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A jo,g:o1s.í.tvá\llY eJnyeré1sééirt páJyázhartn1aik mindazok·
.a magyaci~ áUa1ID:POl1gár, ·te!llie1s·;j10,g·ú gyógyszerészek, 1aikj,k
az e1ő·1r:t tö!l"\néniy10s :fe,l:tiétdetkTIJe~i::. m.e,gfolle1lrneik.
A ji01g101sít-í~ányt eíl1n.yer111:i óhajtók ai hozzám inrbéz10t.t,
s,zab.ály;s1zerűen folJbBly·e1gz1e1tt kiélrv·ényeiirlm.t 0z'8ll! pályázati hi.rdefo:néiilynelk a· „Bu1c]afp1e1s:t.i Kö1211öny"-hen tör1té,rnil
e11Jső izhe1
n:i ·kiöz.zié't,ért.e:liétől 1sz1ámít.01tt. 30 · napo.rr heilThl a
mag-yia11• 1kirá}iyi heili:íigymi111iis0tér:iumba: I. iker.; Úri~u. 49.
nyuj:úsiuk he.
·
~A piá:lyá:z1a1ti foérviéinyheiz 1a 750/1940. B. lVL .számú· T1e,n,1
de1et 10. 1§-ának meg1fol1e;l:őle g eJ.'ede.tihen 1a ·kiöive,t\1rnző iOikc.
mlányo[i::<ált :kleiH c1s1ato:l1ni:
:a) ai mag·yar .á,1Jiampolg1{vr.ságot igaz1oló ha.t.ó1sá1gi bd:- ·
tiionyítv~á:nyt;
·
b) . ·a
lleisz.ern1azá1sii okrnány:oilmrt (arp1ai,
a;.1~ai
be1záiráil!at2,·) .keres1zté,n:y1sié,gük igaz10las·aria;
e) a 1Íad:i1~0!lci1rnn1t.' vitléiz v:ag'y tűzharcoiS minőisié.g igazo}áisár1a ,a 741/1939: B. M. 1srz„ r 1c ndelet 7. · §~ábla,n me1gj1e-:
lölt oikmá11y1t;
.
cl) hat hóm;a1prniál J.iem réigihb lk1e1J.e1tlí. ható;s.ági eir1kö1cisi
bi121omtví tványt;
e) gyógysz1e..irtáir önáUó, vie,zerté1s;ére feil..jiogioisító gyó:g"ys·21m„és1zi ·O[\iLerv.e1l1e1t;
.
f) ·e1gye1tie1mi Je.c:ke1kö:n;yvert (i:Tudex);
· g) ml.íJköc1és1i . kimut1atá1st, a vo:niaJkozó biz;oaJJyítvá- ,
ny.olkl\'cal ·e1gyi.itt; .
h) röv1id iéJl.e,fa1aj,zot, .aiz aibban :f.o:gla1t :ac1atok (mag·as1a hb 18'g·y;e1tiemi .foik 01zail:, 1k1afo1111ai 1s1zoJ,gáLa,t, e1s1e1tJJeige1s .tudomámyo1s működhs 1sitb.) he'1ye1S1s1é,gét igaiz,ol.ó 01kmányolkat;
i) m21 e1g1ém:1égi áiUa.p.o;J;.o,t ig1awió., hat hó1napnáilJ :n:em
régibb kel,ehi tis1zt1i föonno,sli iJ.frwnyítványt;
j) fogh1aii:.ályo,s 111;y:ü1iaitkozato.t, hogy foly1aimo.dó - a.menJnyihen s1z,emé1ye,s g·yógyl'n1er1tá.ri jo,gosítván:y1a van
- 1az új gyógys1z.e.r1tt1.ri ;j.o,g·.üsrítvány eh1ye,rése .e.sie1té1Ili arról 1eiD'.10m,c1, va.larnin:t nyilatilwzia.t a.r'ról, ho,gy fio:l1yia:modónaik ·wrn1.-e reá:ljo1Q.'Ú g·yógyis1z.ertár1a és volt-e már
gyó1gy;g,ve1rföri j10,g'o1sí t.vá,nya;
k) jo.g;ha~.á,lyo1'.'· :11;)ni,latn.w1z1at .;;ni·ól, hogy 1a gyó,gylsiz:ieirtári jog1oisít.vány e1,n;ym·é.s1e e1s·eté11 mag.ára nézv.e ,.-- 1a
j.o,g1os:útv{uny l<:Jül:ö111beirti. viB1sizav,01Tuása me~le.trt ___, köfo1l:e-.
zŐ·ruek :Üslmerri e1l a t.örvérri,y:e1s remdelkezések isiz.erint előírt
fiZietiéisii köt.e.11eze1iltis,é1ge1k 110'1Ü01~ tel.,je,sítését, i:io:vábbá·. nlyi]atllrnZia.t ariról. hogy a· Jriéir't gyógys,ze.rtárat és· · a:nm:alk
helyii [cöri.i11.méJly1ei ismexi.
Az,órkna:k a fo1lj:eisfog;ú gyógysz1e.réiszék:rii8Ík; ',arrük az
or1s1zág•. haitárán 1kívül i:e1llje.s1ítene1c tiényle1g1eH íkafonái
sizof],gála.t\ot 1e111;geid1él:vt 1n.d:o1k 1an•a, hog·y ,az a)-i) ·pontioik. han fe.1,s·moilt rn:eiUéilc:letielkie:t foérviényfürhöz pótló1\a,g 1943.
é-vi á~}ri:li1~1 ·hó 1-i,g· nyujthassák he. N evez.eittek kötei1e1se1k \
azornibarr1: kato.n.ai T1aTifül11C·s111ofü:sá.e;1Ili:: előtt köte11ező n.yilafüwz.at1ot ·tt~.n,n(i, ha.gy 1k1fav:.ényükhen 1a.z a )-i) 1JO:nfoik1;ia
1tett kifoJ.enr,é1sülk a vla.11ó,s1ág·ll1laik mincleinben me.gfo1l1e1l.
Eze1n 11yi1.afürn11\a.t me1gtiételét kat0inai para:n1csnío'lliB1á1gulcna1k .a 1bérvé11yen iiraz,olrni kel:L
A h1á111y01s1aü va:gy e11Q\Jéisve ben.yuj:tott kérvény.e1ket
figy,eilembie 11121111. ve1sz,erm. (282'.200/1942, B. M. szám.)
· Buda.pie1s1t., 1943. ·Óvi j1anu.ái: hó 20-áin.
Belügyminiszter.
(Mer1j. a „Budápesti. J{öz.l." 1943 jan. 26-i, számában.)
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A a1c1g1órtéike1seibib gyÓ1g'yis1zcrtár f en:tieik: )S1Ze!I'int RIZl újpesti „Kígyó", majd 1s10,rr:enéLb:e1n; a budapiesti „SiZient
Rókus'·', a kassai „Glór1a", 1a ba,latonalmádi ,;Balaton", ia munkácsi, „Iisit:e1rni Goi:r1Jdvise1é:s"' éis a munkácsi
. F,eJ:1:1i.im1ő, ho1gy i a gyógy.sJZledáraik b.eren~
clJezié:s1e á1t.a:1,ába,n n\ellll 1bépv1se1 rna.gy értéke,t, 1ami ikü1ö,11,he1n .a 1gyógy,s1zm·táirakin:Ó;l - ,sz,aikemhwek eilőtt i1smert' té>niJ.
eJ1eg~et miikor 1a
e1gy jo,gfo1l1y.amodási mintáit kfo;fünJk:

