6. · 
Lázár 'Viktorné üzv. reálj. tul. Gyergyószentn1iklós, I\:os-

suth-tér 9. 
I...eehner /inial teJj. Pécs, Széchenyi-tér 5. 
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Ledofszli)·· Ist\·ánné özv. üt. Bpest, VI., _l\.ndrássy-út 1. 
Lefkovics En1il telj. i\.„knasz!atina, I\:olozsvári-út 29. 
Legnu1nn Jakab telj. l{raszna. 
Lehnu1nn .>igoston telj. (a Darn1ol Rt. igazgatója) Bpest, 

VIII., Kálvária-tér 18. IV. 5. 
Lehr Jakab tul. Zombor, I\:ossuth Lajos-u. 23. 
Lrhr János tul. Ujverbász, Horthy-u. 38. 
Lehrer .l\.lfréd telj. I\:ispest, Rákóczi-u. 69. 
Leinzinger ürÖkösök tul. Szeged, Horváth Ivlihály-u. 9. 
Linzinger l\Iária. dr. (lásd: dr. Tukats Sándorné). 
Leiuzinger Pál telj. Szeged, Horváth llliJcály-u. 9. 
Leinzinger J>álné telj. Kiskúndorozsma, _t\.rpád-u . .2. 
Leísner Lipót telj. Munkács, Kossuth-u. 11. 
Leitersdorfer Ferenc okl. (drogista) I\:olozsvár, '\Vesselé

nyi-u. 18. · 
Lelkes G~·örgy dr. telj. (jog- és államtud. dok-tor, gyógy-

árunagykeresk.) Bpest, X., Gergely-u. 2:!. fszt. 1. 
Leloviis Júzsefné Uzv. tul. Sopron, Erzsébet-u. 11. 
Lernberkovics Ernö kez. Ujpest, Horthy 1viik1ós-u. "13. 
Len1herkovics Ernőné sz. Illésy ]:\lúra tul. Ujpest, Horthy 

Miklós-út •13. 
Leni.hén;yi Buta.k István okl. (OTI főgyógyszerész) Bpest, 

Fiumei-út 19/b. · 
I„ernpert l\Iildósné sz. IJ[ilvcrt ,Piroska telj. \lágsellye. 
J__,c:ndvai .4.ladár tul. Ungvár, Szent István-u. 9. 
Lendva.~r ~·\.ndrás telj. Szabadka. 
I.-cndvay Endre bér. Csorna. 
Ll·JJdva;yné dr.-ué sz. Seres Sarolta tul. Putnok, I\:ossuth 

Lajos-u. 37. 
I„endvay Lajos és fiai tul. I{öszeg, \Tárkör 37. 
I„engJ·eI .:\utal tul. Nyírn1ada. 
Leng;vcl .4..ttila dr. telj. (gyógyszerészdiklor, drog. tul.) B-

pest, VII.. Baross-tér 22. 
Lengyel Béla tul. Bocsár1apujtő. 
IA:ng;rel Endre tul. Rákoshegy. 
Leng;vel Frig·yes okl. I\:raszna. Borostyán-koszorú gytr. 
LPng~:el Jen() telj. Ungn1ogyorós 5•1. sz. 
Le:ng;rel .Júlhi okl. (disszertáns) Bpest, \TIII., 1Júzetun~krt 

'l/a. (Széki Intézet). 
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Lc.ng:yel Lajos tul. L2josnlizse. 
Lcng:rel László bér. 11edgyesegyháza. 
Lengyel I.,(1szlóné sz. I\ovács Erzsébet okl. l\/Iedgyesegyháza. 
Leugyel Saiuuné özv. hélv. Székelykeresztúr, I\:ossuth La-

jo~-u. 5G. 
Lengyel Sándorné dr.-né nokl. (járási orvos neje) \Tásáros

nan1ény. 
Lengyel Stefánia (lásd: c.sösz Zoltánné). 
Lenkey Árpád telj. (a l{oduk Rt. vegyész-osztály·fönöke) 

Vác, Rózsa-u. 3. 
Leövey Zoltán tul. Nyírtass. 
Leskó Viln1os kez. Szeged, Vedres-u. 1/a. 
J ... estyán Pál nokl. Csepel, II. P\.ákóczi Ferenc-u. 47. 
Leszich Illargit (lásd: özv. :tviihalovits Jenőné). 
Leszkovácz I\Iilétáné özv. hélv. óverbász. 
Leszkovácz 1\liléta ifj. kez. óverbász. 
Le\fos Ii:árol,, okL Bpest, XL, Horthy Miklós-út ·12, 
Léderer Cecília (lásd: Weinrieh Ödönné), 
I ... écleret; Ervin tul. Bpest, IV., I\:ossuth Lajos-u. 20. 
Légrád)· Erzsébet dr. okl. Bpesi, XI., Verpeléti-út 16. 
i ... énárd Eduárd okl. (tisztv.) I\:olozsvár, 11ikó-u. 3. 
Lénárd 'ribor telj. (l\I..:-\Bl főgyógysz.) Bpcst, "'VII., P\.otten

biller-u, 27. IL 26, 
Lébnán:ri István dr. tul. (államtudomány doktor, író, sajtó-

kamarai tag) Szabadka-Nagyfény. 
JLévai Izsó telj. Hajduböszörmény, 
J ... évay Géza kez. Hajasd, Fő-u. 118. 
Lévay József tul. Solt. 
JLévolt István dr. tul. (gyógyszerészdoktor) Pestszenterzsé-

bet, Jókai l\Iór-u. 23. -
Liber Béla t.ul. I\:aposvár, Berzsenyi-u. 28. 
Liederer Erzsébet (lúsd: I-Ierczegh Zoltánné). 
Liehn1ann Dezsö kez. Bpest, \TII., Erzsébet-krt 6. 
Ligetll)' Zoltánné clr.#né sz. Laczy Etell;:a telj. Diósgyö1:: 

Arpád-u. 132, 
Ligeti Ernö tul. I~alocso., Szent Islván-út 57. 
Ligeti Ferenc telj, Bpest, VIIL, Baross-u, 103. IL 14, 
Ligeti Géza dr. telj. (gyógyáruno.gykereskedő, állan1tud. 

doktor) Bpest, IX., Tompa-u. 2, 

Ligeti Ii.:ató okl. I\:alocsa (Őrangyal gytr). 
Ligeti Viktor kez. Bpest, III., Vörösvári-út 150. 
Lindenschniiclt Edit (lásd: Bubenhein1erné). 
I.,incleseluniclt Paula telj. ~A..patin, Szent A~ntal gylr. 
Link Jó1.sef telj. Debrecen, Hatvani-u. 40. 
Linke Eugénia (lásd: özv. Czekeli Frigyesné). 
Lippay i\nna. I\láru (lásd: dr. Tomory Nándorné). 
Lippa.y ~4.hnásy Iíároly nen1es ny. áll. honv. gyógysz. fő-

igazgató, Bpest, II., Olaszfasor 43/b. III. 2. 
Lippc In1re tul. Rákosszentmihály1 Rákosi-u. 96. 
Lipschitz János telj, Debrecen (Sas gytr), 
Lipschitz Lajos telj, Hajdunánás, Bocslrny-tér 7. 
Liptay Albert üt, és bér, Berettyóújfalu, Horthy lvL-út 4, 
Liptny Albertné sz. Hofmann Piroska telj, Berettyóújfalu 

(Gr. Széchenyi gytr), 
Liptay Ernő kez. Topolya, Széchenyi-u. 994, 

.Lipthay Endre bér. Nagybánhegyes. 
Lipthay -Thiária telj, (szfőv. tisztv.) Bpest, VII„ Madách 

In1re-tér 2. 
Liptonzky Géza lelj, Bpest, .Tókai4tér 6, IL 9, 
Lissauer .:-\rnold okl. fogorvos, Ujpest, ~iirpád-út. 
Lissauer Enlil tul. Tornalja. 
J ... i~zka~' Gizella olaszliszkai telj. (OTI gyógyszerész) Bpest, 

VIII„ Fiumei-út 19, 
Liszlu1y Istvánné özY. hélv. Bugyi. 
Litschel Emil tuL Dés, Horthy lvL-tér 17, 
Lollok László tul. (n1egyebiz. tag) Rudabánya. 
I ... on1bay Béla vitéz bér. J\fiskolc, Soltész N. l{á.ln1án~u. ? 

Lonkay Istvánné özv. sz. dr. Faragó· JKlúra telj. (gyógy-
szerészdoktor) Bpest, VL, Király-u. 102, II, 2, 

Lootz Rich'á.rd kez. 1'(ömlö. 
Lóránd Dezső tul. Bpest, III., Nagyszon1bat-u. 3. III. 6. 
Lóránd Nándor nokl. (gyógynövény beváltó és földbirt.o-

. kos) I\:ecsken1ét. Csongrádi-u. 2·1. 
Lorúndné dr.~né sz. Stern 9.iargit telj. l{olozsvár, l{ossuth 

Lajos-u. 40, 
Losoncz Dezső telj, Son1lószöllös. 
LosotH.'Z)- .'1nna. (lásd: f..Iáthé Jenőné). 
Losonczy Ferenc tul. 1\fosonszolnok, Fö-u, 3. 



Losonczy G:yörg~· okl. Bpest, IX., Ráday-u. 28. 
Losonczj: János okl. Bpest, XI„ Darányi l{álmán-u. 11. 
Losoncz:r Sándorné sz. I\ercsztessy I\[argit ·telj. 1:üskolc 

Dugonich-u. 3. 
I.„osonczy Vince telj. Bpes, XI., Darányi l{álmán-u. 11. 
Losonczj· Vince ifj. nokl. Bpest, XI., Darányi !{álmán-u. 11. 
Lovas En1il telj. Székelyhíd. 
Lovass _<\nna. (lásd: \-Vinkler Oszkárné). 
Lovassy Dezső tul. 1Zalocsa, Szent István-u. 37. 
Lovassy Ödönné özv. reálj. tul. Baja. 
Loykó Gizella (lásd: Nyomárkay Józsefné). 
Löbl Imre dr. tul. (vegyészdoktor) Szeged, Gr. Klebels

berg-tér 4. 
Löbl Tibor telj. Ujpest, Erkel-u. '11. 
I ... öcherer Gyula. tul. (bankigazgató) Soroksár, Grassalko

vich-u. 35. 
I ... öcherer Tan1ús tul. (lapszerkesztő, az Országos I\'.özegész

ségügyi Tanács tagja, sajtókan1arai tag) Bpest, IX., 
Üllői-út 39. 

Löffler Aladár telj. Bpest, VI., Podmaniczky-u. 10. II. 2. 
Lüfflcr Gyfirb')' okl. _l\.bony. 
I ... üfflt~r IHartel tul. (ker. alelnök) Csíkszereda. 
. Lüffler 'Viln1os telj. Csíkszereda (Hazánk \Tédnsszonya 

gytr). 
LÖ'\.vensteiu Júzsef okl. (drogisla) Nagyvárad, Szent János

u. H. I. 
I ... (hvinger l(úrolj· telj. (festék és illatszerkeresk.) Bpest, V., 

Gr. Klebelsberg-u. 15. 
Lih:r:v Elen1ér kez. Szan1osújvár, I\:is Ernö-u. 2. 
Lihvj· Lászlóné sz. I)opper ]{atalin okl. Párkány, Jókai-u.10. 
Lőrincz János telj. Beregszász, Rákóczi-tér 1. 
I ... örincz Sándor bér. Szirák. 
Lőrincze Zsuzsanna (lásd: Debreczeny Lászlóné). 
Lörinczy Ivánné nokl. Bpest, V., Szent Islván-krl 7. (gytr.) 
Lörinczy Lajos tul. Csön1ör. 
Lörinez:r Lászlóné. iizv. hélv. Békéscsaba, Baross-u. 3,1. 
Luc1ány Lajos telj. Nádudvar, IZ:ossuth-u. 1622. 
I ... udn1úny :Barna telj. Tótkomlós (Szent Lélek gylr). 
Lud\vig I\árol:rnf telj. Pécs~ Felsömalom-u. 
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Lugosi Béla tul. Ercsi. 
Lugosi Jolán okl. Mór, Gömbös p. 
Lugosi llíúrta okl. Bpest, VIII., Horánszky-u. 17. 
Luka Edilh (lásd: Vitos Gáborné). 
Lukács Adolf okl. (drogista) Bpest, VII., Erzsébet-krt 37. 
Lukács Agnes (lásd: kölcsei Kende Mihályné). 
Lukács Dénes bér. Bpest, XIII., Róbert Károly-kr-t 104. 
I ... uliács Ferenc tul. Bpest, II., Széll I{álmán-tér 11. 
LuJiá-es Ferenc nokl. Csongrád (Szent István gytr). 
I ... u1iács Ferenc tul. l{olozsvár, Wesselényi-u. 37. 
I"ukács G;rörg;· okl. Maroshéviz (Dósa gytr). 
Lukács Gj·örgy telj. Nagyvárad, Lahner György-u. 3. 
Lukács G;rörg~·né okl. Maroshévíz (Dósa gytr). 
Lukács G~'Örgyné sz. Hajós Ibolya telj. Nagyvárad, Lah-

ner György-u. 3. 
Lulcács In1re tul. (megyebiz. tng) Bódvaszilas. 
Lukács Jenő dr. -telj. (gyógyszerészdoktor), Szajol. 
Lukács Jcnö telj. Bpest, VIII., József-u. 57. fszt. 7. 
J ,ukács Jirisztina. (lásd: lviirkovszk_y·né). 
Lukács L{L-.;zló tul. 1\pátfalva és 11ugyarcsn.nád. 
LuJ{ács Lászlóné sz. Túpay Sára telj. ~4...pátfalva, l(ossuth

u. 532. 

.J ... ukát•s Béla etrekarcsai tul., az 0. Gy. E. szfehérvári ker . 
titkára. Székesfe·hérvár1 Nádor-u. 15. 

Lukúcs l)úln1n, telj. I{olozsvár, Brétfü-u. 9. 
Lukács Róza (lásd: Csete Ambrusné). 
Lukács Tibor tul. Bpest, III., Flóríii.n-tér 9. 
Luk~cs Ti~or okl. 1-Iáramarossziget, 1-Iorthy 1vfiklós-tér 7. 
Luhacs 'Vtln1os tul. Nagykanizsa. 
Lukács Xavér Ferenc telj. (Jl'!agy. Gyógysz. Rt. üzen1veze

töje) Ujpest, Horthy Miklós-út 73. 5. 
Lukácsovits Lóránt telj. (MAV EBI tisztv.) Bpest, VI., 

Podmaniczky-u. 111. 
Lukács Zoltán kez. Rákosszentn1ihály, Pálffy János-tér 13. 
LuJiács Zoltánné sz. Reiter Rózsa tul. Rákosszentmihály 

Pálffy János-tér 13. ' 
I ... uk~is :l.Iad~u· ~trekarcsai telj. Bpest, XL, \Terpeléti-út 7. 
Lukats ...-lladarne ctrckarcsai sz. I-~okoJHlj' Zsuzsann:i okl. 

Bpcst, XI., \Terpeléti-út 7. 
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Lukáts Béla futásfalvi telj. Bpest, V. 1 Szent István-körút 
30. III. 8. 

Lukinich Dezsi) id. tul. Pilisborosjenő. 
Lukinich Dezső ifj. tul. Szegvür, Várn1egyeház-u. S. 
Lu.J.dnich Dezsőné sz. llart~-áni I(-0rnélia nok1. Szegvár. 
Lusti1r Jenő telj. IZassa (:Uladonna gytr). 
Lusztfg László lelj. 1Iunkács, Árpád-vezér-u. 43. 
Luttor 3ffnfa (lásd: Haraszty Lászlóné). . . 
I .... ux ..-\.ruold és neje tul. Debrecen, Ferenc Jozsef-ut 26. 
Lübke Rol:i.ndné sz. Rén~·i l11ária Andrea telj. Bpest, XII., 

l{ékgolyó-u. 2/c. félem. 2. 
Lügner I\.nnlill tul. Sürosfa. 
Lyubojevit.y Klokocsár ·Nevena tul. Boldogasszonyfalva. 

i\.Iaclarassy ~4.ndrás bér. IZassa, Szent István-krt 34. 
~Iadari l\iar!_.,rit telj. Csanádapáca, Zöldkeresztes ház. 
Thliaderspach Endre dr. t_ul. gyógyszerészdoktor) Rákosli-

get. 
f,Jraga Irén (lásd: Frenda Zsigmondné). 
I\In.garasevics Bol<lizsúrné hélv. Palánka. 
It1agi I\iihály tu1. Gesztely. 
I\-lai;os Dezs<iné sz. Né!net ]Ienrietta okl. Esztergom (Szt. 

István gytr). 
I\1agoss Sándor bér. Nagykálló, Piac-tér 232/a. 
?dagrar Pál lhnre telj. Tószeg. 
ZH::agyar~·~I\.ossa. (~usztáv tul. Bpest, XI. Horthy fl'lildós

út 19. 
1.H:agyary-!~ossn. József tul. (állatorvosi okl.) Bpest, XI., 

Horthy Miklós-út 6. III. 1. . 
Itiia:,,1J-·ary-I\.ossa László tul. Bpesl. VI., Terez-l~rt. 37. 
Ttia 1r:var:r-!\.ossn. ttITária (lásd: dr. J\Iiksa Gyulane). 
J:l;ilabi-)-ar)·-JKossrt Sántlor · tul, Székesfehérvár, Vörösn1arty-

tér 4. 
l\'.íajor Ágoston dicsöszentn1ártoni okl. (megyebiz. tag) Iüs-

. telek, Rákóczi-u. 3. 
Tufojor Elek tul. (MEP vez.) Tarján. 
Thlajor Gabriella (lásd: J{un Béláné). 
j}iajor IstYán dirsfiszenbnártoni tul. l(unszentrniklós. 
}iajor László J>át kez. Debrecen, Ferenc József-út 18. 
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~Iajor i\iagtlolna (lásd: Zen1pléni ·Ernőné). 
Aiajoross~- Béla tul. (a I{aszinó alelnöke) Bpest, XIV.

1 

Thököly-út 178. 
Alajor l\lihályné ()zv. hélv. Debrecen, Ferenc József-út 18. 
}[ajos I\Iiira !(atnlin okl. Bpest, VI„ h~irály-u. 88. ((jytr). 
Riajos :Pál tul. Bpest, \TI., l{irály-u. 88. 
;iajzik I .... ajos telj. (földbirtokos, n1egyebiz. tag) Nógrücl-

n1egyer 102. 
i.\liajziI,: l\Iiklós tarcsai tul. l{assa, Honvédek-útja 42. 
I\íajzik I\Aildós telj. Orosháza, Töhötö1n-u. 48. 
iH:akai En1il tul. Fiizesgyarmat. 
I\iaka~· .-\ntal tul. I:Iódság, I-Iorthy 1'1iklós~út 4:3. 
ltiakay Edit (lásd: Harnich Józsefné). 
Thialutr l\iirol;y tul. I\:iskurihalas, l{ossuth-u. 13. 
I\liaJ,:oviczky Zo!tán lelj. T\'Iunkács, 1\.rpád vezér-út 65. 
ttlakra~· Józsefné özv. hélv. Szany. 
}liakray Lászl6 dr. tul. (gyógyszerészdoklor, ev. egyház

felügyelő, vn1. és vár. that. biz .tag, u bajai Nemzeti 
l{aszinó elnöke, ker. elnök, 0. Gy. E. tiszteletbeli tagja) 
Bn.ja, Tóth I\:áln1án-u. 10. 

.!liaiina !lernlina (lásd: clr. Sznbó Györgyné). 

.iHan ]{ornél lul. Ernühilyfalva. I-Iunyadi János-út 1. 
friautlel József örökiisöli: tul. Debrecen. 
~iiiandel :Pál telj. Bpcst, III., Flórián-tér 9. 
!'t[andics Béla tul. (1negyebizottsúgi tag) l\..Iára111arossziget, 

Horthy I\Iiklós-tér 2:3. 
Iü:andis \.rjldor telj. ( OTI tiszlv.) Nagybánya, Horthy 

l\Iiklós-út '18. 
I\Iandi ]Jona (lásd: Lnufer Sándorné). 
r~tandzák .József tul. Nagydobos. 
friangold .:Íg"IH~s (lúsd: Takács G:,.rözöné). 
Ttlann Géza dr. tul. Bpest, ){., I{ápolna-u. 1. 
JiansfPld 1/era okl. Bpest, I\T„ Tiirr István-u. 8. III. 5. 
Thlan~·áI~ Ernőné ch-.~né sz. Szat1nnár~- l\·ániGt lul. Ditró. 
:Jlarherger (;yuláné ih:,-. hélv. Bpest, \l„ Pozsonyi-út 2/a. 
J.1arberger Siira (lúsd: dr. Tábor F'álné). 
i\Iartzell Ii;len1(•r lelj. Nen1esbojsza. u. p. Galánta. 
}iargitay 'i~ihor lelj. Bpest, \ 1IL, P~úkóczi-út SS. 
lHnrgitíai .-lnna (lásd: Siu1onyi Sirnonné). 
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1\-larbrulit Ernő telj. (drogista) Bpest, V., Széchenyi-u. 1. 
IV. 4. 

i\Iari i\Jarf,'11; (lásd: Bokor lvfihályné). 
I\olarinczer Jenö tul. (főrendiházi póttag, ker. elnök, 111. kir. 

kormánytanácsos) Csorna. 
l\.Jarkovics ~;\utal tul. Bácsföldvár, Horthy 1'1.-u. 110. 
]}Jarkovics Dusán okl. Bpest, I., ICrisztina-tér 9. 
i\Iarkovics Jenő okl. I\.orlát-Heln1ec, Fö-u. 156. 
ttlarkovics József telj. Felsővisó „Isteni Gondviselés" gytr. 
l\farkovics Pál tul. Győr, Híd-utca 15. 
Markovics Tivu.dar telj. Ungvár, I{orona szálló. 
?Jiarkovits ..-'\Jbert okl. Bpest, II., Fő-u. 2. 
lliarii:ovits Béla telj. I\.olozsvár, Deák Ferenc-u. 9. 
1\-iarkovits Henrik telj. Érmihályfalva. 
1\-Jiarkovits Jenő bér. Bpest, VII., }{irály-u. 53. 
Markovits Jenii okl. Perecseny. 
i\!larirnvits Júzscf telj. (kozmetikus) Losonc, Petőfi-u. 3·L 
Marli:ovitsné dr.~né sz. Geist ]Laura- telj. Nagyvárad, Muci-

solini-tér 3. 
l\iarrnorstein Sándornt~ dr.~né sz. I\ahán ~:\dél okl. Bpest, 

V„ Hollán-u. ·J3. I. ~. 
Jliarkú lilára nokl. Bpest, Xlll., Váci-út 87. (Gytr.) 
I\-'.raros Dt•zs() telj. Békéscsaba, Szigetvár-u. 19. 
l\[aros Józsefné sz. I&átka:r ]]ona telj. J{unszentmárton, 

Batthyány-u. 86. 
Maros 1

_ii._
1ibor dr. telj. (orvos- és gyógyszerészdoktor) Sze-

ged, br. Jósika-u. 21. 
i\'.Iarosi .LA.dolf tul. Ungvár, I{ishíd-u. 4. 
Marosi JI ... ili nokl. Ungvár, I{ishíd-u. 1. 
Marosi Mildós kez. Ungvár, Kishíd-u. ·!.~ 
Iillaross:y Piroska (lásd: vitéz Balogh .t\kosné). 
l\:'.farostöi István tu1. Szegecl-Felsőközpont, Balástya kerü-

let 6'13. 
i\liaróthy Editl1 nokl. Csongrád, Uri-u. 2. 
I\ífarsalkó Leó telj. Nagyvárad, Lukács György-u. 26. 
:it~arsó Metzger ]~de tul. Sajókazinc. 
i\liarsó-l\1etzger I\-liiklós okl. Bpest, VII., Csányi-u. 9. 
lllartinkovics József okl. (drogista) Dunaszerdahely, Fö-

u. 38. 
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I\iartinovich 1\rpád tul. Nagyvárad, Teleky-u. 2. 
i\larton Sándor telj. (Io,J_t\. \T EBI gyógyszerész tisztv„ 0. Gy. 

E. vál. tag). Bpest, V„ Báthory-u. 2,1. II. :U. 
1\[arton Szilárd tul. Nádasd. 
i\iartos GJ·ula telj. Bpest, V„ Tutaj-u. 1/f. mfszt 3. 
lliartsán László lelj. Bpest, Doroltya-u. 13. 
1\lartzy Sándor okl. Szeged, Osztrovszky-u. 10. 
l\fasits fiiiklús tul. Ujvidék, 1941. április 13-u. 'l. 
_,ll!assányi Géza tul. Galánta. 
1\-iassáuyi :!\iária tul. Galánta. 
lllasznyik Dezső telj. Érdliget. 
1\lasznj·ik Dezsőné sz. I\rystek Erzsébet nokl. Bpes t, VIII„ 

Karpfenstein-u-:-21. 
i\iasznyik Lajos telj. Bpest, XII., Győri-út 8. 
illasznrik iliárton telj. Bpest, V„ Báthory-u. 15. 
i\'latuncsevics György n1. kir. honv. gyógyszerész-aligazgató, 

Bpest, IV., Veres Pálné-u. 24. 
l\.Iatavovszlry Gusztáv tul. Szerencs. 
1\Iathézer Jenö tul. Ivfakó, Vörösmarty-u. 7. 
l\Iat:l~o\ics I(ornélia telj. Bpest, XI\T., Gyarmat-u. 78. 
Illatolcs:r Gábor tul. Pusztaszabolcs. 
I\latolcs;y István :1.rpád 1tul. _i\.dánd. 
1\Jatolcsy Istvánné (lásd: szakácsi Csorba Eleonóra). 
i\1atolcsy G:rörb'Y ü]. vitéz okl. Bpest, VIII., 1vfúzeun1, 

körút 18. 
i\Iatolcsy Jiárolyné vitéz dr.Mné öz\·. tul. \TIII., i\Júzeurn~ 

krt 18. 
]}Iatolcs:y \r. d1-.~11é sz. \'ajcla Ilona kez. Adony. 
1\-Iatsfrássj' Gizella 1elj. (OTI gyógyszerész) Bpest, II., 

Toldy Ferenc-u. 8. 
i\[a,tt:rasovszhy Gyula tul. Torna. 
Aiattyasovszli:;y Lajos dr. telj. (orvosdoktor, Jnűtősebész, 

fogorvos, kép. tisztiorvos, kép. egészségtan !anár) Já-
11oshaln1a, Fő:-u. :108. 

fifaucha .Piroska okl. Bpest, II„ Ostrom-u. 29. II. 1. 
I\Iaurcr Richárd tul. Ujszivác, Horsl. V\.'essel-u. 3. 
1\fuksinszli:y . .\utal ful. Don1hó. 
füaurer András telj. Bpest, VIII., Teleki-tér 3. (Gytr.) 
l\"inurer Andor tu1. J{assa, Fő-u. 46. 
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)laurer Iioruél tlr. üt. Bpest, XI'\T., Erzsébet kir.-né-út 30. 
l\layer József telj. lviáran1arossziget (:i\1inerva gytr). 
I\Iayer J\.árol;y tul. Pécs, Irgah11asok-u. 22. 
I\layer G;yörg-yné özv. hélv. Don1begyháza. 
lYiayor Erzsébet (lásd: Thury Gézáné). 
I\1azáuyiné sz. i\i!észáros Erzsébet okl. Xvliskolc, Tas-u. 2. 
i\iácz ;\kos kez. Gyon1a, Horlhy ?o.Iiklós-út 19. 
lliácz Iikos örök. tul. Gyoma, Horthy Nlilrlós-út 19. 
l\Iácsa:v József okl. Debrecen, Tisztiorvosi Hivatal. 
l\láda); László telj. (előadó az Értelmiségi 11unkanélkü1iek 

Ügyeinek I\:ormánybiztosságánál) Bpest, I., ~l\lagút-u. 1. 
II. 3. 

llláizer i\Iiklós okl. Bpest., V., Pozsonyi-út 35. fszt 1. 
i\lály László tul. Bpest, X., Csalácl-u. 44. 
l\.fándi Jenö dr. tul. Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 1. 
i\iándi~Szabó Béla bér. Eger, l{ossulh-tér 2. 
I\lándj· István dr. tul. (orvosdoktor) Polgárdi. 
i\1ánd;r I\úrolyné sz. Orbán l\lária, bér. Nagymágocs. 
i\!ánity Szever tu1. Topolya, Széchenyi~!!· 2. 
l\ián;ya József tul. \TecsésMCsákyliget, Ullői-út 28. 
I\íúnyar Lajos Yitéz tu1. l{assa, Fő-utca 122. 
:\Iárki Ivánné ch-.~ué sz. Szeyerén:,ri 1\Kagda okl. Nagyvá1·ad1 

Csengeri-u. 7. 
l\lárln1s l~éla. telj. Szon1bathely, heö.-kórház. 
I\Iárkus Dezső tul. \.Tárnosn1ikola. 
l\-lárkus Erzsébet (lásd: 1Járkus lviártonné). 
i\iárkus Gyula tul. 1'.Iecsekszabolcs. 
J.\Iárkus IZornél tul. Go1nba. 
;t\Rárkus i\Iúrton tul. \Teszprénrvnrsány. 
i\Iár1n1s i\1:írtonné sz. l\lúrkus Erzsébet telj. \ieszprémvar-

sány. 
I\Iárkus Ödön telj. l\Iarosvásárhely, Uj-u. 7. 
Aiárton János Lul. Hajdunádudvar, 1\:ossuth-u. G. 
l\1ártonfi László dr. tul. (gyógyszerészdoktor) 1\:olozsvár, 

Jókai-u. 23. 
Z\lfártonfi Lászlóné dr.-né sz. Pápai Zsófia telj. I(olozsvúr1 

Jókai-u. 23. 
l\iárt:o1tff:r Sándor telj. Bpest, XI., Budaörsi-út 17. 
fiiártonffy Zoltán okl. (OTI tisztv.) Kolozsvár. 

726 

~.iá.thé Szabó I\-1argit: telj. l{olozsvár (!Örangyal gytr). 
i1Iáíhé Berta (Jásd: Csemitzky Frigyesné). 
iliátJ1é Endre n1. kir. honvédgyógyszerész, Pécs. 
f;iáthé Jenőné sz. I_,osonczy iinua .. (gysz. doktornndus) Bu-

dapest, XI., Darányi l\:álmán-u. 11. 
I\láth6 I\liháJ;\- kez. Szeged, \Taléria-tér 1. 
I\Iátéff,y Endre kez. Túrkeve, TCenyérn1ezei-út 18. 
1\iátéff~· Jenö 111. kir. honv. gyógyszerész-főigazgató, Bpest, 

XIII., Róbert Károly-krt 44. 
1\Jútray Gusztáv telj. Bpest, XI., Biblia-u. 2. II. 1. 
~látra.y J6zsef telj. (1\lbus szappangy. rt. igazg.) Ujvidék, 

J\:ramer S.-u. 32. 
I\Ját;rus Bálint bér. \Teszprém, Rákóczi-u. 8. 
i\lázor László dr. okl. (egyet. tanársegéd, vegyész) Bpest, 

XIII., Kanizsai-u. J 6. 
~Iecs~Balogh Ferenc dr. tul. (bölcsészdoktor, nbsz. jogász, 

egyet. !.anársegéd) Barcs, Széchenyi-u. 17. 
I\iecs~Ba!ogh Sándor tul. J{isújszálJás, Deák Ferenc-u. 7. 
I\lecs~Ilalogh Lajosné üzv. hélv. Nagyn1ágocs. 
I\Ieclgyessy Györg·y iul. Baracs. 
i\Jicdg-~·cs:-.;-,- Jenőné sz. 'l'crnájgó Boriska, telj. Bpest, II., 

Biinbó-u. 85. 
IH::eclreczli:y Nándor tul. Ikervár. 
I\Jeduna József clr. t.elj. (járási tisztiorvos) Balatonfüred. 
i\iedveczky illiklós kez._ N agyn1aros. 
I\iedveczli:y ilt[iklósné <izY. hélv. Nagyn1aros, 
I\Iedveg;y Béla. tul. Békéscsaba., Baross-u. 6. 
l\!edvib'1- Ferenc. dr. telj. (törvhat. biz. tag, gyógyszerész

doktor, főrendiházi tag. OGyE tiszteletbeli tag) Nagy
vürad, Sztaroveszky-u. 20. 

I\1edzibrodszky Ignáe kez. JúszalsószentgJ.„örgy. 
1\-Iedzibrodszli:y llgnúené sz. Szauer li.~onstancia tul. Jászalsó-

szentgyörgy. 
.llega~· /\rvád tul. (ker. elnök) J(assa. Fö-u. '16. 
I\lieg,rery Jliajnal (lúscl: Zsugovits 1-íiklósné). 
1'1ehlsrlunidt: Ferenc telj. (földbirtokos, 1IÉP elnök) 1Iány, 

Alsóörspuszta. 
I\Ieisels ~~ndor bér. Bpest., "VI., Teréz-krt 3. 
~Icisels ~\kos okl. l\:assa, Bercsényi-u. 18. 
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I~leisels In1Te kez. 1viáramarosziget, Rákóczi-út 8. 
fi!eisels Irén tul. Abaújszántó, Fö-u. 1,1. 
flicisels Alildósné üzv. sz. I\:ocsis .Irén kez. (és hélv.) ~<\.ba-

újszántó, Fő-u. 14. 
fiíeizer niiklós telj. (OTI-tisztv.) Bpest, VIII., Fiumei-út 19. 
filelcher Lajos telj. Bpest, Andrássy-út 8'1. 
Tulelzer Albert tul. Beszterce, Horthy Miklós-tér 39. 
I\lenczel Edit:h (lásd: Pecze Lajosné). 
fiiendelsohn Sándor telj. Dés ":Niinerva" gytr. 
nienesdorfer János telj. Eger, I{ossuth-tér 2. 
1\ienich István tul. Egyházasrádóc. 
ft[enich Júnos telj. Baglyasalja. 
ftlenich Valéria (lásd: dr. Ivánka Györgyné). 
I\lenner ~dön tul. Diósgyőr-Vasgyár, Lónyai-u. 13. 
!tlenner {)dönné özv. hélv. Diósgyőr-Vasgyár, Lónyai-u. 13. 
1\-~enner Zoltán tul. Diósgyőr-Perecesbányatelep, Erdősor 1. 
ft[enyhért Viln1os okl. 1Iátyásföld, Emma-u. 6. 
I\lreuyhért \'ibnosué sz. l\1urányi Piroska telj. (egyet. gyak.) 

Pécs. 
lliercz L[tszló dr. tul. Bpest, IX., Ferenc-krt 22. 
.íl[erkel .:\dúnuié üzv. hélv. ószivác, :fiorthy 1\.'Iiklós-út 31. 
fiierkcl Ottó tul. ószivác, Horthy Miklós-út 31. 
ll,[erkl tlózse.r telj. Nagytétény. 
r~Kerkl;r-Belus Júzsef dr. tul. (megyebiz. tag) Nagykanizsa. 
l\IerkJ~--Belus Lajos tuL Nernesvid. 
I\-1ertens _ltíagdolna (lásd: dr. Borszéky Lászlóné). 
I\Jertha :\goston tul. Bükkösd. 
Aiertha Elek nokl. (államtud. állan1vizsga) Pécs, Irányi 

Dániel-tér 4. 
I\Iertha Lajos tul. Pécs, Szigeti-út ,15. 
I\Ierv:li Géza tul. IZisújszállás, l{álvin-tér 7. 
I\lcrza Lukács. örök. hélv. Páncélcseh. 
I\IL~skó Erzsébet telj. (?d_.c\BI gyszerész) Bpest, \TII., Pé-

teffy Sándor-u. 17. 
Mcslíó Súndor üt .. Bpest, VII., Dob-u. 80. 
i\!csó Vilmos telj. Bpest. VIII., Baross-u. 36. L 1. 
I\Icss I\Iária (lásd: Jákvári Béláné). 
i\!L·ssinger 1\rniin dr. telj. (gyárigazgató) Na~vvúrad, l\:úl~ 

vin-u. •.!:. 

i1lcssinger Oltó telj. Bpest, X., Család-u. 53. 
l.\.icster Ferenc telj. (Gyója tisztv.) Bpest, II!, \ 1é:gv.lr-u. 

2. I. 32. 
l\Iester László tul. Cegléd, Teleki-u.1 4. 
I\.iester Nándor bér. Bilke. 
I\.iester Sándor bér. Irsa. 
fifotz László telj. Marosvásárhely, Dr. Gecse Dániel-u. 1. 
I\ietzger Olga telj. Bpest, XII., I{ékgo1yó-u. 5. (házi gytr). 
1\iezei Gyula tul. Szabadszállás, Piac-tér 662. 
Mezei István telj. Debrecen, Vígkedvű Mihály-u. 18. I. 1. 
1\lezei József bér. Bocsárlapújtő. 
I\leze:r Jeuö telj. m. kir. honv. gyógyszerész-főigazgató, Bp., 

XI„ Szent Imre herceg-u. 4. III. 2. 
filczey Sándor lelj. Bpest, V., Akadémia-n. 5. 
!\lezö Ernő telj. Nagyvárad, Szent László-tér 6. 
l\Iező Ernőné sz. I\.ain Eszter tul. Nagyvárad, Szent László-

lér 6. 
I\iéra \'ili:tor tul. Szászrégen, Horthy 1fiklós-tér 2. 
l\iérész G:yőzö tul. ... i\.jnácskő. 
fiiérii Sándor telj. Nagykanizsa, Fő-u. 6. (gytr). 
I\iészáro:-; Dez~ö Lelj. Bpesl, XlV., Thököly-út 117 . 
filészáros Erzsébet (lásd: 1vfazányiné). 
Ii-Iészáros In1re kez. ( törvhatósági biz. tag) Szeged, Jot'lóra ha

lom 901. alsóközpont. 
1\1észáros lntre tul. Szendrő. 
l\iészáros In1réné sz .. .\pró Borbála lul. Szeged, 1Iórahalom 

901. Alsóközpont. 
1\íészáros István tul. Gáborján, Fő-u. 12. 
1\Iészáros Istvánné sz. Nagy l\Iargit tul. Jászszentandrás, 

Temető-u. ,151. 
i\íészáros 1\!elánia dr. (lásd: }{ovács Ödönné). 
I\lészáros i.\Iil1ál~- nokl. gyógyszerész, Nagyatád. 
l\Iészáros Tibor telj. (1I:\BI gyógyszet·ész főfelügyelő) Rá

kosszentnlihály, 1Iussolini-u. 6. 
filészáros Zoltán dr. tul. (államtud. doktor, törvhat. biz. 

tag1 1IOVE elnök, ker. elnök) 1Iiskolc, Tizeshonvéd-u 2. 
iliészöly Gém nokl. Bpest, VII., Damjanich-a. '10. I. 1. 
l\lészöls I\látyás tul. Bpest, \TII., Dan1ja11ich-u. 39. 
filéts Gábor lul. Sarmaság. 
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:íl.Iézes l\iihál:r nokl. Ostffyasszonyfa. 
i\lé.zes 1\iihályné sz. 'l'angcln1aj-·er ilranka tul. Ostffy~ 

asszonyfa. 
I\1ia.zovszli::y Ilona telj? 
1\iichalovits Jenő dr. kez. Debrecen, Ferenc József-út 31. 
í\1ichl Aladár telj. Bpest, I. Vár, Dísztér 16. I. 4. 
1\1ichl Géza tul. (megyebiz. tag) 'l,ata, !\:ossuth-tér 2. 
DiicheJs G;yula tul. (városi törvhat. biz. tag, ker. t. elnök) 

Ujvidék, II. Rákóczi-u. 66~ 
Miclma ilfü1úly tul. Pápa, Szent István-u. 14. 
1\iicsinay Ernő okl. ~.\.szód. 
i\!ihalo,its Jenőné sz. Leszich l\Ia.rgit özv. hélv. Debrecen, 

Ferenc József-u. 31. 
l\liháUia Livia (lásd: Soós Ferencné). 
Iliihúllm Pú! nokl. (MAV-főtisztv.) Nagytétény, Petőfi-u. 37. 
I\1ihálj• Cecília telj. Szilágysomlyó, (Szentháromság gytr). 
i\Iihúl;• IHtlmún telj. (OTI-lisztv.) Bpest, VII., Damjanich-

u. 38. III. 6. 
1\-lihály I\úln1ánné sz. Jiaikl Etelka telj. (főgyógyszerész) 

Bpest, VII., Damjanich-u. 38. III. 6. 
IHiháI:r Ottó telj. (gyógyárunagykccrskcdő) Bpest, VI., 

Csengery-u. 80. 
Alihál;•i Júnos telj. Bpest, VIII., Mátyás-tér 3. 
l\Iihálj·i Lajos tul. Nagyvárad, 1Iussolini-tér 14. 
I\likecz Zoltán tu1. !{en1ecse. 
~!ikes Edit (lásd: dr. Gavallér Lajosné). 
l\likes Elek üt. Törökszentmiklós, !(ossulh-u. 121. 
l\Iikes Balázs Zoltán Elek okl. Törökszentnliklós, l{ossuth· 

u. 121. 

l\1ikes Béla. tul. Debrecen, Jánossy-u. ·'1•1. 
l\iikcs l'i'erencné öz\·. tul. I\:iskúnhalas, Fő-u. 3. 
i\Iikle Ist\·án tul. Hernádzsadány. 
il!iklós J.Jadárné özv. hélv. Rákospalota, Gön1bös Gy.-út 2. 
I\Iiklós Ilona (lásd: dr. Cholnoky Béláné). 
1\likós Isi\·án telj. (OTI-tisztv.) Bpest, \íIII., Fiu1nei-út 13. 
I\Ii1dós :E:atalin (lásd: Rübner Jenőné). 
I\.1iklós L{u;zló nokl. Dunaszerdahely, Őrangyal gytr). 
Miklós Pál okl. (drogista) Bpest, IX., Lónvay-u. 39/b. 
l\íiklós Stefánia (lásd: dr. I(ároly Jánosné)-. 
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i\!iklús 1'ibor okl. (drogériatul.) Bpest. IX. 1 Lónyay-u. 39/b. 
i\1ildós Zoltán telj. (a „Salvator" gyógyszerüzen1 tul.) B

pest. VIII., Baross-tér 9. 
Afiklflsi Elfrida (lásd: Cser Lajosné). 
i\liklóss;· Géza telj. (a Richter Rt. tisztv.) Bpest, II., Bat

lhyány-u. 65. f. 1. 
3Iikó Gyuhi. bölllni dr. telj. (orvos- és gyógyszerészdoktor, 

egyet. rk. tanár) Debrecen, József kir. herceg-u. 3-5. 
l\Iikó IstY{111 bölöni telj. Bpest, \TIII„ 1'.\:álvária-tér 14,. 
Mikó Sándor kez. Bpest, VII., fürály-u. 53. 
filiksa G:yula diótlvárallj·ai tul. Csenger. 
l\Iiksa G~rula diódváraljai dr. m. kir. honvéd gyógysz. al

igazgató, egyet. előadó Bpest, XL, Bercsényi-u. 12. IV. 1. 
I\Iiksa Gyuláné d1".-né sz. Th1agj-·ary I\.ossa l\!ária telj. Bpest, 

XL, Bercsényi-u. 12. I\T. 1. 
~1ikula /lndor telj. Óbecse, Horthy lviiklós-út 1. 
ilíiilkoYits Djuró tul. Zalaújvár. 
21-Iillner G;rörg~.- telj. Pestszenlerzsébet, _t\.ngyal-u. 19/1). 
.i\liilosey Zsiyojin tul. Ófutak. 
:'Hio\·áez Ixnre t ul. l\Iagyar1necske. 
I\lirli:ovszk;rné sz. Lukács I\.risztina telj. Bpest, IX., Lágy

n1ányosi-ú1. 13. III. 1. 
tiJJ:ischinger iriktor dr. tul. (vár. képvtest. tag, egyhk. taná-

csos) Dés. 
i1Iisley Endre nokl. (OTI-tisztv.) Gyula, Kossuth L.-u. 22. 
Aiispál l{udolf tul. Hódn1ezövásárhely, VI„ !{ln.uzál-u. 73. 
lllissik Béla nokl. Nagytétény i\rpád-u. 27. 
Il-Iittehuann Jenő tul. I\:aposvár, !{ossuth-tér 4. 
I\iittchuann László okl. I\:aposvár. 
I\Iittern1a~yer József nokl. (városi tisztv.) Zalaszentgrót, 

Fery Oszkár-u. :1. 
l\1jazovszky Ilona okl. (középisk. tanárnő) Orosháza (Polg. 

iskola). 
fliocsári Sándor telj. (drogista) Bpest, X., Lehel-tér. 
llloder (de ~iocler) Celesztin okl. Bpest, Gyógynövényldsér

leti Intézet. 
I\Ioder (de I\loder) Dénesné özv. hélv. Jászladány, l{ossuth 

Lajos-u. 81. 
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Tllodor \ 7idor dr. okl. (egyet. tanárseged, m. kir. gyógynö
vény kísérletügyi adjunktus, bölcsészdoktor, kérnia-ter· 
mészetrajz tanár) Bpesl. IX„ Gr. Haller-n. 20. I. 7. 

I\lodra Lászlóné sz. I\elecsényi Lili okl. (drogista) Bpest, 
II., Fazekas-utca 4. 

Aio<lresin János tul. Bácskossuthfalva. 
I\iodrcsin Rózsi (lásd: \Veinbergerné). 
I\ioesz 1\Iilisa bér. I{iskomárom. 
M:ohalyi Vilma (lásd: Nagy Lajosné). 
fiiohr Imre kez. J{őszeg, Jürály-u. 3. 
i\Ioizer 1\!iklós telj. ( OTI gyógyszerész) Bpest, V., Pozso-

nyi-út 35. 
1\iokcsa:y László telj. Tufezőhegyes. 
M:oldt Béla tul. Bpest, VIII., József-körút 40. 
Moller l\i{"ria (lásd: dr. Iiasztriner Péterné). 
l\!Iolnár ~'1. Dánielné özv. hélv. Dunaszekcső. 
l\folnár Albert dr. tul. Tiszabő. 
Molnár Alfréd dr. tul. Bpest, IV„ Ferenciek-tere 9. 
Molnár Anna kömlődi (lásd: Nyáryné). 
1\'.lolnúr . .\J1nn (lásd: Vértes Sándorné). 
I\Iolnál" ii.nna (lásd: Szendrey Sándorné). 
fi1olnár . .\.ntal tul. (n1egyebiz. tag, a képviselőház és felső

ház póttagja, ker. társelnök, sajtókarnarai tag), Pest
szentimre. 

fifolnár Béla okl. (földbirtokos) Beled. 
A1olnár Béláné sz. :\.rnold Erzsébet telj. Bpest

1 
Xl., Horthy 

Miklós-út 19. 
1\iolnár B. G:vörgj- okl. (drogista) Bpest, \ 1ill., Rákóczi-

út 37/b. 
illfolnár Desiderius telj. Szászlekence. 
Molnár Endre telj. Bpest, II., Pálffy-u. 1. 
I\1olnár Elbert dr. telj. (gyógyszerészdoktor) Rákospalota 

Erzsébet-u. 40. 
fifolnár Elemér okl. (Mabi-tisztv.) Bpest, VII„ Péterffy 

Sándor-u. 8. 
füolnár Elemér nokl. Pestszentimre (Diana gytr). 
Molnár Ernő okl. (OTI-tisztv.) Bpest, I., Attila-u. 77-79. 
1\Iolnár Ernő tul. Nen1esbikk. 
Molnár Ernő telj. Ógyalla, Fö-út 161. 
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I\-lolnár li''erenc okl. Bpest, Soproni-út 85. 
lllolnár Györg~· okl. Bpest, VIIL, Rákóczi-út 57. 
fifolnár Gyufa tul. Ujfehértó. 
Molnár Ilona (lásd: Vulkán Lászlóné). 
~folnár István dr. telj. (államtud. doktor) Bpest, I., Báró 

Eötvös-u. 22. 
I\1olnár János telj. (vegy. laboratóriun1 tul.) Bozsok. 
l\iolnár Jenő telj. Pestújhely, Szent István-tér 5. 
1\Iolnár Jenöné sz. Schultz Frida. tul. Domoszló. 
Ilfolnúr fü:íra (lásd: dr. Szabó Demeterné). 
I\ío1nár László örök. hélv. Téglás. 
Illolnár László tul. Cibakháza. 
I\iolnár Lászlóné dr.~né sz. Lázár Aranka okl. Bpest, IV., 

Veres Pálné-u. 10. II. 2. 
Itiolnár Lujza kömlődi telj. Ókécske, l{ossuth-u. 57. 
lllolnár ltiurgit (lásd: dr. Nyakas Sándorné). 
fifolnár füária (lásd: Balló Béláné). 
I\iolnár it1ihály tul. (n1egyebiz. tag) Orosháza, Erzsébet-

kir.-né-út lG. 
L\!o1nár i\-liihály tul. Szatn1úrné1ncti, .t"..rpád-u. 21. 
Il-!olnár i\-:iihá.ly telj. Szobránc. 
Il!Aolnár I\!ih:ílyué dr.-né sz. nagydobai Bogdá!uly l\lfn.rb>it 

telj. Eger, Petöfi-u. 5. 
Thlolnár iYHklós kön1Hídi t.ul. Győr, ·y'{ennesz J. és Szenthá

ron1ság-u. sarok. 
Il1olnár rtliklós kön1lödi tul. Ökecske. 
}Iolnár j}]jl;.:lósné kön1löcli sz. Gerendn.y Irmu. Tuiária noJd. 

