
t\ lllett \,lt ~'r'l~l/,} -..,.'t'tt t t ' 1 (~ l' <t'''yl'. l, • ,tr ' k, ~l •;') t,t 1 
'!)• 1,\ -

A Budapeat V. ker •• Bazilika• gy6gyaurtár 
( .. elynek jogosittJánfdt fl köselmuUbcm TitwJr J6••f gy6gyueréunek allományom fl belügymintuter) 

S Z E R K E S Z T l K: l Ö C H E R E R T A M Á S, DR. SZÁSZ T l H A M É R, M. WO l F P L A J OS 
S.erlceat'-'1 H ldacWhivatal: lluclape.t, IX. ker. Oll'i-út 21. - T elofon: aorkeut'"t 386-124, klad'hivatal 1~ 
- Hl'latalo4'r'k: 9·1-it - MogjeiHilc .mclen ao•laaton - PostatakarékP'nzhiri caelduci•la ucbaa: 10.212 -

ElcSflzet6ai ár: negyedévre 15"- P, fél•vre 30.- P, egéu évre 60.- P, - Igye• uá• 1"20 P 

... 

... 





110 

okozat: az állatorvos megtanuLja, hogy nemcsak 
áUatok vannak faLun, hanem emberek is, a 
gyógyszerész dettó, de mi van itt? Ha csak az én 
falumban van ez így, akkor mindegy, ha kilyu
kad is alatta a föld és időre békák kuruttyoLnak 
a helyén. 

* A szaksajtó kötelessége az érdekvédelmi ki-
állás mindannyiszor, mikor a kart okkai vagy 
ok nélkül sérelem éri. Ezúttal különösképpen 
kötelességünk ez, részben Szabó Pál illusztris 
személye miatt, főként pedig azért, mert -
nincs igaza. Miközben panaszolja, hogy a gyarló 
földi emberek nem értik meg egymást , a felrótt 
hibába ő maga is beleesik: nem érti meg a 
gyógyszerészeket és sajátos szemszögéből o'lyan 
konkluziókra jut, amelyek semmiképen sem áll
ják meg a helyüket. Fel kell tételezzük, hogy 
a kiváló tollú író előtt teljcsen ismero2tlen a 
gyógyszerészi hivatás százrétüsége, az a sok 
küzdelem, gond, baj, amelynek részesei va
gyunk és az a tengernyi félreértés és helytelen 
értékelés, amelynek a gyógyszerész a laikus 
embertársak részéről ki van téve. 

Két esetet említ Szabó Pá1 író elrettentő 
példaképen. Az egyiknél azt rójja fel, hogy a 
gyógyszerész, aki a verekedő legény sebére köt
szert szolgáltatott ki, aziránt érdeklődött, hogy 
mi lesz a kötszerek árával? A másik esetben 
pedig az éjjeli álmából fe'lvert gyógyszerész nem 
volt hajlandó a 'borjúrugás nyomán támadt 
sebre gyógyszert adni és azt üzente ki, hogy 
jőjjenek a reggeli nyitás után, az író szerint 
11:!.9 órakor. Mindkét eset az író lakóhelyén levő 
gyógyszertárban történt volna légyen. 

Nem tudjuk, hol lakik Szabó Pál és ki az a 
gyógyszerész, akit ország-világ előtt megrótt, 
mindamellett az írói kiszínezéssel nyilvánosságra 
hozott panasz alapján is megállapíthatjuk, hogy 
ismeretlen gyógyszerész korlegánkat semmi-
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féle bűn nem terheli. Hátha még ismernénk a 
mellék-körülményeket, vagy megszálaihatna 
maga a gyógyszerész is! 

Mert ahogy Szabó Pál a dolgokat beállítja, 
az mégis csak egy egyoldalú megvilágítás és a 
tárgyi igazság megkivánja, hogy a vádlott is 
meghallgattassék. 

* De lássuk az első panaszt. 
Verekszenek a legények a korcsmában és az 

egyiket hasbaszúrják. Nincs orvos, tehát egye
nes út a patikába. Egészen bizonyosak vagyunk 
benne, hogy Magyarország bármelyik gyógy
szertárába és a nap bármely szakában egy 
vérző ember azzal állít be, hogy nincs kéznél 
orvos és eLső segélyTe van szüksége, a gyógy
szerész minden habozás nélkül tőle telhetőleg 
segélyben részesíti embertársát nez:ncsak azért, 
mert erre rendelet kényszeríti, hanem annak az 
emberbaráti szeretetnek az alapján, amelyben 
jegyében a gyógyszerészrend hivatása felépül. 
Hogy aztán felteszi a kérdést, ki fizeLi meg a 
kötszert, ezen az írón kivül (aki nyilván a földi 
lét szférikus magasságaiban van csak odahaza), 
bizonyára senki sem csodálkozik. OlyaJ;). elsőse
gélyért, amely mondjuk egy leheletnyi jódtink
turázásbó1, vagy egészen minimális kötszerel
használásból áll, nem szoktak a gyógyszertárak 
pénzt kérni. Ilyesmit ezer és ezer gyógyszertár 
emberemlékezet óta humánus kötelességből díj
talanul végez. Ha azonban nagyobb mennyiségü 
kötszerre van szükség - ami egy kocsmai has
baszúrás nyomán kétségtelenül beárl - jogosan 
merül fel a kérdés, hogy ezt a jelentős költséget 
ki fizeti meg: az-e, akit ha::;baszúrtak, vagy az, 
aki hasbaszúrt. Ezen aztán igazán nincs csodál-
koznivaló. • 

Szabó Pál umm nyilván nem tudja, hogy 
a kötszeTgyárosok csak honibilis pénzekért és 
utánvéttel hajlandók szállítani azt a minimális 
ellátmányt, amit havonta egy-egy gyógyszeTtár 
kap. És nem tudja azt sem, hogy hosszú évek 
alatt a gyógyszerész minden egyes kötszercso-· 
magra ráfizetett. Többe került a beszerzése, 
mint amennyiéTt eladta, tehát éppen elég áldo
zatot hoztunk a háboTús évek alatt embertár
saink egészsége éTdekében. Ilyen hasbaszúrási, 
fejbeve7·ési és hasonló eset sűrűn j01·dul elő a 
gyógyszerészet tö1·ténetében. Kérdjük Szabó 
Pált, az írót, milyen e1·köLcsi törvény kényszerít
het egy egyébként is anyagi gondokkal küzdő 
embert arra, hogy a mások kocsmázása, vagy 
ve1·ekedése nyomán felmerülő gyógyítási költ
ségeket magára vállalja? 

Ilyen kívánságot a gyógyszerésszel szem
ben nem támaszthat a társadalom, de nem is tá
maszt és csak az író humanizmusának túlfeszí
tettsége róhatja meg a gyógyszerészt azért, ha 
egy ilyen alkalommal a tényleg elhasznált anya
gok árának mikénti megtérítése iránt érdek
lődik. 