Soik irá1Tuyú ik·érósrneik te1s·zü111k
v:etkező1khe:n

kö-

A kiUzet. formája

'eZ:

A N a.CJYméltó1ságú BeWm;miniszier ·úrnak, Budapest.
B&fr.ég'
nEÜY8,

P1e1siti Péter. okleve1e.s, gy ógy7.
s1zerész11e:k (1aki.k Bucl0past,
V., Zoltáirn-utea 3. ·s1z1ám,)

, vagy:
. P.éisti F.éte1r gyógy1sv.er1tártu1ajdoin,osTiiak,
Kiis1s zilvás
(Be1szt,eir0e inegye).
1

-

a 282.200/::1.943. XIII.
B. M. s;z. pályáz1ati
hinl;e;trn.énnyel
cso1aföan.

karp-

cll'ib. meUéikilet.
A folyamodvány szöv.ege ·a következő:
N aigyn:nh1Jtó1ságú· .:Miind1s1zfor út·

EJe1gy.e~eis Uram!
AlJulfoott :f»eiSiti PiéJbe,r .oik:I. gyó;gy.sz,eJx~s1z budirupesiti
lakos (vagy: Peistii Pébe11' gyógy;szertái·tuLajdomtos, Kis1s21i.lv.á1s1i (Be1sq;te1roe me,gye) kuk101s:) .ez1eI1llíe.l és tis'ZJtei1ettel ben(yújtom [}ályiá.zatoa:n:a:t 1a 282.200/1943. B. }\Ili. 1számú páilyiá,z;ati M"detményib:en meghil'deitett . . . . . . -i
„. . . , . ."-hJOIZ cfon·z:ett 1siz;emiéilyieis üzl1eti-jo.gú
gyógy,s1zemtiirl'la.
•
füémésem :iiruc101illo1Lá:sául feJiho,z,om, hog·y .. , . (ide
kell felsorako:z,fia,tn'i ·rövidiérn, tömören, világosan és érthetően azokcdJ a. riiéltány1 land~ .indokokat,.·. amelyeket a
palyázÓ J!oéi.ése támo·rfrntá1sárci .•.. fel' túd.
Pld.:
„Tifühgy.eirmeilrns. foil1.1lsli· g7áigy1s:ze,rtártu1ajdom:o.s ·vagyOik,
gyei~meikeim íközü1 ·e1gyilk III-iik giim:nJa.zis:tia,
a másiik
V-ik· giro::í.nlmzáJsita, ia harmadiiik mms1t éTettsié1giziiil.c fuooy~
te.le1111 va,gyio1k őke.t h.á'Zío111 kívül. x. váJ.·osibmtl .t1aníttat.ui.
Gyó,gy1s0ertár1am érvii ,jöviedel1me minclös1s.ze 3800 pe;ngő,
ameilyből 1gy.eI'IIUeJk,eime1t megifel1eJően
tarnittatni .ne1:n;l
:tudom, mo1sit is e1s1aik l"oiillol]lJi s·eig:ítsiéigge,L v1a;gyoik.- képes
tmliítfüt~áiSmlkiat biztosítam1i: Páilyáziato!l'.llmaih 1eilsiős,01rP,aa1
azt 1S1z1er"eiin1ém eLfa~ni, hogy cta11intéizeúte1l hfa·ó váiro1siba
l\JerrLt]vie,. gy"e;r:rn:eik1118.V:e~fotésis,el járó niehé1Zs1éigeimet meg
tudjam o:kLaa:lli., st:h." Vagy: „Gyógy,s,z,ea:tiáriam olyan 1ki1Sfol';g1ru1mú, hogy a miirJJd81ll!llapli. megélhetéshez; s.z.üil\Js.éig;es
ö1s1s z1e1g10t .1s1em rtu1dlrnm me,g'km"esni. Koriom ·52 1év, e-Oiből
30 évieit töl1t,öt„tiem el a p.á1lyán: lés 20 e1~z.te-~dőt e1bherni. a
· mi'llldeu for~alu:ni útt1ó.l im8ls1srzees1ő '81.z1ád kis f1aluibian. ·
Dr. J 1oha!Ili államtitk1ár Öméil1táis1ág'a éis 1a he,Lügyi k,orc
márnyiat á:Jit,al :iis mé1tá1Tuyolt „fokozafos: e.l!őléipé~i .euv"'
aLapjálll úigy viéli,e.rn, :nem 1mlerié1i;yt.ele111 kér0sem, iamiikor
failirun 1eg-y é,11etm1 át el:töl:tiöt1t áldoizafös . kö1z1eg1ésmiégi
szolgá.11at utiin ia meigiérdeai:J.1elten lllagyiobib ikiefily.eié·t k·ér@:l, stb." Vagy: „A vilá1giháhorúban. 36 hónaport t;öltörHem a fr101lllt1on, ott eiZíi.iJ~t vitézségi éo·met, 1Siehe1sfüéisi
érmet 1S!Zieire1Z;term. Fr·om1th.arco1s va1gyolk. Gyewmeilmim
s;záma 2. Eizek 1a folyó évihe111 1köZ1épi1sko1ába k:ell'ü!lne1k,
d0 jeJ'81lliIJegi 1gy6gys1z1eirtiá,T1am igoo .s1zűk jövedelo:néiből
11!eve1.tecfiésüik .teltie1s1en biiw11:yta,l1a.n. sitb." Fontos, ho gy ·
elfogadhaJtó és esetleg m.indjárt bizonyítékkal ellátoit
1
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A gyÓgyszertar kÚ · jö:Vedelme-