Tápiószentmárton. 
rt1oinár ItHklósné üzv. hélv. Szob. 
Thlolnúr ]iálmúuné nerncs özv. hélv. J\:íiskolc. 
Molnár Sarolta (lásd: Balthazár Tiborné). 
Thllolliár Sán1uel telj. (gyógyárukeresk.) Bpest, VI., Na.gy

mezö-u. 21. II. 19. 
fi:[oók ?iliártn. (lásd: „<.\pró Jenőné). 
ilrioreno i~Ianó ICn1únuel kez. Bpest, ·vIII., Nag:yfuvnros

u. H. 
)Iorecz Erzsébet (lúsc.1: özv. I\:rúntzly Ferencné). 
!\iorvas~· Ciriik. hélv. Tviezökövesd. 
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Tulóry Tamásné vitéz okl. (OTI-tisztv.) Bpest, IV„ Dorottya-
u. 13. 

l\Ióry \r erónika (lásd: dr. Rácz Dezsőné). 
Moslrnvits Béla telj. Ungvár, (Őrangyal gyl:r). 
ttloskovits Lenke (lásd: Szekeres Béláné). 
I\Iosko\its l\Iárton telj. Beregszász, Bocskay-u. 47. 
Thioskovits Tivadar l/iln1os dr. telj. (orvosdoktor, szöllöbir-

tokos, bakterológus) l(assa, Dohány-u, 11. 
l\fost Ilorm (lásd: dr. Scholtz Gyuláné). 
fiiost .l\Iargit nokl. Hon1okterenye, (Turul gytr). 
fifost Rudolf tuJ. Homokterenye. 
I\iozsonyi Sándor dr. egyet. ny. r. tanár, orvosdoktor, 

gyógyszerészdoktor, lrépesített tisztiorvos, az Országos 
I~özegészségügyi Tanács tagja, a Gyógyszerészképzés 
_l\llandó l{arköri Bizottságának e. i. elnöke, a 1'.Iagyar 
Gyógyszerésztudományi Társaság alelnöke, a budapesti 
Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet. és Egyetemi Gyógy
szertár igazgatója, min. tanácsos, Bpest, XI. Hllnffy-u. 7. 

l\fozsó l\llklós nokl. Ujpest, István-út 23. 
~Io:rs János tul. Nyirkárász. 
I\Ióczár Gábor bér. Dávod, II01nok-u: 527. 
Il'!óczár ,JfJzsef okl. (forg. adóhiv. tisztv.) Beregszász, I\i-

nizsi-u. 38. 
Thióczá.r József okl. Beregszász. Pénzügyigazgatóság. 
l\iór Eda (lásd: Ferjencsik Zoltánné). 
l\-1ór Gyula üt. Dunaharaszti, 
i\lór Lajos tul. Sátoraljaújhely, Horthy Miklós-út •J. 
fiiór Sándorné özv. hélv. Beregszúsz, _.\.rpád-u. ,1. 
I\-1ózes Elen1ér ;tul. (vn1. közjóléti biz. tag) _;\Juyö. 
Il'Iuk Gézáné ifj. sz. Ge.rhard J!:lona telj. Bnest, lr., Hattyú-

u. 2. II. 1. -
1'-Iunltácss G;ruláné clr.-né sz. Nén1eth ]Jnu1 tul. . Ráckeve, 

Szent István-tér 10. 
l\íurányi D. Dénes kez. Jászladány, Kossuth Lajos-u. 81. 
~Iurán)i Piroska (lásd: lvlenyhért Vilmosné). 
)Jurányi \'cra okl. (a Chínoin Rt. Usztv.) Ujpest Tó-u. 1-3. 
l\Iuró Lászlúné ch·.~né sz. Csonli:a 'Vihna tuJ·. Ba1:anyaszent-

lörinc. 
"\'iola (lásd: }Iartai Rezsöné). 
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I\luzsa Gyula telj. (a főrendiház tagja,. a francia becsület-
rend lovagja) Bpest, IV.! Egye~en1-ter 5. 

1\liihlrad Jenő bér. Ujpest, Arpád-ut •16. 
1\liiller Anna telj. Pestszenlerzsébet, Elöd-u. 49. 
;llüller Gyula nokl. Tatabánya. 
illüller József telj. Bpest, VIII., Német-u. 32 .. 
i\füller László telj. (vendéglős) Bpest, IX„ Lonyay-u. 38/a. 
ttíftiller László tul. Tiszasüly. 
Jliüller I\Iargit okl. Rákospalota. . 
~1üller 1\-Iór örök. hélv. Hódmezővásárhely, Nador-u. 42. 
I\Yüllcr Viln1os tul. (m kir. kormánytanácsos, tb. ker. el-

nök) Rákospalota. 
:Wiünich Rudolfné özv. hélv. lviarcali, Széchenyi-u. 2. 
ttiünster In1réné özv. hélv. Jászapáti, Jás2'.berényi-út 1815. 
:R.Jünster Sándor tul. Nagyoroszi. 
Pfiünz Sára telj. !{utas, Fő-u. 87. 

Naára~· István telj. (főjegyző) 1Iiháld. 
Nab')' liladúrné csécsi .sz. Nagy Eszter telj. Bpest, Uszály-

u. 10. f. 3. 
Nagy _4.ndor nokl. 1\-Iiskolc, '/árady Károly-u. 14. 
Nagy Albert telj. (a Chinoin Rt. tisztv.) Kolozsvár. 
Nah'1' iÍkos okl. (disszertáns) Bpest, XII„ Maros-u. 5'1/b. 
Nat,>J-' Bé.Ja Sándor örökösei, frfáramarossziget, I-Iorthy 1!.~ 

tér 7. 
Nagy Béláné ÖZ'\'. <lr.-né sz. Berkó IVIária. tul. Bpest, IV., 

Szervita-tér 5. 
Nagy Bé.la n1ikófal,i tul. Bőnyrétalap. 
Nagy B. Szilveszter telj. Zalaegerszeg, Berz~enyi-u. 52. 
Nagy 13. Szilveszterné. sz. !\.olozs fl.Iargit telJ. Zalaegerszeg, 

Berzsenyi-utca 52. 
Nagy Efla (lásd: Ugendi Lászlóné). 
Nagy Elek Jenő tul. Köveskál. 
Nagy Elek tul, Mecsekalja. 
1'-Jao::c,..· Elek ifj. okl. Pécs, 4. sz. heö-kórház. 
Na~·;- Elen1ér tul. Csongrád, Szőllőhegyi-út 19. 
Nagj-' Ernő tul. Pocsaj. 
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~\~!.~,\" ErYi11 dr. honYéclgyó:-:.1:;.:·-cr{'::;~,;- Hrc:~t .. \:III„ l~óbcrt 
I\:árolJ'·körút ·l-1. 

:-.:agy I~szter ( lúsd: Csécsy Na!:;V „.:\.ladárné) 
r·~agJ· Erzsébet okl. Szon;bath~Jy. Széll I(áin1án-u. 21. 
>;agy I~telka. ( ló.sd: I\:ovács Lászlóné). 
J\iagJ· Etelka. (lásd: vitéz l(ováts Sándorné). 
NagJ- Erzsébet (lásd: Rab Józsefné). 
Nagy Ferenc tul. Csépa. 
i\ag:r Frib')·esné dr.-né ÜZ'\'. hélv. I\:unheo-yes, I-Iorthy· ?i.t-

tér 887. 0 · 

~agy G~tspúr I~. nokl. l(arczag, Csokonay-út 31. 
~agy Gez_t_t 111. !ti::· 11onv:. főgyógyszerész, Nagykanizsa. 
:Nagy G;rorg;vnc OZY. helv. Szeged, Bolcloo-asszonir suaár-

út 31. b :::> 

Nag)· IJnu1 Irén (lásd: Sőtér Sándorné). 
~a_g~· JJona (lásd: öz\·. Farkas Gyuláné). 
::.ag;r I1nre tul. Pestszenterzsébet, l\h1gy Súndor·u. 120. 
:'lag;r Irnre tul. Bpest. \TII.. Thökölv-út 28. 
?\ag;r In1réné sz. I>nhr 3~argit telj. ·Pcstszentcrzsébct. Nagy 

Sándor-u. 1 '.:?0. 
~agy Jn1re okl. J(esz!hely. gróf . .Apponyi-u. í:'a. 
Nagy !n1re okl. Lajosn1izse. 
NagJ· Intre telj. 1IÜnor, 'lirág-u. 17. 
>rag}- Irnre bér. Szolnok, I\ossuth-tér D. 
I'-iag;r !rén (lásd: I\ántor Dezsőné). 
Nagel Is~ván dr. és neje Lt!l. Bpest. I\r., V"úei-uica 1. 
T~ag;r István tul. (l\lIDP elnök) Foktő. 
Na::).- IsiYán örök .. A. vasfelsőf'alu. 
Nag;\-'· István telj. I'darosvúsárhelv. (.:\rany 1\ereszi gj'lrL 
:r-,~agy István tul. Púrkúnv„ .JaroSs i\nclor-u. 15. 
Nagy János iul. Gádoros·. 
Nagy Jenő Sándor bér. Boncida. 
Nagy Jenő tul. (ker. elnök) ?darosvúsárhel\·. l\Ju~solini-

tér 2. · 

I\"ag;\- Jenő lt!l. Do1nbrúd, I\:ossuih-u. 11·1. 
I'lag;\· József nokl. Debrecen Ferenc József-út 31. 
:Vagy ·Józs.:f lul. !·:ápolna. 

1 

:-;ag;r I\:úln1án t ul. Zag,Yvarékas. 
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Nagy I\árol:r psz. honv. gyógyszerész, Bpest1 IX., Gyáli-
út 17. 

Nag;i,.• i\árol;\' <lr. okl. 1'1iskolc, Bezerédy-u. 
Nagy I\ároly dr. telj. Bpest, R:íkóczi-út 36. 
JS'agj· l\ároly telj. I\:ézdivásflrhely, I\.örösi Cso1na Sándor-

u. 13. 
Nagy I\ároly okl. Nagvvárad, ?.Iussolini-tér 8. 
l~ag:y liároly tul. Rajka. 
Nag·~· J{ároly tul. (l{eresk .• q_kad. végzett) Nyíracsád, Rá-

kóczi-u. 2. 
Nagy Lajosné sz. I\iohal~'i \'ihna. telj. IZolozsvár, Török-

vó.gás-u. 20. 
:Ka.gj' László S. (lásd: Sütő Nagy László). 
Nagj· László babocsai telj. Cinkota 1 IZossuth Lajos-u. 2. 
Nagy László telj. Dombrád, l{ossuth-u. 11"1. 
Nagy László sasi üt. Jászberény, .t\.pponyi-tér 22. 
Nagy Lászlú tul. Zon1bo1:. Deó.k Ferenc-u. 32. 
Nagy Lidia (lásd: Petry Zollánné). 
Nag~~ Lóránd li:aúli tul. Bösárkúny. 
Nag;v Lóránd dr. iali:ácsi iul. Székesfehérvár, Zita kirúly-

né-u. 2'1. 
I"Jagy I\-1argit (lásd: 1Iészáros Istvánné). 
:r~ag;v l\Iatilc1 köpeczi telj. J\Tarosvúsárhely, I\:ossuth-u. 25. 
Nag:r l\-iúrta okl. 1-'Iarosvásárhe1y, 1Jussolini-tér 2. 
Nagy Pál telj. (IgazságUgyn1in. tisztv.) Bpest, 'l„ 1Jarkó-

u. lG. 
Nagy Pál olg~;ai tul. (n1egyebiz. tag) Páncélcseh. 
Nagy Sa1nu okl. (gyógyszertár közvetitő) Bpest, \TIII., Jó

zsef-körút 65. II. 7. 
~~agy Sándor halasi telj. Debrecen, 1\rany Bika-bérház 1. 7. 
Nagy Sándor Sarlrndi okl. (OTI-tisztv.) Bpest, VIII .. Fiu-

mei-út 19/b. 
Nag;i,.· Sándor telj. I\.olozsvár, Pelőfi-u. 9. 
Nagy Sándor telj. Szombathely, heő-kórház. 
Nagy Viln1os telj. (nyugáll. OTI gyógyszerész föfclügyelö) 

Bpest, IX., Üllői-út 59. IV. 1. 
Nagy Zoltán telj. (Szföv. tisztv.) Bpest, XI„ Budafoki-út 

20. II. 5. 
Nagy Zoltán tul. l{olozsvár~ Tuiátyás király-tér 10. 
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7\~•1ny „„ H' 
·" t>. hO an sz. E:osotán Ottil'· 1 1 1-· , L~B''"yo·yé)ry El , ·~ J.t o.~ · \.1spest, 1\rpád-u 5,j 
~~r, ~'.~~ . • ctner tul. Nagycenk, Soproni- 1"' . . 
-'i·lb;'tp•llug;\·:u !styún telj (S f" .. · - u. t. 
--- út ~lla. III. 21. .. z o1. llsztv.) Bpesl, IX .• Üllöi-

_;:~adas !Pire tul l\T 1• 1 , t 
T<Júc]asd\· · .Júnos · n~ifi·~~·~~·í~~· i\J?.P?n~·i 1\Jbert-tér 38. 
.l'iűdask;· S:dlú~·dné Ü~\:· } :

1
', ('~ogi .cs _n{ul:1sdi tul. I{orond. 

1'-iácller \ 7iktor telj S :. ~e\ .. _sauta~'er, I'..ossuth-tér 10. 
?>lán I\úrol1· l 1 ;; ·1 aJoszentpetcr, h.ossuih-u. 135. 
-...T· • • u .• -i.J ra. 
..:.·.anass.r Sándor if1' oJ-J e···) U . -· · .,_ · u L n 0-\"lr R I· , · ' I'~.,.ii.g<•Ie Géz·i ,_ 1 B · o ~ ' a .... ocz1-ut '!. 
T-,„,·,. .". lll · ·pest, 'lIII., Népszínház-ti. 37. 
-'1C...,.I,l;_\- OhYer loYag dr okl ( 1_.. „ 

_ letügyi vegyész, álla~itud. d
111

:. d:· n1.~z?.gt~.zclasági kísér
~eJeI;_\-·ko\· ZsiYkó tul. SzÚbá~s októl) Godollo, Thegze-u. 4. 
l·~eraecz J)ezs(í telj 3-,nrr"' 1 ~T·~· . 
?i..,.enies .·lrpád oi-1 · "''!1:·sol,='t::1c. l!::;za LaJos-krt 38. 
.....~ _ ..... · l\ ... o e, .\.l\11 J -u .:1 
i1r:n1es G\'i)ro·y dr lelj E .--· · · -· 
J>TePF's 1'-·i,.,,,~,· 1 - · p··· De::.~ .. I\r .. , Egvcten1-tér :;_ 

• · .... ·" t ' )Cl'. e cs S7 · rr t' · ~ ._, 
?'H'tnes .Józs"f t l' . ' _11">; i-ut 1. 
Nerne~ ,Józ~~f 01~,J.(B'.):s~t,. IX„ I\:öztelek-u. ;3, 
.,.,.,. ... .>.I. 0? \ O;;:icanh;;1]l0' ) B1Je··t r""'· L' 
.nen1es ,·11argit (lúsd. U a ·I . t°" , ::; • ·'>..., onyai-u. 9. 
}{enies Saro'ita (lásd'. I~~l,e,r e3~1er _Sa1;c1orné). 
?;ernes Súnclor -;_ I D. ~1 ,\ ~\.tdn1anne). 
,.,. · lll . cn1cnvha7a 
lier:nes Sarolta telj. (eo-vet·: ;,~-~1: B. ··'- .. 
l\ieniesk?ry I~ajos telj ,.„_(S [::-·_e-\:) pe::iL. I\T., \'ac1-u. 65. I. 

· Jónos-~1. 37' · · · ' 2 
.O\·. tlsztv.) Bpest, IX„ Sobieskl 

1:1ien1est6thy ,Je.niíné 01-1 r-„ . 
?o;ernf>nyi ,Jpnii te11· T '1.' . \.OZepdobrony-Zalaszenlgrót. 
")'T , • , o' Ű1.8J. 
.!'i(~!neny1 ~~:'i.ndor tul B ,· ··t - .• „. , 
?•ienado\'Hs :Lúszló 1_ · i;;? _: ~X„ Lllo1-ut 87. 
';\', ; •. • · \CZ. t.1 ]\ 1dek. 
_1(,ll<ldO\H'S OlP"'l tul u···1·1 
i"~erper S·í. 1'"'t1··· J\·1ce.t, ?IIussolini-u l" 
- ;. ._, n<_~ir e J. (F~ichter (;cdeon ve:~. ,:--.: . 

_\allnazoltJa) BjJC~t \T e ·C]-. .-,- b) C::;ze11 gyár al-
>i"'„, .,., • ;;, ·• ,S~L\)'-U. ,):J'b . 
.;. _ci uda :.\andor clr. b2r. (bölcsészd i. • - • 
n·eiz·1··c:I· .:l l 11' ]· . Ű!1.to2) I\.e\ er111es. 

·' ·' ·~ -~Lo <e. ielJ. (szfő\' verr ,;; .7 , : 
, II.. Craras-u. 9. · /;>:'> t::S„U.L1dcsos) Bpest. 

Ne1z•tseJ· .,,., .. „ ;, ,• ·:„ ·-· .. \ .h!~zs_.o k~z. Tolna. J-\rpúd-u. ') 
~~rd ... ,h~zl\;y Jozselné ().,..\. 1 ·1. T ": ·· · 1e. \. engellc. 
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Nctkoyszk:r Lászlú telj. 'fengelic. 
Neu I\úrolr telj. (drogériatul.) Nyíregyház:J., Luther úl-

járó-u. 1. II. 4. 
Neubauer Teréz (lásd: dr. Szily l"fyuláné). 
Neugebauer Etellut Terézia (lásd: Egyed Ferencné). 
Neun1ann Anna (lásd: Gergely I\:árolyné). 
Neuruann Ernéi telj. Sep:dszenlgyörgy, 'feleki-1t. 10. 
NeunH1nn Piros!i::t (lásd: dr. I\:otsis I. Endréné). 
Netnvelt I>ál tul. I{on1áron1, \Túrosház-u. 6. 
Neu,virth Béla telj. (Török Labor Rt.-nál föliszt.v.) Bpest, 

. VI„ Andrássy-út 61. 
Nén1edy Irnrc dr. telj. (egyet. adjunktus, egyet. 1n. tanár, 

gyógyszerészdoktor) B]est, XI„ \Tilézek-tere 1. V. •1. 
Né1nedy Irnréué dr.·né sz. Spergely \Vanda okL Bpest, XI., 

\Titézek-tere 1. \T. ·!. 
Néli:án1 1\uréI tu1. (n1egyebiz. tag) Pécsvárad. 
Nél;:{un I\úroly clr. kez. gyógszerészdoktor, Pécsvárad. 
Nén1et lienrietta (lásd: l\Iagos Dezsőné). 
i'lén1cth :\nclor varg~·asi kez.. I\:olozsvár, Horthy 1L-Úi. 1. 
Nénu_,th Eclith okL BpesL XI'\i„ Stefúnia-út •l:~. I. 1. 
Nérneth !iiua (lásd: dr. 1Iunkácsy C~yuláné). 
Né111e-l'h ·noua telj. Debrecen, Szent .i\.nna-u, G4. 
Nétneth István lelj. (OTI-tiszlv.) Bpest, \ 1III„ Fiu1neí-úl 

19/b. 
Néineih iJános tnl. BLik. 
Nén1e.th Jen<> psz. honv. gyógyszerész, Bpest, XIII., llóbcrí 

I\:árolv-li:örút -1~1. 
J·~é1neth Jenő telj. l\'Iiskolc, 11-Iikcs l\:ele1nen-u. 12. 
1\'énieth .József telj. Bpest. IX„ Ilúday-u. 50. 
Nén1Plh Jfizsef bér. f)unapenLelc. 
Nétneth József tul. (n1egyebiz. tag) c;uta. 
Né111eth .Józ:-:.t>f icl. telj. ?vfagyaral!nús. ~Ialoin-u. 69. 
Nétneth Józsefné sz. Rúth }iúria reálj. lul. 1Iarcali. 
Nén1eth E.Júra ok1. Bpest, Fő-u. 77. 
Nén1eth I\.lára ;\Iúrk;. nokl. Bpest, 1\1„ '\'"eres Pálné-u. :r3. 
Nérneth Lúsz](; telj. Ujpest. 
Nén1eth l,ászlú erdiíbényei tul. Debrecen. Szent .Annn-n. G·L 
?.;érne.th Lóránd hélY. Ragyvó.rad, Gr. Teleki Púl-u. 53. 

.,.,,Jé1ne~'1 Lí .r • , J • • .. .„ lLHlt1H' e i'.~n:• ln.:,JtZi ~z. 1.\iI!Pr Edit telj Sz" " 
.,..-- puszta (Szoinbathel;r 2.) ~ . · w1ose-
J."IC1ncth llliikló~· nol·l 1 ~e 1 , .. G. 
~~n1etI1 Sánd~;. ke~. ·R~c~~~:111~: •.• ,~spá,r ~l\ndrás-u. 15. 
7>~enie!J1 S·í 1 „ •• ' OSOh-Lele '1. 
- - - · ~.tH or orol;:, tul. Ráckeve I-Iös··1· t ,1, 
Ne1neth 1,ihor <lr 1•1 D } , ' o \.- ere 
l'{é!neth Zolt·í1 j. o \. ~ eJ1e~en, Szent .A_nna-u. 64. 
Nén1ethv 1'el~1·~ oi~JI. PNa~·~"kan1zsa. (Igazsúg gytr). 
r·· , ~ \ • o.\.. estszcntcrzsebet Nao-y S' d 
--:;n1etvary János Yitéz tul I\{' I· 1 s'· 1 . o ?ll _or-u. 130. 
Ncnyei \'ilni·t (fasd. Tóti ·I:. ils \.?e,, „ zent Istvan-ut 1. 
N' 0 • '.- •• 11,, • : 1 \.a n1anne) . 
- ,!e.IlllJI .!U'.•lhna teiJ. (drogista) B ·'- i , 
Ntkolaje\·its \'ladiniir t 1 ·s b· d _pesl,, \ !·· _Rozsa-u. 5H. 
Nikolics Ii:úroly dr tel~ · 'c:a. ~~ ka, !lako~z1-u. 7. 
.. doktor) Bp~st, -\1r1r.J. lvÍú~~·1et. _ 1~~1:~ 1.·s~~ed, gyógyszerész

J\'1kolics 31ilivoj tul. (t'örvh;t i~1. \.o\ut ~11 b. 
let-u. 30. · '- · JlZ. ag) Sopron, \iárkerii-

Nikolils '"ll 'ul 'I 1 1 8 
N. · - • ' · .is o 10 , zent Istvan út -,... 

ind Eleonóra telj G ,„. R, , : <:> 
1 • 

i'-iindl J' . - .. J-OI, ~onay Jac1nt-u <J/·1 
- .. , ' anos tul. Eszterháza · -, ' · 
Nlls Cl:ruh1 l·ez s , . , · 
?-\'íL-; JÍtii·t „ t~lj' s~a111os:r,/V~1r. Horthy l\Iiklós-tér 5 
Niis Sáncior ttli 1~1~~~i1~:11 J\8

1 "'.,1; 
1
Csúk.Y _Isl.ván-u. 2. · 

'\Tj.," 1 1 · ·' · · '-' • .c.ec ienvi-ler ")5 
-'-1 ... s.i O\'SZ i:J-' István lul (lörv !~· .- . 

1nárton. ·· · · 1d.t. bJz. !ag), Győrszent-

I\ohel I~rzséhet (l·íscl. 1- 1_ . 
..,.., -- " · \.UI1 ;erencne) 
L'onn ,Janos tul. NacqrJc'1rolu 1·; . 1 . ', „ 
'"011· ~.,. • b.J • ._ ,] ' \.._11 o v1 G)'orcrv le' . ,., 
·~ .1 .·uarg1t nokl. Nag-ykárol „ ·a~, . o_ - i o. 
I'Josz C~éza ol·l N· a·.';· J- ( }lt). 
Noszfl"1i '1ic ~- .l 1 '1'ö1}'\·aracl ,,Irga1I11nsrend'' aytr 

• JI!I,H 0;;: (a Széke~fÖV ('' " b • 

portveze~öJ Br'est: I'- ,L. „ . ,azn1uvek titkfl.ra. cso-
N - , ' ~\. ony·1y u 1" '/ 
- 0'\'~1k :lntal nokl. Ba1·a F: lo't·i.; _' -3.0 •)/ J. 
Novai;: ]~rn(j dr te]. {1 .' ... , .. u.1: u. . 

ré:;:zclol-íorJ . r IJ .. _;:.ozcgeszsegtnni adjunktus gyógyszc~ 
_ , „ -\ \.O ozsvar, I., I\:crt-u. 6 · ·' 

I\ovak Jfst\'ún lel. B· lt . ,..„ _„
1
_ · • J. „1 onya, Zrínvi-u 9GJ 

i~o\,t ~ Jstvan dr. telj. (ecrvcl f"·;.,J" .'· ~ -· . 
. t9r) Szeged, Zero-e-u~ 20 ir o~ ebyesz, gyogyszerészdok-

f'~o\·ak IAiszTó dr 1- 0 
. ••. ·• . 

""'" J?r. Föld·i--u. f): ~ez. (g,yogyszcrészdoktor) Ifajduhadház, 

.:liovali: RozúJia 1 J!1s·d ·. 1- · 1 . · · \.H n1an J cnöné). 
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P.Jovúk Súudor tul. (n1egyebiz tag) Pelsöc. 
NoYoln:r :lndor tul. Szepctk. 
Nozdroviczi Pál tul. P,,,inu1szon1bat, Deák Fe'!,;enc-u. 21. 
l\I:val\as Lászlóné sz. Dubránszky Enlilia tul. Hajdunúnás, 

' Bocsaky-tér 7. 
Nvalu1s Sándorné ch·.-né ~z. i\1olnár l\Iargit nokl. Hajdu-

~ nánás, Nyíregyházi-u. l'L 
N;rár;\·né sz. höinlé)di I\iolnár .'lnna tul. Bpest, \T., \ 1áci-út 3,1. 
N;yerges (Jyulil telj. Rákoslige.t, III.-u. 37. 
Nyilassy Ágoston tul. Szeged (Felsőváros). 
N~·itray István telj. Bpest, II., I-Iuny:::.di János-u. · 1~-:L 
Nyitra;\· T'ibor tul. 1viezőtúr, 1'1ajor-u. 1. 
N;yiry Bertalan okl. (retaksátor), Bpest. );:I., Lenke-tér 

12. f. 2. 
N:von1árka'; József tu1. Pcrlak. 
N;·on1árli:a;- ,Józsefné sz. l,oykú Gizella Lelj. ( i'tt.) Per lak. 

Ohern1aycr Gizella kez . .!Enying. 
Ohertna:.ver I\lára dr. telj. (gyógy;,zerészdoktor) Bpcst. 

XI., 1"Iorthy l\Tiklós-út SS. 
Oehonitz ]iuclolf nokl. Bpest, }\.l\T „ Bosnyúk-11. 1 /a. 
Oertzen l\-iarian1H~ kez. Szarvas, Szent: Istvún-út 170. 
Offner Antal okl. _;.\da. 
Ohausz János keZ. I\:üllöd. 
Oluniiller l\Iúra okl. Bpest, XI\7., Nürnberg-u. S. 
Oláh iinclrús psz. honv. gyógyszerész, Bpest, ;.;.III., flóbert 

I\:ároly-körúJ 4'1. 
Oláh 1\rpád borsai lul. \'askút. 
Oláh Endre borsai noki. Bpest, \ 1II., T\:irúl:.--u. 1 ~!. III. 12. 
Oláh iGrnéi nokl. Tata. Esterhúz_y·-u. 7. 
Oláh József bér. I\Tagykőrös, l\:ossuth-Lér 11. 
Oláh Gizella (lásd: Firon Béláné dr.-né). 
Oláh I\atalin telj. (fényképész) Bpest, ::zr.. I-Iorlhy 1liklós

út 10-12. IV. G. 
Oláh László tul. Szentes, Jókai-u. 89. 
Oláh Sándorné sz. Bodolay .-lnna telj. 1íisko1c. 11ély\·ölgy

u. 3. 
Olesváry Ilona okl. Nagyvárad. Bé111er-tér 1. 
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O!ert Enlilné özv. hélv. Csákánydoroszló. 
Olexik László telj. Szarvas, J~.rany János-u. 429. 
Olinkievicz Sándor okl. Bpest, IX., Bnkáts-u. 5. I. 5. 
Olt:Yún~·i Zoltán tul. (ev. egyházfelügyelö) I(isvárda, (I\ígyó 

crytr) 
Opl~'szk~~ János okl. Orosháza, I\ossuth-tér 9. 
Oplatka G:yörg~·né dr. sz. Birkner r•:oéini okl. Hatvan, Cu

korgyár. 
Orbán Elek telj. (ny. áll. gyógyszerügyi főtísztv.) Felsö-

Göd, Rózsa-u. ? 

Orbán G;vörg;\· tul. (m. kir. fhdgy.) Nagylucska. 
Orbán Itla. telj. Bpest, \TIII., Rákóczi~út 17. 
Orbán János telj. Uzon. 
Orbán l\iúria. l\Iagclolna. (lásd: 1-Iándy !{árolyné). 
Orient: Gyula telj. !{olozsvár, 11átyás király-tér 10. 
Orient Gyuláné dr.-ué özv. sz. I\.eresztessy Sára kcz. I\:olozs-

vár, Mátyás király-tér 10. 
Orient Tibor tul. l{olozsvár, 11ályás ldrály-tér 10. 
Orlik I\iária kez. Lenti, Iiisfaludy-u. 
Orn1os Ilona kez. J~Iód1nezövásárhely, Ujváros, Nádor-u. 42. 
Ornstein Iziclor tul. Tarcal. 
Orosz J<'erenc ha1ásfai tu. Bpest, L, Hegyalja-út 23. 
Orosz Ilona (lásd: Ileintz 1Jiklósné). 
Orosz János kez. i1„dács. 
Orosz János tul. lvlezőcsát. Herczeg Ferenc-u. 1. 
Orosz Jenő nok1. Ujpest (11agyar I\:orona gytr). 
Orsó~ János lelj. Bpest, VI., ~4.ndrássy-út 26. 
Orszúgh !tntal ltll. Jóka. 
Orszúg)1 Pál kez. Felsőszeli. 
Osg,yúni Dezsi) tul. Feled. 
Osg~·úni József tul. Nyiregyhúza, Bessenyei-u. 14. 
Osváth iGlen1ér tul. lvlarosvásárhely, liorthy 1Jiklós-út •1. 
Os\·átlt l~len1érné sz. lziuael Rózsi nokl. l\:Iarosvásúrhely. 

( ~~\.rany !{ereszt gytr). 
Osváth IstYán okl. Pestszentlőrinc, Áll. lakótelep 121. 
Osváth Ii:ároly tul. I\Tarosvásárhely. Dr. Gecse Dániel-11. ·1. 
OszténJ·i Izabella. okl. Bpesti V.) 1\kadé111ia-u. 1. 
0:-;ztiún I„enl~e okl. (OTI fógyógyszerész) Bpcsl. \~III.. Fiu

n1ei~út 19/b. 
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0:-;ztojics C~rörg·r telj. Ófutak. 
Osz,Yald Arpádina (lúsd: I\:ovúcs Lúszlóné):. 
Osz,rald László bérl. Debrecen, I-Ialvan-u. Gb. 
Otity l\Iladen tul. Sajkásgyörg:i,re. 
Oxhoru Stefánia (lásd: dr. 1-Iaús Oszkárné). 
öuódr Ferenc telj. (TERLi\ Szövetkezet felelős vezetője) 

Bpest, VII., Eirály-u. 67. _ 
Ó\·ár:r Eleinér tul. (1negyebiz. póttag. l\IEP ker. elnök) Uj-

p~st. j\Iegyeri-út 1:1, 

órár:r Éra nokl. Ujpest, 1fegyeri-út l·l. 
Övár)· Irén telj. Ujpesl

1 
J\Iegyeri-út 14. 

Úvár;r Zoltán tul. ÓnocL 

Öhl János tul. Ten1erin. 
Örkény .!Iugó üt. (111. kir. korn1án:{f6tanácsos) J...>1J2.~L, , ., 

Juhász ..:\ndor-u. 12. 

Ör\·éu:vi Béla ifj. Lul. (a Budapesti Sakkör és Ivlug.~ .„ S ... :-
.szö'vetség alelnöke) Epest, X., Orczy-út 47. 

()tves G;rula tul. l'~raszna. 
()trijs Géza ifj. kez. Gara, Nérneth-u. Oí. 
ött·ös Lúszló telj. Bpest, \iIIL, I\'épszínhúz-u. 22. Ili. 
Ösavay László tul. Ujkécskc. 
Ösapa~· !~dit okl. Bpest, I-Ialász-u. 1. 

. !Paál É\·a (Jásd: dr. I-Iorváth· ZoJtúnné). 
J>aál Gézíuié ()zY. nag-~·alúsonyi hélv. Zalaszentgrót. 
Paál Ilona (lásd: Deák Bertalanné). 
i>aál István telj. Szeged, Gyertyinnosi-u. G. I. 1. 
l?aál IstYún okl. Szentes, (}Iajnal gytr). 
J>aechiaffó :\rhir tul. (n1eg)'ebiz. tag) I\:olozsborsa. 
f>acsu I\úrol;v tul. ..:-\patin, r\rp:ícl-út 1201. 
Pac'Zt'li: ,Jpu{t tul. Bpest, I\r., Béla-út 20,..c.:. 
l'afféri La,ios bér. Alberlfalva, Erzsébet királyné-út 8. 
Pajor I}úI telj. Nagyvárad, I\:ossuth Lajos-u. 2 .. 
Paks;\· 'I'ihor dr. lelj. (111. kir. honv. gyógyszeresz. gyógy

szerészdoktor) Bpcst, III., Lajos-u. 43. 
PalasrP:szky !~dit (Jásd: dr. I:\:on1ló:~.sy Islvúnné). 
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Pallay István clr. telj. (gyógyszerészdoklor, Zene1níívészeti 
Föiskoiút végzett, rt. vezérigazgató. nL kir. kor1nányfő
tanácsos) Bpcst, II„ Zárda-u. H. 

f>aJIJ·á]{ Rezs() telj. Salgótarján, RiI11aszo1nbat-u. 25. 
f>a1urHs .-\laji:s lttl. Győr, Bal lhyány-tér 1. 
PaJo,·Hs (hibor telj. Bpest, 'lI., J(irály-u, 12. 
I'alóez;r . .'inna (lúsd: Tischlcrné). 
l'anaotoYics I'ál tul. (ok!, n1érnök) Zo1nhor. Szentháron1-

ság-tér 5. · 
.Panea1 Gábor kez. l\Iargitta. 
Paueth Jenő telj. 1\fargítta. 
Jlandula Egon dr. lelj. Bpest, IX., Soroksári-út 70. Telefon: 

131-930. 
I)anllula Géza tul, Gyergyósalurnás. 
I>andula József tuJ. Bpest, IX., Soroksári-út 70. 
l}a.p ~"~<lél (lásd: Dobribán ~4.ntalné). 
l)ap _:lgnes (lásd: I\:óbor Frig,yesné). 
Pap !Iona okl. Győr (.i\Iagyar I\:orona gytr). 
Pap !iona. okl. 'Veszprén1, I\:ossuth-u. 23 . 
Pap Júnv~_;né. öz;,·. héh·. Olúhszent 0 ·vör<ry. 
Pap Júlia (lásd; dr, I\:éki J.\-liklós1~). ::-i. 

I)ap László telj. liajduböször1nény, 1\:úh·in-tér 15. 
Pap ZoHún nokl. Szilágycseh (?degváltó gytr). 
l'app :'inna I\uroliua. (lásd: dr. fierrnann (;ézáné). 
Papp J)ezső kez. \ 1észtö, 1\:ossuth-u. 64. 
Pap11 I!::Iek tul. 1\:uninadaras. 
Pap1; I~ndre tul. Hajcluböszörn1ény, J\álvin-tér 10 . 
PapJl Ernéi telj. (.i\'LA.BI-tisztv.) Bpcst, \'II„ Péterffv Sán-

dor-u. 12. ~ 

Papv (i:ruia köli:én;\'esdi tul. Debrecen, \'án1ospércsi-út 16. 
Papp G;yiirgJ·né dr.Mné sz. Csigh:v .:lranka kez. Nyíradony. 
Papp Ilona. telj. Debrecen, József kir. herceo--u. 20. 

:Papp Jenőné sz. '!'róher lt1úrla lul. f->écs, 0Petrezselyen1-
utca 1/a. 

Júlia (lásd: Bak Jánosné). 
I~ú~roly telj. _ ( OTI-gyógysz.) Pestújhely, Székely-u. 1. 

""'"" l\Jara telj. ( 01'1 gyógyszerész) Bpest, \iIIL, Józsefutca 9. II. ,J. 

J_,:íszló telj. i ?.I:\BI-gyógysz.) 13pest, \'"II., C:arai-IJ. ;.:, 
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Pai;11 Lá:.;zló telj. I-Iajduböszörmény. 
i)app Lúszlú luL Tiszaszentirnre. 
l'app Lú~zlóné telj. 1.'iszaszentin1re. 
:il.>app L. )largit (lásd: I-Iuclák \Ti.ln1osné). 
I)app I\iiklós okl. Nagyvárad, Fácános-puszta. 
Pav1~ 'J.:iborné sz. Zalai Edit nokl. I\:iskúnfélegyháza. 
I)ap;r Lajos papi tul. I-Iódn1czövásárhely, I\T., F'erenc Jó~ 

zsef-sugó.rút 50. 
I?'arády ITcrene dr. telj. (kir. törvényszéki jegyző, jogi dok-

tor) I\:.olozsvá1\ 1iussolini-u. 16. 
Pasteiner örökösök tul. Rozsnyó. 
Pat-akfalvv Sándor énlakai tul. Endrőd~ I\:ossuth Lajos-u 13. 
Patakfalv;· Sándorné énlah:ni sz. Szabó lr1na telj. Endrőd. 

(Pádu~i Szent Antal gytr.) 
l'atnkfalvJ· Sándor tul. (v. egyet. tanársegéd) Bpest, \TIII., 

1'1'úzeurn-körút 2. 
1>~tial\y ."\ranlut (lásd: Bokrossy Zoltánné). 
Pataky Istvfu1 sár;.:ári tul. I\.enézlö, l\:ossuth-u. 30. 
I.)atak;- :E.ornél tul. Szőny. 
:Paial;:J· Sándor ne111es 1..uL (nH~gy·cbiz. tag) Bpest, III., 

Dósa-ulc~;. 10/b. 
Pataky Endre kez. Nagykálna. 
f>a(a;; istyánné özv. hélv. Nagvká!na. 
I)atoi1yi Pál tul. 1\JberLi1 Orsz~~gút 517. 
I>atócs Sándor telj. Nagyszalonta, •rolcli-u. :2. 
:Patyi I\.lára (lús~1: dr. 'I'óth Józsefné). 
:Pauli J.>éter lul. I\:ccsken1ét, Jókai-u. 27. 
I>auli Péterné sz. li[eindl 11/aléria ül. E.:ecske111ét, Jókai-u. 27. 
l)aulin;yi Júzst.'f l·~cz. Békéscsaba, Baros-u. 3-1. 
Paulovits (~;;ula tuL Dunaföldvár, I-Iegy-ti. 108. 
Paulovi1s Oiga férj. :Brezovát'z ~Zúln1áuné okl. S1:~1badka. 

Corda Bótlog-u. 10. 
Pavli:o\·it•s .-1nna. ( lúsd: Darnjanovné). 
i'a;;er Béla kez. En1őcL 
Pa;·er Dé.nes dr. telj. (a Chinoin P~t. tisztv., gy·ógyszerész

doktor) Bpest, 'l., Csáky-ti. 35/a. II. 
Payer Dénesné dr.-né sz. Szahú }liúria ?tiagdolna okl. Bpest, 

\í., Csúk:y-u. 05/a. , 
]}áger Pfter telj. (drogista) 1Iako. 
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];úh;v Dezsií tul. (rnegyebiz. tag) Ozora. 
I'úl Ilona okl. Pécs. l\:olu;zn1üyek. 
Púl János Lúszlú telj. Bpest, ;.:rv· .. Pancsova-u. 7. lI. 5. 
Pál László .Xúnos lelj. Szi1Ln1úrnén1cti, 1-forthv J\fiklós-lér 

13. c:ytr. ~ 

Púi ."i.>é.ter okl. (ró1n. kat. teológus, papnövendék), Eger, 
Foglúr-u. G. 

Pál Péter okl. I\:cszt.helv. 
J>filfai {;{>záné sz. E~ujipis :lnn:.: telj. S::abadszállús 
i>úifah·i !(ornl·l dr. tul. (jogi doklÜr) Pestszenler~sébet, 

I-Iorlhy l\íiklós-út 1 :·) . 
. Páifi Zoliún lelj. (közé.piskolai Lanúr) Nagyvúra<l ;)50. 

heő-kórház. 
i>álfy .i\Jargit telj. Pcslszcnlin1rc . 
."P{tlffy Erzséb(•f, n1iilei tul. Csetény. 
:Pálfy (~.Yu!ánf iiz,-. hélv. Balnu1z(1jvúros Csegei-ti. 1. 
Púlf(y :László nlillei kez. Cselénv.· ' 
!>úlka Jeni) tul. Ógyalla. · 
Púl{1ezy _·\nna ( l:isd: Tischlerné). 
Púh:iilgyi JF'erPI!~'. d;·. tul. Paks. I\ossuth-tt. l. 
Pály::!sölg~·i Fer~:1u·n{· dr.-nó :~z. dt'. Szily }Jarianni~ tul. 

( gyógyszerészdoktor l P:tks, I...:ossuth-·u. 1. 
r•únezél A..rpád i.u!. E-:gcr, .i\Jn1agyar-u. 1. 
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Pánczél (~yi)rgy kez. Eger. i\l!nagyar-u. l. 
Pápa;)- Gyula tul. Bodrogkeresztúr. 
Pápay Zsófia (lásd: dr. Aiártonffy Lá:3zlóné). 
Párdán~·i liichárd kez. Piliscsaba. 
Párdán;yi Ril·húrdné- sz. f[orYúth i\Jargit tul. Piliscsaba. 
Pártos ~'lndor lttl. Sarkad, I\:ossulh-u. 15. 
I>ártos László tul. J3pest, \ 1 ., Gr. Tisza lstYún-u. 7. 
Páskuj ...-\utal lelj. l\:é1néncl. 
f>ásztha:r .:-lladár lelj. Szirák. 
Pásztor (i->opper) G;yula lelj. IVInkó, Szent János-tér 2G. 
Pásztor l\árol;yné öz\·. hélv. Törökbálint. 
Pásztor László 2\!ihúly te!j. Bpesl, \TII., Barcsay-u. ;l. L 10. 
Pásztor !„ászló okl. Törökbálint (Gylr). 
Pásztor Súndor okl. Ispánn1ezö. 
Pásztor Sándor okl. I\:olozsvár, <J6pész-u. 13/a. 
Pásztory öröl;:, Székesfehérvúr. 
Páter Balázsiié sz. Szilágyi liGrzsPbei telj. Bpcst. !., .c\tli!a

körút 19. 
!}áz1nándy !st\·ánné sz. ~IorYúih .-'\nna okl. Pon1úz, Szent 

István-lelep. 
Pecze I_.ajosné sz. i\it•ncze! IGdith hP.1·1. 'T:ib. Tf>l.: 10. 
Peczolcl Ifárol;r dr. bérl. (jcg- és állaintucl. doktor. ügyvéd~ 

jelölt.) Pápa, i-;:Js-lér 7. 
Pcezoltl J\úrolyné ÖZi:. sz. ft>lsíi\·attai l/attay f~ize!la hi~h-. 

Berekhöször1nén:,.r. 
I>ec:.r..old 1'ihor kez. Berc1tböszürn1én\·. 
J>cJu· ErnH tul. Túviósüly. · 
I>cJtr László kez. 'l'ápiósüly. 
I>ekli:er lsty{u1 lelj. Beszterec, I-IiUer-lér ~-l. 
J:>eIIer Z\lúria telj. Soroksár. C:rassalkovich-u. 1.0:.!. 
Pekúri Gyula nokl. Szolnok, B:1ross-u 2;:L Gytr. 
Pckló i'ihor tul. l\Jonostorszeg, Szent. Istvún-u. 57. 
Pelczéder Piroska nokl. Sz&kesfehérvúr. Szőgyén i\farich~11. 

11. Gytr. 
I>cJsöczy 1\.úl1nún nokl. I\:isvárcla (..i\rany Oroszlún gytr). 
I>eiJ'Ya l\Iihály telj. I\:i.skunfélegyhúza, Zrinyi-u. l. 
Pe>nkert il!Utályné dr.-n6 özv. tul. 37.ékelyhícl, Árpád-tér 7. 
I>enkcrt Sándor kez. Székel}rhíd, l~„rpúd-tér 7. 
'Pentz Júnos tul. BpesL. i\lad:'.tr-u. 1 ~.i. 
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Pl'.i'l'S I~rnij (}!-. telj. (gyó;:,;y;.;:~(.:·:r:f>::;z:loktor), szföv. ti.':iZl\'.J 
Bpest, II., Eszt.er-u. 18. fszt. 1. 

PerC'<:; :Ernéiné özv. tul. Bpcst, \TII., Rákóczi-út 10. 
Percze István lul. j\Iezőcsokonya. 
Percziún 'Terézia telj. J{assa, Szent Islván-krl 28. 
Perédi Sándor tul. \Táraln1ás. 
l?eréini Ilona férj . .i.Iardos .Jfúnosné telj. Óradna. Fő-u. 5;1. 
Perén~-i G,yula tul. .t\bony, I\:ossuth-tér 9. 
Perger Ignác ifj. telj. Pestszentlőrinc (Flóra gvtr). 
Perger Ignác tul. 'l'arnan1éra. · · 
Peringer József tul. _._i.\lsónén1edí, i\pponyi-tér l, 
lPerjess;r Sándor telj. Feled, 
Perl Edith (e!j. Dorog, Petőfi-u. G5. 
Perl Ibolya. nokl. :Wiára1narossziget~ Rákóczi-út 8. ((:ytr). 
Perl Ilona okl. l{olozsvár, Egyetem-u. 1. I. 2. 

. I)erl Júzsef tul. (1IÉP h. vez.) Dorog. 
Peller I\1ári:t telj. Soroksár. Grassalkovich-u. 102. 
Perlhoffer Jen(íné sz. Sáfár JO::rzsébet nok.1. BUclszentn1i-

hály, I~ossuth Lajos-u. 12. 
Pcrneld }liária nokl. Csanádpalota. 
1Persay (~:rulánt', üzr. hélv. Nova. 
Pesit;\-- 'Vitái;\-·os tul. Barn.nyabún. 
Pt'sth;i.-· Jiihúlyné özv. sz. '.l'hiuagel Szerafin lelj. Isaszeg. 
Pesth;v Zsuzsanru1 (lásd: dr. Barabás Gézáné).· 
:Pesti Erzsébet telj. (illatszertár tul.) Rajka. 
Pesti József tu1. j\Iezökövesd, · 
~)esztalics IGrzséhet (}ásd: Schneider _l\.ntalné). 
eetershcrger Ottó telj. I\:oiozsvúr, Szamosköz-u. 20. 
Petersits l\Iiroslav telj. Szilberek. 
Petén;ri Lúszlóné dr.Mné Yitéz sz, ll~Prtóthv }iagda telj. Bé-

késcsaba, \'I„ Perényi-u. 2/a. • 
.Pethő Erzsébet (lásd: Czucz:y- Péterné). 
Pc01eii :Hona okl. Bpest, \TII„ Rózsa-u. 27. 
I>ethes !~éla dr. tul. (cryócrvszerészdoktor) Bpest, XIII., 

Szent László-út 74/a.~ ~- ' 

Peth.?s I~ásy.ló Béla keeskcn1éti lelj. gyári képv. Pestszent
lorinc, 1\11. telep 209/5. 

Pe1heií Isfy{u1 telj. Bpest. \ 7II„ TI.ózsa-u. 27. 
Pethes I\ata. (lásd: özv. J\:ovács Józsefné). 
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Petuehúz:r I1nréné sz. nilts! E.I:'::.·~~ · ( !:í!:id Le1nberkovics Er-
nőné). 

Pető Ernií tul. ..:-\1sószopor. 
I}etéi Er·yiu okl. ..:-\lsószopor. 
PetH Ödün tul. ?\Iozsgó. 
Petrásovih; Erzsébet (lásd: Fürstner fjéláné). 
]?2trt•.ezk;~: 'J~ibor bill;:ei lul. Pásztó, Fő-u. 678. 
Pctreczk~- Géza bilkci tul. Gödöllő, I-Iorthy 1liklós-út 7. 
Petrich György bér. Szatnuirnén1eti, l'lerényi-u. 3. 
Petrova:v Zoltén dolhai t.ul. Pálháza. 
Petrovics Ferenc tul. Garabonc. 
Petróczy Jánosné sz. Schütz I>irosha okl. \Teszprén1, Biró-

i\I.-u. 4. 
Petr:y ,Józsefné özv. sz. IIerczegh J1argit hélv. \Tésztö. 
I>etry Zoltán tul. Öcsöd, Iskola-u. ·:137. 
Petr:r Zolbínné sz. Nag~- I ... idia telj. Öcsöd, Iskola-u. ,1;37. 
Péch~· Tan1ás péchújfalusi tul. Csökn1ő. 
I>écsli:ai Irnre okl. (drogista) Bpest. IX„ 1Tcster-u. 5:3. 
P~czcly 1gnúc okl. (forgaln1i adótiszt) Dés, Bercsényi-u. G. 
f>éner Jenő tul. I\:unszentn1árto11. 
Péri Béla tul. _..\szód, I\:ossuth Lajos-u. 5:3. 
]?éter Balázsné okl. Bpest. I.. ;\tJlaékrt lD. \T. 4. 
I>éter !\Iargil (1ásd: I\:en1plerné). 
J>éter jliihály telj. (egyet. tanársegéd), I\:olozsvár, 1Iusso

lini-u. 135. 
:Péter 31ihályné sz. '\"alentiny ~üatild telj. (egy. tanársegéd) 

I\:olozsvár. J\fussolini-u. 1:35. 
Péter Púl Ottokár dr. telj. ( vúrosi or\·os, jogszigor1ó) S;:en-

tes. Petöfi-u. D. 
]:>étt•rfy IstYúnnG ÜZY. hélv. \.'iz:::oly. 
Péterfy I(úroi~\· okl. 1Tarosvúsárhe1y, Rúkóczi-u. :3. 
:?falcz l\.áhnún öriih. hélv. ~"\lpár. 
Pfeiffer Isi\'ii.n tul. Bajn1ok, tiorthy 1Tiklós-út 11. 
Pfeifer József tul. c;else. 
l?feifer ~hí.ria okl. Pestújhely. (.:\polló gytr). 
Pfeifer Sarolta (lásd: öz\·. E:asziba I\:áln1áuné). 
I>hilipp Istyún tul. Hódn1ezövisárhely, l\:ossuth-tér '1. 
:Phtest•Ii. .]{u1Ds nen1es tul. iliénföcsanak

1 
Rákóczi-u. 10. 
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].>iaisek G:;u1::i tul. (rnegyebi!::. l<lg. ker. elnök) IZaposvúr) 
Fö-u. •16. 

Piatsek G:vuláné i:iz\-. hélv. Pápa, 1-\is-tér 7. 
.lPieh!er József t ul. (~yöngyösnlellék. 
Pichler i\ifiháI:r tul. ónalánka. Horthy 1Iiklós-út 603. 
I)iekiely \VoJciech telj. Győr. (j\fag~var l(orona gytr). 
Pikler GyCirg;\· telj. Bpest, \illL. Nén1eth-u. 32. 
:Pikó Zoltán okl. (c1rogisla) Pestszenterzsébet, IZossuth La-

jos-u. 
Pilissy Bfla kcz. Dunaföldvár. Erzsébet-tér 3. 
Piliss:'<· ,József kez. Debrecen, \Tán1os11ércsi-út 16. 
Pillieh Ferenc ue.1nes tul. (v. n1egycbiz. tag) Sin1ontornya. 