A másik esetben ugyancsak fontos volna a 
":':~llé~kör_~lrnények ismerete. A gyógyszerész 
CJJCl IS koteles kiadni akár receptre, akár re
cept né'lkül bármiféle gyógyszert a törvényesen 
megengedett pótdíj felszámítása mellett. Nem 
tudunk ~lk~pzelni _olyan gyógyszcrészt, aki ko
moly szukseg eseten azt merje kiüzenni a be
tegnek, hogy "Várjon, 1/29-kor felkelek, addig 
nem". A gyógyszerészek kötelesek reggel 8 óra
kor_ kinyitni a gyógyszertáraka t, a gyógyszerész 
tchat nem alhat félkilencig és nem is hisszük 
hogy ilyesmi megtörténhetne Magyarországon: 
Sok~al va~ószínűbb, hogy a gyógyszerészt fel
~ertek_ haJnalban, ~mikor a borjúrugás történt 
c~ a bantal_omra gyogyszert kértek. A gyógysze
resz nem Jogosult betegvizsgálatra és kuruzs
lásra, ezt szigorúan bünt.etik is. F·eltehetően 
hogy a sérelmezett esetben is csak az történt' 
hogy a gyó?y~zeré~ztől nem megnevezett, vagy 
recept szermh gyogyszert kértek hanem azt 
hogy a borjúrugásbó1 eredő sebr~ adjon vala~ 
mily~n gy?gy_szert. Egész természetes, hogy ez 
nem all mód]aban, mert a gyógyszerész nem or
vos és gyógyí~ással nem foglalkozhat még ak
kor sem, ha veletlenül nincs a közelben orvos. 
A b?~júr~~ta seb ~e~ meríti ki az elsősegély
nyuJtas kotelezettseget, mert rninden értelmes 
ember tudja, hogy az ilyen sebet elsősorban 
tisztán kell tartani és aztán már csak azért is 
jeltéHenill orvost kíván, hogy egy esetleges te
tcmusz fertőzésnek elejét lehessen venni. 

Ennyit a konkréten felhozott esetekről. 

* 
És ~ost engedje meg Szabó Pá'l író úr, hogy 

elmondJunk néhány szót magáról a gyógyszeré
szetről abban a reményben, hogy amit mondunk, 
él~t ~egszívleli é~ ha legközelebb megrovásra 
keszul valamelyik kartársunkkal szemben 
vissza fog emlékezni erre a néhány sorra. ' 

A gyógyszerész a nap 24 órájából pontosan 
~4 ~rát áll_ a közönség rendelkezésé1·e, tehát éj
Jd eppen ugy, mint nappal. Nincs ebédnél nincs 
vacsoránál pihenése, mert bármely percb~n fel
kelthetik onnan. Nem tud délután egy fél órára 
sem lepihenni, nem vehet könyvet a kezébe, 
hogy lelkét felüdítse és áldozni tudjon kultúr
szomjának. Nem mehet el hazulról és (különösen 
n háború óta) semmiféle szabadságra még lehe
tősége sincs. Tessék elképzelni, ha Önt zárnák 
be olyan négy falból konstruált kalickába mint 
egy gyógyszertár, miként viselné el szab~dság
hoz szakott életét. Am a gyógyszerészek nem 
zúgolódnak, becsülettel és felelősséggel végzik 
hivatásukat. A gyógyszerész is ember és nem 
lehet tőle emberfe"Jettieket kívánni. Egy kicsit 
alkalm~zkodjon a közönség is. Tehát ne verje 
fel haJnalban azért a gyógyszerészt álmából, 
mert neki pillanatnyilag éppen akkor alkalmas 
az idő mielőtt kimegy a mezőre dolgozni. Sze-
1·ez::e. b_~ gyógy~zerszükségletét a normális nap
palt tdoben. Veletlen baleset, rosszullét szülés 
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az más. Nincs olyan gyógyszerész, aki komoly 
esetben ne a legnagyobb odaadással és szívesen 
állna segítségre-szoru'ló embertársainak rendel
kezésére. Ez a hivatásunk, ez olyan belső érzes, 
amely valamennyiünket áthat. De ha a megér
tést keressük az emberek között, ne méltóztas
sék ezt a megértést csak az egyik oldalról rekla
málni, legyenek megértéssel embertársaink ois 
irányunkban abból a meggondolásból kiindulva, 
hogy a gyógyszerész is olyan szervezettel, ideg
és izomrendszerrel van alkotva, mint a többi 
ember, és mivel reggeltől estig ta'lpon áll, szük
sége van az éjjeli csendre, pihenésre, regene
rálódásra, különben másnap nem tudja hibátla
nul elvégezni a munkáját. Márpedig minden 
mozdulatra vigyáznia kell. Ha a mérleg csak 
egy kicsit ide vagy oda billen, vagy kimerült
sége folytán elnézi a tizcdespontot, abból em-' 
berhalál lehet. A törvény nagyon bölcsen intéz
kedett, mikor a gyógyszertárak nyitási és zá
rási idejét szabályozta. A megértő emberek res
pektálják az állam szándékait. 

A gyógyszerész nem önző, amikor a kötszer 
árát kéri, neki ugyanis gondoskodni kell, hogy 
az eladott ám helyett újat vegyen, külön
ben nem tud eleget tenni a közegészségügy által 
támasztott követelményeknek. De hogyan ve
gyen a gyárostól újabb mennyiséget, ha annak, 
amit eladott, senki sem fizeti meg az á1·át? Nap
nál világosabb, hogy sajnos eléggé gyakran 
ismétlődő hasonló esctek folytán a raktárkész
let kimerü'lhet és a végén a patika üres lesz. 
Ez aztán igazán nem közegészs.égügyi érdek. 

N em akarjuk meggyanusítani Szabó Pált, 
az írót, hogy cikkének megírásánál valamilyen 
ismeretlen eredetű személyi antagónizmus ve
zc:tte a falujabeli gyógyszerésszel szemben, de 
bizonyos, hogy a felhozott panaszok publiká
lása nem annak a bizonyos gyógyszerésznek árt 
(mert az ott helyben megtalálja a védekezés 
módját), hanem az egész gyógysze?·észtársada
lomnak. A laikus, aki ilyen cikket olvas, haj
lamos arra, hogy elitéljen egy kart, amelynek 
tagjai becsülettel és fele'lősséggel állnak posztjai
kon. Vigyázzanak tehát az írók, a tollal éppen 
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J6pásztor, Isten Báránya, Bethesda, Bethama, 
Arpádházi Szent Margit, Httngária, · Remény, 
fzebb Jövő, Fehér Csodaszarvas, Kinizsi Pál, 
Bercsényi, Toldy Miklós, Zrinyi Ilona, Isten Se
gits, Uram Irgalmazz, Új Honfoglalás, Szent 
István, Jézus. 

A pá!yázatot: hirdetó kollega egy három
tagú zsürire bízza a döntést, amelynek eredmé
nyéről a gyóztes pályázót értesítem fogják. 

Az alvás és az altató szerek 
Az isteni gondviselés nagy jótéteménye, 

mindennapi ajándéka az álomba merülés, az 
alvás. Testi és lelki frissülést nyújt. Ezért mond
ják, hogy a romdennapi alvás egy mindennapi 
meghalás, s az ébredés egy újabb születés. Igy 
mint mindenütt és mindenkor, itt is éreznünk 
kell azt, hogy a Teremtő minden műve, minden 
rendelkezése az örök szeretetböl fakadó bölcses
ség kisugárzása. 

