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--------------------------------------------·--------------------A pótdijas rendszer veszélyei 
Az új pótdíjak megjelenése kétségtelenül 

megnyugvást keltett gyógyszerészi körökben. A 
gyógyszerész hónapok óta magasabb árakon sze
rezte be a mostani pótdíjrendeletben szereplő 
gyógyszereket és azóta fizet rá közülük nem 
E'gyre. Ha tehát most számos gyógyszeranyagnál 
megszünt a ráfizetés és a beszerzési áruk többé 
nem magasabb, mint az eladási áruk, ez min
den bizonnyal megnyugvást okozott. De bizonyos 
az is, hogy a súlyos gyógyszerészi problémák 
szemszögéből nézve az új pótdíjak semmit sem 
1endítmck a gyógys?.ertárak gazdasági helyze
tén, mivel általuk legfcljebb .. csak egy sérelmes 
helyzet küszöbődik ki, t. i. az, hogy az eddigi 
veszteséges gyógyszerkiszolgáltatás olyanná 
alakul át, amikor legalább megtérülnek az 
anyag beszerzésérc fordított kiadások. 

A háborús viszonyok következtében a gaz
d<.~.sági kérdések m:gítélése eltolódott. Akármi
lyen nézőpontból vizsgáljuk azonban a gyógy
szet1árak működését, ,;e hogy sem látj uk meg
nyugtatónak azt a helyzetet, hogy a bevételek 
éppencsakhogy egyensúlyba kerü:lnck a kiadá
sckkaL úgy véljük, éppen a gyógyszerellátás 
különh;:gcs igényei kívánják meg, hogy közér
d{..kű szempontokat is vegyünk figyelembe. 

A gyógysze1 ellátás tcrÉ'n szarosan kapcso
lódnak egymáshoz a közgazdasági szempontek 
és a közérclek igényc:i. Ma már álhlánosan e'l
fogndott és hivatnlas tényezők részéről alkal
mazott nemzetgazdasági tétel az, hogy a terme
lésnek még a mai viszonyok között is rentábilis
nak kell lennie, mert csak ebben az esetben le
het a tNmc'lés foly'1matosságát fenntartani és 
a szükségleteket kielégitmi. Bár egy ideig ez a 
tétel mús megfontclásokkal szemben háttérbe 
szorult, ma már gazdaságpolitikánk és az ehhez 
szo10san hozzátartozó árpolitika egyik legfőbb 
irányelve lett. Egészen természetes, hogy ennek 
az irányelvnek a gyógyszerel'látásban is alkal
mazásra kell k~rülnie. Ez a kérdés nemcsak ab
ból a szempontból fontos, hogy a gyógyszerész 
megta][llja-e számítását, meg tud-e élni vagy 

pedig csak keservesen küzködik .a léttel és a rá
zúduló problémák súlyosságával - bár ez sem 
hanyagolható el - hanem még sokkal jelen
tősebb az, hogy a gyógyszertermelésben ér
vényre jut-e a gazdaságosság elve. Kétségtelen 
ugyanis az, hogyha a gyógyszerkérdést kifejtjük 
szociális, humanitárius és nem kis mértékben 
karitativ burkolatából, a maga meztelen való
ságában áll elénk a kérdés közgazdasági lényege 
és nyilvánvalóvá válik, hogy rentabilitás nél
kül nincs, de nem is lehet megfelelő gyógyszer
termelés. Mihelyt a gyógysz,ertár felemésztette 
forgótőkéjét, 2lfogyasztotta anyagkészletét, 
amitől már csak lépések választanak el bennün
ket, nem képes többé elvégezni közérdekű fel
adatát. Tőke hiányában nem tud újabb gyógy
szeranyagokat beszerezni és nem képes gyógy
szereket előállítani. Ez csak akkor lehetséges, ha 
a gyógyszerészi beszerzési árak és üzemi költ
ségek, val3mint a gyógyszerek e1adási ára kö
zött clyan többlet mutatkozik, ami egyrészt le
hetövé tsszi a gyógyszerész szerény megélheté
sét, másrészt az üzemvitel folytonosságát. Mi
után ez a követelmény ma teljességgel hiányzik, 
fel kell tennünk a kérdést, szükség van-e a 
gyógyszertárakra és szükségesnek tartják-e az 
illetékes tényezők azt, hogy a gyógysz.ertárak 
gyógyszerrel lássák el a rászoruló közönséget? 
Ha igen, akkor a gyógyszr-részi árpolitika te
kintetében is el kell fogadni és alkalmazni az 
irányadó nemzetgazdasági tételeket és megfelelő 
jövedelmezőséget biztosító gyógyszerárszabás
sal kell lehetövé tenni a gyógyszertárak munká-
jának zavartalanságát. ' 

Vitéz Imrédy Béla volt közgazdasági mi
niszter Pécsett, a Magyar Megújulás Pártja 
július 9-én tartott nagygyúlésén, iránytmutató 
beszédében mondotta, hogy "áLlandóan éLni kelL 
bennünk a törekvésnek, hogy jobbat, igazabbat, 
szebbet teremtsünk annak heLyébe, ami van". 
Ezt valljuk mi is, amidőn őszintén feltárjuk a 
gyógyszertárak nehéz gazdasági helyzetét és ar
ra törekedünk, hogy jobbat, igazabbat teremt
sünk a mai helyébe, mert a gyógyszerészi ha
szonkuLcs korszeríi megáLLapításáért vívott küz-
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delmünkböl a haszonlesésnek leghalványabb 
árnyalata ts hiányzik. Fenntartás nélkül csatln
kozunk ahhoz az állásponthoz, mely szerint a 
gyógyszcrtárban, mint közegészsegügyi intézet
ben, a korlátolt haszonszerzés elvének kell ér
vénv súlnie. De- arnikor a téte-l egyik felét €l
ismerjük, ugyanakkor elLmlerést kivánunk a 
másik fél számára is. Az összetartozó fogahna
kat ugyanis nem lehet szétválasztani olyképpen, 
hogy a gyógyszertár feleljen meg a vele szem
ben támasztott igényeknek, de neki magának ne 
legyen semmiféle követelnivalója. Elfogadjuk 
a korlátolt haszonszerzés elvét, de akkor leg
alább ezt az elvet érvényesítsék és tegyék le
hetövé, hogy a szükreszabott anyagi lehetőség
hez képest a gyógyszertár teljesíthesse köz
egészségügyi hivatását. A korlátozott haszon
szerzés sem jelentheti ugyanis azt, hogy egyál
talában ne vegyék figyelembe a gyógyszertár 
magas üzemi költségeit s ennek folytán a rezsi
költség feleméssze az egész hasz thozamot. 

Távol áll tőlünk a türelmetlenség. A leg
nagyobb megértéssel viseltetünk azokkal a ne
hézség kkel sz mben, amivel a mai nehéz idők
ben a kormányzat küzd. Amidön a gyógyszerészi 
kar bajait, kívánságait ősúntén és tárgyilago
san feltárjuk, azt mi is annak a szükséges ösz
tönzésnek c;zánjuk, amire minden embemek 
szüksége van, arnint azt vitéz Imrédy Béla a 
gyakorlati emb:_r józan ítélaképességével, hi
vatkozott beszédének más rl>szén kifejtette. 
"Fllistenck nem szülctnek minden bokorban. 
Nagyon szükség van tehát arra, hogy ez a jogos 
elégedetlenség vagy türelmetlenség ösztönzés 
gyanánt érvényesüljön és az egész magyar hi
vatali apparátust állandóan mozgásban tartsa, 
sót ennek mozgását lényegesen meggyorsítsa ' -
mondotta vitéz Imrédy Béla beszédében. 

* 
A szaklapok hasábjain sűrűn foglalkoztunk 

a gyógyszerészi haszonkulcs kérdésével és rá
mutattunk arr::~, hogy az egyre emelkedő be
s:r..erzési árak követkt!ztében a gyógyszerészet
b~n is rá kell térni a bruttó haszonkulcs rend
szerére, mivel enélkül igen könnyen csődbe jut
hat a gyógyszerellátás. Osztönzés volt a célunk, 
amidön rámutattunk, hogy a pótdíjas re-nd::.-zer 
nem tm1hat6 fenn, mert ha a hasznot nem tar
talmazó pótdíjak összegszerüen túlhaladják az 
alapárakat, akkor a gyógyszerek utánpótlása és 
a gyógy::;zerész létfenntartása megoldhatatlan
ná válik. Azóta ez a folyamat annyira előre
haladott, hogy ma már számát sem tudjuk azok
nak a gyógyszercknek, melyeknek pótdíja több
szörösen meghaladja az alapárat. Aggodalmaink 
tehát minden tekintetben igazolódtak. A sz~-z
és szesztartalmú gyógyszeres készitmények ha
talmas beszerzési ára mellett szinte nevetsége
sen hat az összegszerüen nem változott béke
beli haszon. 

Egyesített 

G Y. LAPOK 

A póidíjas rendszerről a viszonyc.k kény
szerítő hstás:1 alatt most már sürgősen VlSSZ:l 

kell térnünk a bruttó haszonkulcs 1·endszeir". 
A régi kulcsszámunk, melyen az 1934 év1 ér
vényben lévő - gyógyszerárszabás felépült, er
re nagyon alkalmas volna és semmi n~hézséget 
non látunk arra nezve, hogy ez a kulcsszám a 
ma.i viszonyok között is érvényesüljön. Ha 
ugyanis figyelembevesszük a gyógyszertár na
gyobb üzem1 költségeit, és azt, hogy úgyszólván 
minden eladásunk törpeeladásnak minéts~thptf). 
akkor az előttünk álló precedenseket tekintve. 
az 1934 évi kulcsszám nemcsakhogy magasnak 
nem mondhat6, hanem éppen csak hogy kiáll
ja az összehasonlítást más szakmák törpe~.t.adá
saira meghatározott 100 150 200° o-os kulcs
számokkal. Ha ugyanis a törpeeladás a kisebb 
részékre nem osztott eladással szemben mél
tanylást érdemel, akkor ebben a tek,ntct
bea a gyógyszertár mcssze felii.lmul minúe11 más 
szakmát, mert az anyagat sokszo,: olyan kis ré
SZ€kre bontva dQlgozza fel és szalgáltatja ki, 
am.t mások el sem tudnak képzelm. Ezenkivül 
az elbírálás szempontjából figyelmet érdemel, 
nézetunk szerint a fdhasználásra kerülö anva
gok természete is, aminél fogva már régen ve
szélyességi pótlék illetné meg a gyógyszerészt. 

Azzal is tisztában kell lennie minden té
nyezönek, hogy a gazdaságosság és jövedelme
zőség hiánya oda fog vezetni, hogy ru;m lesz 
gyógyszer. A dolgok ilyen alakulása pedig már 
~úlmegy azon a ponton, ahol egyszerű közgazda
sági tényként lesz eszlelhető a gyógyszertárak 
gazdasági összeomlá&a, mert gyógyszerhiány 
esctén a közérdek kerül súlyos veszedel_mbe. 
Gyógyszerre ugyanis szükség van, legalább is a 
gyógyszerr e szoruló közönségnck szüksége van 
rá. Gyakran egyes fontos gyógyszcrkülönleges
ségek is kiesnek a forgalomból, nem kaphatók, 
a betegek nem juthatnak hozzá. Ennek a je
lenségnek s kféle oka lehet, amelyek nagyrészt 
a háborús viszenyakban gyökereznek, de egé
szen bizonyos, hogy az előidéző okok között sze
l e pel a gazdaságosság hiánya 1s. B1zonyos, hogy 
a gyáripaiTa még fokozottabban áll, hogyha a 
termelés nem gazdaságos, elmarad maga a ter
mdés, vagy legalább a minimumra csökken. A 
gyáripart pedig nem lehet arra kényszeríteni, 
mint a gyógyszertárat, hogy akkor is hozza for
galomba készítményeit, ha azokra ráfizet. A gaz
dsságosság kérdése a gyáripari terme'Jésnél 
éppúgy kapcsolódik a közérdekkcl, mint a gyógy
szertár esetében. 

Azt kivánjuk tehát, vegyék fontolóra az il
letékes tényezők azoknak a nemzetgazdasági 
elveknek a gyógyszerellátásban való alkalmazá
sát, amelyek nélkül a közönség megfelelő gyógy
sz-rellátását nem lehet biztositani. Sürgősen 
újból tárgyalás alá kell venni az érdekképvise
let erre vonatkozó, egy évvel ezelőtt benyújtott 
memot·andumát, me1y ~ békebeli gyógyszerészi 



haszookules visszaállítását és c réven a gyógy
szertárak üzemvitelének gazdaságossá tételét kí
vánja. E kívánság teljesítése nélkül senki sem 
vállalhatja a felelősséget a gyógyszere'llátásban 
elkövetkező veszedelmes válságért 

Érdekképviseletünk legsürgősebb tenniva
lói közé tartozik a gyógyszerészi haszookules 
kérdésének megfele'Jő rendezése és a most már 
' égképpen tarthatatlan, hasznot nem tartalmazó 
pótdíjas rendszer minél gyorsabb megváltozta
tása. Ennek érdekében az érvek és precedensek 
g~.zdag tárháza áll rendelkezésre, mi s~m állja 
tehát útját annak, hogy a Nemzeti Szövetség az 
egységes bruttó haszonkulcs elérése céljábó'l a 
cselekvés terére lépjen. 

Löchérer Tamás. 

~út--t-ót 
Dr. vitéz B o n c z o s M i kl ó s személyé

btn új belügyminiszter lépett a kormányba, 
akit új méltóságában a magyar gyógyszerész 
társadalom őszinte örömmel köszönt. 