t;zeil~é.sz· tudorrnanyos k.éa.·CLérs1e1Íd1en. A vonatikozó laip,-

lehet igazolni, apéldámyofoat 1s1z,iiIJJt&n meilléikcJcm.
gyógyszerész évi jöve-·
Dátúim, . . . . . . . .aláírás),
összegre becsülték a?J h) t:iJstzti főorv,01sci ·bizo!llyí1tv.ány.ollJllwt; (6 hónapnál
gebb i ket.r;tü nem le/wt!)
relfürt követig,arzo,ló . ha:tósági

biz10-

AUampolgársági Bízonyítvány,
ellátott Illetőségi J}i:io-

sz,ü:le1téisri aiJlyrrukönyvi ikiv·011atát,
\SIZilt1etés i arny:akö.nyvi ki 1tom:a1tát,
n."1r0"1r<ltcv.t1n1 151züLet1ési anyakönyvi kivo1n1atárt,
'Yl.!110'"""'11·11u:~.no s1z1ü1e:tési ainyakönyv.i kiv·ona.tát,
háJza1s1s1ági .auyaikiönyvi ki vo1

ikivoanryarillönyvi ;kivnrua1tát,
raUrYiaikönyvi kci:\)ioruatát,
lff·r<:i7r1ill1Pr1rrn ház1a.S•Sági antyaikö11yvi JriVOUllat.át,
a maigiam 1s1z,üllreitési any.arkönyvi ki V-OilJJatát,
errkölcsi bJiziony~tv:ányt

(6 hónapnál régebb

nmn Zeliet! );
2.'v'Ó~~·v1i;rzE~rrtár

föi:ái1ló v,e,z,etésrérn Ielrjogusiító

1s1zolgálati

darabonként
kíadóhivaílalába,n.)
1ell{~tr1 aJ2>0'Dlat

o:klev:eJe-

hizo:nyítvány20 fillérért

ra12l a1bba11foglaJ't raodat.oik: he,lye1ssié-

db. olfum~nmyal. (Az „életrajz" lcö~
szóljon:

i)

:ré-.

2 da·ra-0 ny:Lkitko1z.afomat éspedig:
1) anól, hog·y 18'.zemélyeis üz,l1e1ti jggú