Szent Istyfi_n-u. 4. 
Pillich Ferenc dr. telj. (községi orvos. gyógyszerész- és or-

vosdoktor) Ten1erín, IZossuth Lajos-u. 73°1. 
Pincési I.l1szlú telj. Debrecen. Ferenc József-út 72. 
Pintze I\Iar.~if; (lásd: I\:encleresi LE!.josné). 
:Pintér l~.ranli:a (lúsd: I ... flnl Istviinné). 
Pinté-r Ilona okl. Szeged, Török-u. l/a. 
PintPr Irnre telj. Bpesl. XII., Táltos~u. l. II. l. 
:PintPr János telj. (tápszergyó.ri szakelőadó) Bpest, XII., 

Tóltos-n. l. II. l. 
1?ircha!a I\.árol:\· telj. Bpcst. I:\: .. Páva-u. 32/n, 
1>irolh :\lártoni!é üzv. küzl>pp~·ri hélv. Bútnszék, Garai Já-

nos-u. '.20. 
.Pirot-h \'ioh~ telj. Debrecen (Isteni c;onc1viselés gytr). 
JPh<zl~f'r ])!'zsií \'<.1Iér kez. \ 7 úc, Irgaln1asrendi gvtr. 
Pit-ó PJihúly hér. Baja. '"" '- · 
!.>Iatzer Súndor bér. Júszkarajcnő, Tóth ?diklós-u. 5. 
PleszI\:'ils '.K'iborn{· sz. }F\•kt:fc: I~1nn1~· telj. PápL1. I\:is-iér 7. 
I)IeszkoYieh JJa.~da (lúsd: J.;:el!er BClúné). 
J.>Jossek I~éia zsolnai nokl. Siófok. kaali N;:i~y Dezsö-u. 
Ploszli::1 .Júnos lelj. (tnrt. helye isn1eretlcn). 
.Porsútkó Géza. dr. telj. (gyógyszerészdoktor) I~assJ, Gör

be-u. ·!. III. 9. 
Porsha~· I~{·h1 petroYnszcllói és paeséri tul. Bpest, '/II.. Ist

ván-út 17. 
PogÚl'Sás Illés telj„ üt. Lepsén:.'. 
Pog-án)· tltH1or nokl. (kereskedő) I~aposvár, \ 1{u·-u. 7. 



Poi;án:v ·ilurúra t'st'hi (lúsd: özv.~J .... ún1 J~le111Crn~l. 
1>ogáu;· L:í~zló c~rll! Lelj. J:;pcst, \T .. \.rácí-út -12. \;. ·l. 
·Pohl ,Júzsefné sz. 'Xó: h ~da telj. ( OTI fög,yóg;y-szcrész J, 

Bpest, \TIII.'. Tisza I\áhnán-tér l:l. III. :?<). 
Pois .JE:argit telj. Bpesl, II.. Széna-tér 1. 
Pok Elza nokl. Bpest, I\1 .• J(ossuth Lajos-u. 20. 
Pokoinúnd~· Endre tul. I(iskunfélcgyháza. I-Iorthy 11iklós-

tér 3. 
Pokorn~· Dóra okl. Szentes (Hajnal gytr). 
PolatseJ\ Péter I)ál telj. I\.assa, Honvédek-útja ,12. 
Polatsik József tul. Bpest. XI\T., 1\réna-út 29. 
Polánkay Zoltán bér. 11iskolc, \ 1e1:böczy-u. 1. 
Polánkay Zol_tánné sz. I\ötelcs \'aléria okl. IVIiskolc. \Ver

böczy-u. 1. 
Polgár Jenő telj. Sátoraljaújhely (Szent Antal gytr). 
Polgár Iiárol~· okl. (orvospropagandista) Rákospalota. Zár-

da-u. 15. ajtó 2. 
Polgár I\ároly lul. Szeghalon1. Sin1ay-u. 21. 
Polgár Tali:ács .József okl. Taktaharkány (Gytr). 
Polivlut Ilona (lásd: Szolonorné). 
Polereczl\y Gáborné polerieli:ai nokl. Bpest. X., Pongrúc-

út 17. ' 
J.>oJóny János örük. lul. Gyöngyös. 
I)olóny Tibor bér. Szekszárd, Garay-tér 1,1. 
Polón:,.· Zoltán kez. Gyöngyös. 
Polsch János telj. Bpest, X .. Üllői-út 12·1/a. inagafszt. 12. 
Polsch János okl. (szföv. tisztv.) Bpest. 
I>óJ:ya Róza. telj. Debrecen, Csn.pó-u. 22. 
Polyák Gabriella telj. Bpest. XII .. Eötvös-út '1. (Gylr). 
Pol~·ák I\Iik1ós nrn1es telj. Nagyvárad (,,Fehér kereszt'' 

gytr). 
Pongrárz I.,ajo.sné ÖZ\'. hélv. Bátaszék, I\.irály-u. 17. 
Poók Dezső bér. Dég. 
i>op Gsörg;r tul. Bánffyhunyad, Fő-tér 2. 
Popa János hélv, l{o!ozsvár, '\Vesselényi-u. 35. 
Popavity Irén okl. Ujvidék. Petőfi Sándor-u. 60. 
J.>opov Dragol;yu}J tttl. Sajkiisszentiván. Horth.\· ~\'fiklós

u. 52,t 
Popov Ohrád tul. Zenta, f\ossuth-u. S. 
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Popovies Branivo;r tul. Pinczécl. 
Popovics Dénes tul. I\:arcag, Horthy Ivliklós-út 1. 
Popovics Ferenc bér. (ny. m. kir. honv. főgyógyszerész) 

Csíkszépvíz. 
Popovics '\lo,jin tul. Óbecse. Rákóczi Fcrenc-u. 9. 
Popovics Zoltánné (iz,„ hélv. J\adarkút. 
Popovits Irina telj. Ujvidék (Szent György gytr). 
Popovif:s Istvún tul. Bölcske. 
Popovits István t ul. Nagybátony. 
Popovits D. István tul. Ujvídék 1 II. Rákóczi Ferenc-u. 124. 
Popper ,József telj. Bpest, VII., Rákóczi-út 10. 
Popper Katalin (lásd: Löwy Lászlóné). 
Popits l\lilán tul. Ujvidék. 
Porga G~·ula okl. Ujkécske. 
Portelel;y Valéria (lásd: Holczheim Béláné). 
Posga;r l\né!orné fizv. hélv. Csabrendek. 
J>osga.:v József telj. (drogista) Bpest, XI., I\arolina-u. ,11. 
Posg-ay I...ili telj. Nyíregyháza (Eötvös-utca 1•1. 
I>osga)· Tibor sahjáki telj. Pécs, 1\lsón1nkár-u. 18. 
Posta Ferenc bér. Téglás. 
Posta Siinllorné nzv. hélv. Gvin1esbükk. 
Pof"saili:6 GPza clr. okl. I\:nssU. Eder-u. S. 
Ponr Re-zs() telj. Bpcst, \TII .. Péterffy Sánclor-u. 12. 
Póka Jenií telj. (drogista) Bpest, XI., Orlay-u. 9. III. 9. 
Pólut:'\· (\VoIIn1ann) l\rpád bér. Ditró. 
I>óI~·a I~n1ilin telj. l(isújszállás, Honvécl-u. 13. 
Pósa I~alázs tul. Szeged, I\:álvária-u. 17. 
:Pósta :L\Iárta. nokl. Bpest, 'llI., Gn.ray-u. 11. fszt. G. 
:Praefort Ernnut (lásd: vitéz I-Iuszkay Lászlóné). 
·Praeford !i"erenc kez. Bácsal1nós. „:\ppon,yi-'Lér 8. 
lPraefort ,József ürfik reálj. tul. Bácsaln1ás, l\pponyi-tér S. 
Praefort I\.ornél dr„ lásd: (dr. Púlfalvi IZornél), 
I>ratsinger Endre telj. Szeged. I\lauzúl-tér 3. 
Práger Bé1a örök. reálj. tuI. Nagvkanizsa. Fő-u. 6. 
I'ráger Frit,")-·es tul. Gyula, Jókai-1Jór-u. 24. 
I.>1·áger Sándorné dr.~né sz. Szel;:eres Enuua telj. (orvos 

neje) ~Á..cs, Fö-u. 272. 
Prehoffer Jenéi bér. Szeged, Cegléd-u. 22. 
Preisich Iiúrol;r tul. Bpest. 1/III., Baross-u. 129. 
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Prcstini ]{01:nano tul. Milítics. 
Pre;>z!cr /\rn1in tuL Eger, Szécheny·i~u. 1·1. 
.Preszn~·úk Jolán bér. Tét. 
J>reyer li)ezsfi tu:. (az 0. Gy. E. v. főtitkára, sajtókan1arai 

tag) Tótn1e.gycr. 
Pre;rs:t, G;rula dr. telj. (Thalln1ayer Rl. igazgatója, gyógy

szerészdoktor) Bpest. XII., _~\ntóniawlépcső 1_.L 
I)reysz G;vulúné dr.-né sz. :Bogdán Livht telj. (labor. vez.) 

Bpest, XII., Antónia-lépcső 4. 
Prél\opa Gusztávné özv. hélv. Tardoskedd. 
Prinzinger .1.ntal tuL Nagykó.roly. 
!.>rod:un Guidó telj„ nyug. repülőtiszt, a magyar repülés 

úttörője, Bpesl, XI., Budafoki-u. 35. 
:Pro<lánovist T. Í\'ÚU tul. Szentta1nás. 
:Prokerz /~„ranka te!j. (OTI segédgyszerész) Bpest, XII.. 

1lenkina Júnoswu. 10/b. II. 2. 
Prokopovitsch Brun6n{~ <izv. hélv. Tura. 
I)ropper Béla telj. Szene. 
:Pruzsinszk~· Gyulúné ÖZ\'. hélv. I·Iarkúcs. 
1.>szorn :1.nna (lásd: Feder \Til1nosné). 
1Ptacsck :\nia.Iné Üi..Y. :-;z. Szolnoki Ilona. okl. hélv. Fclsö

szeli. 
:Pucsay Ottó telj. Bpest, ;~III., Szt. László-u. 7-1/a. 
Puhr Dezsii lelj. (ll!ABI lisztv.) Bpesl, VII„ Péterffy Sfrn-

dor-u. 12. 
F'uhl ?Ji~rgit (lásd: Nagy In1réné). 
Puli:;y :G-lildús tul. Berettyóújfalu. I-Iorth:v 1L-út 4. 
I>npin;.;z1;;y :Hárta (lásd: Dégay Zoltánné). 
]>uskás l(úroI~- kez. Dunavecse. 
I>usl;:ús I_,a,jnsnó sz. I~ott~·ún !~orbúla kez. Zalaegerszeg, I..:a

zinczy-u. 9. 
!>utnok;y !stvún dr. telj. (gyógyszerészdoktor, v. egyel. ta

nársegéd, a 1Iagyar. \Tegyészeti C~yárosok Egyes. tit
kára, író, a Sajtókan1ara tagja) Bpest, V„ Csúky-u. 83. 

I>utsa;r I\áln1án tul. Óbecse, I-Iorlhy lvL~út 1. 
PuL•a;· Ottó telj. (Szfőv. tisztv.) Bpest. 

Quintus I\-iátyás tul. Örszúllás. Fő~u. 109. 
Quitner 3iúria (lásd; Thieben .A.rturné). 
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Raaher .:-Íriiád dr. ]~ez. (gyóg:y::;zcrészdoklor) Nagyvárad, 
:!\Jikszáth-u. 5~. 

Ranber ~\1:p{u1~16 dr.-sé sz. Schuln1ann fi'Iargit lul. Nagyvá-
rad, l\J1kszath-u. 52. · 

P.aúk Endre kez. Zirc. 
Itaák Gyula lul. (r:nerrvebiz t·iu) Zirc 
Rab Júzser tt!l. Tiszal6k. · · 

0 

b • 

;ab ,]'{~zst'fné sz. l\ag;y 1~rz.;;(•l;ct .telj. Tiszalök. 
i~ahste1n !.tnre kez. Szabadka, Pe:öfi-u. 11 .. 
Raclunuth !~Ila o1iJ. Nanvv:tracl (O··,·a110-u'1l al't1·) 
r~ . i::>~ , < . ö,J < ;::> • 

\.acsek I_,a.Jos kez. (Irgnl!nasr. szerzetes) Bpest, II., Zsig-
1nond kir. útja 17. ' 

R.ad:1noyi~s Dúniel öröl\. tul. Bpesl. J(risztinawtér 9. 
Rad1c~ (~aborné sz. I\eresztény J[a,jnak okl. (1'Ii~.BI segéd-

gyogyszcrész) Rákos1igct, X:'ZII-u. 'J. 
Radinu•tzk;y .-intal tu1. Rákospalota, Széchenyi-u. 3. 
Raditnetzky ZoHún tul. Gyergyótölgycs. 
Tiados ;a·. )!ildó~ telj. 1fiskolc, Csabai-kapu ·'11. 
1!.~adíi !~l>la tul. 1-::assa, I.::o;;úcs-u. 12. 
Rndú {~~·örµ;:: okl. I\:ass~!.. Nándor-u. 
Rad(1 in1re tul. Tiszacsege. 
I~1!d6 :r„ú~zlú hérl. Békéscsaba. 
Radó .:..tik!ós 1 ul. Békéscsaba., 
Raclojesin 1sfYún okl. B:'1cstóYáros. 
Radosóty (f.úbor dr. okl„ orvosdoktor. B11est, IX., Rúday-

