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A magyar gyógyszerészet hivatásrendi 
, 

megszervezese 
Egy-egy ország társadalmán belül mínden 

hivatás-csoportnak szüksége van külön szcTve
zetre, mely a szakmai közös érdekek védelmét 
szolgálja. Ez nem az új idők követelménye, hisz 
tudvalévően hasonló célokat szalgáltak a céh
szervezciek a középkor századaiban. Nincs 
ugyan kifejezett nyoma, de feltehető, hogy a 
különböző országok gyógyszerészeinek minde
nütt megvolt a maga céh-rendszerű érdekvé
delmi szerve, amelyen belül saját ügyeiket ön
állóan intézték Ilyen ere~tre ... vallanak a nyu
gati országokban a XVII-ik és XVIII-ik század
ban alakult gyógyszerész-grérniurnak és ha
sonlók. 

A magyar gyógyszerésztársadalom - amió
ta ilyen vonatkozásban rendi öntudatról ésszer
vezettségről beszélhetünk - három élesen el
határolt rétegből tevődik össze. Az első vonal
ba a gyógyszertártuLajdonosok tartoznak, akik 
közös gazdasági érdekeiket korán felismerve, 
már a mu1t század elején megalkották a maguk 
első gazdasági szervezetét. Köztudomású, hogy 
a Budapesti Gyógyszerész Testület 1809-ben 
alakult, tehát 135 éve áH fenn. A Magyarorszá
gi Gyógyszerész Egyesületet 1872-ben alapítot
ták, ez volt az első országos jeUegű (tehát a vi
dékre is kiterjedő) tulajdonosi szervezet. A 
megelőző időkben az Ausztriában muködő 
gyógyszerész-grémiumokhoz csatlakoztak szór
ványosan a magyarországi - főleg a német 
eredetű - gyógyszerészek. Ogy a Budapesti 
Gyógyszerész TestüLet, mint a Magyarországi 
Gyógyszerész EgyesüLet kezdettőL fogva hibát
lanu[ végezte funhcióját az érdekvédeLem te-
1'én. Ez utóbbi kü[önösen az 1922 évi ú.jraszer
vezés óta elismerésreméltó komoly munkássá
got fejtett ki és eredményeket ért eL A tagok 
megbecsüléssel voltak mindkét egyesület iránt, 
aminek szemmelláiható kifejezése az egyesiHe
tek vagyoni fejlődése volt. úgy a Hegedlis Sán
dor-utcai, mint az Aggteleki-utcai székházakat 
a mindenkori vezetőségek iránt bizalommal lé-

vő, a közért áldozatokra kész gyógyszerészek 
adományai hozták létre. 

Az aLkalmazotti tábor a mult évszázad má
sodik felében teljes szervezetlenségben éltc: nap
jait. Egyes csoportosulások a baráti kör vagy 
legjobb esetben az asztaltársasági összejöv~telek 
kereteit nem igen lépték túl. A céltudatos és 
nyilvános érdekvédelmi szervezkedés csak 1906-
ban vette kezdetét. Az eleinte kissé bátortalan 
és erőtlen mozgalmak igazi szociá'lis sikereket 
csak az utóbbi évtizedben értek el. Minden idők
ben voltak agilis, tettrekész és messzibb hori
zontra tekintő vezetői az alkalmazotti érdek
védelemnek - ezt elismerjük - mindamellett 
tagadhatatlan tény, hogy az alkalmazotti egye
sület által ébrentartott szociális mozgalmak leg
több sikert (és a sikeres beteljesedés legtöbb 
reményét) Urszinyi Károly elnöki vezetése mel
lett érte el. Igazán csak a véletlenen múlt, hogy 
a gyógyszerészi törvény, mint az alkalmazotti 
vágyak és célkitűzések foglalata közvetlenül a 
beteljesedés előtt bukott el. A pécsi közgyűlés 
óta a tulajdonosi és alkalmazotti érdekvédelem 
közös p[attformra helyezkedett és nagy körül
tckintésse'l, a részérdekek, ám egyúttal a fel
sőbbrendű kari érdekek összeegyeztetésével, 
kollegiális megértéssel igyekeztek az egyete
mes gyógyszerészi célokat elérni. 

A kari társadalom harmadik és legkisebb 
csoportja azokból a gyógyszerészekből :iii, akik 
szakmai munkakörben ugyan, de nem patikák
ban, hanem kűlönböző közületeknél vagy roa
gáncégeknél tisztviselői minőségben keresik ke
nyerüket. Ezek lényegileg nem tartoznak sem 
a gyógyszertártulajdonosi, sem a gyógyszerész 
alka1mazotti réteghez, mert érdekeik és problé
máik mind a két csoport adottságaitól meröl.>en 
kűlönböznek. Miután azonban a tulajdonosi 
egyesületekbe nem léphettek be, mert ezt az 
alapszabályok nem tették lehetövé, egyrészük 
az alkalmazotti egyesületben keresett o'lyan 
szervezetet, amely időnként a külön tisztviselői 



kívá11ságok mögé sorakozva azoknak erőt vagy 
legalább is nyomatékot tudott kölcsönözm. 

A gyógyszerészi rendnek van egy negyedik 
állománya is, ez azonban érdekvédelmi tag'ialás 
szempontjából számításba nem jön. Ide tartoz
nak az oklevéllel rendelkező, de a pályáról ön
ként lemaradó gyógyszerészek, akik i'llatszer
tárakban, drogeriákban vagy olyan kereskedel
mi ágazatokban helyezkedtek el, amelyeknek 
semminemű érdekközössége a gyógyszerészet
tel nincs. A kar mindenkori felfogása az volt, 
hogy akik a pályát akár időlegesen, akár végle
gesen elhagyták, azok képesítésük ellenére sem 
tartoznak a gyógyszerészi rendhez, tehát a 
gyógyszerészi érdekvéledem szervezeteit sem 
vehetik igénybe. 

Ez volt a helyzet egészen a folyó év június 
haváig, amíkor a magyar társadalmi és gazda
sági életre egyaránt sorsdöntő változások során 
bizonyos történések küszöbéhez érkeztünk. Az 
a szellemi áramlat, amelyet az új kormányzat 
képvisel, a "ki-ki a maga szerencséjének ko
vácsa" je'llegü liberális életszemlélet helyett a 
tervszerűen irányított gazdasági termelést és a 
javak egy igazságosabb, méltányosabb elosztási 
rendszerét kívánja életbeléptetni. E cé1 az egyes 
termelési ágak, illetve hivatásrendek teljes át
szervezésével oldható meg, mi.nthogy az új 
irányzat fegyelmezettséget, tökéletes munka
megosztást és racionális termelést kíván. Az ön
kéntes belépésre a~pított szakmai egyesületek 
helyét tehát Mte'lező tagsággal egyetlen hiva
tásszen;ezet kell elfoglalja, amely fegyelmező 
hatalommal van felruházva. Túlnőne je1en cikk 
keretén annak ismertetés, hogy a hivatásrendi 
szervezetek mennyiben lehetnek tényezői az or
szágos politikának is, ezért csak annak meg
említésére szorítkozunk, hogy pl. az olasz fa
siszta rendszerben minden foglalkozási ág or
szágos számarányának megfelelő képviseletet 
kapott s így az ott létre,iött hivatásszervezetek 
a tagok felé gazdasági érdekközösséget alkottak, 
de felfelé politikai erőt is képviseltek. 

Ha tudjuk tehát, hogy a cél nálunk is a 
munkaadót és munkavállalót egybefogó hivatás
rendi szervezetek kiépítése felé vezet s hogy lé
nyegileg ennek érdekében történt a külön tu
lajdonosi és külön alkalm3zotti egyesületek fel
oszlatása, fe'l kell vetnünk a kérdést: 'rnilyen 
-úton-módon tudunk eljutni ahhoz a szervezethez, 
amely a kormányzat fele rendelkezik az egyet
len hivatásrendi alakulat összes kellékeivel? 
Milyen 'legyen az a korporáció, amely. gazdasági 
problémáinkat hathatósan képviselhetl, a gyógy
szerészet százrétű apróbb-nagyobb belső ügyeit 
pedig gyorsan intézheti és végül, de nem utól
jára, amelynek vezetésénél nemcsak a felüLn'Jl, 
de az alulról jövő bizalom is kiJ ejezésre juthat. 

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy e 
többféle célnak és kívánságnak kizáró
lag egy minden gyógyszeTész1·e köte
lező erejií g y ó g y s z e 1' é s z i k a m a-
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r a feleL meg, meLy az iUetekes rninisz
tériumok felé véleményező és indít
ványozó szeTv és autonómiájcinál fogva 
aLkalmas arra, hegy a gy0gys.Gerészet 

ügyeit önáLlóan intézze. 

A kötelező belépésre felépített kamara a 
hivatásrend minden rétegének az ügyek inté
zésére való befolyását helyes arányban, a szám
beli elosztódás szerint biztosítja s 1gy nem tör
ténhet meg, hogy minoritás uralkodjon a több
ségi akarat felett. Önkéntes belépésre alapo
zott egyesületeknél a helyes tagozódás alig, 
vagy egyáltalán nem érvényesül és egyes réte
gek indokolatlanul túlsúlyba kerülnek, ami a 
kari közérdek szempontjából veszedelmes le
het. Példaképen megemlítjük, hogy a Magyar 
Gyógyszerészek Nemzeti Szavetség alapításá
nál - amely szövetségnek 2.013 tulajdonos
gyógyszerész, 1600 alkalmazott-gyógyszerész 
és kb. 200 tisztviselő-gyógyszerész érdekeit 
kellene a számarányok figyelembevéteiével 
képviselnie - a következő rétegeződésben vet
tek részt a kol'legák: 

budapesti tulajdonos 7 
vidéki tulajdonos 74 
gyógyszerész-bérlő 20 
gyógyszerész-gondnok 13 
MABI gyógyszerész 15 
OTI gyógyszerész l 
alkalmazott gyógyszerész 140 
állástalan gyógyszerész ll 
gyáriparnál alk. gyógyszerész 3 
köztisztviselő gyógyszerész . 19 
bornagykereskedő l 
drogista 3 
iUatszerész ~· l 
vállalkozó l 
ügyvéd l 
orvos l 
ismeretlen foglalkozású . . . 10 

Fenti statisztikából megállapítható, hogy a 
2.013 gyógyszertártulajdonos közül 84, tehát 
mindö~sze 40fo - írdd: négy szeizalék - vett 
részt a Nemzeti Szövetség alapításában, amive'l 
szemben az új egyesület birtokába jutott an
nak a közel két milliós vagyonnak, amit az 
egész gyógyszerész-társadalom gyüjLött az 
utóbbi 80 év alatt. 