Vitéz Bonczos Miklós az új belügyminisz
ter, amióta csak a magyar köztgazgatás vezér
karába tartozik, mintaképe annak a modern 
közigazgatási vezető-embernek, akit társadalmi 
viszonayink megkívánnak. Amikor a Kor
mányzó Úr Öfőméltósága 1938. decemberében 
belügyminiszteri államtitká7-rá nevezte ki, egy
másután kapott olyan feladatokat, amelyeknek 
eredményes m'egoldása és végrehajtása, komoly 
és mély szociális érzés és gazdaságpolitikai fel
kszültség nélkül el sem képzelhető. Minden 
munkakörében kitűnő gyakorlati él"zékkel meg
mutatta, hogyan kell a modern közigazgatásban 
érvényesíteni a gazdaságpolitikai szempontokat. 
Egyesíti magában a kitűnő közigazgatási szak
ember készségét és képességét azokkal az adott
ságokkal, amiket a mai kor követel. Ennek 
adta tanujelét most is, amikor minisztériuma 
tisztviselőkarának tisztelgését fogadta, J o han 
Béla rangidős államtitkár köszöntésére vála
szolva kifejtette; "szűnjenek meg a pártharcok, 
mert pártharcokra, politikai versengésekre, szi
lárd, határozott és gyors kormányzat nem épül
het feL Nem engedhető meg sem a központi 
irányítás terén, sem pedig a végrehajtás köré
ben pártpolitikai szempontok érvényesítése. 
Mindezeknek a megfontolása alapján pártpoli
tikáktól mentes belügyi kormányzatot és köz
igazgatást kívánok. Pártpolitikai szempontokra 
és elvekre figyelem nélkül, egyedül az ország 
érdeke szabja meg a belügyi kormányzat és 
zgazgatás elveit, valamint a kivitel módozatait. 
Kormányzati és közigazgatási tisztviselők hi
vatali működésük körében ne politizáljanak. 
Intézkedéseik során nem lehet irányadó az a 
szempont, hogy az intézkedés mennyiben felel 
meg valamelyik párt elveinek, vagy pedig, 
hogy az intézkedés mennyibe találkozik egyik 

vagy másik párt tetszéséveL Különösen veszé
lyes és elítélendő megnyilatkozás lenne a párt
politikai szempontnak az a jelentkezése, amely 
a hivatali intézkedés során, az intézkedés által 
érintett személyek között pártálásuk szerint 
tenne küLönbséget. 

Az ilyen intézkedés - akár áLlások 
betötéséről, akár engedélyek kiadásá
ról, akár panaszok meghallgatásáról 
van szó - lerombolhatná közigazga
tásunk erkölcsi hitelét, alkalmas lenne 
az államhatalom elleni elkeseredés fel 
keltésére, sőt az államhatalom tekin-

télyét is megrendíthetné." 
A gyógyszerész társadalom örömmel veszi 

tudomásul a belügyminiszter irányt-mutató ki
jelentéseit. Jól tudja, hogy Bonczos Miklós a 
kar súlyos problémáit jól ismeri és bizony9sra 
veszi, hogy mint a multban, úgy a jövőben is 
magas méltóságában, mint felügyeleti hatósá
gunk legfőbb feje, igazságos törekvéseinket jó
indulatú mérlegelés tárgyává fogja tenni. 

* A Pázmány Péter Tudományegyetem Or-
vostudománykari tanártestüZete 1944. évi má
jus 19-én tartott IX. rendes ülésében, az 1944-
1945. tanévre szólóan előadói megbízást adott 
L ö c h e r e r T a m á s kartársunknak, az Or
szágos Közegészségügyi Tanács tagjának, kol
légium tartására. A kollégium tárgyköre: 
"Gyógyszerészi gyakorlati kereskedelmi is
meretek", melyet - illusztris kartársunk a ne
gyedéves gyógyszerészhallgatók számára a 
tanév második felében hetenként egy órán át 
ad elő. 

A gyógyszerész társadalom körében ez a 
megbízás nagy megelégedést keltett, mert ebből 
azt látják, hogy a Gyógyszerészképzés Allandó 
Karközi Bizatsága nagy súlyt fektet a gyógy
szerészha,llgatók gyakorlati kiképzésére is. A 
megbízott előadó személye garancia arra, hogy 
a hallgatók elsajátíthatják mindazokat a keres
kedelmi ismereteket, amelyek nélkül a gyógy
szertár vezetését lebonyolítani nem lehet. 

Mi a gyógyszerész teendóje 
bombakár esetén 1 

Az egyre ismétlődő 'légitámadások követ
keztében sokasodik a bombakárt szenvedett 
gyógyszerészek köre. Mindenkit érhet légitáma
dás, ezért nem felesleges, ha a bombakár esetén 
való tennivalókról a kartársakat ös~efoglalóan 
tájékoztatjuk 

Ha bombakár éri a gyógyszertárat, legelső 
teendő a község (vagy város) légoltalmi parancs
nokát erről lehetőleg írásban és azonnal érte
síteni. Hogy ki a légoltalmi parancsnok, azt a 
községházán vagy városban ~. polgármesteri 
hivatalnál (Budapesten az elő'ljáróságon) meg-
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mondják. A következő lépés a kár pro domo 
megállapítása. Ez úgy történik, hogy a gyógy
szerész átvizsgál mindent és a megfelelő iparo
soktól költségvetést kér a kár helyrehozására. 
Tehát külön az üvegestől ha ablaküveg-kát• 
származott, külön az asztalostól, címfestőtől, 
villanyszerelötől stb. A gyógyszertári berende
zési károknál árajánlatot kell kérni ~z Dber
lander vagy a BuchwaLcle1· cégtől annyi és olyan 
méretű eszközre, felszerelési tárgyra, állvány
edényre stb., amelyek elpusztultak vagy meg
sérültek. A tört részeket ajánlatos megőrizni a 
kár bizonyítására. 

Ha valamilyen kár helyreárlítására pontos 
költségvetést nem tudunk szerezni, akkor hozzá
vetőleges költségvetést kérjünk. Ez vonatkozik 
olyan eszközök vagy berendezési tárgyakra, ame
lyeket csak külföldrőllehet behoznis így a pil
lanatnyi kereskedelmi árat megállapítani nem 
tudjuk. 

Mikor a költségvetések együtt vannak, ké
rünk a községi elöljáráságon (városban a polgár
mesteri hivatalnál vagy Budapesten az · előljá
róságnál) kárbejelentő nyomtatványt és azt pon
tosan kitöltjük, majd a költségvetések mellék
Jésével ugyanott benyújtjuk. A kár megtérí
tése szempontjából ez a legfontosabb teendő. 
A nyomtatvány egyik része bejelentési elis
mervényül szolgál, azt az átvevő előljáróság 
(polgármester, Budapesten kerületi elöljáró
ság) lebélyegzi élJ' visszaadja. A részletes kár
jelentést a bombakár napjától számított 3 hó
napon belül kell ugyan benyújtani, de aján
latos minél hamarább, mert a kártalanítási el-
j'árás hosszadalmas. · 

Ha a gyógyszerész a kárt részletes költség
vetésekkel alátámasztva bejelentette, akkor vagy 
megvárja, amíg a költségvetésekben foglalt ösz
szegeket a kármegállapító bizottság döntése 
alapján a pénzügyminisztárium kifizeti és ak
kor állítja helyre a kárt, vagy már előzőleg 
saját költségén helyrehozza a kárt. 
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• A m. kir. minisztérium a légitámadások következ
ményeinek elhárításáról szóló 1200/1943. M. E. szftmú 
rendelet egyes rendelkezéseit a következőképpen mó
dosította: Ha a kár 250.000 pengót nem halad meg, úgy 
a főszolgabíróból (városban polgármester, Budapesten 
kerületi előljáró) vagy az általa megbízott fogalmazási 
karhoz tartozó tisztviselőböl, a pénzügyigazgatóság 
tíltal kijelölt tisztviselőböl. a pénzügyminiazter által 
kijelölt biztosítási szaldédiúból (vagy kellő szakképe
sítéssel ellátott más szakemberböl) álló bizottság jár 
el. Ha a kár természetc mcgkíván.ia, úgy Bud:.:~pesten 
és a törvényhatósági jogú városokban a polgármester 
által kiküldött mérnök, Budapest kivételével a Fővá
rosi Közmunkák Tanácsának hatásköt·ébe tarto·~ó vú
rosokban és községekben a Tanács kiküldóttje. más 
városokban és községekben az államépítészeli hivatal 
kiküldöttje, vagy az ipar felügyelőség, esetleg a gazda 
sági felügyelőség, illetve az erdőfelügyelőség kikül
döttje is résztvesz a tárgyaláson. 250.000 pengőt me~
haladó kár esetén a pénzügyminiszter intézkedik egy 
olyan bizottság megalakításáról, melynek elnöke a 
pénzügyminiszter kiküldöttje, tagjai pedig az érdc
kelt minisztériumok egy-egy kiküldöitje és a kár ter
mészetéhez képest kijelölt szakemberek. 

Egyesített 
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A légoltalmi parancsnokhoz tett első beje
lentés alapján a bombakárt követően rövidesen 
helyszíni szemLét tart a hatóság, a részletes kár
bejelentés pedig bizottsági tárgyalás alá kerül. 
Kétszázötvenezer pengőn aluli kár esetén olyan 
bizottság dönt, amelynek tagjai a föszolgabíró, 
a községi elöljáróság, pénzügyigazgatóság stb. 
kiküldöttje és különböző szakértők.* A bizottság 
a részletes költségvetést áttanulmányozza külö
nösen abból a szempontból, hogy a tervezett ja
vítások szükségesek-c és az iparosok nem lépik-e 
túl a hatóságilag megállapított árakat. A tár
gyalás eredményeként mindj'árt közlik a bomba
károsulttal, hogy az elszenvedett kárra mennyi 
térítést ad az állam. Az igazolt tényleges kár 
helyrehozatalára szükséges összegeket teljes 
egészükben meg szakták szavazni. A bizottság 
által megállapított kárösszeget a pénzügyminisz
térium a postatakarékpénztár útján utalja ki a 
károsultnak. Az egész kártalanítási eljárás kb. 
három-négy hónapot vesz igénybe: 

Ha a bombakár olyan mérvű, hogy a gyógy
szertár üzemét folytatni nem lehet, akkor erről 
az illetékes főszolgabírót azonnal értesíteni kell. 
Erre több patikával bíró helyen azért van szük
ség, hogy a hatóság intézkedni tudjon az ügye
letes szolgálatnak a szomszédos patikák által 
való átvállalásáróL Ugyanakkor a belügyminisz
tériumhoz is jelentés kü1dendő a törvényható
ság első tisztvis:elője útján, amelyben bejelent
jük, hogy bombakár következtében a gyógy
szertár-űzeme nem folytatható és a szünete1te
tésre engedélyt kérünk. Célszerű azt az időpon
tot is megjelölni, ameddig a gyógyszertárat elő
reláthatólag zárva kell tartani. Ha a gyógyszer
tárat az épület megrongálódása miatt át kell 
helyezni, akkor új helyiség kijelölését kérjük 
az előljáróságtól, az áthelyezés megengedését 
pedig a belügyminisztériumtóL 

A bombakért szenvedő budapesti kartársa
kat a Budapesti Gyógyszerész Testület segélyezi, 
vidékiek részére semmiféle kari segítség nincs, 
mivel a veszélyközösségeket annakidején nem 
sikerült megalakítani. 

dr. Szász Tihamér. 

A vallás- és közoktntásügyi miniszter 93101 
1944. számú rendelete átmeneti időre csökkenti 
a gyógyszerészképzés idejét. 

A rövidített kiképzésre jelentkezett gyógy
szerészhallgató gyógysze1·észgyakornoki vizsgát 
köteles tenni és ezután a tanfolyam második év
folyamára kérheti felvételét. 

A rövidített kiképzésre felvett gyógysze
részhallgatók a két sikeres szigorlat után gyógy
szerészmesteri oklevelet. kapnak, két év gyógy
szerészsegédi gyakorlat aLapján pedig gyógy
szertárvezetésre feljogosító vizsgára jelentkez
hetnek. 