11. ;12. 
Rnducsiner p,prta ( lósc1: En;:;el Súndorné). 
~~~!dul~· Lúsz!{1né okl. Bpcst.' II., l\:andó I\:úlinán-u. 1. I. 7. 
t:age11!i .]áno:-; dr. telj. (g.\·ógyszcrészdoktor. cukorgyári 

YCg\·ész) Scl:>. Cukorgyár-tc 1cp. 
Rage!tly ,Júnos Lul. Béké.s, J-\:02s1:ih Laios-u. 7. 
I?njli:y (;yula telj. Bnest. XI.. Budafol~i-u. ·17-·19. 
Rajli). (~yu1a telj. J,:isnest. J\:nzinezv-u. :12 
Raji;;o\·i<·s 'I'ihor nokl. UnQ'vúr. Széci1enyi-lé~· 
Rajna :Lú:.;zló telj. B1iest.' I. . ..:-\ladór-u.' 12. ' 
R.<1,jz!ny;er llrn:;,·t~ clr. lt!l. ( gyó:;.'v·szccészdoktor. közs. bíró. ta-

kc:irékpénztóri igazgató) Ózd, Fö-u, 7. · 
S:?.a~:.:~toyszlt;.· 'l'arnús telj. I3pcst \T„ Szigctwu. 0. 
Eah~isz Ottó ~ul. (képY. lest. lag) Perbctc, J<"ö-u. 1d2. 
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r~aletics Irt I\!irli:ó tul. Ujvidék. 
.G:apaport Sándor telj. i\Iunkács. 
Rapcsák Péterné sz. Szilág~ri Erzsébet telj. I-Iód1nezövásár-

hely, 'lajda-u. 6. 
Rapcsán;yi Gula telj. Nagykanizsa, Piac-tér (Gytr). 
Raszto\"ich }1úria (lásd: I\:Urthy Pálné). 
Rau József telj. 1'1ezöberény, Deák F.-u. '19. 
Rauch G~·uia okl. Óbecse, Rákóczi Ferenc-u. 9. 
Rausdoor Cornélia (lásd: Eöry \Tiln1osné). 
Rúhel In1re tul. Tiszaörs. · 
Rúbl. Antal telj. Esztergom (:tvlegváltó gytr). 
Rábl Jenőné özv. sz. I\oncz Erzsébet tul. Győr, Baross-

út <1. 
Rácz Endre bér. Szarvas, I., Deák Ferenc-u. 14/1. 
Rácz Gizella okl. Szolnok, Baross-u. 51. 
Rácz G;yörgy dr. karánsehesi, tul. Biharnagybajom. 
Rácz G~·örg~· ifj. haránsebesi, okl. (gysz. doktorandus) Bi-

harnagyhajon1. 
Rúrz Illés tul. Jászapáti. Szent Istvún-u. 380. 
Rász János tul. I\:iskunhalas. }~ossuth-u. 1. 
Rúcz ,.J~·n() üt. Bpcs~. Erzs2bct-krt 33. 
Rácz Jen() tul. i\'1akó, Návay L~jos-u. 2. 
Iíácz Jenő karúnschesi tul. l\Iiskolc. Erzsébet-tér ~. 
Rácz József okl. I-Ia tvan, Ferenc József-tér 1. 
Rúcz l\lái~·ás telj. (drogista) Bpest. \~III.. Népszínház-u. 2-1. 
Rácz Rczs(í dr. tul. Nagyvúracl, I-Iitler-u. l. 
Rácz Rezsőné clr.--nl• !-IZ. E:auf1nann !r{•n tu!. Nagyvárad. 
Rácz SánCor tul. Tiszafiired, Fö-u. GS9. 
l{{ulai Ij~crencné dr.~né sz. IIosúr I\Iúria telj. Böhönye. 

Horthy Miklós-út '!. 
Rádai Rezs(í l1éla tul. I\úln1úncsa. 
Ráclai Rezső Béláné sz. 'l'hnár Il!ona üt. I\.úln1áncsa. 
Ráclóczr (i:vnla tul. 1\:ecel. Rúkóczi-u. 2. 
Rády ]Lajos tul. Párk{1ny, Rúkóczi-u. 7•19. 
Rákos .'"\goston telj. Bpcst. XI\T„ Nagy Lajos ldr.-útja 195. 
Rákos Ödön okl. Bpest. XJ\í., Nagy Lajos kir.-út 195. 
Ráh:os Shnnn kez. Nyírhogclúny. 
Rákosfalvi Zoltán tu1. (v. egyet. t:::i.núrsegécl) Boclzúsujlak. 
Rúli:ócziné dr.~né sz. O.ninbos Róza telj. (tart. helye is1n.). 
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Rátai Dczsö tuL Apatin, I-Iorthy 1J-.út 1121 . 
Ráth l,6'11ác telj. Debrecen, I~ossuth-u. 8. 
Ráth l\lúria (lásd: Nén1eth Józsefné). 
Rátli:a)· Ilona (lásd: 1Jaros Józsefné). 
Rátz Dczséiné d1-.~né sz. l\Ióra)· \ 1era telj. Bpest, VIII., Ül-

lői-út 50. 
Rátz Púl okl. Ungvár, Szurn1ay-tér. 
Rúzsó 31iklós bérl. Bpest, \TII., Rákóczi-út 32. 
Rázsó Szabolcs telj. Siófok, Batthányi-út 18. (most: Táb

posta: F /'191). 
l{eb1nanu Rokus tul. (vár. és vn1. thut. biz. tag) Balassa

gyar1nat. 
Rechniizer Richárd kez. Rákospalota, Szentnühály-út 11. 
Rednik 'l'ibor gyulafalvi (lásd: Gyulafalvy Tibor gyula

falvi). 
Regé-czy Nagy Béiúné sz. Göbel ~Iargit ttll. Pécs, Szigeti

út 1. 
Regényi ]~n1il telj. ( OTI s.-gyógyszerész) Pestszentlőrinc, 

Tulipán-u. 5. 
I~ehák \iiola lelj. Bpest. I„ ./l • ..lagút-u. ,1. I. 3. 
Reich Púl Lelj. Nagyvárad, Jókai~u. 15. 
Reichard Jenő tul. 1Jiskolc, Széchenyi-u. 11. 
Reichard Súndor telj. lvliskolc (1Iagyar 1\:orona gytr). 
Reihardt Z\[argii (lásd: Zemplényi 1Tiklósné). 
Reichart En1ilné sz. !(oyúsznay Bella telj. Bpest, \T., Nagy-

n1ezö~u. 21. III. 26. 
Reichert; Friderika (lásd: Gerezdes Jenőné). 
Reich1ua1111 lBéla tul. Nyíregyháza, Luther-u. l. 
Reic.lunanu IGlcn1ér okl. (zeneakadénüát végzett) I\.assa, 

I\:azinczy-u. 1,1. 
Reiclunann Pál kez. Losonc, Rákóczi-út 3. 
Rcin1esch ErYin okl. Beszterce, iliinerva gyszt. 
I~f'iner Gúhor telj. Pcstszcnterzsébct. 
Reiner 3lii<sa ~!ihúl,· telj. Bpest, XIII., Angyalföldi-u. 2'1/b. 
I~einicz Jolán ( lúsd: Taub Ernőné). 
Reisinger Ist:\·án telj. Bpest, II„ Olasz-i~asor 4;). 
Reissinger Ist\'án tul. 1'1á ... 1. 
Reisz István tul. Nagyvárad, Brén1er-Lér 1. 
Reiter Ilona (lásd: Glasz Józsefné). 
Reiter Istv[ut tu..1. Dunabökény. 
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Reiter Rózsa (lásd: 1.ukácsy Zoltánné). 
Iierncsák illiklós ifj. okl. Csanytelek, Csongrúd nl. 
Reincsák i\!iklós id. tul. Rétság. 
Reinetc;y-I!'iilepp 1libor telj, Letar~óztató Intéz8tek l(Özp. 

Házi Gyógyszertárának vcz„ kir. birósági állandó vegy. 
és gyógyszerészeti szakértő Bpest~ III„ Zsign1ond kir. 
útja 23. 

Reinete~·-U'iilcpp '.l'ihorné sz. ,Jeszenszkr Sarolh! tu1. Bpest, 
Zsign1011d király-útja 23. (tinnyei tulajd). 

Rennich ?ilargit telj. Szeged, Petőfi Sándor-sugárút 41/ h. 
Reök Béláné özv. tul. Nagykúroly1 Deák-tér G. 
Requinyi Ede te:lj. Bpest, III., Nagyszoinbat-u. :::. I\T. 3. 
Resch Jenő telj. Ivláran1arossziget. 
Resch l\1argit (lásd: dr. Skrilecz _i\ndrásné). 
Rex Ferenc dr. telj. (gyógyszeré3zdoktor, rt. igazg.) Bpest_. 

V., Szen1élynök-u. 16. II. 7. 
Réder László kez. Szaniszló. 
R1~diger Béla dr. tel. (n1. kir. horv. s. gyógyszerész) Bp2st, 

IX. 1 fdester~u. 15. 
Rédiger J~élúné sz. !ialúsz 3-largit okl. Bpest~ I::~. 1 j\Icster

u. 15. 
Récse:r Zoltán tul. (111egycbiz. tag). Törökszcntrniklós, I'\:os

suth-u. 121. 
Regénj· Ede Súnc!or okl. (Chinoin Ri. cégvezetöje) Bpest, 

:Z\.L, Szent E:oron:.l-u. ::rl. I\t. 5. 
Ré111an :Béla tul. (111. kir. korn1{1nvtnnf1csos) Beled. 
R~n;;..·i i\!{u:ia .-\1_idr{'<i. < lclsd: LiibkC r:olandné). 
lJe.pa;v l,a.Jos ,]anos tul. 1\:aposfö. 
ftésö Zoltún clr. okl. (veo-vész) Nurrvsurún;,··. Cul;:oro·v·ir 
Rétay J'únosné öz\·. hélv~·Szirúk. e-„ - • • <:::>~" • 

]lét.helyi Jenő dr. tul. Bpcst, \"III.~ Eaross-u, J·l. 
l{~thelj-~ ]{áro!j· ·Lul. Bpest, \illI., B~:.ross-u. 'l·l. 
!{~thj· :lrpúcl ckl. Szeged, 1-Iorthy kollégiunL 
lleth;r Iliéia örök. tul. Békéscsaba, Szt. Istvún-tér G. 
Réthy Béla vitéz tul. (gyúrigaz., a Förendiház póttagja) 

Békéscsaba. 
Réthy lTerenc tul. I\:ondoros, . .:\.rpúcl-u. 326. 
RétJ1y I\árol;r kez. és tul. Békéscsaba. Szt. István-tér G. 
REthj· Lajos clr. tul. (gyógyszerész tudor) }Iajdu<lorog. 
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Iléii ;uárton nokl. Bpest, XIII„ Lehel-u. 68. I. 8. 
Réli l\iihály lelj. Gáva. 
llévhiró In1re n1. kir. honv. gyógysz. alig. Bpest, IX. Gyáli-

út 17. 
fü.,'ész Béht telj. Bpest, VI., Szondy-u. 9. fszt 8. 
Révész Erzsébet üt. Jászberény, .4.pponyi-u. 22. 
Ré.vész G;yulu dr. telj. (drogista) Bpest 1 \TIII., Baross-u. 78. 
Révész János tul. Nagyvárad, Teleki-u. '14. 
Rhéde~· End~·éné özv. hélv. \'erpelét. 
Rhédey László okl. Verpelét. 
Richter Gedeon telj. gyógyszergyáros (VeP"v. gyárig., kor-

n1ányfötan.) Bpest1 Ferenc József-rakpart 26. I. 1. 
Richter János lul. Szabadka, Deák-u. 1. 
Rich:ert 1\Iária dr. okl. Zombor, Bezdáni-út. 
Rieder C,yula okl., .m. kir. honv. gyógyszerész Pécs, 1'1akár~ 

u. 2.J. fszt 1. 
Rieder G~·u1áné sz. !Tiiredi l\Iária lelj. Pécs, 1'1akár-u. 24. 

fszt l. 
Riedler Gábor telj. I\.ispest, I\:azinczy~u. 31. 
R~cger _E:Ja_rissa (lúsd: Nernestóthy Jenőné). 
RIPSZ .-\r1n1n tu1. 1~pesi_-, Ji/., \'iiei-11. ::1. 
Rigó ;~Iária. telj. Bpest, XII. 1 Böszörn1ényi~út l;b. 
IUgó Súra :i§agdolna okl. (egyet. gyak.) Bpest~ \TI., 1\ncl

rússy-út 102. II. ll. 
Rilultii I„jubotnir tul. Légrúd. 
Rin1a:r Béla tul. (okl. vegyészn1érnök) Bpest, X., I-Iungária-

körút 16. 
Ritna:y !st\·án tul. B::datonaln1ádi. Baross Gábor-u. 28. 
R·iina;r Zoltánné. özv. hélv. Szikszó, I\:álvin-tér 6. 
Rirnler }lagda (16.sd: I-Iévizy Tivadarné). 
Ringvrald /1.dán1 okl. Bácsszentiván. 
Ring-v,·aid .János okl. I-Iódsúg, 
i{ipp Zolt:ún lelj. (illntszerész) Bpest, \TIII.~ \Tíg-u. 18. 
Risavy \'aléria okl. Sárbogárd. 
R~tter .·lntal tul. (törvhat~ biz. tag), l(öröstarján. 
Ritter Itnréné sz. Székely ]{atalin nokl. Nagyszalonta, 'fol

di-lér 18. 
l1ohon;,:i ...-1.ndor telj. Ujpest Lázár \'iln1os-u. 1•1. 
Roboz Béla telj. Bpest~ \TII., 'Thököly-u. 28. 
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}~oboz 'Viktor telj. illatszertár Uzletv.ezetö, · Ungvár, 1Ie· 
gyeház-tér 8. fszt. 

Roboz Zoltán telj. Bpest, Szobieszky J.-u. '12. II. 17. 
Robstein In1re telj. Szabadka, Petöfi-u. 9. 
Rochlitz .4.rhu·né öz'" reálj. tul. Esztergon1. 
Rochitz En1il tel. (drogista) Bpest, \'III., l\Iúzeun1-krt 2. 
Rochlitz Eleinér kez. Esztergorn. 
Rochlitz l\!árton tuJ. Pestszenterzsébet. 
Rochlitz '.l'ibor telj. ~~ részben tulajdonos és bérlő Tata. 

Esterházy-u. 7. 
Rockenbauer l\lúrta tul. Csepel, \Veisz Ivianfréd-körút 79. 
Roder Oszh:ár tul. Topolya. 
Rogátsy Guidó t!r. tul. (gyógyszerészdoktor) Bpest, II„ 

Zárda-u. 34. 
I~ogátsy Ii.áln1úu okl. (gyógyáru-nagykeresk.) Bpest, II., 

Zárda-u. 3'1. 
Rohoslm Judit (lásd: Kiss Attiláné). 
Rojkovits Tibor nokl. Ungvár, Teleki-u. 1. 
Rokonay Zsuzsánna (lásd: Lukáts :\Jadárné). 
Rokszin Szilviusz tul. i\Iezőtlu·, Erdődi-u. 2. 
Ron1 Púl dr. telj. (111. kir. első oszt. kísérletügyi főve

gyész, v. egyet. tanársegéd, bölcsészdoktor) Bpest, I., 
Uri-u. 21. II. 9. 

Ro1nhúnyi G~·uJ:.t lul. G<ird.ony, 
Ron1hún;yi Gruláné sz. '.i'haisz li:~rzsl·bet telj. Gárdony. 
Romhán~·i Lajos telj. Bpest, VII., Garay-tér 19. 
Ron1vári Olga. okl. Békéscsaba, ~Ó,,.rpád-sor '1. 
Roób Terézia kez. Jészóváralja. 
Roósz János telj. (OTI fötisztv.) Bpest, I\T„ I\:ecske111éti

u. H. 
Rosenberg .·\utal telj. (gazdálkodó) Jánoshaln1a, Dzsina-

puszta. 
Rosenherg Enlil telj. Bpest, \T„ Tátra-u. 29/l). 
Rosenberg lienrik telj. Csepel, br. \:Veiss 1Ianfréd-út 79. 
Rosenberg llenrikné sz. Sági i\iúrta nokl. Bpest, Ben1 Jó-

zsef-u. 24. V. 2. 

R·osenberg l\iihál;r telj. Nagyvárad, Horthy 11iklós-út 19. 
Rosenfeld l~éla kez. \Tolóc, Fö-u. 257. 
Rosenl'elcl Ilona telj. Bpest, VI., Teréz-krl ,16. 
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l{oseufeld \'ihnos telj. 1-\baujszina. 
Rosenthal Géza okl. (illatszertár tul.) Bpest, II„ Retek-u. 5. 
Rosenthal Lajos okl. Bpest, Gr. Teleki Pál-u. 19. II. 
Rosner llern1anné sz. lfriedrnaun i\Iargit lelj. Szatn1árné-

1neti, I\:ölcsey-u. 1. 
Rossinann I\.árol;y tul. 11aklár. 
Rostás Elernér bér. Bpest, VII., ''resselényi-u. 30. 
Rostás József dr. telj. Bpest, VII., Dembinszky-u. 23. II. 16. 
Rosztó<~z:y Ernőné dr.~né vitéz hélv. Hódn1ezővásárhely, 

Andrássy-u. 3'1. 
Iiottenberg Etuil nokl. (drogista) J{assa, l{azinczy-u. l•L 
Roth Cllór tul. Kassa, Fő-u. 69. 
Roth Z\Iiklós telj. (drogista) Nagyvárad,. l{ossuth-u. 24. 

L em. 10. 
Roth Róbert telj. Zsablya, Horthy M.-út 68. 
Rothausen Sándor telj. l{assa, Fő-u. 43. 
Rothfuchs I„ászló tul. (n1egyebiz. tag) Tokaj, I\:ossuth-tér 

H. 

Rotluuann Ig-núc lelj. Beregszász, E:ossuth-tér 3. 
Rof.Iunann Ilona (lósd: dr. ICálinán Pálné). 
Rotlunann IHiidós telj. Beregszász (:\.ngyal gytr). 
Rotlunann I)ál telj. I-Iuszt, \iörösn1arty-u. 27. 
Rotschild l\lagda (lásd Brüll Andrásné). 
Rothstein Soina kez. Szónd. 
Ro~,cJ\ó Eu1il telj. (a Shell h~őolaj RL labor. vezet.) Bpest, 

II„ Kelety Károly-u. 15/a. 
Roykó János berniczei kez. (képv. tesL és lörvh. biz. tag) 

Tiszaujlak. 
Roykó Ottó okl. Bpest, IV„ Irányi-u. 1-3. 
llo:rkc) Oltó öröldjsök hcrniczei tul. Tiszaujlak. 
Roxin Gusztáy tul. 11ezötelegd. 
Rozu1áu József nokl. Bpest, XI., Fadrusz J ános-u. 26/a. ft. 
Rozsos László kez. Nagyvárad, Gr. Teleki Pál-u. 53. 
Rótut P. Ch·ökösiik, Sajószentpéter. 
Rónai Dezső telj. Bácsaln1ás (Szent István gytr). 
Rónai Ferenc telj. Bpest, VI., J ókai-u. 'l. IV. 5. 
Rónai Ferencné okl. Bpest, \TI„ Jókai-tér -1. I\T. 5. 
Rónai János Dezső bérl. Nagybajon1. 
Rónay J)ezs() tul. Bácsahnás, :\pponyi-tér 'l. 
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ROnn:r Tibor okl. Szeged ( „Dugonics g:y·tr"). 
Rólh Gyula tul. Turja. 
Róth I\Iiklós telj. (drogista) Nagyvárad, újvárosi drog. 
Róti1 l\Iihályné öz\·. hélv. Zsablya, Horthy 1I.-út 68. 
Róth tliór tul. I{assa, Fö-u. 69. 
Róth Róbert kez. Zsablya, Horthy iYI.-út GS. 
Róth Tivadar pongyeloki tul. Gács. 
Rózsa I1nrc okl. Borgóprund. 
Rózsa László lelj. Bpest, IX„ Ráday-u. 18. 
Rózsa Pál dr. telj. (adjunktus, a 1'1. l{ir. !{özeg. Int.-ben) 

Bpest, IX„ Mester-u. 12. IV. 3. 
Rózsavölb'J·i l,. 1\1argit (lásd: Eisselt I\árolyné). 
Röder Oszltár telj. Topolya, Gr. Széchenyi-u. 877. 
Römer Artur telj. Bpest, VII„ Dembinszky-u. 48. III. 2. 
Rőn1er I\lára telj. Nagybánya „Arany sas" gytr. 
Rőn1er Lajos telj. Nagykőrös, :s'ntai-u. 1. 
Rfiiner Sándor telj. fdátészalka (Csillag gytr). 
Rösler Ferenc tul. Felsövisó. 
Rucsli:a Jenő tul. Olasztelek. 
Ruff Ist,·ún telj. 11ohúcs, Ton1pa l\-Iihúly-u. 9. 
Ruff 'l'erézia ( lúsd: I\.iss Sándorné). 
f{uinpf !?úl tul. \Teprőcl, l\:irúly-u. S::L 
Runyay !{Ürolyné üzY. sz. ]]arsún:vi JSrzsébet hélv. Sarud 

és Poroszló. 
Rusu ~nhúI:r dr. telj. I\.olozsvár, I-Ieltai-u. 3. 
Rusznyák Lajns tul. ( 1negyehiz. tag) Súrvár, Batthyány-

u. 2·L 
Rusznynák Lajos tul. Lovasberén;y. 
J1uttkay Ilona tul. I\:erekcgyhúza. 
Ruttka~· Púl. üt. E:crekegyháza, Fö-u. 256. 
Riihner Jenfiné dr.~nf. sz. }lildós :ri~atalin kez. Rákospalota, 

Gö111bös Gyula-út 2. 
Riill Iinre tul. ?vlngynróváro, c;róf Széchenyi-u, 39-'ll. 
R;ysay;y ·~/aléria okl. Sárbogárd

1 
1\ndrássy-u. 151. 

S;:?.ád Istvúnné özv. hélv. Ersekújvár, Batthyúny-u. 6. 
Said László okl. Érsekújvár, Batthyúny-u. 6. 
Saúg;hy Endre Cr. telj. (úll<1n1tud. doktor) Péirnonostor, 

Szt. István-u. 428. 
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Saágh;r 'Vilitor tul. Péhnonostor, Szt. István-u. 428. 
Suáry Alfréd tul. (üt.) Kalocsa, Szt. Islvan-u. 37. 
Saár;r Gábor lul. Besenyötclek. 
Saár;r Jen() úgói tul. Balatonszentgyörgy. 
Saeher Pál telj. Bpest, \'., Csáky-u. 37. 
Safár;r G~·ula tul. Pilisvörösvár, Fö-u. 90. 
Sajó il1iksa telj. Jolsva. 
Sal János tul. Győr, Baross-u. 2-1. 
Sala1uon Zoltún okl. Ujvidék, l\lagyar-u. 17. 
Salan1on Zsófia (lásd: özv. dr. E:antzer Lászlóné). 
Salgú É\·a (lásd: Solt Elen1érné). 
Salgó László okl. Rákospalota. 
Salgó László telj. Szabadka, Széchenyi-tér 21. 
Salgó !-'éter lul. Szeged, I\'íátyás-tér 4. 
SallaJ· J.,,ajos telj. Érnühályfalva. _ 
Salla:,: Lajosné !-iZ, f;alússy .Jolán tul. Er1nihályfalva. 
SulhiJ· László tul. Deb1·ecen, Szabó I\:áln1án-u. 1,1. 
Sarnarja;y :Béla Ltd. Zon1bor, Széchcnyi-krt 27. 
Sa1narja;r 'Viola (lásd: dr. vitéz Ze1e Ferencné). 
Salacz (*éza telj. i\pc. 
Salaez Lúszló í!r. okl. (oJr\'osdoktor) Bpest, \iIIL, Rökk 

Szilúrd-u. Búbak6pző Int. 
Salau1on Béla dr. nernes tul. (ú1Ja1n~ud. doktor) Szigetvár, 

Zrinvi-tér. 
Salan1oi1 Eiélúné {!r.~né nen1t•s sz. Fazekas ]~dit telj. Sziget

Yár, Zrinyi-tE>r. 
Sa!u1nun c.;yula okl. Bpest, :>i:JII., r:.óberl 1.;::ároiy-körút 60. 

(Gytr). 

Saian1on .Jen() telj. Bpcst, XIII., Róbert !(ároly-körúL 60. 
(Gytr). 

Salan1on rie!liiné ÖZ'\'. sz. Douglas Zsófia hélv. Szigetvár
1 

Zrinyi-tér. 
Salarnon Zsófia (lásd: özv. dr. I\:anczer Lászlóné). 
San1haeh !(úrn1y tul. Nagyborosnyó. 
Sarkadi C1úbor Szatn1úrnén1cti. Istvún-tér. 
Sarkadi I1nre tnl. Orosh~1z2, H.á1~óczi-u. 9. 
Sarkadi r..;agy Sándor telj. (OTI tisztv. kir. törvsz. szn.kér

tö) VII .. Damjanich-u. ·12. 
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Sarliadi Nagy Sándorné telj. (OTI, tisztv.) \'III„ Fiurnei-
út 19/b. 

Sarkady ~!ária tul. Battonya, Horthy Miklós-út 83. 
Sarn1ási Gyula telj. Bpest, „Aréna-út 29. 
Saruóez~· Pál telj. Léva, Honvéd-u. 69. 
Sasi Nag;y László üt. Jászberény, 1-\.ppouyi-tér 22. 
Saskő Jenő dr. okl. (g_yógyszerészdoktor) Bpesl, \iJIL. 

Üllői-út 26. III. 
Say Rudolf örök. tul. Székesfehérvár, Szögyén 1Iarich-

u. 11. 
Sáfár Erzsébet (Jásd: Perlhoffer J enöné). 
Sághy G;yuláné özY. hélv. Jászjákóhahna. 
Sági l\Iárta (lásd: Rosenberg Henrikné). 
Sán1uel Béla tul. Oroszvár. 
Sándor Árpád telj. Bpest, V„ Zoltán-u. 9. III. 2. 
Sándor G~·örg~· okl. Bpest, I\i .. Szervita-tér 5. 
Sándor Lajos telj. 1iunkács. 
Sándor In1re nokl. Bpest, 'VII., .A..lpár-u. 5. 
Sándor László telj. i\Iunkács (lviagyar l\orona gylr). 
Sándor László dr. telj. (vegyész doktor) Eger, (Beniczky 

gytr). 
Sándor Zoltán farcádi ltd. (Ineg,yebiz. tag) Erdőszent-

györgy, 
Sándor Zoltán ifj. farcádi telj. Erdöszenlgyörgy. 
Sándor Zsign1ond tul. Gacsály. 
Sándorházy Ilona nokl. Sz<lszrégen, 1\.lsó1na!on1-1i. 28. 
Sánta János telj. l\liskolc „l\ígyó" gytr. 
Sárfi Q.izella telj. Ipolyság, I·Iorthy-tér 11. 
Sárf~· Odön, Nagybán:va. 
Sárga Barna nokJ. Békéscsaba. „Sas" gylr. 
Sárkán:r G:rörgy tul. :i\'1unkács, l~„rpácl vezér-u. ;:10. 
Sárkány Györgyné sz. Jiauser üilnrgit telj. (:i\L:-\. '\', BBI. 

tisztv.) Bpest, \iI„ Pod1naniczk?-U. 11 l. ?d1\ '\1• házi gytr. 
Sárkánj· Jenő tul. Rév. 
Sárkány Lajos :i\-iiklós telj. Bpest, !., Szent György-tér 5. 

I{orn1ányzósági gytr. 
Sárli:ány Lászlóné özv. hélv. Pestszenterzsébet, Székclyhíd

u. 6. 
Sárl\özj· József kez. Ugod. 
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Sárküzy l\liihál~· tul. (képv. t. t.) Sárbogárd, l~.ndrássy-u. 
161. 

Sárrnús;\· G~"ula. telj. Bpest, VII„ ~i\réna-út 29 (gytr). 
Sárospataki Besztercey Jstyán bér. Pécs, l~„páca-u. 1. 
Síu·os;.;~· (j:i:iirg~"né dr.-né sz. Ertlös l\Iária telj. (egyet. ta-

nársegéd) Bpest, II., 1'1argit-krt 55. II. 5. 
Sártory I ... a,jos ful. Balatonboglár. 
Sár~· L(1szló nolk. Szeged. 
Sásdi In1re tul. Bpest, J\l., 1láci-u. 57. 
Sásdi Ist"\·án kez. I{óka. 
Sá,:oly Lajos tul. Nemesdéd. 
SáYoly Lajosné telj; 1\Ten1esdéc1. 
Sá\'or Györg~·né clt'.wné nokl. Jászóváralja (Gytr). 
St'hacll József tul. Szabadka, Dan1.ianich-u. 39. 
Schaffer Sándor kez. (zene1nű. föisk. végzett, a „1'Iűvészet" 

c. folyóirat: szerk.) Bpest, \'. 1 Rudolf trónörökös-tér 
6. v. 25. 

Sehauh Jsty{u1 tul. \Táchartyán, Fő-út 90. 
Sr1üifer /\ladrúné éizv. hélv. Bárbaltavár. 
Sch(•ffer .'1nta1 tnl. (n1eg-vebiz. tag) „A.ha és Sárkcrcsztur. 
Scheiber József telj. Bpest. Pagon:\.r-u. :1, 
Sehenker F~éla kez. Bere.gszúsz. I-Iunyacli-u. 2. 
S:'hPint Frida (lásd: Seidnitzerné). 
SC'herpr IlPnriJ;; telj. \Ta.iszka. 
Sc·herter Béla telj. (a 11agyar Pharn1a lisztv.) Bpest, XII., 

Jagelló·u. 3. 
Scherzing IIannih:.í.l hú ró okl. (egyet. tanársegéd) Bpest. 

\T„ l\Jária \TaJéria-u. l. 
Sehiller ErnH bér. Szond. 
S('hiller I ... ajosné okl. Gön1bösfalva, n. p, Bogács. 
Schladt: I·~ároly lul. Szilberek. 
f3!'hlP·!t (~éza lnl. 8zatn16rnérneti, Iíorthy :ivI.-tér. 
Sch1i<'k .-lurél kez. Tata. l{ossnth-tér 2. 
Schlnclnt 'Vihna telj. (egyel. adjunktus) Bpest, IX., Högyes 

Endre-u. 7-9. 
Schtnalz ,J{izs<'f okl. Bpest. I\T„ Petéífi S5.ndor-u. 11. 
Sehn1eisser li(atalin dr. okl. (gyógyszerészdoktor, egyet. ta

núrsegécl) Bpest. }Ialon1·u. ,!O. II. 10. 
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Sclunidt Béláné clr.-né sz. Fali Erzsébet old: 1'1-'!arosvúsár-
hely, Jókai Iv!ór-u. 2. , 

Sc-hnliclt Dezsfiné dr.-né sz. 'fViesner I\Iárta tnl. Bpest, XII., 
br. Eötvös-út ,1. 

Sclunidt Gyula okl. Uiverbász. Horthy 1\Tiklós-u. 
Selnnidt: ,Jakab tul. Bácsszentiván. 
Schmidt József telj. (OTI tisztv.) Bpest, XIV., Amerikai

út m. fszt 1. 
Schnlidt i\árol~· tul. 1-Iohács. 1\:irál:v-u. 26. 
Schrnidthauer I ... ajos telj. (orgonan11'.ivész) Epe.s·;, XI., 

Or1ay-u. 10. 
Schnlieg Lászlóné dr.-né. sz. Szal!i:Uj' }Iária telj. ( OTI fö-

gyó.gyszerész). 
8<'hn~ol1 ;Jüné> tul. Dés, Ilorthy-tér 1. 
SeJnniír llfugó fe!j. Bnest. III.. Pacsir!:aniező-u. 41. 
Schniíh!'l .1enfiné ch-.-n{• sz. J(ah'i.n '1'.fa.i~·da okl. 1\:örösn1ezö. 
Seh:1rer l{űrnly te~j. Bneo;t. 'VIII.. P,.{)kk S:;;í1árd-H. 24. 
Sehneic1f.•r .:\ntalné sz. :Peszfali<·s Erzsébet tul. J{ocs. Öreg-

u. 4. 
S<•lu1rlrlpr FPre11c te1.i. Bne.st. \/III. . .TÖ7Bef-krt. ,10. 
Schneir~f'i' Ist\·án psz. hon\·. _gyógyszerész. Bpest. I:'\., Gyúli

ú: 17. 
S(•hneif1Pr .J0z5;pf tu1. Csr!ntidnnlota. 
S(•h:u'~'lr~· T ... ~szlcí:1é ~.z. ~~ayas K\lúra Zsuzsa okl. Bpcst:. IL, 

T_,,:5,-fih'.lz-1t. 2~. fs::t 1. 
Snlp1oi-le1· :;.,.il.-lf~:1{• ~7 R'ln1'1h~lpzp1• E'~"~tH)ra leli T\is'úng. 
S0~p1p1 Pr !~t,·(·n 0ld. S"':il·"{'nA:--oe!'f Tra..,1r~:1p0i~ rrvh-. 
t~eh~~,,11 :\~•t·1h1é okl. Bnest. ·vrL. P--~1kóc:::l-út 38. (C:-;illag 

_g:vtr). 
S"hnpH!,„ z,..,11~·!~ h-,1·i "f\T,.,n-r1\-'.>J•() 1V (;?' I\:'.1r·ril;:i.j(>r S. 
SPh!H'ller \'a:for nold. S""(-].-el;;11c'.y"":!·hc!v. B::ith,:únv-lér 3. 
Sr}p1if7er /\Tf(•nz tul. P.0kod. . . . 
Sr'ltr~~f'zrr Er!1fi te:i. 1'T'10-v,c;·;:fi11fis. F'iT?h·-1i. 1. (;ytr. 
Sr•hol"z Er:;;~éhPf" t0li. P.nrsL ITT. T_,~1i0s-11. 2B. 
Sehr1ltz Erulre tnl. Pesthir1ez1:út. Re:nicte~n. 2. 
S<'h0lfz Gyula tc.1i. Ce!!lécl. S7enf. Ir)ire hrz-u. 15. 
Scho1tz G~·uia Púl dr.· tul. (gyóg·yszerészdok!or) IZnrancs

s{l!;;. 
Scholtz G;yulúné clr.-né. ~z. J-Io:.;t Ilona okl. 1\:arancsság. 
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Scholtz Thiiklús bér. Nyíreg:'.',rháza. Bcthlen-u. 14. 
Seholz János telj. I\assa, Szent István-krt 2.. , 
Schossbergcr Etnilné tul. Szabadka. Szt. Istvan-ter. 6. 
SchCinherg „.\rnlin tul. Drégelypalánk. 
Sehiinherger iHúr telj. I\:on1úron1. . , 
Schünfcld ,Jenő dr. telj: (gyógysz. labor. tul„ gyogyszeresz-

doktor) Bpest, \T„ Légrády I\ároly-u. -18/b. V. 3. 
Schönfeld :Lajos telj. Nagykónyi. 
Sehünstr:in Irén (lásd: D~utsch Istvánné). 
Se-hö1r1;riesner .:l!aclárné lizY. üt. Bpest. Rákóczi-út 32. 
Schreck 1\Iúria (lásd: dr. IZajáry Zoltánné 1. 
Schreibcr Éva nokl. Bpest, IX., 1lester-u. 27. II. 5. 
Schreibcr Lajos telj. (fakereskedő) 1v1átészalka, llorthy 

l\Iiklós-u. 25. 
Schreibcr :\Hhúlv tul. Boldva. 
Schubert 11urél ·telj. I\ecske1nét (Is leni Gondviselés gytr). 
Schubert .llichúrd okl. Bpest, VIII.. Riikóezi-út 39. 
Schuhszt .:lurél Ferenc telj .. I\ecsken1ét, Csongrádi-u. 1. 
Schuch C4yuia tul. Ujverbász, I-Iitle~·-tér 6. 
SchuC'h I\árolvné özv. hélv. I\n tyn1ar. 
Sehuehfár _.c~H;inné özv. hélv. SzÜnc1. 
Schuk· József tul. (Inegyebiz. tag) llajcluböször1nény. 
Schul ]!cnrik Jrnií tul. Nn.gybáród. 
Sehulek Uéla dr. iit. Bpest, II., ?.Targit-krt 54. II. 
Schulek Elc1nfr dr. okl. (egyet. rk. tanár, az 01\.I kén1iai 

osztályának vezetője, OI\I igazgató, a 1Irtgyar Tuclon1á
nyos _~\kaclén1io. l. tagja) Bpcst. IX .. (;yúli-ú!: '1. 

S<•hulek G~·u]a. dr. tul. (gyógyszerészdoktor) Edelény. 
SchulIPr G~yula telj. Beszterce. I-Iorthy J\Iiklós-tér $. 
Schuller 1/iktor nÜkl. Székelyudvarhely, Batlh;.'Úll>'-tér :·t 
St·huln1ann I~ódogné dr.-:né özv. sz. "'\.Vedl I(arolina hélv. 

?donor. 
Schulniann }[argit (lásd: dr. P~aabcr li.rpá<lné). 
Schu!t. Edit (lúScl: I\:elen1en rrivadarné). 
Schultz Frida.· (lásd: J\lolnár Jenőné). 
Schun1achcr Zoltán tul. Cservenka, IIorthy J\L-u. 109. 
Schurina. Cyrill t ul. Szil. 
Schurina Jiúría okl. Pécs. i-\.l.sóbalokány-u. 2í. 
Schuth János tul. Ujpetre. 
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~chHrger Júnos dr. okl. ( Ca:.::d .. Akad, iaazrrato') ·- U · 
" j "! D' J ~ M l\CSZ 1Cly. o..;)c 111 z ... u·o:.. ta (}ásd: .Petróczy .T únosné). · 
Sclnvarz /~.rthurnc dr.-né sz. Glockner·Iilára telj. Beszterce. 

. SclnYartz En1n1a (lásd: Havas Józsefné). · 
ScJnynrtz ll-I. Erzsébet (lásd: J\:nöpflerné). 
SclnYarcz G;vuláné dr.-né sz. Szepesi Irén okl !(•tt:.:sa 1· s-

suth L.-u. 6. · '~- L • \.o. 

~clnrartz J\I~nó és neje tul. Esztergun1. Ferenc J.-út 25. 
Sclnvartz i\~1li:sa telj. gytári ügynökség tulajdonosa, :rviára-

marossz1get, Rákóczi-u. 9. 
Schwc!>lcr i\Játyás lelj, Bpest, Peterdy-u, 12, 
SclnYP~gcr In1re telj. Bpest, \TII.. Rottenbiller-u 37:'c. II. 23. 
Sclnreiger Pál tul. Nagykónyi- Öreg-u. 106. · 
Scv;eiger i'ihna (lásd: Farkas i-\.ndorné) 
S~Inve~ssguth_ Pál tul. (vár. képv. test. t~g) 1Johács. 
Sclnv~1tzer Sandor okl. Bpest \TII„ 1\lp{u·-u. 3. III. :~2. 
Sch\r!1nn1er :\ndor kez. ~4..baujszina. 
Sc!n~·nnn1er I\!arc•el telj. J(arád (Gytr). 
Sc1p1~dcs_ Elconora dr. telj. Bpest. l\r„ j\fúzeu111-körút 35. 
Sebes1 l}ela tul. l{olozsvár, \Vesselényi AJiklós-út 35. 
~ehest;v~n .•\rtur tul. Nag.vvárnd, Ghillún.v-u. 10. 

SS~:leslt:v;n z!rnlrl·~ telj. Bpest. I\T., Ferenc József-rakpart 18. 
>~:s :r~n A> ~u1 telj. l{olozsvár, Szoncl.r-u. 7. 

Seholt G;r. Enul tul. Csákio-orbó. 
Scidn!tz<'r!1é. sz. Sch~int: F;ida tul. Beszterce. }Iitler-u. 2•1. 
Sele\·er Jozsef telj. Erd, Fő-u. 
Sehnet•zi B1:1a ~u1. Szeged (Son10.g-vi telep). 
Seln~:cz:v ~as~Io t~lj. (OTI tisztv.) Rákoshegy, Zrinvi-u. 4~. 
Sern.1en I~nszlo telJ. Pestszenterzsébet, Dezsö-u 13 . 
Senchea. Octávián telj. Barót. . · 
Seper Dezsii tul. I-Ia tvan. 
'sSere D

1 
ezs

1
·ö

1 
o}cl. (keresk. bizo111ányos) Ricse, Fő·u. 1. 

•, ereg iy s „Tan telj. Debrecen, Fróhner·szálló. 
Seres Erzse~~et (lásd: dr. Tóth Józsefné), 
Seress Dezso tuI. Rin1aszécs. 
S~ress Ern~) telj._ Bpest, \TII.. Damjanich-u. ;J9. Gylr. 
Seress Ervn1 teIJ: Bpest, XIII. 1 I-Iorthy J(ertv. Béke-u. 2. 
Seress Sarolfn, (lasd: dr, Lendvayné), 
Sey lieclvig okl. Bpest 1 V., Arany János·u. 10. 
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Sr,v L:l,ios kez. \T;ijszló. 
S1\\" Szilye:;ztrina hélv. \-'ajszll'.1. 
Serbold .'inna (lásd: SUcly Ernü11~) . 
Sé-~·a Johanna (lásd: Jankovich Islvitnné). 
Sichert Iltni okl. Bpest, Rákóczi·út 23. ( „II. Rákóczi Fe· 

renc" gytr). 
Siegler János dr. ebersvalcli n-:_in. o. t!lnács_os, eg:yet. ni._, ta. 

nár, orvos-doktor, okl. gyogyszeresz es gyogyszeresz· 
doktor, Bpest, V., Sas-u, 19, L 

Sib>incnd /i.urélia tul. Ókér. -
Sik Gyula. örfili:ösei hélv. Szolyva. 
Sikari Ii:oYács József sz. Tóth Ilona telj. I\:ecskemét, Szé-

chenyi-tér 23. 
Sikari liovúcs I\Aihál~i tul. Iiecsken1ét, Lakitelek. 
Sikérdi Erzsébet (lásd: Cselkó Józsefné). 
Sildósi !_,ászló nokl. Szon1bathely, Erzsébet királyné-út 36. 
Siklósi l[enrik tul. Bpest, 1/II., Dob-utca 2'1. 
Sikos U:.ároLvné ch-.~né ÖZY. sz. lialtni 1raléria tul. Sóskut. 
Silúr:-ozli::v Is"tvún tul. \Tó.radszöllös és Félixfiirclő. 
Sillye Sára telj. (11.:\ \T BBI tisztv.) Bpest, \TI.. Pocln1a

niczky-u. 111. 
Sitnon ..-lrnold ~-lndrús telj. (be1Ugyn1iniszt. szán1v. fötanú-

csos) Bpest. \TI., .A.réna-u. 1·10. II. 12. 
Shnon li)t~zsö ntrokocsi, tul. \Tii.sárut. FÖ·U. 168. 
SinHHl Ernő dr. tul. Szon1bathely. 
Si1non Giária telj. Nagyszalonta. 
Sirnon Púl, okl. 1Iiskolc, }Iclyőrs. kórház. 
Sin1on Pál Súudnr kez. „A.palin. llorthy-u. J 121 'c. 
Shnon Sándor telj. Lábod. 
Sin.1011 Sándor tul. Son1lószöllös. 
Sitnon Zoltán telj. (?.L.:-\BI gyógyszerész fófeliigyelö) Bpcs[, 

VIL, Péterffy-u. 12. 
Shnonca GusztáY tul. Hadad. 
Sin1on~·i Ernő telj, N'ádudvar, J.\J;:úcfa·u. 1123. 
Sin1onyi József cJr. okl. (kísérle!ligyi s. vegyész) Szeged, 

Talajkutató Intózet. 
SiI:nonyi József tulj. Nagyléta. 
Sin1on;vi Shnonné c11-.~né sz. :u:argittai ..-\nna telj. Bpest, r~./„ 

Petőfi Súnclor-u. 2. III. cn1. 1. 
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Sinl\a Ilona ·~clj. (?vL~\BI segéd-.?J-'Ógyszerész) Bpest. IX., 
Lónvni-u. '!O. 

Sinli:o\'i~h i.\Aihály telj. J(unszenlmiklós (Nádor gytr). 
S~!JOS György telj. Bpest, X., sz. honv. helyőrs. kórház. 
Sipos József tul. :rviezőkaszony. 
Siposs l\iária (lásd: Bergmann Istvánné). 
Siposs Sándor telj. Jászberény, Apponyi-tér 18. 
Sipöcz Frida (lásd: özv. Hauser Jánosné). 
Sislnt László telj. (OTI gyógysz. főfelügyelő) Bpest, VIII., 

Tisza !{álmán-tér 1<1. 
Sisl\a fiiiklós tul. Iviezökeresztes. 
Skoda Rudolf tul. Rahó, Horthy M.-u. 573. 
Skopál Súndor tul. Nagyberki. 
Sl\Olm1ál Jenö ifj. tu!. Püspökladány. 
Skriiecz .4.ndrásné dr.~né sz. Resch l\[argit telj. Csáktornya, 

I-Iorthy·-tér 2. gytr. 
Skult.éihy Gyula bér. Eger. Hunyadi-tér 5. 
Skultét~· József bér. I\:ecsken1ét. Szabadság-tér 1. 
Slukrt 'Vilma. telj. Bpest, '/III„ Szentkirályi-u. 3. f. 8. 
S1neringai Lajos tul. (ker. elnök) Ipolynyék. 
Sn,Ptann ~·~Jaclár tel. l{isteren:ve. 
Sn1ctana liindúr ifj. i.ul. I{isterenye. 
Solcz Gábor (lásd: Szepesvárv Gflbor). 
Solcz Gyula telj. (n1egyebiz. - tng) I\:on1ádi, Horthy Ivl.-u. 

135. 
Solt R?lúné sz. Eni:;cl 'Vibna telj. l(aposvár, Zárda-u. 1. 
Solt: Edit tu1. Szászvár. 
Solt En(h.·r clr. telj. ( gyógyszerészdoktor) Bpest, I„ I\T. 

Béla-út- 7. 
Solt Elf'ln?rné sz. Salgéi f~yn Bnest. \T„ Szent Islvún-krt 19. 
Sol'·f>sz Istv:ln tul. G:vula. 1Teg:veh8z-u. 4. 
Soil-r-sz 01+ó tul. Hn.idnnftnás. J{ossuth-u. 6. 
Sornlt•n. !''ihf>ly tul. 1{o1ozsv0r. Horthv 1L-út 1. 
Sol:vrnoss:t.-" ,lfll.nns tn1. Szolnnk. Gr. Sznpárv-u. 27. 
Snn1nH'r 1RPrhtlnn11é i)zv. hélv. Dévavánvn.. Ben1 .Tó-:sef-u. 1. 
Sonnner iliurgit okl. Bpest, I\:ecsekeinéti-u. (Stiihn1er. üz-

let). 
So1nog-:vi Béláné c11-.wné. özi;. és leányai reálj. tul. 1-Iiskolc. 

Széchényi-u. 33. 
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Sornog:ri (~{>za tel.i. Békéscsaba „Réthy" gytr. 
~loinor!·yj Irén (lúsd: .Jankovich Zoltánné). 
Son1ogyi ,J{inos dr. te1i. (v. e_gvet. tanárs., a I\'1agyar Phar-

rno Rt. f(ítisztv.) Bnest. \i., „:\ranv .Júnos-u. 10. 
SonHJ!!."YÍ ,:f:\!H!:..; piinai tul. 'lecs8s. TZ"et:eszt-tér 3. 
Snn1of.?.":Vi .1fol{1.n (l{::.::d: Botfa111sí Béláné). 
Son1og·:ri !:\úr'll;,· nánai tul. I\:őrös1nező. 
~on1n1~·yi 1.:--i.ins i'PlsHl1nlyai tul. Búr.súszentlász.ló. 
So1no:;:ri I„:íszló dr. niínai okl. (bölcs. doktor, szigorló or-

vos) Deh1·ecen. E.e-velen1 (Orvosi I{nr). 
Son1og;:i TJ'is?lú kez. Rozália. 
Soinoir;;·i ~:'lnclqr tel.i. Bnest, X„ Család-u. 35-37, 
Sonioz,·i S:ínr1or bér. Debrecen, Csanó-u. 66. 
SonlOJ!Yi T. 7.solt te1.i. (drogista tul.) Debrecen, I\ossuth 

I.8ios-11. 6. 
So1111 r1n:rrlt1 :\rpúd nokl. (lisztv.) Bpe:::;t, Thököl~,r-út 117/1). 

II. 2,l. 
Sínn1r-;1.·r-rH1 (iY{Í!'!:!.:.· t11l. T\örrnend. 
Snós f<'f'l'('IH1 :111~ sz. '1nh~~.1J.:~1 J,iyi:1 okl. Szolnok, Zr1nyi-u. 10. 
Sn/1,,. Ifln11a (J«1sd: Hfc!l'("J:C~h Irnréné). 
Soó-, í'-'fy!~H tu1. Dön1söcl. 
floós I(.'>1·nh; t.ul. Szrí_s71·ér·en, I-Inrthv 1·L-tér .J;:L 
C•'"">-")'T' 'Rj-=jj(J'( .~oos "~1 _iai;í:nt' ~7.. L(~:;:· \O .1::, .a ·e .J. egyet. tanársegéd) I\o-

Jn7.:::~"(1l'. Trefort-u. 41. 
Snt.o;;; {l,1H11 h11. T~-o,:1~'i1·rim. S?:c:nl Istv~í.n-út :37. 
p.r,h;;r,..::i ~-i~:nlri l•e7:. S:'i1·l;:e1·0s7.i11r. 
8<\h.·on1 Rri'i"!1~1h~~': tul. Sz'ltn1:~röl;:ö!'ítéi. 
S<1 ~;lndi ;1.nrl,„~<..: ,1 :•. t·01i (,-q-fi,n-~G. doktor. szföv. tisztv.) 

P..nn::;f· T'\~ \.fn_.: 0 r-p ;:~O ;,r ·4 
~ 'J" .....,, j 1 - •. . ' .. 
,-..,n·1 t·""'PTH' ,·11 ()1'0„.:::e T-Tor!·hv ~f.-11. 20. 
S<)f-j ""f.'1„„•r11•nf. ~··~ Fclt"Ihl'rrr P!··osi'n t 011· Óliecse. "Io„tl1i' -· , - ,,„ _, ·• • ..... u '· -~'·- e , . _ r ~ 

J\111;10<:;-\L 20. 
Súti 1-.;t.,,:án nokl. 8.'.lshalon1 (Diadal gvtr). 
Sön1jén G;\·ii!·gy nokl. Dnest. f\/., !\:'oSsuth L.-u . .20. 
Sö\'~-;,n;.·húz;~· JL/1.sz!{1 bér. Sz:trvas. Szent István-u. 170. 
Sfitf>.r S:índo.:·né ~;z, ?·-:-ag;;,- Ehua Irén lelj. Bpest, \TII., Da1nja.-

nich-u. ·10. VI. l. · 
SpannFr ;',f.ai'git ( lúsc.l: F'ridrich Ödönné). 
Spá11yl ])ezsi.l telj. Bpest, Üllői-út ,10. I. 3. 
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~!.1;::-rgc!y Eéia. tui. (a „8pcrgely laborat6riurn" tuiaj<lo11Q8a, 
a Bne3ti c;;..:ógysz. Testii1et Gyó_gyszervizsgáló szcrvezc~ 
té11ek v~zetőie) BnrRt. J(.r\T .. Sti::fúnin-út 25. 

Suergely Béláné sz. Balka:v Erz~é.het teli (a. „Spergely labo
- tatóriün1;; tftrstul.) Bn.est. XI\T„ Stefánia-út 25. 

Sner.2.'.ely 1;vanc1a. (Jásd: dr. Nén1edy Imréné). 
Sperlú?;h .;\ladár dr. telj. (v. egyet. tanársegéd) Bpest, XII., 

Ferry Oszkár-út •17. 
Sperlá_td1 E:-<zter dr~ (láRd: \-"árhíró Györs;'yné). __ 
811erI{1g-h J{Jzsf bér. Tiszafüred, Fő-u. 689. 
Snerl{tgh I~órií.nd tul. ZalaeE:erszeg. i\..rany János-u. 2. 
Sperlágh Zoltán tuL (n1egyebiz. és képv. t. tag, ker. elnök) 

Hatvan. IZossuth-tér •!. 
Sniegel Gyuláné fin•. tul. Bpest. VI„ I\:irálv-u. 53. 
Snitz Sán1lor telj. Fehérgvarmn.t. IZossuth Lajos-tér 7. 
Snitzer IVHklósné özv. hélV. Békés. IZ:ossuth Lajos-u. 16. 
Spnrn:v . .\nna (18sd: Szeder \Tiln1osné). 
Sp-rin~Pr I\'íária. (13sd: clr. Stamberger Jenőné). 
Stadr.I ZsLzsn1n1~1 te1.i. Pérel, S?:en1crc Pá1-u. 25. 
Stadler .~urél tul. (Író. 1(oszto1ányi irodn1n1l társ. ala1)ítÓ 

tag-ia) Pa1icsfürc1ő, Fö-u. 72. 
Stu.n1herp;er ,Jen(ínú dr.-né özv. sz. SpringPr TulúrLt lelj. 1\:is

pest. Rózsa-u. 87. 
Stan1herger S:ítnue1né clr.-11[" sz. Baruch Sarolta reúlj. tnl. 

il'Tisko1c. Széchen>·i-11. :13. 
8h?.1H.>scu I,iyin-.7.. tul. Scnsiszcntgvörgv, Sznbaclság-tér 5. 
Stan]\oi.vszkv .lflzsr-f tei;. (fezvvcrn1iív0s. törv. fegyver szak-

ért.Ö) 1vt~rnsv{1sárhc1:v. Irfinvi D1nic1-u. 6. 
Stanff\'SZ1':y !:-;ivún teli. Ditró (Csík 111.) 
Stark _,-\ndor nok1. Bék&::;s{1111son (1!egv{iltó gytr). 
Stassián „~.._r;,1.nlnt telj. (OICI osztfrlyvezc·tö) Bpest. IX., c;yú:li

út 6. 
Stavarsz 'f,ú•:;z1ó c\li:l. Bpcst., XII„ C~ön1bös Gyula-út 38/a. 

IV. 3. 
Stel'.Z I,i\·ia- (lúsd: I~nlnssa Tiborné). 
Sterzik (~éza. telj. Óverbúsz ,.I\:oronn." gytr. 
S{!~fnn ~1irf'P:i.n{~ (izy. hé1v. T(nlnzsvf1r. 1-Torthy 1L-út ,17. 
Stein Gyfir.D;:rné dr.-nf sz. Törűk If.a.tnlin tul. I{ispcst, Szt. 

In1re herceg-út.ja 20. 
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Stein Jenö telj. Nagyida. 
Steinberg·er János telj. ll'iunkúcs, .:-\rpád vezér-u. 43-45. 
Steiner I•'erenc tul. 1-Taglód. 
Steiner isl;;ún okl. Bpest~ \iIII., Rökk Szilárd-u. 18. I. 14. 
Steiner Júnos telj. Győr. 
Steiner Ii-iiklós telj. Tevel. 
Steiner !stvlln okl. Bpest, './Ill., Ftökk Szilárd-u. 28. I. 14. 
Stcinfeld Sándor okl. Nagybánya, l~őrós-u. 5. 
Steinhausz Béla és Steinl1ausz Jolán tul. Putnok, ... i\ndrássy 

Dénes-u. 2. 
Steinliausz Béláné özY. hélv. Putnok, „A„ndrássy Dénes-u. 2. 
Stentzky Gyuláné öz\·. hélv. Püspök1ele, _i\..rpád-u. 25. 
Ste.nzl Ii.ároly hélv. Bpest~ VI„ ... i\uarássy-út 1. 
Stcrba Barnabásné dr.-né sz. Dávict 1\L telj Bpest, II., Fö-

u. 5,1. 
Sterha. Enl!lné reálj. tuL Bonyhád. 
Stern I\Iargit (16.sd: Dr. Lórándné). 
Stern ~Hi..hál~- Lelj. (üzerni gyszerész) Bpest, ;,:r\r„ Szekszár-

di-u. 15/a. 
St-ern Sándor telj. Érsekújvár. 
Stcrnberger Sándor dr. telj. Ungv[u', IZ-ossuth-tér 13. 
St<3rnfeld Sántlor okl. Ipolyság, I-Iorthy 1-Iiklós-tér 2·1. 
Stettner I. :1-n.ta1 tul. Csengőd. 
Stl"Hner iJános okl. ('--1. Chinoin Rt. tisztv.) Bpest, \'III.. 

Nap-u. '11. 
Stetz Lh·ia férj. húrdfaJYi Balassáné okl. Bpes~. \ílll„. 

Baross-u. 80. l. 2. 
Steuer Jenőné iizv. hélv . ..:-\knaszlatina, l{olozsvári-út 29. 
Steuer Jiária Ilona (lásd: Ránk.a Zoltánné). 
Sieuerrnaun Etelka (lásd: özv. \Véber Dénesné). 
Stépúu .Kstyúu nag;yYára.di tul. I-Iejöcsnba. 
Stift Béláné öz\·. tul. Nagytétény. 
Stinner Iinrc tul. (ker. elnök) Győr. 
Stipanics ,.József t.ul. .i\fagyarkanizsa 1 Szt. István-út 110. 
S lockinger !sf;y[u1 tul. Taksony. 
Stodolni DezsG dr. tul. Soroksár, Grassalkovich-u. 90. 
Sf:ojsit . ..; JDiin1P ])uSÚ!l tul. I\:.isköszeg. 
Siulczker Er.t:~,fhrt telj. Bpest 1 \71II. Súndor-u. 46. II. 1. 
Stol!úr 'fnléri:.! (lásd: dr. Szeghő Ist~cúnné). 
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Stö.ssel Z:-.iófia (lásd: l{ulcsár Dénesné). 