De mély értel~m rejlik abban az alvással 
kapcsolatos, közmondásszerű tanácsban is, hogy 
mielött valamely komoly lépesre határoznánk 
l'l magunkat, aludjunk rá egyet. 

Hány helytelen tettet, hirtelenkedést kö
vettünk volna el életünkben, emlékezzünk csak 
vissza, ha nem fogadtuk volna meg a fenti ta
nácsot. Mennyi harag, bosszúérzet oszlott már 
el egy-egy ji>tékony alvás által. Mennyi meg
bocsájtás kapott erőre lelkünkben, hány gon
doktól barázdált homlok simult már derüre egy 
nyugodt éjszaka után. Avagy van-e valaki, akit 
még nem kapott meg, s akinek nem keltett mo
solyt arcára egy gyermek édes szendergésének 
már esak a látása is?! 

"TERLA" GYÓGYSZERÉSZEK 
SZÖVET KEZETE K. F. 

Központi iroda és rendelés felvétel : 
VI .• Hegedüs Sándor-u. 17. 

Tel.: 220-811 és 220-468. 

ÜZEM: VII., Király-u. 67. Telefon: 421-926. 
Steril kötszerüzem. 
Comprimaták. 
Nostra cimkék, 
Kartonok állandóan raktáron 
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. 
Mindezeket azonban nemcsak mi tudjuk 

de tudják ellenségeink is. Annál barbáribb az 
a törekvésük, hogy az alvástól, eUöl az isten; 
adománytól meg akarnak fosztani mindany
nyiunkat, védtelen aggjainkat, asszonyainkat, 
gyermekeinket egyaránt. Orákat rabolnak e' 
alvásunkból. Ez idegessé, kimerültté tesz, csök
kenti munkabírásunkat, s végül már álmatlan· 
ságot okoz akkor is, ha aludhatnánk, ha pihen
hetnénk. 

Nem csodálkozhatunk tehát azon, ha na
ponta több azoknak a száma, akik álmatlan
sági panaszokkal fordulnak hozzánk, s altató
szert kérnek. Sokszor nem térhetünk ki kéré
seik elöl, viszont az altató szerekkel szemben 
nagy óvatosságra van szükség, így talán nem 
érdektelen, ha azokkal, ha csak nagyjából is, 
foglalkozunk. 

Az alvást és az ébrenlétet a fáradság physio
logus érzete szabályozza, amely a végzett testi 
és szellemi munkától is függ. Az agy közpon
tilag szinte ritmikusan irányítja ezt. Mindaz, 
ami ezt a ritmust hosszabb időn át zavarja, 
vagy gátolja, késöbb fejti ki káros hatását, 
amely még jó, hacsak álmatlanságban nyilvá
nul. Ilyen zavaró, gátló körülményeket ellen
bm nemcsak az ellenség zavaró berepülései, 
terrortámadásai idéznek, de alapjuk az élvezeti 
cikkek túlzott használata, a mulatozások, az ez
zel járó fennmaradások, kicsapongások is lehet
nek, amelyek nem tűnnek el egykönnyen min
den testi vagy lelki nyom nélkül. 

Sajnos, ez utóbbiak már-már szinte diva
tossá váltak, aki nem követte, azt elmaradott
nak, ósdinak, nem modernnek nevezték, s rosz
szabbnál rosszabb élcekke'l illették. Ezzel együtt 
az altató szerek használata, illetve az altató 
szerekkel való visszaélés is lábra kapott. 

De az ilyen eredetű álmatlansági panaszok
kal foglalkozni szándékunkban nincs. Az ilyen 
panaszokat a tára mellett is hatástalanul fogad
juk, s altató szerül legfeljebb az igen bevált 
móclszert, életmódjuk megváltoztatását, az élve
zeti cikkek elhagyását, a mesterségesen keltett 
izga1mak kerülését, erősebb testi munkát ajánl
hatjuk. Reméljük, hogy a keresztény erkölcs e 
téren is győzedelmeskedni, s így az ilyen pana
smk száma csökkenni fog. 

Más az eset, amikor betegségből, vagy nem 
önhibából eredő álmatlanságon sz~etnénk segí
teni. Ilyenkor az altató szer használata nem 
visszaélés, hanem szinte áldásos - gyógyszer. 

Dr. Banzer György berlini orvos és gyógy
szerész a "Deutsche Apotheker-Zeitung'' című 
sza'Klapban közölt cikkében álmatlanság esetén 
elsősorban a csillapító szereket ajánlja, s csak 
az esetben az altató szereket, ha azokkal meg
felelő hatást elérni nem lehetne. 

Igen jó és ártalmatlan csillapító szerként 
ajánlja a valeriana-készítményeket. Szerintc a 
tinctura valerianae szokásos adagja általában 



A.z opillm a3kaloidái nem Altaló szereld 
AaorP~um ebi6dleges hatása sem altató! 
D~~ 4logy a fájd.alomkinzott beteg
nek ~ a várva vért enyhülést, csak 
má$ódlaigoSán altat. A scopoJ,mfnnaJ való ösz
szatételét basmAiják 18ltat§3 ~tésére. köny
nJii, ~de~ -kettő~ 

Az opium. ~ mint codein1 
dióóin, pantopon, stb. miDti Rl6a különleges ha-

.,~chin.olin soFozat tartozékai (papa .. 
'9'erin) a.._ izolm.atDt tompitják, de nem bír
nak 1lltat4~ 

VégeJ;::ilr~ els6sorban a jelent
kezlS ~ ók/mak megkeresése a leg-.. 
fontosabb, s csu.pán azután a kezelés. 

Ma az ál.m&tlanslig okait keresnünk á1talá-
ban. nem · kell. Közismertek. 

Mo~tn.ók, hogy Hazánk, népQ.nk, fajunk 
~ ~~ műtét alatt· áll, A ~mptomák 
~-6félben vannálk. · 

Egyaitett 



A mütétnck sikerülnic kell, sikerülni is fog. 
Ezért áldozzuk fel, ha k~ll, éjszakáinkat is. 
Ezért vérz. ttek, ezért szenderültek örök álom
ba azok, sokan, akiknek egy álmuk volt csupán: 
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A keresztény Magyarország. 
n. W. L. 

A Magyar Gyógyszerészek Nemzeti Szövet
sége szétküldötte harmadik körlevelét. Hogy a 
ntat időben, amikor a papírtakarékosság olyan 
nagyjelentőségű, mi szükség volt annak kiadá
sára, nem tudjuk. A gyógyszerészi kart elsősor
ban érdeklő, általuk közölt árnáltozások ugyanis 
n ár h e t e k ó t a érvényben vannak. 

