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GALENIKUS 
készftményeinket 
a hivatalos követelményeknek minden tetintetben mecfele16 minWcben sa
ját laboratóriumunkban készítjük. 
As általunt eladott uóuszereket ún' mint eddic, a jöv6ben is el6z6le~ labo
ratóriumunkban megvizspljnk és csak olyan árukat expediálunk, ame
lyek a követelményeknek minden tekintetben me.rfelelnek. 
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Testvér! 
Itt nálunk zászlókat lobogtot a nél. ll'énynlwók 1Jágnak ~ a fekete éi~ ál 

IJBneö1eZkezve fent a felhők alján, fénysátor alá 'OO'nják Budapestet. A gell6fthegyi Citadella, a Jler 
lánbá8tya, a Királyi V ár fényben fürdenek minden este. A ü.úlcW ezernyi villtmykiJrtéje mmt d,.... 
'kövek ragyog'MJk Ze a magyar Dunára. Az ablakokban apró tüzes nyel'VeCBkéiket ö1tögetik t.W Üt&ff8Jl6 
gyertyálo és a mi szivünkben fellobbatn'fl.ak a régi-Ngi, méJren tilttnn«6tt, m2.w mm keresttUl ~ 
alá rejtett Jángok. Já1"11.nk • utcál«m mámor~ CBilJogó ~kel, dobog6 sdweJ. Járunk • • • ~ 
ltlongtmk •.. Mm taltUJti[c a helyiitlket, tirelmetlellek wgpnTc .• . 8 mindig 08Gk rátok goradrilvnk. 

Teatvér! 
Fels•loadt bennünk ooJami/ 
ll'e~Bzakadt hún esztendő nehéz álma, nörnyű várakoZása. Be'l8tlakadt 1Hi8 6811t611tl6B b6naf á 

keserüség, 1."ogy beléolvadjon egy olyan megszentelt örömbe, a~ fog'h4t6t CBfJk w, ~ 
tudunk érezni. 

Amikor megszólalt a rádió a.wn a feZejtAetetlen ~ délutdtlon, 8 bemondotta G8 ijN 
sriletett erdélyi határokat és hallottuk, hogy Kolozavár, Nagyvárad, Zilah és a többi ast székely .,.,_ 
i8mét a miénk lett . . . bevaZZjuk nektek . . . 8 í r t u n k . • • z o k o g t u n k • • • 

Kimondhatatlanul boldogok voltunk/ 
Megéreztétek ezt bizonyára ti iB, ott a 8114mos ment6n, (l csíki he!lllek alján, a Kárpátok lábai

nál, Kolozsváron, Nagyváradon s mindenütt Erde1yországban. 
Meg kellett éreznetek, mert millió és miUió ~ Mv dobbant felétek, rrw.gyar könnyek 

peregtek értetek, magyar milUók tárták ki karjafkat, Tíog7J mdgtikhoz 8Z01itsanak mindnyájatokGt, 
egyenként és lisszesen. 

A.~ ~ tértüRk o mámoroa 6r6m kábuJatábóZ, akkor feltört bel6lünk a himnd, 
a magyar iMácliNig B t~ ~ r~6 aj1«Jkkal: ,;Megbünh&lte már e nép a multGt B 
Jiivend6t . • ." 

Ss ekkor Testvér, megszólaltak a haran!}()k ••• Zúgtak, bongtak, fent a ~ templomban, 
lent a bazrilikt.iban és zúgtak nerte mindenitt • anyaország Zegkisebb falujában iB. Hirdették Isten 
dic8ö8égét. Hirdették a mAJg'Jiar igauóg megszfiletését. 

B hQ/rongzúgás mellett egy nemzet hu'lloft térdre, hogy hálát adjon a magyarok Istenének 
azért, hogy vis~tt benMteket nekünk. 

Zúgtak a 'lw.rangok. 
Zúgtak úgy, mint hún esztendővel ezelőtt • . . amikor temettik ezt a sokat szenvedett, szét

da~ 1111(Jgy(JT fiJ'ldet. 
Akkor i8 nrlunk . . . akkor iB térdreállva lföl'yörögtiink • IBlfJIIAez • 
.We mléktJZel legjobbon, '1'68t1Jér! Ezel6tt husz ffv1Jel ~ eZ egymástól bennünket B 

tUA.,a-. .-m kereat#Al sze'kely d4ccal, csikorgó fogakkal t(J,rt~ 1.J91J idegen nép uralmát. OBikorgott a 
~-ek, megfesz#llt • inatok, de •.• 1w. soloat nen1Jedtetelc ii ... magyarok maradtatok. 

Pedig mennyiwl ti6Aesebb volt magyaf'ft4k leMi f&ektek, mint nekünk. 
Mennyiuel ~b tHHt elt(J,mi hún esitetidei megalázást nektek, mint nekünk. 
Jli iB érestiiftk miiden lcorbáeaiitéit, de 8ol~G88m úgy, mint ti, akik kaptátok, akik eza-.-.. 

a«>kat. 
Felnéztünk rátok Tutvér hdn éven keresztüls feZnézünk ma iB. A 6r1Jk 

r·-oenertdk Jobogni két évtWeden kere8:ltiiJ s mo3t, hogy magunkhoz 



" összefolyhatnak az arcunkon legördülő örömkönnyek, meg kelt mondjuJ;, nektek: k ü l ö n b ma g y a-
r o k v a g y t o k, m i n t m i. 