gyóg;y,srzertárram · j<0go1sít,v.ány1iH·ól .a mergpályázot;t jo,go1sítvány
elnyerésro esetéll1 LerrnolllJclo·k, továbbá, hogy
gyógy•sze1,tar:am ni110s~ °(Hét a folyá1nodóúak
gy.ágy szertára, .a !OZÖ'veg így niódosul: „a,rról, hogy
e0m srzemély-, 1~em reúljogú gyógys1zier1tári jo'.g.01sít- ·
ványo:m nirws".)
2) rarQ'Ól, hogy a gyógyszreTtári jogosítvfun.y eh1yerése
e1se,tié11 ma~'amr.ain:ézv,e, - a jogorSitvtu1y különberl1i
vi1s1s1za,vi0ruás1a mellertt ~ ikötie1Lezúnre:k ]s,mere~ eJ. .·a
tfü·vrény.e1s i·eTude,llkierzéseik 151zeL1:int eJőírt üzetési kö.1t·eJezeittsrégeJi: pOr]]jtos t.eJjesrítérsrét, egyben Jüje1e,u~
tem !beil)j]J}E\ .hogy a 11Jé:rt .gyógyrs,zrertárat éis 1am1JaJk
he1lyi körülményeit j1srmm"em. . (A nyilatJ.w1z1atok
„Ny.ila.tilmza t" feJ:.írJ:á1s1t vise111lek,. féli v pa[iírra.
íran<l0'k ré\g jöghrUitMyos:a:k, ha a 1I1yilatkio1zrÓ az t Sacjátkezűleg, két. olyan tanu előtt 'Írja 1ailá,, akiik pl.
'kiözJllvataH v1s,eföelk (je.gyző, bíro 1stb.) é.s a tmmk
a Q1yikutkozabort saját, aLáírásairkikai 11átják erl. Tanuk· 1I1Jé:1kül is joghwtályos a közjegyző vragy a jáJ:ás1bír;ó1s1á1g"elő:tt aláírt nyilatilrnz:at, ha .azron .a nyilatkotzó ailiáírásiát hitrelesítrérSrserl látjáik: eJJ.
, j) hadirrolkikallJt, vitéili, vra,gy 1tűzrhaJ.'C01S rnin:Ő:s:égcm i,g,azólá1sráJ·:a 1aJik!arlrná.s élS ;a 741/1939. B. M. rs1zámú 1·elüd01eit 7. §-ában mBrgjelölt oikmáuyaimat. (Ez,t cl pontot
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természetesen csak azoii folycmiodóknak kell f eltüntetni, akik hadirokkarntalc, vitézek, vagy tü.zharcosok).
(Az ország határán kívül ténylegr::,s lwtonai szolgálatob teljesítő gyógyszeré!O.zek, ha okmárnyaikat nem,
tndják a pályázati határidőre besz:erezni, a következőt
írják be a: .kérv,énybe:)

