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JJJJ{HJDI DRA~ff ~r. HfX 
Bt vitar>. in, chinaalkaloidák, 

· Arsen, Strychnin tartalommal. 

"HfXAMf~DAl IA~L ~r. HfX 
Mandulasavas Hexamethy
lentetramin tartafmi')vol a 
hugyutak acut és chronicus 
infectioi ép veseparenchyma 
esetén. 

Cystítis, pyelitis, pyelocys
titis esetén., 
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THIUMIYER,ÉS SEITZ R. J. 
1 y 61 y sz e r 6 r l a a 1 y ke r esk e d és és 

·aHnszenegyészetl labantarium 
Buitallest, ,1., .. Zrinyi· a tea· s 

Telefon : 18.2..-93!1 

Surgönyeim: THALSEITZ BUPAPESl 

1smét békebeli gyorsasóggal expedi~l. ---···· ........... 

INJECTIONES .··ERI . . . ; 

mladet .összaUtelbeD uszDiuk 

El6áliitia : Sp erg e ly Béla és Spergely Bél6né 

gy6gyszer.~szetJ laborat6riu~,a 
Budapest, 'XIV., Stefánia-u~ 25. Telefon: 296--452 . 
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SYNTESTRIN 
TABLETTA. 

• 

ismét korlflanul beszerezheti! 

Richter .Gedeon vegyészeti gyá~ r. t. Búdapest 
4 c -~ 

Gyógyszertári 
állványedények 

Budapest, 

ki~árólag . hazai gyárt· 
manyu bek.beli minó· 
ségben beégetett eim
felirattal kapható .. 
R_é~i ed~nyek átszigná
lasat l u l á n Y o s a n 
v á ll a l o m .. 

Gál Dezsl 
gyógyszerészeti Uveg és 
perceliánáru kereskedli 

V., Szent lstván·körut 23. 
(Koháry - utcai oldal) 
Telel on: 121--155 

Ujból kapható minden korlátozás nélkül 

FU N GIN 
PIE~I.C:ILLI_N tartalm u ma§lyar'készitmény, 
Pemoilhn erzékeny baktériumok okozta 

gennyedések helyi kezelésére 

Forgalomba kerlll : 3 x 5, 5 x 10 
10x5 és 1 x 50 kcm-es Dvegekbe~ 

Phylaxia ~lérumtermelő Rt. 

Tlchler :János 
Gyógyneréueti 

papirá r uk 
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 37. 

TELEFON : 218·057 • 

PALLICID tabletta 

CsomagaJás : 

60 x 0.01 
50 x 0 .. 05 
20 x 0.25 

olcsó, hazai peroralis antilueticum 

Eladási ár: 

Ft 12.07 
u 16.92 
• 23.55 

.. Dr. W AND ER gyógysxe.-- és tápsze~rgyár rt 
Budapestí 10. Postafiók 1 .. 
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Primoverol 
Biztos hatásu Expectarans ! 

A Magyar Senego ! 

v 
Késziti: 

-
Szent Péter 
gyógyszervegyészeli laboratórium 

Budapest, v., Pozsonyi-ut 1. 

EMOL" kanadaí száxmaz.ásu magas vizfelvevő 
" k-é ességü Chalestetin tartalmu kenőcs ';-

P ktá k • a"""odo cr ém alapanyag Ra t epes, nem -- . 

ROliELGIN száraz crém alapanyag. 

QUADROSEPI elsőrendü fertőtlenítő 
üdit, frissit, szagtaJanit .. 

Fo I galombahozza: 

háziezer 

Simonovits Andrés gyógyszerész 
VEGYmARI ÉS K,ERESKEDELMI V ALLALAT A 

BUDAPEST, VIL NYAR-U. 38,. Telefon: Z20.856 

Dr.w Lányi 
gyógyárunagykereskedc'S 

• 
Budapest, VIli., Rigó-u. 10. 

T e 1 ef o n : 138-537 
335-011 

t" 1 "Dermasep laboratórium bevált készitményei 

D t Kenőcs see. Zombory az ' armasep összes közintézeteknél 
szabadon rendelhető. 

!ND!CATlO: 
Ekzema furunkulosis, syc&sis, folliculitis, 
hydradenitis, renyhén gyógyuló és gyull~" 
dásos sebek. alszlirfekélyek, égés, fagyás es 

minden fertőzött friss sérülés. 

