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Amilyen modern 2z émilet és a belső a: cnLceKt1;1;·a,, ér:p "olY,é'.D ~~wde~r:~k ~z ~rot'.ák i~. Az, ei;z,yes osz~
ta.1yo}C osszefuggo szoqa1 k~ettos uvegfalal<Ka1 varrnal\
elválasztva, a hang nem jön át, de bármely
végig leh.et az összes szobákon látni. Enr1ek a
kereső Tendszernek
nagy fegyelmező
is van. Jlm·i meglep, az a tisztviselők aránylag
kis száma. Az osztály nemcsak a körülbelül 2050
gyógyszertár (fiók- és házipatikákkal együtt) anyagellátását intézi, de ellenőrzi a nagykereskedéseket, a
gyógyszertermelő gyáripart és főként a cukorfogyasztás szen1pontjából n1indazok:at az üz.emel~et, a.r:rlel3rek
iv2~ri cukorellátásba11 részesülnek Óriási adm·iniszt-

1:ativ CTí1.-yag. Ennek ellenére olyan símán,

L;é:lV9,rtala-

mü, minden tumultus nélkül megy itt minden, müit
egy remekművü óra szerkezete.

A gyógyszeripari osztálynak Siska László okl„
gyógyszerész, OTI gyógyszerésziőfelügyelő a vezetője,