A teljesség kedvéért meg kell említeni, 
hogy az Országos Gyógyszerész EgyesiLlet a 
gyógyszertár-tulajdonosok 96~/o-at, az Oklev~-
1es Gyógyszerészek Országos Egyesülete pedig 
az alkalmazott gyógyszerészek 76°/o-át foglalta 
tagjai sorába. Amiko1· azor~b~n totciiis , é~ték~í 
hivatás1·endi szervezetet kwanunk felallttam, 
Gkkor rnég ennél is jobb arányszámra kel! tö
rekedni vagyis teLjes s z á z-s z á z a ~ é k r a, 
amit ki~á1·óiag a gyógyszerészi kamara ?ítján 
tudunk e!énti. · 

A kormány hivatfisrendi célkiWzései és a 
gyógyszerészi karnak a karnura fe1.állítás~m vo
natkozó kíván.~ágai teljesen fewk egymust. 



A gyógyszerészi kamara f€lállítása karunk~} 
több évtizedes kívánsága és már közvetlenü1 a • 
hieljesedés előtt állott, arnikor 194:3 december 
14-én a gyógyszerészt:lrsadalom teljessége ál
tal kidolgozott javaslatot az akkori belügymi
niszter a parlament elé terjesztette. Ez a tör
vényjavaslat tökéletesen megfelelt a kari 
kívánságoknak, azt úgy a tulajdonosi, mint az 
ulJ;almazotti kar magukévá tették. Jobbat és 
megfelelőbbet ma sem lehetne kigondolni. 

A decemberben benyújtott javaslat a gyógy
szerésztársada'lom tényleges tagozódásának meg
felelően három osztályt kíván felállítani: l. az 
önálló, 2. a magánalkalmazott és 3. a közalkal
mazott gyógyszerészek osztályait. Egyben ki
mondja, hogy a kamarának tagjai lehetnek a 
tulajdonosok, a gyógyszcrtárvezetők, a gyógy
szerészi gyakorlatot folytató gyógyszerészek, a 
kÖ7.szolgálatban a törvény alapján 'létesült inté
zeteknél, a kamaránál vagy gyógyszerészi köz
érdekű érdekeltségnél alkalmazott gyógyszeré
szek, továbbá mindazon gyógyszerészek, akik 
olyan tevékenységet folytatnak, ame~yhez jog
szabá'ly szerint gyógyszerészi oklevél szükséges. 
Kimondotta a törvényjavaslat, hogy gyógysze
részi oklevélhez kötött tevékenységet csak ka
marai tagok fejthetnek ki, ez tehát a kényszer
belépést jelenti. 

Az ismert kamara-tervezet tehát tökéletes 
megoldása a hivatásrendi szervezettel kapcsola
tcs kormányelgondolások.rt'l3.k, egyben erőteljes 
képvise'letet kreálna a gyógyszerészet gazdasági 
érdekei számára. 

Minden kari törekvés arra kell tehát irá
mtuljon, hogu a gyógyszerészi kamarát minél 
előbb mepvalósíthassuk és ha létrejön, úgy az 
legyen a birtokosa mindazon vagyonnak, amit 
a mapyar gyógyszerészi kar áldozatkész taqjai 
az utóbbi száz év alatt mint szorgalmas rnéhek 
egybegyűjtöttek (Ennek a gyógyszerész va
gyonnak mai forgalmi értéke körülbelül négy
mi'llió pen~ő; beleértve a Budapesti Testület 
vagyonát is!) 

.. 

A kamara előkészítésére, az adatok 
összegyűjtésére, a választás lefolytatá
sára széleskörű jogköTrel megbízott 
k o r m á n y b i z t o s kinevezésére van 
szükség, nemcsak azért mert hónapolc 
telhetnek el a kamam tényleges műkö
désének megkezdéséig, hanem azért is, 
mert a kar sürgősen megoldandó pro
blémáinak sokasága egy erélyes kez1'1 
és kellő szakértelemmel rendelkező 

kormánymegbízottat kíván. 
A kamara felállításával módja 'lenne a 

gyógyszerészi kar egyetemének arra, hogv al
kotmányos keretek között bizalmi alapon válasz
~~za meg vezetőit, tehát olyanokat ültessen ér
dekvéde1mének kormánykerekéhez, akik arra 
valóban alkalmasak. 

Az alulról jövő bizalomra éppen olyan szük
sége van a vezetőségnek, mint arra, hogy felfelé 

lllentö aze krényekben Tu R U L 
s pec i al i sta 

.,T u R u L kötszer kötszergyár 
P R l M A kötszer" 

B pest, ll , Erőd-u. 11. T. 150·049 
------------------~~~---
posszibilis legyen. Egyszerűen elképzelhetetlen, 
és csak elégedetlenségre, visszavonásokra vezet 
- amint arra a multban számos példa volt -~ 
ha az érdekvédelmet olyanok kaparintják ke
zükbe, akik arra egyáltalán nem hivatottak, ve
zetésre alkalmatlanok és szellemileg felkészülve 
nincsenek. Rá kell bízni a döntést a gyógysze
?"észtársadalomra a kamara keretén belül! Egész 
bizonyosan meg fog_juk találni azokat a jó ké·· 
szültségű, becsületes és minden irányú kritikúl 
kiálló embe1·eket, akik a kormányzat intenciói
nak megfelelnek s akikre a magyar gyógysze-
részet sorsát nyugodtan rá lehet bízni. · 

dr. Szósz Tihamér ................................ 
~-~r:ól 

Az Egyesített Gyógyszerészi Lapok 7ttegin
dulásával kapcsolatban számtalan üdvözlő leve
let küldtek kartársaink az ország minden ?"észé
hől. Régi kedves kollegánk és barátunk Vecsey 
Nagy Dezső egeresi gyógyszerész versben fejezte 
ki jókívánatait, amint itt következik: 

Itt küldöm az új lap árát, 
Hogy karolja fel az árvát, 
A vidéken a sok "törpét" 
S "egyenesítse a g ö r b é t!" 
Küzdjetek a tollal értünk, 
Hogy panaszunk s amit kériünk 
Egyenesbe jusson végre, 
S. folyton talpon, telve harccal, 
Szomorúan, sápadt arccal 
N e nézzünk mindig az égTe! 

Megemelve a kalapot, 
Köszöntjük az új szaklapot 
S nagy "Trióját" - szebb szóm nincsen 
Segítse meg a jó Isten!!! 

Szeretettel és barátsággal nyugtázzuk a 
a messzi Erdélyből jött ve1·ssorokat és megnyug
tatjuk poétalelkű kollegánkat: a "görbe" kiegye
nesítését tovább fogjuk munkálni. 

E körül nem lesz hiba. 

• 
A jogadományozásokról szóló multhcti lap-

számunkban azt írtuk, hogy a jognyertesek kö
zül a legidősebb Hort Vikto1· kollegánk, ak.i 
64 étles. E közlést helyesbtteni kell. A legidősebb 
jognyertes ugyanis B a r t ó k L ás z l ú Szat
márnémetiben lakó alkalmazott kartársunk, aki 
7 5- éves és Dolhára kapott jogot. 

Helyesbítésre szorul a palotailvai jognye'f
tesről szóló közlésünk is. Ezt a jogosítványt 
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Magas aktivitású orvosi nén, enyhe 
laxansok kombinációja 

Adoorptiv b'lfert6tlenitlll E redell csomogo16s 60 és 100 tobi 

ugyanis nem Hankó Zoltán csikkarefalvai kar
társunk, hanem if j. H a nk ó Z o l t á n gyógy
szerész, a kolozsvári "Hygiea gyógyszervegyé
szeti gyár" felelős üzemvezetője nyerte el. 

• A Thallmayer és Seitz Rt. közgyűlése attól 
a gondolattól vezérelve, hogy a tanulni vágyó 
gyógyszerészifjúságot, a jövő gyógyszerésznem
zedéket ebbeli törekvésében buzdítsa, úgy hatá
rozot, hogy 1943 évi üzleteredményéből 1250.-
pengőt felajánl a Gyógyszerészhallgatók Segély 
és Onképző Egyesületének azzal a rendeltetés
sel, hogy ez az összeg több jó előmenetelű, szor
galmas és kevésbbé tehetős egyetemi gyógysze
részhallgató között szétosztassék. 

Az előkelő vállalatnak ez a nobtlis gesztusa 
minden dícséretet megérdemel és példát mutat 
más olyan vállalatoknak is, amelyeknek műkö
dése a gyógyszerészi tevékenységgel szaros kap
csolatban áll. 

Reméljük, hogy ez a példa több követőre 
talál a támogatásra ma nagymértékben rászo
ruló szegénysorsú egyetemi gyógyszerészifjúság 
javára. 

A phosphoros égési sebek 
kezelése 
Prof. Straub Walternek (Müncben) a Deutsche Apothe
ker-Zeitungban megjelent közleménye nyomán for

dította: németprónai Wolff Lajos. 

Tisztázottnak látszik az, hogy a phosphoros 
égési sebek kezelésének különleges gyógyszere 
a rézsulfát. Amint számtalan tapasztalat leírása 
mutatja, eddig bevált. Ezért szabad legyen ne
kem ezen kérdéshez gyakorlati szemszögből 
hozzászólanom. 

Visszataszító látvány a phosphoros sebek 
keletkezése. A sebesült bőrén fényesen világító, 
nedves folt ke1etkezik, amelyről rendkívül erős, 
szúrós szagú gőzt fejlesztve phosphor fröccsen 
széjj'el s amellett a seb fáj. A sebesült halálra 
rémül. De tulajdonképpen nem is kell annyira 
megijednie. A phosphoros égés úgyszó1ván egy 
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"hideg" égés. A phosphor körülbelül 44 foknál 
olvad s O foknál kezd égni. Ebben csak az az 
ijesztő, hogy meggyújtás nélkül, sajátmagától 
gyullad meg s a minden más égés oltószerével, 
a vízzel el nem oltható. Azonban nem nagyon 
forró. A tüzes vas sokkal forróbb s egész életen 
át megmaradó heget hagy. A 'Phosphor, égési 
hőfokára való tekintettel, ha maradék nélkül 
égne e1, semmi különösebb zavart nem okoz;na. 
A gyakorlat elenben azt mutatja, hogy a phos
phoros égési sebekben mindig marad el nem 
égett phosphor vissza, a phosphor pedig méreg. 
Ugyanis, ha a phosphor égését el is fojtjuk, a 
seben marad még mindig odatapadó phosphor, 
amelyet eddig csak mechanikusan távolitottak 
el s ez a módszer nehéz, veszélyes. Nézetem sze
rint ezért gyógyulnak nehezen a phosphoros 
égési sebek. Itt tökéletesen csak a kémia, vagyis 
a rézsuifát segít. 