HATÁSA 
Sebek. fekélyek gyors behámosité~a. ~ar· 
jadzlb élénkké válása, különböz~ ~orbaJo~
nél lobosodás, viszketés megszunese, a faJ
dalom caillapitésa, szórtüszők gyors beszára" 
dása, a fertózés meggátlésa és a gyors 

gyógyulás elősegítése 

RneumalY!in, emnl~io~ Unitm~ny 
sec .. Zombory 
INDICAT!O: 

Primaer és sec, chr .. polyarthritis, arthrosis, 
spGndylosis, spondylarthritis lum~llll0 • 

rneumatismus musculorum, neuralgta. 
neuritis, 

HATÁSA: 
A Rheumalysin nevü emulsi~ pérakö!és, ill· 
bedörzsölés alakjában haszn_alha\~·.dltl fe~
azivódó készítmény, A kezeles a .aJ a ~a k 
ra csillapitolag hat, 'l llY'!lladésos )elkentjge __ 
csökkennek, az izületi U!:zadmány? eszt 
védását elősegíti, a mozl!ás~orlatozo!tsá~ 
javul, 8 periarticuláris csomok megktseb 
b ednek 

Eladási ára : l 00 gm = l O - forint, 
250 gm = !3 80 forint .. 

"Teleki" gyógyszertár Budapest, vm. Teleki uszl6·tér 3. sz. 

lll. ÉVPOL Y AM 

A MAGYAR NAGÁMALKAI.MAZOTTAK SZABAI) SU&SDRVIDTI 
GYÓGYSZERTÁRI DOLGOlÓK SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPU 

A gyógys~er,ész-szaksajtó köszönti a Cente
niris Gyógyszerész Hét minden résztvevőjét, 
Elsősor ban a szakszervezeti tagságot, a gyó'gy
szertáTi dolgozók szakosz!Jályát, rnely most elő. 
ször kapcsolódott be egy ilyen rwgy, or sZ!ágos 
szakmai megmozdulásba Most először telúetünk 
bizonyságot arról, hogy minden kö..zös nagy 
szakmai ügyet magunkévá teszünk és haflandó..k 
va,qyunka szakma minden réte.(Jével együttmű
ködni De most először lát/wt.ia az egész Bzak
ma, .hogy nélkülünk, - a n'i lelkes munkárJc 
nélkül ,_ ez a 7Jálya bármilyen ~ér en, 'csak gyen
ge félmunká..t tud végezni. 

A gyógyszerész-szaksajtó köszönti .a Népjó
lciti Mínisztériumot, es tit elsősorban a köz
egészségügy legfőbb őrét és irányitóját: O l t 

. K á r o l y népjóléti minisztert, ki az u.i 
gyógyszerészi törvénnyel is bebizonyította, hogy 
mennyire a magyar népi demokrácia ISikiára 
akarja állitami az egész ~rwgyar oyógyszerés~e. 
tet. De köszöntrük a rniniszter' mun/catársaít is. 
V i k o l János állarntitkárt, H a t v a n i 
Béla miniszteri osztálytrmáesost és d r. S i
m o n o v i t s István osztályvezetői, kik a 
mim:Sztérium hatalnws munkájában nem egy
szer adták tanujeiét annak, hogy ismerik 'hely
zetünloet és kivámágain/cat .. 

U gyanaklcor a gyógyszeresz-szaksajtó kö
szönti az egész szakmát és itt is elsősor ban azo
/cat a kartársakat, akik az ország különböző 
községeiben, falvaiban ott/wgyták és néhány 
napra másokr a bizták törpe-gyógyszertáraik 
Vezetését es a 'betegek gyágyszerelUtá.sát 

Köszöntjük oegyetemünk proje.sszorait, ta
n·riraít és a,sszísztemeít, kik fáradhatatlan mun
kával készitették elő és építették ki ennek b, 
Centenáris Gyógyszerész Hé!Jnek tudomtinyo• 
vorwlát.... 