.&z ra-h . .és j. poaJJtokbam1 :DeJJsoJ.·oLt me11ékleitekeii'a pályá~
·>>
. . . . ·. . deceimher 1:-én. NagyváJ.·ado1n, hol
édé1s1apáim ügyvéd vio:Lt. Középiskoláimat ugyanitt za;ti hirdetményben ikiapott engedéJy alia.pjá1U pótlólag
a P.r1emorll:tr1ei Fő,giiJlmázci.urnhan végerz~1eun, majd -- .1943 rápr;iJJiis hó 1-.Lg __:_ fog10Lm benyuj tarni, rniuitáU'.lJ az
or19zá1g biatárim kívül ;i;ényleiges katon1ai sz,olgála:to·t ·fal~
Olj~rt:bs1ég·i ·.~tá1llf "a. mJagyváo:iadi „Aramy Sas" 1g7Óig;)'.'Srzeritárrbian · leUém gyógy:S1zerrér3iZ ,gy.a;kor111ok. Eg~ye jesfteik. E:z·eik jdeigLerrne1s pótk'iis·áa:a 1kafo1nai pai„a.ncisTuorktaruulmán.yÍaimait a hudapresti re,gyét1emerr1 vé- rságom eLőtt ,kö.t.erl,ező lllyril1a1tiltoz1atrot tcrt.tem, t.ovábbá lü~
gie.ztem, .sz:Lgi0rr~a;t1a.irrnat 1kit1iinő ö1s1s1zm·er1méiimyeJ: tet- folen:te,ttem; hogy.e1kérvérnya,---h és j pontjraiban tett kije,tem }e, ~t:miről 1a VOIIl/atG.rnzÓ biJz101nyítvánryoika,t meil- 1oTutéseim .ai \~arlóságma:k irunc1e.Tuhc1n rne,gfe1elr:twk és BiZ.eúl
:~élrn]ciill. 1914-b:ellL a mo1z.gó1sítáiS1foO!l: bevonu1t1am rés a
nyinatlko!Zla.t meg1tiérte1ét ilmt1onai para,llJCSrll\Okság,om ra je·
háborút végigiki:iiZJdörtterm. Sz.oJgáltam .a 6. is1záanú · len kérviényen e1gyidejűleg · áig1azorlta. ·
1,rá,rtüZJémsé.ginié] zá1s1zló:s1i rlallig'ban, majd ,gyó1gry1sze:fuérésrean me1gújítás1a · me[ILeitt vagyork N.agymérltó!Sráátm:Lnő1sírlmtt,ek és 1916 migrusz:bus l-től lketziclve
godruaik
t1ú1t1a,1ék-kórház:b1a.n teJje.sítetteim 1SIZ!Oil1gáDátl:mn: 1943. fob:ru:áir hó ....
larbort. Kitrli.11te,tés·eiiill: rbr10,rnz vitézségci...,faerrn, ilmr·o1n1áJs
mély tiscztelettel:
arrany-éa'demfü:ieri8JSIZJt, s,e1he1srü.rllési rfo•:eirn. v.an··· Károly
Pesti Péter
c1s1apa:ilkerm1zteun :üs, A 1nornatiko.zó igazolás0rkiat kérokleveles gyógyszerés.z (va1g7
vérnyieimhez mel1é!Jre1em. A forr1ada1lmak utirn 13 évig
kisszilvási gyógyszertártulajdono"s.)
kö1I1clició;sr]wdtam, majd 1932-berTu ersaládi s1eg·ítis1égg"el
m1Dg-via1s·a1r:o:~tE•m ·a ilcis~srz:ir1v.irsi sz,emélyeis űzlecti jürg"Ú
g·y6gys1z1er1tá;r1at, rame1y;et aiz,óta mag.arn v1e1zeteik
. Felhívjuk rJmrtárisrairnk f.igyelrnrét, -hogy a pályázati
Gyógry1se;BQ·tár1amat a fel1s1őhb elrlienőrző hatáisiá@otk hirdeűméiny rés 1a közölt mirnba betűjelzése kö1zlött - célmerge.Léige,désrére V 1GZretem. KöZiSrégellll k11lt'tirárl,i1s szerífaégi okokból .- eHéréis va.n.
vez,ető 1s1z1erreipe1t játs1Zr0ik. ,E.1U11öilm · Vlagyolk 'a
a HONSz heJyi 0sorpodján.aík •s
r·é1Srze1rnB·t ia magiam Já1S
nni~téikes hreJ.yről 1ntyfü't f.e.Jvilágosítá,Sr s,z,eriut azhk a
ni11nUr«3Js,srárgból A s1zakliapok- kartámsiaik, a,kik az 1940 év Őrsz;élll ikifrt el,s\ő töme,ge·s jogtaml11Iná.111,y.airn je}em.iteik meg· gyógy- pállyá,,,.aiton r·éis0tlvette1k ,és •akiik:n:ek ok:oiány1ait a be1lügy1