Gyakorlatomból a következö tanulságokat 
vonhatom le: 

Egy nyugati város kórházi föorvosa közölte 
velem, hogy az 1943 szeptember 23-i terrortá
madás éjszakáján körülbelül 100 phosphoros 
égési sebet vettek kezelés alá. Többnyire az ar
con, kézfejeken és az alsó karokon keletkezett 
sérülések vdltak. Onnan ismerték fel, hogy 
phosphoros sérülések, mert a sebek világítottak 
s phosphorszagúak voltak. Mivel a támadás kö
vetkeztében világítás nem volt, könnyen felle
hetett a phosphor rés2lecskéket a bőrön ismerni. 
A nagyobb részeket csipesszel távolították el. 

A támadás e'lőtt 10 liter 5 százalékos réz
suliát oldatot készítettek, hogy szükség esetén 
rendeLkezésre álljon. Amikor az első sebesülte
ket behozták, a rézsulfát-oldat nem volt azon
nal kéznél. Addig tehát vízzel kezelték a sebe
kell. Azt tapasztalták, hogy mindaddi~, amíg 
a phosphoros sebeket víz alatt tartották, meg
szünt a göz képződése, amint azonban a víz le
csepegett, a gőz ismét fejlődni kezdett. 

Az összes phosphoros sebeket előbb 5 per
cen át vízben, majd az 5 százalékos rézsulfát
oldatban fürdették Az arcon keletkezett sebe
ket az oldattaJ átitatot ruhával boro,goaták. Ez
álal a phosphor fekete rézphosphiddá alakult 
át, amely látható lett. 

A kísérő jelenségek nyomban megszüntek. 
A kezelés után sem gőzképződés, sem phospho
reszkálás nem volt észlelhető. A nedves kötése
ket egy napig hagyták fenn. Ezután enyhe ke
nőcs kötéseket alkalmaztak. Az összes sebek, 
még a súlyosabbak is, három hét alatt, hegek 
visszamaradása mellett, meggyógyultak. Az 
5 százalékos rézsuifát oldattal való kezelések
kel szerzett tapasztalataik kitünőek s minden
kinek igen melegen ajánlhatják Azóta haszná
latra kész oldatok állnak állandóan rendelke
zésükre. 

Ezeket az eseteket más esetekkel össze
hasonlítva, amiko,r a sebeket nem kezelték réz
suifát o1dattal, azt tapasztalták, hogy az utóbbi 
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esetekben csak kilenc hónap mulva mutatkozott 
gyógyulás, de a sebek még mindig borzalmasan 
csúnyák voltak. 

Mindezekböl a következő tanulságokat von
hatjuk le: 

Terrortámadás esetén tömegesen viszik be 
a sebesülteket a kórházakba. A betegek elhe
lyezése és ellátása a csekély számú személyzet
zetnek sok idejébe kerül. Pedig a mai idők az 
idővel és anyaggal való takarékosságat kö
vetelik. 

A német börgyógyászok társaságának lap
jában e1sö segélyként a nedves homokot vagy 
nedves agyagot ajánlják. Ezt azonnal keli a 
sebre rakni. Ez rendben is volna. De nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azt, hogy ezzel a vissza
maradt phosphorrészecskéket még nem távoli
tottuk el, hanem ellenkező1eg, még jobban be
nyomtuk a sebbe. A kihűlő phosphor rátapad a 
homokra vagy agyagra s onnan csak igen fárad
ságosan és hosszadalmasan távolitható el. De ha 
a sebet, a fenti esetek leírása: szerint, rézsul.fát 
oldattal mossuk ki, úgy a sebet az eddig láthatat
lan phosphor helyett látható fekete rézphosphid 
vonja be, amely alatt át nem alakult phosphor 
nem marad. Ezáltal a phosphor teljesen ártal
mat1anná lett téve s nem is kell eltávolítani. A 
rézsuliáttal való egyszeri kezelés az egyedüli és 
gyökeres módszer. Ennélfogva a legcélszerűbb 
első kezelésképpen a ned~es homok vagy ned
ves agyag vagy akár egy nedves zsebkendő 
azonnali alkalmazása, majd a rézsuilát oldattal 

való kezelés, anú által már a szakszerű kezelés 
is kezdetét vette. Az orvos részér,e már csak an
nak a megállapítása marad, hogy az összes égési 
sebek el lettek látva-e s nem tapadt esetleg 
phosphor a ruhára is. 

Az első kötés tehát egy nedves, rézsulfát
oldattal átitatott kötés legyen. De úgy találtam, 
hogy a legjobb és legolcsóbb e célból pasztát 
készíteni, amely l százalékos rézsuliát-oldatból 
és fehér agyagból álljon (5 százalékos oldat fe-
1esleges, mert a rézsuilát és phosphor reakció
jának határa l : 1,000.000 körül van). 

A paszta elöirata: 
Rp. Cupri silfurici 

A quae 
adde: 
Boli albae 

10,0 
1000,0 

700,0--1000,0 
m. fiat pasta. 

(Fémedénytől óvd!) 

A phosphoros kezeléseknél a cuprum sul
furicum purum helyett cupr. sulf. crudum is 
használható. A leírt paszta mennyisége 50 égési 
seb kezeléséhez elegendő. 

Kisebb sebek kezeléséhez rézsuifát tartal
mú olaj-víz emulziója vagy ehhez hasonló lini
mentum is használható. 

A pasztát falapoecal vagy akár ujjal ken
jük rá a sebre. A sebet a pasztával ledörzsöljük, · 
majd a sebet újólag bekenve, azon a pasztát 
órákig rajta hagyjuk .. Azt tapasztaltam, hogy 
a phosphor, ha a paszta bevonja, már fél perc 

BETABIO N 
a bevált B1-vitamin készítmény 

tablettákban és injektiok formájában az ismert 

nagykereskedöknél korlátlanul kapható. 

Magyarországi vezérképviselet: Wirth Károly, Budapest, V., Báthóry-utca lG. 
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m.ulva ae :nem vü6git, se nem tejleszt g6zt, se 
nem mér&es már. 

A résulfét-dldatból és ~ lecsa
pódott fekete CuaPI hártyasr.e:rü borítóréteget 
képez. A hatás a hártyaszerü réteg teljes folyto
noasálától függ. Előfordulhat s kémiailag el
képzelhető, hogy a hártya lyukaCSOI lesz, ame
lyen keresztü!l a phosphor lecsapódás nélkül át
juthat. A lyukacsosság úgy küszöbölhetö ki a 
legjobban, ha a rézsuifát oldatot elég vizzel és 
valamely agyagszerü anyaggal péppé kever
tük~. 

A rézsuifát az emberre .nézve nem mérge
zö. Léger, GaUipa, Gautier, Bil~'fd francia szer
zök szerin.t J1 börgyógyászatban kisérlebeztek 
már 0,5 százalékos rézsulfát-oldatnak napi egy
kétszeri intravenás befecskendezésével Több 
napon át 5 kern-t is bead.tak. A bőrbaj nem mú
lott el, viszont a betegek ezt a lónak való gyógy
módot minden további nélkül kiállották. Ez ré
szünkre a phosphor kérdésének elbírálásánál 
igen fontos. 

A dolognak egy másik érdeme is van. Ez 
idö szerint reziink szűkösen van. A sebek réz
suifát oldattal való kinwsásánál nagy a rézsul
fát-oldat veszteség. Az agyaggal készített paszta 
a rézsulfát-oldatot a seben tartja, tehát az ol
dat nem folyik szét s így a rézsullát4dat hasz
nálata a Jeggaiaaságosabb. A paszta egy idő 
mulva a test melegétól száradni kezl. Elég, ha 
vízzel benedvesitjük, hogy ismét pasztasze.rü 
legyen. Ezzel a módszerrel érjük el a rézszulfát 
legkevesebb és legjobb felhasználását. 12 mg 
rézsulfátot használunk ell gr pasztával. 

Reinélem, hogy a rézsulfát-oldattal való ke
zelés bevezetésével a borzalmasnak képzelt 
phosphoros égési sebektól való irtózat csök
kenni fog. 

A mult héten került nyilvánosságra annak 
a 189 gyógyszerésznek a neve, akikaek a belügy
miniszter a zsidóktól megvont gyógyszertári jo
gokat adományozta. Folyamodo több volt ezer
nél, természetes tehát, hogy a ki nem elégített 
folyamodók egy része szigorú kritikával vizs
gálgatja a jogot nyert gyógyszerészek névsorát. 

Két hét előtti lapszámunkban "A nagy 
futamct cím alatt foglalkoztunk a monstre jog
folyamodás esélyeivel és azt mondottuk, hogy 

azobalc a kartármknak, akiknek komoly érdem 
teJciaktében ";ó pontjaik vannak", nem kell a 
döntás miatt izgulniok. O gy látszik ez az eliSze
tes vélemény öaztönözte igen aok kartársu."kat 
arra, hogy levélben keresse fel szerkesztóaégün
ket, rámutatva JcülötWözó vélt sérelmekre, amely 
szerintük a döntéssel kapcsolatban a folyamo
dókat érte. 

Bevcílt technikai berendezéa, hogy ott, ahol 
fes~ltségek keletkeznek, levezetó szelepeket 
alkalmaznak a nyomás csökkentésére. Ezt " pár 
sor ír(Út is ilyen levezetó szelepnek szánjuk a 
jogot nem nyert kartársak méltatlankodásának 
lecsillapítására. 

• 
A május 4-én megürült 43 gyógyszertári 

jog pályázatánál azt tapasztaltuk, hogy a jogo
sítványokat majdnem százszázal~kosan hosszú 
szolgálati idővel rendelkező, többgyermekes, 
katonaviselt gyógyszerészek kapták. Ebből a 
tényból jogosan következtetünk arra - és így 
született meg ,,A nagy futam" című előző cik
künk - hogy ennél a pályázatnál hasonló el
vek szerin.t fog megtörténni a döntés. 

A félreértéseket bizonyára az okozza, hogy 
nem ismertek a jogr>t nye,.t kartának azon ér
demei, amelyeket o. beZügymimszter mé.,.legelés 
r.árgyává tett. Nem. is le'J..~~nt~ic az'Jk, mert a 
javaslatok és a hozzájuk tartozó okmányok h l
v a t a li t i t k o t képeznek. 