Különbek, jobbak, ezerszerte, mint mi. 
Aldjon meg érte benneteket a jóságos lsten! 
De talán mi is méltók leszünk hozzátok, ha kéz a kézben megyünk együtt ezentúl a magyar

ság göröngyös országútján előre egy szebb, boldog abb jövendő felé. 
Összefonódnak az ujjaink nekünk is magyar gyógyszerészeknek és együtt fogunk dolgozni 

magyar fajtánk egészségének megőrzéséért veletek: erdélyi lwrtársakkal. · 
Testvér! 
Zúgnak a harangok, a magyar imádság szárnyal az ég felé. Dübörögnek a tankok, búgna!.: 

~ repülőgépek, dobban a föld a magyar 1wnvédek 1ábai alatt. Szikráznak a magyar paripák 1)ritkói. 
Egnek emelt arccal, könnybe lábadt szemmel vonul be hozzátok húsz év után az új magyar hadsereg. 

Testvér! 
A csiki llavasok, a Kárpátok onnairóllezúg a szél s hozza hozzánk hűséges székely szívetek 

minden dobbanását. 
Testvér! H a z a j ö t t e t c k ! 
Hála legyen érte a magyarak jóságos Istenének! 

Dr. Putnoky István. 

Kétszázhatvanhárom erdélyi gyógyszertár tért haza 
1940. augusztus 30-án ! 

Trianonfól, a Bclt•cderr rng~·ogó t<'rmcihen 1940. 
1:ugns:r.t.us :W.-án cllwngwtt dön1óhíros1Ígi itéletig, tö
VÍHt'S, dc győ:r.elmes útat tett meg a mngyar. 

:\Iinduyújunk l-ll-nk t•mléhzl'ti·hen él az a \·égtt•leuiil 
szomorú korszak, az ŐHÚróz.sás forradalmat és a hirheclt 
lwmmiint köYetően, amikor mPg('"onkíltaltunk mindeu 
t•mhcri jog és igazsúg an·uln•n~"én·l. Fújó és nehéz 
idők voltak ezek. Szomoru, gondterhes apák éR remény
telen jövőjü gyermekek meghasonlásának ideje. :Mene-
1ülők özönlötték el esonkaorszúgunkat, mcly a hajótö
rötkk Hzigctc lett. 

Rossz volt a:r.oknak. akik hontalannú •állak, ele száz
;.zoJ· ro~szahh az olthonnl:tJ'adtaknak. .Megalúr.ú.~. ar. ide
gen hatalom önkéiJYCHkedé~c. nemzeti érzéseiknek 
"cmmihP\"ev{•se ml'llt'!i a gazdasí1gi elnyomás, az eg
zisr.tPneia l'cnJ·egcléHe jutott osr.lúlyrésziikül. A lét, vagy 
IH'lll lí-t nag;y ké1·désci fot·ngtak kockún a e>~onlmhazá
han Pppugy mint a megszúllt tPriilcten. A lelki összcom
];íst. ga.zdasúg·i iiHHí'-COJnlús kiiVl'\t(•. Sulyos, nehéz évek 
.iötlt>k egymúsulún. A llllmkanélkiili<'k beescHszemü so
kasúga C'élialanul l-s fíL..;nltan holyongott a magyar uta
kon, HÚpadtarcu B-l isiúra t eH tiHzt viselők tömegével 
egyp\rmben. 

RrJ.I}ellcn krisfályosodcísi pont ja !'Olt a szcrrtwsétlen 
ltll'ff!I.IJiifiirl hozának: K ornuítt.IJZrínk, a 1•iláttluíl10ru dicső 
/!11(/rezhc. Vilé.z .\o!Jy{)(ínyni /lorfhy .lfikl6s őfőméltó
.wíga . . A:r. ő ki\·áló \Phetsége, renrlithe!t•tleu hite, va•.;aka
raf:J, és Ol'S:r.Ílgsr.ervező krpess(>g·e adot! uj liikést a nem
zet nléltsúgának éH vezt•tett henuünkt't át az uj éleh'e. 
Böh·s türt>lt•mnwl, \'igyú'l.nl, l(•pl>sről-lí•pésr!' laknritotta 
el a nemzet utjáhól azt a romhalmaz!, mely a kommün 
szomorú idejéből, mint egy újkori tatúrjút·ú:s utún itt ma
radt, az ő körülLekintő és .iöYÖlwlúló szelleme irányí
totta a nrmzet hajóját. ar-okra a biztos vizeln·p, amelyek 
védet telowk ó:s :dltonymentestwk h izonyuJtak Hogy 
1\fag·yn rm·:-;z;úgon n z elm ú It két é d ir.P<l alat t a Jpgna
gyobb mér\"lí jog· PH vagyonhir.tonság·. rend és fegyl'lem 
honol!, hogy a IH'mzet bmét hinni és hizni kculett egy 
:iohh .iiivPtHWhrn, az PlHÖsorhan Vitrz Nagybányai 
Horthy Miklós kórmáu~·z.ónk l>rdeme. Az. ő igazi mél-
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tatá:-;a é_.., Wril~nehni értí•kt• múr nem a ma t'lllherPirP. 
de a .iüYl'lHHí h·szúz~ulok historilwsaira tarlo:r.ik. 

Szinte csodúval hatúros, hnp;y n. \úngu\dmn {11\ú 
EurÓ}la kellős közepén a mi ki:-; országunk ma i,; a l1t•kr 
llldúsait élvezheti i·s hogy t•gy!'lll'n magyar I'mher (•\p
Iének reláldozása nélkül fokról-l'okra VÍ•sszaszerezheHiik 
a húsz évvel ezelőtt hatalmi sr-úval ch·aholt lt•J·iileü·ink 
nagy részét. 

Minden magyal' emlH'r lwh•nyug(Hlhat a.zoklm n. 
döntésekbe, melyek az utóbbi két év alaH a nemzet sor
sát l>l"intően tört.éntPk, mcl"t tnd.ink, hogy (IZ adott kij
rülmények közö'lt minclig elérilik a lehető ll'gnagyohh 
eredményeket, ami11él töhlwt <'IPI'lli rwm lehctdt. Búr
meunyire fáj is, hogy vanunk olyan, az egykori tiir·
jénelmi haHtJ"okhor. tartozott l'l\sz;ek, amelyek nem ke· 
rülhettek vissza a;-; e'l..cr{•yes hazához;, l"ogad.ink nwg
nyugvússal ezeket n döntr~ekc\, mert az a fl>rfi, aki a 
halsors üldöz to évlizt>dckiH•n vezt'i ie nemzei i i n ket, maga 
is a legnehezehh<'n érr.ő magyar s az ő l"t'lelőssl>gteljes és 
nagy horizontokat útfogó szemléleto mclleti holycsen 
tudja mérlegelni a célokat és lehetőségeket. 