Az egyetemi gyógyszerészképzés rendjének 
átmeneti módosítá3áról intézkedő rendelet olva
sásakor elgondolkodtunk és számbavettük azo
kat a következményeket, amelyek előállhatnak 
az esetben, ha ez az intézkedés sokáig hatály
ban marad. Eszünkbe jutott Kovng Béla nyil
vános rendes egyetemi tanárnak a "Nemzeti 
U jság" július 16-i számában megjelent "Al talá
nos ürügy" című cikke, melyben a háborúval 
való visszaélésnek miniósíti társadalmi életünk
nek számos elfajulá3át. A kiváló közíró szociál
politikai cikkében helyesen bírálja ezeket a ki
növéseket. Cikkének azt a részét, ami pályán
kat is érinti, meditáció céljából, az alábbiakban 
ismertetjük meg olvasóinkkaL 

"A közoktatásügyi kormánynak és az egye
temek önkormányzatainak közös törekvése, hogy 
a katonai behívá3 előtt álló és a már honvédelmi 
szalgálatot teljesítő egyetemi hallgatóknak meg
könnyítség főiskolai tanulmányaik folytatá3át, 
esetleg az egyetemi végzettség megszerzését. 
Jogos köz- és magánérdeket szolgál ez az ész
szerű törekvés, amiról idejekorán értesültek az 
érdekelt újoncok és újoncjelöltek. Jól van ez 
így. ts kialakult a gyakorlat: derék, buzgó, lel
kes, dolgos fiatalok szép vizsgaeredményei mel
l.ett hamarosan jelentkezett minden megértő, 
méltányos, elnéző bánásmód árnyoldala: tömeges 
visszaélés a jósággal, a kedvezményekkel, a meg
értő viselkedéssel. N em egf professzor már irtó
zott a vizsgára jelentkezéskor előtte polgári ru-

hában is feszes vigyázzba merevedó, hangosan 
bokázó hadfi-jelöltektől, mert gyorsan kialakult 
az új törvényszerűség: minél hangosabban bo
kázik és minél merevebben áll vigyázbcz. a jelölt, 
előbb-utóbb annál kevesebb tudásról tesz tanu
bizonyságot. Bizony sokan teljesen tudatlanul 
jelentek meg a vizsgabizottságok előtt és amikor 
kiderült, hogy a vizsga anyagát el sem olvas
ták, professzoraiktól szinte elvárták, hogy fo
gadják el azigorlatukat, vizsgájukat, hiszen "lé
giveszélyek közepette készültek és frontszalgá
lat vár reájuk". Szóval kötelességmulasztá3 a 
háborúra tekintettel és az a vakmerő igény, hogy 
az államfótöl megbízott vizsgáztató ne az elfo
gulatlan bíró tárgyilagosságával értékelje a je~ 
lölt felkészültségét, vagy ennek hiányát, hanem 
érzelmi alapokon, tehát önkényesen, mintegy 
kegyeket osztva, a társadalomra rá3zabadítson 
hivatá3u.kra fel nem készült orvosokat, jogá3zo
kat, mérnököket, mitsem törődve azzal, hogy 
az ilyen orvos aztán tud-e beteget gyógyítani, 
az ilyen mérnök tudatlansága nem lesz-e tömeg-

• szerencsétlenség oka és milyen lesz az a közigaz
gatá3, amelyben elsokasodnak a csupán kegye
lemből, "a háborúra tekintettel" doktori diplo
mához segített jogá3zok. 

Ennek útját kell állni! Ha a mezórendészeti 
előírá3okat nem veszik semmibe, ebből idővel 
7l .érhetetlen kára lesz a mezógazdálkodá3nak. 
Ha a közegészségügyi elóírá3okat országszerte 
megszegik, ebből a fokozódó gyógyszerhiány ide-

BETABIO N 
a bevált B,-vitamin készítmény 

tablettákban és injektiok formájában az ismert 

nagykereskedőknél korlátlanul kapható. 

'Mal)'aroná1l veúi'UpviHie&: Wlrib JUroly, Budapes&, v., Bá&hoey-u&ca 18. 
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sohasem hagy cserben. 

Forgalomban : 

80 dragéet tartalmazó dobozokban! 

jén néppusztító járványok támadnak. Ha a há
ború örve alatt tömekesen olyanoknál igazolják 
a tanulmányok sikeres végzését, akik a képesí
téshez szükséges alapisme1·etekkel sem rendel
keznek, akkor műveletlen kontároknak állíta
nak ki menlevelet, álértelmiséget szabadítanak 
reá arra a társadalomra, amelyben már-már 
megingott a kultúrértékek tiszteLete." 

A zsidó gyógyszertárak átvéte
lével kapcsolatos nehézségek
ről 

Az 1370/1944. B. M. számú rendelet alapján 
megvont zsidó gyógyszertáraknak a jognyerte
sek által való átvétele folyamatban van. Buda
pesten a gyógyszertárak háromnegyed részél 
már megnyitották, a többinél a leltározás folyik 
vagy valamilyen ok miatt még mindig zárva 
vannak. Több olyan eset van például, ahol a 
jognyertes harctéri szolgá1atot teljesít és nem 
tud pillanatnyilag hazajönni a gyógyszertár át
vételére. 

Az eddigi tapasztalatokból megállapítható, 
hogy az átvátellel kapcsolatban vannak bizo
nyos nehézségek, amik hatósági rendezést igé
nyelnek. A budapesti és pestkörnyéki jognyer
tesek már két ízben tartottak összejövetelt a 
hirtelen felmerült pToblémák megtárgyalására. 
Az a vélemény alakult ki, hogy a beLügym~m.~z
tériumtól kell kérni a felmerült nehézségek mi-

Egyesített 
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kénti megoldására egy átfogó rendelet kiadását. 
Az első (és különösen Budapesten eléggé 

súlyos) probléma, hogy kit terhel a gyógyszer
tárak július havi házbére? A hivatkozott ren
delet ugyanis kimondta, hogy 1944 június 30-án 
a zsidó jogosítványok megszünnek, ezen a na
pon tehát a zsidó gyógyszertárak bezártak. A 
jogok odaadományozása azonban heteket késett, 
úgyhogy a jognyertes kartársak zöme 'legfeljebb 
augusztus l-én vagy az azt követő napokban 
tudta a gyógyszertárat átvenni. A megszünés és 
az átvétel között tehát egy teljes hónapig szünet 
'!:olt, olyan idő, amiko1· a régi tulajdonos már, 
az új pedig még nem volt qirtokban, a háztulaj
donosoknak viszont joguk és igényük van a lak
bérre, ha a patika zárva is van. Falun vagy ki
sebb városban nincs nagy összegekről szó, de 
Pesten számos patika van, amelynek havi üz
letbére 700-800 pengő, sőt olyan is, ame'ly az 
1.000 pengőt eléri, esetleg túlhalad]a. Itt tehát 
nem közömbös az a kérdés, hogy ki köteles meg
fizetni a július havi házbért? Ebben a kérdés
ben egyik kartársunk közvetlenül a belügymi
niszterhez fordult és közérdekből ké1·te a 
döntést. · 

Hason'ló nehézség merül fel a júliusra eső 
adónál is azokon a helyeken, ahol a gyógyszer
tár adóközösségben rójja le kötelezettségeit. 
Ahol nincs adóközösség, ott egyszerűen be kell 
jelenteni az adóhivatalnak a gyógyszertár egy
hónapi szünetelését és az új tulajdonos vezetése 
alatti megnyitás időpontját, de adóközösségné'l 
akkor is fizetni kell a megállapított részt, ha 
történetesen a gyógyszertár egy hónapig zárva 
volt. Itt sem adótörlésnek, sem adóelengedés
nek nincs helye. A kérdés tehát ugyanaz: ki 
fizesse meg a gyógyszertár július havi adóját, a 
régi vagy az új tulajdonos? 

További nehézség az elődöt terhelő üzleti 
tartozások kérdése. Az átvett gyógyszertáraknál 
legtöbbször maradt fenn kisebb-nagyobb össze
gű üzleti tartozás, amely a jogutódot terheli. A 
régi tulajdonos természetesen nem fizet, mert 
azt mondja, nem az övé már a patika és neki 
nincs miből. Az új tulajdonos esetleg fizetne a 
régi helyett, de nem tudj'l, hogy milyen úton
roódon tudná ő 'levonni a kifizetett összegeket 
abból a járandóságból, amit a berendezésért és 
felszerelésért fizetnie kell. Ezt a pénzt ugyanis 
a volt tulajdonos nem kapja kézhez, hanem ne
vére zárolt számlán kell elhe1yezni. Akadnak 
azután egész súlyos esetek is. Egy vidéki helyen 
a patika például bérbe volt adva, a bérlet a jog
megvonás miatt azonnali hatáflyal megszünt. 
Igen ám, de a bérlőnek 10.000 pengő kauciója 
volt a régi tulajdonosnál, amit az visszafizetni 
nem tud, talán nem is akar. Kérdés, hogy a jó
hiszemű bérlő adott körűlmények között miként 
jut az őt jogosan megilLető kauciójához?. Egy 
másik helyen a régi tulajdonos nagy hirtelen 
15.000 pengő gyüjtött egybe és árutartozást 



ezzel az ad61cigg(IJ terhelMA üOtB hitra lci
'Uritettn a patikit a boldog jopyei'tesDek. 

A leltdrozá sok ~ ~t"-1 ftl
z&lött és pedig rendseltriDt {)1y8ll lawéá ~ 
szer kerUlt '~ amivel a ~t 
napokra 11em. lehet üzemben t8ftanL Nem egy 
helyen a megváltist szenved6 ~még 
a zérolt cikkeket sem vüérolta meg, amióta. 
tudta, hOlY a patikit át kell adnia. Igy ~ az 
új tulajdon.oeok helyenkélit igen nehéz helyzet
be kerülnek, mert az anyagbeszerzés nemcsak 
id6trabl6, de körülményes milvelet. AS Aayag
hlvatal gy~ ~yinák kell most a 
kezd6 ~Y extateacláknak seglfBélére 
aietm. Amtén: 6lta16Ms a ~ hagy a 
ricl tulajdoool mindeaféle awlt, obso1éd IYólrY
szereket, több évtizedes herbákat és hatút
vesztett galenikumokat akar átvétetDi az új 
tulajdonoaaal. Erre nézve az az 4JJ4spnnt, holY 
a leltirozúnü az ilyen aereket, tavibbá azo
kat is, amelyek a gyógyszertár rendas fo~t 
meghaladják. metve eladQatatlanok, lcül&a kell 
lelt4romi s ba er.ek átvételét a régi tulajdonos 
követeli, úgy a leltárt be kell terjeszteDi • bel
~ -döntés céljébó'l. Meg kell ~ 
demi, hogy adott esetben a bemellékelt leltAr
ban foglalt anyliOkat k6telee-e a gy~ 
-átvenni, mintbogy azok awltak, a ~~ 
f~val nen1 állanak arányban, illetve el
a'dbatatlanok itb. A bel~ azután es~ 
tenként fog dönteni, hogy az ilyen killön leltá- ,, 
rozott any880kkal ml történjék. 

Igen súlyos probléma a gyógyszertár &I)Y81-
kálrdetének JeifizetéBe ~ mert a 'legtöbb jo
got nyert ko1lega nem rendeJkesik megfelelli 
t6kéivel De nem is tarthatott senki ociaha.m lcá
szenlétben annSli 6Bueget, a~t az el6tte 
ümeretlen leltch' jgénvelt. El6bb-ut6bb ld fOl
ják tudni a b11ársak fizetni a leltár ellenétté
két, de a aítkséaes összegek el6teremtále ~
felel6 id6t igmvet A 225.1S7/1944. B. M. :xm. 
sdmú p6lyázati hirdetmény klmmdja, hogy a 
jo&oaitvmy új enaedé\yese kötelea a gyógyttt.er
tár any~ a napi kereskedelmi árakon 
átw!nni A ~nyodsi okirat pedig~
ily~ értel ~tédaedik: 11az új eupdélyes 
k61leJés a gy6gyszed:ár anyagkészletmek ellen
értékét po,ntoe leltár felvétele ine'llett a régi 
eD_Iedélyest61 (hasmnélvez6t61) a .napi kereake-
4elmi áron átvemü és a teljes vételárat az át 
véllel a1ka'lmáva1 kifizetni". A pénzt a volt en
gedélyes (haamnélvez6) zárolt szdmlcij4t"U kell 
bl&etni, amelyDet nyitásáról - úgy mondja a 
bel~ rendelet - a poStatakarék
péDzt.árnü ~jd'leg inth.kedtek. Az iru1e!tár 
éltékét tebat ki kell fbetni, helyesebben a posta
~ kell a ~ ezután lrözlend6 
admú rArolt Wm1ára és a régi engedélyes ja
vAra. beflleta1. Ja&lz&' azonbaD _, laell áDa
pltíaJü, a felvett leJ,tár a.zepzera énékét, amit 
több drce'· •rl ember végez, mert ezt a natY 

m~t a kereskedelmi árak ~te néBtül a 
jognyertes mea& elvégermi nem tudja. Felm.erlll 
a Jeérdés, hofni ab'ban az esetben, ha az ú; .jop
nvertemek nincs eiig phize az cincleltát" 6aze
gmek kifizetélére (mert hisz e16t"e 1enlci ~em 
tudhatta, hom/ a leltch' mUven 618zeget fog Jti
temail) ~ keU Cl fizetésre hcaladékot 1X141J1 
,.intarlemái engecUitit Jcémi? Véleményünk 
szelint e kérdés rendezése UQancsak ~~= 
mtniaadriumra ~ mert hlaz a 
Jeltár ériékálek kitizet.éa1. módozaW is 6 szabta 
meg. FeltétlenGI lriWg "olna egy mé1t4n.ybB 
t"endezéat"e, nehofni a f111ÓI1flszertánJk. citcillftácl 
a.Jcet"eat.mv ;c>pvenpek t6Jceuegénv•éJ1e mica$t 
c.t6dbe kerliljlm. Hiteltnlzonyaink ugyanis tel
;uen t"méiezetlenek és a ;ogw.yertemek leg
fel;ebb az OnciUcsaftcbi Alap uerény kölesime eiU 
a t"endellcaéaére, ha még nem m.ult el 40 étJes. 
Ezen kot"on túl c•Cik frcmthat"eosok lcG.phatnak 
kiSlcsönt. 