• Sok levélíró kartárs kifogásolja, hogy na-
gyobb jogokat nyertek gyermektelen, nőtlen, 
fiatalabb pá~yázók. E.:r;knt~l bizonyára a kato
nai érdemek estek súlyosabban latba. Volt olyan 
fiatalabb kollega, akinek az elmult években po
litikai üldözésben volt része, érthetó, ha az el
szenvedett sérelmek elismertetésére törekedett. 
Sok kartárs egy bizonyos igen fiatal jognyertes 
miatt háborog. Itt se tudunk mást mondani, 
minthogy a jobboldali ifjúsági mozgalmakban 
való vezetőszerepe lett valószínűleg méltányo
san elbirálva. Egy kollega említi azt a szerinte 
k'ilönös esetet, hogy egy családból a 75 éves apa 
és a 40 éves fia mindketten jogositványt nyer
tek. Egy másik kollega arról panaszkodik, hogy 
Gt gyermeke ellenér~ alulmaradt egy két
gyermekes pályázóval szemben. Azt is szóvá
tették, hogy az egyik jognyertes rövid időn be
lül most másodszor jutott joghoz. 

Es hasonló panaszokat hallunk mindenfelől. 

A X A ()pMermla "Pbyl&xla" ()psotoa ,,Pbylula" P H Y L l staphylococcus vaccina. gonococcus vaccina. 
Periuala forte ,.Pbylula" Neurel:pla "Pbylaxla" 

Szériumtennel6 R. T. megel6zö 6s DóiY.itá!l célra. neuralgia és neuritisek győ-
B X 5 állá 3 Poi)'DD "Ph71ala.. gyitására. 