Most az örömiinlH'IJ van soron, merL megnagyohhodot i 
hazánk és ha1~jöl.t az Erdélyt lakó magyar és szék!'ly 
t~tvérek lcgnagyohh része. lfa1 .. niért ar. ősi fiild, Nagy
váradtól Zágonig, Kolo'l~vúrtól Máramaro:-;szigetig és 
hcm1c az a f<•nger kinc!-\, arnrly g·ar.clasúg-ilag rs sr.cll<'
mileg hatalmasabbá, izmosab!Já és tckintél~·esehbé te
szi lH'Illzetiinlwt. 

A visszatérő terület - amint tudjuk - 4:3.000 négy 
zdki\ométeT' {•s léiPksr.ámu 2 és l'élmillió. A ha:r .• ntl>rtck
kel cg~·ütt CHonkamagym·orHzÚg Jako!'súga 1:3.:> milli(n·a 
11Őtl í•s ú. 11. közc:}J·/I(Ifolommá y{tJtunk. A:r. Prclők, he
gyek, városok, és l'ah·ak <h·úga kincsci meliPU, fejlpit 
iparak és sr.erteúgazó ir.mos kereskedelem tért vissza 
hozzánk. 

A hazajött egésr,ségügyi intézmények között 2 6 3 
UYÓ!f.I/SZCrlcír van. lüzek statis~.tilu'tja egy-kéi patiltúval 
még yúltozhai a határ pontosabb megállapítása folytún, 
de sr.ilmoti(•y()bbcn múr IH'lll. 

A Tendelkezésiinkre dlló adatok alapján közöljük 
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bisoo7&ra u idA fol7....U ftlt.GIA* -ftdtek. N• 
11JIOJ' lchJM flf'tUI-' .....,.... ......... ~ 
• "' lciJf161..., w .... ,.. •• ........,,. •••••l:r 
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• Q r 116 • e t1 kihllllffL ..lltaldtet» _, Mlelr. ltotnl 
erfUIJII 11JIÓI1JIIzerlámlc ._....., IB Ql oltatM IIJIÓI1. 
uerl•llldr•adalfrUJt J)Otllo.a aei/Üfltef'JQ/c. 

ErdélJI 111/Ó111P-"'" IDI..Wdla e11uébkétat a W. 
vetkez(J: 

Múam.U'OII ....,.: 
Aktltuutlfllatl: Vékony Julia 
AlctaalzlaHtta: S&i,iártó G. 
Bor~a: lOeeder V. 
Drot/Oflfh'falva: Kratz Guszti• v 
Fel16vl•6: Bröll Zoltán 

Kovúsi L 
Rö.der F. 

Hava~mez6: Kováui L 
JldraMGrOIIAI18t (27.6M lélek): 

Bérea Jútos Orökösök 
Jóna Súdor 
lrrausz Örökösök 
:Mandits Béla 
Nau Béla 
Reach Jen6 

R6taalzék: Kelemen :M. 
Rozália: Schönteid N. 

8adiAu •ea-e: 
.Almdlgalf/Ó: Waper Klára 
AIB6uopor: Peth6 E. 
BucBUfll: WeDmann Károly 
~retadréd: Geszterédi N. 
•nrailtdlyfalva: Mátray LujoM 

:M6ze& Károly 
Markovice Henrik 

Hadad: Simonka Gusztáv 
Kra~na: Leirmann Jakab 
Kémer: Neuhrohr József 
N a11vkárolu (16.085 lélek) : 

Kleiner Örökösök 
Nonn Jinoe 
Popp A. 
Kaufmann L. és Görgey l). 
Pftllosinpr Antal 
WaperHenrik 

DlellrfU: Vaqa P. 
Sa,.".,.: Ileeiu Gavril 
SilülfMd: trrme.,. MDdóa 
BIIIJlac•: Xorioa WriD 
Szota"zl6: Szab6 Aaoeton 
Szild111/baUa: Nit. &ador 
Szild11uc•elt: Tripr L. 
8dldi1Jiti011Jifalu: Kara Jen6 
B.uáw•Oflll116 (7 a lélek): 

Abkarovice Já.nos 
Szaplonczay Sándor 

2'0111dd: Ss. Tripr Károly 
Blenn Györu 

f'tmttld1....U: Qer6 Sándor 
Z'lalt (&W 16let): 

Breu.er K4Jmá.n 
Kozma Kornél 

..... ": •• .T-,-';11 Aran_•..,_,: ...,.,.:L-.1; 

....,.,.".:N..,. htvu 
;.&, • ...,..,..: Bsékelylulia 
IINid: Beta LW6 
..,.....,.. Vt\rieü LIQoe 
Jl.wt....-.: BllnDÜl Det86 
B ... : Ku.nfalv,- Orökötök 

Gara J6zeéf 
KciJH)ltiObnotaolfor: Toi'OCSkey Sándor 
Kf'tJIItlt.lliMtek: Vu.lltán Lúzló 
K'rdl11dar6c: Di6Hetri Lajoe 
Jlbnw11J101'61: Náni Jánoa 
N anbdrt.11a (1U86 lélek): 

Bajnócrai SéGdor 
Fodor Orikösölt 
w .. La,joe 
Widder Péter 

N G/11/lfJk: B6th N. 
N tJtiJIBOMkút: Cosztin Agoetou 

Foltinek Aurél 
8Zatf&OikrtUB6: Epstein Endre 
8zotfllárhe1111: Antal Dezea 
Szotfllártaémeti (49.917 lélek): 