Köszöntjük a Gyógyszerész Otthont, a 
Gyógysz,erészi Muzeumot, a Szakmun/oás-tanfo
lyamot, a Kabay I.János diraso/cat és az arany
diplomásokat, de velük együtt e pálya minden 
szür loe dolgozófát 

Amit összehordtunk és rnegvaJómtottunk, 
abban senki sem segitett b'ennünlcet.. MindMt a 
'magunk ereiéből és filléreibfíl Ihoztunk létre. 

Köszöntiüle a Szakszervezeti Taruics, az 
Egészségügyi szakszervezet és a már ott mükö
.dő Magyar Orvosok Szakszervezebének kikül .. 
dötteit, kik felszólalásaik/cal akM.iák emelni en· 
nek az országos szakosztályi taggyűlésnek ie
lentőségét, amíkor mi is !határozatilag ltirnond
iuJc belépésiinket az Egészségügyi ,Szakszerve' 
ze tb e 

És még•egyszer köszöntiüle szakszervezeti 
taqságun/cat Hisszük, hogy a most megindul6 
m szágos nevelő mun/ca eredményeképen nem 
lesz egyetlen munkavállaló gyógyszertári dolgo ... 
zó sem az országban, 'ctki ne látrui anrwk szük. 
ségszerüségét, hogy az egész or s:zágga) együtt 
mi is a szamalizmus érdeleében munkálkod}unk 
a magyar népi demokrácia utján .. 

Unnepeljünk! 
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A Centenáris Gyógyszerész Hét programja 
A centenáris hét cél j a szaikm'"i Itudományos 

előadások kapcsán a magyar gyógyszmész-tár· 
sadalom továbbképzését elősegiteni 

Szakmai khiliitás rende2iése; maradandó 
szoeiális és tudományos létesítmények felavatá
sa· aranydiplomák kiosvtása; a Gyógysz~rés;~ 
Hét folyamán hal2;dó sz·ellemü világnézet! elo
adások .tartása .. 

A Centenáris Hét proguammja a követkevő: 
l) Október 9-Jén este 6 ÓIT akor megnyitó 

ünnepség (VIII, Szentkirályi-u 21, Semmel
weirs-terem) · . 

a) az ünnepséget megnyitja d: Mozson'!ft 
Sándor egyetemi nyilv. rendes tanar, az ules 
elnöke; . • 

b) a megnyitó besvédet trurl]a Olt Karoly 
népj-óléti miniszter; . 

c) szakmai politmoai kérdésekről b~zel H (ko 

r-angi Sándor, az Országas Gyógyszeresz Egye· 
sül~t mini-szteri biztosa. 

d) tudomány-politikai elő:l!dást tart dr-
Schulek Elemér egy. nyilv re;rd tanár; ., 

e) wz aranydip!otmálkat kwszt]a a budapest> 
egyetem rektora; • . ..• 

f) a gyülés elnöke bez:l!r:Ja az ulest. 

A gyülésen résztvevő dis~lnökség tagjai: 
Olt Károly, Ortuta y Gyula miniszt;relk,. Vikol 
János á:Jlamtiotkár, Simonovits I~tvan J?ITh osz
tá,lyfőnök, dr .. Szántó György mm tanacsos, dr 
Dávid Lajas, dr .. Schulek Elemér. eg':"etemi J?IO·· 
fesszorok, Hatvani Béla mépjólétr mm os"'ta.ly
t:l!nácsos, dr .. Losonczy György • ~ógysz~;es~, 
a Gyógy·s~erészek Országos Jóletr AlapJanak 
elnöke. 

A Centenáris Gyógyszerész Hét elnökei: 
Harangi Sándor, dr Mozsonyi Sándor és Szé
ke12t Jenő 

2) Tudományas előadások programmja ru 
következő: 

Október 11 , hétfő: 
1 Dr Bari Zsi_qmond egyetemi ma.g1ántanar 

(Pécs): A gyó-gySzerész hivatásának helyes be-
töltése. . • . 

2 Dr. N_ovák István egyet~r n_1ag:l!nta~'u 
( sz.eged) : Beszámoló labomtonumr munkala-

tokróL • · (M k') · 3. va,.-ró Aladár Béla gyogy~zeresz . a o · 
Gyó,gynövénygaz<lálkodásunk es a gyogysze-
rész 

Felkért hozzászólók: 
Vidovszky István gyógyszerész (Békés-

sámson) . • t • Il 
Dr·. Rom Pál egyetemr maga~. anar, az -

lóolajkisérleti lalboratórium ve~etoJe. 