Lapunk legutóbbi számaiban oldalakra 
menő olyan áremelkedéseket közölt, melyeknek 
mindennapi késése súlyos károkat jelent a gya
l..,orló gyógyszerész számára, de amelyeket a Sz 
'l.'etség körlevele mégis ftgyelmen kívül hagy. lia 
tehát a Szövetség a háborús anyageLlátás szem
pontjából nélkülözhetetlen. papirost igénybe 
t ('SZi, akkor a kartár·sak joggal elvárhatják, hogy 
annak felhasználásával olyan irányú tájékozta
tásokat közöljenek velük, amelyekre a gyógy
szertár üzemvitele szempontjából elsősorban 
s-ükségük van. Ha azonban a magánkézben lévő 
szaklapra hárul, hogy például az új jognyerte
seket tájékoztassa feladataikról, a gyógyszerész
haLlgatókat az egyetemi gyógyszerészképzés 
rendjének módosítása következtében tudnivaló
ikTól, a kartársakat számos gazdasági problémá
Tól, bombakár esetén sürgős tennivalóikról és a 
gyógyszerkülönlegeségek árváltozásáról, akkor 
mi szükség van a "hivatalos" körlevélrc? 

Azért, hogy Roboz Zoltán hasábokon ke
resztül foglalkozzon azzal, voltak-e lapunk szer
k.esztói között és milyen természetű dvi, eset
leg személyi ellentétek, bizony kár a papirosért. 
f z az ellentét ugyanis közismert volt a gyógy
szerészi karban. Ezt nem kellett Roboz Zoltán-
1Jak felfedeznie. 

A Sztójay-kormány megalakulásakor prog
ramntjának alapjává tette a nemzet egységének 
megteremtését. A gyógyszerészi kar érdekében, 
ezt a minden társadalmi osztályra kiterjedő kí
vánságot, a szaklapok szerkesztőt is magukévá 
tették és megvalósztották. Nem keresLék azt, ami 
elválasztja őket, az elvi kérdéseket felfüggesz
tették, személyi ellentéteket kikapcsolták, mert 
a rendkívüli idők citiintetnek mindent ami el-
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választ és a magyar együvétartozás érzésétől át
hatva, a gyógyszerészrend egyetemes érdekét 
tartva szem előtt szövetkeztek arra, hogy min
aen képességüket a válságos helyzetben lévő 
gyógyszerészet szolgálatába állítsák, az azonos 
célok megvalósítása és karunk jogos törekvé
seinek támogatása érdekében. 

Hogy ez mennyiben történt meg, arra lapunk 
olvasótábora már megadta a választ. Minden 
gyógyszerész - még az elfogult is - el kell 
tsmerje azt, hogy - az állandó provokáció elle
nere - nem személyeskedünk és lapunk hasáb
jait a kartársak tájékoztatására és bajaik fel
tárására használjuk fel. Akkor is, midőn kény
telenek vagyunk - mint most is - meditálm 
azon a vonalveztésen, amit a szövetség vezetői 
űznek, k ö z é r d e k e t teljesítünk. 

Mi örülnénk a legjobban, ha azt írhatnánk, 
hogy a Szövetség vezetői rátermetLek, kellő fel
készültséggel rendelkeznek és ezért rendünk ér
dekvédelmi munkája éredményes. Boldogok len
nénk akkor is, ha annak a véleményünknek ad
hatnánk kifejezést, hogy a tulajdonosi kar érde
keinek védelme jó kezekben van, mert a veze
tők eddigi munkássága garancia arra, hogy ezt 
a súlyos feladatot teljes sikerrel fogják megol
dani. Azt azonban igazán nem kívánhatja és ép
pen ezért rossz néven sem veheti tőliink senki, 
ha az elmult két hónap édes semmittevését nem 
minősítjük sikerekben és eredményekben gaz
dag érdekképviseleti munkának. Azt sem állít
hatjuk, bármennyire szeretnénk, hogy a Szövet
ség mai vezetói ismertek a gyógyszerész társa
dalom előtt. Mert az a kórülmény ugyanis, hogy 
az elnököt, Lőrinczy Lajost, a Hajózási BBI és 
az OTI házigyógyszertárának vezetői, Ro'boz 
Zoltánt pedig az egyetemi gyógyszertár vezetői 
j ó l ismerik, nem nyujt alapot arra, hogy ró
luk, mint a gyógyszerészi kar közismert egyéni
ségeiről irhassunk. 

Ha a Szövetség sokkal fontosabb céloktól 
papirt von el azáltal, hogy teljesen feleslegesen 
körleveleket bocsát ki régen idejét mult árvál
tozásokkal, akkor legalább azt tegye meg, hogy 
a személyeskedésre fordított hasábokon és az 
üresen hagyott oldalakon részletesen tájékoz
tassa a kart azokról a bejelentett elgondolások
ról, melyeken a reménybeli új g y ó g y sz e r
o r sz a b ás alapszik. Ne rejtsék gondosan véka 
alá azokat a bizonyára gondos számításokat, 
amelyek alapján szakszen'Len kidolgozták 
gyógyszerárszabás-tervezetüket és kiszámították 
azokat az új mtmkadíjakat, amelyek alkalmasak 
lesznek arra, hogy a gyógyszerészt felelósségtel-

~ 
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jes, szakképzett munkájáért kellőképpen honoráL
ják. Ezek a számítások és eredmények nagyon 
érdeklik a kart azért, mert az alkalmazott 
gyógyszerészek minimális illetménye az 1935. 
január 1-én életbelépett gyógyszerárszabás 
munkadíjain alapszik, a most fizetett ilLemények 
pedig az akkorinak már négyszeresére növe
kedtek annak ellenére, hogy munkadíjaink csu
pán 60 11fli-kal lettek felemelve. Ha tehát a gyógy
szerész az anyagárakon nem fog "nyerészkedni", 
- ami alatt Roboz nyiLván azt érti, hogy a 
gyógyszertár üzemvitelének egész terhét és a 
gyógyszerész jogos hasznát a munkadíjak fog
Ják viselni - akkor arra nagyon alapos és gon
dos előszámítások szükségesek annál is inkább, 
mert a gyógyszerészi karnak a békebeli 150, il
letve 20011fn-os haszonkulcsui a gyógyszertári 
üzemvitel költségeit is magukba foglalják. Az 
anyagáraknak pedig ezeket a költségeket még 
akkor is viselniök keLl, ha a belügyi kormány
zat magáévá teszi a Szövetségnek azt az elvét, 
hogy a gyógyszerész "az anyagárakon ne nye-
1·észkedjen" és ezzel szemben értelmiségi pályá
hoz méltó munkadíjakat állapít meg számára. 
Ezek a "számítások" bizonyára kiterjednek a 
gyógyszerkülönlegességekre, mert hiszen azok 
á1·ának megállapításánál is a gyógyszerárszabás 
az irányadó és a gyógyszertárak forgalmát már 
ma is átlagos 60%-ba'fi kész gyári termékek 
árusítása alkotja. Közérdekből szükséges tehát 
az elkészült tervezetnek nyilvánosságra hozatala 
és gondos mérlegelése, nehogy valami jóvá nem 
tehető előterjesztés történjék. N em volna kí
vánatos például, ha a Szövetség előterjesztése 

"nyerészkedésnek" minősítené a gyógyszerész 
igen szerényen megállapított békebeli haszon
kulcsát akkor, amikor az eddig is - az üzemi 
költségeken felül - legfeljebb 36% hasznot biz
tosított számukra. A kar isme1·ni kívánja ennek 
~a gazdasági helyzetét hosszú időre eldöntő
felterjesztésnek szövegét, javaslatait és számf
tásait. 