Straub ilntal bér. Tököl, I\:ossuth Lajos-u. 5. 
Straub Sándor telj. Bpest, XII., Avar-u. 13-15. II. 2. 
Strau~z. ~lgne.-; (lásd: dr. Darvas Sándorné). 
Strausz .A.rnlin tul. Bpest, XIII., Ilóbert l(ároly-krt 60. 
Strausz Dez:;;() tul. I\lrályhcln1ec, I-Ion\'éd-u . .:J'.2, 
Strausz Dezső József tul. Szepsi. 
Strausz Iiugó telj. l(irályhel!nec, fiorthy l\L-u. 6. 
Strausz in1re Bpest, \TII., Nürnberg-u, 55. 
Sl:rausz Jenő clr. telj. (rt. igazgató, gyógyárw1agykeresk.) 

Bpest, r\1., 1.folnár-u. 35. I. 1. 
Strausz Sándor telj. Nagykapocs. \rasút-u. 10. 
Sl-ratL5znu1n11 l\Jihúl;r okl. l(assa, Szt. István-krt 25. 
Stregele ~ántlrn· telj. (tart. hely. isn1). 
Strenge Agostou kez. l\'1arcali, gr. Széchenyi-u. 2. 
Strnúd Ede okl. Pécs, lviái-ton-u. 19. 
Strzinek Thlilosl{n: tul. Jászóvúralja. 
Si-udény Iiúroir telj. (lnb. tul.) Bpest. \'III., Szeszgyár-u. l. 
Stur Etelka. (lásd: Horvúth \tidorné). 
Stur Dénesné dr.~né T'h1gykanizsa, E:azinczy-u, lí. 
Suba :lntlor tel.í. Ungvár. lifajorkö:~-n. 1. I. 
Suehornel Róbert telj. J>úpa t \-·árosi gytr). 
Sugár .:lnd.or telj. ( drugisL'..t) Eger. Sz~cl1enyi-u. S. 
Sugár Gyu!a telj. Győr., Erzsébet .kir.-út 2. I. 1. 
Sugúr LcYcnte telj. Nagyszőllős, Tulipún-u. 57. 
Sujánszk;r Jea() dr. tul. BnluLonújhcly. 
SuI;rnk G:~·özö dr. okl. (111, kir. kísérletügyi vegyész) Csil-

laghegy, Batth;,rány-u. 22. 
Surán;vi ZoHún telj. Dés (Diana gytr). 
Surján;vi József tul. Szeged, 1\.ossuth L.-sugúrút ::31. 
Sutta "'Vnlérin, Bodajk. 
Sutu Zn.!G.triás dr. tul. Beszterce, I-Iit!cr-út 29. 
Siid;_\· Ern(í tul. Békést:saba, „'.\ndrássy·út '17. 
Siidy !~ndrc telj. Békéscsaba. 
Sü<l~· Ernőné. sz. St•:ihoid 1lnna telj. Békéscsaba (I\icgvúlló 

gytr). 
Siid;r Erzsébet (lásd: Balla .:-\lrtjosné). 
SUkö:-;d Józ:~Ef ~;~'-psiszt>nikh·'.d:,-·i dr tnl. (ol'ganlkus vegyé;::;z

doktor, v. egyet. ü1núl'Segéd), Jllnoshida. 
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Siiköscl Józsefné se1isiszentkirál;yi dr.Mné sz. felsün1érai IIorM 
yáth l\Iagda okl. Jánoshida, Fő-u. 6. 

Sün1egh Iilik!ósué sz. Bokor lbolj·a. telj. Bpest, XI., Ulászló-
u, 28. II. 1. 

Sürger Ilona (lásd: Bartha Béláné). 
Siirger János tul. Szalárd. 
Siitheő Béla tul. Mohács, Szerb-u. 2. 
Siitheő Ödön tul. Pornóapáti. 
Sütő Nagy J_,ászló l1okl. (újságíró, sajtókam. tag, az Erdélyi 

Szemle felelős szerkesztője és kiadója) Bpesl, V., Csa
nády-u. 6. 

S~·fró 11.ndcr telj. l(olozsvár („Opera" gytr). 
Syl\'ester Zoltánné öz:v. hélv. Nagyilonda, Horthy f..I.-u. 
SYniinis 1101111 bárónő (lásd: Fabritius Henrikné). 
Sypos:s Simon telj. (vámsz. tisztv.) Bpest, VIII., Lósy Imre

u. 1. I. 25. 

Szabados József .kez. Pit.varos, IZossuth-u. 173. 
Szabados József örök. hélv. Pit\•aros. 
Szabad;\-· ·~lili:tor okl. Csengőd, Fő-u. 
Szahló.ez];:J.-· l\~ngdtt (dr. Frlts Ernőné). 
Szahú .:-lczél .ist:ván telj. Bpest, I., Tárnok-u. 22-2,1. Gytr. 
Szabó illhert: bér. Tiszaföldvár, Kossuth-u. 99. 
Szabó :lnclrás (111. kir. honv. gysz. aligazg.) I\:ecsken1ét, 

(Ii:onv. kórház). 
Sz:i.bó i\.utalné özv. hélv. I\:örnye. 
Sznbó .'}gostonné öz\·, hélv. Szaniszló, Hajnal-u. 473. 
Szabó ilrp{tcl tul. G:yüre. 
Szabó ~irpúd kisgeszén;yi, tul. Iviagyargencs. 
Szabó /irpúdné sz. Ilán:rai J-Iargit okl. Nagyvárad~ Irinyi 

József-u. 1. 
Szahó .,-.\rpúdné sz. I~on1!ódy Zsuzsanna tul. lviezőberény, 

\Tasút-u. 15. 
Sznhó Béla telj. Bpest, I{irály-u. 101. I. 7. 
Szabó Béla tul. Székelyhíd, I\:ossuth-u. 1. 
SznlJÓ Béláné a1-.~ué. öv:. hélv. Ujpest, .L\rJ?ád-u. 46. 
Szabó Csiila g-áhorjúni, telj. Dévaványa. _'\rpád-u. 18. Gytr. 
Szabó 1Dúnielnf sz. iiisabonyi Olga tul. Bpest, \TI., \Tiln1os 

csf.iszár-út 65. 
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Szabó Detneterné dr.~né sz. }1olnár lilára telj. 'l'opolya. 
Szabú Dezső tul. (okl. gépészn1érnök) Buj. 
Szabó Elen1ér <lr. tul. (gyógyszerészdokior) Jobbágyi. 
Szabó Elza árvátfalvi, okl. (illatsz. tulajd.) I\:ézdivásúrhely 

(Diana. i1latszertár). 
Szahú Elza (lásd: Szittner Jánosné). 
Szabó Ernő okl. Pest, II., Szász J<~ároly-u. :J. I\T. 3. 
Szabó Ernő tul. Siklós, Pécsi-u. 2. 
Szabó Erzsébet (lásd: dr. Zsíros I1nréné). 
Szabó Eszter (lás~l: Jónap .:\laclá.rné). 
Szabó Ferenc lelj. Nagyvárad (Szent László gytr). 
Szabó Géza bocon{uli, tul. Gyö1nöre. 
Szabó G;yörgy nokl. Várpalota (Szentháron1ság gylr). 
Szabó Ciyürgyné dr.Mné sz. i.\Kalina Iier1uina okl. Nagykani-

zsa, Honv~ csapatkórház. 
Szabó G;,rula bér .. A„bony, I<:ossuth-tér '1. 
Szabó I1nre telj. Bpest, IX., Tűzoltó-u. 3. fszt. 2. 
Szabó !rén (lásd: Lang Istvánné). 
Szabú Irén .i'}rzsébet (Jásd: ne111es Szondy Lászlóné). 
Szabó !rn1a (lásd: Patakfa1vy Súndorn2 énlakai). 
Szabó Ist:rán kez. Dunaszerdahely, Fő-u. 48. 
Szabó !stv{u1né özY. hélv. Törökszentiniklós, l(ossuth-u. 70. 
Szabó Jakab lelj. l\Iáran1arossziget, Rákóczi-út 48. gytr. 
Szabú Júnosn[•. sz. Ecsedi Etelka, okl. 1\.bádszalók. 
Szabó .Jenő okl. Debrecen (I-Iungúria gytr). 
Szabó ,Júzsef tul. Szakcs. 
Szabó Júzsel' tt!l. 1-Iargitta, ·releky Púl-u. 5. 
Szabó Jiáhnún kez. I\:olozsvúr. I-Iorthv ll:Iiklós-út 47. 
Szabó !\árol~· lul. Bpcst, \TII„ ThökÖly-út. 21. 
Szahó I„ajos lul. Igal. 
Szabó László En1il okl. Nyíregyháza, I·Iolló-u. 7. 
Szahú Lúszló telj. Pestszentilnre (Diana gvtr). 
Szabó :Lúszlú jt>JH'i okl. Sósló (Szölötelcp>° Róka hegy. 
Szahú l,úszló okl. Bpest, \iIII„ Baross-u. 111. gyl. 
~zahó _[,úszló csonti, tul. \Tác, gr. Csáky-u. ·15. 
Szabó László Yitt'-z, lul. I\.ecsken1ét, l\Iária-krt 15. 
Sza1~ó l,úszlú !Iúroly lelj. I\on1áron1, Széchenyi-u. ;JG. 
Sz<1hú ::iiúria l\EagColna {lásd: dr. Payer Dénesné). 
Szabó }Jihúly dr. okl. Debrecen, Rex Rl. 
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Szahú i\lihálj· lul. llajdudorog, Vasvári Púl-lér 7. 
Szabó l\1ihúly bér. I\ővágóőrs. 
Szahú l\iihály telj. Székelyudvarhely, Batthyány-tér 3. 
Szabó I\1ik1ós telj. (Szföv. tisztv.) Bpest, XII., I\:risztina-

körút 8-10. l\T. 49. 
Szabó Olg·a lelj. Nyíregyháza, Bessenyei-u. 1'1. 
Szabó .Piroska. (lásd: özv. borsodi Latinovich Gézáné). 
Szabú SarolüL (lúsd: dr. Kiss Lajosné). 
Szabó Sándor prinHn·, telj. l{olozsvár, Sándor László-u. 5. 
Szabó Súndar árkosi, telj. l{on1ádi, Hősök-tere 9. 
Szabó Sándor (S{unucl) telj. Nagyvárad, Deák Ferenc-u. 

2. I. 7. 
Szabó \'ince tul. Bpest, \l., Szt. István-krt 20. 
Sz~11Jó \~ine~. tul. I\:ov{u1zna, l{ossuth Lajos-tér 34. 
Szabó Zoltán lelj. I\utas. 
Szadai .:lszta!os (i\yörgy tul. Erdőbénye. 
Szah1endcr l:\úro]~· Cr. telj. (kísérleliigyi föadjunktus, a 

Gyógynöv. I\:ísérl. _,\lloznás. vezetője) Bpest, II., I-Ier
rn<:tnn Ottó-u. 5. 

Szahlcnder Lajos dr. telj. (kir. tankcr. főigazgató, egyet. 
n1. tanár) Bpest, 'i/III„ T\IU~::;zúih I\:álrnün-lér 11. 

Szaitz Jenfi kcz. So.rn1asúg, \ 12,sút-utca. 
Szakúts Zoltán szenterzsél.Jel:i tul. Tiszanána. 
Szakter i(árol;yné dr. okl. Sasha.10111, Dittrich-u. 39. 
Szalai li~{~la telj. (g~yártulajd.) Bpest, XI\T.~ Lengyel-u. 33. 
Szalanün 31iklós tul. Söjtör, Deák Ferenc-u. 228. 
Szalavári Júnosné sz. rákostli Jakah Gabriella telj. Csáky-

liget, I\:olozsvári-u. 47. 
Sz.ala;.r !)énes telj. Nagy·kőrös, Bokrosd 13. 
Szalay Endre okl. Ráckeve (Szentháron1ság gytr). 
Szala~- Gyula lelj. l{ispest, Üllői-út 128. 
Szalay G~·ula Yitéz tul. (törvhaL biz. tag) Tapolca, Szt. 

I-Iárornság-tér 15. 
Szala~· ]iál!nán okl. ( diss.zertáns) Bpest, \TII!., Baross-u. 

103. 
Szalay ~~iihúlynú ÜZ\'. hélv. }„.baújszántó, Jászay-tér 2,1. 
Szalay Súndo!· dr. i.clj. ( gyógyszerészcloktor, az Orsz. Eií

:Lnyagraklár. H.ico rt. oszt. vezel(íjc) Bpest. IX„ Lónyay
u .. 1:-:;. I\T. ,17. 
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Szalli:ai Enclt'e okl. BpesL \TII.. Péterffy Sándor-u. ;16. 
Szalkai I1nrc telj. Bpest, \'III„ Práter-u. 23. 
Szalliay iHária (lásd: dr. Sclunieg Lászlóné). 
Szappanos filéla tul. Battonya. 
Szarlu1 Ist\·ánné c:r.-né sz. :K~i!'ls 3-Iagda telj. (gyógyszerész-

doklor, OTI tiszlv.) Bpcs~, IX .. , Lónyay-u. 39/b. III. l. 
Szarka József tul. Püspöknúdascl, Baranya 111. 

Szarlniss;v László tul. Sün1eg. 
Szarvas l\iihály okl. Ujvidék, Ten1plo1n-u. 4. 
Szarvasházi Ferenc bér. Tokaj, I\:.ossuth Lajos-tér 3. 
Szatlm1áry Elen1ér tul. I-Iódn1ezövásárhely, J{istópart-u. 1. 
SzatJunáry István tul. Borszék. 
Szatlunár;y Ivánka (lásd: dr. j\fanyák Ernőné). 
Szatlunáry .Jenő telj. (egyet. tanársegéd), I(olozsvár. Tre-

fort-u. 41. 

Szauer _4_1ulor telj. Csíkszentnuírton (;:\ttila gytr). 
Sz:tue.r 11ndor telj. Salgótarján, Fő-u. S'l. 
Szauer Itonstaníia (lásd: l\1edzibrodczky Ignácné). 
SzavkoY János tul. I\:ölpény. 
Szácha GerG teij. Sza1nosújvá1\ (Szenthúro1nság gytr). 
Szágel I(árnly kez_ Bpest, 'l., Légrúdy I\:6.roly-·u. 37. 
Szúka:'l-·né dr.-né sz. (lyurovit.•; ;:'(fúria okl. Bpe3t, J\:I.. ITorlh~/ 

1Iiklós-út SO. 
Szitntó . .'indor okl. Rilnriszoznbat, Horvúth-tér 29. 
Szántó Enlil fs Szántó Erniiné tul. Rin1aszon1hat, Eforthy 

Aiiklós-tér 29. 
Szántó (.~éZ<! lelj. (ker. titkár) 1Iunkács, I\:ossuth-u. 11. 
Szántó !!nre iit. Bpest. X„ I\:ápolna-u. 1. 
Szántó Ist.ván telj. (a r.Jagynr Tej és 'rejlern1ékforgal!ni Rt. 

ignzgatója) Bpest. \ 7II., . .:\.rénn-út l·L 
Szúntó Ksl''.·únnP.. sz. Faragó :tiúria bér. Apostag. 
Szfrntó fiároly tul. Üllő. 
Szántó Sándor telj. (gyógysz. labor. tulajdonos) Bpest, IIL, 

1\fonya-u. 7 /e... fszt. 1. 
Szász An1re Tibor nokl. áll. tiszlv. (segédtiszt) a Nen1zeti 

Szabac1kikötőné1 Csepel, Bpest. IX„ l'.Jllöi-út 12'1/b. 
.S::Ú"-7. -~ú~Lt i!..:n1'.f:ol•;i, telj. (OTI gyógyszel'ész) Bpest. :.::.., 

Pongrúc-u. 17. I-I. ép. II. 48. 
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Szász 1\úlln{·n szeiner,iai, telj., analitikus vegyész, fizika, 
veo-vtan szJkos közé1)1sk. tanúr, Bpest, II„ Zsig111ond o. 
kir. útja 10. fszt. 8. 

Szász ::-;:úhnún okl. Bpest. X„ I\:eresztúri-u. 30. 
Szász Ii.úrol~·né sz. :Dulovit:-; Irén telj. \iészlö. 
Szász Lajos kcz. Dévaványa, . , 
Szász La los ilencz.falYi tul. Csorvas. Deak Ferenc-u. 25. 
Szúsz ~'il<.;rgit (lúsd: dr. Farkas Pálné). 
Sz:lsz ?t1íhúly lu!. lvladaras. 
Szász Olga (l<iscl: Gajzágó Jenőné dr.-né). 
Szú~z Súndor t.ul. Bátya. 
Szász Tíh::1111ér dr. tu1. (a Gyógyszerészi Sze1nle szerkesz

tője, old közgazda, a közgazdaságtudon1ányok dok:ora, 
I{eJeti I\ereskedeln1i Akadé1niát végzett·, sajtókan1. tag) 
Bpest, \TIII„ Üllői-út 18. 

Sz{1sz C1abriella, telj. Pécs, I\:úpl:1lan-u. 2. 
Száva :i."erenc .~utal 111:111!::s, tu1. Beregszúsz, I\:ossulh-tér 3. 
fJzávuy .:-1.urél telj. Se11s~szcntgyörgy, I\:ossuth L.-u. 1. 
Sz{n.:ics Szilárd tul. Szabadka, Deák-u. 8. 
Száykoy ,]{:nns tul. I.;:öJpény. 
SzPbel!édv Ferene tul. 'Tét. 
Szr:belléd;· I„úszló dr. (gyógyszerészdoktor, egyet. nyilv. r. 

LanCu·. Szent I.::.:t\·ún A ... kadérnia tagja) ·Bpest. r:.;::., l\:öz
raklúr-u. 10. I\i. 5. 

Szr1:0Héd:r Lúszlú11é cli.'.~nf sz. dr. Gaúl Júz'..;a telj. (gyógy
s:::erószdoktor, sajtókain. Lag) Bpcst, IX„ I\:özraktár-u. 
10. IV. 5. 

Szchen:r I)éter ni. kir. honv. gyógysz., Bpest, XII., Gön1bös 
Gyuln~út 25. 

Szeberén;.·i .J'"-ndor tuL Békéscsaba. 
Szeüe;:ényi ZtXagdti (lúscl: dr. l\lárky Ivánné). 
~)zet]er L:Snd::c telj. ( 01'!-tiszlv.) Rákospalota, Irún~,ri Dá-

niel-u. 2,1. 
Szeder \:/ib:nosu:': sz. Sporn;.· 11-nnn lelj. 
Szt~de1·li:én;;! 01ildós c1d. Bpcst, II. 1 P~ctek-u. 20. III. 
:J:r;egedi ~1~H1.nr hétl. I\:endcres, I·Iorthy Istvún~út 29. 
S·-:eg:efb: Ilona kez. J(olo::svúr. i\íussolini-u. '12. 
S;2&;i1:,~ Súndor 1<3. Lu:. S:c.el::;z:'trd, Széehenyi-u. 30 . 
2<tc,:.;·hy '~'i.hor lul. 1)eszk. 
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Sz.eghö JstTáuné: dr.-né sz. Stollár \'aléria okl. Decs, '1'olna 
inegye. 

Szegő !stván iul. Bpest, ::.:r., 1-Iorthy J\iiklós-körtér S. 
Szegő László Ut. BpesL. ::'\:I., Horthy lvíiklós-körtér S. 
Szeibel József tul. Haln1i, Fö-u. 482. 
Szeiberling -FerPnc ltil. (i\JJI:P társ.-vcz.) Bakonyszon1h.tl-

hely. 
Szeka.u László tul. Léva, _i\fussolini-u. 17. 
Szekan \Taiéria okl. Léva, l\'Iussolini-u. 17. 
Szekeres .Béláné sz. ftifoske-vits f,t•nkc nokl. Ungvúr. Tc-

leki-u. 1. 
Szekeres En11na (lásd Práger Sándorné dr.-n:~ 
Szekeres Endre okl. Ujpest. ~.\rpád-u. 127. 
Szel~eres István tul. (rnegyebiz. és képv. tc::.;l. lr',S) Ujpe::L 

Arpúd-u. 127. 
Szekeres Sándor dr. telj. (gyógyszcrészdoktor) Bpesl, Da-

rai-út 1. 
Szekeres Sándor lul. Izsák. I'.tákóczi-út 286. 
Szekeres \iih:nos tul. Nagyito.nizsa, Országút :). 
Szekér Jii:ndre nen1es, leij. (drogista) Szolnok, gr .. :\pponyi 

1-\lberL-u. 1. 
Szekl•r Józ'.':'.l'f lll'tnes, tul. 1\:iskunhalas. Szilúdi ..;'.\ron-11. ~l. 
Szekér Súut!or lul. (ab~zulvúll jogász), Solvadkeri. 
Szekér Sándor okl. (drogisla) Szolnok, Sas drogéria. 
Szekulesz tFóz:.;~"r tul. Pápatesz6r. · 
Szele 11.Iajos tul. Bpest, II., Pasc.~réli-út 100. 
Szele Béla lul. ( v1n. Lörrh.tt. biz. í.ag, ker. elnök) Szolnok, 

Kossuth-tér 9. · 
Szelén;\·i 1lrpá<l dr. lelj. c;agybú.tor. 
Szelé-~i:vi I'""éh·érek reúJj. tul. Gyula, 1\-Ieg·yehúz-u, ·L 
Szello ]~aiáz:-=.né dr. sz, Z.solclo.'i S~:;zfpr lelj. (egyet:. g_yakor

nok Bpe3t., L'\., C:~önczy Púl-u. G. 
Szeniere .Pál dr. telj. ({t!larnLud. dokior) 1\da. Petőfi Sán

dor-u. 10. 
Szernlu~c; ]{atalin 
Szerulér I\:árol:r 

Szanatóriun1. 

(lásd: 1-I a,inóczy i-\.ladúrné). 
telj. l\Iút.rahűza-Gyöngyös, 111. kir. úll. 

Sz(•n1z{~ 1rn;:·e dr. tul. (gyógy~;~·c1És:;:;doktor) S:carras. I-Iorth.'· 
J\fikiós-út 117. 
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Sze111zfi Jenő telj. ( fényképé:;::::eti cikkek képv.) Bpc:::l. ÍX., 
Üllői-út 2. I. 1. -

Szend~ }Zik!(J'..; okl. Bpcsl, I„ 1„.,t~yvány-u. 1·1. III. D. 

Szendrovies :László bérl. Dccu. Oreg-u. 03. . . . 
Szendrei I!fláné özv. hélv. Bpest-, \ 1IIL, Szcntk1ral,y1-u. 22. 
Szendrey Sándor tu1. Báránd. . . , ~ 
S:.i;endre~· Sán<lorn(~ !":Z. I\-Iolnúr • .'.h.nna tC1J. Barand, l\.OSsulh-

utca 296. 
Szendrovies Vilmos tuJ. NagJ,:dorog.. . . „ . „ a . 

Szendrő Oszldr telj. Bpest. X., Malod1-ut 3·!. Gyu1tofobhaz-

gytr. . , h" 3~ 
Szendrő Sándor okl. Bpest, Nepsz1n Taz-u. „.' · 
Szendy Imre telj. (ügyvéd) Bpest, VIII., Iusfaludy-u. ·10. 
Szendy Lajos telj. Nagyszalonta. 
Szendy Lajos tul. Radvánc. . . . 
Szenes EHa (lásd: !\.ltm.ann ~'11'.do~n.:). _ . 
Szenes J6zsef telj. (drogista) I{1skor?s, I<..oss';th L.-u. 31. 
Szennye! Ferenc okl. Szeged, Gyertyan1os-u. o. 
S~eni;h Istvá!nté Ciz.v. hélv. Tab. . . . _

9 Szrntessv !sfy{ui tul. Szentes, Rakocz1-u: v .... 
Szt;ntess~· !st.Yftnné. sz. Fréihlich ..-\nna telJ. Szentes, Rákóczi 

Fcrenc-u. 52. 
Szentgáli DúnieI tul. (ker. elnök) Göc~?llö .. 
Szentgáli !rén (lásd:. d:·~ S~il:n1ny Gyorgyne). 
Szentirtn:ti EndrP telJ. !.Hezoiur. . 
Szentirn1n~· (Scsták) (léza_ tul. T\Iagyar1apos. 
Szcn!iyányi JenH tul. (1'v.TEP csop. ve~.) A„pagy. 
Szentliírin('zi Bl•Ia. tul. Bpesl, III„ J_,aJo~-u. 28. 
SzentlGrint'i ]~Pláné. :telj. Bnest. III.. Ln.ios-u. 28. 
Szentrnih'.ll;it-i Géza telj. (Gyója tisztv.) Bpest, \TI.. Pod1na-

nicz!~y-u. 15. ajtó 3. . 
9 SzentpétPr:r Púl kez. Bpest. I\r., P:·ohaszka O.:u. ,.,, 

Szentpétery Pálné sz. Sztraka I~orhala tul. Bpe::.t, IV., Pro-
J1úszkn 0.-u. 2. ""! 

Szcéikc Ifáhnúnné dr.-11é. sz. Elek Leona telj. I(arcag, 11' a-
darassi-u. 10. 

Szept>:si Sándor tul. Nng:,~n1án:rok. 
SzPnt•ssv E1r-nlér telj. Belatinc. 
s;eÍ1ess;· Gusztáv örökösök, hélv. Belatinc. 
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Szencssv .Jen() okl. I-i:olozsv;lr, :i\lútvás kirillv-tér 38. 
Szeiless;, i!'én ( lis~1: dr. Sc:hii.',tr~::: ·cvnlún6)··. 
s~~epe.ssr I .• ajos telj. Bpest. I., l\Játrai~u. 9. 
Szepessr Thiargit te1j. Ujpest, IsLván-u. 23. 
Szepesváry (Solcz) Gúbor tul. I\:arcng, Széchenyi-su,.,.Ur-

ut 43. ~ 

Szcpe~\·úr;v ]iároly \it-éz, tul., (járási vitézi hndnGgy) I\:o
mady, Horthy M.-u. 135. 

Szepes~' Elek Lászlú tul. Győrszentiván Szt. Iinre hercez-
út 75. ' '-' 

Szerb József tul. Jászberény, .A.pponyi-tér 2. 
SzerdrrheJyi .János tul. Sopron. l(evalier-u. 1. 
Szer_dahelyi Iiúroly okl. (gyógyárunagykeresk.) Bpest. \'„ 

~4.rnád-u. 12. I. 5. 
Szerdahel;vi László tuL Nagykárol;v, Deák-tér 6. 
Szereday Pál Yitéz, m. kir. hollv. főauóO"ua~ "'Z I'"1ss·i 

t>.1 ~.r .., ' „~ ~' . 
Szc\·e-r·ényi T~.Ia.gda (lásd: dr. ?\Iúrk I\·únn6). 
Szé{'Si :Dezs() tul. Bal!nnzújváros, 1\:ossuth-tér 9. 
Székúes K~;tvún dr. tul. (gyógyszer6szc1oktor) Szee-ed-\T:í.-

rostanva. ~-

Sz~kel:; .-'idorján tnl. ( törvh. biz. tag) Debrecen Telek.:,-·-
u. 81. e ' 

Sz1:ke!y ..:l~EHl okl. Szentes. }\:ossuth-u. 12. 
S?{:ke1:r Ré~n. teli. Bncst, 'VII.. \Ve~:::elénví-u. ;10. 
,r:.:;.~::'-01 ,. n„..,"';; t0li. S:1i-knc1. I\:assuth-u. i9 
Székely Erzsfbet telj. Bn~st. I~\:., Rúí1:1v-~L G:i. 
S:r{•!:_t•.1:t· Ii'e!·eni~!!é iiz~:. sz. ~tarl~as S~'irn .hélv. Békés, Rúkó-

cz1 Fercnc-u. 1. 
S:ri~l.:pJy ~·lyula n~ld. (forg. <ldóhiv. Us::tv.) Dés, j\Iikes-u. 2. 
Szf>·!•rl~; :'.:'nn:;. (l:1scl_: de. B'n"1 r;~-ri1·(:·"· 11 6). 
S?f·l:ply ~~1Y:1 n tul. Bc1·ens16:·-;:. Pfil.·óf'?i-tér :1 
Sz:-;~'.-"l:;: K:,!;::'innP ."- 7 . "EF„tí•nyi 7\L ?1il.:'P:h~ telj .. (egvct t:::nár-

segf>d) Pf·cs. ZD1clfq-u. 31. · ~· · 
Szl-k·~'>" ,lf:1nps telj. (inin. s:;::ín1v. tanúcsos) Bpest, IX„ 

Gyáli-út 2.'n. 
Szf!zt~!y .Jen() okl. Bpcst, III„ Zay-u. a. 
S:~é1i:l•ly Jen{í kez. Gvömrő. . 
Székel;_\- Jen(; telj. G.yör (l\Jugyar I\:orona gytr). 
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Székely Julin (lásd: Hegediis r.„íihályné). 
Széhel;r !\.at.alin (lúsd: Rilter In1réné). 
Szélíely .Piro~ka (lásd: Ta.vaszy L5.szlóné). 
Székely Rezsi) old'. (drogéria tul.) Losonc, Rákóczi-út 3. 
Székel~; Sándor tul. Bpesl, VI„ \ 7il111os csúszó.r-út 29. 
Székel~- Sándor szabédi, telj. bér. Iviohács. IZirály-u. 26. 
Székt•ly Sándor tul. (sajtókanu1rai lag) I-\ecsken1ét, Csong-

rátli-u. 1. 
Székel~· SzHárclné. dr.-né sz. Jene.:\· Jolán telj. Bpest, II., 

Bin1bó-u. 45. II. 1. 
Székel;\· Zoltún tul. Nag~·szalonla, 1'oldi-tér 18. 
Székcl;vhidi Rózsa kez. Sz:itinárnérneti, Horthy-tér 16. 
Székessy Ferenc kez. Borsa. 
Széli.es~y Ilona (lásd: dr. I\:nh11ár Béláné). 
Széki i\Iarg-it (lúscl: Láng Biticzky Tiborné). 
Széki 'l'ibor c1r. gyógyszerész- és bölcsészdoktor, e.g-vet. ta-

1nír, a 1'1-'!agyar Tuclornúnyos .A.kadén1i::1 1. és Orsz. Fel
sőoktatási Tanács tagja, Bpest1 1/IIT„ 1Iltzeun1-krt '1/b. 

Széling-er .Jenő tul. Titel. I-Iorlhy-út 38. 
Sz{·ll IGrz'.~éhet ( lúsd: Farkas Béláné). 
Sz~ll Kloua tul. Bpest. II.. l\-Inrgit-körúL 5·1. 
St:{•ll ,fúnos telj. Bpest, III.. L?jos-u. 117. 
Széll RJá:'-izlú dr. ol;:J. (ny. gazd. r. akar1. tanár, gazdasági 

fötnnftcsos. Debrecen szab. kir. VÚ!'OS törvh. biz. tagja, 
gazclnsági szak6rt:ö) Debrecen, Rother1nerc-u. 33. (téli 
lo::kúsa: BnesL. ::~I.. Ec1őn11f:r-11. -l.) 

Sz{~nu1u11 :~p:t1.;.;ton t:ul. H~1tYD1t. RJd~óczi-út 78. 
Szé:núr1 :l!adús i3"ún0:~ kcz, Fclsögall:::, Szt. Júnos~u. 23. 
Sz;~ny G~ hrie[a tcl_i Pócs. ~"\ p:'.ica-Ll. 1. Gytr. 
Szépffy Gé:..:a lelj. Bpest. '/II. . .:\..jtó.si DUrrer~sor 7. 
Sz~ebt•r!h Frigyes dr. telj. (g:v·ógyszcrészdoktor) Bpest, \T., 

..:\.rnny Júnos-u. 10. 
S?.ig·e{hy Frig·:res telj. Pécs. 1vinjoro~S~' I.-u. •L 
Szig!~ti1;; .}ózspf vitéz. tul. Tnno1ca. De.;k Ferenc-u. 2'!. 
Szi_g-elhy László tel.i. Pécs. 1fnjorossy I.-u. '1. 
Szig·ef\'Úl"Y Zoltán tul. (111egyebiz. t:ig) Szornbathely, Faludi 

F.-u. 2·L 
Szi~~YÚ!'l: .J:í.nos tul. \ 1<ÍC', }::onsinntin~tér 17. 
Szijúrtó 'l'ibor tul. Dunaföldvár. 
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Szíkot':l I\.lildós tel. Bpe~t. XL, \rerpe!éti-u. 2-1. \r. 2. 
SzH:is~y .tiindúr bér1. Léva. Dc{Jk F'erenc-u. 2. 
~·!zilass~- .:-\ntlorné dr.-né ;-;z. Za...-aros Pirosl;;a telj. Bpcst., 

X„. Család-u. 44. 
Szilágyi .<\nna (lásd: Lázár Istvánné). 
Szilág~;i Béla tul. Pácin. 
Szilágyi Béla tul. Ukk. 
Szilág;.ri Ernő kez. Nova. 
Szilág~:i Ernőné sz. Benedek i1iagda, okl. Nagyvárad, ~4.rany 

János-u. 2. I. 15. 
Szilág)i Erzsébet (lásd: Páter Balázsné). 
Sziláb>J'i Erzsébet (lásd; Rapcsák Péterné). 
Szilágyi Géza telj. (lYIAV lisztv.) Bpest. VI., Andrássy

út 88. 
Szilág~·i G;·örgy okl. Bpest, III., Puszlaszet~-út. 38. . . . 
Szilág,ri Gyiirg~- okl. (a Turul I{ötszergyar es Szilagyi 

labor. cégv.) Bnest, II., Fö-u. 67. 
Szilágyi I!11re telj_- (a Turul I\.tsz-gyár és Szilágyi labor. 

társtul., a kötszergyárosok egyesül. elnöke) Bpest, II., 
Eröd-u. 11. 

Szilágyi Jánosné iizY. hélv. Bpest, VII., Rákóczi-út 5G. 
Szilíq.;:\i .Jen{) tul. Szarnoskrassó. 
Szilág~-i ,Jenő telj. Sátoraljaújhely, Rákóczi-u. 7. 
Szilá&,'1·i Lajos telj. Debrecen, Feren_c J :-u. 31. 
Szilág~·i Lajos lul. Kisvárda, Szt. Laszlo-u. 33. 
Szilá,bl")·i J„ajos tul. Iviórágy. 
SziJá.gyi I„ajosné fizv. hélv. Balavásár. 
Szilágyi László telj. l{olozsvár. Tirnár-u. 20. 
Sziláp,;.·i 1Lilli okl. Debrecen, "'\Terbőczi-u. 10. 
Szilá2:\·i I\[a<rda telj. Na~yv{ir2.d. Lakatos-u. 8. 
Szilág~·i Oli;érné cir.-né 's~. ;.;:.ny 'S/iktória. telj. 1.farosvásár-

hely, Bólyai-u. 3. I. 
Sziláh')·i Péter nokl. (tisztv.) Gyoma, Horthy 1fiklós-u. 23. 
Szilágyi Sándor telj. Bpest, "'\TI., Csengeri-u. 76. ,..,. 
Szilág~·i Sándor okl. (drogista) Bpest; VI., Szondy:u· 11. 
Szilá.g:vi Traeger I\ároly tul. (megyebiz. tag) Tnsnad, Szt. 

László-út 29. 
Sziláb'")i Triieger Lajos tul. (n1egyebiz. tag) Szilágycseh. 

Szabadság-tér 19. 
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Szilágyi Zoltánné ÖZ\'. helv, J{rasznokvajda. . 
Szilágyin~, sz. na,b'")·ajtai !iuszúr Ilona tul.. Szov~1t~. 
Szilherlcitner Ferenc tul. Szentendre, Paprika lnro-u. 1. 
SZilcz István tul. l{isvárda. Szent László-u. 69. 
Szillv Gyuláné dr.-né sz. =--reubauer Teréz okl. I{aposvár, 

Dan1]anich-u. 18. 
Szilvássy László ifj. nokl. Bpes!, XI\1., l{erepesi-út 24.. 
Szily a;·ula tul. :rvÚskolc, Verbőczy-út 1 .. 
Szily I\!ariaitne (lásd: Pál völgyi Ferencne). 
Szinetár Endre bér. Siklós, r::iécsi-u. 13. 
Szinger Dezsőné dr.-ué sz. Funk Gizella. okl. Bpest, VII., 

Thököly-út 28. 
Szini Andor tul. I\:ézdivásárhely, Fő-tér 16. 
Szinnyey János I\Iárton telj. Gönc- Fö-u. 48. 
Szinn:rey Jánosné sz. I\iss Ilona. telj. BUdszentmihály nI'1'1a-

gyar l{irály" gytr. 
Sziráli: Endre okl. Pécs, Széchenyi-tér 5. 
S·Jirn1ni Ilona (lásd: Hangay Lászlóné). 
S7irn1 :d liornélné C>zv. hélv. I\:iskundorozsn1a. 
Sr:'.rrnay f~yörg;r okl. c;öc101lö. 
Szirrnay G;y()rgy dr.-né sz. dr. Szentgáli Irén lu1. · Ujpest 

Isfván-u. 23. 
Szirrnay József tul. \'isk. Horthy J\L-út 777. 
Szittner Jánosné sz. Szabó Elza, telj, Szeged, Széchenyi-

tér 15. 
Szlialia Béla telj. Bpest. \ 1III„ 1Iúria Terézia-tér 10. 
Szlrnlla fcrn (Jásd: dr. Göbel Józsefné). 
Szkalla László tul. Bpest, VIII., 1fária rrcrézia-tér 10. 
Szldenka:r ,:;._ristid telj. (a Richter Rt. tiszlv.) Bpest, 'l„ 

Pannónía-u. 42. I. 1. 
SzlúYik Edit (lúsd: l{ovács Pálné). 
Szlúvik ]sti:ún l'cl;..;őc!raskóC'i, dr. telj. (gyógy;:;zcrészdoklor) 

Bpest, IV., Váci-u. 9. III. 7. 
Szlúvik Jen{) bér. Csáktornyn. 
Szlávik Súndor tul. Bezclón, Horthy l\L-út 16. 
Sziehie Géza okl. 1·liskolc, Io.Iargit-u. -1. 
Szn1etaua ..:-\!aclár telj. 
Sztnik G;rula tul. <)becse. l..:::ossuth L.-u. 28. 
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Szrnik Gyul{iné sz. Buschn1ann Ilka tul. Óbecsei l{ossuth 
L::i.jos-u. 28. 

Szn1o<lis 'i/au<la (lásd: Gesztes Lajosné). 
Szn1c:diss Józ:-;ef dr. tul. (gyógyszerészdoktor) l{eszthely, 

Rákóczi-tér 1. 
Szn1rers6.nyi József telj. Ungvár (1legváltó gytr). 
Sztnuk Sándor telj. Bpest. \TII., Dan1janich-u. 29. 
Szobel Tibor telj. Valkó, Fö-u. 18. 
Szohonya Béla buzafnlvi tel.i. Bácsalmás, Apponyi-tér 8. 
Sznbon;va J{izsef nokl. Bácsalmás. 
Szolionya !Iúhnán kez. Székesfehérvár, Horthy lvL-tér 1/a. 
Szol)on:ra I\áln1fu1ná nokl. Bpest. V., Visegrádi-u. 19. 
Szoboszlai Szabó Jenö tul. Debrecen, IV., Szoboszlai-u. 

'Í. fszt. 
Szokoli József nokl. Nagvberki. Fö-u. 39. 
Szokol:'<· l/iktor telj. lVfe~ökövesd (Üdvözítő gytr). 
Szokoly \'iktorné. sz. liov{H_'s Ilona telj. fdezökövesd (Üd-

vözít{) gytr). 
S::i:nld Lá~;~:ló tu1. Pestszenterzsébet. 
S:~o!ncld :~.ndrás <lr. bér. Bpcst. \TII!„ József-krt 10. 
f:izo1noti lil,1nn (lűsd: özv. PlaC:sek .:-\.ntnlné). 
s~~n1onúrtu! szii1. PoliYJ.:a 1ilun·1 tnl. Búcskeresztur. 
S::rn110J{i~1y! Gyula okl. Szeged, Dón1-tér. 
Szoino1ú.r!~;i {,{yula dr. okl. (kir. veg:vész) TCa1ocsa. 
Szondy .J~nns .JenG telj. Békéscs:1ba, }Iaász-u. 2. 
Szonrly I..ász!ó nenu.~s. telj. I\:unhegves, IZossulh L,-u. 55·1. 
Szondy IJász~frné n~n1es, sz. Szahó Irén ErzsélH.>t telj. E::un-

hcgvcs, 1\:03s11t:h l,ajos-u. :154. 
Szonµ:oth Gizella (lásd: Dávid Ferencné). 
Szontágh ,\rnúd okl. I\Iosonn1asrvaróvár, Horthy ?-L-Lér 21. 
Szopkó Dezsö dr. tul. N:/íregyháza. 
Szoulovits Dezsű okl. (drogéria) Ungvár, 1funkácsy ?vlihúly-

u. 4-1. 
Szováth.v :D:!ona (lúsd: Gönczy Sán1uelné). 
Szóhel Tibor telj. Szatn1árné111eti, Csonokai-u. 10. 
Szüllös:'<- Isiy{u1 telj. (Gyója.-tisztv.) Bpest, \TI., Felsőerdö

sor-u. 5. II. 21. 
SzöUi>sy István telj. (Szfőv. tisztv.) .:-'\lbertfalva! Prohúszkn

u. 4G. I. 
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SzöHősy ~In..r.~;it iit. Bpest, XII., Böszörn1ényi-út 1ib. 
Szö:rb-:e;v Gézúné sz. C~úl }iargit tul. Palota-Ilva, Fö-u. 338. 
Szücs Balázs nokl. 1.-:::olozsvár, Szt. István-út 58. 
SzéHlősi Jenő tul. (vegyészn1érnök, országgyíílési képviselő, 

sn,itókamarai tag) lvinkó, Széchenyi-tér 5. 
Szőllős~· tldricnna dr. (lásd: dr. Fröhlich Gyuláné). 
Szölléisy :L\Jariannc dr. (lhsd: dr. Tóth Zsign1ondné). 
Széin;\-·i Ferenc telj. Barcs, Széchenyi-u. 17. 
Sz()nyi I\ín.rgit (lásd: I{ertai Nándorné). 
Szöt~ Bertn.Iannó dr.-né sz. Berczelly Erzséhe.t okl. (a Chi

noin Rt. tisztv.) P~ákospalota, Bem-u. 18. 
Szporn:r ~iiklós tul. Hódmezővásárhely, Dání-u. 1. 
Sz1;nrny I\!ildósné sz. Benes Sarolta okl. I-Iódmezővásárhely, 

Sznbadság-tér 60/a. 
Szrúg-a ,Júzs~f telj. Gyerg~·ószentn1iklós. Deák F.-u. 188. 
Szrctrkff\' T~Eilán tul. Csuroz. I·Iitler :\dolf-u. 3,1 
Sztankovsz.ky István telj .. Élescl. 
Szf::n1li::oyszlry .Júz-.;!'f tc),i. ( nuskan1üves, fegyvcrértő) l\Ta

rosvúsfl.rhely, Irúnyi Dúnucl·u. 5. 
Szta~~~cz!i:y .(~l-~u _(1!" m. kir. honvéd főgyógysz. Budapesl, 

r_,...„ Gvall-ut 1 '. 
Sztareez1i:~· (1ézúné di'.~n{: sz. dr. !iPssit•r .Julinnna telj. 

( gyógyszerészdok.) Bpcst, :~II., Fery Oszkár-u. 54. II.· 5. 
SztaYernyik iiiára (lúsd: Csontos Istvúnné). 
Sztúra- Súndor Lá::--z1ú .~ó-r.<.:ef lovn.t;, te1,i. (Zenen1íivészeti 

Főiskolát végzett) Bpe~;t. IX., Iviúrton·tr. 20. II. 3. 
Sztinesik István tul. Bncst:, \TIII., Népszínház-u. 22. 
Sztojsits Diírn~ tu1. IZiskéiszcg-. 
Szh·aka, i~nrháJa. (1:'1sd: Szenlpéterv Pálné). 
Szt:ruh{:r .Jt•nf) ltez. C~al{inta, Uj-u. "257. . 
Szuk (~ézún(\ sz. (4Prhard ]Jona. 1:el,i. Bpest. II., I-Iattyú-u. 2. 
Szuper !n1re telj. Bpest, 1;.;::„ :tviester-u. 5~:L II. 7. 
Sziics ]!í»?a lelj. P&cs, PécsvilradiHu. 1 D. 
Szücs BPia. telj. (drogéria tul.) Szeged. Széchenyi-tér 8. 
Szücs Erni) tul. Bpest, }~II.. G"\röri-út 8. 
Szücs Euiália okl. l\isv<\rda, Szt~ Lúszló-u. 6~. 
Szücs I\!arbrit telj. Bpcst. \T„ C;;:icscri László-úl 3. 
Sziics Róbert tul. (vár. képvt. tag. Baross szöv. elnöke) 

Salgótarján. 

Szüts Ilona. (lásd: Dávidné). 
Sziits I~ú!n1áu szepsi, telj. l'llátyásföld. 
Sziits László vitéz okl. Szabadka, Ston1n1-sor 3. 
Szüts Sántlor bér. l\ionor, \iirág-u. 17. 
Szütsné Szüts Juli<t tul. l\Játyúsföld. 
Sziisz Kstván telj. \Tillány, Deák Fetenc-u. 266. 
Szűcs llezsö bér. Jászladány, I\:ossuth-u. 77. 
Szücs !zabel!a i\largit (lásd: IZertész Ernő Istvánné). 
Sziicsj· Lili okl. i~isvúrdn, Erzsébet királyné-u. 2. 
Sziits Pál tul. (törvénysz. hites szakértő) 1 Bpest, \TI., 

Deák Ferenc-tér 6. 
Szvi<lt .1\ranka (lásd: Czíra Jenőné). 

Tabajdy G:fÖi'b'J' tul. (ker. elnök) Sza1n2.rnérueti, ICossuth 
utca 13. 

TnbajdJ' György ifj. tcJj Szatn1árnén1eti, I{ossut L.~u. 13. 
Tag·{u1yi .4..rLhúi- telj. Iiócln1ezővásárhelv. 
1.'ahj-· listvún telj. Bpesl1 D(., 1-iester·u~. 30. II. 9. 
'l'ajthy {~;~·nh1 okl. (drogista) Bpest; \TIII„ Baross-u. 110. 
'l'akách Sarolta. telj. (tisztv.) Bpest, \ 1I., Pochnaniczky-u. 

111. . 

1'akáe!'i Ei':!!Ő tul. Bvest, \TI„ .A.réna-út 124. 
'l'akúc:s l"er~nc telj. Bpest1 XII., Hidegi;:uti·tl. ·líc. f. 1. 
Takács Ferenc telj. (Richter Rt. tisztv.) Bpest, III., Uszály-

utca 10. I. 1. 
Takács Ferenc nokl. Iíarkány. 
1'akúes !t'erencné sz. Csonka. !da tuL I-Iarkúny, 
1'akűes G;r<ízöné sz. ~t!augold 1Ígnes telj. Bp~st, \TII., Lö-

völde-tér 2. I. 3. 
'.l::ali:úcs ln1re nokl. Gönc. 
'.l'aká-cs Ji.stvún kez. Bpcst1 \rIII., l\fűzeurn-l;:ri 18. 
r1:aká~~5 !stvúu tul. Szeged, I\:.lauzil-tér 3. 
'.1\1kács János tul. Bulatonfüredfalu. 
Takács Józst>-f telj, Debrecen, .:\rnnys:ls gytr. 
1'ali:ács Lnjos telj. (egy. tanárs.) Debrecen, József kir. her~ 

ceg-u. 35. 
'l'ak{u:si I:·,Tag)· L{n·ánd dr. tul. (gyógyszerészdoktor), Szé

kesfehérvár. Z!tn„ kirúlyné-u. 2J. 



Taliácsi !Iorváth Déne;.; dr. telj (a bpesti Gyógyszerész
hallgatók Segély és Önképző Egyletének tb. elnöke, a 
hadiszalagos korn1ányzó dicsérő elis1nerés) Lövő, Fő
u. 26. 

Takáts Ernő telj. Ráckeve, Szt. István-tér 10. 
Taluíts István telj. Szeged, I\:lauzál-tér 3. 
Tallián József tul. lCaposvár, liossuth-tér ,1. 
Tan1{Lr.; Jánosné özv. hélv. Sza111osújvár,_ I\:is Ernö-u. 2. 
Ta1nás 1'1ag·tla okl. I-Ión1oródszentmárton. 
Tamás illilI{1ly dr. telj. (körorvos) Bánffyhunyacl. 
Tn1nás I\1ihály tul. Solyn1ár. 
Tatnás I\liklós okl. Ho111oródszentinárton. 
'.I.1an1ás Rózsa. (lásd: dr. Forgách Ferencné). 
T::unás Siinon tul. I-Ion1oródszentn1árton. 
Tainnsev Szvetozár telj. Ujvidék, I\Tussolini-u. 12. 
Tan1ási Dezső telj. (tart. helye is111.). 
Tainúska Lőrinc dr. okl. (111. kir. honv. gyógysz„ gyógy.szc-

részdoktor) Bpest, XII., Györi-u. S. 
Tainúsli:a Sári (lásd: Trurnrner ..1\.nlalné). 
1'arnáskovils JG11<lr2 okl. Pécs (..A.ranysas gytr). 
'.i'ana,y lstvún dr. telj. (gyógyszcrészdoktor, 111. kir. gyógy-

szerész főhadnagy) Szon1ln1thcly, Brenner János-u. 5. 
Tanárs (~;yula örükösök, Balatonfölcl\'Úr és l\:őröshcgy. 
1.'ange!inaser ~'\ranka (Júscl: ifj. l\lézes 1lihál;yné). 
Tangciina~·er Siargit ds. lelj. Székesfehérvár (Szent Sebes-

tyén gytr). 
Tankó József lúfö, bér. Szerednye. 
Tapfer Sándor tul. Bodajk. 
Tapróczy Józsefn& sz. Schultz JPiros-1-:a telj. Sárvár, Eöry 

gytr. 
T~!r .Jcnéi okl. Csillaghegy. Nefelejts-u. 17. 
1'arján Gl•za. tuL Nernes1nilit.ics. 
'l'arján jiikl6s kez. Te1ncrin. 
Tar,ián:,.·i József dr. okl. (gyógyszerészc.loktor, kísérletügyi 

segédvegyész) Szeged, .A.lgyöi lanyai népískola. 
Tarjányi János tul. (111egyebiz. tag) l(iskunfélegyhúza, 

Batthyányi-u. 2. 
Tarnai Uros telj. Pestújhel,y, Iiorthy I\'íiklósné-út 17. 
'l'arnai Zoltán okl. Bpest, \TI., .A.nc1rá.'3sy-út SJ . ( Gytr). 
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'.l'urpatald Pál telj. (Schering rt. cégvezetője) Ujpest, Szi-
lágyi-u. 8. 1. ajtó. · 

Tas Zoitán tul. Békásn1egyer-Csillaghegy, 1látyás király-
út 17. 

Tasch Ottóné okl. Pécs1 I\:irály-u. 2. 
'fass:r i1.ndrús okl. Bpest, Nen1zeti Színház. 
'fass:r József telj. (drogista), n1egyebiz. tagi Eger! E~állay 

Zoltán-u. 7. 
'futár 1!..ndorné dr.~Iié sz. cs. Tóth Zsófia tul. Nagyecsed. 
Tatár József telj. (a I\:er. IZözségi Párt társelnöke) Bpesti 

XIII., Béke-tér 11. 
Tatár Józsefné sz. Tóth Ilona üt. Bpest, XIII., Béke-tér 11. 
Tatár Zsig::noncl tul. Tulezöbánd·. 
Tatorján Dezső telj. Bpest, VIII., Práter-u. 20/b. II. 3. 
'l'aub Ernőné sz. Reinitz Jolú.n okL l\:.omáron1, Vágduna-

sor 42. 
Taub Súnd-0r telj. Nagyszőllős, \Terbőczy-u. 57. 
~raufft'r Gábor dr. te1j. (a jogtudon1ányok doktora, ügyvéd, 

országgyülési képviselő, sajtóka.marai tag) Bpest1 VI.1 
Ii:egedüs Sándor-u. 17. 

Tauffer E~úrolr telj. Bpest, \iI., Tcréz-krt 37. (Gytr). 
'l'ava:;z;y László lul. Encs. 
',ra,·asz;\- !Lú:~zlúné. sz. Szé-kel:r Pirosha telj. Encs. 
Tábor G•;n!úné i.izY. hélv. Irsa. 
'l'úbor I'{tiné sz. I\I::1i'hcrge1· Súra telj. Bpest, \ 1., Pozsonyi-

u. 2. 
'1úb;y József i.ul. l{iskunfélegyháza, Jókai~u. 1. 
'l'áh;\c Józsefné nokl. l\:iskunfélegyháza 1 Jókai-u. 1. 
Túnczos Józsefné ÜZ\.', hélv. Bpcst, \iIII., József~krt 53. 
'.l'únav :i\Iihúly nokl. Debrecen, Pacsirta-u. 11. 
'I'úna~- Súra (·lásd: Lukács Lászlóné). 
'l'h~·g;:c C'1erh~r Béla tul. (törvh. biz. tag1 1IÉP elnök) Szi-

nérváralja. 
'.!'hegze Gerber Ödön telj. Szinérváralja. 
r.rcreczk:r Púl tul. Szent1nárlonluíta. 
'.l'clegc1i ·i\Rúria (lásd: dr. \;Villn1ann Ottóné). 
Teleki E1er~H~r telj. Bpest~ III„ I.Z:acsa-u. 22. I. 8. 
i'ell;:r~;:-;y (~úhor dr. tul. (gyógyszerészdoktor, képv. test. 

tag) Orosháza, IZossuth-tér 8. 
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Telkessy Ödön dr. kez. Oroshitza, Deák Ii'erenc-u. 00. 
Teltsch Adolfné özv. hélv. Szérednye. 
Teinesváry György telj. 1n. kir. gyógyszerész föhadnag;v 

Szeged, Tisza Lajos-kört 33. 
1l'e1nesvár:y István dr. tul. (gyógyszerészcloktor) Bpest, X., 

Üllői-út 124. 

Ten1esváry József tuL ( törvh. biz tag) Szeged, I\.Jauzál
tér 9. 

i 1e1nesvár:r József ifj. kez. Szeged. 
'l'e1i1esváry László telj. (a Baeder rt. alelnöke, üv. ig.) 

Bpest, II„ Gábor Áron-u. 58. 
Teren1y Il-Ien:.rhfrt tul. De1necser, Székely-u. 33. 
~I.1erék I~ároly telj. Óbecse, I\:ossuth Lajos-u. 28. 
Ternáj,gó Boriska (lásd: félegyházi 1Iedgyesi Jenőné). 
Terriájgó József tul. Bpest, II., Bin1bó-u. 11. 
Terstyánszky Ii:úhnún okl. Söjtör, Zala n1. 
Teschler Lajos kez. I\:assa, Í\llanli kórház. 
'l

1
essén;ri János telj, (szanatóriurni igazg.) Budakeszi, 
Fő-u. 5. 

Teutsch ,Júzs1~f tuL rratn, Esterházy-u. 7. 
1:l1eutsch Ottol,;:ár tul. 1Ioson-I\Iagyaróvár, I\:ápolna-tér 18. 
'.l'eutsch Rhci_nhold telj. 1-Ioson, !(ápolna-tér 18. 
'l'evely Béla ad{ú;ztevc1i, lul. (Ludovika i\kad. végz.) Bu-

dapest~ XI., I-Iorthy I\I.-út 51. 
IJl:écsy Dezső dr. telj., üt. I....Yagykőrös. 
'l'ées;y Gusztáv lelj. Debreeen. 
Téless;y István tul. I\:iskunlachúza, I\:ossuth-u. 51. 
'.l'ér;y 1\urél tul. I-Iögyész. 
~['éry /iurél ifj. telj. liögyész, Iforlhy 7\L-u. 272. 
'J~haisz Erzsébet: (lásd: Ron1hányi Gyuláné). 
'I'halier Ferenc tul. Nen1esócsa. 
'l'hallCr Gyula iul. (a Szlovenszkói Gyógyszerész Egyesü

let v. elnöke), 11ezöberény, I-Iorthy l\I.-út 2. 
'l'haller G;yuJúné sz. jacobi Lányi ?rielania lul. 1vlezöberény„ 

Horthy M.-út 2. 

Thiehen /irthurné sz. Quittner ?tiária telj. (a Certa gyógy
szervegyészeti lnb. I\.t. igazgatónője) Bpest, XII., Zsán1-
·héld-u, 10. 
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Thier1na~·cr Jánosné dr.~ne sz. Jártlek É\'a okl. Bpest, XI., 
Hegyalja-út 4. 

Thierrr Tibor chateauvi~uxi, tul. Cs,epel,. ~ort~y 1'I.-u. 25. 
Thinúgel Szerafin (lás~: özv_._ Pesthy IVI1halyne). 
'.I:hiring Jinikó 1telj. Ujpest, Osz-u. 3'1. , 
'fhorina J{.árolyn(>, özv. hélv. Pere.cl, Szeles-~1; 646. 
'fhoroczl,a;•; Sándor tul. (1negyeb1z. tag) l\.apolnokn1onos-

tor. . 
1.'hórna Józsefné sz. Gicszler Anna telj. Debrecen, S11no-

nyi-u. 25. , , . ,..,, 
Thüresz Dezső tul. Békéscsaba, Rakocz1-u. '3. 
'J'hunj-·ogi Lajos telj. Pestszenterzsébet, Szent Erzséhet-

ter 10. 
'l'hurúnszkv Iiároly tul. (n1egyebiz. tag) Sáta. 
'l'hur{t: __ ,1Ji:;· lif:árolyné sz. Deák Julit~. telj. ~á~a. e· cr : 