N81l SéGdor 
lrp.lm-.mmd 
Bajsinger Sindor 
Tabajdy György 
Barbull Örökösök 
Berall Adolf 
Dr. Derkovits A. 
Dr. Guttmann Béla 
Homth l61Bef 
Kováaay A..-né 
Schlett Géza 

Sdttérvdralja: Theeze Gerber Béla 
Kraiger l&tván 

Túrterebe1: Fényhalmi Árpád 
Beateree-Nauód menrez 
Be•zterce (18.251 lélek): 

Brozer Gw.ztáv 
Graef G. 
lleltzner Alfréd 
Seidnitzer F. 
Sutu Zakariá& 
W okaleki Örökösök 

Bor116-Prund: Wachsmann H. 
Na11uflva: Czekely N. 
N tiiiUBaJó: Kory Tibor 
Na~zód: Druga György , 

Dieseu Istvá.n 
Lieb Alberi 

Oldlt•zetat11uörn: Popp örökösök 
Oradtaa: Wolf Erna 
Szdlzleketice: Grund Alajos 
Tele•: Felhaer Frida 

S.Obaok·Doltoka menre: 

Betli,_: .A1eai R. 
Balás Ferenc 

C1dM11orb6: Se'Wk Emil 
D~• (15.811 lélek) : 

Hanes Viktor 

l> • 
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K rt'• nHl!' Ln.ios 
Lib<'hl'l Emil 
Dt·. A[i,.whingcr Viktor 

1\c;kl's: Bobovszky .Jíwos 
lAípqsluín.tJII: Voith .Ttw~"~'r 

I li c ~lo!oaska 
N ogyilowll/: Si lv!•stcr zc,Jtiw 
Ui'ffl'!l: ClC'nwn;; BM a 
SzomostÍji'(Í/' (li.li.í9 lí•lf'k): 

Xil'ls JÍinos 
'l'a m:í s .J. 

S::urdnk: H.úzsa OizPiln 

Bihar megye: 

Barcíllw: LÍlo.;:t.Jú <lé:t.a 
Bl'rl'lf.tJri.~zt1plnk: Kí•h·ssy K 
!Jihar: Ut>hlmrdl Zoltán 
Hi/l(frdithu•[J: B1•dnik Tihor 
BiharpÜSJJÖki: Lazaro,· 'l'údot· 
CsNfa: Bartha Z. 
Élesd: K!ws,is Béla 
FUlJ.IJi t•á.wírhtl.ll: Ma u Kom{>] 
J!a.tJ.IJiiHÍdj'olt•rt: Vinnay Bl>la 
Kőröstorján: Hitlt'r Antal 
Jlar.(Jilfa: Gliit·k l<'t'ntll'iska 

Paur.th .Jcuő 
Ml'zőtclc!}d: Boxill Ag·oston 
Nagybáród: S('hnl ll. 
NaiJ.If.~zalonla: ]1\•nyyp;.;j FPrem· 

Kucres Kúroly 
Sz{•l\r.ly Zoltitu 

Na!J!Jl'<Ít'll([ (8~.a;;;, ll> ld<): 
Aitai Gyula 
Atlasz L. 
CsaJHla JiJndre 
Gúlosi Fct·pnc 
ll aj !lu H u gó 
ll l' l!,'<' d i is I lll l'<' 

Mc:~,őnú Kaiu Eszter 
n,· . .:\IPth· igy FPl'('IH' 
~lihúly Ln.ios 
Xí•ml·th Üriikibiik 
l r ga lmasn•nd 
Pm·ala G~·iirgy 

Pajot· Púl 
Tk Ra{t hm· A. 
lk ltítl'Z Budolf 
R{,y{•sz .l ú nos 
Hl•hPsly{'ll A du r 
Szahó Sándor 

A Formulae Normales életbeléJlte
tése folytán sziil<séges összes tab
letta faltkartonokat gyártjuk. Min
tálmt készséggel kiildünk. 

A tabletta-faltkarton félannyiba 
sem kerül, mint a fiola. 

l\linden papírárút gyártunk és ral<· 
táron tartunl<, ami a gyógyszertár
ban szükséges. 

Aeuu~ PA-,.teü~ 
GyógyszP.részoti Papírárugyár 

Budapest, II., 1\largit-rakpart 54. 
Telefon: 150-774. 
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Zsigmoudo\'it·s Í's Barla 
Hei~z btYÍlll 

Rl;l': Súrkúuy .JI'nií 
S.wlárd: Siirgl'r .Júnos 
Sz1;kcl.tJiiíd: Dr. PPilht•l l\lihúly 

Szabó Béla 

Kolozs megye: 

Almás: PPrédi Súllllor 
A paliido: EpPJ'.il'ssy l\largil 
Háti/1.1Jltllll.lfff(/: Zohel Ármin 

Nagy .i\1. örökih;ök 
Honcidn: Ilol'Yúth O. 
Csucw: lll ll'<' ll. (h{•t•lii lluszÍil' .II'IIÍÍ) 

E!Jl'rl's: Nagy Dl'zső 
0.11alu: Cwkot· .J{m.;pl' 
Hídalmás: llol'\'Úih IGdmán 
Kolozs: ~o,·úk Húndor 
K olozslJorsa: Pm· ha l' ri ó Art ur 
Kolozsl'ár (!IR!i<i!l l(•ll'k): 

llirÓ }i'Cl'l'llC 

Dr. Cio!·onnli'H Viktor 
I h•. Cscrl•sny{•s O y nia 
DPnwlPt• Kornl-l 
J)prnlla "\rt ut· 
Floht• .Júzsl'l' 
Ih·. (;ojnn 'l'ódot• 
Dt·. Halúsz Púl 
l>r. lliulí'. (1yiirgy 
Dt'. Kohu Gyula 
T~ukú<·s Ol'iikiisiik 
Lukú<'s I•\'rl'lll' 
}Iúrlont'l'~ L. rs DPuls<'h B. 
~lirl·Pa lsl\'Ún Üt·iikiisilk (kPzPlí) HwhiÍ N.) 
D1·. Üll'arn A. Dcml'lcr 
Popa ,Júnos 
Rnsn Mihúly 
Homh•a 1\lihúly 
Sotropa jljmil 
Dr. Pa l{wz.y ,\. (kt•zPiíi d t·. 1<'1'1'1'111' ,\ t• o nl 