Akiknek ugyanis annyira nincsen érzékük 
ahhoz, hogy mire van szüksége a dolgozó gyógy
sz.erésznek, mi az ami ma a kartársakat érdekLi, 
akik "nye1·észkedésnek" nevezik szűkreszabott 
keresetunket, a rendelkezésükre bocsátott papírt 
pedig személyeskedő hiábavalóságra használják 
fel, azok nem igen lehetnek alkalmasak arra 
sem, hogy a mai sorsdöntő időben a gazdasági 
nehézségekkel küzdő kar problémáit h e l y e s 
i r á n y b a tereljék. 

Ezért mindenesetre sokkal jobban érde
kelné a gyógyszeTészi kart a gyógyszerárszabás 
módosítása érdekében kidolgozott "új rendszer", 
mint az a sikertelen nyekergés, amelyet Robcz 
Zoltán okl. gyógyszerész tájékoztatás örve alatt 
végez és amely elmefuttatásnak semmi más ru
gója nincsen, mint az a f é l t é k e n y s é g és 
t e h e t e t l e n ség, amit a gyógyszerészi kar 
előtt ismeretlen ember érez azokkal szemben, 

LIQUIDUM 
Perorálisan odooolhot6 kordiot6nikum. 
Oveo ll 100 or P 2.53. fel6r P 1.52 

• • 210 • p 4.36, • p 3.17 

{; PULVISf~fletl 
Phlsiolóoioiloo octiv hof~ci\YCJOOkot 
tartolmo1ó sxénlte~tilr'r.éf•'Y · 
Doboz a 20 or P 3 39. felór P -.22 

• ~ • P 6.94, • P -AS 

• • tHdiJHt 
INJEKCIÓ ÉS LIOUIDUM 
Antiphlooisticus hot6sú növényi fehérle 
és lipoid k6szilm6ny. 
Doboz 6 3 ampulla P 5.72, fel6r P -.39 

Sebkezeléshez 

p 9.96. • p -]3 
p 14.96. .. p 1.07 
P 5.60, fe16r P -.33 
p 9.60 • p -.56 

Tubus a 30 or P 2.~. ftl~r P -.32 
j(hielad6sbon is adható. 

MINTÁVAl,JI?OOALOM MAL KÉSZSÉGGEL SZOLGÁL: 
l -
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akiknek rnultjáról és rnunkásságáról társadal
munk tagjainak már ismételten alkalmuk volt 
meggyőződést szerezni. .... ------~------~-----------
GYóGYSZERKVLÖNLEGESSÉGEK ARVALTOZASA. . 
:-.4-z Or:;zcíoos Közegészségügyi Intézet a következő ár
;valtuzáAokat engedélyezte (a 2°/o forgalmiadó az árak

hoz külön hozzászámltandó.); 
Megnl·vczés csomag alapár felár 

--------
A fallJ/U gyógybor "Rét h y" 300 gr 3.15 5.22 

450 gr 4.63 7.66 
Cnina vasbor 2 "Réthy" 0.44 liter 3 72 6.n 

0.95 liter 6.26 13.70 
'Kóla gyogybor ,.Réthy" 450 gr 3.93 6.92 
r>talon hintőpor 125 gr 2.05 -.24 
f1esensíbit drug. ,,Spolio" 30X0.90 gr 4.10 -.43 
Btrophalen inj. "Tussc" 6Xl kcm 3.20 -.41 
Lioplttal drag. 30'><.0.75 gr 4.46 -.03 

60X0.75 gr 6.46 -.05 
Fel11ol pul>;. 12 K l g1· 4.59 2.24 
Drsitin kup 6'><.2 gr 2.72. -.34 

10><'2 gr 2. 72 -.50 
Desitin pudrr 40 gt• 1.57 -.07 

100 gr 1.61 -.18 
Bromostrontiuran inj. 3X10 kcm 5.06 -.09 
Bromostrontiuran tabl. 25Xl gr 3.38 -.06 
Thyangol pastilLa 12 XO.ll gr 2.09 -.06 

25XO.ll gr 2.77 -.11 
Lactolallol :;ol. 240 kcm 3.27 1.16 
Libron taN. 25X3 gr 3.09 -.82 
Neosall'ador tab!. 10X0.62 gr 1.21 -.75 

20X0.62 gr 1.81 1.47 
Pyopurin dra g. 30X0.45 gr 3.03 -.72 

40X0.45 gr 4.19 --.95 
Salvador ta b l. 10X0.6 gr 1.41 -.70 

5X0.6 gr 1.05 -.36 
20X0.6 gr 2.11 1.38 

Optacid ta b l. 18Xl gr 1.51 -.09 
35Xl gr 3.04 -.18 

DIANA 
sósborszesz 

minden vevőnek 

kell! 

Minden ve~önek 

kell l 
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Jod-Calcium-Diuretin tabi. 20Y0.65 gr 4.18 
Rhodan-Calcium-Dmretin tob!. 20 · 0.65 gr 4.38 
Ol. jccuris Atlanti 200 gr 2.46 
Biolax drag. 2 db -.25 

10 db 1.28 
20 db 1.78 
60 dh 3.66 

Pectugen syrup. 175 gr 1.56 
200 gr 2.36 

Cachets "Pe rod" l db -.51 
3 db 1.18 

10 db 2.90 
Cachets "Pcrocl" 2 l db -.54 

3 db 1.28 
10 db 3.24 

Maltocol syrup. 130 gr 2.87 
250 gr 4.87 

pénztári 130 gr 1.45 
Campalun inj. 100X2 kcm 96.40 
Tonophosphan tabl. 250X0.1 gr 33.28 
Hamamelis (Hametum) kenőcs 15 gr 2.30 

25 gr 2.34 
Cardiazol ta b l. 10XO.l gr 4.60 
CalcitLm-Diuretin tabi. 20X0.5 gr 360 
Diuretin tabl. 20X0.5 gr 3.60 

Helyesbítések: 
Alucol co pm. Labl. 24 db 3.-

48 db 4.60 
Eucarbon tabl. 40 db 2.16 

100 db 3.58 
Karil tabL. 5 db 1.59 

10 db 2.32 
Karil 2 tabi. 10 db 2.30 
Agatheosan drag. 20 db 2.95 

A M. KIR. BELVGYMINISZTER 
283.891/1944. B. M. SZAMű RENDELETE 

3.37 
3.21 
3.76 

.09 
-.57 
-.82 

2.68 
- .73 
-.88 
--.19 
-.55 

1.75 
-.15 
-.44 

1.40 
1.10 
2.07 
1.01 

-.17 
-.26 
--.31 

3.15 
4.81 

1.64 
3.22 

-.58 
1.39 

-.66 
1.28 
-.95 
3.36 

a. !;'accharin rendelésének és kiszolgáltatásának korlá
tozásáról szóló 320.12111942. B. M. számú rendelet 

módosítása tárgyában. 
A közegészségügy rendezéséről szól6 1876:XIV. tc. 