Október 12, kedd.: 
4 .. Dr Csipke Zoltán egyet.. c; rk ta_nár :. K:

nőcsök vizsgálata (HomogemtáS megallaprtásal 
mikroszkóppal, 11th } ; 

5. Dr. Kedvessy GyMgy egyet magántanár: 
A mikroanalrzis 'es jelentősége a gyógyszervizs
gálatban; 

6 Dr. Mozsonyi Sándor eg;l'et ny r tanár: 
Enzimák :l! gyógyszertárban 

Október 13, szerda.:· 
Lukács Sándor a P.ed:J,gó,gus Szrukszerwezet 

h főtitkár a beszél ~ "Gyógyszer•ésrek az iskolá· 
ért" mozgalom jelentőségérőL Egy :DelsZJerelés 
ieJképes átaelása 

7. Dr ... Issekutz Béla egyet ny .. tanár: A fái: 
dalomcsillapitószer ekről. . 

8 Dr. Dávid Lajos egyet ny ': tan3;r (S~~;· 
g ed) : A gyógyszerészettan okta:tas:l! éS fe]lo-
déséll<lk utja 

9 Dr. Turi Pál egyet előadó: Az antibioti
cum-knt:l!tás tanulSágai 

Október 11,., csütörtök: 
10. Dr Kovács János egyet magántanár, 

igazgató-főorvos~ Az országos mentős7iolgálat 
feladatai és az elsősegélynyujtás lényege, 

11. Kun Ferenc gyógyszer•ész: A gyógysreres 
therápia és a magisztrális gyógyszerrendelés 

12 Spergely Béla gyógyszerlész: A gyógyJsze
Yészgyrukornoki idő tananyaga 

Felkér t hozzászórák: Bánki György, dr Ko
los Ede 

Október 15, péntek: 
13 .. Dr Er dey-Gruz Tilbor egyet. c ny. rk ta

nár: Emulgátorok és ruedlvesitők. 
H Ligeti Ferenc gyó.gys21erész, egyetemi elő· 

adó: A paraldehyd "ex tempore" tisztitás-a a 
tá:r~ánál 

15 .. Dr .. Níkolics Károly gyól'ysrerés~, v ~gyet 
tanár·Begéd (Sopron) : GyogyszeriVlzsgalatok 
a gyógyswr!tárban. 

Október 16 , Szombat.: 
összefoglaló !llőooásak a női iJvari hmmo--

rwkról. · 
16 Dr. Mödlinger Ousztáv egyetemi c ny rk 

tanár : A női ivari hormonokat termelő szer
V1ek anat-ómiája és élettana 

17 Dr. Clauder Ottó, a Richter Gedeon gyógy
szervegyészeti gyár főnrémöke: A női iv:l!ri 
hormonok kémiája 

18. Dr Fritz Gusztáv egyet. c. lik tantí~·: A: 
női ivar i hormonok hatá&tana .. 

(Az előadások mínden nap d. u fél 7 óra-
kor kezdődnek) 

- 3) Október 10-én, d. u 5 órakor. dr Kazay 
Endre Gyógyszerész Otth?n felaya_~a: F<:\a:va
tó beszédet tartja: Olt Karoly nep]oletl mmrsz
ter 

4) Október llcén d u fél 7 ó r akor. a Gy~gy- · 
szerészi Muzeum felavatása. Felav:l!tő bes2lédet. 
ttartja: dr. M ozsonyi Sándor .. 

\ 
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5) Ki;illifás: október 10-én 9-12-ig, oktci 
ber 11-lf!i-ig 9-18 óráig 

6) !Világnézeti előadás-sorozat október 
12-1~16 -án .. Az előa.dlá.sok ctme: 

Te·rv.szerü gazdálkodás (Sándor Pál) 
Népi demokrácia (Gimes Miklós). 
Közegészségügy a népi demokráciábaa.> 

(dr Bakács Tibor). 