milJJiszt1érluni ·kéisőli .azz;al adta v.i:.s1sza,, hog•y „adatait a
,;a pályázat ügyében később
töTz,slapra fc.1j.e,gyerz;t,ék''
fogaik dörnteni", mo•s.t ücm
be,aclják •azokat .az okmálviozsony·i proj'esszorncik a küzelrnulib1c~n i'artoU.
nyokat, arnelyelvet 1fJ40-7Je.n 'Ynár benyújtottak és azolwt nagysikerü két előadásával kapcsolatban m.egernlíteta rninisztérimn törzsköny·vezte. EHenheu e:;.;e1lrnek ·a kol- tük, hogy egy olyan mi1iiszteri i.ntézkedés ·várható, '!nely
l1erg·áklllak i.JSJ be kc,11 nyúj1tani egy újabb !i:eletü erlcölcsi uz Orsz.áyos J{özey:észségü:,r;yi Intézetet telhatalrna.zza a
bizmiyít·váin.yt, tisztifőorvosi bizonyít•uányt, a~ i) pont- · h iá n y z ó gyógyszer eh.: helyeílcsitésére al!valrnas
ban fog1a,l:t két nyi1atrkoz:ato·t és egy kic:gészüő niinősít~
(s esetleg a gyógysz:e1'l~önyvwl is eltérő) gyógys;:;erek
vény1l· az 1940 ősz,o óta ·eltelt .sz.olgákl.ti iclfaől. Igen /on- j'elhaszmálásának engeclélyezésé're.
tos, hogy a /olyarnodványban ezeknek a lwllegáknak.
„Budapesti Ií.özlöny" jant.lcír 26-í. s:<:ámában , 111„eg
meg k.cll em.liieni azt a be/.ügynúnisztcri ·ikta.tós.8árnot, is j.efonit a 470/1943. JH. E. s:zúm.ú rendelet, amel;IJ e téren
arnellyel olvmányaikat visszakaptálc s c11nely leira{úan megadja rt felhatalmazást a. z Országos H..ü.wgészségügl}i
a törzshöJZyvl>e való /eljegyzés 1Jiey van állapítva.
Intézetnek, azzcil, hogy e tcí.rgy/)(lni fwtározafo.it a „BnEze.il :kolle.gáJl\ill\Ú1 így módo:stü cl szöv.e.g: „A fel,wdapes.ti J{özló'.nybe:n" lcötelcs közzétenni.
rolt merl1éJklet,e~ köúil az a,, ·b, cl, o (&s es.et1e1g j) po:ntokA vonMlwzó rendeletet jövő lapszámunh lii.vatalos
ban fog'.Lalt 0Jrmány1aimat ,ezút1t1al azért ne.m c,s.at·o.lo~n,. reszében kfü.:öljü.k.
,,,
n1011t Nagymé1tóság.o,cl . . . . . /B. 1\1. is:~ám aJ1att ezeiket
7{"7'
a.z; 1940 ő1sz.éri1 .kiírt 01rnrzágos pál1yázat alka1máv al il11.ár
kari közvélemény általános rnegértéssel j'ogiudta
törzis.könyvezt•etni Jrngye1s v·oJit."
Gy·ulának a Budapesti Gyógyszerész Testület
Folyamoclnii leheitőLe,g egy g-yógyezertára:a kell, eset- választmánya által elfogadott és magáévá tett ozon ja1c.g .Lehet rkét-húrnm gyó,gy1sröe1·t;á,rn:.a is. Az 1940. évi ős.z,i 'l'aslatát, hog71 ((. budapesti gyógys.sertcírak esetleges
p[~]1yázatnú,l Yoltak Jz1artúr1sa·k, aJük az ös1sze.s
jog•okat bmnbatámadás okozta károkkal szemben közösségi alameg'foly>an1!01cutá1k, mikor .azutú,JJ1 egy kise;bbet roe:g'lrnp- pon„ kölcsönös ön!Jfatositá.s útján védcke.8.zenelr.
J:u,k, 0:1yan indokikal, ho,gy .a helyi v.iis:z,onyokka1 inom