Alócs: N'ag·y Bt'·la 
Púncélcsc!t: l\ll't'za Lukitt•s 

.Maros-Torda megye: 

Alsórákos: Vún11ly Bt'la 
.fkosfalNt: BPI'g'l't' (lu~ztrJv 
Bátos: Brozcr }i't·. Viktot• 
Horszék: l\lori'IIO ~r. 
Dernényházo: Nemes Sándor 
Dérln: Sahin Antal 
Grmyesze[;: Szőllösi A. 
Gör{Jényszl'nfimrl': Kniipfler Zs. 
Moro.~ltériz: l>t'lo.;Únt' Fúy Elvira 

D[lYid Jáuos 

Mrtroslonlm: Sz. Gaal Margit 
ll!rtro.q•ásárhel.ll (:l8.1H) lélek): 

DúYid Júum; 
Gyalui Pill 
lll'rllla lill .J lÍ u os 
KoYÚl•o; Andor 
hm:wl .:\l{trlon 
Kődri J. 
~ag·y ,Jpn{í 
Osdth K. 
\Vidll(•r K 

iUl'zőiHínd: Líuln i Üriik<isiik 



Jfe:fj, ucs: Koreck Frigyes 
.\'.1/CÍI'ádszm-erla: Hints V. 
J\.1J1írcídlő: G. Koronlw ~;nllna 
Szcíszn>ge?l (9.182 lélek): 

C:wpr>cl t TDrnlí 
Halberg Ottó 
~fera Viktor 
Soós Károl)· Alhert 
Yt>re;;.; Arpúcl 

SUJI'(Í(a: Huszár llotw 
'1'1lof': \Vngnet· Üriih:iisiik 

Udvarhely megye: 

J•:rtli).~zcnfti!Jijr!J.I/: Súndor ~. 
l~ft;d: L4szló István 
Jllorfonos: 'l'amús Simon 
Okftínd: \·ass Örökösök 
Ofa.~ztclek: Rucska ,J en ő 
f'amjd: \Véber Anch·ás 
,..,'zN•elykerC'szt 1í r: Jiigc>1· 'l' es tvrrek 

Lengyel Samu 
Szc>f,·C'l.I/UdNirhel.ll (8.:192 !{•lek): 

Koutz A nch·ús 
~iglcr Heinz 

Háromszék megye: 
.lfsócserll(ítony: Győry K. 
Afstiníkos: V úrady Béla 
Raróf: Senehea Oetaviúu 
!Jt>reck: Szini A n dor 
1\ f>zdi PríscírheLy (5.147 lélek): 

S7.ini Andor 
Ba.iuok Jenő 

Kot•císzlw: Ebergéuyi Gyula 
Barta Sándor 

;.1/ifuíiÍj[alH: Segál Rónl 
Nti!J.IJajfa: Dez;ső NÍiudor 
XotJ.IJIJOro.~IIJJÓ: Hamha('h Károly 
St•psiszentf/.1/Öf'!Jl/ (10.!14~ lélek): 

Popp Viktor 
Bernát Jakab 
t.íajorestu Viktor 
Stanest•u Livius 

U zon: Barabás Fel't'm· 
Zá!JOn: Chlopitzky J Ó7 ... "ícf 

Csík megye: 

Usikh:arcj'alca: llunkó Zoltán 
Csíkszl'nfmdrfon: Konrúd Kálmán 
c.~íkszt•reda (:í.014 lélek): 

Aj vász; J en ő 
Löffler ~Iarcell 

Ditró: Szatmáry l. Örökösei 
Ul/t' r.tJ.I/Óa[j'alu: Voi t FerP-ne 
0.1/I'I'[J.IJÓSzentmiklós (10.948 lélek): 

Brósz Alfour. 
Korbuly Örökösök 
Kőváry Dezső 

C:.IJCI'[JJJófölgyes: Bartha L. 
O!!ímesbiikk: Potsa Sándor 
Kcíszonaltí<:: Kovács Örökösök 
SztírheylJ: Halmágyi Ernő 
Szt:pvíz: Dr. Debitzky Mihály 
JrusfálJ: Ü!-iemit•zky S. 

* A kormúny mindeut elköYet, hogy Erdély vissza· 
térésc r;; a kiiliiubiizíí l'oglnlkozású lakosság beillesz.ke-

•• 

dése a nagy magyar r·etttlhL• ziikkenőmentes leg~·en. 
:Mi a magunk részéről is mindent elkövetünk, h~gy 

helyet-~ l' el v ilágosítások knl, n szii kségt>s ú t ha igazítúsok
kal, a magyar vi,s.zonyok i;nnertetésével, a reneleletek 
kiirültekintő magyarázúsúYal st>gítsünk Pl'tlélri kartúr· 
;,ainkon. 

Bi7K'llommal fordulhatnak hozzánk nemcsak a ma· 
g~·ar, de az idegenajkú kollegák is. A.n)·anyelvre való 
tnkintet nélkül, nlintlen gyógyszerészben - aki a ma
gyar állam keretein belül kh·ánja boldogulását a jövő
ben megtalálni - kartársat látunk és tis~telünk. A bel
t•ederei határozat egyfnjog!Í állampolgárokat teremtett 
ebben a hazában, .~ ha az idegenajkú lwrtá1·sak a köte
lező loyalilást, a békés C'!JYÜffműködést tartják szemük 
előtt, sehol semmiféle bántódásuk nem lesz. 