'l'hur:r /indor tul. (az OGyE alelnoke) I\.1sl-..un.!.ele 0 yhdza, 
.J~nova}r D.-tér 2. 

'l'hurr G{•zn dr. (n1. kir. honvéd főgyógyszerész') Bp::.""1, \TI„ 
Bulyovszky-u. 38. 

'.l'lnn·y Sarolta (lásd: Ferenczy Gézáné). . 
'l'lun·;· (~ézftné {It-.~ué. sz. 31a;yor Erzs~bet okl. Bajn, De,1k 

Fcrenc-u. 1. „ , • 

Thúrv Súudnr telj. (bor és sörnagyl:ereskedo) Bekes, 
HŐzsó-u. 2. . 

'.l'hurzó Qyör<ry telj. iviohács. Felsődunasor 7. 
'.l'icsénszl,~· l~.í';<lár (telj. (fo1'g. adóhiv. tiszt) Sopron. Szín-

ház-u. · 31. 
'.l'k•hy Béla ifj. telj. I{orgos. 
'l'iehv l!éla. tul. 1Iorgos. 
'.fieft.~nhii.1er Dc-zsi:i telj. Szabadka, Púrhi.;zan10~-u. 12'1; " 
'l'ihanyi István nL kir. honv. gy.ógyszcresz allgazgn.to„ ... <~,1:-

nag.y, a Légierők g~rl:firánnk yezetöje, Bpest, IX„ [:1101-
Úl 119. III. 51. 

1.rihanyi László okl. Bpest, './II., Ter5z-krL ·lfL 1. 
l'ihan~·i Pálné Sz. I~iis ,]'ulia telj. TColozsvúr, Döbrenlei

u. 2. 
'.ll~irnúr Benedek telj. (1-InngyafötisztY.) Bpest. Gilyn-u. 

"Í. L 2. 
'J.:irn:í.r I1on:1 (lásd: Rádai Rezső Béláné). 



'.l'ilnár isiván bér. Bpest, VII., J.;:1rály-u. 53. 
Tiinii.r I!')tYúnné tul. Bpest, \TII., I\:1rály-u. 53. 
;r~n~r ~~~se~ telj .. Debr ece:1 1 (l\íegváltó gytr). 
T11nar _n.itat;ras telJ. (m. lnr. honvéd gyógyszerész aligaz

gato) Szeged, :\Lföldi-u. '1/1). 
Tin1áry :K1alogh János neines, tu1. Böhönye. 
Thnár;r-B:alogh 1'ibor telj. (lvíedichemia rt. tisztv.) Ujpest, 

Vörösn1arty-u. 21. aj. 1. 
Tischl_er . Júnos telj. (volt egyet. tanársegéd) B1)est 1/ 

Zr1ny1-u. 3. ' ·1 

Tisehlerné sz. I>[tióczy .'1..nna tul. I\:olozsvár ivlao-ua1·-u 13. 
T'b T'b .,, ' OJ • o ,~ 1 or. telj. I<olozsvár, ?dátyás kjrály-tér 27. 
Toirler Lajos okl. (drogista) Szentes .A.ncrval clrocre'1·1·o 

T f'fl S' ' bJ' " '" ,o _er_ a1~dnr o.kl. lvlezötúr, I\:ossuth-u. 27. 
'Iol~1 Il~tahn telJ. BpestJ \'., l/örös1narly-u. 36. 
To!ü~' Sandor telj. (111. kir. állan1pénztári főtiszt) C !' l 

Ili S eg GC, 
. , zent In1rc hercea-útja 19. 

Tolics Józst•f telj. Tasnád .-:>(Szent i\Iária avtr) 
m ·1 S~ l . ~ ::>J • 
:.JLa1.as • !Hlbo;_· okl. Bpc.st, ::--:I\'„ Uzsoki-u. (OTI). 
ToIY:!;\. i!r:nrc kiipii:-:di, tul. (ke:r. elnök) Debrecen Ferenc 

József-út 1. .., 

'l'oiYay l::nr6nf küpö:~ü.i, nokl. Delir·eccn, Ferenc József-út 1 
1'c.h:t~:r Ze1~?l'1us dr. hér. (gyóg,yszerészdoktor) l~őrösla~ 

clany, h„1g;vó gytr. 
ToI\·éth (Ezeiht telj. J\Iiskolc Go"1·ae·r-11 9P 
'" l "! R " . ' b J . -..D . .io \·e.r 1 tezso tul. Tállva. 
rl'on1bor ,Jenő dr. tul ( ;_'„VÜ"V~7n1·;s„c]o]·[o1· ] ) _ • .~. .-;.,_ • __ ..,_ o;; ,, ~ „ nyug. czrec es 

Bpcst, XI., Budafoki-út 47-79. 
Ton1bor Sára (lásd: liajdu Ernöné). 
':i1on1bor ·~/n1éri;! (lúsd: cir. Beke Gézáné) 
JL'o111c:-;0u~-! :-lJadár telj. Ungvár, Teleki-~. 1. 
1:01~H~s~_u1;r1 ~rnö kez. Erdöcsokonya. 
'.Icnnrsun;:i Ocliin tuL (rnegyebiz. és kép-v·. tcsL. tag) Ung-

vár, Do111ba!ja-u. 30. 
'.E..'on1ka !ván telj. I\'la"vnróvár. 
~ l -- . b~ 
~oin u1 _i~ai'?lJ· tul. 1Iagyaróvár, I-Iorthy l\L-úl 21. 
To1nor IstYan telj. \lác, I\:onstantin-tér 17 
Tnnioi:i„ I\Iúndor dr. telj. (a Bírós. \Tegyé~zeti Intézet ve

gj-'e;:5ze, v. egyet. tanársegéd) I\:ispest
1 

Báthory-u. 69. 
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1.roinori !'Júndorné dr.Mué sz. Lipj.J'1Y .-lnna I5.lárn. lul. E.:is-
pest, Báthory-u. 69. „ , 

Tc1nor~' Elen1ér bér. I\.iskunhalas, Fo-u. 3. , 
To111nal l<'erl'nc bér. lióclrnezövásúrhely.. .A„~~c:r<.:.ssy-u. 3°1. 
i'foperczer 1sivún ie1j. I-Injcluszoboszló „Jusllt1a" gytr. 
'rrorda E. Csiila (lásd: I~irály Györgyné). 
Torday .:irpád bér. Szentes. l\:ossuth-u. 36. . 
Torda;· Ferenc Yitéz, tul. (n1. kir. honv. Ludovika .A.kad. 

végz.) Bpest, }~_~\T., Erz~ébct l~}rályné-út 100/b. 
Torkos Dénes tul. '()riszentpeter, Fo~u. 13. 
r.rorzna ]){uüei Ill?il1CS, tlll. Bpest, \TII!„ Baross-u. 111. ~ 
'l'ornu1i Ferenc dr. okl. (gyógyszerdoktor) Bpest, XIV.1 

Hungária-krt 15. , 
!forn:ros i~.Jadúr· tul. (l~épv. test. tag) Litke, \Tasut~u. 275. 
Torn~·o~ Lajos kez. JúsZbcrény, 1-Iussolini-lér. 1„9 .. 
'I'orn~·os L;1josné ÖZ\', hélv. J ászberén~1 , 1:1ussoluu-ter 19. 
Tornyos Z\-iiárl!1 (lftsd: dr. Cseh Ist:tvanne) . 
'l'oth.__ .:lnrél nokl. Bpcst, \TI., Dese\V\\rfy-u. 'l~. I. 7. 
TGt.h lstyúnné sz. I-lidYég·i I!i2úria. telj. l\{ezohegyes, I\.öz-

pont. . . 
'.l'ot.11 ,Józs~r o1d. (drogérja) (tari. helye 1sn1.). 
l'li'o'l1 z„·,.,.111<i·•'l <;;-:1-,;nf,„ te11'. Ecrer Ujvilúg-u, 22. I. 1 . .... l „.-, !:! 1.. „_„ •.. --~ . ;:, ' ,_ 
'fóbiús Je!1Ü te1j. (11edichenlia P~t. Erdélyrészi vezetője) 

I~olozsvúr, S::.::'1sz Don1okos-u. 18. 
11'óth -2'-""<lorjún okl. Szeged, I-Iorihy I-Collégiun1. 
r.róth _J„uré! l~ez. c;yör, I\:ossuth Lajos-u. 20. 
1f6th /1tu.·él nokl. Bpe:;L, \'L, Szondy-u. 52. 
Tóth Eéh~ tul. Szeg hegy. 
Tóth D~z:.:;iiné öz·,·. hélv. Egyek. 
Tú-~·h :;:J{•1H:s i::l;:. te1·j. Szabadta. 1-\:ossuth L.-u. 16. I. c1n. 
'l'óth Eien1f~· bér. i\:.öröstarcsa, I~ossuth L.-u. 3. 
'.E'óth En1i1 leli. (drogisla) Debrecen, F'e1·enc József-~t. 2. 
Tóth Er:Llr6-uél ifj. d;,·.~né sz. Gelge1· ÉYn telj. IGskunfelegy-

ház2., 1-Iolló I.-ajos-u. 10. 
Tóth Erzsébet IérJ. özv. R;„né okl. Bpi;st, \TII., Jókai-tér 7. 
Tóth Fereacné özv. hélv. Erc1. 
Tóth Gabriella okl. Sz:ibadszúllás. 
1fútli G(:bor okl. Érd, Szentháron1ság gytr. 
Tóth Gl•za okl. Debrecen, Fercncz József-út 0. 
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Tóth Ida (lásd: Pohl Józsefné). 
Tóth Ilma (lásd: özv. dr. Devai Józsefné). 
Tóth Ilona (lásd: Csapi Lajosné). 
'l'óth Ilona (lásd: Sikari J{ovács Józsefné). 
Tóth Ilona okl. Gyula. 
'.róth Ilona (lásd: 'l'atar Józsefné). 
1fóth Irén okl. Bpest, \T., E'alk l\Iiksa:..u. 16. 
Tóth Irén nolJ. Bpest, XI., Horthy llI.-út 8. 
Tóth István törci, tul. ICecskemét, Széchenyi-u. 1. 
Tóth IstYán telj. (ker. elnök) 11unkács, Nove1nber 10-ike 

u. 1. 
Tóth János telj. Szentes (Kistöke). 
Tóth József bér. Bpest, \TI., Teréz-krt 56. 
Tóth József szeutkirál:,vi, tul. IGskunfélegyháza, Zrinyi-u. 1. 
~í'óth Józsefné ÖzY. he1v. Erdüc.sLd~unya. 
'l'óth Józsefné dr.-né sz. Seress Erzsébet telj. I\:iskunfélet!r-

húza, Batthyány-u. 2. 
Tóth Józ~efné dr.~né sz. :Pab;i. I'.\.Júra tul. 'fö1nörkény. 
'.11óth 1Iatalin okl. Debrecen, Lehcl-u. 9. 
Tóth Eiáhnúu lttl. Bere111end. 
'l'óth ]Iáhnánnó Sz. ~;z, I\én:-i·ci 'i/ihna Lul. B:11:1tonkenesc. 
Tóth Lajos nokl. PestszenLerzsébet, Jókai llíór-u. 23. 
Tóth László szent!drúl;yi, telj. l\'.iskunféleg:yhúztt, Zrinyi-u. 1. 
].

1óth I\liária (lásd: dr. J{iss Inu·éné). 
Tóth Púl tul. I~ar·úcl és Recsk. 
'l1óth Sarolta (lásd: dr. Iiökényessy J.=>ó.lné). 
'i'óth Súndor telj. (ny gyógyszerész szúzados, v. bölcsés;:-

doktorandus), Bnest, J.;::r\r .• Thököl\·-út 117. 
'l1óth Sándor lelj. B.pest, l;{., ·Üllői-út ·105. Sas gylr. 
~l1ót:h '.l'ibor telj. I·~olozsvár, Erzsébct-u. 38. 
1.1óth 'I'ubika okl. Nagykőrös. 
'fóth Zs. JE.úzn1fr okl. Eger, l'~ossuth-tér 2. 
~:ót:h Zsi~n1ondn{~ dr.-nó sz. di'. Szöllősy }farL1nne üt. Dpest. 

XII., ,Gön1bös (Jyula-út 1/h. ~ 
1
.ieóth Zsófia cs. ( lú;.;d: dr. TaLú r :'\.ndorné). 
'.l1oóth Géza inonostorpál:yi, okl. (drogista) Debrecen, Zá

polya-u. 15. 
'i:-0úth l\Eihúly be.sst~ayl'Í, tul. (a Ludov. l~.„kn.d. v. tanára, 

ny. úll. százados) Bpcst, :.'\.., Pongrácz-út 17. 
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. (l" d Polerec7 lrv Gáborné poleric-'foúi.h Olga bessenyc1 as : ,_, ._, 

kai). ·i· l l (főorvos) Nagyvá-
Tót.1•11p;yi-Ten~zl ,József dr. rea J. u · ·0 

r:~a_: Gr. Teleki Pál-u. 2. „ . 
'I'óber 1\1:.rta. (lásd: Papp Jenone). . 

· -'" · t x· II Szobranc-u 1/b. Tölg-j·esi f\.ntal te1J. Bpes > „ . „, . · 
Töplcr Lajos kez. 1vrarcah1 Rakocz1-u. 6. 
Tiirey Béla tul. Bős. . . . . . . _ .. · ) Hegyes-
TCirfik i\rpád tul. (u3sag1ro, sa3toh.ama1a1 tag 

halonl. 
Tö:rilk Endre tuL ICassa. Fő-u 1~4; . 
'"„····1- E<ztcr (la"sd. Gömbös Lorandné dr.-ne). 
J!..ÜlÜ\. '-'•. , ' • • t ") 
m·· .··1- ~·1zell•t (la· sd · Fodor Mar onne . 
R 0

1 o \. \.'( • · · „ · · · 11 t rvos neje. T<i:·öl• C.!vi:iIPrvi nokl. \Tii.l Fehér m. :iaras1 a a ~ 
Tfi;·ül~ <i:vul;· tH•1nes tul. Nvíreg>:há7:a, Ho.tz~l-te,r 1. 
'I'GrHk Ilona telj. Haicluszob?sz~o. y..„os;\1~1:-u. 3 1. 
Törüli: Ilona. okl. Nagybocsko, I~lo!.1ld-nJ,al. 
T(irilk J(nJalin (lásd: dr. Stein Gyorgyne). 
'.~ürök 1:\áhnán bér, Tánióbicske. , ,.,. 
'ff\l•öli: ll1s7.ló Gyula. tul. Győr, D;a!r Fe~·e1;c-u. 11. 
~.: ·· ··1- """'l':1rti111 tul Szeaed Csong-rad1 ;:;ugarut l·L 
~. oro '- :• • · · · ,..... · ', • • 1 1 ' · 'J 
Tö:i'fik Tihrir te1i. P,r-1·p.CT::::.7:1:::z, l\.OSStll"l- Cl ,). 

'1'„";llY "~ lajos tul. Bogács. , 
'l'~.;~~}l~- Ala.losné sz. Bnrl;iú1y Enu;1a. n.~d.' Bo,r;cs. 
'1\.'rnul1e.rnH!.Ull Ernfi te1j. Bnest, x„ ~1 . ...,ct-u .. ' ·. ) 
1'rnuh1;:atz 1-:Ia1'git telj. ?.Táran1n.rossz1get. (~[anchc;.s gytr · 
T.::·::g·("le Sá!Hl(n·· nol::L Pon1áz. I\:ossuth .. ~aJ_os-u. t. 
TrP:der ,J:>nG Szil(n·a 1~cz. Dunt:~.zc.ntgyo1gy. 
'rr6ber -;:;'[:.írta (lásd: Papp Jenone) · 
'I'rutnnter :\ntal t.e-1.i. (gyógysz. labor. tul.) Bpest, XI., 

Bercsényi-u. H. III. 'L 
'rru.nlnier /tnfa1né sz. rranu1ska Sári telj. Bpest. XL. Ber-

csénvi-u. 14. . . 
':i'ruhl I\.áln~{u1 telj. I\:isnest, Joka1-u. 63. 
• . . 1 ., ?Q/ 
•rrz~,·hila P~il nrikL_ B.nest. I._. .<\ ;,ti..a-u„

9 
-- e. 

'.I'~{·heurn Zoltán tcl:i. Ercsi, Fo-u; 1_.. . 
'J'ul;:a ~.'Fioia (lásd: \'.'.Veissbcrger SaI_1dorne). 
•ruluit~_: s21111.or dr. telj. (gyógyszereszdoktor. Szeged város 

föispún!'.'.., egyet. int. tnnár) Szeged. 
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Tukats Súnclo!'né c1r.-n6 sz. dr. Lcinzinp;er ~iária kez. gyógy-
szerészdoktor) Szeged, IIorválh T\Iihály-u. 9. 

Túlies Józfief telj. Tasnád, Szt. László-út ·20. 
Tnn;.-0.e:hy r .... ajos telj. Dre:::~. II.. Zárda-u. 3,1. 
11unyog·i Ferej1r okl. Poklostelek. 
Turányi Géia telj. (1'1.:\BI tisztv.) Bpest, :XJ\T., Iviexikói

út 26. 
Ture„t~n;i..·i S(nuln:;:né sz. Blaskovich Erzsébet okl. I\:iskörös, 

·r<:ossuth Laios-u. 9. 
Tnzsr-n .J:~nnsné ifj. dr.-né sz. It;:achelrnnnn Judit ok!. Hat

van. Tuzson-tnnya. 
Tiirei Er~1ő bér. 11ezöberény. 

Ugendy .K .... §~z1óné sz. Naf:,r;.· EI!n okl. Bpest, II., Vér1nezö
út 6. II. 2. 

Ugry Ist-v1n n1. k-.ir. honv. gyógysz„ Bpest, XII., Gö1nbös 
Gvuln-út 25. 

tJhere'.:?.l~y l;;~_-.;ún teli. Br:est. I'/„ P:ízrnánv-tér 5. 
:i:-.r~fnh1ss~,- :F/í.sz16 no1~1. l"!:őg:véc:z T-Tr,1·thv I\'i.-u. 272. 
1Uih'\!~:i F,nrlrp !:ez. P!1 nfl, .Tól·:rd ?r6r-u. 7. 
r·q:~~1 ,·i G·':.]~nr te1 :j. p:,na, Jú1c:i.i ?\Eór-u. 7. 
"fT-; 1 :r- 1 ~·! ~„~-H~01' J.~C7. J~1'íl., 

lilhf_~:;:i f)·~~:f1r~!·nP ~z. 71:? i:1'1 lfrfn ·nnl:L Érd, 39-ík utc::i 19. 
1.Tj~·::!· 11 s:: ,.S:~1I~ó ~'"ih:,_!:; ::q1r1r:>'.-; r]r·. ·;it'éz, telj, (bölcs2sz-

c'r:kt:r·?') f 1chrerPn. 1((llvin-lf-:· 1'.1. · 
f~-,!~·!'n· ~·7~:tL~·f· te1 i. n:11'iP!!'.'~. T-Tri1·f11v 1-.fiklós-úr 80. 
1'.J:·p·.··r TTn,-1::.:171 Zo11'."!-::l!u~ 1i:~·:. sz. '.'!Ie2ge-:- l::n1:1 iit. l\íezötúr, 

F,1•r1őrl'.-ll. ~-

fT T' ,,;,_!'! "; ;: :•r 
7Tr~ "''"' 1„; ,1" ,. 

~~,;.,;•f'r 'e1j. Rrc··'.t. \TTTT.. tT 11 öi-lü 4~. }T. 3. 
fl·;ndornP sz. :P;cn1es l\Iarg·it okl. Bpest~ 'VIII., 

.12. 
rr„„ •.. ;;,.:;.~-;!{) 11!''.!i h11. J(1nk. 
Vi,·h·í•H:i 1:'·;t;-:~n tel·j. i'ri~knl(' .. \Te,·1~fíczv-1i. 7. 
tT~l·6 1·"·! f"•pz_s!í 0kL Bne::;t. 'JIIT., ,T07s~f-krl Sl. 
Urh{i·rd Tihnr dr. okl. (gyógyszerészdo1;:tor) Peren1n.rton

gyártelen. 
l:Jrhiinyi Viola okl. Bnest. XIII„ \T:~ci-út 87. 
1Jrn1áncz;r-né dr. sz. Gaúl !rén bér. Berettyószéplak, 
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l.h:szinyi z-:.árol~' telj. (I\l:\BI fófelügyelő. a l\L~\BI gyógy-
szcr1:1r :cze~óic,' az OC~yE c'nökc) \TII, p.~-

terffy S.-u. 12. 
{Tsz F~reacnl· dr.~né uszfah:i sz . ...-1..ul Terka ÖZY. telj, (lvl~Ó... V 

gyógyszerész) Bpest, Pochnaniczky-u. 111. :tvI.::\ V kór
ház. 

Utasi János tul. Tószeg. 
U.....-alits Ziatoje tul. \iajsz"l\:a. 
Uzoni Gábor telj. (1Tngyar Olajművek Rt. tisztv.) l{omá

ro1n, Beöthv Zsolt-u. 13. 
Uzonvi linréné. dr.-né sz. I\.or{ur,vi l\lártn telj. Bpest, Zsig-

m'ond kir81y-út 2,1. 
Ürnúissy Bcitlizsf:r ~Iili:lós tul. Süleln1ed. 
Ürn1öss;, \'idor kez. Bnest. III., \,iörösvári-út 150. 
Ürögdy' József bér. I\:iskőrös (Petőfi-gyógyszertár) (buzi-

i.ai tulajdonos). 

'/=-i.ch I\afalin ok1. (QTI f[yó:::vsz. fc~Ugyelö) J-".'o)o:svár. Lc-
vcnte-1i. 18. 

"F:u·z1~!Yf'1{ Ferenc tuL J>T;igybr.c::;kó. 
"'i/~.Hh'S ,J0z~;pf nokL ?ri~l~o1f'., (;crő-u. ·.il. 
\.' '."!~~;í5z Elf,1~ t111. ?-Jvírhf tor. C-ir. .~\ 11non:vi .;\ 1bcrt-t Ó!' 38. 
i7at1~\sz fi\n•enc tcl.i.' Bne~t. \T„ Phöni~i-ll. 5. nv::f. 2. 
17'.;d(;sz G{il)or no1d. }\Tvírb5tor, (]r . .::\pponyi-lér 38. 
1la.dtinY Zo11ún tul. I-Tircl. 
\ragn~;.i.:y f\{~z1n{•r dr. tul. (gvó_gyszer6szdoktor. képv. test. 

trg) Rjk0scsriba. I\ossnth T,;.-H. "1D. 
ii/nh~ ,Jt•11éí .lózs!'f okl. Bpest. XIII„ Szt. I....{1szló-út 35. 
"Vi!l!la .. \?11.rl·;rnf> flt'.~nt• S'./,. f?.'1:1·~1„ .. ,„~;1··-- F.r··.-.. :;'::'~ te'j. 

· (keo:::t:hc1vi drog. t.uL) 1'1.Trtrcnli. Erzséhet-u. 13. 
\raja .:\ndrá~ okl. Bnest. II„ Lövőhúz-u. 26. 
i/n.irla f;yulúné iizY. hé1v . .;\don:v. 
't'aiflr. !Tona (1ósrl: dr. }\Tatolcsiné). 
·~/ajda I~{u·nl:r telj. Tapolca. 
·va ir1a lLa ios kez. Piisnök1ete. /\ rniirl-u. 25. 
·~/a.ina Ilona (l!ísd: .-.\dor,ián Pélerné). 
'!/a.ina J6zsef tuL Bnest! l\T„ 'láci-u. 3,1. 
\Tnjna László tul. Bnest, I\i„ \ 7áci-u. :-1,L 
'Fa.,jner Lajos bér. Rozsnyó. 
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\'rdcníiuy Jen() n1. kir. honvód gyógysz. I{olozsvár. Lin- · 
czeg-u. 8. 

'Valentiny l\latitd (lásd: Péter 1Jihi~lyné). 
\ralI<l Lászlóné dr,wné sz. i\rany Jolán telj. Bpest, VJI., 

Huszár-u. 5. I. 9. 
Valkó Gábor Dénes telj. Pécs, l{ossuth-u. 2. 
Vallon Lajos tul. Hajduszoboszló. 
\'alu ~Józsf>f tul. Iregszen1cse. 
\'an:rúr László bér. Székesfehérvár, 1-Iavranek-u. 2. 
Vardics Darinka telj. Ujvidék, Rákóczi F.-u. 12,1:. 
Varga Antal tul. Békéscsaba, VI., Deák-utca lja. 
\'arga Béla dr. telj. (orvosdoktor) Bpest, III., Flórián-tér 3. 
\'arga Éva okl. Bpest, IX., Üllői-út 39. · 
\'arga G:rula okl. l{eszthely, Nagy István-u. 12. 
'Varga G~·nla okl. fo.Iiskolc, Szentpályi-u. 1!2. 
'\'arga Gyula nok.1. Tab. Somogy n1. 
'\larga In1re tul. fiajduhadház. 
\Tr:.rga In1re rnonostori telj. Pestújhely (1\polló gytr). 
\rarga Istvún Pál dr. telj. (vegyészdoktor, gyógyárunagyk., 

a Rex-gyár gyárvezelöje) Debrecen, l\farólhy Ciyörgy-
u. 5. Te!: 19-GO, 

\'arga. .József kez. Nrtgyvúrad, Gr. Teleki Pál-u. 55. (}ytr. 
'Varga József kez. Békéscsaba. Dc~tk-utca l/a. 
\larga Lász!ó tul. Paks, I-Iorthy l\liklós-u. 16. 
Varga J,úszló telj. Topolya, Té!-u. 'lDD. 
\

7arga :Lúszló telj. 11iskolc, Szt. Erzsébet gytr. 
\„arga Sándor rnouostori, telj. (gyógyúru11agyk.) Bpest, 

I\:árpát-u. 7. nr. 18. 
\rarg<1 SúiH1nrné kihédi ~z. Frankó ?1Zargit okl. Bpcsl. 'l., 

_:\ranv .Ifinos-u. 
'farga Sándorné dr.~né sz. (~lii<'k Erzs{·lJet kez. I\:rusznok

vajcla. 
~„arg<! Zoltún telj. (a 1Iagyar Phnr111a Ill. Lisztv.) Bpest, 

\r„ A.ranv János-u. 10. 
1/argha. Jú1.Ser telj. Szilúgyson1lyó 1 (?l'!egvúltó gylr). 
'Vargha Pál tul. fiajdúböszörn1én:l, Tisza István-u. 2. 
'Fargyassy Gyula tuL Nagykörü. 
~~larrú ..-llaclúr Béla telj. (drogista) Bpest. II., Fő-u. 37 /e, 

\T. 3. 
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\rar;.;a Ernő dr. telj. Bpest, \iill., Práter-u. 23. I. 8. 
\rarságh Zoltán dr.· telj. (szakíró, sajtókan1arai' tag) Bpest, 

VIII.. J ózsef-krt 19. Te!: 3'1-99-GS. 
'Varsányi /\ntal telj. Bpest, XL. Téiényi-u. 15. 
'\larsányi I~éla tul. Budafok, IZossuth-u. 99. 
\Tarsún;·1i I\.Iára. nokl. Budafok (IZígyó g:vtr). _ 
\las íDva. ,Júlia okl. Bpest. 'lIII„ Jozsef-krt 6::>. 
\ías Ilona telj. l{aposvár. Fő-u. •16. 
\'asdén~·ei Ele1nér vasclinnyei tul. (vn1. that. biz. tag) 

l'Tnavatád. 
\Tast1ét~;;·ei Erzsébet; ,·asclén:vei (16.sd: Bácsay ~~ntalné). 
\'asd{•n)·C'~· Ur()Ji:ös(}li: tul. Nagybajon1. 
\Tass .4.lbPrtu(> ÜZ\'. hélv. Oklánd. 
\iass Endre teli. Bpest, II.. Széna-tér l. 
'Tas~; Ist:vúnné (11'.~né :-;z. Jónap ilona telj. Szentendre, Ber-

csényi-u. 1. 
\ias ,Jrn() telj. Bercel. 
\7:1ss Pál dr. kez. ( g:-,rógyszerészdoktor) Okláncl. 
·~/ass Itozália nokl. l\ifarosvásárhely. llonvécl-u. 11. 
-~lattay ]'.:len11!r vatai kez. Gönyii. 
'\·asYárv ]3éláné fit:\. hél\'. Júzzúrokszá11ás, 1Tóczúr-tér 1. 
'Faszkú. I~ajos !elj. (honv. gvóg;.'SZ. aligazgató) 1\:aposvár. 

C:r. Tisza István-u. 1. aj. ·1. 
·vaszúcsik Endre tul. Ökörn1ező. 
'ViipJ1C's J:\i•rcsztcs Ilona (lúscl: I\:iss I .... úszlóné). 
'/úµ:ú l~rnfi okl. (QTI g;.'ógyszerész főfelügyelő) Bpest. 

\TIII.. Fiun1ei-út 18/b. 
l/ú.!~Ú (*;i.-ula tul. Tokaj. 
'Vágó !inn'né sz. \ríztelt>ld ll~ianka. okl. Levendula-u. 5. 
''i/:í.irú Is1xúnnP fizY. hélv. \/il1ánv. 
""Vii.lla.ii Sinos Berta tul. Nyírn1ihá1yc1L 
'lállyún ,Jánosné clr. telj. (gyógyszerészdoktor) Ungvár, 

I\:apos-u. 151. 
'i/ály f!.éza lel.i. Nagyvárad. Rákór.:zi-u. 16. 
'\7ály Gitt-a nokl. Nag'_i,rvúrad (Csillag gytr). 
\TáI:ri ..-lnclor tcl.i. (1f.:\. \T gytr vezetője) l{olozsvá1~, Gr. 

A pponyi-u. 3„l. 
'cúlyi 1,'il;to1· nokl. ( .~;.·ógy{11·u11ug·y]~Cl'C''il~cdö) Bpc:oil. \/JII .. 

Rökk Szilúrcl-u. 1 D. ajtó 11.. 
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i 7{nnos Gvnla. telj. Bpest, V., Báthory-u. 15. 
\i{u:nos !1;1re telj. (vn1. tvhat. biz tag) Ujdiósgyőr, A„nd

ráss:.r-út- 37. 
\'ún1os !\F.anci (Jásd: I{ertészné). 
"\.'án1os l\iiklós clr. tul. (állan1tuc1. doktor) Ujdiósgyör, 

1\_nclrássv-út 37. 
\iún1os Inn·[.né sz. lit'néz Teré>zia telj. Tiszadob. 
\?án10S Rnclolf dr. okl. (áll. tud. doktor) Bpest, 1Iargit-

körút 65. ·v1. 2. 
l/{nnos 'l:ihor J;:ez. Szentgál. 
\ 7án1szrr G;\·uláné Uzv. hélv, Fényeslitke. 
\'ún('Zfl ,'f(izs!•f id. telj. (vállalati cégvezető) Bpest. VTII., 

Népszínház-u. 22. 
'\lán('za ilózsrf ifj. okl. \Táncza és Fóthy kft. sütöporgyár 

és neonfénv_g:.•{lr tnl. i!Znz.~·atói'.1 .. Bnest. XI., Oron1-u. 10. 
'l;i-i·:!flv /\ranh"a (hísd: Beke Zoltánné). 
'F~í;·;lfl~- ~Pl:1 h~1. ((lrngis.i·'l) S.,.c11tc>:c;. 1{ossuth-u. S. 
\.iár:Hly B. I./1szló telj. (J\1.l1„BI főfeliigyelö) TCispest. Pan

nónia-11. 10. 
\ 7úrnrly ]f,{iszló dr. Yit('z íu1. (jogtud. doktor, ország_gy. 

ké1~v„ krirn1ónvff)tnnf1cs0s. Csonsrrf1cl. Csnnfi.d .. !\rncl, 'fo~ 
r011l(\l v»rn1c-:\·.::.1~ tb. fő-:::;:nlgnbír'.li'1. törv11. bi7.. tag, 
1.~f\7j~i:87~rl, hi7ot'tsfi g ~8 gin n F01sőtoronbí l ;\ rrnent. 
T~rs. elnöl\e ;l Pnrlrp11c11-t n&nzüg:vi bi7.ottsflgfinak tn!!ia. 
n :;:70!='"0rli 1~01·ü1ct clí<::7.e111ílln~. rt?: OG:v·E elnöke. sajtóka-
11101·'.1.l t·0'!"\ Bncst. f\i„ Reá1tanoclu-u. 9. 

';,7i>1·a!lY TJ:'is:r16 teli. Rnes!:. I:z .. Lónyay-u. 37. III. 7. 
'V"úrnt1y-Szn1i:n1Ú!'Y Zclhín 111. kir. honvéd g-:i.rógysz. a1igaz

gntó. Bnest. \TI„ R0zsa-u. SG. 
\ 7árncly Tan1ús telj. (Szfőv. tiszfv-.) Bpest, XI .. Fadrusz-u. 

5. fazt 1. 
írárhiró (~y(iri.rynP sz. SpPrlágh Eszter tul. Bpest. XII., Bö-

szörinPnvi-út 3G.1l). 
'F:í~·<1ny i:\IH.:J(Js tH1. I\íe?őtúr. 

\7~íri Zsii.nuoncl tr.l.i. J\[;\ran1nrossziget. :\11. kór11áz. 
lliiry 1íY6n teli. Érse1~ú.ivór, Pistu-u. 23. 
·~l!irhon::.-1 EndrPné old. Bnest. I„ }\_t!ila-u. 65/c. 
l/:'irkon;.·i '?-:'ándor tcl.i. Nn_gykó1ló, Isteni (jnnvisr:lés gytr. 
'Fúrkon~·i 'fiYa<ln!' tnl. }~{lld, 

802 

J; 

Városi Róza. okl. Bpest, XIII., Szt. László-út 74/a. Gytr. 
'Vásárhelyi ln1re telj. Vecsés. 
\'eiszberger Sándorné telj. I{olozsvár. Hitler-tér 13. 
\recsei Nag:v Dezső tul. (várn1. hat. biz. tag) Egeres, Vasút-

u. 94. 
"\

7eiszli:opf \rendel telj. Bpest. \T„ 'láci-út 70. 
\'elcsey Istvánné özv. hélv. Eger, Hunyadi-tér 5. 
\

7elez Rózsa ue1nes (lásd: özv. vitéz gáspataki Gaskó Bé-
láné). 

Velits Ödön lúszlófah-i, telj. Bpest, V1., Bajza-u. 6. V. 2. 
\ 7eljkov Brankóné iizv. hélv. Szépliget. 
\

7enetianer Sándor telj. I<:assa. Horthy ?vL-tér 23. II. 3. 
'\

7enhey László 1.elj. (1v1. ldr. földmiv. miniszteri számv. ta-
nácsos) Bpest, V„ Kossuth Lajos-tér 11. 

Veres Imt·e telj. Adony (Megváltó gytr). 
''eres Pál tul. Tiszalucz, Ujtelep. 
\teres '.l'ihor teleg-di, telj. (az OGyE titkára. jogszi_gorló, saj-

tókn.n1. tag) Bpest. \71., Hegedüs Sándor-u. 17. 
''i/eress . .\ntaI tul. l{irályclaróc. 
"'\leress :'Íclán1 József bér. Csucsa. 
\.

7eress :\rpác1 tul. Szászrégen, l{ossuth LajoS·U. 21. 
''!Feres~ .... 1.rnádné. Cizv. sz. Jenes 1\ornélia és testvérei tuI. 

Bpest·, TI„ Fő-u. 27. 
l/eress Béláné "itéz sz. Csanády Erzsébet okl. (Szfőv. tiszt-

viselő) Bpest. XDl„ Bátorkeszi~u. 38. 
\T eress Endre okl. Ökörmezö. 
\

7eress Gábor kez. Ujvidék, Rákóczi-út 12,1. 
'Feress János .okl. (l\fA.BI gyógyszerészfelügyelö) Bpest. 

XI\T„ La.ios királ:v-útia 185. 
tleress '!l'iária (lásd: Erdélyi Isivó.nné). 
"'i/eréezy Gé.záré iizY. hélv. I<:enderes. 
"Ver1nes Borhúla. okl. Bnest. 'lIII„ Vas~u. 15. 
\.retró J_,ajos okl. (egyet. tanársegéd) Szeged, Briisszeli

körút 13. 
\.Téher Ernő !ul. Petszent1örinc ( ... \11. lakótelep). 
'\.iéher Ernőné sz. B{1r{11ry Elza üt. Pestszentlőrinc (~li.11.

lokótelep). 
\Térsey Géza vé.esei, telj. I\:unágota. 
\rég !„ászló okl. Szon1baihely1 Erzsébet királyné-út 36. 
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'\régh /\ntal dr. telj. (egyeten1i adjunktus, egy. n1egbizott 
elöadó, gJróg'yszerészdoktor) Bpest, II. Fő-u. 49. I. 11. 

'Végh i\utalné dr.·né sz. Berg I\atalin telj. Bpest, II. Fő
u. ,19_ I. 11. 

\Tégh G;yuláné dr.·né sz. !{ováts Lenl;:e nokl. Rákóczifalva 
(lvlegváltó gytr). 

'\'égl1 Ish:ánné özv. hélv. TeveL 
\ 1égh László tul. (városi képv. test. tag, ker. társ<:?-lnök) 

Szolnok, Horthy Miklós-út 2. 
Végh I,ászlóné sz. Barnabás Erzsébet telj. Szolnok, Horthy 

1viiklós-út 2. 
Végh Pál okl. Bpest, X., Fiizér-u. 19. 
\Téli:ony Etelh:a nokl. (nagytrafikos) Békéscsaba, Klebels-

berg-u. 1. 
'\lékon;v István telj. Csepel. II. Rúkóczi Ferenc-u. 47. 
\'ékony .Julianna (lásd: Csóti lvfárkné). 
\iély ,József tul. \Tésztő. 
\1él~· Józsefné sz. Cservén:v Terézia. telj. 'lésztö, IZossuth

u. 114. 
'Vl-rtes ,József okl. Diósgyőr-\Tasgyár. Lónyai-u. 13. 
\Tértes Sándorné sz. i\Iolnár :inna telj. Bpest. IX., Hőgyes 

Endre-u. 1. 
l/értesi .•\.lbert telj. Nagyvárad, Dudek-u. 10. II. 5. 
\iértesi ·Béla tul. Szabadka. Biró .,...\ntal-tér 3. 
\Té.rtesi Jánosné c11-.~né sz. Grúsz Lenke okl. Rákospalota, 

Rákosi-út 189. 
\Tértesi I„ajos tel_i. Nagybánya. FésUs 1\Ienyhért-u. ltl. 
\iida Edit. nok1. Szeg-ed. I\:á1vária-u. 36. 
Vicfa Ef"el (lásd: Czigler Béláné). 
'íida r„~szlú clr. okl. (OIZI-aclj„ orvosdoktor) Bpest, IX„ 

Gyáli-itt 4. 
\'ida T.:íszló tul. lvrohúcs. 
\ 1 id11 öciön tul. Békésszentandrás. 
i'ida Sándorné nokl. Szendrő. 
\ 7iclák0Yits i\atnilló clr. telj. (egyet. 11:,r. r. tanár. orvosdok-

tor) Szeged, Szentháron1ság-u. 1,1. I. 1. 
\'idovszky István tul. Békéssún1son. 
'FidoY:·•:i:lty Is~-.;áun{• sz. F.:al1nár lilon:t telj. B6k6ssún1son. 
"FicJoyszk;v J__,ajos telj. Tatabánya. Rauzinger-u. 207. 
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\TilJúnyi László telj. Sashalon1, Rákóczi-u. 7. 
\'illán;yi Ödön telj. (1'1~'1..BI gyógyszerész gyak.) Bpes·l, \TII., 

Péterffy Sándor-u. 12. 
\Tinczc llugó telj. Beregszász~ Horthy-u. 7. 
\

7incze István tul. Bpest, X., ·Gergely-u. 40. 
\íincze 1\Iih:.lós tul. ICunszentmárton. 
'Vinkler Elen1ér dr. telj. (egyet. tanársegéd 1 vegyész, böl-

csészdoktor, n1. tanár) Szeged, Polgár-u. 2. 
\'inIHtJ' Béla örökösei hélv, Hagyrnád.falva. 
\'iu1u1J· Ist,·án tul. (adófelsz. biz. h.-elnök) l\:01nádi. 
\'innay Ist-ván tul. I\:olozsvár. Hősök-tere 9. 
\Tinnay I>{ü kez. Berettyóújfalu, I„ I\:ossuth-tér 4. 
\'intze Dénes telj. Debrecen1 I\:.on1lósy-út 28. 
"Viola J„ajos tul. Tököl, Szent I1nre-tér 5. 
\ 7irágh 1\.ladárné sz. \'irágh Jolán bérl. Pestszenterzsébet, 

Székelyhid-u. 6. 
\'irágh Gy. Sándor telj. Szatn1árnén1eti, Hunyacli-u. 18. 
\'irágh Sándor honv. gyógyszerész aligazgató, Bpest, XII. 1 

C:ön1bös G:yula-út 25. 
\"irág:h Zoltán telj. Györsövényháza. 
'Virágos l~szte.r telj. Bpest, \illl., 1rúzeun1-krt 18. (Gytr). 
'11/itúl;-.·os Júz:scf telj. rn. kir. ho11v. gyógyszerész aligazgató, 

1Iiskolc, IColozsvúr-u. 3'1. 
·vitéz J~ndre telj. (gyári vegyész) Bpest, \TIII„ Bókay Jú

nos-u. 26. I. 5. 
\'itéz István dr. egyet. Jnagántanár, telj. gyógysz. orvos

doktor, Bpest. IV., Királyi Pál-u. 16. III. 1. 
'Vilos Gáborné sz. !...t1ka Edith telj. Csíkszereda „Fekete Sas" 

gytr. 
'Viisek János tul. (1IÉP járási titkúr 1 vn1. törhal. biz. tag) 

I\ula. Horlhv-tér 2. 
\'izsay Ilona nÚkl. Bpesl~ II. 1 F'ö-u. 5·1. (Gytr). 
''izsloY!-izli:~· Lászlóné özv. hélv. Dunaszentgyörgy. 
Vizsolyi József dr. telj. Bpest, VIII., Mária Terézia-tér 16. 
'\iiztclck;y ]Jian~a (lásd: Vágó Irúréné). 
\iizy József telj. <Gyógyúru.nagykeresk.) Bpest, \'L. \'örös

marty-u. 25/a. 
'\/oda f~usztú\' dr. i.ul. Losonc, Rákóczi-u. 31. 
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\Togelsberger 'Vild:or tul. Tiszaistvánfalva. 
\'ogl lielenH.'n Lajos tul. Szentflilöp. 
\'oisa István okl. SzatnHirnén1eli, 'l'eleki-ú! ·l2. 
\roiih József -telj. l\Jagyarlápos. 
Voith László kez. N a.gyilva., 
\roith iltszlóné sz. Bibú Ella telj. Nagyilva (Nagyilva 

gytr). 

Voith ~Iihály tul. Gyergyóalfalu. 
Volánszh:y Ferenc Lul. Felsöbalog. 
\'olánszky Viola (lásd: Farkas Istvánné). 
Vollveitcr Frigyes tul. I\:iskér. 
Vollveiter llenrik tul. \Törösn1art. 
\'ondra. Antal dr. tul. (jogi és államtud. doktor, absolvált 

orvos, ker. elnök) Pécs, Benyovszky lvfóric-u. 33. 
Vondrák József tul. Borota. 
Vozáry Mária tel. Almosd. 
\'lHgyesy Jolán (lásd: dr. Bran1n1er Jenőné). 
Völb>J-'i Jolán (lásd: dr. I(rammer Jenőné). 
\Tf.)rös /i:ndor tul, Páka. 
'\Téirös .-lndrás Szabadka (Szt. József gytr). 
'Vörös József nokl. Szabadka, Deák-u. 8. 
'\.'Urös Sándor lttl. Földeúk. 

\'uies itiátyús tul. Péln10nostor, Ifossuth-u. 515. 
\'uits San1u tul. Zon1bor, Trefort-u. 6. 
\lukasinoYits Dusán tul. Osové, Fő-u. 95. 
\'uli:ovics Dusán tul. J{áty. 
\'ukovity G;yürg;y tul. ICiszács. 
\'ulkán I„ászló tul. IZrasznabéltek. 
\lullián Lászlóné sz. l\iolnár Ilona telj. IZrasznabétlek. 

\Vach I\atalin telj. (OTI tisztv.) l{olozsvár, Eötvös-u. 5. 
\Vachsn1ann .IIugó tul. Borgóprund. 
\\'achi:er János tul. Nn.gykáro1,y. 
\.Vagner Ernő telj. Bpest, L"\:., Ferenc-krt 39. I\7 • 2. 
\Vagner Erzsébet kez. I<aposvár, Zrinyi-u. 2. 
\Vagner I\Jára _l\.Jn1ásgalgó. 
\\ragner i\-Iária telj, Nagykároly, :i\{eliuda-u. 3. 
l\'agner \'ibnos dr. örökk tul. Teke. 
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Whal Jenő József okl. (illatszert.) Bpest, XIII., Szent 
László-u. 25. 

\Vajda G~·örg-r telj. IZassa, Fő-u. 46. 
Wajdits G,·örgyné özv. hélv. Bonyhád, Horthy lYI.·tér 10. 
\.Valig-urszli:y .•\utal tttl. Nyírbogát. 
\Vallenfeld i\lihály tul. Dunabogdány. 
\Yallner !~ezsöné özv. hélv. Ugod. 
\Vallon Lajos tul. tiajduszoboszló, \Tértanuk-tere. 
\Valter Júzsef tul. Zon1bor

1 
Szentháron1ság-tér 5. 

\Valter Leóné dr.~né sz. Guttinann Erzsébet okl. l{.olozsvár, 
1Iagyar-u. 4. 

Vrandrúk JózseJ tul. Borota, Szt. István-u. 107. 
\Vappenstein l\iarcell tul. Dunaszerdahely, Fö-u. 98. 
\Vappenstein i\iiarcellné sz. Freund Etelka telj. Dunaszer~ 

dahely, Fö-u. 98. 

\Vass Lajos okl. Nagybánya, I\:ossuth Lajos-u. 33. 
\\'atta:r Iiornélné özY. hélv. Emőd. 
\''i/úgner Erzsébet kez. J\:aposvár, Zrínyi-u. 2. 
\Veber .~lnclrás tul. IZunheg}'8S. 
\Yebcr ..:\.rpád telj. (ny. honv. gyógyszerész-aligazgató) Bu

dapest. \TLII., C:yulay Pál-u. 16. 

\.Yeher J)ezső dr. Lul. (bölcsészdoktor
1 

egyet. 111cgbízolt elő
adó. az OGyE tanüg_·~,ri biz. elnöke, az Orszúgos ICözcg. 
Tanács tagja) J3pest, \ 7III., PrCtter-u. ·15. 

\Yeg·hoffcr ;Hildús telj. Bokod. 
\Veigl ])ez:-;ő tul. Pécs. Pécsvúracli országút 27. 
\Veig-l ,Júzsef telj. Szabadka. 
lfeiler !?éter tul. Bácsorclns. 
\Veinherger :'1rn1in teij, 1Iagyarn1ccske. 
\Yeinher.~~;erné okl. 1-Iuszt, Belhlen-u. 12. 
\Veinherger Lász!ú telj; Lé\·a. ?-.Jussolini-u. 17. 
'i.1'einbergcr .liildús telj. Sátoraljaújhely, 1Iolnúr I.-u. 1. I. 
\Veingiir!ner K!úza okl. Ujvidék, .:L\lus.solini-u. 12. G,ytr. 
\Veiner Leúné ÜZ\". hélv. Alcdgycseg_y·húza. 
\l'cinJclcl .Jenő dr. Lelj. Ujviclék, Rákóczi F.-u. 18. 
\Yeinrieh IIilda telj. Púpa (\iúrosi gytr). 
1Veinrich 1\úrol;vné (izY. hélv . ..:\ranyosr:nedgycs. 
l'\.'cinrich Öd1in tul., i\Iag,yarltipos, J?ő-tér 2G. 
\Ycinrich Zsúfia (lúsd: c;önczy Súnclorné). 
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\Veisn1ann li'lóra (lásd: Csillag Pálné). 
'Vfcissberger Sándorné sz. '.i~uli:a. 'Viola telj. IZ:olozsvár, Egye„ 

ten1-u. 3. 
'ir'Vcisz .-!.lfrédné okl. Pestszenterzsébet, Thurzó-u. 19. 
lVciss Béla kez. Son1ogyjád. 
\Veisz Ignác telj. Sátoraljaújhely, Rákóczi-u. 7. 
\Veisz In1re telj. l\:irályhcln1ec (1'1egváltó gytr). 
'\Veisz .J.Iargit telj. I\Iunkács, Zrínyi Ilona-u. 11. 
\Veisz i\Hhály kez. I\:únszentrnárton, J{ossuth Lajos-tér 56. 
\Veisz Rezsőné d1-.„né sz. dr. \Vessel li'lóra telj. (vegyész, 

orvosdoktor) Bpest, V., Rudolf-tér 4/b. V. I. 
\Veisz Szigfridné sz. Gruber JanlG.1 okl. Debrecen, Ferenc 

József-út 81. 
\Veisz Tibor telj. Szeged. 
\Veisz \'ihnos telj. Ungvár, Drugethi-u. 4, 
\'!/eisz Zoltán telj. Ungvár (IZ:orzó gytr). 
\Veiszherger Ferenc tul. Hajduclorog, \iasvári Pál-tér 1. 
\Veiszhausz Jenő telj. 'I'écsö. 
ll'ei!-izhausz Sándorné özv. hélv. \Tágfarkasd. 
'iVciszkop.f \icndeI telj. Bpest, '\/., \Túci-út 70. ll. 11. 
\Vekele J ... úszló telj. Gyorna, E:ossuth Lajos-u. 7. 
\Telhnann liárol;vné iizv . .sz. i(oncz Berta hélv. \iár1nezö. 
\'Felt Ilona telj. c;yöngyös, Hanák-tér 5. 
\Vencz-ei Lajos tul. Pestszenterzsébet, I\:ossuth-u. 29. 
'tVenger László tul. Púlfa. 
Íil/enk I~éla tul. Sződliget, \'.Verböczy-u. 28. 
'\Vcnner Sándor kez. Poroszló. 
\.Yeöres G;vula- budakeszi, tul. Bpest, XII„ I-Iidegkúti-út 2. 
\Vei:irt>s Súndor dr. huclalH•szi, kez. Bpest, XII., I-Iidegkúti-

út 2. 

\Verrs ,Józsefn(, sz. iVeilancl 01,!!;a okl. Szentes, I\:ossuth
u. 12. 

't1'erner I ... úszló dr. lelj. (gyógyszerészdoktor. tanársegéd, a 
SchoLlola. rL. igazgrrtója) Bpest, XII., J{léh István-u. 112. 

\Yerthei:n1er l!;rnéi Lelj. Bpest, _.:.\Jkotinány-u. 21. 
Tl,Te:-isel JF'lóra dr. (lásd: dr. \1/eisz Rezsőné). 
1-Veszeio\·szk;r IGr:r.séhet tul. Salgótarjá1L 
'i,'l,'eszelj· Ferenc okl. (a Chinoin Rt. tisztv.) Bpest, XI„ 

Eclö111ér-u. 6. 
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\Yc;r1nann Félix kez. Bpcst, IL, l{risztina-lér 9. 
~l--éher .~indrús tul. Parajd, Fö-u. 567. 
\Vébcr „1rpád in. kir. honv. gyógysz.-aligazgató, Bpest. 
\Véher Dénes özv. bér. Baja, Eötvös-u. 3. 
\.Véber Dénes tul. I\:.únhegyes, I\:ossuth L.-u. 554. 
~Yéber Dénes telj. Ózd, 1-Ieggyestető 51. 
\Véber Gábor ok.!. (egyet. gyak.) Bpest, '\/III., i/ajda Hu-

nyad-u. IG. I. 'L 
\Véber Gyula bér. Szabad·ka. 
\Véber (t)·utáné sz. \Vinter Elza telj. Szabadka, 1-(atona-u. 28. 
\Véhel Józsefné sz. Ife,·cs Ilona nokl. I\:olozsvár, Honvéd-

ulca 132. 
Wéber László lelj. (1IÁVBBI. tisztv.) Bpest, XIV., Szik-

szó-u. 13. 
\\'éhl:r Ist\·áu tul. Io.-'Iiskolc. 
\Vida G~·ürg.)· okl. IZ:assa, l\-íészáros-u. 18. 
\.Vidder Endre telj. 1íarosvásárhely. 
l\'id<ler In1rc dr. telj. Nagykároly, I\:aplony-ú. 8. 
Widder Lm,· (lúsd: Dudás Andrásné). 
Vficlder Sándor dr. tul. (gyógyszerészcloklor) Nagybánya, 

Fő-tér 5. 

\-Vidcler 1'ibor telj. Ipol}'nyék. 
1't'fid1nar J.>ia (lásd: dr. Fábián Einilné). 
\Vidrich Júlia telj. Baja, Petőfi-u. 77. 
Vi.'idrich i'.\úrol;v telj. Bpest, \TII„ Barát-u. 9. L 2. 
\Yiclrich I\árol;vné sz. F'arJ;:as \'eronika nokl. Bpest, \ 1II., 

Barút-u. 9. f. 2~ 
\Vidri('h I„úszlú tul. Te111erin. 
'\.Vieder!e('hner ii'erenc telj. Szon1bathely, Szentháromsúg-

tér 0. 

'\Viedri<'h Júlia telj. Teinerin, I\ossulh Lajos-u. 724. 
\Yieland :Borbála telj. Soroksúr, Grassalkovich-u. 59. 
l'\.'ieland .D{~nesné özv. hélv. Gyula. 
\'Vicland G;\·nJa ifj. telj. Sarkad, Piac-tér 18. 
\Vieland (tyula id. tul. (1negyebiz. tag) Sarkad~ Piac-tér 18. 
·~;r eiland Olg;1 (lásd: \\i eres Józsefné). 
\Vient•r Jenfi <lr. tul. (bölcsészdoktor) Szo111bathely, Erzsé

bet királ:rné-u. 36, 
\'riener Jen6né dr. nokl. Szon1bathely, Erzsébet kir.-né-u. 36. 
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\Yiesner Lnjos hélv. Bpest, XII., Br. Eötvös-út •!. 
\\''iencr Leúué özv. sz. u:.ohn Irén hélv. Battonya, 
\Vinuner li:ároly dr. okl. (1n. kir. honvéd gyógysz, föhad-

nagy) Bpest, VIII„ József-krt. 66. fszt. '1. 
\Vhnn1er Síindor Csongrád, Szentháro1nság-tér. 
\Vinnner \'ihnosné özv. hélv. Sárszentn1ihály, Fö-u. 12. 
l\lilhnanu Ottó dr. tul. (gyógyszerészdoktor) Bpest, VII., 

Erzsébet-krt 23. 
\Vilhnaun Ottóné dr."né sz. i'elegdi I\Iária. telj. Bpest, VII.

1 Erzsébet-körút 23. 
Willy I\ároly tul. Báta. 
\Vindisch Richárd dr. okl. (nyug. gazd. akad. tanár) Bpest, 

I., Szent János-tér l/b. 

\Vinkler Dénes okl. (drogista) Sopron, Deák-lér 49. II. 
\Vinkler Ferenc okl. Gyula. 
\Vinkler GJÖl'!,,'J' kez. Iio1nját, Fő-u. 2,16. 
\Vinkler Ilona .telj. Bpest, \T., \íiln1os császár-út 54. 
\Vinkler Ist·ván tul. l{omját. 
\Vinkler Ferenc tul. Gyula. 
\Vinkler László tul. Diószeg, Fö-u. 16. 
\Vinkler Oszkárné !'iZ. LoYas :lnna telj. Sopron. \ 1örös-

n1nrty-u. 10. II. 
\Vinter /idolt' nokl. Pálháza. 
\Vint:er Elza (lásd: \\Téber G_yuláné). 
\Vinter István okl. Bpest, II., Gr. Balthyán:y-u. 29. II. 
\Virker Erzsébet (Jásd: dr. Jonásch Gézáné). 
\Virker János tul. Rúkoskeresztur, Pesti-u. 69. 
\Virk1nann „\rpád kez. l'darcn.li, Széchenyi-u. 2. 
'\Virtschaffer iliihály okl. Rin1aszon1bat, Rákóczi-u. 6. 
\Visner l\Iárta (lásd: dr. Schntiedt Dezsőné). 
\Vittn1aun Elezuér Lul. Bpest, \ 1I., :\ndrássy-út 99. 
\Vitbnanu J„ászló nokl. BonJ.rhád, fiorthy l\liklós-u. 10. 
\Vokalek Elza tul. Beszterce. Horthy Aíiklós-út 25. 
\Vokalek l\ároI;\-- JLTeinz kez. Beszterce, Horthy 1L-u. 25. 
Wolf Béla telj. Bpest, VII., Thököly-út 63/f. 
\Volf Jenéiné dr.Mné okl. Szarvas. 
\Volff Dezsfi nén1etprónai tul. (m. kir. kormánytanácsos) 

Bpest, Pozsonyi-út 47. 
Wolff Erika (lásd: Gross Mihályné). 
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\Yolff Ern(í tul. (képv. test. tag) Óradna. 
\Volff .Jenc'.i tul. Óradna. 
\Volff Lajos nén1etprónai1 lul. (a Bpestí Gyógyszerész 1'es

tület elnöke, a OGyE társelnöke) Bpest, XII., Német
völgyi-út 56. 

Wollner Lipót telj. Balatonalmádi. 
\Vonház István dr. okl. Érszabolcs. 
Wortner Béla telj. Palánka (Védanya gytr). 
Wölfner Márta okl. Bpest, VII., Sándor-n. 6. I. 5. 

Zabolai Császár Zoltán okl. Bpest, X., Gyömrői-út 49. 
Zachariás László okl. Érmihályfalva lvlarkovits gyszt. 
Zachár IH1roly tnl. Bánhida. 
Zachradnitzky Zsigtnond telj. Bpest, XI., Horthy 1Iiklós~ 

út 51. 
Zafir Sándor kez. Bpest, XII., lvlárvány-utca 24/a. 
Zahár l\1ikló!-iné dr.Mné okl. Gödöllő. 
Zahoránszl;:y Er,·in dr. tul. (orvosdoktor, törvsz. hites szak

éi·tő) Bpest, VI., Lehel-u. '1/c. 
Zaka .íllária férj .. "1.lapi ."lndorné telj. Endrőd (1vlegváltó 

gytr). 

Zakar Sándor ürök. hélv. Szeged, \Taléria-tér 1. 