Nem hallgathatjuk el, hogy a leltánikkal 
kapcsoJatba~ bizonyos zavarok mutatkomllk. A 
kartársak nincsenek tisztában vele, hogy a 181-
tárakat mikor és kihez kell bemutatni VIlY be
ldildeni.? Erre nézve a pályázati hirdetmény és 
a mi!iiszteri. jogadomAnyozúi okiratolt alapján 
a következ6 tájékoztatást nyújtjuk: A berendezés 
és felszerelésról négy egyez6 példányban kell 
e'lkészitenl a leltárt és annak minden oldalát, 
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valamint a zárórészét úgy az átadá, mint az át
vevő gyógyszerész aláírni köteles. Ha a régi tu
lajdonos akadályozva van, úgy a kirendelt ügy
gondnok vagy ennek hiányában a tisztiorvos 
(esetleg a községi, illetve körorvos) segédkezik 
a leltár felvételénél és ennek megfelelöen ö kö
teles a leltár minden oldalát és zárórészét alá
írni. Ezt a berendezési leLtárt a gyógyszertár át
vételétől számított 8 napon belül a belügymi
?úszterhez kell felterjeszteni közvetlenül pos
tán ajánlottan, vagy közigazgatási úton az al
ispán (városokban polgármester, BudapesteP 
elöljáróság) útján. Ez utóbbi esetben ne felejt
sük el az iktatószámot elkérni. Postai feladást a 
feladóvevénnyel igazolunk. Felmerül az a kér
dés, hogy vajjon az áruleltárt be kell-e valahová 
terjeszteni? Véleményünk szerint nem, mert 
erre vonatkozólag sem a rendeletekben, sem a 
jogadományozási okiratban intézkedés nincs. Az 
áruleltárt szintén négy példányban készíttes
sük el és utána számíttassuk ki szakértővel an
nak napi kereskedelmi értékét, az áru'leltár 
végösszegét pedig jelentsük aztán be a belügy
minisztériumnak akár közvetlenül posta útján, . 
akár az előbb említett közigazgatási úton. 
Ugyanebben a bejelentésben kérjük annak a 
zárolt számlának a megjelölését, amelyre a be
fizetést eszközölnünk kell. Ne felejtsük el az 
áruleltár minden oldalát is úgy az átadóval, 
mint az átvevövjl aláiratni, a zárórészt szintén 
és jó, ha a leltározásnál részvevökkel elöttemez
tctjük. (A zárórész szövege a következő: "Első 
alulírott mint átadá, másod alulírott min't át
vevő igaz..: ., 1 \~ , h<· ~,y a Bencér: ,:n HI·H augusztus 
,. én felvett e~ 45 oldal terjedc'f'!r•ben idemellé
kelt leltár a bencédi "Megváltó"-hoz cím.z.ett 
gyógyszertár teljes anyagkészletét felöleli. 
A leltár összes oldalait egybefüztük, hátoldalán 
zárópecséttel láttuk el, ennek megtörténte után 
arinak valamennyi oldalát és ezen zárórészt hi
telesség okából saját aláírásunkkal megerősít
jük. Kelt Bencéd, 1944 augusztus 2. Rosner Már 
mint átadá, Nagy Andor mint átvevő. Előttünk: 
Kósa Bertalan okl. gyógyszerész, Kiss Péter okl. 
gyógyszerész".) 
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R~THY 
enyhén hajtó széntabletták 

Magas a ktivitósú orvosi szén, enyhe 
laxansok kombinóciója 

Acloorptiv b61fert6tlenit61 Etedetl csomogo'6s 60 és 100 tobi 

Egyesített 

LAPOK 

Végül felmerült az a kérdés is, hogy az 
olyan zsidó gyógyszertárakná1, amelyek jú
nius 30-án nem csuktak be, illetve ahová ha
tósági kezelőt rendeltek ki, mi történjék a jú
nius 30-tól az új tulajdonos által való átvételig 
befolyt jövedelemmel? Errenézve az 1370/1944. 
M. E. számú rendelet 6. §-a (3) bekezdése úgy 
intézkedik, hogy a szemelyjogú gyógyszertár 
tiszta jövedelme a hatósági vezető müködésé
nek ideje alatt a Gyógyszerészek Országos J ó
léti Alapját iLleti. 

---------.. ~------------------
GYÓGYSZERKULÖNLEGESS~GEK ARVALTOZAS~ 

Az Országos Közegészségügyi Intézet a következő ár
változásokat engedélyezte (a 2°/o forgalmiadó az árak

hoz külön hozzászámítaridó.): 
Megnevezés 

Wander 
Bromcalciumtheosan drag. 

Calciumtheosan drag. 

Centroton csepp 
Coronaletta drag. 
Carbowander tabl. 

Carbowander por 

Carbowander gran, 

Dopidrin inj. 
Jodcalc:iumtheosan drag. 

Jodonat drag. 
Jodostrumit tabl. 
Kola gran. 
Novobarium (oralis) 

l\' ovobarium (rectalis) 

Promptpaverin drag. 

Sulfoguanil tabl. 
Temidol kup 
Temidol tabl. 
Theosan drag. 
Agatheosan drag. 
Alcacyl tabl. 

Alucol compos. tabl. 

Antistenin tabl. 
A1istalgin fülcsepp 
A1tin drag. 

Asthmamid drag. 
Asthmatrap drag. 
Bisterit tabl. 
Bisterit pálcika 
Calciron syrup. 
Caldea tabl. 
Centroton dextrose ínj. 
Coffotheosan drag. 

Desangin tabl. 

csomag alapár felár 

20 db 
100 db 

20 db 
100 db 

10 gr 
30 db 
25 db 
50 db 
25 gr 
50 gr 

100 gr 
25 gr 
100 gr 

5X 1 kcm 
20 db 

100 db 
50 db 
50 db 
80 gr 

170 gr 
1000 gr 

170 gr 
1000 gr 

20 db 
100 db 

24 db 
5 db 

20 db 
20 db 
20 db 
10 db 
20 db 
24 db 
48 db 
20 db 

10 g 
2 db 

12 db 
20 db 

60 db 
10 db 
12 db 
10 db 
10 db 

100 gr 
20 db 

2 amp 
20 db 

100 db 
100 db 

2.88 2.64 
9.81 13.02 
2.28 1.79 
7.31 8.80 
2.98 - .31 
1.7<3 -.21 
l.!:Jti -.19 
2.61 - .31 
1.22 -.40 
1.72 -.75 
2.88 1.47 
1.61 - .33 
3.67 1.23 

3.24 -.28 
3.28 2.69 

11.32 13.26 
4.09 1.23 
1.46 - .15 
3.62 3.36 
2.05 -.99 
5.95 5.48 
2.05 1.01 
5.95 5.58 
3.08 2.33 

10.33 11.45 
6.90 2.42 
3.78 2.83 
5.48 6.45 
2.48 2.44 
2.95 3.30 
1.74 -.47 
2.34 -.89 
2.76 1.64 
4.36 3.22 
3.03 3.65 
3.40 -.36 

- .26 -.08 
1.34 -.51 
1.78 -.82 
3.94 2.40 
5.31 3.69 
5.58 3.75 
2.94 -.40 
3.12 -.41 
2.53 -.49 
2.48 -.40 
4.79 -.90 
3.40 3.34 
9.80 16.33 
2.66 -.29 



Digistrochin drag. 20 db 
60 db 

Digistrochin drrrg. 
(chinidin tartalommal) 20 db 

60 db 
Digitheosan drag. 20 db 

100 db 
Epibrol tabi. 25 db 
Epibrol efferv. tabi. 10 db 

25 db 
J.:rigon drag. 40 db 
Erigon 2. drag. 40 db 
Rrigon syrup 200 g 

300 gr 
Rrigon 2. syrup 100 gr 

200 gr 
300 gr 

Eucarbon tabl. 40 db 
100 db 

Fulminol 2. tabl. 10 db 
Fnlminol 3. tabi. 10 db 
eastricin por 80 gr 
Germicid tabl. 10 db 

20 db 
Germicid babykup 6 db 
Germicid knp 6 db 
Gerosan kenőcs 20 gr 

60 gr 
Hospin caps. 10 db 

20 db 
Hovaletten drag. 50 db 

100 db 
Jodpapaverintheosan d r ag. 20 db 

100 db 
Jadtheosan drag. 20 db 
Jadtheosan forte drag. 20 db 
Kari l ta bt. 2 db 

".. 5 db 
10 db 

Karil 2. tabl. 2 db 
10 db 

Karil kup 5 db 
Legatin drag. 20 db 

50 db 
Lidestan drag. 20 db 
Mentanol tabl. 24 db 
Menotheosan drag. 60 db 
1\feristin tabl. 20 db 

40 db 
Meristin kup 5 db 
Mironal tabt. 10 db 
Neupon drag. 20 db 
Neupon syrup 100 gr 

200 gr 
300 gr 

Nigellin drag. 20 db 
Niton drag. 20 db 

100 db 
Nodil kup 10 db 

Chinoin 
Tet rac or-Epherit sol. 10 kcm 
Aljothein tabl. 

(theophyllin tartalommal) 20 db 
Cholparin tabl. 

(theophyllin tartalommal) 20 db 
Demalgonil inj. 5X2.2 kcm 
DemalgoniL cseppek 15 kcm 
Menoktan "2" tabl. 50 db 
lveo-Troparin inj. 6X2.2 kcm 
Nohö.sa kenőcs 20 J5r 
Nohö.sa kup 10 db 
Sepaten tabl. (theo-

phytlin tar talommal) 20 db 
Sepaten S. N. tabl. 

(theophytlin tartalommal) 20 db 
SoZvochin inj. 3X2.2 kcm 

3.07 -.78 
5.57 2.14 

2.95 -.39 
5.14 -.97 
2.84 2.53 
6.08 12.16 
2.06 -.37 
1.98 -.2!l 
3.07 -.62 
4.08 -.82 
4.10 -.77 
3.78 3.20 
4.92 4.73 
2.10 1.64 
3.75 3.12 
4.79 4. 63 
1.92 -.58 
3.34 1.39 
1.88 -.48 
1.88 -.54 
2.17 -.42 
2.08 1.65 
3.18 3.24 
2.58 -.94 
2.78 2.24 
3.48 1.46 
5.64 4.13 
2.10 - .55 
3.24 1.05 
2.62 -.39 
4.4.4 -.78 
4.41 4.72 

14.98 23.16 
2.95 1.56 
2.96 2.22 

-.88 -.28 
1.43 -.66 
2.06 1.28 

-.71 -.21 
2.04 -.95 
2.58 1.27 
2.08 -.27 
3.62 -.59 
3.48 1.60 
2.36 -.44 
6.38 3.82 
3.20 2.45 

J 4.48 4.78 
2.78 1.23 
2.38 1.01 
2.90 -.30 
1.90 1.35 
3.77 2.73 
4.79 4.34 
4.28 2.64 
3.60 2.41 

11.42 11.62 
3.45 1.15 

4.74 -.66 

4.70 1.37 

5.38 3.63 
4.39 -.93 
3.62 1.26 
8.27 2.13 
5.37 1.55 
3.50 -.91 
3.96 -.87 

5.58 4.26 

5.58 3.96 
4.05 1.33 

. -
~ 

GYóGYSZfR KiitöNtiGESSÉGE[ 
. ~ ' --

./ia,MITI 
LIOUIDUM 
Percrólisan odogolho16 kardiot6nikum. 
Oveg ll 100 gr P 2.53. felár P 1.52 

• • 210 • p 4.36, • p 3.17 

(; PULVIS~t!:.fktf 
Phisiológiailoo octiv hotC::n'tloaokot 
tortalmozó sz:én~szitrr.éf.y. 
Doboz ö 20 o• P 3 3?. felár P -.n 

• 50 • P 6.94, • P - AS 

• • UfiiiJHt 
INJEKCIÓ ÉS LIOUIDUM 
Antiphlooisticus hotósú növényi fehérje 
és lipaid kéultmény. 
Doboz ö 3 ompulio P 5.72, felór P -.39 

• .. 6 p 9.96 .. p -.73 
.. 10 p 14.96, .. p 1.07 

P 5.60, felár P -.33 
p 9.60 • p -.56 

lkHtAIHfiPJt 
KENÖCS 
Sebkezeléshez 
Tubus ö 30 or P 2.34, f,l~r P -:z 
.Kézielodósbon is odholó. 

MINTÁVAl,IROOALOMMAl KÉSZSÉGGEL SZOLGÁL: 

/ @UDAPEST.U. ERÖD·U.11. 

SziLÁGYI · 
~~o 9 y .. h• r'-P~yt•Ht>lt l.,.bordlorÍIJnl • 

---- -~ 
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Surpetii tobi. (éredeti per· 
J)4rift61 lJuzetltel) 15 db 4~ 2.88 

Tropcann tn1 3 llkem 3.55 88 
8 l.lkcm 4.80 ll 8 

=· K tabi 20 db 488 --íll 
tel b l. :: 2.:e& 41 

408 -.82 
Seledlta "Z" tabi. ll db 1.94 lll 
~""tobi. 20 db 3.38 2.85 
Cdrinotvl ~. 10 kcm 4.12 .82 
Gerulmita tnJ. 10 5.2 kcm 13.81 3.37 
Pe!"emita keniJes 15 gr 3.45 -.42 
PCTpC&rin lnj. 8 2.2 la:m 5.07 140 
oPulaoton tnj. SXl.l kcm 4.89 -.40 
Secotn forte sol. 10 kcm 474 -.52 
Secotn fluid. 5 kcm 3.32 -.40 

10 kcm 4.22 -.67 
25kem 788 1.53 

u~" tabi 

V en~robclrvt I:Z]H'ell "B" 
Bea 

Koprol tabl. 

llicb&er 
Glanduboltn ken&a 
Glt~nduboltn tabl. 100 E 
Glanduboltn tabl. 1000 E 
GIUndubol\n t~mp. 20000 E 

Glandubolln t~mp. 1000 E 
Glt&ndubol~ inj. 10000 E 

Glandubolin inj. 50000 E 

Gl4ndubolin ta~ 300 E 
NoU tabi. 
Ortikon CCJpa. 
P4pc~vmntheost~n dMg. 

Septol inj. 
Stotim B tabi. 
Temidol inj. 