pe,st, ., l I•U. a sz.-vezet ridekez6 ereJé- GelaUDa ater. 10'/e .,Pbylula" 
Vérosi irodája: nek fokozisára. vérzések csillapltására. 

~~~:!~tea 28. Magyarországon csak a ,..P.Aylaxia" terrneJ human szérumokat 
Telefoa: 4U--ala, ._'130. 



Els6soTban tudni kell, hogy a gyógyszertári 
jogad.ományozds az 1876. tui XIV. tc. értelmé
ben a belüwminiszter dhzkT ee i o ná lis 
; o g a. Ez azt jelenti, hogy 1eg;obb belcitám sze
Tint annak czdományozhatja, akinek il.'karja, dön
tését indokoini nem kell. A miniszte1' tetteié7't 
<·~akis politikai úton f ?l~~. FeUeb~zés, panasz
,ehetöség nincs. 

Nem szabad azt sem elfele:jteni, hogy a 
miniszter maga is so~or nehéz helyzetben van, 
ha a kii.Zönbözó szempontokat figyelembevéve, 
az abszolut igazságot aktnja szolgálni. Az igaz
ság refattv: máskép néz ki" ha az egyik oldalról, 
és máskép, ha a másik oldalróZ nézzük, 1ndsfcép 
alulról és máskép feliilr61. A miniszter távolab
bi horizontolc felé tekint, ó politikai irány.mtot 
is képvisel, azonkivül nemzetvédelmi, fajvédel
mi és szocitílpolitikai elgcmdolásai is vannak, 
amiket mind-mind é7'vényesítenie kell. Nem 
könnyű minisztemek lenni. 

A m,tltatlakod6 kartársak Tészére egyetlen 
tanácsunk: amin az ember nem tud váZtoztatni, 
abba - be l e k e H t ö ·r ó d n i. Ez az emberi 
bölcseség egyik alaptétele. Legközelebb ismét 
32 jogra hiTdetnek pálytizatot, akkor 1íjabb le
hetőségek nyílnak a folyamodásTa. 

Az enzimekral 
lrta : Dr. Putnoky István 

(SZef'%6 érdekes cikkének e186 r~sze 1944 
július B-i számunkban található.) 

u. 
Eui .. k a gyógyszertárbaL 

A pepszint 1834-ben Schwann fedezte fel a 
gyomor nyálkahártyájában. Hasonló fehérje
bontó anyagat késöbb az ál1Ktoknál és húsevő 
növényeknél is kimutattak. 

Tulajdonságai: a pepszinnek a többi pro
teázéktól eitértS tulajdonságai vannak. A pep
szin még olyan aciditás mellett is hatékony, 
amelynél a többi proteázék már hatástalanok. 
A fehérjéket (kazein, fibrin, zse'latin stb.) nem 
bontja le aminósavakra, ,;:supán polipeptidekre. 
H6mérséklet opttmnma változó. Rövid időn ke
resztül történ6 behatásnál magasabb hőfok 
(50-60° c-nál l perc), hosszabb időnél alacso
nyabb hőfok felel meg számára (40-50° C"'.llál 
l 6ra). Legjobb bontó hatását 1,4-2,5 pH-nál 
figyelték meg. 

A klere8aedelemben forsalomba kerülő pep
szinkészitrilények a pepszin meUett egy enyhén 
savanyú közegbeft hatékony proteábét is tarta!
~ 4 katepszint. A katepszin 3,5-4 pH 
mellett a lelha1lékonyabb. 

El6á1Utáa. A pepszint túlnyomórészben a 
sertésgy~ :ny~áb61 állitják elő. (A 
sertésgyomor átlagos súlya 600 gr, ebb61200 gr 

Perc~r61l1on oclaoolhot6 kordlot6nlkum, 
Oveo 6 100 or P 2.53, t.lár p 1.52 

• • 210 • p oU6, • p 3.17 

• • 
~·--~'' IMHMCIO ÉS LIOUIDUM 
Anllphlooilflcua hot61ú n6vinyj ..,.le 
6s lipoid készlimin y. 
Doboz 6 3 amPVIlo P 512. fel6r P -.» 

• • 6 .. .. '·"· • p -.n 
N H 10 & p 14.96, H p 1.117 

Ovect 6 10 Ilf P 5.60, felár P .... .33 
.20. PUO.P-J6 

~~.~ 
KENOCS 
Seblcezelúhez 
Tubua 6 30 or P 2.3~. fel& P -.:2 
Ké:deloclásban fo odható. 

l : i 
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"TERLA" GYÓGYSZERÉSZEK 
SZÖVETKEZETE 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 címkék, 
Kartonok állandóan raktáron 

A "TERLA" A GYÓGYSZERÉSZEKÉl 

nyá:lkahártyája.) Ritk.ábban marhagyomorból 
(marhagyomor átlagos súlya 2,5 kg, amiből 1,2 
kg nyálkahártya). A gyomornak az ú. n. fundus
mirigyei tartalmazzák a legtöbb pepszint, míg 
a kardia és pilórusz csak keveset. 

A gyomro(hosszában fel.metszik, a bennék
től mosással megtisztítják s a nyálkahártyát :le
fejtik. 

A nyálkahártyát ezután megőrlik A meg
őrölt nyálkahártyából a pepszint kétféle mód
szerr·el vonhatják ki, ú. m.: 

l. közönséges hőmérsékleten több órán ke
resztül 5°/o-os alkohollal (esetleg glycerinnel 
keverve) extraháTják vagy 

2. a vagdalékot háromszor annyi 0,50/o-os 
sósavval va~ l Ofo-os foszforsavval, 1-2 napon 
keresztül 40 C hőmérsékleten többszöri rázo
gatás mellett állni hagyják. 

Akivonatot szűrés után 45° C vakuumban 
besüríti.k, iUetve beszárítják. 

Az így kapott nyers pepszin a nyálkahártya 
súlyának kb. 80fo-át teszi ki s hatása 1:800-hoz, 
ami annyit jelent, hogy 2 óra alatt l gr nyers 
készítmény 800 gr megalvasztott tojásfehérjét 
képes megemészteni. 

Alkalmazása. Az emésztőrendszer zavarai
nál, e'légtelen gyomornedvnél, étvágyjavítóként, 
borokban, különböző gyógyszeralakokban ren
delik. 

Nézzük most, mit ír elő a Magyar Gyógy
szerkönyv, melynek előirata különösen hatás
fok szempontjából érdekel bennünket. 

PEPSZIN 
A juh, sertés vagy borjú gyomornyálkahártyi,Í

jából nyert fehérjét oldó enzyma, amely rendsze
rint cukor vagy tejcukor porral elegyítve kerüL 
forgalomba. 

Egyesített 

G Y. LAPOK 

Fehér vagy kissé sárgásfehér, sajátságos, de 
nem kellemetLen szogú, édeskés ízű fínom por. 
Egy sr. pepszin 100 sr. vízben csaknem tiszttín ol
dódik, az otdat semLeges vagy atig savanyú. 

Fehérjét otdó hatásáróL a következőkép győ
zödjét meg: 

Osztass et tágasabb hengerpohárban 10 per
cig forró vízben főtt friss tojásnak kihű!t, hártyá
jától megtisztított és szitán (IV) áttört tehénéből · 
10 gr-ot 95 kcm víz és 2 kcm higitot sósav elegyé
veL. Tégy a foLyadékhoz 0,1 gr pepszint, melyet 
etőbb 3 kcm Langyos vízzet dörzsöLtél eL. A!Lítsd a 
poharat állandóan 40-45°-on tartott vízfürdőbe 
és keverd tartatmát 10 percenként. A megaLvadt 
fehérjének, az igen csekéLy hártyás maradékot nem 
tekintve, LegfeLjebb 3 óra alatt teLjesen feL kelL 
oldódnia. 

A pepszin 0,25 gr-ja kis kvarctégeLyben etegetve 
Legfeljebb 0,5°/o hamut hagyjon hátra. 

Osztott porok alakjában rendelt pepszint via
szos papírhüvelyben, oldatát pedig szüretleniil 
add ki. 

Sötétszínú üvegben tartsd. 

2. Carboaeid c. Pepsino (Richter). 
Tablettánként 0,25 gr karboacidat és 0,25 

gr pepszint tartalmaz. 

3. Acidolpepsin. 
Az acidolpepsin nem más, mint az acidol

nak és pepszinnek tablettás formában elkészí
tett keveréke. 

Az acido'l vagy betamklórhidrát képlete: 

CH2N(CHa)aCl 
l 
C0 2 H 

Színtelen, vízben igen jól oldódó kristályok. 
Sósavtartalma 23,80/o. Vizes oldatban erősen 
hidrolizálva esik szét. (A jelenlévő sósav 400fo-a 
disszociál.) Magában is, mint a "szilárd sósa vat" 
diszpepsziánál rendelik. 

Az acidalpepszin tabletta kétféle erősség
ben, I. és Il. kerül forgalomba. 

Az I. összetétele: acidol 0,4 gr, pepszin 0,1 
gr, tejcukor 0,25 gr (erősen savanyú), . 

a II. összetétele: acidol 0,04 gr, pepszm 0,2 
gr, tejcukor 0,25 gr (gyengén savanyú). 

4. Pankreatin. 
A pankreatin a hasnyálmirigy terméke, me

lyet az állatok pankreászából állitanak e'lő s a 
készítmény a pankreász fermentjeit tartalmaz
za. Ezek közill különösen kiemeljük a tTipszin, 
Upázé és amilázé (diasztá~é). 

Tripszin. A technikai készítményekben lévő enzym 
8,2-10,2 pH jelenlétében (tehát lúgos közegben) fejti 
ki optimális hatását. A hőmérséklet optimum szoros 
összefüggésben áll a pH koncentrációval, pl. 8 pH 
mellett az optimális hőfok 55° C körül van. 

Ltpázé. A zsírokat zsírsavakra és glycerinre bontjlt. 
Lúgos közegben hat. Optimális höfoka 40° C. 

Amilázé. A keményítöt igen rövid idö alatt mal
tózéra és dextrinre bontja. A leépitést a konyhasó 
0,30fo-os oldatának jelenléte meggyorsítja. Optimurna 
37° C és 6,8 pH. 



Előállítása. A pan.kreatint sertés vagy mar
hagyomorból állítják elő. A hivatalos készítmé
nyeket sertésgyomorból készítik (a marhagyo
morból nyert enzim hatáskészsége ugyanis a 
sertésénél gyengébb). 

A gyomrot felaprítják, klorofor:mos vizzel 
áztatj'ák, majd kipréselik. A folyadékból a ki
vont anyagot alkohollal vagy acetonnal kicsap
ják. A csapadékot centrifugálás után 40° C-on 
kiszárítják. (A kivonat mennyisége rendszerint 
a mirigy 5-6°/&-át teszi ki.) A kivonat - mely 
az enzim me.'llett még sok szennyezést tartalmaz 
-sárgás színű, vízben rosszul oldódó por. 

A technikai célokra szolgáló panicreatint a 
következőképpen állítják elő. A mosott vagy 
friss mirigyet vízben áztatják, majd kipréselik 
s a szűrletet 45° C-on áramló levegőben vagy 
vákuumban kiszárítják. 

Alkalmazása. Gyógyászatban emésztési za
varoknál (hasnyálmirigy csökkent működése 
stb.), sebkezeléseknél (nehezen gyógyuló sebek
nél), bőrbántalmaknál. 

Iparban: Cserző-, textiliparban, zselatin- és 
enyvkészítésnél. 

A pankreatinról a gyógy~rkönyvben a 
következőket olvashatjuk: 

PANKREATIN. 
SeTtés vagy szarvasmarha hasnyálmirigyéból 

nyert különbözö enzymák ~evedéke; n. keményUöt 
semleges, a fehérjéket gyengén lúgos vagy gyengén 
savanyú oldatban egyszerűbb vegyilletekre bontja. 

Sárgásfehér vagy szürkés, sajátos, de nem kel
lemetlen ízil és szagú por. Vízben részben és csak 
lassan oldható, szeszben oldhat.atlan. 

Keményítőt oldó hatásáról a következőkép 
győződj meg: 

Oszlass el rázogatással 100 kcm-es hengerpo
hárban 3,75 gr szitán (IV) átdörzllölt keményítö
port 10 kcm vízben. Forralj megmért 200 kcm-es 
hengerpohárban 75 kcm vizet, öbUts hozzá óva
tosan a keményítő-keveréket kétszer 5 kcm hideg 
vízzel és forrald a keveréket, míg átlátszó péppé 
vált. Pótold az elpárolgott vízmennyiséget és hútsd 
le a 95 gr pépet 38-40°-ra. Oszlass el kémllJcső
ben rázogatással 0,15 gr pankreatinport 5 kcm vfz
ben és elegyítsd a péphez. Tartsd a keveréket 
továbbra is 38-40°-on 15 percig. A folyóssá vált 
pép 0,2 kcm-e 100 kcm-re higítva egy csepp kalium