7) Október 13-án %10-Ucor az üTI-gyógy
szertár megtekintése Gyüleke2Jé& '\-410 órakor 
a Dologhá;z-utcai OTI-háztgyógysJJer'tár előtt 

8) Október 14 <én d. e. 10 óraimr a kősze .. 
gi patika megotekintése az lpanmüvészeti Í\l[uze .. 
uruban 

9) Október 14 .. -én d. u. lh.5 órakor a Szé
kesfővárosi Népmüvelési Központ csoportosan 
m"gtekinti a kiáJJitá.st. 

l O) Október 15.-én d. e .. l O ómkor a Mabi
gyógysZJe~tá,r megiekintése. 

Szakosztályunk 
Országos Taggyülése 

A Szellkirályi-utca 21 sz; alartti Semmel
weis-tel1emben október 10-én d e. 10 óukor 
kevdooik orszwgos szakszervezeti taggymé!sünk 
Ennek progr;aitl1'11lja a következő: 

L Október 10.-én d e 10 ómkor Székely 
:Jenó, a M. M S.z. S•z Gyö,gys2iertá.ri 
Dolgo>:ók Szakos2itályának elnöke, meg
nyitót mond; 

2 a Szailotanács részéről felszól:l!l Piros 
László, a Szaktanács helyettes-főtit
kárá; 

3 .. Hatvani Béla min. o. tanácsos a minisz
ber nevéiben kö•sziinti a ta1.o:gyülést. 

4 .. dr .. Weil Emil, az Orvosok S;zalbad Szak
szerve:rotének filtitkáraJ az Egészség
ügyi S21akszervezet felépi•tését és cél
jait ismerteti; 

5 Hercegh Jndit, az Egoészségügyi s~ak
szervezet főtitká~ a üdvözli a Ta~ggyü
lést; 

6. Hart1rwnn Tivadar, a Szakosztály titká
ra, titkári jelentést ~esz; 

7 dr.. Losonczy György k:l!rtárs kiosztja a 
szakmai Kabay Tános-dijwkat; 

Október 1 O -én d. u. 2 órakor: 

l dr Végh Antal egy előadó-tanár üdvöz
li az Országos S7iaikszervezeti Tag.gyü
lést; 

2 S2iakmunkás-tanfolyam megnyitása Be
S2lél: Fehér László kartárs, a Szakasz__ 
tály vezetőségének ta.gtja, a szakmun
kás-tanfo!yam felelőse; 

3 Gerporits LÓ$Zló kartárs, a s"'akmmlkác 
sok részéről jelképesen áJtveszi a tan
folyamot; 

4 Gerö Miklós k:l!rtár.s a 40 évnél hossz·abb 
idő óta a pályá!ll müködő kartársak 
részére átnyujltja az okleveleket; 

5 Gyar-mati László egyetemi hallgató az 
egyetemi ifjuság nevében kö-swnti a 
taggyülést; 

6 Pércsy LaJOS lalboráns felszólalása a se
gédmunkások problémáiról; 

7 Határozat az Egészségügyi Szwkszerve
zetbe történő belépésünikről 

A népjóléti miniszter 
210.000/1948. N. M. sz. rendelete 
a Nagy-Budapest területén müködő közforgalmu 
gyógyszertárok Üzemi idejének ujabb megálla· 

pitása tárgyában 

A gyógyszrer>észetről sz&ló 1948 :XXX k 
4. §·ánruk (3) bekezdés.@ben fogblt felhatalma
zás alapján a következőket ['ende1em: 

l § 

(l) A 43:300/1945 N M. számu rendelet 
(Magyar Közlöny 86 száma) 1. §.a, amely a 
gyógyszel'láraik rendes nappali üzemi ~dejét 
állapitja meg, aloként módosittatik, ho.gy Nagy
Budapest területén a közforgairmu gyógyszertá, 
rakat reggel 9 ó.r á tál délután 18 óráig kell e 
közfo1galom részére nyitvatartani Ez a rendel. 
k:ezés a gy6gys.zertár i munkavállalóknak a kol· 
lektiv :szerződésben megállapitott jogait nem 
érinti. ' 1 If: 

(2) A jel•en rendeiJet alkal!1111azása szem
pontjából Nagy-Budapest ruatt a következő vá
rosok:l!t és kiizségeioet .kJell érteni: Albertfalva, 
Békásmegyer, Budafok, Budapest, Budatétény 
Cinkota, Csepel, Ki:spest, M,á,tyásföld, N agyté
tény, P-esthidegkut, Pestszenterzsébet, Pest 
JSZentimre, Pest~zentlórinc, Pestujhely, !Rákos
csaba, Rákoshegy, RákoskereszJur, Rákosliget, 
Rákmpalota; Rá.kosszentmihá:Jy, SashaiTom, So
roksár, Ujpest és Vecsés. 