Unmethvl dMg. 
Wt~ndervit·A drt~g. 
W Cindenit-A + D1 drt~g. 
WCindervif-Dt forte + A tn;. 
Zenon sebkenőcs 

Selmuloton drt~gée 3 20 

20 db 
50 db 

155 gr 

l db 
"db 
9 db 

201!' 
20 db 
15 db 

l l kcm 
5 l kcm 
5 l kcm 

l X l kcm 
5 l kcm 
l X l kcm 
5 X l-ttcm 

3 

1X5 kcm 
20 db 
15 db 
10 db 
20 db 

100 db 
10 kcm 
4 4 db 

5 amp 
10 amp 

21 db 
50 db 
50 db 

l l kcm 
20 gr 

00011' 
450 gr 

O.SS kcm 

.._ed6l7eseU u6uaerldUIDiereM6rek. 

s.a8 -47 
7.53 108 
2.15 - .87 

-.31 -05 
1- -ll 
1.88 ~se 

8.18 -.51 
3.98 -.25 
7.18 -80 
5.88 -.58 

18.89 2.27 
8.85 -.60 
3.30 -.32 

11.88 1.41 
9.13 l.t8 

28.15 4.18 
11.15 UB 
8.18 -.45 
3.14 -.87 
2.08 -.55 
4.08 Ul 

14.45 IU'l 
435 -.55 
1.38 -.12 
5.22 204 
8.55 3.98 
2.98 -.24 
4.18 258 
4.88 2,1 
7.73 3.19 
2.28 -.48 

5.80 lf.t'r 
391 7.07 
3.14 -.20 

Aleudrin-oldclt l' • C. H. BoehrinQer 10 gr. el
adlai ér P 4.94 plus 28 fillér felér; kórhúl csomago
lú 75 gr. P 18.91 plus 1.30 felér. 

Aleudrin-tablettt& C. H. BoehrinQe!" 20 X 0.8 gr. 
tabletta P 8.50 plus 34 fllér felár; kórhézi csomagolás 
100 X 0.8 gr. P 27.25 plus P 1.30 felér. 

Veradigen comp. cup C. F. Boehringer doboz 
5 X 2.3 gr. cup P 4.80 plus 45 fillér felér. 
.Morphin hl/drochiOTicum inJ. 3' • .,Veatt~' 10 l kcm. 
P 4.84 plus 29 fillér felér; kórbizi csomagolás 
100 X l kcm. P 22.115 plus 3.05 P felár. 
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Morphin hvdrochloricum inj. zt • "Vesta" 10 X l 
keln. P 2.65 (felár nincs). 

Morphin hvdrocloricum inj. l' • "Vesta" 10 X l 
keln. P 2.24 (felár nincs). 

()phim eon.centMtum inJ. zt' "Vesta" 5 X l kcm. 
P 1.43 (felár nincs), 10 X l kcm. P 2.24 (felér nincs). 
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A M Kir. Orszégos Közegésuélügyi Intézet 
Ma.Dar Pbarma R. T. éltal formaiombahozott 

Novocca,ta-SUP1'flrenln lnjekci6 "E" 2'/t, 
Ncftllbcdn..Sup1'(1renin tabletta "E", 
NotNJCC~Ita-Suprarenln "'1efcd6 ,,.Ilf" ,.. • és 
Nouocatft-Suprc&remn tabletta "A", 

elaevezéld 116~Yamtk lejiratl Idejét az eddigi 
-(ke\t6) IN helyett 15 (öt) évre emelte fel. 

•HIR EK• 
IIJ'meit. 

Rokoftnl/i Mimlt eljegyezte H6nach Elemér 
gyógyszerész. 

Schurina Mcirta okl. gyógy~ré.c;z CSztll és rólcosdi 
Jakab Lciazló okl. gyógyszerész (Hercegszöllös) folyó év 
július havában tartották eliegyzésüket. 
llaKiosú. 

Dr. Mann Géza gyógyszerész augusztus 7-én 
Budapesten elhunyt. Halélát özvegye, szill. Rlek 
Aranka és leánya Széntó Imréné sz. Mann tva és ki
terieclt rokonsáca gyászolja. 

llaft6blba lpátú. 
Múltheti lapazimunk egyes példányalban a 87-lk 

oldalon me&jelent és az egyeterni kiképzés átmeneti 
raódosltásét tárgyaló cikk clméb61 nyomdahiba követ
kezt6ben egy sz6 kimaradt. A elm belyeeen a követ
kez6: "Fontos lc6zléa a f11/Ó(1111Zerésztcan-hallgat6k 
-?észérJ!". 

Kettlaúliftll va.ron mAk-rub6t IJ'I.ttltt a leven&e
UJW.. 

Az elmult évben a leventeifjúság körében meg
szervezték a mék-gubó ~jtéRt. A Levente l{(rköz
pont értesülése szerlnt a mult évben a leventék rnint
egy kétszézötven vagon mék-gubót gyUjtöttek össu. a 
IJ6gyszeripar részére. A gubók begyüjtését a folyó 
évben is mépzervezték és remélhet6leg az eredmény 
6pp olyan .tkeres lesz rnint a mult esztendőben. 

Ko.Uto.úek a kirpitaljal poáaforplombaa. 
Fels6bb rendeleire aug. 6-tól kezdve Ung, Bereg, 

Ugocsa és Máramaros vánnesyék, továbbá Ungvár 
véros terille~ a hátországgal való kapcsolatban 
posta-, tóviTCS- és tit-benél6-forgalmi lcorlátozósokllt 
léptettek életbe. A f111Óf1111%eT tartalmú csomagok Icivé
telt k~melc, eaeket a po1ta rendszeresen továbbftja. 

BeiJ'ellbft61. 
Kov4ca Károlv ambrózfalvai kartársunk annak 

közlésére kérle fel lapunkat. hogy a makói "Ferenc 
Ferdlnánd" clmQ gyógyszertárat nem ö, hanem a Ko
lozsvért lakó haaonnevQ kollegink nyerte el. 

A nylregyhézi "Rékóczi Ferenc" gyógysze~rat 
nem Orosz János adacsJ k.ezelö- kollegánk, hanem 
Orosz János me.zc5caciti gyógyszertártulajdonos kapta, 
ennélfogva a mez6cséti "Isteni Gondviselés" gyógy
szertár ls pélyázat a1é kerül. 

VillalaU vesd~ u Bner-Dir 616&. 
A Dr. Egger-gyér vezetésében véltozás történt. A 

véllalat élére dr. Németh Ferenc orvos került. aki mér 
évek óta ve~ f6tisztvlselöje a gyámak. Dr. Németh 
Ferenc ma 3fl éves és tizenegy esztendeje munkatársa 
a Dr. Egger vegyészeti gyárnak. El6ször rnint a vélla
lat tudoményos képvlseUije, majd rnint az orvosi osz
tály vezetője feJtett ld taen értékes tevékenységet. 
Szaktudüa, széles létóköre, puritán gondolkozása s 
megnyerö egyénisége valóséggal predesztinélták erre 
a pozlcióra, melynek elfoglalásakor azonnal a legko
molyabb éplt6munkát inc:lttotta el. A Iteresztény gyógy
szerésztársadalom örömmel rellsztriija a sikerült ki
jelölést és Németh Ferenc dr.-nak szives szerencse
klvénQtait küldl. 



CJ~~tW,.ié..túAie 
Lapun mai címoldtllcin dr. Jo Mayer uriel

badeni hires gy6gyueriu-1i1Ji;temh&ylnek 
egyik törtine1m.i réntetét mutatjuk be o1va-
8óinknak. 

KiJzépkori gyógyszertár maradványa az 
ólomkarikcis ablak, a függ61ámpa, az aaztal és 
a szék. Régi, szép és érdekes gyógyszeres edé
-nyek sorakoznak az ablakpárkányon é1 az an
tallapon. Külön&en értékes az az átlcitszó üveg
anyagból készült törómoZBcir, amellyel drága 
méreganyagokat zúztak porrá a kiJzépkor 
gyógyszerés~ei. Az aBztalon egy régi ~yv
tábla látható, ra;ta gyertyatartó. A háttérben 
könyvelpolc históriai értékű gyógyszerész fó
liánsokkal és szakkönyvekkel. A gyü;tés anyaga 
a XV-XVII-ik század ide;éból való. 

A Jllad6blvatal úJ telefonvonal&& kapott. 
ErtesitjOk kartársainkat, hogy egyeUen telefon

vonalunk tehermentesftése céljAból 4 ki4d6hive~tal ré
szére új telefonállomAst szereltettünk fel. Ennek száma: 
186-546. Arra kérjük a kartársakat, hogy lapelőftze
tésl, hirdetési és nyomtatványrendelés ügyekben mln
dig ezt a számot sziveskedjenek felhivni, mert ilY a 
lap adminisztrációja leegyszeriisödik. A változatlanul 
taovábbra is megmaradó 386-124 vonal a szerkeszt6-
séggel kapcsolatos ügvek részére van fenntartva. Kér
j.ille kartársainkat, hogy sziveskedjenek telefonszá·· 
mainkat elője(ltlezni. 
Riny ald6 dror6rlát 6I Wat.er&ira& áJ1ak be Bada-
peden? ~ 

A "Drogista Szemle" köztése szerint Budapesten 
összesen 174 drogéria van, ezekből mint zsidó tulaj
donban lévőt, 73-at zártak be (.u- •). matszertir össze
sen 346 van Budapesten, ebb61 180 van bezárva (52' •). 
A Drogisták Ipartestillete felterjesztéssel fordult a 
kormányhoz és kérte a bezárt drogériághoz viilialati 
"ezet6 kirendelését, hogy igy a fiatalabb drogista al .. 
ltalmazottak megfelelő .,u5menetelhez jussanak. A mt
nisztérium dr. SziláQtli István személyében miniazteri 
blztost nevezett ki a drogista ügyek intézésére. Hir 
szerlnt rövidesen 30 drogéria újra megnyilik kirendelt 
vflllalati vezetök kt:zelésével. 

Gy6uuer&irl Buek. 
Ozv Paál Gézcini szul. Bermlli Margit éa Alberh 

Dezső gyói)'IZerész köz6s kérelmére megengedte, hogy 
az e16bbi özvecyi haszonélvezetében lévö zal.uzent
gróti "Szent Kereszt" cimii gyógyszertilrét utobb ne
vezett 1948 julius 10-lg bérbevehesse és kezelhe:;se. •eteml befratkozúok u INC--45 6v elll fel6re. 

A Pázmány Péter Tudományegyetem rectora hir
detményben közll, hogy az egyetemre a beiktatások és 
a belratúok az 1844--45. tanév els6 félévére 1944 szep-
1ember 1-m kezd6dnek és bezérólag szeptember 15-ig 
'tartanak. Akik els6 izben kérik felvételille~t. kellően 
felszereJt folyamodvényukat 4U(IU8ztus l-t6l ZS-ig 
annak a karnak déklnl hivatalához nyújtsék be, ame
lyik karnak kebelibe felv6tetnl óhajtanak. IM folyta
tól.qoaan iratkozó hallgatók is tartomak 4 származási 
Ublilzatot kitölteni. A folytatólqosan lratkozók szep
tember 1-t61 7-l& tartoznak beiratkazni. Az el6ad6sok 
szeptember 18-én 'kezdMnek. Az ünnepélyes Veni 
Sancte azeptember 18-án leaz.. - Fil)'elmezteti a Rec-
1or az érdekelt bal~got, holY a IZármazási táb
üzatban feltüntetett adatok ipzol6s6ra azolPló ösz
'1111111 o~ miel&b aerezzék be, holY azokat 
u 1pzol6blzottale felhiriára b6rmlkor bemutathaa
llék. Akik IYÓ~ tanulmányokra kérik f~lvéte-

lüket, ~t az Boetemi Köze~ Intézet
ben (VIII.; Baterbúy-utca e. a.) az orvo.~, Uletve a 
~ pályéra való alkalJna.lli8Uk aempont-
J6ból ·=ee ~tatai tartoznak. Erre az ... riíílí~tra .. 6rdekeltek auaumue h6 1J-t61 
kezdve m4r el6re (azaz m4r felvételük mect6rténte 
el6tt is) jelentkezhetnek, lelkWbb azonban IJIM)tem
ber b6 11-il mllu:lenWp jelentkezzenek, mert felvé
telOket a ~ tanulmányokra, mlnden rnAs 
feltételt& füUetlenill is, v61leaesnek csak az esetben 
tekinthetik, ha az emlitett vlzsg6laton a IYÓCYSZe
részi p61yira eaészséllleg a1ka1maaaknak taWtattak. 
Torlódúok elk:eri1l.éae céljiból kivánatos, holY a hely
bell folyamodók az el~ben emlitett egészségvizs
gálatnak Dlir aueusztua hó 10-1.& alávessék magukat. 