A gondolatot mi1nden k1a,1itársun.Jc helyesli és a m.e[Jvo.ltaJk 1ismc·1·ősök, 1a jogról lemondottak. Ennek elkerü- indított alwió!wz a 189 bucla:pesli. gyóyyszertár kö.ziil
lése céljából kívánja 'tneg a ;ni.nisztérium .az a:rról szóló 183 ni ár e s a t la le o z o-t t.
nyilatkozatot, hogy folyarnocló a kért gyóyyszertárat
A kari indolenda jellernzésére megemlítjük, rniszeés connak helyi körü.lményeit ·ismeri. Azt ugyanis ·nem rint
eUenér'e, hogy egy ilyen önúiztositás valalehe1t Via.1ó1s1z1i11üneik tar.ta1ní, ho.gy „az ös1sze-s j.o.gr.Y]~at"
l!Yó,qyszertár előnyét és biztonságát
nie:g·pály{uzók nüncl 1a 29 gy,ógyszea:tárat, a J.'•cn.delke1z1é1si· e
szolgál.fa, 1négis i:lkadt 5-6 olyan gyógyszertár, amely
álló 30 :nap ;;tilla.tt v&gig'júrták.
a testületi h·artározatot negligálja, s tüntetőleg távolA kérvényt •agés.z i vee rmin,is;z,tei·papírr~a
marad a közösségtől. Számtalan ·1.•mTiációuan ta.vaszLclrntőLe1g íróg~éppeiL A terjc,ngősisé.gct ·''"""'";""i„<r
talhattuk nuis téren 'is, hogy 111/ind·i g van egy réteg,
ezze:1 esa;k fe.1es1eg"c's mu1J.\kát a.cl11U1k a J:1e11ere1:Gs.eur.11e1K.
kiUöii utakon járni.
kérvényt közvetlenül a. m. kir. belügymi.n:isztériurni
ja·vithcdattanok vc1gyunk.
(Buc1ape1st,, I., Vár, úri-u. 49. sz.) .Udató hival'a.Zhoz. kell
,,,
benyu.jtani akár szcniélyesen, cvkár ajánlott levéllcént.
JJíint érdekes hírt l;eszélUc budapesti. gyógys;zerés.zEz utóbbi esetben a j'elacló·vevényt a kéri,é,ny 1násoia- kdrölcben., llogy ·a;:: egyi.1;; na u y reál jogú b i< datával eyyüU jól őrizzük meg.
lJ est i p a t i. k-1,l negyedrész·ét ct napokl)(fn rneg·uásáA li0érvényr0 a fo1lya,m:o-dott hdy lc1lvo.sságáJ11~uk s zA- roUCfJ
is·1nertne·vü em;etemi magántanár. Az1t is rnema szc.rint a 1követ1k.ező öss1z0,gű okmánybé,lyegot 1i:eN
sélik,
a professzor felesége - aJti
felmugm1sztanú:
ÍJen a színpadi 'Uilá,gb(l;n aratott jele.n;tős '·"·1.11:1.;·i· '~"'""·
5000 ·La.lc.ors~g 5.- P„ 5-100.000-ig 10.- P., .e.zen ·fíer11tll gy ó gy sz e 1· ész le s :z. Vn.lószínülcg .erre való tekin15.- P., Buclapü<:: t 20.- P. Tübu 11efyre való /olyamiodás
tet:tel tört.én:ik a. gyógys~ertár bi.zonyos hányadának
esetén a legrwgyobb lélekszámú helynek megj'elelő ös:zszegü b·élyeget kell leróni.
A me111lék1eteikre, ha .aiz1orrrnn J.e,g<1lá.bb 30 fi1lér értékú 01kmá·ny'.bélyeg n.ines, 30 fillére.s oJrmánybéLye,get
rag1a•s19ZiUJJJJk.
dr. Szász Tihamér. ·
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Magyarországon levágott sertések
gyomornyálkahártyájából előállított, a
IV. Magyar Gyógyszerkönyv előírása
szerint .fehérjét 3 óra alatt oldó készitmény.
Beszerezhető az összes gyógyszerárunagykereskedések utjá.n.