Zakar Zol!ánné özv. I~ut:hJ- Gizella. tul. Szeged-Röszke. 
Zakariás Arpád lelj. Bpest, XIII., Meder-u. 8. 
ZaJ;:ariás István bér. Sepsiszentg}rörgy

1 
Bocskay I.-u. 23. 

Za.kariás László okl. l\Iarosvásárhely, „F'ehér !{ereszt" gytr. 
Zakár Györgr okl. Szon1bathely, heö-kórház. 
Zalai Dezső dr. kez. I<:ispest, II., Fő-tér 2. 
Zalai Edit (lásd: Papp Tiborné). 
Zala E1nil tul. }Iajduszoboszló, 1Iajor-u. 2. 
Zala Ernő nok.l. J{aposvár, Fő-u. 19. 
Zalai János tu.!. (a Nen1z. Bank cenzora, ker. elnök, városi 

képs. tag) Szekszárd, Széchenyi-u. 49. 
Zalai Jánosné sz. nagyfüssi JIIalászy Ilona telj. Szekszárd, 

Széchenyi-u. 49. 

Zalai I\árolj· dr. tul. (adófelsz. biz. tag, gyógyszerészdok
tor, ker. elnök, a J\Jagy. Nemz. Bank váltócenzora) Ceg
léd, Gabody-u. 7. 

Zalay J„ajos tul. (megyebiz. tag) Orosháza, l{ossuth-tér 9. 



Zalúnff;\· G;rörg:r kez. 1\.knaszlatina, I\:olozsvári-út .29. 
Zalka illargit telj. Bpest, II„ Batthyány-u. 1. 
Zanda Gergely okl. Bpest, \TII., Rákóczi-út 86 
Zartl László okl. (kultúrmérnök) tart. helye i~meretlen. 
Zat:hureczlry Zsigznond László dr. telj. (gyógyszerészdoktor 

szakíró, orvosi kén1iai első tanárse 0 éc1) J{olozsvtü·' 
I{ert-u. 6. b 1 

za,·aros I>iroska (lásd: Szilassy ~i\ndorné). 
ZaviHa l1iúria telj. (OTI gyógysz. felügyelő) Nagybánya. 
Za;r Ihna gróf telj. Bpest, II., _i\dy Endre-u. 1. 
Z~ulor István lelj. Zalaegerszeg, Petőfi Sán<lor-u. 22. 
Zaclor~· G~·ula lelj. (MABI uyóoyszeresz) Bpest VII Ist-

ván-út 3. b ::> ' ., 

~~1gon Is!vú11~1~ okl. (OTI. tisztv.) Bpest, VIII., Fiumei-út 19. 
Zagon Jozselne sz. Fritz Erzsébet okl. Nócrrádverőce 

Brassói-u. 16. 0 
' 

Záhon;yi Géza József I\ároly dr. tul. (gyógyszerészdoktor) 
Budakalász, Fő-u. 14. 

~:uubó László tul. Jánoshalrna, lvlolnár János-u. 1637. 
Znora;v Bertalan dr. telj. (gyógyszerészdoktor, adjunktus 

az Orsz. I\:özegészségiig_1.·i Intézetben) Bpest, II., Garas
u. 9. I. 

Zhoray iirük. héiv. Bpest, III., Polgár-tér 7. (és 1\Iargit
sziget). 

Zclell(•k Rudolf telj. Bpest. VII.. Thökölv-út 30 
Zele !Terenr1~é ,·itfz dr.-né sz. San1arjtii ·~viola. okl. Bpest, 

II., Br. L1plhay-u. 5. II. 17. 
Zeienlu1 R!úria okl. Orosháza, I~ond-u. 32. 
Zernpléni Er1!Hné sz. liajor }iag<lolna. okl. Balassagyarnu.it, 

lvfagvar l\.Ol'Oila crvtr 
Ze1upif1;i !iiikló:.;né ~~·: Reehard JJiargit telj. Bpest, Nyucraii 

gytr. · 0 

z~~righ IErzsébet (lásd: G:vcpessy Ferencné). 
~Z~~eglcr .ulien1:ik .r~l. Székelyudvarhely, I\ossuth-u. 5. 
„J~ener i\Iarg-11: (lasd: Beck Ernőné) . 
.l1h Gizella telj. (Jl.1A„BI sef!éde-vóe-uszerész) B ; i:-II 

P • f · ._, ,_,„ ...,.J peSL 1 \t ,, 
eter fy Sándor-u. 12. 

~~Iah~ ~·~ndrús !tez. Egyek („Isteni Gondviselés" g:ytr) . 
..,.i1Ialu I\1ss ,,..\tüla. telj. Pestszcnterzsébet, „Alsó ..:-\.psa-u. 4. 
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Zilahi füss i\Iiklós lelj. (GYÖJA tisztv.) Bpest, V., Alkot-
rnány-u. 16. I. 

Zitna:r Lá~zló tul. I\ecske1nél, Nagykőrösi-u. 12. 
Zinunern1an11 :\rntin kez. Szolyva. 
Zin1n1ern1ann Jenií telj. 1viezökaszony. 
Zipser Gizella okl. (drogista) lviára1narossziget, Várady 

Gábor-u. 8. 
Zipser IstYánné sz. Iien1én;r Etlith telj. (a Chinoin rt. 

tiszlv.) Bpest, \T„ v:.rahrmann-u. •15. f. 5. 
Zirkelbach \Tiln1os ~elj. Bpest, I\T., Horthy István-krt 6. 

II. em. 1. 
Zirkuli Róbert telj. I{olozsvár, 1Iagyar-u. 13. 
Zitrisch l\iúrta telj. Győr, Jókai-u. 4. 
Zlinszky Endre tul. Ujdo111bóvár, Eszterházy-u. 5. 
Zlinszlry- Endre ifj. telj. Ujdon1bóvár, Eszterházy-u. 5. 
Zlinszky ,József tul. Dunv.földvár. Erzsébet-tér 3. 
Zlinszky Ti.bor ok1. Pécs, I-Ionvéd gylr. 
ZioezJd G;rör~- tul. Tótkomlós, Ii:ösök-tere 2. 
Zohel I-Ier111an tul. Bánffyhunyad. 
Zoltán Béla Cirök. tul. Bpest, \T„ -\\Tekerle Sándor-u. 21. 
Zoltán Gyiir~;\· dr. kez. (gyógyszerészdoktor) Bpest, \T,, 

\\7ekcr1e Súnclor-u. 21. 
Zotnhor Y,.,ajosné sz. I\urucz l'Gva telj. Szikszó, II. Rákóczi-

Ferenc-u. 10. 
Zornhory Béla telj. Bpest. \TII.. Fiun1ei-út 25. I\T. 1. 
Zon1hor:r Béláné. okl. Bpest. \TJJI., Fiumei-út 25. V. 1. 
Zo1nhor;r Géza. nr1nes johhahúzi és zon1hori tul. I{o1náron1, 

I\ossuth-tér. 
Zo111hory Gyiirf.,Y)·né íizv. tul. JászkaTajenő. 
Zon1hory I\lúra jóhaházi és zornhori (lásd: Gaál Tiborné). 
Zcnnhor;v Zoltánné ()z,·. sz. Csuka, I\[argit telj. Bpest, XL, 

Szent I1nre herceg-útja -L f. 1. 
Zoncla Gergei;\· okl. Bpesl, \TII.. Rákóczi-l1t 86. 1. 2. 
Zordon Gyula telj. (fővárosi tisztv.) Bpest, VIII., Sándor

utca 23/a. 
Zóhor Frig1·esné okl. (~'f~L\BI tisztv.) Bpest, VII .. Péterffy 

Sándor-u. 8. 
Zöldág }!argit (lúscl: özv. I-Ialápl_ Lászlóné). 
Zucker '\lil!uos telj. I\assa, Fő-u_ 67. 
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Zwick Rezsö tul. Ada, Kossuth Lajos-u. 4. 
Zsarn:iy János telj. lvliskolc (lvfegváltó gytr). 
Zsarnay Lajos telj. (Szfőv. tisztv.) Bpest, VIII„ Népsziu-

ház-u. H. IV. 3. 
Zsarnay itlárta okl. Bpest, XII., Tu!aros-u. 29. 
Zsámbok;\~ János tul. Nagykőrös, Encsi-utca 2. 
Zsibrik Stefánia (lásd: Csapó Heim Józsefné). 
Zsign1ond Irén okl. (tanársegéd) I{olozsvár Dávid Ferenc-

utca 21. II. 3. ' 
Zsigrnondovics Géza üt. Nagyvárad, Gr. Teleki Pál~u. 2. 
Zs?govits l\liJdósné sz. l\Ieg·yer;v IIa.jnal okl. Berettyóújfalu. 
Zs1ros I1nréué dr,wné sz. Szabó Erzsébet telj. lvfunkács, 

Almássy-u. 8. 
Zsíros TilJor (Antalffy) okl. (MABI tisztv.) Bpest, Pé-

terffy Sándor-u. 8. 
Zsirothyn J_,ászló, gróf, tul. Tápióbicske. 
Zs1návec Dn,viuka tul. Tvfuraszon1bat. 
Zsoldos Eszter (lásd: dr. Szellő Balázsné). 
Zsoldos G;vörg;yné sz. Dudás Etel bér. l\íískolc, I{azinczy

u. 32. 
Z:sögön ... ~rpád kez. Nagykőrös. 

'JJ'örvéU'lyszélci hites szakértők: 
.. -4..ltalr!nos r1yógys,::cr~~:r:·c1 i és i:cgy(:s.:cti szakon: Re1netey

F~1:~p Tibor ok:!. gyógyszerész, állan1i gyógy.szertii.l'- és labo
raL_or1u1nv~ze:ö. Sa.rkacli-Na.gy Sándor ol;J. gyóO'yszerész OTI 
f,>yogy.szeresz-felügyelö. 0 

' 

Gyógps::::ertár cladrisi (·s lit.'rbcadá.si s,:ako11: I\'.öhahny László 
ok1. gyógyszeré.sz. 

\Tagyés:::cti. s::ako11: clr. Erdey-Gruz Tibor okl. O'Yó"'yszerész 
e~i,et r'I' ta11, J R -- B'I 0 0 ' '? _ : . · \. _ ar, e r. auay e a oli:J. gyógyszerész, ny. k.ir. 
b1rosa.-?1 veb?'e.sz, dr. Fridli Rezsö okl. gyógyszerész, kir. bü·ó
s8.gi fo~egyesz,_. egyet. 111. tanar, dr. diódv<iraalyai 1vlili:sa Gyula. 
oli:l. gyogy.szere.sz, 111. l;:ir. honv. gyógyszerész-aligazgató. 

Leltárak árkiszá111ítási1: 
ICoppenclorfer G·ézrr, Buclape.st. \iI., I·Iegeclüs Sánclor-ulca 

17. (Terla szöv.) 

Re!alcsátorok: 
.• Az OTI-11cíl: dr. Joó Délia, dr. Györffy Endréné, dr. Szarka 

Istvanné, vitéz 1\Tóry Ta111jsnC. !(ádúr !(lúra, 1\-Iikó István, 1VIoj
zcr 1\'likJós. !{oncz IstvJ.n, Osztián Lcnl\:c, Balassáné Stecz Livia. 

...-1 Jl1.:1Bl-1Hil: \tárady László, Bartha Tivadar, 1Vlészáros 
Tibor. 

Dollcínygydri B. B. !.: Sin1on A.ndrás gyögysz., belügy1ni~ 
nisztériun1i szún1vevösé.gi tanácsos. 

Jl!.i[\r B. B. I.: Szilág:yi Géza vezetö gyógyszerész. 
Pos!rr- B. B. !.: Zorclon Gyula fővárosi gyógyszerész. 
Postatakarék E, B, !.: Szélcely János gyógyszerész, bel-

ügy1niniszteériunü .szá1nvevöségi tanácsos. 
Szi:kc,<,·förcírosi Segítő ..:llap: Szöllösy István, Hankus Lajos, 

dr. Csontos 1\Tútyás, Balla Ilona. 

Budapest S,::(:kcsjöL·<Íros Ii:ö:::T.:Orliá-:ai: Bztrthos Endre, Dá
vicl Endre Nándor. !(endercsy Lajos. 

1ll.:i1r Gépgyár: !{cnéz Lídia. 
Pesti ,l!<tff!Jar Ii:crcsl.-cdcl111i Bulik: Dudás l1..nc1nis gyógy

szere.sz. 
Györ-1lloso11-Po.::so11y 1"<ir111cgyc: Dalibor LUsz\ó gyógy

szere.sz. Győr. 

Jluyri11 rcfaksátorof.-: Fontos Jenö E:ispest, Brandtner Pál~ 
utca 36. - B:ínyay (Berkovics) I{úToly, BudapesL, V„ Ipoly
utca 18. I. ;;:. - I\:un Fercncne, Budapest, \TII.. I-Iunyadi-tér 12. 
- .:\c1an1kovits Lú.szló, Budapest, XIV., !{övCr L.~u. 63. - Bán
kuti Zsig111onc1, Hatvan, C.saba-u. 6/a. - Blun1 Zsign1ondné I-Co~ 
n1úron1, Náclor~u. 38. Gergely 1Iiklós, Szeged, J\'f<:n·git-u. 26. 

DJt~Rt~OL 
ovónvsrnruegyészeli OVHr líll. 
B IJJ D A P E S 'JJ', XIV. 
litrngéiriCJ-körnt n 4 sz. 
Telefon: 497 -597 

A 220.000 számu Be!-

ügymin. rendelet sze~ 

rinl DAR M 0 L csak 

e r e d e t i cso-

magban árusithaió ! 
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Gyógyszerészetlanhallgatók az 1943-44. évben. 

A budapesti egyetemen. 

A1nbrus G:vörgy 
Andr3ss:.' Etelka 
Bartal Sándor 
Betegh I<ároly 
özv. Bőh1n iVIiklósné 
Buclahúz:.' Ildikó 
Duttinger Márta 
Brandenbcrgcr Gyula 
Both !{a talin 
Burián .A,.ntnl 
Bohus Éva 
Borclús !(úrolv 
Csóka ,Jolún · 
C::..igás I~úln1ón 
Csengeri I\'Iagdol:1a 
Czurk.:'1 1\'Ia_gdolna 
IJclingo\vska I..;:rystyna 
Dcrko\vska Lcokadia 
Dvorszkv !(arolin 
Dúvidhilz;.' Ilona 
Dun~ycrszkv IvT{iria 
Dcdinszk;.: Ilona 
Engcrt IVIúria 
Fényes Judit 
Grcg~ics l\'Iargit 
Fricclli Anna 
Gcrgel:v Júnos 
Gáthy Eva 
Gregorics E. 
Haiisingcr Lajos I\'.árol;.' 
I-Iartai IVIária 
Iíorvúth Henrik Dezső 
fiidassy Zsuzsanna 
Hönigh A.nna Piroska 
Hábel Isi.vc.ín 
T-Torv{1!h Béla 
L:.;nits G;.·ör1\· 
Tlecsko Tatjána 
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Jaszovszkv 1\1Ia,qdolna 
.Túró Istvún Szilveszter 
Istenes lVTúria lVIagdolna 
Jeges Adél 
Jéinás lVIatild 
I(údas I(úroly 
1'Colos Ede 
J(anúsz Nagv János 
J{auflnann lVIargit 
I<nappig István 
I(an1reiner Endre 
I.:::irúl:v Ilona 
I{<íllav TibDr 
J(iszcl;.· 01.:;a 
J(ocsis l\'I0rta 
Lada Eva 
Lúszló Endre 
Li:oka Erzsébci 
T./1.s:-lófi I\'1[;~·~:-i 
L1pics Éva 
Lassén::i 1\1Ii1rta 

.Aranka lVIatild 
·,: ~1:··1_;.;:1· Tlnpn 
1\1lai::ar Éva 
1\Tatfo\vskzi Stan;!;:a'x·,1 
1\Tészúros Fcrcn'.'. 
IVTaqyari Z:::u::san:·,:;; 
IVTolnúr Ilnna P~n:ici 
l\Tervai c;éza 
1\'Iiklc Ivf1n 
IVIichna lVIagdolna 
1\'Iess Irén 
":\'Iészúros Zoltán 
T'-lagcl · IVIiklós 
1'7ag;.' Barnabús Isb.'ÚD 
Ncn1énvi .Tolún 
Nicdcrklrchncr I\'Iúria 
Nagy Gabriella 

Noszkó }Iorváth ~va 
Orosz lVIagdolna 
ösz IVIúria 
Pethes Edit 
1-I. Pethe Gúbor 
bilkei Petrcczl;:y I<atalin 
Pctzl Stanisl<1\va 
Potsubny Vera 
Pintér Ilona 
Reiger Ilona 
Raizinger S. !{lárn 
Reinhoffer Sarolta 
Retter Éva 
Rácz Agnes 
Runyay Zsuzsanna 
Rónai l\!Iargi t 
Szilcz István 
Patay Lajos 
Stcigcr Gabriella 
Súvolyi i\Iúria ..:\.lojzia 
Súrkö.zi _-\.nna i\'Iúria 
Somogyi Púlina 
Sik I-Iclga 
Schafflcr TvI. lVI<:1<;;dolna 
Steiner Rudolf 
Sú!Yon1 (Sch~iffcr) Ir6n 
SuÍfzynski Janus 
vitéz ·szal<Jy Ist~'Ún 
Székely l\'Iúrta EYa 
Szuchclrrla 1\'!argit 
Szcöke l\'Iúz·ta 
Szele Béla 
Szakúl Ilona 
Soltész Jenő 
Silnon Eva 
Szabó Erzsébet 

Szandra Tibor 
Szporni Lúszló 
s. Szentpétery l\!Iárta 
Szendrői Edith Éva 
Tadro\vska Jacl\viga 
Tcrnajgó i\tl{iria 
Teleki Erna 
'l'a\·aszy Piroska 
Török Ivrogdolna~ 
urai Uray Cecília 
Urszinyi Éva 
v·ető László 
Vizsalyi László 
\:Vasile\vska Hlina 
\:Vlúd Ilona Erzsébet 
iVíesther Erzsébet 
\Ycin1ann Jozefina 
Za\voiski :-\ngcUa 
Zo1nb.Üry Istvún 
Ziclinsky i\Iarian 
\Vit.tn18nn Tt1n1ús 
Csernus Luk{ics Lajos 
Lőcsei Béla 
B(1rav l\Túria Erzsébet 
Fürslc.·r :\ndor 

,L\nna Friedrich Lajos 
E~·dólYi György 
Gutn1-~u1 l(atalin Zsuzs2nna 
IIass ~L\nna 
E.cn1Cn~' I~lúra 
E..irúldi Lajos 
I\:ih·-:..'s György 
Earúc:c:onyi IioEr>. ldo 
I\l;::uos Terézia l\'Iúrií:"i. i\Iargil 
ii.c1{1én~'i Ir0n 
Szt:bó E:.")rnélin 

(Jjrcnd.~-::;c rii 

Lll 

.~\ndrisl;;:.1 Erzsébc;-l 
Bnran~·cü Olga 
Barla Eva 
Buycr r.~t\·{ln 
Bcclnarik Iván 
Bcrct.zki Péter 

Berki Zoll<"in 
Bitincr En1il 
Eorncnü~sza Gizella 
Boronka:,· S:.\ndorné 
f~rcnner IV!arictta 
Br01n Júnos 
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Butkcvits iVIária 
Chile Octavian 
Csák l\1árta 
Csepreghy i\Iária 
Czajlik Lenke 
Czingcll Lúszló 
flaránvi Ilona 
Dcn1cS József 
Diszbcrgcr I\:alalin 
Doblcr IVIargit 
Do111onkos Zoltún 
Dufck Ilona 
Fáncsik .'Éva 
Fi::kete Lúszló 
Földi Ilona 
Fülep T'ibor 
Gyulay I\:úln1án 
I-Iaag József 
I-1 aas I{urt 
1-lalász .'\ntal 
I-Ic:rsún\·i l\'1ilria 
I·Iollós Rübcr1 
J·Iorvúth Gt·uJ;:i. 
I-Iorv{ith 1Viagdolnn 
I-Iorvúth l\J{n:!n 
I·Iudon1cl lVL<rgit 
.Ta111brik Liclia 
.Tónúsch Istvún 
ICar.scn· I{úroh· 
I':ú tai . Pál . 
I\:ccskCs Tlonn 
I\:lug l\Tória 
J<:irúly Ilona 
I\:iss l\'Iúria 
I\:ocsis In1rc 
1\'.oin1ncpdo\·ics l\'Iúri<:i 
J<:ósa Liiszló 
I.::otsy l\'Iúria 
Laszlovszk\· .J óz.:::cí 
Lcngyclfal~issy Tibor 
Lőcse.'' Béla 

Lugosi 1\1árta 
lVIagay Tivadar 
1\1Iajoross Gizella 
1VIandics Eva 
IVIarx Ilona 
IVIatuska 1\1Iúria 
l\Tockcr Tibor 
N6111cth Lórúnd 
Neubcr· Edina 
Ollé Ilona 
Padala l\1Ielanic 
Púsztor György 
Perecsényi Piroska 
Pestuka J(lcn1cntin 
Pethe Gábor 
Pólya Lajos 
Prevsz Tibor 
Raict tly T<i1nós 
R<ikusz Zo!tiin 
Rhédey I\'lúri<i 
Selüifcr Béla 
Sclti .fúnos 
Straub Púl 
Sfris Crcsce:ntia 
S7.abó IVIária 
Szú:;z T<tn1ús 
.Szcpc.:::sy i\ng0la 
Szobotka Lilla 
Sztincsik Ferenc 
Tain;:is Edith 
Tirschcr I(atalin 
Tóth In1re 
Trornbiíús Ilona 
\T~1rjon Erzsébet 
\iida E:aro!in 
i/ictori.sz Eva 
\ii_irös Ibol va 
\iörös I\1Iar.git 
Vulkún I-Clúra 
\Volff Lajos 

Réyircnd:;::.;crii II. éi:c.sck. 

Eünócz:y Sóndor 
Burget.ti Isivúnné 
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Czukor i-\gncs 
Dósa György 

Eiunann Gyula 
Farltas Jenő 
Fried Sándor 
Görög Jenő 
Dr. I-Iaász László 
Halúsz Ferenc 
Hegedüs Lúszló 
I-Ioffn1ann Gizella 
I-Iojnacka Zsófia 
I-foksáry Józsefné 
l:Iorváth ICatalin 
Jeszenszky Gizella 
l{aprinay Sarolta 
Lollok L{1szló 
Miklc Irén 

Misik Béla 
l\•Iost IVIargit 
Nagy Dahna 
Olúh Endre 
Óvúry l!:va 
Púlffv lVIúria 
dr. PCrcs Ernőné 
Riicz Józse( 
Ricthn1üller Dénes 
dr. Sí1110:1 Béláné 
Székely Tvún 
Tassy Eva 
Vörös Lajosné 
Zug Julianna 

Ujrcncls,-;'crii III. Ct:csck. 

i\bonvi I\:lára 
i\g~n·cli J2nos 
dc ...--\ntoni 1\tiaricíta 
Alpúry Olga 
+"\cs .Júli:i 
Bfilint /~nna 
Beretvús Judit 
Bozó Teréz 
Börzsönyi László 
Csolnoky Ilona 
Dankó Jolún 
Dobos .'Éva 
Éiö G.rörgy 
Farkas Lúszló 
Ih{isz Ist vún 
.Túncly I-Iedvig 
I<cller Ilona 
I<cresztes Ilona 
I\:ocsis Gabricila 
E:ondor József 
I_,úng L{1szló 
Li1szló 1\1arcel 
Lórincz lVIargit 

iVIerldcr Sebestyén 
I\1Iódlv I{ornélia 
fdósa~ Rozúlia 
I\1Iozsonyi iVIarictta 
iviünich Zoltún 
Núgcl ...--\urél 
Nagy Julianna 
dr. N é1ncth Béláné 
I'IJ~onn l\'Iargit 
Orosz Iv<'in 
Púl Ibolya 
Puv József 
RiÚ I\1argit 
Sórkánv Barnóné 
Slchly .Edit 
Szabó Béla 
Szabó Sarolta 
Szilúgyi Tr~iger Lúszló 
Tatúr Teodóra 
Torinússy In1rc 
Ttirök ESztcr 
Urszinyi Zoltún 
\lirsik i\1IC1gdolna 

Duktora11d11sok: 
A.n1brus I\:lúra 
Balúzs István 

Bölcs Béla 
Csuczy Győző 
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Dénes Lajos 
l'!:llö István 
Gyenizsc Antal 
Harsúnyi J únos 
Hein1lich Endre 
Her1nann Frigyes 
Hódossy l\riiklós 
Jatzkó Iván 
Kúdúr Tibor 
I<:iss Istvan 
I<orits8.nszky Dénes 
!(ovács Andor 
Kovúcs Csaba 

uzoni E.'.ovúcs L<iszló 
Lengyel Julia 
Losonczy .A.nna 
lVIcrkly Belus József 
l\!Iitleln1ann László 
Rácz Zoltán 
Sikos J(úroly 
Szinctana Aladár 
Szurday Egon 
Tonna ~A.ntal 
Vúry György 
Zalai I<ároly 

A kolozsvári egyetemen: 

Újrcndszcrfi. l. évesek. 

Baranyay Zsign1oncl 
Béczy Ta1nús László 
Braun István 
Dón Olga (rendkívüli) 
Deák .Judit 
Gelei Ildikó Eva 
Ghiuritún 1VIúrla 
I-lr1rv Zsuzsánnn 
I-IaiSsinger La,io.s 
I-Iorvúth Erzsébet 
I\orocli lVIagda 
I\:ovúcs In1re 

Litún !(orina 
I\:ucserik Julianna 
lVTihalca Ilona 
lVTihúly J(~iroly (ri:;ndkivüli) 
Nagy Dezső 
Papp I\:úroly (rcndldvüli) 
Papp Lia 
Séra Piroska 
Sin1onff:>' Zoltán 
Szabó Inu·e 
Tischler I(urt 
Tóth \íaléria 

Üjrcnils:;:crii II. (i:rscJ.:. 

/\.lesi In11gard 
Farkas Lajos 
Flohr J .. Andrús 
Földes Béla 
I-Iadhúzy l!va 
I-iolicska „Andrús 
Horvúth Tibor 
Janitzk:.· György 
.Júnkv L<'.1szló 
I\.:úbÜri EJúra 
1\:óthy 1(atalin 
J(ovúcs Jenő 

Lörinczy Éva 
i'viertz IVIúria 
ivlolnúr Bertalan 
Nagy Jenő 
Nagy Örs József 
Nicolescu Lucic 
Nonn Gyula 
S<-lndor Júnos 
Schlett Olivér 
Sticbcr flona 
Strausz Istvún 
Szabó Lórónd 

AMILA 
17 17 t·c gyogyszeresze m 

17 

ostyagyar 
Marosv©is©irhely 
Széchenyi-tér 38. sz. 

Gyárt 6x6, vagy bármely más mérer
be11 fehér és szines ostyát, mim::le11-
féle Capsuia amylaceoit: simát vagy 
gombosat, bármilyen szillbe111 és 
me91ado!i szöveggel. 

1944. január 1-én költözött földgáz 
és villamymőre berendezett uj gyór
he~yiségébe. !'ilemcsak a !:ombirnáh 
porokC1t, do oi carbo medicim:dist, 
rnahium hyclmcarbonicumoí külön
böző hashajtó porait stb. is kelle
mesen adagolhatja kézielacléisban 

a beteg-közö11ségének.J 



Szöts Lajos 
Ujváry Erzsébet 
Vajna I1nre 

Veszelovszky *A..ntal 
Vlad Eugenia 

Doktora11clusok. 

Tóbiás Jenő I<oznHín Béla 

A szegedi egyetemen: 

Régú·c1ulű'zcrü I. ü1:esck. 

Bentzik: i\1ihályné sz. Fuss 
Renée 

özv. Gergely Béhíné szül. Gei
ger I<:atalin 

I<.ovács Lászlóné szül Frankó 
Zsuzsánna 

I-:ovacsics Deján 
Nagy Gy. István 
Ocskay Attila 
Szepessy Lúszlóné szül. Trenka 

Edit 

Újrc11ds:::crii. I. éecsclc. 

.c'Í.di11nkovics Gabriella 
Baan Judit 
Barcsay István 
Bentzik Edit 
Borbély Erzsébet 
Csányi ..=\nna 
Boross Eva 
Csonka í/eronika 
Cserny Győző 
Czucza Géza 
Diósszil8gyi Súra 
Dvorácskó Eva 
Elek Judit 
Ger1nún Ilona 
Gösy Gyöngyike 
Gvenes Éva 
I-I8tos Lenke 
Herczog Péter 
I-Iidrosán I\!Iiléna 
I<atyanszki VladiJnir 

I<érészy Zoltán 
Itovássy Éva 
Lacsók Pál 
Makay Gizella 
Masity Sziina 
IVIárer Zsuzsúnna 
Peták IVIargit 
Rack Eva 
Siklós Edit 
Shnon l\íiiria 
Spreitzer I<ároly 
ifj. Szöllősi Jenö 
Szönyi Edit 
Turai Magdolna 
Vadócz Gizella 
Valter István 
Vén Judit 
\Tukovics ·vera 
Zatskó Izabella 

Réuirc11cls,::c1·ü II. évesek.. 

Becker I<.úroly 
Budi!nirovity iVIiia 
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Gyárfás Miklós 
Haág .!\elél 

I-Iaúsz E1nilia 
,Jantzcn Jakab 
I<:eks Erika 
I<:ovócs Ottó 
Lúszló l1;va 
Lúzits Blagojc 
iVíagarascvits Nadesda 
i\'Taróthy Edit 
Ott EnClrc 

Rubv Ernő 
Szer~clrőcli Irén 
Szerlelits Aranka 
Szirbik iVIiklós 
Tcofanovics Emil 
í/arga Gyula 
ílinczc I1nrc 
\Völfl P.éter 

újrcnds:::crií II. iecsch-. 

özv. *A..n1brus BélúnC szül. 
vúcs IVIargi t 

Bradvarovits Olga 
Bács Irén 
Budisin Vera 
Cselkó I<:atalin 
Cservcnv Ferenc 
Doszi.ig ·Erzsébet 
Enlzingcr Júnos 
Frankó :\nch.·ús 
Gabna,· Ella 
Godún . .Julianna 
G·,·uris Ist vún 
I-ICün Béla 
I(aniz:::ai Nagy Ida 
J.;:ánya ,Túnos 
I\:cnéz Ernő 
1<n1ett.;.· Ilona 

Bartoffv Lúszló 
Bútbor.\:. Jolún 
Gúbot .t\ranka 
Gyalui Ist\·ún 
I<ovúcs Ilonka 
Lakó Józser 

I<o-Li1ng Ilona 
iVIargetils Zsivojin 
lVIarkó Adrienne 
Núrav Erzsébet 
Osztt~ogonúcz IVIúrk 
Pauli \Taleria 
Poko1ni1ndi Endre 
Posztaity \7ukicza 
Sebestyén Teréz 
Sch1nidt1naycr Zclenkó 
Szinnai En1ilia 
Szabó Tibor 
\íclkov Ozrcn 
Vida Szücs Edit 
Vuics Súndor 
Zakar Zsuzsúnna férj. I<enéz 
Ernőné 

Z\\'ick Rezső 

I'»Tolnúr Éva 
Osvúth .:\t.tila 
Szij,iórtó Petronella 
Túnlún,·i Endre 
Vi(\a l\'largiL 

Doktora ncl !t;;oJ.:: 

Búnvay Zoltún 
Cse1:11}~ Lenke 
Cseh Tibor Zoltún 
Dobsa Sándor 

Fröhlich J\ndor 
G-úl Julianna 
N én1cth Béla 
Ti0thy J\.rpód 



Sulyok Jolún 
Szederkényi IVIiklüs 
Szir1nai Lórúnt 

Tichy Béla 
Tóth A.dorjún 

Összesités. 

Rógi 
1. II. • • ' ' 

33 

7 21 

Együtt: 7 5·1 

128':' 
24 
39 

191 

93 
29 
3·! 

156 57 

3·1 
2 

13 

ö.sszes hallga.'.ók szú1na: 
Összes clokto1·anclusok szJ.n1a: 

·!9 

Egyi.itt.: 51·1 
,. E,:: a. ,~·.:ríni ('L:; új c's n;.tfi rcnds.:crii clsöivcsck öss„:·-s.:áma 

lJ 11da pcstc 11. 

Gyógyszerészgyakornokok névsorci, 
(ZdrójcllJc11 a tnilff.IJ6yys.::crlúr llCl.."E) 

.t-!lcschi lnngarcl flella („Fortu
na" Beszterce) 

J-llkCr ~4ntal („Sz·2nl Erzsébet" 
f\:01njú1) 

A.1nbrus Bi!láné ö::v. sz. i{ovár:3 
ii1agcla („Púduai Szent ~~\n

íal" I{iskunfélegyhéíza) 
„4nta1 Ilona („l~„ngynl" Szolnok) 
.!lntauer .if1argit (,,Grúnútnhna" 

Pécs) 

Balogi lHillály (.,Lukúcs Sz1~
kcsfehérvór) 

Barcsay lst1~cí11 („Isteni Gond
·viselés" Szeged) 

Barlcr Éiia („I\:leopatro.;' Nagy
v~irBd) 

Beclnorik 1\lil!álu C.~~rünv 
Oroszlún" Y!:rsckl1jvúr) „ 
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··--"'l „ 
Bcretzky Péter (Bcrctzky, lVIc

zöbcrén.y) 
Bernát. i\Ingclol11a (Dr. l\!Ierz 

Bpcs() IX.) 
Bogyó Erzsébet clr. (.,ÜrangyalH 

I\:alocsa) 
Borsocly György („Petőfi'; Pécs) 
Bu!~ó Elnia („l\'iagy<:1r I(e:rcszt" 

Budapest VI.) 
Bttrián ilntal "ifj. („Szent Ilo

na'; Szene) 
Csák 111ártn (Bcnitzky, Eg·er) 
Csányi _4nna („Iviagyar I\:or0-

na" Szegedi 
Cselkó l{atalin (,,Szcntháro1n

súg" Szentes) 
Csengery Zsu:::sanna („Nagy

boldogasszony" Bpcst \/III.) 
C';;erepes Etelka (Pctry, Öcsöd) 

Cserven Ferenc („Isteni Gond
viselés<; Szeged) 

Czajlik Lenke (,,lVíegvé'iltó" 
Csongrúd) 

Darányi Ilona („Szent György" 
Súscl) 

Dosztig Erzsébet. („Szcnlhárorn.
súg" Szeged) 

Dujek Ilona (Farkas, Várpa
lota) 

Di:orszky l{aro1in („Isteni 
Gondviselés" Hajn1áskér) 

Engelnu111n Zoltrín („Szcnthá
ro1nsúg" Tolna) 

Entz1ninger János („Megváltó" 
Ókér) 

Fogarassy 1\!lariann („lVIagyar 
!<ereszt" Budapest 'lL) 

Gábor J11lianna („Arany I{e
reszt" Szabadka) 

Gáspár Győ::ö („Oroszlán" I\:ör-
1nend) 

Gergely E1.1a („l{úrpótalja" 
Budapest. ·vr.) 

Goclá11 Julianna („Isteni Gond
viselés" Szeged) 

Goljevcsek Sonja („Oroszlán" 
Tapolca) 

Gröf Gábor („Szent Lú.szló" 
Szeged) 

Groh11H1n11 licnril' \li1n1.'Js 
(„Rákóczi Ferenc" Sopron) 

Gyulai l(ú/ mú 11. (I{en::sziényné 
Bp. Vll!.l 

tiaas I\.11rt („I'VIegvúltó·' Tot
zsa) 

1-Ialás.:· .:'lHlnl (Friedrich. Póc;;;) 
liajclu f.'i.:a (Dr. Jakabhúzy 

Bp. \T.) 

l-Ici1n Béla („1\-!agyar I(orona" 
Szeged) 

lJolics!,:o .411clrcis („A„postol" 
I<olozsvúr) 

tlonéc::y L;-i.' :::10 (Dr. Zalai. 
I<i:-:pcslJ 

l-Jorváth J(atalin (Dr. VVeber 
Bpcsl VIII.) 

llorvá.th Tibor („Vúrosi" Besz
terce) 

lreghy Eszter („i\!íagyarorsz-;1g 
Védasszonya" Budapest VII.) 

Jnnit::ky György („Fekete Sas" 
Nagykároly) 

J{anizsay 1Vagy Ida („Páduai 
Szent Antal" I\:iskunfélegy
háza) 

1\átay Pál (Szántó, Üllő) 
l{ecskés Ilona („Lajos I'Cirály" 

IVIohái:s) 
vitéz l{eresztes-J{arle11sz La

josné („Isteni Gondviselés" 
Székesfehérvár) 

l\.iss .!1'Iciria („l\'Iegvúltó" Hat
van) 

I\.onienclovics lHária (Csitáry, 
Székesfehérvár) 

l(ovacsics Luj::a („Bolclogs<igos 
Szüz IVí{1ria" Cclldörnölk) 

I\:oeúcs .t-lnna (.,Szeretet;' 
Bpest :S{I.) · 

J(ol'ács Eclith (Bpcst) 
l\.ou1hy l\-lária (Siófok) 
1{6thu l{atalin (.,A.ranyszarvas'' 

i\'iargitta) 
Lachne l\'iarian11 

siig" Sopron) 
(„Irgalinas-

Lcngyclfalus;..y Tibor (l'VIagyar
diós:~egl 

Lőrinc::y Éi:a („Szent György•; 
l\Tarosvásúrhely) 

Lugossy i\'lárla (Ercsi) 
li'íajoros Gi:::clla („IVIagyar I\:o

rona" Szabadka) 
lHanclics l'va („Szent István" 

Eger) 
l\lür:: .tllcíria („I\:leopútra'; Nagy

vúrad) 

JV!ct:: Jolá!l („Szent Bcrnút" 
Slc:kszi'trdj 
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lHolnár Ilona Anna („Diana" 
I \:::r-~:'.ent-i1nre/ 

Miiller Pál („Szenthóromsúg" 
Apa tin) 

l\--1ilnich Eva („Szenthúro1nsúg'' 
Marcali) 

1Vagy Gabriella (Löchcrer, Bp. 
IX.) 

Nagy Irma („Szent Antal" Bu
oapest XL) 

1Václay Etel (Budapest) 
Nikolits Olga („Szent Jözsefi: 

Szabadka) 
Oclovicsuk Olga („Salvator" 

Márainnrossziget) 
Ollé Ilona (B. A.llnúdi) 
Oreskovich MiTdós („Grúnúl

alma" Nagyvúrad) 
Perecsényi Piroska („Rernényr" 

Budapest XII.) 
Pethe Gábor („Rc1nény" Haj

dunón~1s) 

Ra('k Éra („Rernény" Szeged) 
Raclics l\1argit („Őrangyal" 
fiód111czővúsúrhcly) 

Raizinger ]{/ára („A.rany Oros1.
lan" ózd) 

Re1nényl Irén („IVIcgvúlló;' 
Budapest VII.) 

Rhédey 1\1ária (Prcszler, Eger) 
Schtiffer Bé[(i (Dr. Jakabhúzy, 

Bp. V.l 
Si.nion Béláné clr.-ne sz. Dobos 

.tlnna („I{ígyü" Budapest IV.) 
Striss Chrestencia („l\'Iagyar 

J(orona" Gödöllő) 

"' 
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Szabó Lóránd („Rc1nény" I-Io-
1noródszentn1árton) 

S:abó Sarolta (E'.irúlyi, I\:o-
1núro111) 

Szalay J. Gabriella („l\ngyal" 
I\!Iihályi) 

S:ecsöcly-Zuckel ter 
(„Jóreinénység" 
XIV) 

Gabriell.;i 
Buclapc:;;t 

Szepessy Angéla 1\lária (i\n
gyal" Győrszentiván) 

Szirn1ay Eniilia („Ren1ény" 
Budapest XII.) 

Szöllősi Jenő if:i. („VUroshúza" 
lVIakó) 

Ti~chler l{urt („Púdua1 Szent 
A.ntal" 1\.olozsvár) 

Tro1nbitás Ilona („Alkotás" Bu
dapest !I.) 

Tokár 1\.ornélia („Oroszlún" 
l\!Iiskolc) 

\Tafu Jó:scf („1\rany Oroszlún·' 
Budapest III.) 

'Vúr jon Er;:;sébet. (,.S1.ent .J~1nos" 
Budapest II.) · 

\/lácl Eugénia („Rcn1én;,:· I<:o
lozsvúr) 

\Tieloris.: Éva („Egyszarvú" Ri
n1nszon1b<Jt) 

\Toelfcl I-Iellna (Dr. I-ICra:i.·, 
Bpest) 

1'ulkán IClcira („Szent György" 
Budapest ·vr.) 

Zakar Zsu:sanna („l\IIeg-,rá!tOH 
Szeged) 

ZIJoray Gynla (Dr. \Vcber. 
Bpcst \iIII.) 

VI. , 
es 

A 1\iag:yarországi G:yóg;yszerész Egyesület kezelésében: 

1. Dr. Than-alapítvány. Az alapitványi töke elértéktelene
dett. Az Egyesület ininden évben bizonyos összeget beállít a 
költségvetésébe ezen a cilnen s ezt az összeget a közgyíilés al
kalmával adják át. 

2. Rozsnyay-alapítvány. (Ugyanaz a helyzet, 1nint a Than
alapnál.) 

3. Dr. Gaál. Enclre-alapítvány. Ezer dollúr névérlékü Orsz. 
E'isb. Földhilelintézeti záloglevél. ICifizciés nünclen ev nove1n
berében pályázat alapjún. 

4. I(arlovs:::ky-alapitvcí11y. Tökr: 1.673 pengő. E:.iíizclés 111in
clen évben a közgyülés alkallnával, pályázat út.jún. 

5. Dr. Szabó Béla és János-alapítvány. Tőke 2.200 pengő. 
.4.. knn18.t kifizetése ugyanúgy történik, n1int a J{arlovszky-
2l::ipítvúnynúl. 

6. 1Vévtelen gyógyszerészek-alapítványa. 4 darab 200 pengő 
névértékü erdélyi kölcsönkötvény és 20 pengő. Az czévi ka1nalot 
1nost írják az alapítványhoz. 

.·1 Budapesti Gyób11·szerész 'l'estiilet kezelésében: 

1. 1Véhai 11-Iarberger Gyula gyógyszer&sz által 19:->o. évben 
lett 1.000 pengős alapítvány. 

2. A. szék.esfövárosi gyógyszertcirtulajdonosok. o.clon1únyaiból 
1932. évben létesített „Dr. Gaál Endre Alapítvány", a1nely a l{is 
birtokosok Orsz. Földhitelinlézete 8.llal kibocsútolt ezer észak
an1erikai dollúrról szóló 7 százalékos zúloglevélböl 6.11. 

3. Néhai Zoltán Béla és neje sz. Hirsclt Olga. últal tett két 
darab, egyenként 5.000 pengős alapítvóny. i1z alapitvúnyok ösz
szegét az alapitványt tevők örökösei befizették .. A..z alapítványok 
ka1natai Zoltán Béla halálának évfordulóján kerülnek kiosztásra. 
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. 4. Pocskay Béla budapesti gyógyszertártulajdonoS és nc.)c 
altal 1940-ben tett 1.500 pcngös alapít\·úny. 

5. Özv. clr. IVagy Bélá11é székcsfővúrosi gyógyszcrtúrtulajclo
nos ~1ltal néhai fórjc, a Budapesti GyógyszcrCsz Testület volt 
O:.'lnökc e1nlékérc ~•Z 1D4:2. é\·bcn tett „Dr. !Vagy BJ/a Enilékala~ 
pítvány", a1nely 7 darab, összesen 3.COO pengő ért.;!:ü 1914 évi 
4 1 /~ százalékkal ka1natozó .székcsfővúrosi kölcsönkti í ·:ényből áfl. 

A korúbban lett alé1pitv;:'1nyok ~•z első világbó .. )~'Ú alatt el
értéktelenedtek. 

A felsorolt alapitvúnyck közül az első née:· J;;a1nalai el
szegényedett volt gyógyszert{1rtulajclonosok, azo:.: özvegyei és 
árvúi és a székesfövúrosban alkahnaz<isban ú!lott rnunka- és 
kercsetképtelenné vált gyógyszerészek n1egsegítl.:.:~:-e szolgúlnak;. 
az ötödiknek célja és rendeltetése évenként egy-egy szegény
sorsú, de jó elöincnctelü gyógyszerészhallgatónak anyagi tú-
1nogatúsa. 

.·1 Budapesti Páz111án:r Péter l'udon1án~·eg;rctt•.n1 or\·os~ 
kar{u1ali liczl•lésében: 

Az Orvostudon1únyi I\:arn~il a gyógyszerészhallgatók, szi
gorlók, illetve clisszertúnsok ré;.;zé1·e egy, a Chinoin pyógys-zer
és vegyés:::cti gyár rt. úlial létesített C:ri 1000 pengős üs::tönclij 
áll rendelkezésre, n1cly összeget ho1\·i 100 pc·ngös részletekben 
fizetik h:i az érdekeltnek. /\.%. ösztöndíj clnycréséCrt azok pá
lyiizhntnak, akik kísérleti gyógyszerésztuclo1núnyi kutatúsok si
keres folytatásához szükséges előképzettséget és hivatottsúgot 
igazolnak és akik e 111unkújuk cl\"égzéséhcz anyagi t~unogatii.sra 
vannak ráutalva. 

Fenti ösztönclijon kívül sikerrel folyan1odhatnak n. gyógy
szerészhallgatók n I-Iorthy !\'Iildós ös:tönclíj el11ycrésCért is. 

)Jn g:ánkezeléshen: 

Dr. At.:Cl-Dr. lHo::sonyl .4/apitvány. Gyüjtés alatt. I\:czdc-
1nén;.·czték az 1911-bcn vegzett gyógy~'ZC2l'(szck a két kivúló 
kartúrs nevének 1ncgo1okitc~etc. C<::l1a ka111ataiból szegény
sorsú, jó elö1ncnctclü gyógyszerészhallgatók scgély.;zésc. Inté 
zöbizot.tsúg: J\.opúc:;i Súndor, I\:orffl.OS A.lac1úr, Szabó \Tinczc és 
Szúnt.ó Súnclor. Ügyvitel úi1ncnctilcg I(orn1os 1\laclúr _gyógysz. 
Bpcst., V., Gr. Tisza Istvún-út 2-l.. cín1:::n. 

/~„ Szegén~·sorsú {t;yóg;rszerészhallgató!,at SegéIJ-'ezG 
Bizottság: 

10~3. rnájus havf1ban alakult. Célja a szcgénysorsú, jóclö-
111cnetclü hallgatók int6zn1énycs 1ncgscgít6sc. 1\.z óvcnkint 
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szükséges összcgcJi:ct önkéntes n1egajúeiásokból, adon1ányok
ból gvüjli össze . . !\ hallgatók: lak~1s vagy incnzasegélyi!rt, csct
Ica !1avonkénti pénztá1nogalásért folyan1oclhalnak minden év 
at~""LISztus havúban a Bizottsághoz. Cin1: Budapest, IX., i-Iőgyes 
En~lre-u. 7-9 (Egyeten1i Gyógyszerészeti Intézet). 

A. Bizottság elnöke clr. iVIozsonyi Súndor egyet. tan<lr, 1nin. 
tan~1csos. TagjÜi: az Orsz~1gos Gyógyszerész Egyesület, a Buda-· 
pesti (~yóí;ysZcrész Tcstülc~, n. G??grszcré~ztud9n1únyi .'!-'{irsasúg. 
a Gyógyszerészhallgatók önkepzo es Segel;.•czo Eg:,:c.:;uli;;.te, az 
Okl. (;vó1~~·.szen~sz;.;k Orsz. r~gy<:•si..Hctc, az Egyetcn11 Gyogysze 
ré;·zeti ·rniézet kiküldöttei és a szaklapok szerkesztői. 

Elértéktelenedett a lapít vún~·ok: 

iYoga alapitvány. \Voga .A„ntal 1899-bcn elhunyt. szo1nbat
helyi gyógyszerész végrendelet 1111..;llett 10.000 koronas alapit
vúnyt tett gyóg;.·szcrész-hallgatók ja\"úra. 

SchnúdtiiG11er <Jlapítván11: Sch1nidhauc1· Lajos koinúronli 
gyógyszeré.sz ugyancsak 10.000 koronús alapít;:únyt tett. 

Filo .János budupesii gyógyszerész n1unkaképlelen: s_zcg.6n.'.>:: 
sorsú budapcsli gyóg:;.·szerészek, illetve azok öz\·egyci es arva1 
ré.;.;zérc szintén tett alapítványi. 

Titán alapítt·úny. I'Téhai Thún I\:óroly eg.\·ct. tanúr C\·1.úrsai 
és \"Olt tanít\·únyai. a nagync\'Ü professzor tiszteletere az 1\JOJ 
-1905 körüli években 10.000 koronús alapítvúnyt. tettek sze 
génysorsú egyel.cini hallgatók segélyezésére. 

Fenti i"iss:cs nlapítt~á111.1ok n:::: lfiO·l-lDlS kö:.ti rilágháboní 
s a:: a.:t li:öret.ö inflációs icliJli: sonín teljc;;cn c1étlúktdcnccltek. 
i.íqu llon11 lényegileg 1neosziintnek tekintlietéil.:. Fclsorolá.'uili:at 
k~flyelc'ibCJl tartjuk s::::iikségcsnek icle1ktcrtn1. 

R L 
gyóavszemeovészeii avár l1íl. 
BUDA,PESn, XIV. 
Mu11g6ria-köru1 114 sz. 
T e 1 e f o n: ·i 9 7 - 6 6 7 

A 220.000 szé:rau 3el-

ügymin. rendele~- sze-

rint 1) A R lvl 0 L csak 

e r e d e t i cso-

1nagban árusithai·ó ! 
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VII. A , , 
gyogyszeresz 

Miért van szüksége a gyógyszerésznek 
lcézilcönyvtárra? 

A gyógyszerészi pálya terrnészete hozza lnagával, hogy a 
gyógyszerésznek lépten-nyon1on szakszerli oda.tokra- van szük
sége. _!\.kár új gyógyszerrel tn.Jálli:ozik, akár különleges kon1bi
nációjú g;yógy.szerké.szitn1ényt kell csinálnia., n1inclig .szül\:sége 
van 7>:é.::i7.-önyt:rc, ahol l~érdéseire feletet talál. _;\.zonkívül a 
gyógyszerészet, nllnt tudornány, ii.llaullúan fejlöclil\. s csa1\: az a 
gyógyszeré.sz tud lépést tattani, aki toi.:IÍ1JVképzi n1agát. De te
kintélyi okokból is szükség van arra, hogy 111i11dc11 {IJ!Óf!J.fS::;c
rés,"::·nc71: legyen oU11on Cff.1! lds s;:;al(;kö11y11tára, hogy adott eset
ben, aJ\:ár j:i.z orvos vagy bárki 1násnak: a gyógyszerészettel, ké
miával, botanikával 1tapcsolat.os kérdésére pontos, n1egbízható 
és l\:in1erítö felvilágosítást tuc1pon adni. A. legjobban képzett 
gyógyszerész se1n lehet élö lexi1\:0n. Szüksége van tehát forr::is
n1unl;:ákra, a1nelyekben ~tépzettsége révén könn:y·en el tud iga
zodni. 

Ezért ajünljuJ\: n1nic1cn kartársnaJ;;:, hogy luí::i l,'.Ölly<'fárár 
időnk.int vizsgálja át, a hiányosságoltat pótolja, a.z új és n1odern 
könyveket pedig szerezze be. Olyffn bcjch:tcl{;s e:::, ·1ncly a. JHC!J
s:::cr:::ctt ·1;agy lci1Jöeílcl(' t.ud1ís réu6n solts;::orosan ·111rgrériil. 

Hogy hány és n1ilyen tú.rgyltörü könyvből álljon a gyógy
szerész kézi ltönyvtúra, az függ az illető tuclisszon1jától és zse
bétől. Vannak 7.-ölclc:::ő szakl\:önYvek, ezeket n1inc1enltéppen be 
l;:e\l szerezni. Ezen túhnenően · leghasznosabbak, azok, an1elyelt 
solt adatot tartaln1azna.k. Elvontabb és ehnélcti jellegű könyvelt 
cs;J.lt akkor jöhetnek szóbn, hn a gyah:orlati k&zikön)-'Yek n1úr 
n1egvannak. 
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l<ötelező szakkönyvek: 

l\7. íliag-;rar g:\-óg~·szerköny''. (elfogyott) 
Dr .. .\izél: .·\z egészségügyre vonatkozó törvén;yelc 

és rendeletek g;rüjte1nén:re. Ebből összesen az 
I-'VIII. kötet jelent lneg eddig .. A.z I-IV., to
vábbá a \TII-'lIII. kötetek nem kaphatók, csak 
az \T-"'ílI. kötet, ezek ái·a darabonkint, kötve 36.- P 

Ilivatalos árszabús (a Iv11\GYOE-11ál kapható) 
Dő\'ített árszabás (a Id~~\GYOE-nál kapható) ára 

kölve 6.- P 
I~ötelező ezeken kívül eg;r gj·óg;yszerészeti, egy Ye.gyé

szeti, cg~· gyógyszerisntercti, egy növénytani gyakorlati ké
zikönyv, továbbá az újabb gyóg~·szerek isn1ertetését magá
banfoglaló valan1ely szakn1unka és végül egy illusztrált 
gyógynövény szakkiiny\·. Ez utóbbi csak ott, ahol gyakor
nok is van. 1\lcgfelel helyetie egy gyógynövény-gyüjten1ény. 
Nincs n1egjclölve, hogy fenti n1unkák 111elyek legyenek, így 
a gyógyszerész az alább felsoroltak közül szabadon vá
lasz'.hat. 

Ajánlható szakkönyvek : 

Dr. Szász~féle Gyorstali:sa XI. kiadás, ára -
!)utnoky Ilsf.\'Ún: Iion1n1cniár a .i\r. i'\Iat,')·ar G;vóg;r~ 

szerkön;v,· 1néréiinóclszcrcihez. (Elfogyott.) 
Dr. Putnok;\· Isi ván: Drogistncrct. I\:ivá1ó tankönyv, 

az összes szükséges alapis111eretek 1negszerzé· 
sére. _„\ra fíízve 

Dr. Putnok;\· István: I\Í'ntiai praktikuin .... \ra 
Dr. Putnok;\· IstYán: l\érniai p!'aktikutn II. ·kötete 

A.ra -
Dr. Putnok;\·-Zayk: .'\nalytil\:a. }... n1inőségi és 

1nennyiségi elen1zés vezérfonala, könnyű n1ód
szerrel ta .... nít. .:-\ra kötve 

!)r. }1ikó Gyula: I\onuncntár a li\r. lfag;yar GJ·óg;\·~ 
szerköny..-höz (II. kiadás). _,;,_ kön~{V kil ünő se
gítő eszköz a Gyógyszerkönyvben foglalt vizs
iúlati eljárások 111cgértéséhez és véghezvitelé
hez . .:-\ra vászonkötésben 

·L- P 

5.- [' 
12.- p 

20.- p 

rn.- P 

35.- I) 
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Dr. Dávid Lajos: G;yógJ:szerészet (két Jtötet.ben). 
Összefoglaló nagy n1unka a gyógysze1:észettel 
kapcsolatos gyakorla1~l isn1eretekröl. _1\.ra -.- P 

Erdős József-Spiera I'dúrtha: !\.linili:ai ké111iai 
vizsgáló 1nóclszerek Szerzők a volt J{orá.nyi
klinikán alkaln1azott diagnosztikai~ kérníai vizs
gáló eljárásokat, a vér-, vizelet, savó-, széklet.
és gyo1nortartalom kén1iai ellenőrzésére szol
g<iló n1ódszereket isn1ertetik. Több, n1int 100 
ábra. Ára kötve 15.- P 

Dr. Csipke. Zoltán: .:l nen1hivatalos veg;yi g;vógyw 
szerek isn1ertetése. (Elfogyott.) 

Dr . .t'lízél Elerné·r: .;\z egészségiig:yi l\özigazgatás 
kézikön;rve. (Elfogyott.) 

Dr. Issekutz Béla: G;vógyszerek és gyógyítás. J.\. 