A koJozsvfui Feren,. Jó sef Tudom myeiJ)'etem 
1944-46-ös els6 felére, 1944 augusztus 1-t61 28-ig le
het az illetékes kar dékán! hivatalába a kirvényt be
killdeni. Az eeyetemnek öt kara mQködik: jol( és ál
lamtudoményt, orvost, bölcs5zet, nyelv ée történelmi, 
matemattkal és természettudományi, valamint köz
gazdasáll. Megkezd&lött a gyógyszeréazek ú,íorend
szerii ldk.épúse is. B6vebb tájékoztatót a rektori és a 
dékini hivatalok küldenek. Cim: TudomAnyegy tem 
Kolozsvér. • 

A szegedi el)'etem rektora a "Budapesti Közlöny" 
július 18-i azáméban közzétette az 194-4---45 tanév első 
fel6re azóló felvételi, illetve beiratkozási hirdetményt. 
A rendel beiratkozás 1944 szeptemt•er 1-·l'i ir~ tart. 
Az el86 izben lratkoz6k 50 filléres okmánybélyeggel 
ellátott felvétell kérvényeiket 1944 augusztu havában 
annak a karnak a dépánjéh"z tartoznaK benyújtani, 
amely karba felv6telilleet kérik. Igazolt sz~gények kér
vénye bélyeiJDentes. A kérvények postán is beküld
het6k. Blal5évet oóayaerészettunhallgatók a matema
tikai és tennészettudonlinyi karhoz tartoUlRk (eim: 
Szeted. Baroas Gábor-utca 2.). A felvétell kérvényc
ket SEeptember 8-l& biráiják el. a határo7..utot a kari 
hirdet6táb1An teazlk közzé. Utólagos beiratkozásra 
en~edélyt szepternber 1~0-ig ad az llletek dékAn. 
killön kérvény alapján. A folf,ltat6l4gosan imtkozó 
hall(14tók kiStelesek szcirma.zdsi tciblci.z4tuk4t az ill4't~
kes kar dékcini hivat4lcib4n 4 boiratkozcis alktdmdv~tl 
ben1fÚ1t4ni. 'Ogy ezek, mlnt az újonnan felvert naliga
tök a félév folyarilAn igazolta+á~Ji eljárás n16 vét~tnck, 
amelynek során eredeti okmlmyaik feUllvlz.;scáltatnak. 
Az el&dások 1944 szeptember 16-an kezdődnek. A 
szegedi egyetemen különbözö diák oléti intézmények 
mQködnek, amelyekr61 a pályázati hird tmény részle
tes felvilflgositást ad. (A "Budapesti Közlöny" 1944 
Július 18-i száma 28 fillérért b zerezhetö a nevezett 
lap fiókkiadóhivatalában: Budapest, V., Szlllay-utca 
JG-14. szám.) 

Bori keD beldlldenl a pipereelllll p6trelirat. 
Egy előző számunkban közöltük, hogy a közellátáa

Oiyi mlniszter rendelete szerint a piperecikk pótrel
érat egy új postatakarékpénztári számlára kell befi
zetni. Felhivták figyelmünket, hogy mig az Egyesitett 
G1/ÓQ11SZerészi L4pok-ban a "Közeliátá.sügyi miniszter 
ártartalék (illatszerek és kozmetikai készitmények) le
téti számla, Budapest" elnevezésü csekkszámlánlk a 
számAt 150.827-ben jelöltille meg, addig a Magyar 
Gyógyszerészek Nemzeti Szövetsége 2. számú "kör
levele" 50.827 számban jelölte meg. Közöljille olva
sóinkkal, hogy a mi klSzlisünk a helues, mert az ere
deti rendeletet a "Budapesti Közlöny'' rnAsnapi szá
méban helvesbitettik. 

A jlvl6vl reJltorok ú dékillOk. 
A kultuszminiszter jövéhagyólag tudomAswvette 

az 1944--45 egvetemi tanme történt következő rektor 
és dékén választ6sokat: 

Budapesti eQVetemen rektor: dr. AisUeitner József, 
orvoskari dékán: dr. Issekutz Béla, bölcsészkan dékán: 
dr. Hajnal Istvén, az orvostudomántil kar jeg11%03e: 
dr. Lipták Pál; 4 kolozsvári eguetemen rektor: dr. 
Miskolczy Dezs6, orooskari dékán: dr. vitéz Baynal 
Imre, a mtltematikai és termiszettudománui kar d~-
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kánja dr. Jcndrassik Lo!"ánd; a szcgc<lt cgyatcrr.en r.:l...
tor: dr. Koltay-Kasztner Jenő, orvosT:ari <lékcin: dr. 
Veress Ele'11 r, a matematikat es termesz ttuclomántft 
kar dékánja. dt Fercntzy István. 

* XOi 

FELlilY ÁS! 

Felhívom Széc;; i Dez:;ö halmazújváro 1 , öran
gyal"-hoz címzett és tulajdonát képezett gyógyszertár 
e eUeges üzleti hitelezőit, hogy követelésuket jelen 
hirdetéstól szám! ott nyolc napon belül hozzfun beje
lenteni szivcskedjcnek A későbben érkezett bejclen
téseket figyelml.H; nem veszem. 

Balmaz(ljv ros, 1944. augusztu, 17. 
Duronelly Olivér 

gyógyszeresz 
Balmazújváros. Kossuth-tér 9. 

Felkérem Szflsz Mihály gyógyszerész mactarasi 
S cnt Erzsébet" gyógyszertórának üzleti hitelezőit, 

hogy kovetelésetket 1944. augusztus 30-ig Irásban be
jelenteni szíve kedjenek, mert késöbl:i beJelentéseket 
f1gyelcmbe nem veszek 

Madaras, 1944. augu'lztus 17. 
Ifj. Erdélyi Gyula 

gyligys"lerész 
1\tadaras. 

Felhívom ózv. Spitzer Mtklo né B ké ,.Arany 
C tllag' gyógyszert r uzlett httel zoit, hogy kóvctelé
suket n "Iam nyolc napon belul jelentsék. Ezen túli 
bejelentéseket nem vc zek fig)IClembc. 

Békés, 1944. augu ztus 17. 
Thury Sándor 

gyógyszerész 
Békés. 

Felh Í\ om az apostagi , Ko.::suth Lajos" gyogyszer-
1úr m:.leti hitelezőit, hogy követeléseiket nálam nyolc 
r.apon bchil jdrnt élc be. E en túli bejel(ntÉ•st n"m 
veszek f gyelc mbe. 

Apo tag, 10 4 augusztus 17. 
Zádor István 
gyóg~ szerés l. 
Apo.ta~. 

Fclhtvom a Lengyel Béla tuln don \l k.'!pe e-tt Bo
< arlapújtő-i Ml' valtó"-hoz elm l'tt gvo y zcrt·Jr üz-
1 h hitl'lezoit, hogy kovct lé tkct 19-i . c:v nu••usztus 
ho 25-ig 1r b n beJclenteni llve~kcajenek külön
hem m Hoz t rhl' mell tt. 

Bo"cárlapúj ö, 1944. augu tus hó 17. 
tasnádi Ft-kc(e Lajos 

gyó"Y!'izcrész 
Bocsárlapúitö, 1\íó..,r:íd m. 

Felh í om a m kolci , Szcnt Erzsébet" gyógyszer
tár " etle&cs h •elczöit ho v követ lé-;üket nálam 
nyol(' napon belül ji'IC'nt , bC', mcrt ke óbben érkezö 
bejclentéc;eket figyelembe vcnm nE.m fogok. 

Mtskolc, 19<14 augusztus hó 19-én 
Imre S.ímlor 
gyógyszerész 

1\lisltolc. Györi l{apu 25. 

Felhlvom a békéscsabai "ll. Rákót'zi Fcrenc"-~"z 
clmzctt gvo y crtár (volt R.1d6 patika) e etJencs üz
leti httelezatt hogy kovJtclés ik t - különbcni mcl~ 
Józés terhe m'cllett - nálnm nyolc napon bC'lül beje
lcr.teni szlveskcdjenek. 

Békéscsaba, 1944. augusztu-; 17. 
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Gaál Béla 
gyógyszerész 

Békés!"saba, Ferenc Jólsef-tér 28. 

Felkérem a dr. Knorr Zoltúnnc tulajdonát képe
zett Budapes1, VIII., Rákóczi-út 23. sz. alaitt ,.II. Rá
kóczi Ferenc" gyógyszertár üzleti hitelezött. hogy 
követeléseiket irósban nyolc napon belül kulónbcni 
mellozé. terhe mellett - szíveskedjenek bejelenteni. 

Budapest, 1944. augusztus 19. 
Balá:zsovich Púl 

gyógyszerész 
.,ll. Rákúczi l•"ercnc gyógyszertár" 

Budapest, VIII., Rákóczi-út 23. 

Felhívom a gyöngyösi volt Boros AJ, r , S1.ent 
B<·rtalan"-hoz címzett gyÓ"YSZ r1ár r~ tlcg , üzleti 
htlclezoit, hogy küvctelésctkct vc cm nyolc nu Jc,n he
Iul köz.ölpi szlvcskedjenek. E~clleg késól:b l>rkczcttc
kc' figyelembe. nem vcs1.em. 

Gyongyös, 1944. augusztus h·• 17. 
Ráhel Imri' 

gyógyszerész 
Gyöngyö~ 

.,Szent Berhlan" gytígyszcrtár. 

Atvcszem özv. Epstein Gézáné haszonélvezetében 
volt és Sperlágh József gyógyszerész által bérelt meg
vont tiszafüredi ,,l\1agyar Korona" gyógys7.ertárat. 
Felkérem nevezett gyógys1.ertár tizleti hitelezőit, hogy 
esetleges követeléseiket nálam nyolc napon belül 
irt-sban jelentsék be, mcrt cllenkczö esetben kiivctc
lésüket nem veszem figyelembe. 

Tiszafüred, 1944. augusztus ho 17. 
Thurzo György 

gyógyszerész 
Ti .:afüred. 

Atveszcm Fejér Ferenc "II. Rukócti Ferenc • n.vfr
egyhózm gyogys7.ertár<.lt. Felhivo n a gyógys1.crtár üz
•Cf1 hitelezőit, hogy követeléseiket nyolc nap alatt 
irá ban jelentsék be nálam, kUl<inbcni mellözé~ terhe 
mellett. 

Mczöcsát, 1944. augusztus 19. 
Orosz .János 
gyó~y:-7erés-,; 

1\lczörsát. 

At1•eszcm az özv. Fóldc-; Lnjo.,né által haszon
élv z tt "Páduai S cnt Antal"~hoz címzett vc zprémi 
{(yógyszertárat. Fl'lhtvom a gyogyszcrtár volt hu5zon
élvczojének, lllc.ve a gyó ) zcrtárnak uzlcti hitele
zott, hogy - külónbeni mdlózés terhe mellctt - kö
\ etcléseiket folyó év au~usztus 23-ig núlam írásban 
JCicntsék be. 

VcS7prém, 1944. augusztus 17 
Baranyay Aurél 

gyóg)szerész 
Vc3ztném, Kossuth-u. 23. 

"P.iduai Szent Ant<>!" 
___.1_ gyógyszcrlár. 

Felhtvam Steiner O z.kár gyógyszeré z tuhjdo-
nát képezett "Szcnt Lá 16 • gyózyszcr ár (Budapest, 
VIII., Rökk Sztl rd-utca 28) üzl " hitel oit, hogy kö
,. tclé eiket n Iam nyolc napon !:elul kulonbeni 
mellözés tl'rhl' mellrtt - bejei nfem sziveskedjenek. 

Budapest, 1944 ougus7.tus 17-én. 
Szi·kely Sándor 

,.Szent László" gyógyszertára 
gyogvszeré z 

Budapest, VIII., IWld~: Szil:írd-u. 28. 
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GYOGYSZERPIACI ARAK 

-- 1944. augusztus 16-i nagykereskedelmi árak -
Arak pengő értékben. G - gramm, D - dekagramm, H - hektogramm. Ahol ilyen jel nincs, az ár ki l o

g r amm r a vonatkozik. Mindig gyógysz erkönyvi minőség ériendő, ha egyéb minőségi jelzés nincs. 

Legközelebb 1944 október 14-én közöljük az árakat. 

Acetanilid. (Antifcbrm) 
Ac. acetic. puric;s. 96q/o 
- - glaciale 98-100°/o 
- acetylo-salicylicum 

Pengő 

~2.50 
22.10 
23.30 

- - benzoicum e resina H 
35.80 
3.85 
5.40 - boricum !::ryst. 5.25, pulv. 

- carbol. cryst. 
- citricum cryst. 8.60, 
- ascorbinum 

pulv. 
G 
H 

:!7.90 
8.60 
2.80 
9.60 - diaethylbarbitur. 

- laeticum 
- phenylaethylbarbitur. 
- salicylicum pulv. 

17.40 
H 2750 

24.80 
- sulfosalicylicum H 
- tannicum puriss. 
- tartaricum cryst. 17.70, pulv. 
Adeps lanae anhydricum 
- suiilus benzoata 
Aether aceticus 
- depuratus Ph. H IV. 
Aethylum aminobenzoic. H 
Aethylmorph. hydrochlor. D 
Alumin. acetic. sol. 5°1o 

5.55 
51.50 
17.90 
20.30 

7.74 
50.80 
69.50 
12.50 
21.-

(Liquor Burowi) 1.36 
- sulfuricum 5.10 
Alcohol absolut. 46.20 
Alcohol rect. 96°/o l liter 23.52 
Aloe capens 1/t 9.40, pulv. gross. 9.70 
Ambesid pulv. D 3.12 
Amidazophen (Dimapyrin) .. 291.87 
Ammonium bromat. 12.90 
- carhonicum cryst. pulv. 5.90 
- chioratum pur. Ph. H. IV. 4.55 
Amylum oryzac pulv. 2.87 
- triciti pulv. 2.50 
Apomorphin. hydrochloric. G 14.40 
Aqua amygdalar. amar. 16.92 
- cinnamomi spiritucsa 19.63 
Arg. colloidale G -.40 
Argent. nitric. cryst. H 30.50 
- - bacill. H 31.50 
-~~cinicum H 9~ 1 

Atropin. methylbromat. G 11.-
- sulfuricum G 9.50 
Azophenum 51.90 
Azoph. cofí. citric. 216.50 
B 1-vitamin (Aneurin) 0,10 4.95 

G 48.
H 20.
H 4.20 
H 32.

rectif. 2.25 
10.40 

Balsam. peruvian verum 
- - artefact. 
Barbamidi pulv. 
Benzin (foltvíz) 1.70, 
Benzoe Sumatra 
- Siam Ph. H. IV. 
Betain hydrochl. 
Bismuth. carbonic. 
- oxyjodogallicum 
- subgallicum 
- sibnitricum 
- subsalicylicum 64°/o 
- tannicum 
- tribromphenylicwn 
Bulbus scillae recans 

D 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 

35.80 
1.25 
5.-
7.25 
6.75 
4.-
7.20 
4.20 
5.90 
2.60 

- - sicc. conciss. 
Butyrum cacao in massis 
-- raspat. 