137. és 167. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a m. 
kir. közellátásügyi rniniszterrel egyetértve a követke
zöket rendelem: 

L§. 
A 320.12111942. B. M. számú rendelet 3. §-a akként 

módosul, hogy az 1927 :XXI. tc. hatálya alá eső beteg
ségi biztosító intézetek tagjai, valamint ezek igény
jogosult családtagjai részére kiállított intézeti vényc
ken az orvosnalt a beteg életkorát és azt, hogy a beteg
nek a saccharin használatára előreláthatólag mennyi 
ideig (hány hétig) lesz szüksége, nem kell feltüntetnie. 

2. §. 
Jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Balatonlelle, 1944. évi augusztus hó 7-én. - A mi

niszter helyett: dr. Johan Béla s. k. államtitkár. 

•HIR EK• 
Az új jognyertes kartársak figyelmébe! 

Mult lapszámunkban megemlékeztünk azokról a 
nehézségekről, amelyek a megvont zsidó gyógyszertá
rak átvétele körül mutatkoznak. Ezen közlésünkkel 
kapcsolatban illetékes helyről a következő felvilágosí
tást kaptuk: Az áruleltárt nem kell sehová beterjesz
teni és árkiszámítás után annak tJégösszegét ugyancsak 
nem kell sehová bejelenteni, telíát (multhcti közlésünk
kel ellentétben!) a belügyminisztériumba scm. Az 
anyagleltár eLlenértéke mindacldig nem fizetendő ki, 
amíg a zárolt számla ügye rendezést nem nyer és a 
belügyminisztérium a jognyerteseket külön-kiilön nem 
értesíti, hogy hová és miként teljesítsék a fizetéseket. 
Magától értetődik, hogy a volt tulajdonos kezéhez fi
zetést teljesíteni nem szabad. 



F.lhlváal 
l'elbfvom Nacy JenG tulajdonit képezett domb

ridl ",lauar Korona" ~ OlleU hitelezőit, 
baU ~ D1Qlc nap alatt lrisban bejelenteni 
ldftakedjenek, kOlönben1 mell6zés terhe mellett. 

Dombr6d, 1M4 auauaztua M • .............. 
lrili-

.................. meue. 



Kisebb gyógyszerüzem 
vagy gy6gy6runagykereskedés vezeté

sét és fejlesztését vállal ná 52 éves, jelenleg gyógy
szertárban dolgozó, O zem i gyakorlattal rendelkező, 
erélyes, vezetésre alkalmas okl. gyógyszerész. 

Ajónlatelcat .Fix és jutalék, esetle( töke hozzá· 
járulással· j e l i g é n a lap kiadóhivatalahoz kér em. 

Atvcszem a szombathelyi dr. Wicner Jenő .,Kígyó" 
gyógyszertárát. Kérem a gyógyszertár esetleges hite
lezőit, hogy követeléseiket nálam nyolc nap alatt je
lcntsek be, mert későbbi felszólamlásokat nem vehetek 
figyelembe. 

Szombathely, 1944 augusztus 24. 
Dr. Szabó Géza 
gyógyszerész, 
Szombathely. 

Atvettem Kcnéz Ferenc ócsai "Korona" gyógyszer
tárAt. Felkérem ezzel kapcsolatban az esetleges üzleti 
hitelezőket igényeik szíves bejelentésére, mert szep
tember 8-tól ilynemű követeléseket figyelembe nem 
veszek. 

Ocsa, 1944 augusztus 24. 
Fánesik Lajos 
gyógyszerész, 

Ocsa, Pest megye. 

Felhívom a dunaszerdahelyi "Orangyal" gyógyszer
tár üzleti hitelezőit, hogy követeléseiket nálam nyolc 
napon belill jelentsék be. Ezen túli bejelentéseket nem 
veszek figyelembe. 

Dunaszerdahely, 1944 augusztus 24. 
Novotoy Andor 

gyógyszerész, 
Dunaszerdahely. 

Kérem Marostói Istvántól megvont és nekem ado
mányozott Szeged, Felsőközpont "Madonna" gyógy
szertár esetleges üzleti hitelezőit, hogy igényüket e hir
detés közzétételétől számított három napon belill hoz
zám bejelenteni szíveskcdjenek. 

120 

Szeged, 1944 augusztus 24. 
tber Gyula 

gyógyszerész, 
Szeged, Felsóközpont. 

Felhívom Hódmezővásárhely (Nádor-utca 42.) 
"Arany Csillag" gyógyszertár üzleti hitelezőit, hogy 
követeléseiket nálam nyolc napon belül jelentsék be. 
Ezon túli bejelentéseket nem veszek figyelembe. 

Hódmezővásárhely, 1944 augusztus 24. 
Vitéz Bíró Kovács László 

gyógyszerész, 
Hódmezövásárhely, (}Jváros. 

Atvettem a veszprémi "Páduai Szent Antal'' cí
mü gyógyszertárat. Tisztelettel kérem a gyógyszertár 
üzleti hitelezőit. hogy igazolt követeléseiket tíz napon 
belül velem irásban közölni szivcskcdjcnek. 

Veszprém, 1944 augusztus 24. 
Baranyai Aurél 

gyógyszerész, 
Veszprém, Kossuth Lajos-utca 23. 

Felhívom a tiszaföldvári "Aesculap" gyógyszer
tár üzleti hitelezőit, hogy követeléseiket nálam nyolc 
napon belül jelentsék be. Ezen túli bejelentéseket nem 
veszek figyelembe. 

Tiszaföldvár, 1944 

Egyesített 

augusztus 24. 
llajnal Béla 
gyógyszerész, 
Tiszaföldvár, 

,,Aesculap" gyógyszertár. 
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Atveszem dr. Geiringer János tulajdonflt képezett 
bajai .,Kereszt" című gyógyszcrtárat. Felhívom a gyógy
szertár eseUeges hitelezőit, hogy követeléseiket, ezen 
felhivás közzétételétól számított nyolc napon belül, 
jogvesztés terhe mellett, nekem irásban bejelenteni 
sziveskedjenek. 

Baja, 1944 augusztus 24. 
Szélinger Jenö 
gyógyszerész, 

Baja, Erzsébet királyné-utca 28. 
"Keresd" gyógyszertár. 

Atveszem a Csengeri Rezső tulajdonát képezett 
felsőábrányi (Borsod mcgye) "Angyal''-hoz címzett 
gyógyszertárat. Felhívom a gyógyszertár esetleges üz
leti hitelezőit, hogy követeléseiket - különbeni mcl
lőzés terhe mcllett - nálam irásban jelentsék be folyó 
év szcptcmbcr 2-ig. 

Felsóábrány, 1944 augusztus 24. 
Lemberkovics Emö 

gyógyszerész, 
Felsöábrány, Borsod megye. 

Felhívom a Sásdi (Schöffer) Im;e tulajdonát ké
pezett Budapest, IV., Váci-utca 57. szám alatti "Aes
culap" gyógyszerár üzleti hitelezőit, hogy követelésci
ket nálam nyolc nap alatt irásban bejclenteni szives
kedjenek. Későbbi felszólítást figyelembe nem veszek. 