jodidos jod-oldattól vöröses színúvé válhat, de nem 
kékül meg. 

Fehérjét oldó hatásáról pedig a következő
képpen győzM.j meg: 

Elegyíts 50 kcm-es mérőlnmbikban 30 gr víz
hez pontosan l kcm 0,1 n.-nátronlúgot. Oszlass el 
a folyadékban dörzsölésset 0,10 g caseint s tartsd 
a keveréket 40°-on legfeljebb félórán át, míg a 
easein feloldódott. Egész!tsd ki a lehútött folya
dékot 50 kcm-re és rázd jól össze. Oszlass el 0,10 ar 
pankreatint dörzsBléssel 500 kcm vízben. Elegyíts 
kémlőcs&en a casein-oldat 5 kcm-éhez a jól ösz
szerázott pankreatin keverékéből 2 kcm-t és 3 kcm 

vizet a tartsd e keveréket 38-40°-on egy órán át. 
A folyadék 3 csepp ecetsav (l kcm tömény ecetsav, 
10 kcm víz és 10 kcm szesz elegye )hozzáadására 
gyengén opálossá válhat, de benne csapadék fél 
óra alatt se keletkezzék. 

Sötétszínű üvegben tartsd. 
Csak a legszükségesebb mennyiséget tartsd 

készlet ben. 
Ha az orvos a pankreatint adagokra osztva ren

deli, az adagokat gyomorsavban nem oldódó tokok
ban add ki. 

5. Pankrin tabletta (Richter). 
A pankrín tabletta a hasnyálmirigy összes 

emésztőfermentjeit tartalmazza. A gyógyászat
ban a hasnyálmirigy elégtelen müködésénél és 
az ebből ~redő szövődményes bántalmaknál 
rendelik. 

6. Pankrin liquid (Richter). 
A pankrin liquid hasnyálmirigy glycerines 

extrakturnát tartalmazza, melynek 2 kern-e 
egyenlő hatásértékű a gyógyszerkönyvben hi
vatalos pankreatin 0,15 gr-jával, illetve annak 
aktivitásával. 

7. Pankrin pulvis (Richter). 
A hasnyá1mirigy ení?:_nljeit tartalmazza. A 

lokális therapiánál használják. 
8. Dipankrin (Richter). 

A dipankrin nemcsak a hasnyál.'llirigy 
emésztő enzimjeit, hanem a dnodénum ható-
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ZELlO-PASZTA 
~ 

30 gr-oa tubusoleban ,. 
250 gr-oa dobozoleban 

gy6gyárunagykereskedcSnél 
ismét kaphat6 l 

anyagait is tartalmazza. Egy tablettában O, 15 
gr P. H. IV. pankreatint és 0,05 gr duodénum 
szi.kÍrumot táWunk. 

9. Pankreás diupert (Krau.sz}. 

A hasnyálmirigy fermentjeit (amilázé, li-

pázé, tripszin) tarta:lmazza. Tabletta alakban és 
ken6c:sformában ket'\il forgalomba. 

10. Pangrem& (Kali-Chemia, Berlin). 
Vizben úgyszólván oldhatatlan, barnásszinü 

por, mely gyengén savanyú izii. Kb. 100/o cser
savat tartalmazó pankreatin készítmény, melyet 
a pankreatinnak vizes oldatából- szabadalma
zott eljárás szerint - csersi1,TVal való kicsapás 
útján állitanak eia. • 

Ezekben foglaltauk össze az enzimekről szó-
ló ismeretünket. TeljeSség kedvéért meg kell 
emlitenünk, hogy a fent ismertetett készítmé
nyeken kivül több olyan hivatalos gyógyszerünk 
és galenusi készítményünk használatos, melyek
nek el6állításánál az enzimek játszanak jelentős 
szerepet. Ilyenek pl. a tejsav, alkohol, ecetsav, 
málnaszörp stb. Tekintettel azonban arra, hogy 
ezekben kész állapotukban e~ már nincsen 
s e16állitásukat mindnyájan jól ismerjük, bö
vebben nem szükséges velük foglalkoznunk. 

(Vége.) 

A M. Kir. 

GYOGY8ZEBKULONLEGE881GBK ARV ALTOZAIA 

Országos Közegészségügyi Intézet a következő árváltozásokat 
(A 24 • forgalmiadó az árakhan nem foglaltatik benne.) 

hagyta jóvá: 

A készitménu ~ve: 
Strophantoae inj. I. (Kali Chemie) 

Strophantoae inj. II. (Kali Chemle) 

Digitalis-DiBpert liquidum (Kali Chemie)-

Darmol- - -

Lubroka1 tabletta 
Neokratin 3-

W etol sebolaj 

W etol sebken&s 
Naaorenin ken6cs 
Paata Nattalani -
Pasta Kerato1utica 
Paata Tumenol amm. 
Paata AntiBcabioaa -
Excoricltin sol. - -
Salbarin inj. A1goatop 
Oticur sol. - -
Quczdronox tabl. -

Quadranal tabl. -

Coff. natr. benz. inj. 20'1• "Vesta" 
O.rucid F fluid. "Wetol"- - -
O,rucid S aupp. ~.Wetol" 

csomagolása 
5X10 kcm 

15X10 kcm 
50X10 kcm 
5X10 kcm 

15X10 kcm 
50X10 kcm 

10 gr 
100 gr 

32X0,24 gr 
5X0.24 gr 

20X1.14 gr 
8X0,72 gr 
3X0,72 gr 
1X0,72 gr 

10 gr 
25 gr 
50 gr 

100 gr 
250 gr 
20 gr 

7 gr 
28 gr 
30 gr 
30 gr 
85 gr 
30 gr 

5X2 kcm 
10 gr 

10X0,6 gr 
20X0,6 gr 
10X0,5 gr 
20X0,5 gr 

10X1,1 kcm 
10 kcm 
10 kup 

alapára 
6.33 

15.78 
40.73 
6.73 

17.08 
46.73 
3.50 

16.00 
1.62 
0.29 
2.02 
2.23 
1.02 
0.40 
1.48 
2.58 
3.38 
4.95 

10.08 
1.74 
1.64 
2.54 
2.14 
2.44 
2.84 
1.51 
4.86 
4.17 
2.80 
3.44 
2.46 
2.63 
3.10 
2.28 
3.12 

felára 
1.22 
3.38 

10.65 
1.43 
4.03 

12.78 
0.36 
2.79 
0.28 
0.04 
0.56 
1.06 
0.41 
0.14 
0.45 
1.07 
2.01 
3.92 
9.74 
0.65 
0.44 
0.57 
0.29 
0.3'7 
0.42 
0.77 
2.58 
0.39 
0.61 
1.18 
0.56 
1.08 
1.51 
0.25 
0.98 

Theoph1/l1in. purum tabl. 0,1 fiT "Réthll" einevez&Q JYÓIYSZel' forplgmbahoza~t a mepdott csoma
IOlásban az OKI tudomásul vette és a készltményt Tsz. 13.213 szám alatt t6rzl!ldSnyvezte. összetétel: Theo
phyllin. p. 0,1000 gr, amylum solani 0,015 gr, sacchar. lact. 0,010 gr, cumml arab. 0,002 gr, stearln. 0,001 gr, 
talcum 0,004 gr tablettánként. 

G Y. LAPOK 



Theophyllinum purum tabl. 0,25 gr "Réthy" elnevezésű gyógyszer forgalombahozatalát a megadott 
csomagolásban az OKI tudomásul vette és a készítményt Tsz. 13.214 szám alatt törzskönyvezte. összetétele: 
Theophyllin. p. 0,2500 gr, amylum solani 0,0500 gr, sacchar. lact. 0,0300 gr, gummi arab. 0,0030 gr, stearin. 
0,0015 gr, talcum 0,0055 gr tablettánként. 

Az OKI hozzájárult a Vitaplex A olaj "Chinoin" elnevezésű gyógyszerkülönlcgesség összetételének 
oly módon való megváltoztatásához, hogy abban az eddigi kern-enkénti 40.000 egységnyi A-vitamint ezentúl 
kern-cnként 30.000 egységre csökkcntsék. Az 5 kcm-cs csomagolás fogyasztói ára: 3.70 P 1 3.85 .P felár. 

A Merck képviselet közli, hogy az Oestromenin kenőcs "Merck" kb. 20 gr-os tubus gyógyszerészi 
ára (1.- pengő közegészségügyi zárjeggyell 4.20 P f 44 fillér felár, fogyasztói ára. (1.- pcngös zárójeggyel) 
6.- P + -.44 fillér felár. 

+HIRE&+ 

A "Magyar Gyógyszerészek Nemzeti Szö
vetsége" 2. számú körlevelében Roboz Zoltán 
okl. gyógysze1·ész a keresztény szellemiséggel 
összeegyeztethetetlen hangon foglalkozik lapunk 
szerkesztőiveL. Teszi ezt főként azért, mert 
,,Meditáció" című cikkünkben v i t é z Im r é d y 
B é l a közgazdasági miniszte1· iránytmvtató pé
csi beszédének az összefogásm buzdító és a pro
blémáknak nem egymás fejbeverésével történő 
elintézésére vonatkozó részét idéztük és szavait 
a kartársak elé k ö v e t e n d ő p é l d á u l ál
lítottuk. 

Nincs arra időnk, hogy gyűlölködő f erdíté
sek, célzatos beállítások megcáfolásával foglal
kozzunk, de nincsen ahht5z terünk sem, me1·t 
időnket rendünk szolgálatában kifejt~tt mun
kára, lapunk hasábjait pedig kartá1·saink tájé
koztatásá7·a, bajatnak feltárására, nem pedig 
mocskolódó személyeskedésre használjuk. 

A nemzet 'egyetemes érdekeinek a mai vész
terhes időkben, a társadalom minden Tétegére 
kiterjedő megbékülés és ö s s z e f o g á s felel 
meg. Kormányprogram az egység szent ügyé
nek szolgálata és a sajtókormánybiztos ·inten
ciója is az, hogy hazánk és rendünk érdekét sze
mélyeskedő perpatvarok nélkül, odaadó mun
kálkodással szolgáljuk. 

Az, hogy a vttéz Imrédy Béla tránytmutató 
pécsi beszédéből idézett mondatok a Szövetség 
- rendünk előtt ismeretlen és a tulajdonosi kar 
érdekeinek nem megfelelő össz.etételű -- t·eze
tőségének nem tetszenek, é1·thető. Ez azonban 
nem lehet ok ana, hogy - vitéz Im1·édy útmu
tatásával éppen ellentétben - mindjárt "egy
más fejbeverésével" próbálJuk a kari problémá
kat elintézni és elvi síkon mozgó, tárgyilagos 
vita helyett a személyeskedés szennyes útjám 
lépjünk. 

A kereszténység hangoztatása és az oknél
küli zsidózás nem adja meg senkinek a :iugot 
arra, hogy ítélkezhessen elevenek és holtak fe
lett. A keresztény erkölcsök szerint való tisz
tességes, gyűlölködő érzéstől mentes élettel ösz
szeférhetetlen mások bemocskolása. 

Ezért em e l t fő v e l haladunk tovább a 
magunk jószándékú útján és ezt a förmedvényt 

nyugodt lelkiismerettel bocsátjuk illetékesek 
elbí1·álása alá. 

Az EGYESITETT 
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szerkesztősége. 

Értesítés Cuprum sulfuricum kiszolgálása tárgy:iban. 

Az Ipari Anyaghivatal gyógyszerosztálya a követ
kezőket közli: "Az Országos Gyógyszerész Egyesület 
közleményei X. évfolyam 15. (1944 április 9-iJ számú
ban a m. kir. honvédelmi minisztérium 36. osztálya 
.felhívását Magyarország valamennyi gyógyszertára fe
lelős vezetőihez, melyben a gyógyszertárak légo céljá
ra szolgáló Cupr. sulfuricumot 5 gr-os adagokban kö
telesek kiszerelni, nevezett osztállyai történt előzetes 
megbeszélés alap.íán akként módosítjuk" hogy az 
igényjogosultak részére a létszámr.ak megfelelő meny
nyiségű anyagot egy tételben is kiszolgáltathatják." 

Értesítés. 
A kiadóhivatal értesíti a kartársakat, hogy rend

kívüli munkatorlódás miatt a ,.Gyógyszerészi Hetilap"
nál, "Közlöny"-nél és "Szemlé"-nél fennállott előfi
zetési követelések kölcsönös elszámelását még nem 
lehetett teljcsen megejteni, tehát némi türelemre van 
szükség. Amint a könyvelés az elszámolások végére ér. 
mindcn érdekelt kartárs pontos kimutatást fog kapni 
arról, hogy az "Egyesített Gyógyszerészi Lapok" elő
fizetésére melyik megszünt lap részéró1 milyen ösz
szeg iratott jóvá. 

Az újraadományozott budapesti gyógyszertárak cuitOr
és zsírellátása. 

Lapunk legutóbbi számában közölt tájékoztatónk
ban megemlékeztünk az újraadományozott gyógyszer
tárak cukor- és zsírellátásáról is. Kiegészítésképpen 
most közöljük, hogy az ú. n. közellátási Nagy-Buda
p,•st területén működö gyógyszertáraknak a cukor-, 