Az erdélyi kartúrsuk ré;;zlctcs informálítsút a. ma
g)·ar viszonyokról és a gyógyszerészet ügyeiről a köYet
kező lapHzámunkban kezdjük meg. 

A hivatalos lap szeptember 1.-i és szeptember 4.-i 
száma igen tontos adóügyi rendelkezéseket tartalmaz. 
E rendelkezések meglehetős bonyolultak ugy, hogy azt 
először magunknak is alaposan át kell tanulmányozni. 
Ezért C'sak jÖL'Ő lapszá'munkban fogunk rólluk 1·észletes 
beszcírnolót adni. 

Annyit már most me.qemUtlletünk, hogy az ujabb 
rendelkezésekben adóomneszi i áról, a jövedelemadóval 
kapcsolatos beruházási-pótlékról és az általános ke1·eseti 
adóval kapcsolatban a jö!•őbe11 fizetendő kincstári-pót
lék adókötelezettségéről, · ki !'C' léséről és a jdgorvoslati 
módozatokról van szó. 

• A Kolozs11ári Ferenc .Józ.~('r Egyelem a román rneg-
szcílláskm·.- 20 évvel ezelőtt - kénytelen volt elhagyni 
ősi ottltoncít és Szegedre költözött. 

JJ!ost, hog.11 lsten kegyelméből kincses Kolozsvár 
ismét szalJad és marwar lelt, akfuálissá !'áll a [(olozs
ván·ól elvándorolt egyetem hazaköltöztetése. 

A napilapok közlc~.~e sze1·int a kultuszminiszler oly
értelrnü nyilatkozatot tett, mely szerint a kolozsvári 
egyetern a legrövidebb időn belül visszaté1· ré.Ql falni 
közé. lJfiután a budapesti egyetemen kivül csak Szege
den ran e.(J.I}eferni gyógyszerész kiképzés, ezek szerint a 
sze!Jedi <'!J.Ilefemre felvett hallgatók i.1· ·Ntlószinüleg Kó-,, ,, 

l >Al. l -~~-~.~~. ~ l w""* u zawK.fH'-, ~-

netiu~,w~, 
~ 
Q. ~fnÍhŐ.~ 

Jk4áu úiJ~ 
Budapest, VII., Síp-utca 3. Tel.: 138- 088 
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loa-1."_ fogJák az 6sszel megkezdem, Uletw tolJitatni 
,_."mán1/aikat. 

BIZOJa1/0Sra vehet6, hog11 a több mftat 12 miiU6 petll16 
költséggel, gyönyörüeta megépiteit szegedi 6fl1/elfta 
épületei nem maradnak üresen. hanem a kortndtqf IIOfJ
doskodne fog a szegediek kárlalanitásdról valamilJift& 
máa f6iskola odatelepitésével. 

• 
Ugyanakkor, amikor a gyógyszerészi kikép~s az ed· 

digi tanulmdnyi id6 felemelésével korszerllbbé és ma· 
uasabbrendilvé vdlt, nem érdektelen megemUteni, hogy 
a d ro o is t ak ik épzé s iB új reform el6tt dll. Ez a ki· 
képzés azonban retroordd irányú, amennyiben az érett
ségi, mint alapitudium megszilnik. A drogistdk visszatér· 
nek a négy középiskolds el6képzettséghez. Erre a viszo
nyok kéftyszeritik a drogista tdrsadalmat. A magaaahb 

od6képzettség követelése u drogistapálya utánpótlás 
cs6djére vezetett. Az ifjúság nem ment érettségivel 
gfBtáftak. 

.b új drogista tanügyi reform szerint a négy kö 
tdD.íola és a kötelez6 hdrom gyakornoki ét• utdn a két 
~ tovdbbképz6 tanfolyam hallgatdsdt teszik 
fela6N. Á.mint értesülünk, a kereskedelem- és köz 
M•itiJii Minisztérium az új tanOgyi reformterveze 
mdr magdétJei tette és az érdekképviseletek által kik 
dött bizottidg a rendelettervezetet mdr le is tárgyal 
és kisebb módosf.tdsokkal már el is fogadta. 

Érdekes, hogy amikor a drogista tulajdonosi társ 
dalom az utánpótlás nehézségeinek egyetlen megoldá.~á 
az el6képzettség leszállfiásában ldtja, a drogista alkal 
mazottak máris oppomílnak a négy köz.épiskola ellet~ 
mert ezzel kapcsolatban túlprodukciótól tartaflilk. 

A Magyarországi Gyógyszerész Egyesület elnökválságához 
Erdélyi kartársaink hazatérése uralja ma az ország 

érzés- és gondolatvilágát. Mi gyógyszerészek is az öröm 
hangulatában éliink. Bármennyire szükséges lenne, hogy 
a Magyarországi Gyógyszerészi Egyesület elnökválsá
gával (és dr. Tauffer Gábor elnök azon kitlön& szerep· 

lésével, hogy a képviselőház utolsó filésén bizalmatlan
l'dgi indítványt tett a kormány ellen, az ellen a Teleki· 
kormdny ellen, amely nekiink Erdélyt 1•is.~za~zerezte) 
ismételten és ismételen foglalkozzunk, nem akarjuk a 
nemzet ll84rY örömnapjait ilyen dísszonána hangokkal 
tarkitani. Az elnökválail.g tovább tart 8 tekintve, hon
dr. Tauffer Gábor és 'kapcsolt részei makacsul kapasz. 
kodnak a székbe, nincs remény a békés kibontako
zásra. Sem dr. Tauffer Gábor, sem Koritsdnazky Ottó 
nem akarják helueiket elhagyni. A maguk egyéni szem
pontjából talán igazuk van. Az elnök úr havi jövedel
mét 8.-4.000 pengőre becsülik, az igazgató is megkeres 
legalább 2.000 pen.r6t havonta. Ennyiből víg agglec#Jnyi 
élA\C't élhet bárki. Nekik i.razán nem érdekük, hogy 
egyik a gyógyszerészetből rekrutálódó biztos ügyvédi 
klientálét, a másik pedig búsás jövedelmet jelentő po
zícióját feladja. 