be1tegségek gyógykezelésének és az orvoslás
ban n1a használt gyógyszereknek n::i.gyszeríí 
eg~,rbefoglalúsa. I\:ét kCi:etben. (.:\z új kiadás 
nyo111ús alatt.) 

f)r. li""ritz (~usztáy: Gyóg,yszerhatástan. Tizenkilenc 
fejezetben is1nerlcti ha·Lústani szen1pontból cso
portosítva a n1indennapos, sőt a ritkább gyógy
szerek hatús1nechanizn1usútt gyógyító értékét 
és alkLJhnazhsának n1ódjú.: .. Ara fiizvc - 32.- :p 

[)r. I..ipták Pál: G~·ógyszeris1nerct. h-:ivóló új s-zak-
n1unka a gyógyszerekiil használt drógok rész-
letes leírúsával. Egyet. tankön:_v·v. i\ra füzve 8~!.- P 

i)r. 1.Jpfúk Púl. G;r6gyszeris1ncreti vizsgálatok. „Az 
előző kötet kieg·észítö része s főként a clrógok 
vizsgálatával foglalkozik. A.ra. ffízve lG.- P 

Dr. ]]ahni !?úl: Ehútlcx ((;yóg_yszcr-zsebkönyv). 
'l'artali11azzL1 r~z összes cngedélyezcLt (törzs
könyvezett) bcl- és külföldi egységes összc
tó~elű gyógyszcrkészít1nényck, gyógyszcrki.ilön
legességek, szérun1ok, lá.pszerek hatástani in
dikációit és összetételük n1egjc·lö18sét. (Elfogyott.) 
Pótfüzel 1 n;~s. évre. ~\ra '.~.- :P 
fJé>:ftizet 19,l::J. évre . .S„ru ;),- P 
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<.:JH'l" 0 '"1Y Pf>l·1 · (' ' ' t ,, - ~..:. _.,, ..'. --~)·og,;,:szert•sze. (C;vakornoki lan-
konJn.·.) .Ara kölve _ _ .:_ -·-

Dr. 1''7én.1edy !rnre: '.!'ahleilúk Iit>-.z'1i·'"'" .1 -J-o"ii , • •. • ,_,.-,._„ ..C-L \ YV 
1.~e.gta111t be1~niiI:!~et,_~ , tableltúk (kon1prin1a
tot~,) ott_hon1 _eloalluasanak gyors és biztos 
1nod!'::zere1re. Jrren i·ó rcce]Jtnl·l·n] ·\· „ 1~·· . -, • .,,_. , co • ~ L\i.;;. • lel llZ\·e 

1 i". i•Htgy I~ela: (lYÓ''"YSZ"l";"'Z"'- líJí 1-·· 1· 1 G 
• • • • ,-:;,, •• L ~-..., •L l, "--• \Ote - ( ya-

korn~k1 tank?n.vv.) , Igen hasznülhaió, 'érték~s 
n11!~1J~a; ~ gyo.?'yszereszet technikai részének cl
SaJaltta.sara . .t.\ra kö~ve _ _ _ _ -

f)r. _.4..ugaszUn: Botanika. (G1·0J,·01·h1t
1
· t ] 

"' „L ·an rön,yv.) l\ra kötve - _ ··- · __ ·~ 
f)r. _\'fcszelszlíy: I{étnia. 1 G1r0],·oi·iioici· 

- .; "' . lankön.vv.) Ara kölve - - - __ _ 
Dr . .,,?sipkc-Dr, NP1ned;.v: Ii:onunentúr .~I•orniulae 

l'iO!'~nale~;hez. _Részletes és értókes úln1uta,:úsl 
ny_u.it <;: .sz:1.l:vr:nyos vényn1inlúk pontos és gon
do.s ~loall:~,asara. ha1(1s1nni rneghatúrozúSok
knl. 1-\.l'a fuz-ve 

~~1· Cró11 n .. 1· . "]' T~ , . -
~ ••• ~ , i. ~:'·' lL.t . ..-t. ia.~~nos ken11a . ..:\r;1 --·-
d!'. .._~roh (,;-,.·ula: :lHorg-anHnis li:énii't Ai·o 
!'.'\ ('"'1 • ' ~· ,_ . ' • ~ a. -
~~r. ·~~ron \r.yu!a: Organikus ké:nia. ~\.ra 
l' arr·o ..-\. E;f }a: (~yóg;rniiYt~By(•k 0·1·{•0-i·J1., t·l ..__,.,-, s , . ' . .~. , ....... „ „_.,_ • 

zan}o_s illus~trúcióval és kirncrhő rószleles 
u.tasrtasokkal a o-vQo-\·növénv·•l· o 1·1·,·i"""s · . : -.· 
. • • • • .~.. .':'.!. „ ·- ~-l. ""'· .• r ,_. e1 e "'"' t0rn1e~zlesere nezve . ..--\ra köt\·c __ _ "-'" __ 

Bányai _It:úro1,v: Eiarn1inc é . ..:. krónihúja. ( ..--\ o·yóo-v
, ::szet-csz~ lk:11Inazotli 111ozgalo111 törLCnele~_i ~~\i·a 

f;;vogJ·.-.;zerpsz1 /.drnanach az 1n.1:~. {;\Tl'. (Elfn-
gyo l t.) 

C~:i·ógyszeré.'izi /.1.hnanath az 1;).I;-; é'.Te. ~·-,, - , 
'-r.,\·og,\·szere.szi ..... ~h1n11u1t'h az 1!1-1-"! é\TP. __ ""- „_ 
r.)r !r?·1 ·1c,,..y (' ~- "· " • ., '( • --
• • "-w•,, .„_ .:il.~„ •• "±. !üHH o:-:zerPkli:ei k:ipcsGialos 

~zahaI;vok isrnerl!•tése. i-\ra flízve -- __ 
B. !3ertalan _iiJúl: S:..-noniinúk f 1·yífJ"f„111Í"l\"" _\ 1.,,, 

fűzve ' ._'.'>, ·~ • ·• •- "· -·L-u. 

.Or, J\Jik;a .Gyula: 'l'ábiúzaf: a \"ÍZ Yúrhaió szenv~ 
IIyezese1nek kin1utatúsúrn. háború "st•f·:,~ .\-

1
'.ci 

fiízve '" - ....... -- · ~. 

H.- P 

:J.- i' 

;z:Z.;3ü p 

G.- p 

rn.- p 

L~.- ::~ 
1;3.- „, 
J;j,- p 
Li.- P 

.„ 
„.·~.-

,, 

;).- p 

" o.- p 
I:~.GO "' 
:~.;")() p 

·1.- p 

-.no P 
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Dr. Putnoliy: (i-~·ógyszertúr az Isten szentéhez. 
(Szerző híres gyógyszerésztárgyú regénye.) -

J)r. Páter Béla: }!ilyen gyúg~·nüvén~·ek<~t ter1nesz
szcn a kisgazda. (Pátria kiadás.) Ara -

Dr . .t\ugustin ]~éla-Dr. Dar\·as Ferenc-Schnt>i
der iJÓzsef: .•\ u·yóo-y- fs \'C""YÍpari •1ii\'éHYPk 
terineszlése. ( Púi~·h.t:'.'>.kiadús.) :"l) •. ra -~ · 

.:-\ugustin-Darvas: \,-adonlt>r1nfi gyúgynl:iv{·u~:ek. 
(Pátria kiadás.) .t\ra -

G:iovanuini l{udolf: '[)tiuutatú a g;vúg~·niivl·n~·gyiíj
Hik és bevúltúk részére. ( 1\:upható: Bpest. \' „ 
1\·kadé111ia-u. 5.) .t\ra ~ 

I\c1nény Ele1nérnl·: ](oz1n~·til;;ai kl·szíhn{•nvt>k Plií-
úllítúsa. „:\.ra füzvc · · 

Dr. Né1nedy: Szappanok kl>szíi(•se ~--
Dr. ]!éries-])r. Oszlrovszk~:: /;.. nu•z{igazdasag1 

szeszgyúrtús k{·zikiin~·ve . .:\ra füzvc --~ 
Dr. Erdey-Gruz: \'t•gyszerisnH·reL _:\ra füzvc -
J)r. 'JfSrdey-Gruz: I~e\'PZt•t{~s a fizikai k(•111iúha. 

;\rn. flizye 
])r. i"ehér: ;l ii.atonai hec·siilt>tiigsi :-;zahúlyzat ki-

voiutlos isn1t·rietésc. ( Fiizel.) 
Dr. Szúsz: .-l g·vúgvszerész adúi. (FLizel.) ·-~ 
Oro\'{•lz-'.li'elhls~: . isisU~egélyn;vujtú~. .51.ra füz;;c 
Telhisz: IliaregúzhL•legs~gek kúr- (•s gyúg)·iana. 

~\ra fií.zvc 
{~J·ógyszprészi tiir\·(·n~:ek és rendeletek gyiijlen1é

nye (~L\_z Országos Gyógyszerész EgyesUlet ki-
adása.) (Elfogyott!) 

7.- i' 

!.- p 

~.- p 

4.- p 

:!.80 l' 

2;).- p 

};).- p 

:10.- p 
QQ 
~,„.- l.' 

'!-!.- p 

1.- p 

!.- e 
;).- p 

;).- " 

Ut1nutatú a gyúgyszerész.hallgatúk e.g~·ctenü fel-
vételével stb. ln1pesolatos tecnclÖkl'Ul. (Füzet.) 2.- P 

Dr. Gyulai I<'crenc: f\ fényli:épezés kézildiny,·e 
(szá111os ábrával) 20.- !> 

A künyvck é~ n;vo1utatványok ára nünden küte.1czeltség· 
nélkül. :\z úrald1oz a inindenkori felárak hozzá~zán1íttat~ 
nak! 
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Gyógyszerészi nyomta!vónyok jegyzéke. 
i~Japár Fe1át· 

pengö pengö 

OTI szún1la ltülsö 
OTI szán1la. belsö 
OB.:\. szán1ln. külsö 

10 db 1,:1 

10 db 1/~ 
OBA . .szá111.la belső 
Egységes tipusú szU.rnJa 
M . .u3I szán1la azonos az OTI-v<ü 
1VIA. V szán1ln. saját Jdadús 
Föv. Segítö .J\..h.1.p, fehér 
Föv. Segitö A.lap, zöld 
Posta EBI 
I{asszalap, nn.gy 
I{assza lap, kicsi 
Leltári ív (killsö v. belső) 
Sze1n&lyzeti nyilvúntartó„S" vagy ,Gy' jelil 
Szen1élyzeti ki- és bejelentő 
1\IunJtatúr.si bizonyítván;.· 

10 dh 
10 db 
10 clb 
10 db 
10 db 

100 db 
100 db 

10 db 
10 db 
10 db 
10 db 

-.50 -·",50 
-.30 --.30 

--.50 --.50 
-.50 ---.50 
-..10 
-.'lO 
-..!S 
3.-- 3.-
2.- :2.--

-.60 . -.60 
1.-· 
1,-- 1. 
1.- 1.-

l 
IZcnöcsölt, kré1nek, einulsiók ldkeverés 
nél.kUi készithelölt 100 g-tól ielfclé 40-· 
60 ltg órá.nlténli teljesitn1énnyel. _;\,. gép 
tubus',öltésre is alltaln1as. Tubus-elzó.Tó 
gép, szitű..lógép állandóan ralttáron. 

\'llEOllEClil'l~KA Budap~st, Liszt Ferenc-tér 9. 1 



_';X :,>'/ 
"ú/"" 

Alapár Félár ·1.•.··· 

p~~~gö_„ .. p_::ngö : 
Jdinösitési ürlap 
lvléregkönyv 
Defektuskönyv 
Laborat. n1unl~nkönyv 
Vizsgálati napló 
Ebeclszüneti kartontábla 
1/a,súrnapi karlontúbla 

l 
J 

1 db 

100 old, könyv 
10 iv 

Propaganda plakát, fehér ~ !Jelsö) 
Propaganda. plakát, sárga {kirakati) 

Dohá.nyzúsi tilulo1n, plakát 

1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db 
1 db üvegre vona·'.!{OZÓ plakát 

Tartalo111jcgyz. vasúrn. lácl21hoz. 
Zöld Gyója lap 
\Ténynyilvúntrrrtó könyv 
Egyesített pénztári n:ipló 
liitclnyilvúntartüsi napló 
Gyorstaksa (Dr. Szúsz-fé.le) 
Insulin n:vilv. tart. ív 
Insulin v6nv 
'.lnsttlin 1ncgTcndö l~önyv 
F'el~zólitólcvél I. 
Felszólitólcvél II. 

(Elfogyott.) 
100 db 

1 db 
1 db 
1 clb 
1 dh 

10 db 
10 db 
1 db 

100 db 
100 db 

---.20 

L-
1.-
1.20 
1.20 
1.20 
1.20 

1.50 
5.-
·1.-
·L·· -
·!.- '" 
1.-

-.20 
1.---
~. 
2.-

2.SO 
- „-.t)O 

1. 
1.- --
1.20 
1.20 
1.20 
l.20 

.·!9 

:..:. ., 

Fenti nyo1ntatYúnyoli:at és liönyYel~et; raktárról ~zúllítjn r~ 

ldad6hivah1Ia 
]i-lTD.-\li?ES1\ i15{., trLl,{}K~l)'.~1 ~21. 

. 
1 

r.·l ::.úrUjclln:n !Ui:ó s:::á;1iok n Bpcsli (ill. vidékii /{'lcfonszántot 
}r:-lz·ik! Ahol 11uis liclys(o 1!l<':.1nci:c:::t:c 11i11cs, 11 ci·'.g tcl~·1i

hcl31€· B 1·. d <e Jl e .s 1.1 

Ampullák és fiolák: 
ii2:\G1":\R lVOLli'R:\iiJ!L/~.!\IP .-\MGY 1\]( I\RIGi\l!iGl\JEC~ZRi '1'" 

.Jí:iNOS i(. 'li'. Üvego01.tá!ya. XIII., \iáci-út 101. ('.?flO 
-979) 

zo :L'.[.1,l r.; .L.-\BO !?.-1'.lL'Ó I~ll.í _"", Ili~!SHJS ?'-7!) ISZ(} ltl\'.i':fSZ:tsrr 
VIII.. .J özsef-körú t 18. 11 :J0-0.ll) 

Á,l!c:igyógyászciti készÍi'rí1ények: 

I~i-0kéiniai hakleriolúo·iai "":.·ú 0"'\"!'-ZCl'Yl\'„Yé~zeti laborató· 
riun;, Rornún ch~. Lú~~ló . .,.,~11'., \1aj~Í·a dr„ \'I.. Szív~u. 
15. íTel.: -121-·lüil) 

Áilváriyeclények és n1ás gyó gyszerrád folsz cikkek : 

Oht•r]ünd(•r (~yula gyógy.-3;;;crlúri és laborulóriunü bcren 
tlezések, Budapest., ··vr! .. Nagyat.úcli Szahó-utca :-~1. 
( -1~1.--D52) 

Ásvány- és gyógyvizek: 
!Sd~·shut.~- L. úsvúnyvíz keres\;:, rl.. \' .. Erz:-;Cbet-té1· :::\. 

< lSl-·128. 181-720) 

Csomagoló és odjusziáló anyagok: 

Tiehier .Júnos gyógyszcré.:;zcli papirúrugyúr. \·'l .. ó-utca 
37. (123-079) 



Doboz· és papirnemű gyárak: 

Fodor I\.áltnán Gyógyszerészeti Doboz és Papírárug~'Úr 
Budapest. I., lvlészáros-u. 58. (350-937) 

:\lohácsi doboz~ és papírárug;yár rt., Pécs, Ipar.u '!. :;z. 
(13-99) 

'l~iehlcr János gyógyszerészeti J)apírárugyár, \TI., ó-utca 
:n. r123-079) 

Drógok: 

Nerucla Nándor kft. gyógyóru- és gyógynövén:ynagyke
reskedés, IV„ Kossuth L.-u. 10. (189-985 és 1S9 
-986) 

Szeré1,ni József gyógyárunagykereskedés. külf. gyógyáru 
behozatal. I\1„ l\Júzeu1n-körút 23. (182-055) 

Dugók: 

Szerdahelyi .c\ladár .. Dugótúr'' parafadugók. \:1., Lellel
nlca 5. (291-015) 

Szerclt•1·ít parafaárugyúr rl.. XI\t.. Telcpes-u. 1'.?-1-L 
(Zugló). í '.?flG~-··081. 'lfl6-~·-5fJO) 

Főző- és fűtő cikkek : 

:\rdó .Józspf fözö. f(itő cikkek szaküzlete. E':pc;;t, \"l.. 
\Tiln1os császár-út -1:-J. < 1 '.21- ---1-i:)-1) 

Ga lenikus készílmények': 

BJ~::1\.. gyóg,vszeryegyészt•ti gyár és Gyógyúrukcre:-;kcdcl
nli P~L Budapest. \.„„ P..udolf lrónörökös-tér 1. 
(11:3-í60) 

Iiéthy il~éla Yegyészeti Jaboratóri11n1 és gyógycukorka
gyár Békfs(•saha. (Telefon: 108-··--·GGG) 

~alyator gyúgyszeriizern és gyÓf.'}·úrunag~·kercsii:edés, l'\!ik~ 
Jós Zoltán, \TIIL. 13J.1·ossMter H. szán1 (l35-276:i. 
Co111primatun1ok. tincturák, galenicun1ok, kézieladási 
cikkek sbt. készíié3e. bér1nunka lablettázús. 

'l'halhnaycr és Seitz gyógyszerárunagykereskedés és 
gyógyszervegyészeti laboratóriu1ni Budapest, \ 1., 

Zrinyi-u. 3. (182-938) 
'riir1ik-I.,abor gyógyáru nagyk. és vegy gyár rt.. \rl„ 

Király-u. 12. (225-'160) 

&umigyárak: 

iiungárht Gutt.apercha~ és (iun1iárug~:ár, \i„ \Vekerle Sán
dor-u. 12. (129-5·!5) 

Gyermektápszer: 
~~ron1pecher tápszer- és gyógyszeripari kft. Budapest. \; „ 

Nádor-utca 15. (120-357) 

Gyógyáru képviseletek : 
~la j<lu ][„úszlúné utó<~a. (~siz1nadia 3iarg·H, XIL. Böször

, n1ényí-út '.:)/d. Nipaeszterek >:ezél·képvisclete. (1.55 
-581) 

Gyógyárunagykereskedések: 
i'~rt vl··· Ferpnc crvócryáru keresk. rt., I\:oloz~vúr. Szcn 1-
-- ' · E:vhúz-utca~·.J.. ~.(17-91, 17-::J'.2) 
E:-~:~LK}R'OG délvidéki gyógyszerészek uvö~yúru .ipari és 

kereskeclelrni rt., {ijvidúk, II.. RftkÓ~;;;i F'erenc-út 
172. (21-79) . . . 

f.•"11]-(>u n·~·l-)"'\',-l l'U!l:l!''Y}i:l'l'{:Si>t•(:{>s 1\.0!0z~VÚ !', ::\ia 1 ynS Jn-., ~ „ ~ ' :::..' ;:::,, ' ... „„ 
rúlv-tér :)::L (22-05\ 

ICct•lunt>i~ll'!' ~<rig;yes ufúth1i, \„ .. (;ráf l{lchelsberg~t!lc:1 G. 
(12í--:)f·L 127-~-:)75. 1'..::7-:-;7G) 

E.iiYl'.~ iSrn() gyógyúrunng.vkeresk. I:311cst. \r„ P~nthorn1e
rc-u. 1~. ( 11.U--;)\J~i) 

"•l' l ·,1,.,„,·, ''e~za n·vó(n·úruna(T\"kerc;:;ked&s. IX., 'fo1npa-u. ~ „ , , n'-· „. - ::--. r.-.· .-.~ 

12. ( 1:)7-94·1) - .. 
)!t'dk·ina $,;1.:óg·vs:--:crúru n~1gykercskedés kft.. \rl., I-IaJO:->-

utf:n ::~. ~(\1:--:-G:32. í1:)-.1):-~1. 11:-J-'1:101 „ 

i~t·x ""\'úo·y.,;ze„\"'""Vé~ze'.i u \ :ii' é.s ""Yóg·y{~ruk1'i'i'skedPlin1 
~:t„, ~\„· ... Ru~11~if .t ~·ó.nö;~iil~ös-tér ::.i. ( '.·„11:J-7GO) 
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Salvator o·yijo·\-"Zl"l„!' • . . 
• t:> •• n. ·'. I Zt'lll, gyogyarunaaytrcr ·J- ! . . . 

lo.::; Zoltan Bpcst "IIl E . 
1

'?· · es \ec es, 1\11k-
~ 1 - · · · ' ·· ·arass- er g (1"·- r 6 ·:JC ier111~· .!.!:vú,„,.,,,.1.,.,.„.,.1;„ .. 1. • · · · · v.)-_, 1 ) 

"' u, b.. • b ."Z1' l o·r·ir rl L. 
( .t·)o ,...,-,-

1 
001 6

·::., ." · b. • - ·· onvav-u J'J 
. -- - ' _,_,, - { ,) ) . ~ . - -· 
Szt~n:n1i Józsl'f gyógy{u·uuagj.·kereskedés, külf o· 'Óa •· . 

bchozu.lal. I\T. i\Júzeuni-J-rt 9 ~, 9_ · b.~_;::;i;i..artt 
'l'!f'.[{r ; " e . · ' . " · -.J--U. (182-0u;:i) 

„. "' ~:-"':-t,. „ :;\-_og~·::zerta~·iuh1j_donc!sok I.„ahoratóriluna Szii
l o~cz~;L !".ozpon!1 H'Jcia es rendelésfelvétel. r: 

I-!c':cclus :Sanclor-ulca 17. (220-811) Ü .' ; L, 
l\1ral\·-utca G7 (·l?l- _q"GJ zen1. \II.. 

'l'halln1avel· ;, · · ,: , - - ~..:, · . 
CT r ·.CT 1 „ t~. St~iz ~.vugyszerarunagykereskcc1és 
Z
t:iJ ?"""J. sze1 \·egye.szeli l :: bora tóriun1 Buc1·11)c„, 

''"' „ rmy1-u. 3. (182-93S) ' . ' ''· 

é:-> 
v .. 

Jlorok~I..,ahor o-yóo-yáru i· 1 1 , , 
rt i:rr ~I. -· b;l I agy ceres tedes es vegyészeti a·v-'ir „ , ., . \ ., \.lra y-utca 12. (225-460) · b. ~ 

'\ 1t,1chen11a kft. gyóg:;,rárunagvkereskedé l· . -·• - . 
Rother111ere-u. 12. (11-1..:_586) s. Buc"1pe:::.L, \· ., 

- ' 1 '-"yogycu <0rkól<: 

Réth;r Béla vegyészeti 
gyúr, 111ékésesaha. 

Gyógynövények: 

laboralöriurn és 
(Tel: (lOS-6GG) 

gyó,:,;j'CUkorL:t-

SzPrén_1i JózspJ g.rógyúrunagvkcreskedés J-t"1]1': <Y , -
IJ 0 l107·1t· J l'' 'I. ... . ' \ . t:> \'0°")··aru 

• ,. . . ~ .• , _ d • • \
1

" 11 uzeun1-krt 23-25 (J.S<:> __ ... ··:--""'· 
\,H1o\:,zk:r E.s·/van uvóa,·::;·-- .~,.„ . . · .. ._ - Ovu) 

l:;:edŐ ·p· •1-;: . . ?· .""'··. (,?} e~z, ·~?o.gynoven_)-'-nag_vkere:-: 
· · ~->e "c:--s,uuson. IJVO<"t\•noven\,-el· l-o- . „. -~~ l , . eladás réc:zére 11 „. -- b.. ~ ·" .\_.,,-o::i e:::. cez1-
n ~ ·- cc o1:,nos csoinagolúsban S·í1nso11·· lagyar LCa. · „ •. " 

~ ' 
'.,:Jyogyszerészei·i cikkek képviseiei'e: 

Vajda Géza, B11c~t '\' C"' 1- - :'J. ~, ·• :'.'.>d\}-U,_ 

Gyógyszerészei"i papir6rugyár: 

.• ..-lesei,~l~1p'' 1~1píriizen1, Budapest., II.. 1\Iargit-rakpnrt :"'i-:!. 
r;'• (,);J~-1 t·l) 
.:.1chlt>r .Janos u\·óu·vs')er"--:·, ·l· 

.,,.. . ' ~. r-~. ·~ „„.,e l papí1·úi·ugyúr. \--L. Ö-utca 
,J {' ( 12·l-07fl) 

Gyógyszerészeti nyomiaivónyok és srakkönyvek: 

Gyóg·yszeré.szi Szenlle ldacióhivalaltl, IX., '(_TJlöi-úl :21. 
(:lSG-12·1) 

Gyógyszeriári és laboroioriumi berendezések: 

ZOL'l'~\N l.1.:\BOJR/l'l'ÓRilí.\1EISli~1~~i)li~Z() !~\''l:!~ZIST 
VIII„ József-körút 19. (J:l0-0·171 

Gyógyszerüveg, porcellántégely _: 

ihtchn·aider Zsign1ond c8g. gyógyszerLúri felszerelések, 
porcellúnlégclyek ~s cseppentő livegek. I\r., \Teres 
Pálné-utca :-;J. (18:J--ö27) 

'.ii'iiriik-Lahor gyógyúruna6"}'l\C!'eskedós és vegyészeti gyL1r 
rt. ü\·cgoszt.úlya, \TI., I\:irúly~u~ca 1:2. {225-'iGO'i 

Gyógyszervegyészeti gyórok: 

".'Jij„i[f/~I„üIDJ. \"t•gyószt·ti gyúr rt., Buda]Jest. I\·„ \,-úci-u. 
;37, (181-GS-1) 

Chinoin g·yógyszcr Cs vcg;,·esz.::1! t0r;iH'.1kck gyúnt rt., 
Ujpesl, Tó·ulca 1-:-;. ('.2D·l--,~<')·l 1 

E~gger J,e.o (s .B.;ggt•r L gyó~y,:.;zcr\·cg~·. gyúr. 
·v'I .. Révay-u. 12. Ilendelések: i1:27 7·12l 

1 l:·J-910, 1 ~~-~~Jl) 

Bpc:::l, 
(Tel.: 

}}a_L;)·ar Pharn1a {~yóg~·frru I~.t„ 1: .. Arany .Iúnos-tuca 10. 
„Bayc!'"-Lcvcrkuse:: \·czérkép\·!:-;clcL. ( 110--G:'SO) 

!t!t·dil'hrn1i:i. FL T. X., I-Iölgy-nt.ca 1·!. r·::·1.1s-... --.11:J) 
X:qioclH•1:ni:1 gyógyszer- és veg_vészc i gyúr rL„ 1\:oloz~

vúr. Székclv-u. ;5. ( :25-·1:1) 
C)C'R'.-"L;'; G'i·úc;i·szE~i~'VllS(J\3'í~SZES'R'; \~Y/i~t·~ !~. L t. Bu

dapest., :x:., Gé1n-u. :)8.::315/;) hrs;:. (_1-19·-00;J) 

i(Jl~:,,:_ g;-;óµ;yszervegyí?~zt·ti 
rni Itt. Budape::;:., \.-„ 
fon: 11:~-iüü. 

f{icht cr (~e(:eon vcgyésze;j 
( ·::-1.tS--5öD) 

Sal\·at-or g~·(Jgy~'f.('riizt•rn 
llliildús Zoltán, \".Ilf., 

gyúr és c;;,„ógy(1rukereskcdel~ 
Ruclof Lröniirlil-:i"i:s-t.él' '1. 'I'cle-

{~s .:1;y ú .!!."YÚ runa .~·~· kl'reskt•d.Ps, 
I3aro:.;:;~1ér D. (1:35~'.27(-)l 



'!'halln1a;vcr és Seitz Rt., Gyógyszerárunagykercskedés és 
(;yóg.)'·szervegyészei.i Laboratóriun1, \i., Zrinyi-u. :J. 
(182-938) 

'i:ürük-Lahor gyógyárun:igykereskedés és \·egyészeU gyúr 
rt., VI., Király-utca 12. (225-·160) 

Tres G:róg;\:szer\·eg;vészeti lJHlri és Iiert•sli:edehni H:t„ XI., 
Budafoki-út 205. C2G9-220) 

Gyógyszervegyészeti laboratoriumok : 
Ct•rta gyógyszerészeti lab. rt., XI\'.. Tábornok-u. 19. 

(297-817) 
f)r. Deér Endre lahoratóriun1a, IX .. Ráday-utca 18. ( 186 

-OOG) 
DI.~\C!iE)lJ.-1 Straub Sándor g;vúgrszerészeti és VPgyt,_ 

szeti Iahoratóriun1. Budapest, \.'L, Teréz-körú1 2í. 
<Tel.: 121--283). 

l.,osont'Z;\. \'int'e .. 1'úra'' gyógy~zervegyészeli laborató
riun1- és gyógynö\·ény nag~·keresk. ( Bértablcttúzús), 
IX .. l.'rJJői-út :29. (:3S6-U55J 

f~Pthr Bfla vegyésze1i l8t)oratóriun1a Cs gyóg)·l'uk1n·ka
!:;VÚra, B(•kf>scs:i!JJ~. (Tel.: 1(),) Cs OGG) 

S1iolic;. {i,\'úg-,\"SZPriizPnl, :\.I\.-„ Bosnyúk-u. 20. Co1n1irin1a
t.{1k. drngóck. injekciók. ge:Lllin ct:psulúk gyúrtúsa 

( bórn1 un kúk készí i.óse) ( 206----l ·l;), ·l.DG·--9:).J ) 
Szúntú ::iúndor gyögyszer\·cgyószcii laboratóri11n1, Bpest~ 

II. .. '\dv Endrc-u. 1. (J:5J-G5Gl 
Szt'nt: K>t•tpr- gyógyszcr\·cg,\·. lahoI"tÍ<óriuin. Bpes1. \'., 

Pozsonyi-út. 1. (1~1-·--;)-17) 
Gyógytapaszofc: 

l!~l·h•rsc!orf V{'_~-y(;s2t•Li .!4~·úr rt. Xl\:.. 1...:un1éicsy-út -11. 
c;yógyt.npaszok. Leukoplast. l-fnnsuplast 1 -::-2n1-:-i:-:o) 

Illatszer, fcozmei"ika, szappan : 

Illat-szer és I(oz1netikai kfL, a berlini „T..:-\RSI.A." e;. nL 
b. }f. és Pfeilringiverke _<\, G. n1agyarorszúgi vezé1·

képv. IX„ Lónyay-u. 12. (18·1--lfJl) 
I·'ischer és I.,,ul\:úcs „Durdilly" 1núrkúju kozn1cti.kai ké

szít1nények, Bpest. \' .. Ferenc .József-':ér 5/6. (181 
---·On:-;l 
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-. ERGY .\R Rt. \Diaua Ipari és Keres-
lV!AR'VEL ILL.-\TSZ j • XÍ\i„ ~·\ngol-u. 17-19. 

kedelmi Rt.) Budapest, 
(?97-

9
69) \"!- IV Petiifi .... ~ l 's' 8.i· nucrvkereskec 0 \., „ f/.[olJtál' és I\!oser C rog1 ~G .,,., 0·-v-:::00.189-041) 

Sándor-utca 11. { 189-l ~1' :. l.l1ens 4í11" l\:öln illat-
! - írolv a Ferc ~~ u · " - · l' Rinderinann \.:.. • ' ' S 1· --ai·zl·or)f Berlin hiljapo o-. ·a es Hans e 1\V< ..... ,.

1 szergyat ~. : . ·-:i· r. rorszá cri vezérképviselete, ,, .. 
szerek gya1a n1uosa ,..,..,.,..~ "')1-079) 

Benczur-utca -16._ (·l20-l. { 
1

•
11
;;,árai 'rt Budapest, 

savoly illatszer- és __ pipere~;~PP~sl 
4 
'JÜ-·Js2) 

\TI., Lövölct1;-t1~~·. ·l. ~-a:uar~rs~~7i fÍókt.elepe. IX., Schn"trzlose I. j • l<ll 1 ei.J ~ 
· Berzenczey-u. 39. (1:37-SS9) 

Illó- és parfümolcjok: . . -
'11' 1 . ·.. veo·veszell gyúr. XI\ .. 1~itiera (~yula dr. _1,.. oo .aJ~ e~..,<, -~)~ _ _"_57~) l 

I-Iungária-ki:t 1 : · .< 29(:-
1
• ~~·- e:l 1 

'J Ferenc .Józscf
t;'iselH•r (•s 'Luk:.u·s illoohlJO '· '.)p :, . , „ 

~ tÓr 5„·H. (181-üiJ:)) . illóolaj és vcg·yé~~zeti gyúr. 
Sehín1n1l'l {•s '.R:s:t rt., cszencH.1. (D.,.·,'tko.s!.'nl\"a) (.\\H-\-:'i:-~:'°ll 

E _. XI\~ \~érLc:s-u. h. .l~ 1 ·pC:::·., ~ . " 

l!ar'isbadi só (erecle!i) : _ 
·~ \ E.:rzs~bet-ii.T z-i. . l l ·t . 1f :t .. v:tn\'VÍZ keresk. rt.. „ ][,', e..: t:t: \ ~-'· "::. ' ·• 

~:.h ,, 181---128. 181-7'.20) 

betegápolási cikkek: 
i·:i/l.s::-;crgyúra. \.il.. Buiyo\·;..;zl-:;;-11. 

Lázmérők: 
„ litzn1ét·Ü-!4;\ úr, Schoitola I~ls6 .hag;\ar - -

- \Tilinos csúszúr-út J:L ( 119-- , .i 1) 
Budapest. \"I.. 
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.!:I" . 1·'0 r- es rumesszencia: 
ité.th:r :Bél- · ,· .. 

· ,, •• .'
1 '':g1eszed laboratóriunia es · 

-, • b}'a.1, Bekescsaba. (lOS . gyogycukorka-
i":;clnnuuel és '.l'sa rt . es 666) 

i::_,.•,áz·. BrJesl. x-~'r. eszencia, il"lóolaj és veo-}·e· ~„. , . .., _ i, \'érte··- (' . R .· b ~Lel1 
·-5:35) ' · ::; u. )_ ( ·,,,akosfalva) ( -!Of) 

Nivea lcészítményelc: 

l~eiersdorf Yeg-yészeti 
( 29í--:J30') 

Oltóanyagolc, szérumok: 

fü., XI\· .. 

Dr. ])eér J;:;ncl1·c J 1 a ioralórhuna. 
( 18G-00G) 

I\:ornócsy-úl .J l. 

!.'h;vlaxia serurntenneHi 

Űsiyo: 
ri., X. .. Szúllús-u. ::!. {-::.1.18„_58:)) 

Porkopsulák: 
., •. l l . 
-It I er ·Jianos "\·óo·\·-.:zcr·, .. 'l,,,· 

')""' 1 ,1,, ·""··-"·'"' ,_.,:..~e- p:tpirúni.S!·.\·:ü·, \'J .. r.·)·tll·.··,·. 
,_, i . ( ..:..·"1---U i D) . , , , 

Sebhintőpor-i,észifő Üzera : 

!Yt•r1naf('rine htb. I„ ~-\tiil,·1·1·,.,·,·,.,·,1 J.!- lfi. 

Sósborszeszgyáral< : 

Eftiana-sósbors·'es·, e·· .: ·t.. . . . ,. ·L•· .•\dl 1a· D1·'n' · · · 
rt„ BpesL \:T\~- ·\ · ·, <- d .'.}Jar1 e:'> kereskedelnü 

, -·- ,, ~ ngo1-111L::: 11-„-]~J. !:!Dí-„-260) 

Tápszerek : 

I\öbún:-;ai Polgári ~t·rt(jzjj Ps ~Zl'n' N t • 
!~t.. X .. lliaglócli-út' 1 -1 ' · 1 _s 'an '.i'úpszp1·n1íh {'k 

lUS--190, HS-JOi, 1 
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A gy69ys:zerészekk<'il'~ ©ss:zei;:©U<'il'tés= 
bert'l ©!116 ~égek ~ím és teílef©lrijegyzéke 

.·lhol mds hclyis~!J 1neyc11i1it1'c 11i/lcs. (/ c(y lrlcpl1cl11• 
B11dupr:s!. 

.lleseulap IJHJHruze.n1 (lul.: Stein EnH1ntud). IL. :vrargit
körút 5J. (350-77·1) 

.4.lkaloida gyógyszer vcgy. Rt. I\1„ \~úci-u. :17. ( lS1-"-íi0·l 
es 186-0·18) 

.4-111ila gyógyszerészeti Osty·agyár, ?dar9svúsúrhely. 
l''Lrdú ,}úzsef főző, fűtő cLkkek szakiizletc, \TI., \Tihnos csú

szúr-út -l::L ( 1:?1.-d:·J·1) 

B:.1eder illalsze!'gyút· P~L. Ujpest, Erzsébel~nlcü :-2·--·-i. 
(2fJ.l~S50) 

iktrla E~ndre dr. gyógy:-ize1· vegyészeti !ab„ Pe:-:1szenter
zsébel. \iúgóhíd·u. J.7. (147-·--102) 

Bayer d!'. (•:-; 'li:úr:..;a. gyógyszer;;egy, gyúr, IX., I·i.ó;;yes 1~.
ut:ca lí. (:)SG-14G) 

~}(;~r Sándor zon1únciúbla. bélyegző. \t., .József nádor-tC1· 
1. sz::'un. (182~-·1~9 6::-lSS-GSl) 

:~Piersilorf vegy, gyár Rt., XI\i„ l\:01nócsy-utca -11. szún1. 
(2Uí-:J30) 

8t>ivúrosi opHka fotó, vésnök, pecsétbélycg, f\i., .Appon::i
tér 5. 

;r~;:rn1ann JI_,ajos gyógyszerész, pióca kere;sk,, ;..:_1\i., SLe
fúnia-út :2G. sz. (2~)7-618) 

Be'1-egh l1iárol;r ostyagyúr, Xl\i„ Fiil'ész-u. lí. (2DG-2·lü) 
ISiol;:éntiai, bakt., gy.ógyszervegy, gyár, \tI., Szív-u. 15. 

('121-109) 
Bittera. (~yula dr. illóolaj és \'egy, gyúr. XJ\i., f-Iungária

körút 77. (20fl-:283, 20í-G79) 
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Blauc Béla dr. gyógyáru nagykereskedő, \''., Ferenc Jó
zsef-tér 5/6. szám. (189~153) 

Boeltringer C. és Társa llnport-export. \ 1 „ J\:úln1án-u!ca 
10. (118-550) 

Boehringer C. lt Snhn (Ingelheiln a1n Rhein) képv.: h":é-
1nikália k. f. t., II., 1-Iattyú-u. l. (153-'178) 

f{ráza;r k.- L t., .:-;r., Fadrusz-utca 2. 
BuclnvalcJer Zsig-n1oncl g,:.rógysz. berencl„ I\~., \reress PúJ

né-utca 31. (185-627) 
But:yka Ferenc gy.gyáru keresk. rL. I\:olozsvúr. Szentegy-
. ház-u. 4. (17-91. 17-92) 

CERT.:l g_yógyszer6szeti labor. rt. XI\1 „ Tilbornok-u, 19. (297-817) 
Clúnoin fü. Újpest, Tó-utca l. 129±-884) 

Chloroclont~iize:u, Budape:::;t, \ 7II., Gl'assalkovisch-utca 17. 
(220-676) 

C.ltTó gyógyszer-vegy. g.r<ir. (Szalay· Béla), .:.,;:r\~„ Len
g_yel-utca 33, < 2D6--l373) 

(!segez;\· C~l>za clr. illa1sz2!· nagyk .. XlL, I\Té1netvölg,vi-út 
12. (35:)-277) 

(!senti<'zky 1,.,úszl(í ::;\·úg·vJl·:·;,_._ ex1Jort. \··„ Búlvúny-utca :>. 
nsii-002 > -- " 

Darn1ol k. f. t., XI., Ii:ungária-krL 11-1. (·197-597) 
Dávid I\árol;\· és Ji"'ia, dobozgyúr, Bp„ I.. J.\Iészúros-u. ;)S. 
Deér Endre dr. gyógysz. \·egy. laboralóriurn. IX .. Rúclay-

utca 18. (186--006) 

Diu-ehen1ia gyógysz. veg.r. lab. <Straub Sándor). \
1
1„ 'l'e-

réz-körút 2í. (121---283) 

J)iuna ipari és ker. rt., XIV., .1.ngol-u. 17-19. (297-269) 
Der111aforiue laborat. „Atilla-körút 14-16. 
Déldrog gyógyárunagyk. Rt., (Tjvidél:, II.. Tiákóczi- Fe

renc-utca 172. sz. 

Egger Leo dr. és Egger I. Bp„ \TI., Révai-utca 12 . .sz. (113-910) 

.ELIDA Rt„ VII., Erzsébet-körút 6. (222-,130) 
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l·-olozsvár, 1\iátyús kirúly-tér J''ll\'I' criróo·i•áru nagyk., "" :;JT :J b t:> 

33 (??-05) ·1· l ' 115 ,,, 
• -- b ' ] IX LI 10111-U Cd . . .,„„ Erdély és Szabó labor. erenc ., " „ 

'c133-57,1) . 1_ ·t \l Erzsébet-tér S. sz. I~c!csli:ut:'<· L. ásványv1zkeres .,_, i „ ., 

! - . (18J1c->Z"·e':~sI~eserííYíz .forrás, XI„ I~elenfölcl. Dobogó-
j ercnc ··' · 

Utca 37. ( 259-701 ! . B t J 
f l s iiveb.'. techn„ XI., . er a a11-ii"'ill és Bartuska lah. ~e sz. e 

Utca 12. (2G8-2D8). · - I' 
Fischer és J__,uJnics illoou:l.JJ L . • l v., Ferenc József-ter :J _). 

(l81-9
9

:J) •. I 1-Iészáros-u. 58. (350-„-9:)/l F'oclor I\úhuan dobozgya1. „ ~ 

·Gaclánv1 I'!.alinan '1 ez, •\ :::-. . _, , .·1;. ··ötszero·vúr, \TI., Bulyovszky-u. 

9" (118-·103) , · · 't 1- ··z„111· 
....u · 1· \TJII R·1kocz1-u - 1. :_, '" '· fHiick J-cni) illaLszerna~y \., ., '"' 

(137-HO. HO-n·l9) - - · J 6 111"-'J!.}IJJ . ..1 „ •• „ .·1 l·ft \' A„rpac -u. . - "- · · 
G:róg:r- es ko szc11p„1 . \ :',. ,· B IX (Tllői-út :!1. sz. „n;-<Jg)·szt•részi Szcntle Jonclonn „ p.. . .. 

. ('.l86-l2.l) 

. „. ., 1 ')•)') ___ ·);_}(-; l , n·10-yk \'IL. ::::J1p-u. ú. _ _,v - ~ 
t[ajdu és I~o!'i:o~· ~1~g:11a (;~izr~~·Hlia. · l\Iargit, Nipaesztcrel: 
f!ajclu _I„á~z}one ..,,.II ':\5"z,ör;11ényi-út ~rd. (155-5b1) 

kepv1selete. „.... " .D ~ . \rrr r-·l"Ílv-u 11 sz. iHrtenfelcl 3IihiI~- gyógynöveny, ., \.I < .„ · . 

(226-GS,l) . ( 10 ("""--70·1) l [., \TIII Torn1av Cecil-u ca ""'· 000 
Iíurn1011 e t. ".. l· ~ f t \TI Szondv~ntca 100. sz. liiiunan G;vbgyszeruzen1 1... • ., ., j •• 

(120-:-G5?J . \- \"e'•·ei·le S -u. 12. (129--5·!5 i ' • . lllff\''ll' I \ ~\. • -·1 Ji.Iungar~a t:HI .-:.._ < „.' ," ·:., ; . cry{J<rykeserÍÍSÍJ telep,. ~'\. " 
!!un:rac11 Ja nos l1..c.·se1 U\ lZ cs o.1 ·/~'9 ~, 00 ,158-38-1) 

' · 1 l · · t 10..,7 hrsz ..,o, - ' - · I\:őer )el' n~u . 
0 

••. ._: _ •. let \ill., I\:luuzúl-Ler 
' ' . L·1 ·1<>S ]Jap11·crvar1 11.ep\· ise . _„uszar „' . o~ 

6. ( 123-981) , . udafoki-út 72. (2GS-9·10) lI;yclrox;\·gcn Rt., Bp. XL, B 

. · X-ft berlini T!i.RSIA G. m. b. Illatszer é.-; I\.oznichkai \. " a -, cr; rorszácri vezér-
H és Pfeilring\verke -~\.. G. 111at:o\a · r::-

l_; . IX Lóni•ay-u. 12. (18·1-·!91 l 1.ep\-„ .. , . 



.Jal;;abfal\·,:r .·\r11áclnó ÜZ\", 0··11· 0 t"t7e1n III L · 1 ··-
::i ~·„ ·~' ' ., tl]OS·U~cn •) 1. 

(:l67-172) 

l\anitz lYún és Társa, pipere nagyk., \iJJ.. Nagyatádi 
Szabó-u. ±:J. (222-019) 

H:íthnán Lehe_I gyógyszer és 1néregúru nagyker., \TI., 
Pod111an1czky-u. 1--3. (117--G2·l) 

li~~leti_ dr._ <!s J.lurányi vegy. gyár. Újpest, \Fúci~út 7;). 
I~1ss 1\rpad képviseletek, \TII., Izabella-tér 5. ( 42·1-277) 
I\..napp és 'l'ársa illóolajko111poziciók, V., \liscgrúdi-u. 10. 

(127-820) 
i\ocluuei!'lter Frig;\:es utódai, 'l., gróf IClebelsberg-u. 8. 

(127-375 és 127-076) · 
I~olozsYári Szap1H1ng.)·ár lit. X., I-Iölgy-u. 3. (1,18-002 l 
l\OU\Yallin l<'erc!ináncl enyvezett papír, \/,

1 
I\:atona J.-·u. 

28. sz. ( 118-680) 
Ifos1nos rt. g\'Ógvsz. vecry nvúr I\:iSjJCS1 Dunonics-u l) (1·16-8-17) .. ~ . ~. ' ' ' , Cl • • • ' • 

TI\.fihánJ-·<.ü Polgári St•rf(iz() és Szent ls1Yún 'l'ÚiJSZl'r1uiirPk 
Rt., X„ l\raglódi·út 17. (H8-·Irl0) -

]1~ÖYes ]~rnéi gyógyúrunagykeresk., \í., Rot-ht:r111crc-u. 1:2. 
(119-593) 

i\ron111t'ther túp.szcr és gyógysz. k . .f. t., '/„ Núclor-u. 1 ;). 
(120-:;);3() 

Lá;n ]~!en16r rt., doboz- t~."> fiapírgyár, lTng\·úr. Jr'ikai-lll('.a 
11. sz. (7D) 

Lán~·i .I.ajus clr. képviseletek, \TilI., I~igó-u. 10. 
lf.A~nor ilhlts:;;ergyúr (I';aeder {•s fia), \'„ Szcni Is1vún-11ark 

::L sz. (2!J8-·21G) 
f,{·nfheric S •. A. Paris (!;:lp-.·.; I-Iorvúlh I1nrc) --,;:r \r·tl-

Botlyún-u. :J. sz. ('15s„.-5:J1) ' · .. , ~ .„ 
Dr. 1Ligt•ii (~Pza. gyóg_yúrunagykel'cskedö, IX„ Ton1pu-u1ca 

12. (1ö7-fJ.l.J) 
I .... osonczy "fince „Túra" o-vóo-vnövénv nao-vlret·e<::.l·ecJeó.:-.: ó.<::. 

' '' t'.l. Cl. „ " ~-· -~ '''"„ .., t::-

gyogyszcrvegy. labor., L~., Ullöi-út .29. (386-655) 

lVIagya.r Pharnui Rt., \T.
1 

/-.„runy János-u. 10. (118-650) 
:;;,;rag-~·ar \Volfran1lán1pa-G;yár, U::ren1enezl~y Júnos Rt.1 

üvco-oszlál)'a, XIII.~ -\1:'.tci-út 101. (290-979) 
o · ~ ln .!\iarval illatszergyár rt., Bpest, XI\í., 1\ngol-u. lt- v. 

(297-269) 
I\Iútray 1irpác1 gyógysz.-vegy. és kozinet. nagykereske

dése, VI„ Izabella-u. '18. ('120-876) 
i\lediehenlia f(t., }(„ I-Iölgy-u. 1·1. sz. (1•18----113) 
f!Ie<licina g:;óg;y~zerúru uag;vke.resk. kft., \ 1I. Hajós-utca 

32. (113-632) . 
I\Iihály Ottó, \TI., \íiln1a ldr8.!yné-út 8 ·a. ( 422-9~)8) 
filikló~ c1r. gyógyn. nagyk., \T., \ 7iln1os császár-út 6. sz. 

(380-577) 
~'.Hk!ós Zoltún gyógysz. ve~y. laborat., \ 1III., Baross-tér 

9. sz. (185--276) 
l\1ira l\C~i{':l'ÍÍ\'ÍZ nt., \i„ Tükör-utca 5. sz. (123-18'1) 
i\J[ohúcsi doboz- é.':". papírúrugyár Rt., J?écs, Ipar-u. ·t. 

(13-DD) 
?.IoldoYÚU 1Lá~;zló fadoboz i..ize1ne Belhlcn. {Szolnok-Do

boka ln.). 
~ilio!nár Bertalan l·;.; '.E':ír:i~<. :·~10:/„ :\i..'1rnberg-u1ca 55. sz. 

(.!D6-DS2) 
3Iolnúr és Jlo~er (Tul.: B~u·lha Islvún). IV„ Pctófi Sún

clor-utca 11, (lSD-O:l7, lSD-0.Jl) 
~Kunk E,:!jn:-> ús,,-únyolaj, 'i .. li.olhcr111cre-t1. 12. (121_\-S"l·l) 

I"Tag:.-· }irpúd „Farina an1 Don1'' képv„ I~~„ H.úclay-u. ·11. 
1381-'13.J) 

:"i:1poche1nia gyógyszer és yegy. gyúr rl„ 1\:olozsvúr. Szé
kely-u_ 5. {2i1-J.:1) 

Natinnal· pé-nztúrak k. f. t„ \ 1 .,, Zollún-u. G. (115-·GG?) 
NPruda Nándor kft-. C~yó;,:;~·úrunagyk. lí/ .. I\:ossuth LaJos-

utca 10. (l8D-D85, l::iii-DSG) 

Otlol miiYck rt. X., Höl;;y-u. H. (UD-097) 
Olinkieyitz Sándor gyógysz„ IX„ Lónyay-u. 36. (187-683) 
OberHinder G~·ula gyógysz. (:, lab. bcrcnd„ \..11.. Nagy-

a t údi Szabó-u t cn. :-31. (.j ~1-9i12) 
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Octan gyógyszervegyé-szcti gyár kft. X., Gé111-u. 38.315/8 
lu·sz. (292-777) 

Olla gu111i lti..ilönl., \ 1 •1 Tátra-u. 26. (292-777) 

Panacea Rt., XIII., Lchel-1i. GS. (280-948) 
Pantcdrog- gyóg;i.,1ö-r. rL, I~·.,:., Ferenc-krt 35. (:3:39-593) 
Phylaxia széru111ter111elö 1.·t., X„ Szúllás-u. 3. (1,18-585) 
JPintér Jlihúly illóolaj. kefe, ecset. gutni. n.c21úruk, xrv„ 

Niírnberg-utca 20. (2~)D-925) 

RE:"'L Rt., Bp„ \T„ Rudoif·l~r 1. (113-760. 11:J--'TG·L 11:j 
-765) (és Debre<!cn, 1-Iorthy i\Iiklós-út :~. sz:ín1, 
telefon 23-0G és 22 --36). 

Ren!ethey Fü!rpp Dcz.-;ti 031:tálysor2jegy féi.lrusító, Buda
pes:, \TIII., l\:álvúri:.i·tér 1•1. (138-753) 

R·éthy Eéla Yegy. !ab. és cukorkDgyúr. Békéscsaba, II., 
Szent Islvún-tér G. (66G) (Bpest, \,TI., .A.ndrússy-út 
D. (221-62-1) 

E-~{·.v?~;z Eri:!éi é:.; 'i'ár:~:1, \: .. ;\l,ad6:nia-1i. 16. { llG~S·lG) 
Richti.•1· {*edroa rt., :-~„ ('.se:1 kesz-u. G:J. (1·18-::iGO) 
P.:inde!'BH!nn i•:ú;·o!;;, a Fcc·c~. )..Iiih!cns „.i711" k6p·.-., \/I., 

Benczur-u. ·lG. ('120-777, 221--G7~1) 
Ronlil zo1núneúrEg-yár, :l(l\~„ Nürnbe:rg·u. 11. (-10ü-5~J-1) 

E{o;i.·al g_vógyúru 1101gyk„ l\.1;Jc,zsv(11', illál~'ÚS király·u. 2ü. 
(17-\111 

Salvator gyúgysz~'!'iizern, :.;~·ú~)·úrunag;yli:PrPskedPs, :tl:ih.
lós Znltán, 'lITI„ Baross-1~ér n. (135-27()) 

Sah·ator J;:ül:;z~r·g·yúr rl„ \·L . .JólG.ti-u. 8. (1:20---0S·li 
S:111c:·he1:1ia vegyipari vúl!. SLu~:ényi I\:úroly gys:~„ \"IJ„ 

Rózsa~u. ~O. ( :2:2:~---·'2·i7) 
S('heriag g-~~·óg~·szer~vegyészeti µ;~·ú1·t rt„ 1:-:: .. Lón>.D>·-u. 

12. (185-121, 18·!--Hlli 
Schinunel és '.i:úrsa rt„ eszencia, illóolaj és ve_gyészeli 

gyúr, Bp„ ;.,:I\í„ \'értcs-u. iL (Rúkosfalva) (·!DG 
:)35) 

~i<·hoitola kütszerg~·úr :?s lúzn1{·riiJ.~)·úr, \'I„ \"i'.:no.s cs:·:
sziu·~úl 5:·L (11!l--7·17l 
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Selnyarzlose I. F. fiai, lX., Berzenczey-utca 39. szún1. 
(137-889) . 

Sefc:~ik JL,úszlú képviseletc'k, \r., 1-íérleg-u. 10. (182-·lOS) 
Shnnnyi !?ál gyógyúru nagyk„ \ 7I.. Jókrli-t6r :J. (11-J-:J75) 
S11erge!~- f)éla és Spt•rgci~- I.;élúnó gyógyszervegy. lab., 

7~J\T., Slefánia-út 25. (2tJG-073. 296-002) 
Spolió gyógyszeriizent (S11olarich és 'l'úr:-;a) XI\'„ Bos

nyák-u. 20. (3DG--'l·l3, '18G-9:l.J) 
Stessel Nándn;:· és Tsa gy. n. k .. 1\1 .• \ 1üroshUz-u. 1. sz. 

(18,1-7'!1) 
Straub Sándor gyógysz. laborat., \TI., Teréz-körút 27. sz. 

(131-283) 
Substanüa k. f. t„ \TI., NJ.:;yn1ezö-u. 68. (129-625) 
Szarka.. l\Iihúly „Cora '' gyógyszer- és vegyipari cikkek 

gyára, Bpest ,X„ Bihari-út 2. 
Szúntú Súndnr laborat„ II„ .Ad.:/ Endre-u. J. (J5J-G5G) 
Szent ]?éter gyógyszervegy. laborat., 'i/„ Pozsonyi-út 1. 

(121-5·17) 
Szt•rdaht·lyi ~;J111Júr „Dugótúr'' par~l[aclugó, './I„ Lehel-u. 

5. (291-015) 
SzPrderit parafaúrugyúr rt„ ::~I.\'.. Tc:lcpes-u. 1:2-1-1. 

< 2flü-081, '19G-39ü) 
SzP.i'éini ~]úzsef g·yógyúru nagykere:;;kcJé:i, I\~ .. ~Iúzeurn

l~örút 2:)-35. szán1. ( 18:2-055) 
Szilúp;:;i Lahoratúriun1 BjJ., 11., E1öd-u. 11. (150-~U-19) 

'.li:Prla~sz(h·etkeze!, \'"L. !(il':.dy-utcn fi7. :sz„ (--!:21--D::'.fi) é·s 
1,rr„ I-Iegediis Sánclor-ulca 17. (_~'.20-811) 

'.fh:i1!11111yPr {•.-; SeHz I?.t. C;/Ögyszer{u·unagykcreskedés és 
~·yófr>'Szcrvcgyészet.i iaboratóriu'.11, \·„ Zrinyi-utca 
;-J. s:::. (18:2-0:JSJ 

'JI:hcrl~~l1a laborai.„ 'l., ZolL~u1-u. 1:2. (11J---\k;~Ji 
'i~h·hi:..·r .J[n1ns papírárugyú:c. \"I.. 6-utca :':\7. ( 1~:~„-07n) 
'.R:ilia lahnraL kl'L, \TIII., Ee::erédi-u. :·.:. (1:32--110) 
'Pitún i·L, ::~I„ Bocska:v-u. :i;_;.l. sz. (2Gb·-S25) 
rrörök~~Lallnr rt., \íl.. I(irúl:,·-11. 12. (225--lGO) 
'.li.1ILES rt.. XI.. Budafoki-út 205. (:268-22CJ) 
'.l'run2EH~r :":i.ntal luborai„ >::.L. Bcrcséu~'i-.u. 10. {2G!l-US:)} 
'R'u1·ul köt~;zc!'gyúr. Bp„ LI.. 1Sr6c1-11. 11. sz. {150-·-·0-UJ) 
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\'ajcla Géza. gyógyszerészeti cikkek képviselete, \/., Csáky utca 21. 

\'njua. és Társa gyógynövény nag_yk .. i/., ?l'férleg-utca 4. 
(188-311) 

\'a.ina. József laborat., I\1., \táci-u. 3-1. (187-40-1) 
·~/-eit ~"\lbert és társa, -~lII., -\Vesselényi-u. 32. (227--060) 
\"é.g·i:ár;r dr. „üleochenliaq vcgJ·iipari k. f. t„ IX., Sorok-

sári-út ·13. sz. (1:3-1--538) 
'ficloY:-;zk;v Is1>rán gyógyn. Engyk.

1 
Békéssá111son. 

\litachen1ia k. f. t„ \T., R0U1e:r1nere-u. 12. (114-586) 
\Vaek JIIere:~zLéir (Tul.: \F:.:ck Géza) képviseletek, IX., 

Hőgyes Endre-u. 4. (186-0'19) 
\Vnldh~iln képv. ( Sin1onyi Pál), \ 1I„ Jókai-i ér 3. Telefon: 11,1-.;)75. 

\Valter t\: Dununel képviseletek, \ 1., lviérlcg-utca 10. sz. 
(181-385) 

\Vande:r dr. 1 X„ I\:ereszturi-út :30-38. (1:J:3-3-16) 
\Veinbergcr .:\Iad.f:r, Coty vezérképv., XI\T„ Thököly-út 

73. sz. (±96-578) 

\Verner clr. szavúnyos köL.:;zerck g:Fúra. Bp., i/I„ \1ihnos 
császár-út ;38. sz. \1ltl-7-1G) 

'i-1„etol lnhoraL, \7„ 'I'hnrzü-:coz 7 a. (291~-2.S~J) 
\1'irth I·iá.roly képviselete:-:, \ 1„ Búthory-utca 16. szúin. 

(317--81 Í) 

Zoltán Jaborat. bercnd. in1.. \~IfI., József.körút lD, szán1. 
(130--0-17) 

Zlraek ,J, és Túrsai fényrcldú111. IX„ Soroksári-út :?fi. sz. 
(146-277) 

Zornhor;r I~<"la ( Dcrn1asep(l, \tIIl., Fiurnci-út 25. 

NYOMT ATV ANY REND El Éei 

GYÓGYSZERESZI _SZEM 
A " I. t tes ldadóhivo!olar.alt tec1ne „ 

Budapest, IX., Ullői i; 

.. k " nvom~at\·iinyok l , l(éren1 a kovet. ezo , 
vek) inegkü!de~ét: 

(folytatás !ukld~' ' 