5.90 
25.40 
26.30 
-.76 Calcaria chlorata technic. 

Calc. acetylosalicyl. H 890 
H. IV. -.80 

5.50 
H -.60 
H .4.15 

- carbonlc. leviss. Ph. 
- - Merck (kimért) 
- chlorat. cryst. 
- gluconicum cryst. 

Pengő 

Calc. glycerinophos. cryst. 
Pengő 

H 3.90 
H 2.05 

15.90 
H 3.-

· Ferrum album pulv. H lO.SÜ 
- hydrog. !'educt. orig. H 1.50 liquidum 

- laeticum 
- hypophosphorosum 
- phophoricum puriss. 
·- - tribasicum 
Campbora japonica 
- per!. vel pulv.l7.-, in cub. 
Carbam. bromaethylacetic. D 
- bromisovalerian. D 
Carl:o medicinalis 
Cera albiss. optiroa 
- flava optima 

1:1.90 
10.60 
42.50 
16.50 
1.67 
2.85 

42.-
28.70 
26.20 
8.25 Ceresin album 72-76 

Cetaceum albiss. 
Chinidin pur. 
- sulfuric. 
Chininum bisulfuric. 
- ferrocitric. ammon. 
- hydrochloricum 
- sulfuricum 
- tannicum 

40.70 
D 6.60 
D 5.
D 4.60 
H 14.36 
H 61.50 
H !19.80 
H 34.70 

Chloralum :1ydratum 
Chloroform u. u. externo 
Chlorogeniu~ pulvis 
Cocain. hydrochlor. 
- novum hydrochlor. 
Codeinum hydrochlor. 

30.90 
18.10 i 

5.10 
D 46 50 
D 1.55 
D 21.-! 

- phosphoricum 
Coffeinum purum 
- citricum 
- natr. benzoicum 
- - salicylic. 
Collodium 4°:o Ph. H. IV. 
- flexile 

D 
D 
D 
D 
D 

Cortex auriantor. expulp. dulc. 
- caseara sagrada 
- chinae succir. scis. v. pulv. 
- cinnamomi cassiae consc. 
- condurango rud. tuss. 

D Corlipan pulv. H 37.71, 
Cresolin abasic. medic. 
Cuprum sulf. cryst. 8.57, 
Dermaforin 

pulv. 

Deseptyl pulv. 
Diacethylmorph. hydrochl. 
Elixír. Kal. sul!oguajacol. 
- thymi compositus 
Empl. diachylon comp. 
---simplex 
- hydrargyri 
- saponat. 50/o 
- - salicyl. 5°/o 

H 
D 
D 

Ephedrin. hydrochl. D 6.80, G 
Extract. aloes H 
- belladonnae c. dextrino H 
- caseara sagrada fluid. H 
- cerebri sicc. G 
- chinae fl. 7.10, siccum H 
- condurango fluid. H 
- hydrastis fluid. H 
- hyosciami c. dextrino H 
- liquir. subspissum H 
- opii aquos siccum D 
-pomi ferrata spissum H 
- secale cornutum spissum D 
- - - c. dextrino D 
--fluidum H 
- strychni c. dextrino H 
- thymi herbae fluidum H 
- valerianae spiss.l9.85sicc. H 
Ferrwn album in Iamell H 

1~:60 l 
3.70 
3.70 
3.70 

14.60 
16.80 
10.50 
9.-

28.90 
23.-
8.90 
3.88 
2.'i5 
~.90 
3.40 
2.76 

2!UO 
4.92 

17.20 
21.60 
16.f.O 
38.70 
28.10 
28.60 
-.72 
10.-
1858 
7.60 

-.20 
19.74 
7.60 

43.26 
13 60 

4.70 l 
8.76 

11.30 
2.92 
2.70 
6.10 

18.94 
4.50 

14.20 
7.80 

- laeticum cryst. 1.40, pulv. H 2.15 
- metallic. pulv. H -.92 
- oxalic. oxydulatum H -.76 
-- oxydat. sar.char. 100fo H 2.50 
- sesquichlor. cryst. 2.95, sol. 3.85 
- sulf. oxyduL cryst. 3.15 
Flores aurantii Italic 10.50 

chamomillae 7.40 
- chrysanthemi Montenegro 30.-
-- Dalmat. 23.60 
- cynae depurati 113.·-
- malvae sylvestris vulg. 21.'30 
- sambuci 4.50 
- tiliae electi 10.10, concissa 10.60 
- verbasci 14.20 
Folia altheae 1.70 
- belladonnae 5.10 
- digitalis titraJa D -.50 
- hyosciami 4.30 
- menthae cryspae 6.55, pip. 8.40 
- sennae consc. 19.20, pulv. 19.40 
Foliculi sennae 4.40 
Fonnaldehyd. solut. 2.37 
Fruct. anisi stellati H 3.50 
- vulgaris 1/t 10.20, pulv. 10.10 
- carvi 5.95 
Gelatin puriss. Ph. H. IV. H 2.70 
Glycerin purissim. 28') Bé 8.03 
Glycerin purissim. P. H. IV. 8.38 
Guajacol carhonicum H 5.10 
Guarana pulv. subt. H 6.70 
Gummi arab. elect. 37.80, pulv. 39.80 
- laccae orange in lamell. 39.80 
Herba centauri conscissa 4.20 
- chenopodii 4.-
- galeopsidis 6.05 
- berniariae glabrae 5.70 
- marubii 3.30 
- thymi consc. (vel pulv.) 5.10 
Hexamethylcntetr Ph. H. IV. 15.20 
Hirudo 1/c 8.30 
Homatr. methylbr. Ph. H. IV. G 9.80 
Hydrarg. vivum Ph. H. IV. H 7.-
- bichlor. ammon. H 5.90 
- corrosivum H 5.-
- chioratum variae H 6.10 
- oxycianatum H 12.20 
- oxyd. flavum H 9.40 
- salicylicum D -.50 
Ichthyol ammon. K 47.-, H 5.-
Jodoform absolutum H 13.30 
Jodum resublimatum H 12.90 
Kal. brom. cryst. 11.20 pulv. 11.60 
- chloricum cryst. (v. pulv.) 4.10 
- hydrotart. pulv. 15.80 
- hypermang. crysl 4.70 
- hypophosphorosum 35.60 
- jodatum H 9.40 
- natr. tart. pulvis 11.50 
- stib. tartarat H 1.70 
- sulfoguajacolticum 45.60 
Karnala depur. H 1.90 
Kreosotum ver. e. pice tagi H 2.
- carbonicum H 4.50 
Liquor ammon. H. IV. (0.960) 1.10 
- - anisatus 49.91 
- ferri albuminati 8.66 
- fonnaldehydi saponatus 6.75 

Folyta&ú a háb6 borftfteldaloa. 

• 



Folytatás az első borUékoldalról. 

Liquor hydrog. 38/o -.95, 300fo 
Lycopodium bisdepur. 
Magnes. carbon. hydroxydat. 
- hyperoxydat. 25°/o H 
- oxyd. Lipsia 4.80, Schering 
- sulfuric. cryst. 1.70, sicc. 
Manna canclL 32.-, gérace 
Mel depurat 10.80 ro<sat 
Menthol japon. recryst. H 
- Schering synthetlc. H 
Morphinum hydrochloric. D 
Natrium acetylo-arsanillc. D 
- benzolcum 
- biboric. cryst. 3.45, pulv. 
- bromatum siccum 
- bicarbonicum 
- chlorat. cryst. 3.46, pulv. 
- citric. ncutrum 
- diaethylbarbituricum H 
- glycerinophosphoricum H 
- jodatum H 
- phenylaethylbarbituric. H 
- phosph. cryst. 6.10, pulv. 
- salicylicum 

Oleum campboratum 
- amygdalar. dulcium 
- jecoris morrhue 
- lini lotum Ph. H. IV. 
- olivarum 
- rapapae raffin. 
- ricini medicm. Ph. H. IV. 
- sesami 

Pengő 

7.30 
76.70 
5.40 
2.25 

15.40 
3. 75 

21.-
11.-
69.-
8.50 

20.50 
4.20 

12.20 
3. 75 

12.10 
1.16 
4.-

13.80 
9.40 
4.40 
9.80 

30.-
6.75 

28.70 

22.30 
32.60 
16.30 
7.10 

18.-
5.70 
7.75 
9.40 

- thereb. rectific. 
- anisi vulgaris. 

Ph. H. IV. 10.
H 18.-

- bergamottae H 43.20 
- caryophillorum 
- cinnamomi cassiae 
- citri calabrin. 
- foeniculi Hispanicum 
- geranii Afric. 
-- hisp. Ph. H. IV. 
- juniperi baccarum 
- lavandulae gall. 

H 25.15 
H 1i-.90 
H 11.20 
H 28.40 
H 80.90 
D 3.
H 14.
H 38.70 

- - Mont Bianc 
- menthae bisrectificat. H 
- santali D 
-:- pini pum. 14.10, sylvest. H 
- sinapis artef. Ph. H. IV. H 
Opium pulv. 120fo H 
Opodeldoc 50 g 2.83, 100 g 
Papaverin hydrochloricum D 
Paraaminobenzolsulfamid D 
Paraffin liquid alb. extemo 
--- intemo 
Paraldehyd puriss~ 
Pasta zinci 10.10, salicylat. 

!l1.50 
7680 
2.30 

12.80 
11.80 
38.50 

5.26 
29.
- .85 
2.40 
4.10 

11.20 
10.60 
38.50 Pepsinum pulv. solubile 

Phenacetin 
Phenamidi pulv. 
Phenolchinolin methylcarb 
- aethylcarbon 
Phenolphtaleinum 

26.80 
H 25.70 
H 28.40 
H 25.30 

Phenylum salicylicum 
Physostigmin salicylicum G 
- sulfuricum G 
Pilocarpin. hydrochlor. incl. G 
--- D 
Pilulae Blaudi 
- ferri jodati M 
- kreosoti 
- laxantes · 
Pix fagi 
- juniperi oxycedrl 
Placenta linl 
Plumbum acetlc. depur. crud. 
·- - puriss. Ph. H. IV. 
-- solutum 
- carhonicum 
- oxydatum 

47.40 
26.30 
11.30 
12.-
g,-

89.64 
13.-
32.10 
18.-
44.40 
-.98 

8.45 
-.70 

4.40 
7.28 
4.-
4.95 
4.95 

Podophyllin D 3.30 

Pulvis ad aqu. alk. sulf. sali- Pengő 1 
nam 5.29 1 

- liquiritiae compositus 15.35 
Radix altheae consc. 8.90 
- - - vel pulvis 9.-
Radix calami consc. 6.40 
- gentisnae consc. 17.60, v. p. 18.40 
- hydrastis H 20.30 
- ipecacuanhae consc. H 21.-
- - pulvis H 21.40 
- liquir. nat. consc. 7.50 
- - - plv. 7.80 
-- decort. consc. 12.-, pulv. 13.-
- rhei austr. consc. 14.80, pulv. 15.-
- - chinens. consc. 22.50 
- - - plv. 23.50 
- saponariae consc. 22.50 
- senegae H 27.50 
......_ valerianae consc. 13.10, pulv. 13.30 
Resorcin recrystall. 36.90 
Saccharum lactis pulvis 9.25 
- uvae purissim. 34.5 l 
Sal alkalino sulfato cryst. 1.60 
Santonin purissim. cryst. G 5.10 
Sapo durus 13.90 
- kalinus albus 13.60 
- - venalis 4.40 
- medicin\llis pulvis 17.40 
- stearini pro opodeld. pulv. 14.60 
Scopolamin hydrobromic 

0,10 = 5.35 
Sebum ovilae molle 
Secale com. 1!. irányár 
-- plv. 

G 50.20 
7.35 

15.-

Semen lini depur. 1.28, pulv. 
17.-

1.65 
2.20 
4.80 
7.30 
1:80 

- sinapis nigr. 1.92, pulv. 
- strophanti Komhae H 
- strychni raspat. 6.40, pulv. 
Solutio arsenieaUs Fowleri 
- eastellani 
- jodi spirituosa 5"/o 
- nitroglycerini 
- strophanti alcoholisat. 
Species altheae 
- antiasthmatic. 
- laxantes 
Spirítus aromaticus 
- - e vino (cognac) 
- campboratus 
- colonlensis 
- salicylatus 
- saponatus 
Stearinum 

H 1.65 
58.35 

H 5.74 
H 1~.10 

10.29 
8.89 

19.21 
49.61 

L 30.-
36.35 
90.-
36.71 
24.14 
7.30 

Stibium sulfur. aurant. Ph. H. 
IV.I2540, H. 2.65 

Strophanthin .,G" G 148.50 
Strychnin nitricum D 4.75 
Succus liquir. massis ba~illis 20.50 
Sulfur pulv. lotwn 2.95 
- praecipitatum 7.56 
Supposit. butyr. cacao 3 g 1/e 19 40 
- glycerini 3 g 1/c 13.-
- haemorrhoidale 1/c 15.50 
Syrupus cerasi nigri 15.94 
- coffeae 9.42 
- ferri jodati 14.98 
- hypophosphorosum 6.45 
- kali sulfoguajacol P.BO 
- mannatus 9.-
~ rubi idaei 10.33 
Tannin alb. keratinat. H 5.85 
- ex albumin ovi H 3. 70 
Theobrominum purwn H 55.50 
- natr. salicylicum H 44.50 
Theophyllin. purissim. H 110.-
Tinctura amara 44.50 
- aurantii conferta 53.11 
- chinae composita 47.76 
- digitalis 47.48 
- ipecacuanhae 75.55 
- opil 90.78 
- pomi ferrata 25.65 
- strophanti 51.40 
- strycbni 47.74 

l'inct. valerianae aetherea 
-- spirituasa 
Tragacantha pulvis H. 
Unguentum acid. boricum 
- aromaticum 
- diachylon Hebrae 
- hydrargy,ri 100fo 21.50, 300fo 
- cerussae 
- paraffin. album 
- sulfuratum Ph. H. IV. 
- zinci oxydatum 
Drethanum H 
Vaselinum alb. americ. viscos. 
- !lav. semiviscosum 
- flav. viscosum Péti 
Zincum chioratum 
- oxydatum 
- sulfuricum cryst. 325, pulv . 