illetőleg zsírjegyek kiadásáért Budapest Széke:;fővá
ros f:lelmiszerjegy Központja Gyógy~zerU1rak Elszámo
lflsi és KiutaJási Osztályához (Bu<l;'.pest, VI., Izabelln
t;tca 61. II. 24. Telefon: 114-750 és 114-756) kell for
dulni. Itt a hivatalos órák ahtt be kell mutat:1i a 
f!yógyszertári jogosítvány adományozác:áról szóló bel
ügyminiszteri leiratot. Az f:l~lmiszer.iegy Központ a 
gyógyszertár törzslapjára feljegyzi az újraengcd~lyezést 
és nyilatkozatot kér a felelős vezctőtől, hogy havon
ként személyesen veszi-c át a cukor- és zsít·jcgy' t 
vagy annak postai kézbesítését kívúnja. Azután min
dcn további hónapban akadálytalanul megküldi!< a 
jegyeket. 

Adomány z, bombakárosultak részére. 

Réth!J Ferenc gyógyszerész, Kondoros (Békés m.) 
200.- pengőt ki.ildött be szerkesztőségi.inkhöz bornba
károsult gyógyszerészek részére. Miutún az Or~zágos 
Gyógyszerész Egyesület mcgszünt. a penzt oda nem 
tudjuk továbbítani. Miutiln az eddig gyűjtött össz2gek 
hováfordításáról nincs értesülésünk, a küld::!ményt 
megőrizzük és !{érjük mindazon bombakárosult kar
társakat, akik erre igenyt tartam•k, szíveskedienek 
gyorssegély iránti kérésüket lapunk szrrkc~zlöségéhez 
eljuttatni. 
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Lapunk tn4i dmoldal4n a BUdapat, VII., 
Kdrolfl k6rúti ,.Dicmtl" gyógflazenár fényk~ 
tcal41;« eu olVCIICS. 

A Diana gyógflazertár személfleB üzleti jog4t 
1895-ben FÓT&O.gy József oklevele1 gy6gyszef'ész 
nyef'te el s az a millen.ium évében nyilt meg a 
Kát'Oly-körút 5. szám alatt, ahol jelenl~g 11 ta
lálható. A gyógyuertárat 1904-ben az ame1ikai 
ízíi Diana-sósborszesz reklám;aif'61 híres és ici6-
közben mílliomoBBá lett Erényi Béla vcisciroltcl 
meg, majd 1924-ben Erényi László lett a tulaj
donosa. 

A gyógyszertár jogát 1944 június 30-án 4 
belügyminiszter megvonta és d r. B o z ó J á
n o s gyógyszerész, okleveles vegyészmérnök, 
vegyészdoktor, műegyetemi tCinársegédnek ado
mányozta. A gyógyszertárat rövid azünetelés és 
a hivatalos vizsgálat megejtése után a heten 
adták át tíjra a forgalomnak. 

Meb'lk u6uaerlirakn fopak ldfml pily:izato&? 

Mult lapszámunkban emUtettük, hogy a 189 jog
inyertes között sok IYógyazer+..ártulajdonos kollega is 
szerepeL Ennek következtében a következő gyógyszer
tárakra fog előreláthatólag a be!ügymlniszter rövi
desen pélyázatot ldirni: Mez6cscit ,.l~teni Gondvisalés", 
JobbáC111i ,,Szent GyöriY'', Pestszent~n"zsébet ,,Nagy
boldogasszony", Peatújhel11 .,Selitó Mária' , Cadntl 
.,Mqyar Korona" Budclpest ,.Szent Anna" (a gyógy
szertér bombakért szenvedett, esetleg nem kerül ld
iria alá), Szcllcazentmdrton .,Remény", TorokRzentmtk
lós (Kuti K6lm6n nyerte a jogot, de még nem állitotta 
fel), Csömör .,Megváltó", Besentl6tetek .,Self.tö Mária", 
Egercsehi "Magyar Kirély", Bala:tonszentgJ/Örgtl ,.Or
angyal", Nawktiroltl ,.'Fekete Sas", Katvmár .,Szilz 
Méria", Ntlfrtass .,Remény'', Tiamroff "CslUag", Der
nue ,,Megvéltó", Ctgcind ,,Mesvütó", Szepetk ,,Jézus 
Szive", CsUcktlrcfalva .,Orangya.l", Akosfalva ,.Sani
taa", Nawlucska .,Angyal", Pestszenterzsébet .,Rem"'y", 
Szenttstvcin ,,Magyarország Védasszonya", Monostcw
szeg ,,Jézus Szive", Hétn%(11/Örk ,,Kigyó", OMrme%6 
"Szilz Méria", Geszt .,Isteni Gondviselés", Pasp6knd
dasd "Szenthéromség'', LakóeSti "Páduai Szent Antal", 
GJiömőre "Szent József", Berzence "Szdz Mária", Fe
keteardó ,.Isteni Gondviselés". Osszesen 32 f111Ó(1tiSZer
tciri jog ürül meg. 

BetaWtorok a6non. 
E16zó szémainkban több taksélAst, retaksélAst és 

sz6mlá1ást vállaló kartérs nevét és eimét közölt\lk. Ezt 
a névsort a következ-6 újabb eimekkel egészitjük ld: 
Virág Ala:d4rni Budapest, IX., Haller-utca 20. Ill. 5. 
(telefon: 149--480); szepat Szilts Kcilmdn Métyéldöld 
(Gyógyszertár). - Többoldali érdeklődésre közóljUk 
kartérsainkkal, hogy a taks6h\s azokésos munkadija 
nagyobb sz4mléknél a bruttó azémlaérték 2 szbaléka, 
kisebb számliakn6l 3 szézalék, a sztunl&zés külön 2 szá
~. Retalqla melállapodás szerint. 

FE L B l V AS! 

Felhivom a néhai Müller Vilmos tulajdonát ké
pezett rikoapalotal (tikos-út 8I. &laut) ..ZI'ID7l nou• 
gyógyszertár esetleles üzleti hitelezőlt, hogy követe-

E gyultett 

G Y. LAPOK 

léaeiket Dilam 19M aUIUI&tua 5-il irásban jelentsék 
be. ~b •kez6 bejelentéleket figyelembe nem 
veszek. 

Rllto.patota, 1M6 j6liua 28. 
Grll'b B6la ..,..,--., 

.............. lti.kos-atea 88. 

• 
Felhivjuk a Badapeet, Kldb'-atea U. a. alaUI 

..a-t TerisJ&• D6iJIWiiir edchli bérlőlaek, Mar
kovics Jen6 és Timár Iatv6n QóQszerész uraknak a 
Q6ayaertérral kapcsolatot Ozletl hitelezőit, hogy kö
veteléselket 19M auguatua 5-lg a gyógyszertár felelős 
ftzetójénél: M1kó Séndor úrnél (Budapest, VI., Király
utca 53.) ir6sban jelentsék be, mert ezen id6n túl ér
kez6 bejelentéseket figyelembe nem veszünk. 

Budapest, 19M július 28. 

O.V. Faladi JeniDé és tArsal, mlnt 
a badai)Mil "8seDi Ter6da" efmi 
rúiJorú oc\uaerUr ialaJdoaouL 
Badapeai, VL, Kirily-atea 53. nim. 

• 
Felbfvom a dr. Haas Miklós tUlajdonát képezett 

Bad...-&, VD., 1Uk6cd-úi .._ nim alatU "Kereai'' 
o6&1--*'r üzleti hitelezőit, hogy követeléseiket 1944 
augusztus 5-ig irisban bejelenteni sziveskedjenek, kü
lönbent melllSZés terhe mellett. 

Budapest, 1944 július 28. 
Dr. Sdn Tihamér 
~ 

Badapes&, IX., tnlöl-úi Zl. llám. 

• 
Atveszem Jenóffy Miklós gyógyszerész úrtól, a 

IYÓIYSZertár volt bérlőjétlll, Budapest, X., Család
utca 44. szám alatt lévő "MétyásXirily" cimil gyógy
szertérat. Felkérem a gyógyszertár esetleges üzleti 
hitelez61t, hogy követeléseikét hozzám 1944 Qugusztus 
lD-lg ann6l is inkébb jelentsék be, mert későbbi be
jelentéseket figyelembe nem veszek. 

Mi.Jy Ual6 
IY6Daeréss. 

Badapea, X.. ClaUd-akla 44. nim. 

• Felkér'em Szüca Pél gyógy zerisz úr badapesU 
,,Deék Ferenc" gyógyszertárénak üzleti hitelezőit, hogy 
klSveteléselket nyolc napon belül mell6zés terhe mel
lett hozzám jelentsék be. 

Budapest, 1944 júHus 30. 
v .. Jeal IY6Daerás 

;.Dák Fereae" g61)'8SC!t1Ar 
Budapes&, VL, Deik-tér 8. 

• 
Atveszem a debreceal Arpád-tér 1. sz. alatt lév6 

"Cslllar' gyógyszertérat. Felhfvom a gyógyszertár üz
leti hitelezőit, hogy esetleges követelésüket nyolc nap 
alatt irisban jelentsék "Gyógyszertár, Besenyőtel." 
eimre. Kés6bbi felszólitút figyelembe nem veszek. 

Besenyőtelek, 1944 július 30. 

• 
8úr7 GAbor 
~ ....,.. .. 

A2. elbaWozlis folytén megüresedett Pásztori Sén
dor a6u.teb6rrirl ,.Szent Iatvén" IJÓIY&zertérát jog
adományozás folytén átvettern s a mai Dllpon megnyi
tom. CUlda a nevemmel és pecaétemmel ellátott ren
delésekért és követelésekért véllalole felelősséget. 

Székesfehérvér, 1944 júllua 30-án. 
dk M6rF TamúD6 

.._,eb6rrir. 
~. 



Kishirdetések 
Hlnl•"•i dljak: Minden szó 1.- P, vastag bet11-
vel J 50 P. Betöltendő álltsok egyszeri htrdetéle 
6 aor ter;edelm~ig 8.- P, minden loviobi meg· 
jelen~· 6. - P. 6 soron túl minden sor megjele
ntaenkint kulön 1.- P . Allástkeresök hirdet~sel 

félárban. - Lapzárta szerda délben. 

Megbizható mlniiségú 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, gyógynövénynagykereskedö, 
Békéssámson. 

Bérbeadom szeptembcr l-ére Csik
rncgyében, nagy község környék
kel is bíró, jóforgalrnú egyetlen 
gyógyszertárarnat. óvadékkal ren
delkező kollegák sürgős ajánlatát 
kérern Borszék "Megváltó" gyógy
szertár círnérc. 

Jeligés levelekhez 30 filléres továb
bítási bélyeg melléklenllő! 

Laboránsnőt, ki a takaritást is el
végzi, jó bizonyítvánnyal felve
szek. Irásbeli ajánlatokat kérek. 
Városi gyógyszertár, I., Várban, 
Tárnok-utca 22-24. 

Budapest, Váczi-út 54. Dr. Fülep 
Agoston okleveles gyógyszerészt 
keres azonnali belépésre. 

Oskeresztény, teljesjogú gyógysze
rész Budapcsten, vagy vidéken 
városban augusztus ul-től 'állást 
vállal. Bérletet keres ingatlan
biztositékkaL Ajánlatokat: ,.Meg
bizható" jeligére a kiadóhivatal 
továbbit. Továbbítási bélyeg rnel
léklendő. 

Budapest, Margit-körút 19. "Szent 
István" gyógyszertár kisegítő 
gyógyszerészt keres azonnalra, 
esetleg inspekcióra is. 

Szeged, Kossuth Lajos-sugárút 31. 
,.Szent Rókus" gyógyszertár keres 
okl. vagy nernokl. munkatársnőt. 
Belépés azonnal, vagy legkésöbb 
szepternber 15-én. Feltételeket ké
rem közölni. 

Figyelem! Irodimban több sürgős 
bérlet és budapesti feles társulás 
van bejelentve! Dr. Köhalmy 
László, Budapest, VIII., Baross
utca 4. sz. Tel.: 139-677. 

Nyfrbogát ,.Turul" gyógyszertár ke
res augusztus hónapra teljesjogú 
kisegítőt. Ajánlatokat igények 
megjelölésével kérem. 

Szaniszló (Szatmár rn.) "Orangyal" 
gyógyszertár szerény igényű fele
lős vezetőt keres, fizetési igények 
megjelölésével. 

Felsiigalla, Páter Péter piócát szállit 
azonnal darabonként 20 filléres 
árban. 

Leltárak szakszerű árszámítását \•ál
lalja régi szakember. Cím a kl
adóban. 

Margltta, Szabó József gyógyszerész Hatvan, Sperlágh Zoltán gyógysze-
okl. kolleginát vagy kollegát rni- rész állandó kondicióra okleveles 
előbbi belépésre felvesz. Ajánlko- gyógyszerész vagy gyógyszerészniS 

• zók feltételeiket tudassák. ajánlkozását . kéri fizetési igény 
f'ásztó (Heves rn.) ,.Magyar Korona" megjelölésével. Ellátást és lakást 

gyógyszertár keres 4-6 hétre tel- ad. Betöltendő legkésőbb szep-
jesjogú munkatársat. Ajánlatokat tember l-én. 
igények megjelölésével kérem. Kaposvár, ,.Magyar Korona" győgy-

Mária-Remete gyógyszertár (Pest- szertár kéri approbált vagy okle-