2 .. §. 

A j.elen rendelet kihirdet-ésének napján lé 
hatályba 

Budapest, 1948 évi SZ'Elptember hó 30-án 

Olt Károly s. k 
népjóléti anin'sz·ter 

-* 
A munlravállaló gyóg;Jszerészek heti 48 órát dol

goznak. Az egy napra eső 3 órát lalamelyil{ nap üzem. 
kezddtől déli 12 'Óráig dolgozzák le A további :intézke
dé!íeket körtelefon utján közöljük 
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Keresd és szeresd az orosz filmet, 
mert atz vi~ágo~an ar:r!Ól llesz>éi, ami téged, bennünket a legmélyebben <érdekel: a 
harc vállalásáról !ls a győzelemről 

Egy elmaradt interio 
Szaklapunk legutóbbi száanJában közöltük, hogy a 

Centenáris G:fóg-yszerész Hét első napján Szék e l Y 
Jenő szerkesztő kartársunk a rádóban megioterjuVolja 
U n g v á r y K a t i e a tiszahalmi gy Ó g}' szerész 
kartársunkat Közben azonban az történt, hogy a Ma_ 
gJRI' Rádió október 3_i adásában, a .,Negyedóra az 
Arany Angyalu_ban Un~áry Katica váratlanul 
megnyilatkozott. Ha nem fis ö szem~lyesen, de amit 
Ungváry 1\lenyhé,rt kartársunk ~tz ö nevében mondott, 
am bitelesnek kell e-lfogadnunk. Enneli :t nyilatkozat. 
nal( a lényege az volt, bogJ .. Ungváry Katica nem él 
azzal a jogával, m~ly szerint 1949.. junius 80~ig még 
az ö nevére irathatnák át az "Ar·any Angyalf' gyógy 
!!:zertál'at. M€gtudtuk, hogy [Jngváry Kaiica gyógysza. 
rész akar mar adni ezentul is, sőt gyógyszerésii mivoL 
tát még egy külön doktori képesitéssel is meg akarja 
toldani. csak éppen tulajdonos nem akar lenni. Tudo~ 
másul vehettük valamrennyien, hogy Ungváry· Katica az 
uj gyóg~sz.erészetl törvén)' szellemében él és gondolko~ 
zik. de a maga nevében lemond auól a jogáról, mely 
még egy nemzed-ékr-e kitolja a gyógyszertáral{ örököl
hetöségé.t Ungváry Katica megelégszik .azzal, hogy ha 
nt:ajd a tiszahalmi gyóg.rszertárat köxségésitik. annak 
ö lehet a felelös vez.etőie 

Igy mutat példát Ungváry Katica azoknak~ akik 
különbözó ta\'aszkodásokkal még most is zavart szer-et_ 
nénel{ támasztani az uj gyógyszeré,sz-törvény szoclális 
szellemében, ÉS mert Ungváry Katica éppen azt mond· 
ta ki, amit mi az emlitett Iádió-interjuban: meg akar
tunk kérdezni tóle, örönunel rnondtunk: le arról, hogy 

Megjelecik havonta kétszer 
Szerkesztőség és kiadóhivatali 
IV, Veres Pálné-ulka 83. L l. 

Telefon: 386-126 .. 
Hivatalos órák: 9-5-ig. 

Főszerkesztő: 

SZÉKELY JENÖ 
Telefon: 162·-&116 .. 

Felelős sz er kesztő és khtdó: 
HARANGI SANDOR 

Telefon: 344-·311.. 
Lap tulajdonos: 

a M M. Sz Szaksz.er'V'eZete Gyógyszertári Dolgozók 
SMkoszWyo. 

Hoffmann József_nyomda, Bpost, VII, Kazlncey;u. o: 

mi adjuk fd neki ez:eket a kényes kérdéseket. Nekünk 
~öhbet jelent az, és elevenebb erövel hat mindenfelé-, 
ha mi csak hivatkozhatunk ana, ami mlár visszavonha~ 

tatlanul megtöriént. Egy gyógyszertár~tulajdonos ki~ 

állt a sorbóL 

SOMOGY VAR~iEGYE KöZKóRHAZA 
KAPOSVÁR. 