J.a,uuúr 23-án - hétrfőu - clélben fél 12 órarkor nyitotta me·g dr. Antal Isl·ván nc:mze,tyédehni i>ropa.g1a,111cbmirni1szter 0 sajtó1rnmara lutrrr1w:hilt ,c;za:ko:;,z.túly<.v által a
YÚ111o;s,lig·eüi J.lfíícsarnok impoz{1ns épületúhea1 renclczett
·első ·margy1ar s:z1aksaj1tó Jr.iúl'llítú.sL A meg·hív·ott e.lőkelő
f'·Óge1k kö.zörtt o.tt v0rlt 'Vitéz Ifoloz-sváry-Borcsa. Mihá.ly
dr. a
e1uö1ke, Dietrich .n1émetihir oda1nü isajtóf őa1,ök,
iés Bischoff a 111&met .s.zaJdrapo~' szövetség1é11e1k eJm.ökei, Schabbel a német ,szaklapOik 1s1z,öve1tséfőti1Jká:ra s.tb. A mergnyitó ünn,e1pségT'0 köi·fübelii.1
1S1mkernber és él'deiklőclő .gyült ös1sze.
A szaikJapo1k állta.lában ·az uj1ságírás hail1lupipőkéi, a
haTug,o!Sftbb, 1ármásaibb 'lJJa,pis:ajtró me1le tt. EizJ a kiíállítáis
<azo1niba11 miil1!derukit meggyőzheit a.rról, ·hogy ku1túrá.lis
szempon1:lbó1 óriási terülefo.t há.lóz1mk he a ma.gya1·
sza~riJlapoik é.s szeill1errni éle:tünki1eJr valóban átfogó irá:ny:íitói. 11íindj.árt _a nag'y iirnnepi teremben, ahová be1
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