Félős azonban, hogy rövidesen megindul a tájéko
zatlan erdélyi kartárRak megdolgozása is, az ismert 
módszerekkel, éppúgy, ahogy a Felvidékkel történt. (Bár 
az erdélyiek nem igt>n leKznek könuyú emberek!) 

Addig is, m{g az egyesületi válság ilgyét részletesen 
djra el611ennénk, álljon itt a következ6 két le1>él, amit 
ebben az iigylJen közlé.~ céljából 1•etti.lnk: 
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Nagyságos 

Dr. Taufer Gábor Urnak 
oruággyillési képvisel6 

a MaoJ!fWOf"•lldtli O"ógyazerész Egyesület Elnökének 

I.ren tisztelt Barátom! 
Budapest. 

Igazolom a mult hó 28-án kelt nb. soraid ka.p-
08áu me.rküldött 8 ,.Karlár8tAMiloz" címzett cikkemre 
írt válaszod vételét, amit szívee voltál méa' a lap 
megjelenése előtt hozzám juttatni. 

Nyilt levelemet 8 később ,.Karldrsaimhoz" cím
r.ett cikkemet karunk iránti mélységes s~retetb6l s 
jöv6jéért aggódva, teljesen elvi alapon, a legteljesebb 
jóhiszemilséggel, - átérezve a rendkivül nqy fele
IcSsséget, mit magamra veszek, - meofiJI6zót!ésb6~ 
írtam amivel semmiképpen sem óhajtottam érmtem 
edd~i elnöki ténykedéseidet, értékes munká118ágodat, 
Jegkevésbé pedig nagyrabecsült személyedet. CHak, 

GY. SZEliLE 1940. 

mint legutóbbi parlamenti sze~plésed konkluziója 
ként adódott ferde helyzetből az elnöki Hzékben vaH 
további megmaradásodat és arra alkalmatlanságodat 
vitattam s kértem lemondásodal Ez vála..~1..od után it 
meggyőzödésem - talán méa- jobban mint eddig -4 
azért eddig tett nyilatkozataimat az els6től az ut, 
só betdig fenntartom. 

Mégis azért, - bár ..Felel6sségem tudatában ..• 
címü cikkedre rengeteg sok megjegyzésem lenne -o 
hogy az üg~· a ~ajtópolémiáhól kikerüljön s az arrt 
illetékM érdekvédelmi Hzerv - választmány, rend 
kivüli közgyűlés stb. - elé legyen terjeszthető, cik 
kedre érdemben nem válaszolok. rábízom a továb 
biakat ezeknek a fórumoknak döntésére. 

Moet a manar oóuszeré&zt karon van 
a sor, hoc azt a ködUnk folyó vltát mérleKe
lés tárKyává te~tye s abból levonja azt a kö
vetkeztetést. ami érdekelnek leKJobban meK· 
feleL Moat módjában lesz vála.utani: akar-e 
Kazdasáai eleeett&érin, súlytalansádn. véle
ményének semmibevevésén változtatni, vau 

semf 
Ha ezek az illetékes szervek úgy döntenének, hogy • 
történtek után minden maradjon a ré,riben. term1!8ze1'~ tesen tudomásul veszem a döntést azzal az érzésse 
hocy "felel&.étrem tudatában" a magam részéről el· 
ban_pott a ficelmeztet6 8ZÓ. De akkor azutdn továbt 
senki ne patl48zkodiék. 

V agy ok őszi n te nagyrabeCMftlésse\ 
tisztelő kartársad : 
Pon~rácz Lajos 

gyógyszerész, orszáugyillési kél)'visel6 

A másik levél így hangzik: 
Türelmet ft; rövid időt kérünk már ~sak ahho~ 

hogy a kari közéletünkben ellentétes felfogasokban kt 
alakult helyzetet alkotmánros ,formábap r~dezbes· 
sük mindenki megnyugvásara es megelegedesére. 

'Elolvastuk Pongrácz Lajos két levelét. elol'!astu,k 
Tauffer Gábor válaszait, mellette olv~tonk .Jó ne-, 
hány pro és contra cikket. megértet,t~~ mJ.!lden~ 
tisztában vagyunk mindennel. Arra kerunk mmden
kit, hogy a további nyilvános tár2Y&lúát ennek a 
kérdésnek szüntesse be. Tisztán áll-e16tttlnk az. e~ész 
kérdés annak további tár&'falúa már nem válik ka
runk hasznára. Kibontakosált nem ad, u ellentéteket 
foko~ . 

Ezt akartam mée mecfrni Török Árpád t1wz.tel. 
barátomnak 1NO aupaztue 81-~~ a Gyógys~r~Zl 
Közlönyben metdelent ..Káros btzo~y!&ansá.g' ctmil 
cikkéhez. mint kieltészitést a csorna1 ertekezlet hatá· 

roza{f~~rzem, bo~ minden ellentétet e! lehet osz; 
latni "karunk ~~~ ét meg lebCit mentem a dolgok· 
nak ityugodt, tárni agos mérlegelésével. &t ta.pae:&' 



taltam augusztus 2:i-éu, amikor G -.:.rml•gy{•uek \ezt'to 
g\Ób'J hí'.CJ'C'swi 'soruí111 hizalmas harflt i értt.'kl•zletct 
lnl'lottnk. MimlNlki békét n.km·. miud1•uki azt kh·ímja, 
hogy kanmk kiis1..öhöu úlló 11ug~ l.érdé:set higgadt, 
u~ ugod t legk(irbcu leg~ eu (lk meg~llh a. . . 