ált 1335/1948 szám, G .. 

Pályázali hirdetmény. 

So.moc vármegye kaposvári közkórházánál meg .. 
üresedett gyógyszerészi. ellenöd. irndatiszti és Mr·om 
altiszti állásra- m!inis21tertanácsi hozzájárulás alapján 
pályázatot hirdetek A gyógyszerészi állás pályázata a 
vármegye Föispánjához, az ellenőri é.s irodatisztli pá·· 
Jyázatok a vármegye Alispánjához. a,z altiszti állások 
J)ályázafai hozzám clmzendó'k, de az összes állások pá
lyázatai a kórház igazgatójánál nyujtandók be továb~ 
bitás végett 1948, ÉVI OKTóBER Hó. 15-IG. 

Az egyes állások illetményét" a besorolás alapján a 
4960/1948, Korm rendelet.. valamint a 8250/1948 
I{orm.. r·endelet szabályo~a. 

A kér·vényhez csaf.olni kell a követlmzö melléklete~ 
ket: 

l. Szütet.ési.. a.nyakönyv1 kivonat. 
2 .. Magyar honosságot igazoló hatósági bizonyít

vány~ 

s Hatvan napnáJ nem ré.~bb keletü hatósági erköl
csi. valamint a családi állapoto~ iga.zoló bizo.. 
nyitvány. 

4 .. Közszola:álatra alkalmas szellemi és testi épsé·· 
get igazoló ujkeletü tisztiorvosi bizonyitvány. 

5 Szakképzettséget., illetve iskolai végzettséget lig~
zoló olímányok (gyógyszerésznél a gyógyszeré .. 
szi oklevél, valamlnt az önálló gyógyszertár ve
zetésére jogositó vizsga leféleléröl szóló bizo .. 
nyitvány approbatio, -ellenörnél éreti;;ségi, állam
Ezámvitelt'ani Vizsga) 

6. Rövid életleir·ás .. 
7 .. Igazolóbizottság hatámzata.. vagy ha a pályá. 

'Lót nem vonták igaz-oló eljárás alá., ennek in.. 
d oka .. 

8. Jllsetleges eddigi alkalmaztatásról szólő mükö-
dési bizonyitvány .. 

9 .. Esetleges polgári közszolgála.t.ban való alka.lma.. 
zást igazoló okmányok .. 

Amennyiben pályázó jelenleg is közszolgálatban áll, 
ugy a pályázathoz a fenti okmányokat helyettesitö 
törzskönyv! lap csatolandó. 

DR LANG MIHÁLY !k. 
igazgató-fliorvos. 

~···~· ~~-····-----------------

l ERSZII / !~!!!!.:.él~. ~l.~!~.JJ !!.m á~ ~!3sm~.1 ~!J. W 
A..~a!ytikai, gyógyszertár·i és tára~érlegek, reagensek. hő .. 
merok. thermasta tok, oH mtirők, laboratóriumi Fel!;zere!Ps stb. 

Aranyérnél ajánljÚk 

kúpot és kenőcsöt. 

30x0.015 
Szabadon rendelhető: üTI 
MABI -- MA V ·- Svasa 

l 
Dobbi s1Jb .. 

Podmaniczky 
Budapest VI 

' , gyogyszertar 
Telefon.: 120-201. 

r-----------------------
Figyelem! 

2 drb. 
10 .. 

Arz, &ii.a.m08-ito.tt 
Dc. 4g,ec g.~&ic 

JIL G E D R l N ,&f
da.to.~nt.riUa.fti.t6 
kúzit~né""flé.nek 
&.cát""a~mécték. 
&e,." te&.záUi.to,tta.: 
Fogyasztó i ár : 

1 80 Ft. 
8.- • 

Beszerzési ár : 
1 02 Ft. 
4.53 .. 

15% 
+20% f ..... 

-----------------------~ 
CAUSYTH-tabletta 

OTI-ra szabadon rendelhető 

CORHORMON 
"A Z 0 N KEVÉS SZ E R N EK E G Y lK E, A M EL y H A z 
O R V 0 S N E M C S A K A JA N L, 
DE MAGA IS HASZNÁL!" 