hidegkút) augusztus hónapra ki- veles, esetleg nagy praxisú nern-
,segitöt keres. okleveles kollegák vagy kollegi-

Medgyesegyházán Lengyel László nák ajánlkozását. Atlagon felüli 
gyógyszerész keres falusi életet fizetés. 
kedvelő kollegát, esetleg kollegi- Nagyobb forgalmú gyógyszertárat 
nát magas fizetéssel, heti 2 sza- bérbevennék, vagy vegyészeti 
badnappaL Egyelőre 1-2 hónapi gyárban állást vállalnék. Sper-
kisegítésre, mielőbbi belépéssel. lágh József Tiszafüred, Fő-u. 742. 
Lehetőleg csak pénzfizetést ad. Máramarossziget, ,,Kigyó" gyógy-
Allandó alkalmazás esetén csalá- szertár rnielőbbi belépésre keres 
dos kollegák előnyben. nő vagy férfi kollegát (lehet nem 

tlgyes technikát keres Györky Béla okleveles is), esetleg román vagy 
"Zrinyi Ilona" gyógyszertára, Rá- ruszin nyelvismeretteL Fizetési 
kospalota, Rákos-utca 68. igények megjelölését kérem. 

Técső (Márarnaros rn.) fiatal, okleve- Polvis Ireos florentinaet keresek 
les gyógyszerész rnunkatársat ke- megvételre kisebb (250-500 gr) 
res. Nős és családos, tűzkeresztes tételben. Szives ajánlatokat a ki-
előnyben rés1.esül. E'izetés havi adóba kérek. 
1000 pengő, lakás, fűtés, világítás Budapest, VII., István-út 17. Na-
és saját személyére ellátás vagy gyobb gyakorlattal rendelkező al-
annak teljes ellenértéke. Az állás landó rnunkatársat keres núelöbbi 
munkatársarn jognyerése esetén belépésre. 
azonnal betöltendő. Putnokon, "Jókai" gy0gyszertár, dr. 

Szabad.szentkiraly, a gyógyszertár Lendváryné Seress Sarolta keres 
okl. hölgyek (rnunkatársnők) okl. kollegát vagy kolleginát rni-
ajánlkozását kéri mielöbbi belé- előbbi belépésre, fizetés meg-
pésre. Lakást, ellátást ad. Fizetés egyezés szerint. 
megegyezés szerint. Eger, Irgalmasrend gyógyszertára 

o:>écs, H.-né Papp Margit gyógysze- keres azonnaira teljesjogú okl. 
rész ,.Szent György" gyógyszertá- kollegát vagy kolleginát. Férfi 
ra keres állandó munkatársul tel- kollegának koszt, lakás, fizetés 
je!':iol'ú férfi gyógyszerészt. 1'/Ieg- megegyezés szerint. Kollegina 
egyezés után azonnali belépés. csak kosztot kap és fizetést. Ké-

Zalaegerszegen a "Szentháromság" nyelmcs állás. 
gyógyszertár keres augusztus l-re Budapest, Garay-tér 19. "Garay" 
teljesjog ú vagy okl. férfi vagy női gyógyszertár fővárosi gyakorlat-
munkatársat. Ajánlkozásokat igé- tal rendelkező okleveles gyógy-
nyek megjelölésével kérem. szerész keres. Ugyancsak keres 

Szekszárdon Szeghy Sándor gyógy- pénztárnoknőt egész napra, vagy 
szerész úr old. férfi vagy női félnapra. 
munkatársak szives .tjántkozásál Budapest (IV., Ferenciek-tere 9.) 
kéri előző kondiciók és fizetési "Kigyó" gyógyszertár okleveles 
igényeik megjelölésével. férfi rnunkatársat keres azonnali 

Bérbevenne gyógyszerész házaspár belépésset 
középforgalrnú gyógyszertárat. Judapest, IV., Prohászka Ottokár-
Ajánlatokat Lestyán gyógysze- utca 2., ,.Oroszlán" gyógyszertár 
rész, Tiszafüred, kérünk. első receptáriusnak záradékolt 

Felsöbányán Haranth Dezső gyógy- okleveles hölgyet vagy nem had-
szerész augusztus l-re okl. vagy köteles urak ajánlkozását kérl 
nemokleveles hölgyak vagy urak azonnali belépéssel. 
ajánlkozását kéri pár hónapos Budapest, Váczi-út 54. Dr. Fillep 
kisegítésre, igények megjelölésé- Agoston technikát keres azonnali 
vel. belépésre. 

Technikát és pénztárosnőt keresünk Kombetint és Myokombetlnt keres 
Budapest, Rákóczi-úti gyógyszer- Csejtey gyógyszerész, Hajduná-
tárba. Ajánlatokat: "Gyakorlott" nás. Cserébe más gyógyszert 
jeligén a kiadóhivatal továbbít. vagy gyógyszerkülönlegességet ad. 

Budakeszi, K. Körmendy Sándor 
Zsibó (Szilágy m.) Fekete Endrt- gyógyszerész keres augusztus l-re 

gyógyszerész keres okl. vagy nem okleveles vagy nemokleveles férfi 
okl. nő vagy férfi rnunkatársat, vagy nő kollegát. 
fizetési igények és előbbi kondi-
ciók megjelölésével. Folytatása a túlsó oldalon! 

--~--------------~------------~ 
Itt.~ 
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Folytatás az elözö oldalról! 

Baktalórántháza "Megváltó" gyógy
szertár keres záradékolt oklevelű 
idősebb kollegát gondnoknak azon
nali belépésre, teljes ellátással és 
lakással. 

Párkány (Esztergom mellett). Allan
dó munkatársi állásra okl. höl
gyek és urak ajánlkozását kére!n. 
Nagy István gyógyszerész. Ugyan
itt technikai állás is betöltendő. 

Nagysomkúti "An!(yal" gyógyszer
tár keres mielőbbi belépésre tel
jesjogú gyógyszeré~:1.t a patika 
vezetésére. Román nyelvludás 
szükséges. 

Enying, "Megváltó" gyógyszertár, 
szeptember l-re férfi vagy női 
gondookot keres. 

Budapest, ,.Országház" gyógyszertár, 
V., Juhász Andor-utca 16., keres 
azonnali belépésre gyakorlattal 
rendelkező technikát. 

Gyógyszertáram bérbeadó. Gesztely, 
Zemplén megye. 

Váchartyánba, "Szent István" gyógy
szertár keres azonnali belépésre 
teljesjogú okleveles férfi vagy 
női munkatársat. Ajánlkozásokat 
igények megjelölésével kérem. 

Busznyák Lajos úr lovasberé
nyi gyógyszertára gondnokának 
jognyerése miatt lehetőleg mi
előbbi belépésre gondnokot ke
res. Ajánlatokat előző kondiciók 
felemlítésével mielőbb kérem. 

Kal. stibiato tartaricurnot keresek, 
adok legális árban érte 2 kg 
compr. acid. acetylo salicylicu
mot. Folkmann Ferenc gyógysze
rész, Rakamaz. 

Keresek amidopyrint, cuprumsulfot, 
hypermangant, sulfurt, phenace
tint, kálijódot, theobromint. Cse
rébe adok rnullpólyát, zárolt spe
ciket vagy mást. Nádasdy, Ko
rond. 

Kondiciót, bérletet vagy vezetést 
keres nagy gyakorlattal On• 
gyógyszerésznő. Furulyás Ilona 
Budapest, VII., Nagydiófa-u. 14. 

Budapest, "Szent Rókus" gyógyszer
tár (Budapest, VIII., Rákóczi-út 
61.) keres teljesjogú kollegát azon
nali belépésre. 

Abszolut nyugodt, bombázásmentes 
vidéken jóforgalmú falusi gyógy
szertár előnyös feltételek mellett 
b$rbeadó. Szives megkereséseket 
özv. Geszterédvné, Érendréd cím
re kérek. 

Devecser, Balogh gyógyszertár ok
tóber hó l-ére keres nem appro
bált nőt vagy urat állandó kondi
dóra. 

Bérbeadó húszezer pengő forgalmú 
falusi gyógyszertár. Leveleket 
"Vasárnap zárva" jeligén kiadó 
továbbít. 

Konyár, Almási Lajos gyógyszerész 
fiókgyógyszertára vezetésére ős
keresztény kolleginát vagy kolle
gát keres. A gyógyszertár vasár
nap 10 ó.rától hÉ'tfőig zárva. Ké
nyelmes kondíció. 

Budapesten, XIII., Váci-út 49 .. ,Le
hel" gyógyszertár technikai mun
kálatokban jártas pénztárosnőt 
keres azonnali belépésre. 

Budapesten, XIII., Váci-út 49. "Le
hel" gyógyszertár teljesjogú ok
leveles munkatársat keres azon
nali belépésre. 

Budapest, "Szent Ferenc" gyógyszer
tár (IX., Űli()i-út 59.) okleveles 
vagy teljesjogú kollegát vagy 
kolleginát keres azonnalra. 

Debrecen, Saáry Gábor gyógysze
rész teljesjogú kollegát keres au
gusztus 15-i belépéssel, fizetési 
igények megjelölésével. Cím: 
Gyógyszertár, Besenyőtelek. 

Bérbeadó duna-tiszaközi megyei vá
rosban forgalmas reáljogú gyógy
szertár, biztosítékkat Részletes 
aiánlatot kérek: Budapest, IX., 
Üllői-út 41. Pathó Gyuláné leve
leivel. 

Budapest, IX., Ráday-utca 18. Deér
gyógyszertár fiatal, megbízható. 
lehetőleg gyógyszertári gyakorlat
tal bíró pénztárosnő ajánlkozását 
kéri. Ajánlkozás délután 5 és 7 
óra között. 

Gyógyszertár-bérlete' kere<Jek. Rész
letes ajánlatokat ,.Komoly" •jel-, 
igére a kiadó továbbit. 

Egyleti receptek taxálását vállaljuk. 
Telefon: 296-010. 

Pered, özv. Thorma Károlyné. Tör
pe-patikám állandó vezetésére 
azonnali belépéssei magányos, 
záradékolt oklevelű gyógyszerészt 
keresek. 

Budapest, "Uránia" gyógyszertár, 
V., Szent István-körút 7. Tóth 
Józse.f gyógyszerézs úr azonnali 
belépésre keres okl. vagy nem
okleveles kollegát vagy kollegi
nát egésznapi, esetleg félnapi el
foglal ts ágra. 

Pápateszér, Pitó Mihály. Kisegítőt 
keresek augusztus hónapra, férfi 
vagy női munkatársat. 

Elcserélném jóforgalmú falusi, léga
mentes patikámat, gimnáziumos 
helyi vagy pestkörnyéki patiká
val ráfizetéssel. Cím: "Dunán
túli" jelige. 

Battonyán, Sarkady Mária gyógy
szertáraban az okl. munkatársi 
állás, nyolc éve ott működő kar
társ jognyerése folytán megüre
sedett. Kéri őskeresztény urak és 
hölgyek jelentkezését, fizetési igé
nyek közléséveL 

Várpalota, Farkas János gyógysze
rész okleveles férfi vagy női 
munkatársak jelentkezését kéri. 
Lakást, ellátást ad, fizetés meg
egyezés sze ri n t. 

Szolnok, Végh László állandó mun
katársi állásra okl. hölg:rek és 
urak szíves ajánlkozását kéri, fi
zetési igények megjelölésével, Ini
előbbi belépésre. 

Kiskunfélegyháza, Thury Andor 
gyógyszerész úr keres azonnali 
belépésre okl. munkatársat. 
Ajánlkozásokat fizetési igény 
megjelölésével kér. 

Budafok, ,.Szentlélek" gyógyszertár 
keres kisegitő, vagy állandó 
munkatársat, mielőbbi belépésre. 

Budapest, ,"Városmajor" gyógyszer
tár, II., Olaszfasor 43. okl. vagy 
nem okl. férfi vagy női munka
társat keres azonnalra. Ugyan
ott ügyes technika is felvétetik. 

EGYESITETT 
GYÖGYSZER~SZILAPOK 

Szerkesztőség és kiadóhivatat: Bu
dapest IX., Otlői-út 21. T.: 386-124. 
Mea1etenik minden szombaton. Etőfi
zetési ár: negyedévre 15.- pengő. 
Egyes szám ára 1.20 peng5. Posta
takarékpénztári csekkszámta: 50.212. 

A szerkesztésért Löcherer Tamás, 
a kiadásért n. Wolft' Lajos felel. 

DARMOL GYÓGYSZER-
VEGYÉSZETI 
GYAR K. F. T. 

A 220.000}933 sz. Belügymin. rendelet ezerint 

DARMOL csak eredeti 
Budapest, XI V., Hungária-krt. 14. 

Telefon: 497-597. csomagban árusitható 

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