Pengő 
67.06 
45.-
9.20 

11.46 
31.10 
11.80 
47.-
12.20 

5.20 
8.90 

10.80 
7.45 
5.90 

5.15 
7.90 
5.60 
6.96 

Comprlmaták: 100 1000 
d a r a b ------

Ac. acetyl. sal. 0,5 3.26 
- diaethylbarb. 0,5 8.04 
- phenylaethylb. 0,015 1.87 
-- 0,10 4.48 
-- 0,30 10.62 
Amidazophen 0,10 5.70 
- 0,30 14.07 
Atropin sulf. 1/ 3 mg 1.68 
Azophen coff. ci tr. 0,5 12.85 
Barbamidi 0.40 13.20 
Calc. acetyl. sal. 3.44 
Carb. bromisovaler. 20.83 
- bromaethylacet. 12.95 
Carbo medic. 0,25 2.12 
Chinin. hydr6chl. 0,15 13.30 
- - 0,25 21.30 
-- 0,50 41.40 
- sulfuricum 0,10 9.19 
.......... - 0,25 21.07 
- - 0,50 40.71 
- porlabdacs 0,05 5.02 
Chinidin. sulfuric. 11.62 
Codein. hydrochl. 0,02 6.12 
-- 0,03 8.48 
Hexameth. tetram. 0,25 2.-
Natr. salicylicum 3.30 
Nitroglycerin 1.17 
Para-a. benzolsulfam. 5.88 
Papaverin 14.84 
Phenacetin 3.07 
Phenamidi 0,5 13.77 
Phenolphtalein 0,20 2.84 
- 0,50 5.11 
Phenochin. methylcarb. 7.90 
Santonin 16.15 
Strophanthin 13.48 
Theobromin. natr. sal. 4.73 = 

30.30 
78.12 
16.40 

. 42.47 
103.86 

54.66 
138.64 
15.48 

126.24 
129.72 
32.71 

207.-
127.12 
18.80 

-.-

113.82 
59.58 
84.48 
17.94 
30.67 

56.54 
146.05 
28.44 

136.02 
26.05 
48.76 
76.50 

-.-
20 db. 

Comprlmata Formulae 100 1000 
Normales: d a r a b 

Allylbarbamidi 11.17 116.06 
Ammon. chlorati 1.60 -.-
Antiasthmatica 30.76 305.23 
- cum atropin -.- -.-
Antistrumica 1.12 8.62 
Bromata comp. 3.- 27.78 
- - fortia 3.62 33.90 
Carbopurgans 2.50 22.12 
Cardiatonica 5.75 55.97 
Chlorogenium 7.37 71.96 
Ephedrini 7.49 72.51 
Influenzica 5.80 -.-
Kalii jodati 4.53 -.-
Laxantia 4.08 -.-
Natr. salicyl. 0,50 :uo 30.67 
-- alkalisolv. 5.44 -.-
Sedativa 11.89 -.-
SpasmoliUca 9.84 -.-
Theobr. jodati c. papav. 11.58 -.-
Urodesinfitientia 9.32 -.-
Vitamini Bt 12.77 126.04 
Vitamini C 13.67 135.-



Kishirdetések 
llifde"•i dl jak: Minden szó 1.- P, vastag bdü" 
vel l 50 l'. Betöltendő állások egyszeri h• rdetése 
6 sor terjedelméig 8. P, minden további meg· 
jelenb 6. - P, 6 soron túl minden sor megjele
nésenkint külön 1.- P. Állástkeresők hirdetése! 

félárban. - Lapzárta szerda délben. 

Megbízható minőségű s az orosz teát 
legjobban pótolja a "Sámson" 
magyar tea. - 20, 50 és 100 g-os 
csomagolásban beszerezhető az 
összes nagydroguistáknál. Készí
tője: Vidovszky István gyógysze
rész, gyógynövénynagykereskedő, 
Békéssámson. 

Sátoraljaújhely, Éhlert Andor gyógy
szertárába állandó kondicióra tel
jesjogú hölgyek és urak ajánlko
zását kéri fizetési igények meg
jelölésével, mielőbbi belépésre. 

Dr. Matolcsy gyógyszertár (Buda
pest) gondnokot keres. Ajánlko
zásokat kér, fizetési igények 
megjelölésével dr. vitéz Matolcsy 
Károlyné, I., Döbrentey-u. 12. 

Jeligés levelekhez 30 fll1éres továb
bitási bélyeg melléklemlő! 

Kemecse, Mikecz Zoltán megbízható, 
minden gyógyszertári munkában 
jártas technikai segéderőt keres 
mielőbbi belépésre. Igen jó, ké
nyelmes állás. 

§árbogárdon Sárközy gyógyszertár 
keres nagy gyakorlattal rendel
kező fiatel okleveles munkatárs
nőt. Fizetés 600.- pengő és el
látás lakással. 

Budapest, III., Lajos-u. 28. Szent
lőrinczy Béla. keres okl. jómo
dorú hölgyet, vagy idősebb urat 
állandó kondicióra. 

Budapest, XI., Szent Imre bereeg 
útja 86. "Irgalmas Szeretet" 
gyógyszertár keres gyakorlott 
technikát és laboránst. 

Hajduböszörmény, Vargha Pál ál
landó munkatársi állásra okl. höl
gyek és urak (hadmentes) szives 
ajánlkozását kéri. Lakást és tel
jes ellátást ad, fizetés megegyezés 
szerint. 

Teljesjogú gyógyszerész lehetőleg 
gondnoki állást keres. Cím: Biró 
Szilárd, Gyoma, Kossuth Lajos
út 59. 

Amidazophent adok, Hydrarg. bi
chlorat. ammoniatumért cserébe 
- a hivatalos nagykereskedői ár 
szerint (278.- P és 55.60 P) meg
felelően - minden kilogrammért 
200 grammot. Készséggel cs~ré
lek hasonló alapon bármely más 
zárolt árut is. Gaál János "Ko
rona" gyógyszertára, Nagybánya. 

Gondooki állás azonnal betöltendő 
Duna melletti nyaralóhelyet\, 
Felsőgödön. A gyógyszertár igen 
szép, kétszobás modern lakássa! 
van együtt. Csak huzamosan ma
radni kívánó, abszolut preciz 
munkaerők, lehetőleg személyes 
ajánlkozását kérem. Magas fize
tést és százalékot adok. Ozv. 
Balthazár Jánosné, Felsőgöd. 

Sarkadon (Bihar m.) Wieland Gyula 
gyógyszerész approbált, okl. vagy 
nemokl. hölgyek és urak ajánl
kozását kéri állandó munkatárs
nak, fizetési igények megjelölé
sével. Az állás betöltendő októ
ber l-én, de esetleg hamarább is. 
Lakást és ellátást ad. 

Budapest, .,Szent Lukács" gyógyszer
tár (III., Bécsi-út 89.) teljesjogú 
kolleginát és egy ügyes techni
kát keres azonnali belépésre. 

Huszt "Fekete Sas" gyógyszertár 
okleveles, esetleg nagy praxisú 
nem okleveles hölgyek vagy 
urak ajánlkozását kéri fizetési 
igények megjelölésével. Belépés 
azonnal. 

Kápolnásnyék. dr. Balogi Mi?ály 
örökösei "Vörösmarty" gyogy
szertára kisegítő ajánlkozását 
kéri régi P.atikaberendezés és 
felszerelés 260.520/934 B. M. ren
delet előírásainak megfelelő át
dolgozására. 

Losonc. Gál István gyógyszerész ál
landó kendicióra okl. gyógysze
rész vagy gyógyszerésznő ajánl
kozását kéri fizetési igények meg
jelölésével, mielőbbi belépésre. 

Beszterce "Apostol" gyógyszertár ke
res nem okl. vagy okl. kollégát 
azonnali belépésre, fizetési igé
nyek megjelölésével. 

Budapest, "István király" gyógyszer
tár, (VII., István-út 17.) komoly 
munkatársat és ügyes technikát 
azonnali belépésre keres. 

Bikszád gyógyfürdő (Szatmár vm.) 
idénygyógyszertárába a szeptero
ber 30-ig tartó idényre teljesjogú 
vezetőt, esetleg bérlőt keresek. l 
Román • nyelv tudása szükséges. 
Sarkady Gábor gyógyszerész, 
Avasfelsőfalu, "Megváltó" gyógy
szertár, Szatmármegye. 

Pécs, H-né Papp Margit gyógyszerész 
"Szent György" gyógyszertára ke
res állandó munkatársul teljes
jogú férfi gyógyszerészt Meg
egyezés után azonnali belépés. 

Budapest, IV., Váci-utca l. ,.Nagy 
Kristóf" gyógyszertár kere~ mi
előbbi belépésre okleveles vagy 
nemokleveles gyógyszerészt vagy 
gyógyszerésznőt, állandó alkal
mazásra. 

Csoma (Sopron m.) "Kősas" gyógy
szertár állandó kondicióra férfi 
vagy hölgy kartárs ajánlkozását 
kéri. 

Kaposvár "Magyar Korona" gyógy
~zertár kéri approbált vagy okle
veles, esetleg nagy praxisü nem
okleveles kollegák vagy kollegi
nák ajánlkozását. Atlagon ff'lüli 
fizetés. 

Páikány (Esztergom mellett). Allan
dó munkatársi állásra okl. höl-

• • ~e_k" és urak ajánlkozását kére!D. 
• • ~Y n;tván gyógyszerész. Ugyan

itt ~Ch[likai állás is betöltendő. 
Miskolc, ,.Szent István" gyógyszer

tár okleveles kolleginát keres 
azonnaira kedvező feltételekkeL 

Székesfehérvár, Say Rudolf örökösei 
gyógyszertár keres teljesjogú ős
keresztény gyógyszerészt szeptero
ber l-re. 

Városi gyógyszertárral társuina kö
zépkorú kollegina. Munkatárs je-
ligére. 

Zsibó (Szilágy m.) Fekete Endre 
gyógyszerész keres okl. vagy nem 
okl. nő vagy férfi munkatársat, 
fizetési igények és előbbi kondi
ciók megjelölésével. 

Szilágycseb, Szilágyi Traeger Lajos 
azonnali belépésre kéri okl. 
vagy nemokl. hölgyek vagy urak 
ajánlkozását, fizetési igények, elő
ző kondiciók megjelölésével, ellá
tást ad. 

Budapest, "Nádor" gyógyszertár, VI., 
Andrássy-út l. dr. Tóth Dénes 
gyógyszerész úr azonnali belépésre 
férfi vagy nő munkatársat keres. 

Nyíradony (Szabolcs m.) keres azon
nali belépésre keres approbált 
gyógyszerésznőt. Lakást, teljes 
ellátást ad. 

Debrecen ,.Kossuth Lajos" gyógy
szertár, Piac-utca 26. okl. va.gy 
nemokl. hölgyek és urak ajánl
kozását kéri, fizetési igények meg
jelölésével, mielöbbi belépésre. 

Debrecenben dr. Mihalovits Jenő 
gyógyszerész úr okleveles vagy 
nem okl. kolleginák ajánlkozását 
kéri, fizetési igény megjelölésé
vel. 

Gödöllőn Szentgály gyógyszertár ke
res azonnali belépésre okl. höl
gyet vagy urat. 

Budapest, .,Pázmány Péter" gyógy
szertár (IV., Pázmány Péter-tér 
5.) mielőbbi belépésre approbált 
vagy okl. urak ajánlkozását kéri. 
Fizetés megegyezés szerint. 

Budapest, VIII., Rökk Szilárd-u. 28. 
,.Szent László" gyógyszertár okl. 
vagy nem okl. kollegát keres 
azonnali belépésre. 

Technikát, pénztárnoknőt keres Bu
dapest, "Szent László" gyógy
szertár (VIII., Rökk Szilárd-u. 
28 sz.). 

Szolnok. Végh László állandó mun
katársi állásra okl. hölgyek és 
urak szíves ajánlkozasát kéri, fi
zetési igények megjelölésével, 
mielőbbi belépésre. 

EGYESITETT 
GYÖGYSZERgSZILAPOK 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bu
dapest, IX., VHői-út 21. T.: szerkesz
•öség 386-124, kiadóhivatal 186-546. 
Megjelenik minden szombaton. Előfi
zetési ár: negyedévre 15.- pengő. 
Egyes szám ára 1.20 pengő. Posta
takarékpénztári csekkszámla: 50.212. 

A szerkesztés'érl Löéberer Tamás. 
a kiadáséri n. Wolff Lajos felel. 

Nyomatott varayasl Máté Emő könyvnyomdájában Budapest, vm., József-utca 41. sz. - Telefon: 139-259. 


	b001
	b002
	b003
	b004
	b005
	b006
	b007
	b008
	b009
	b010
	b011
	b012
	b013
	b014
	b015
	b016