(EG Y ORVOS LEVELÉBŐL .. ) 



í 

BA EDER 
márkacikkei közkedve!tek! 

CAOLA OVEMAU. 
IEXOTIC BELLART 

VELMETINA 
• • 

IBAEDER BABilAPOLAS 
A legkönnyebben e!adható, míndenütt 

keresett készitmények! 

" 

Igen tisztelt Kar·társ Ur•! 

Foelhivjuk ·sztves figyeimét az 0)1A·· 
gyomüitrnész készitményünkre, 1111elyet napi
lapokban állandóan hirdetünk, igy. a közön
ség keresi. Saját jól feJfogott érdekében ne 
hagyj a kifogyni ezt a régi bevezetett !rezi 
eladá~i cikket. 

Beszerezhető: az ös·szes nagy kereskedők. 
nél, vagy a HUNNIA-gyógyszertárban, 
Budapest, VIL, Erzrsébet·körut 56, 

Kartársi üdvözlettel: 
Kalán Gyula és dr Halló Lajos 

gyógyszerészek. 

Előfizetési dij: 
' l hóra 15,- forint 

Negyedévre 45 .. -. forint 
Fa.lusi. törpe gyógyszertáraknak: 

1 hóra · 10.- for:int 
3 hóra 25.- fo·rint 

(Csak előre való fizetés esetén!) 
Szakszervezeti tagoknrok: 

l hóra 7 .. -· foiint 
8 hóra 20-fol'illlt 

Gyógyszertári segédmunilmsoknak_ és 
egyeterni hallgatóknak negyedévre 10,- forinit 

Hnrmun"a'han, Ile. sa~ic.·ból Natr.~alieyl. 
t ft U Ileisal-bOI Caetsal 
----~ Jod·ból Kali. jodat 
sri•lá56t és kiviltnalra 11 Sallcvts6k és m6s 

bértabletlézlat vAllalak 

Bartha József 
gyógyszerész 

Bp. V" Zoltán-u. 12. 
Telelon : 127-694. 

,,TER LA'' Központi iroda, Üzem és rendelés felvétel: 

VII., KIRÁLY-UTCA 67. l. EMELET 7. 
Telefon: 421-926. Gyógyszer&szek Szövetkezete 

B U D A P E S T. Steril kötszerüzem. Comprimaták. Be,tegápolási cikkek · 

•• -------------. 

UYEG 
Gyógyszeres, vegyszeres, kozmetikai és egészségügyi~üveg és 
porcellánáruk, kenöcs és krémtégelyek, demyonok, ballonok 

FR l E D 
Telefon : 226-023. 

Budapest, VII., 
Akácfa-utca 32. 

A GYóGYSZERÉSZ--·-··\-~-----~----------·---:---

gyógyár~nagykereskedés 

i; 
j, 

l 
i' 
! 
i 
' 'l 
' l ' 

Ismét a be'kebeli felkészültségével áll 
b. · oevói rendelkez.iísére 

Távlr!>tl elm: Phormacbemlo 

Simonyi Pál 
gy6gyárunagykeresked6 

Budapest, VI., Jókai-tér 3 

W oldheim tabletta és tea magyarországi 
le.rakata 
Az összes b el· és k ü l f ö l d l 
gy6gyszerkülönlegesságeket, . 
dragoti chemikáliát raktárról 
sz állit" 
Gyors és pontos expediáláa 
helyben és vidékre. 

Telefon: 123-269 

Arsen (arseftábenzol), higany és 
aranrm6rgezés hatósos ellenszere : 

Bdaltest, Y., 
t e l a l e o : 

Cr. Klftels~mtiu. 8 
12 0-3 56, l U-811 

Budapest ' 

Uj! , 

' 

TehénteJ + rizsnyák + dextrin•maltose 

LIClORIZIN 
normál csecsemő táplé!lék. , 
MegnGntetl a megbizhatá tej be
llerlésének éo eltartásának gondját. 

Korlátlan ••nnyiségb~tn kap!lat6. . . - ' 

D I.C A P T O L.cHINOIN 
1 ·amp tartalmaz O 10 g dime•captanoprapanolt 

10 x t kcm amf>ulla eredeti dobozban. 