Budapest, 1944 augusztus 24. 
Kutl Kálmán 
gyógyszerész, 

Budapest, IV., Váczi-utca 5'7. 
"Aesculap" gyógyszertár. 

Felhívom az aknaszlatinai "Szent István" gyógy
szertár összes hitelezőit, akik özv. Steuer Jenőnének 
vagy magának a gyógyszertárnak hitelt nyújtottak, hogy 
követeléseiket nyolc napon belill eimemre cljuttassák, 
mert késöbb érkező követeléseket figyelembe nem 
vehetek. 

Aknaszlatina, 1944 augusztus 24. 
Sóbányi Gyula 
gyógyszerés7, 
Aknaszlatina. 

Felhívom Gonda Armin tulajdonát képezett Bia, 
Horhy Miklós-út 14. szám alat ~i "Magyar Korona" 
gyógyszertár üzleti hitelezőit, hogy követeléseiket nyolc 
napon belül írásban hozzám bejelenteni szlvesked)e
nek különbeni mellözés terhe mcllctt. 

Bia, 1944 augusztus 24. 
Bartók László 
gyógyszerész, 

Bia. 

Atvettcm Székely Sándor kecskeméti "Isteni 
Gondvisclés"-hcz címzett gyógyszcrtárát. Felhívom a 
gyógyszertár cseUegcs üzleti hitelezőit, hogy követelé
seiket nálam hat napon belül jelentsék be. Ezen túli 
bejelentéseket nem veszek figyelembe. 

Kecskemét, 1944 augusztus 24. 
Tóth Antal 

gyógyszerésl, 
Kecskemét, Csongrádi-utca. 

"Isteni Gondviselés" gyógyszertár. 

Felhívom a Szabó Aczél István tulajdonúban volt 
Nagyvárad, Mussolini-tér 8. szám alatti .,Hungária" 
gyógyszertár esetleges Üfleti hitelezőit, hogy követe
léseiket nyolc nap alatt jelentsék be eimemre irás
ban, különbeni mcllőzés terhe mellett. 

Nagyvárad, 1944 augusztus 24. 
Szerdahelyl Liszló 

gyógyszerész, 
Nagyvárad, Mussolinl-tér 8. 

,,Hungária" gyógyszertár. 



KiahirdetéMk ~ dUÚiltúli katollkua kör- ,...... ........... ~ terib-
D)'élá13:aoo p forplmú QÓQ8Zel'· ...... ~ ............ 1 

....._. ~~ Mllldla u6 t.- P, ftlllla bell- tiramat, reformitus Q(llekezet-~ Korosy Kúob' QóiY-
yeJ l 50 P. Bet61tea46 AIIAioll.,_allüdeMie tel biró ~irt. Nqyobb szeN1z ecybavi ldlelft61re lebe-
~.::6. ~'!1'.!. .fr-:::=. '::*.r:i! forplnn\n4J riflietek. CJm a ld- t6le1 approbélt kolledt vqy kol-
Íiálllldat lltJ&a 1. P. AaiAitlllaeeA ad6baD. lelinát miel6bb felveaz. l'lzet6si 

Hl6rt.& - Lapdna _... dtlbea. l•la•lr. Vtlh Lúll6 6DaDd6 muD- fl6nyeket utolaó kODdlclók köz-
.. _.__..... ll kat6nl é11úra okl. Mll)'ek á lWvel kérem. Kés6bb patikárnat 
--•• lll • az orosz teét urak a.tve. -~"nlJmútát k6ri, fl- b6rbeadom. lqjobban pótolja a "8ámmon" ...,.. 

'ID8Q8l' tea. - 20, 50 & 100 a-os ze* ii6DYek mecJel61Wvel, ...,_ a ,,8zentbéroJnúl" oógyszer-
CBOIDQolúbaD beaerezhelO az miel6bbl belépésre. tér keres állandó munkatársul 
6azel uaodroi\118Wm6l K68zl- .BJad6 AllriQed.,_: 00 db 1oo teljesJoiÚ n6i gyóeyszerészt. Fi-
t6je: Vldovazky Istvén QóQBZe- gr-08 porcellántéJely fed6llel, 80 zet6et iaények az el6bbi kondi-
risz, IYÓQDÖV~ykeresked6, db 25 ll'-o& zöld porilve~ be- clók me1Jelöléa6vel. 
B6khdm'OD. csiszolt OveldUióval, 30 db 25 l&eRbd keres cserébe alicerinért, 

B..& "Fekete Su" QóQazertér Jl'-08 feb6r folyad6k Ov81 becal- Ideál-pólyáért V&Q más külön-
oldeveles, ..U., DaQ praxlsó szolt Ove~dqóval, 50 db 800 ll'- ~qealépn ,.8zent Héromál'' 
nem okleveles bmDek vqy 08 kék folyadéküveg becaiszolt IYÓI)'8Zel'tÚ', BaJa. 
urak ajAnlkodllét k6ri ftzeté8i üve1dU16val különböz6 beéletett ~ bécskai DaQköz-
flények JneiJelölWvel. Belép68 feliratokkaL Eladó tovébbé 50 db -'Iben, 75.000 forlalommal, elcae-
azoDDBl. gyógyiiZet'túi fiók és e_JY 7 literes ré1ném. nagyobb fol'lalmúval 

Nauw&*6t (Szatmér m.) Foltinek desztU.Wó k68zül6k. UV81minték készpénz riflzetéuel, lebet6leg 
Aurél okl. vaay nemokl. kolleaét a lap kiadóhivataléban megte- Bécakiban vao Dunéntúlon. Clm 
keres, ki románul tud, miel6bbi klnthet6k. 10 q Cera fiavat és "Csere" jeligén a ldadóban. 
belépésre. Feltételeit közölje. 3 q Atropin sulf.-ot eser6lnék 1arb4oa (Bihar m.) Wieland Gyula 
~ Sérk6z1 Qógyazertér Amidazopbenért. Sz.fves ajénlato- Q6Qszerész appmbüt, okl V&Q 

keres DaQ Qakorlattal rendel- kat toribbl~ b61yeael ellitva nemokl. hölQek 68 urak 'aJénl-
kez6 fiatal okleveles munkatérs- ~tand ed6ny Jelll6n a kiadó- kodllét k&l ü1aDd6 munkatérs-
n6t. Fizetés 800.- peng6 á el- hivatal toribblt. nak, ~ fléoyek lmeiJelölé-
létú laké .. l. h6kel7lafd. "V6danQal" Q6gyazer- s6vel. Az Mlú bet6ltend6 · októ-

Badapest. DL, ...,.._.. ll. Szent- tér keres miel6bbl belép68re tel- ber 1-én, de esetlel bamaribb is. 
16rinc:zy Béla keres okl. jómo- jesjop hG!Det 68 nem katona- I..akút és ellétút ad. 
dorú hölQet, VBIY ld6sebb urat köteles urat. Fizetés mepuezés 
éllandó kondiclóra. azerlnt. l'ol7tatúa a klfttkell oldalon ! 

Fontos! 

Ujb61 kaphat6 
a term,aetH .A• -vitamint (nem carotint) tartalmaz6: 

VITAPLEX uA"-OLAl-Chinoin 
1 kcm - 30.• l. E. 

Hámszövetek védelme. Növekedés biztosítása. L á t ó b i b o r 
r e g e n e r a t i ó j a. Renyhén gyógyuló se b ek, fekély ek 
g y ó g y í t á s a. 



Folytatis az elözö oldalról! 

15 napos klsegitésre sürgősen keres 
okleveles urat vagy hölgyet 
gyógyszertár Szigetszentmiklós. 
Ugyanott hetente vasárnap reg
geltől hétfőn délig állandó kise
gltés. ~rdeklődni lehet budapesti 
telefonon is: 259-114. 

Fiatal, teljesJogú gyógyszerész, izr. 
vallású, gyógyszertárban, labora
tóriumban, gyógyszervegyészeti 
gyárban bármilyen elhelyezkedést 
keres. Megkereséseket "Azonnali 
elhelyezkedés" jeligére a kiadóba 
kérek. 

A belatinci (Zala m.) gyógyszertár 
vezetésére férfi vagy nö kollegát 
keresek elönyös feltételek mellett. 
Kellemes, jó kondicló. Részletes 
ajánlat: "Mária" gyógyszertár, 
Nagykanizsa küldendő. 

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

Blksú.d gyógyfürdő (Szatmár vm.) 
idénygyógyszertárába a szeptem
ber 30-lg tartó ldényre teljesjogú 
vezetőt, eselleg bér:l6t keresek. 
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. 

Rakamaz (Szabolcs m.) Folkmann 
Ferenc gyógyszerész úr négy heti 
kisegltésre okl. munkatársat ke
res mielöbbi belépésre. Szives 
ajánlatokat kér az igények meg
jelölésével. 

Budapest, "Segitő Mária" gyógy
szertár (VI., Teréz-körút 22.) ve
zető kollegát és munkatársi kol
legát keres, lehetőleg azonnali 
belépésre. 

Bódvaszilas, Lukács Imre gyógyszer
tárába havonta 1-2 hétre teljes
jogú kisegltőt keres fizetési igény 
megjelölésével. 

Monor, Szüts Sándor okleveles vagy 
nemokleveles fiatal kolleginát 
vagy kollegát keres állandó kon
dlcióra, teljes ellátássaL 

Párkiny (Esztergom mellett). Allan
dó munkatársl állásra okl. höl
gyek és urak ajánlkozását kére~ 
Nagy István gyógyszerész. Ugyan
itt technikai állás ls betöltendő. 

Mlskolc, "Szent István" gyógyszer
tár okleveles kolleginát keres 
azonnaira kedvezö feltételekkeL 

Budapest. "Vfgszlnház" gyógyszer
tár, V., Szent IstvÍn-köi."Út 20. 
nagy gyakorlattal rendelkező höl
gyek és urak ajánlkozásflt kéri, 
fizetési igények megjelölésével. 

Nagykároly, Nonn János okleveles 
urak vagy hölgyek ajánlkozásflt 
kéri a fizetési gények megjelölé
sével. Lakást l!s reggelit ad, ked
vező élelmezési viszonyok. Betöl
tendő megegyezés szerint. 

Zalb6 (Szllágy m.) Fekete Endre 
gyógyszerész keres okl. vagy nem 
okl. nő vagy férfi munkatársat, 
fizetési igények él előbbi kondl
ciók megjelölé .. ével. 

Budapest. "Pálffy IYÓIYaeriár, (Il., 
Zsigmond király-útja 16.) azon
nali belépésre okleveles munka
tflrsat keres. 

NagybányL Idősebb hadmentes férfi 
vagy nagypraxlsú, teljesjogú nő
gyógyszerészt keresek nagyobb 
forgalmú gyógyszertáram vezeté
sére átlagon felüli javadalmazás
sal, eselleg szltzalékos alapon hu
zamosabb Időre Az állás 1945 ja
nuár l-én feltéllen betöltendő. 
~rdeklődők a kovetkező eimre fr
janak: Kassay Kálmán úr, Hun
gária Vegyi ~s Kohó Múvek, 
Nagybánya. 

Forgalmas vidékvárosi gyógyszertár 
bérbeadó Pestrnegyében kaució
val. Budapest, Sip-u. 19. III. 19. 

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

Hontmegyel jóforgalmú, áruval jól 
ellátott, 4 szobás komfortos la
kással rendelkező gyógyszertára
rnat elcserélném, ha kell ráfize
téssel, olyan lehetóleg dunántúli 
gyógyszertárral, ahol polgári is
kola vagy gimnázium van. Szíves 
érdeklődök irjanak .,Gazdag vi
dék" jeligére a kiadóba. Továb
bítási bélyeg melléklendő. 

Debrecenben dr. Mlhalovits Jenó 
gyógyszerész úr •okleveles vagy 
nem okl. kolleginák ajflnlkozását 
kéri, fizetési igény megjelölésé
vel. 

Budapest belterületi gyógyszertár jó 
praxlsú, teljes jogú kolleginát ke
res. Szives ajánlatokat .,Főút
vonal" jeligére fizetési igények 
megjelölésével kér. 

Bals. peruvlanlt. Folia Sennae-t 
adok cserébe Phenacetinért, Ami
dopyrinért. trdeklődéseket továb
b[tási bélyeggel ellátva ,.Gyors 
csere" jeligére a kiadóba kérek. 

Bácskal járást székhelyen gondnok! 
állás betöltendő magas dotáció, 
teljes ellátássaL ·Teljesjogú, nagy
praxisú urak vagv hölgyek ajánl
kozását kérem ,.Bácskai" jeligére 
a kiadóba. 

Budapest, ,.Uránia" gyó~ryszeriár 
(V., Szent István-körút 7.) Tóth 
József gyógyszerész úr azonnali 
belépésre heti négy napra állan
dó kisegitőt keres. Okl. vagy 
nemokl. urak vagy hölgyek ajánl
kozásflt kéri. 

Budapest, ,,Szerecsen" gyógyszertár 
V., Dorottya-utca 13. állandó al
kalmazásra okleveles munkatárs
nőt keres. 

EGD:SITETI' 
GY0GYSZER2SZI LAPOK 

Szerkeszt6ség_ és kiadóhivatal: Bu
dapest, IX., Ullöi-út 21. T.: szerkesz
•5ség 385-124, kiadóhivatal 186-546. 
Megjelenik minden szombaton. El5fi
zetési ár: negyedévre 15.- pengő. 
Ea11es szám ára 1.20 peng5. Posta
takarékpénztári csekkszámla: 50.212. -A aerkesz~ri Lacberer Tamás, 
a Idadllsén n. . Wolfl Lajos felel. 

DARMOL GYÓGYSZER
VI!GYÉSZt:TI 
GY AR K. P. T. 

A 220.000/933 az. BeiDgy•la. readelet azerla 

DARMOL csak eredeti 
Budapest, XIV., Hungérla-krt. 14. 

Telefon: 497-597. csomagban érusltható 

N7omatoü vargyul Máté Emi kiSDJ'VDJ'OmdáJában Budapest, vm., J6aef-utca 41. u. - Telefon: 139-259. 
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