'l'út·ök An•útl ír.iu. hog~ kerJul, az or,.,7..<1gos 'n 
laszt múu~ üsszel u' ásat, ('h hez a ker(•:suukhoz rngn ,z 
kodu11k, értPkPzlt•tiiukrH•k ez volt cg~ ik Jpgfoutosubh 
hnt.úroí' .• uta. Alupos mcgbl'l:ií".é~t s utúu hoztuk .tt.t a hn 
túro7.ntot is, amit a 'alnszlmnn:\ i g~ u les t• le fogunk 
turjeszU.'IIÍ a kihontukozns c nlt•kt•bcu. ~zi, luswm, 
hog~ ezon hutilro.zut.uuk eg) ha!tgu m~gcrte':rc .tnlt!.l• 
uwrt kell, hogy kH.'legttsc a mm ,-~wto~<'g hn-ett, ~~ 
elégíti nz t•llcllí'..ékct t'" J,iclrgiii _fol(•g a.r .. oka!. n~1k 
~:wrnlt•ge ... i•llithpoutou 'IUJiln~~ l}lnku<'k \ L•lcmeuyn Pl' 
JH'II ez{•rt dt'ogullltlanul ll ,kowpell ali, akt~hez l'll ts 
t ·••·l oz om sot U Jn \ etlt•m 1 :.zr e. 1 rtckt•zletu ul- legun
~~ ohl~ t·é~ze. eí".l'ti n ml-r,..(>k~lt kózl:pútou 1.lllott. . . 

Al'l'll kérjuk az OJ's?_.~gos \ n_lnszt•!•nuy -~-~gJmt, 
hog~ nnnllkiddl u 11~ !!11JIHI1Jak ~· II_Jl'lldsn~~>t. .. IOJ,!Clll k 
1•l ll uluszlulllll) 1 ui(',Src, mellozzuk a lwzonyt, eg~ 
sz.Í\ \cl, ~ZéliH'dM~ okt(iJ Jnl'li(CSCII Jli'Úbálj nk knt:i ihs:!.· 

Látogatás T u zson professzor 
lrta: dr. Galambos János gy6gyszerész. 

Szikrúr.Íl sr.(op, uyúri napsütésben indul el autó 
lm:;ztmk Rucrbol, az cró~c·u knn~ nrgó uton, mél~ eu hugo 
11wtorrn/. Hála 1 temtek lllh"'fill halndunk; olyan szép a 
ddék, hogy k{ir lcm10 útrohnnni rujlu! Do mégih gyor
san fog~ ll t{Jvoh;ilg; nu~g n si1ol.i \Úr ,..zikl{lu álló rom 
juit keressiik szemUnkkel nem Hokíu·a lllÍll' i'm dd-fiirclú 
szép "l~l'í'..séhet sr.úllbja" l'IÖtt úllunk. A uegyedorás )li 
ht•uö ulutt megu{•zlwljiik uí'. igen széJ>cn útnlnkitott, pur
kirozott Hirdót, s u szép patikúl, mely rés:zt•mn arról ilS 
ne\ <'Zt'lc><, hog~ hu"z Ó\' ol eze• lőtt mint pruk"zi n pal~ úm 
itt kt zdtcm. 

Ile JJCill sokúig gyünyörködhetiink, iluiulunk ,. ujon
nnH Í>Jliill villák hosszu ~;oru küzütt robogunk úi 11(//'lÍtl 

küí' .. .,éghe, omtun ujhól festői hcgy\'iMkl'n, u /{ékes ol
da\ún, JlcífmiHÍZlÍII í1t, u (Jalya-ll'főrc knpnszkodunk. A 

r..éJl, mindeu kritikút kihí ró, nugy k~nyclemmcl feJ,zerolt 
"O'l'BA-~;wlló" előtt úllunk meg. Ile su'ununkm végP a 
k{•n,·clemnek, nz uutólmszhnn ,·aló \ it!Íim ülésnek, mikor 
az ~tlak lnereclt•kségt'·t t•suk n motor nehé>z 1nunkájúhól 
i>rr.6kc\liik! Húii'l~ úk kel'iil a hÍitunkrn s elindulunk 
úhmk e61ja felé: 'l'uzso" pro{e:,;szor Tar-i birfokcíra. 

l>e akúrmilycu sil'IŐ,.. utunk, felmegylink u kilcífóhoz, 
hog~ n felcjthe.tctlen oa/y(l/('fűi kilátiJ,..bnn g~ iiuyörköd 
jUnk. Nt•m kevé!'lul- szóp k{•p túrul <'lénk n Unlyn-lt'(Örol 
n l'ixzliéx-tc IÖI'C v1•zető kopnsz u~ e regről: bntról a Kél.:t s, 
johbról clszort fa h nk " hútt(.J'I,cn n IIÓ!Ircídi heg~ l'k. A 
Piszkés tí'lő•·ol nll'glútjuk mÍlr az Auau•árf, mel:\ 11Pk 
tul ó oldHIÍirn igyt>kszíink; dt> ntldig még Prdök, tisztÍI 
F;ok, kis fnh·nk murndnnk el mellett ü uk s mikorru, u em 
isme n e uz u tut, eg~ kis Ynrgnbetiivel, megérkezUnk n 
P1·ofesszo•· ur InH~ újúru; tuzo11y már e .. tE.• 'u u. Attól tur
tunk, már 111'111 is Iniitijuk meg 11 P•·ol't•:;szor t~~·at, hog~ n 
mÍls11api lútogntúshoz engedéb ét kérjiik. 

Dn aggotlnhnunk hnmnr 'égt't ór, mert n tanya köze
pé>n ott tnláljuk, amint éJ>Jleu intézkedik rondclkezik. 
Knlouni t~zolgúlnt•·n hc,·onult emhercit ö ht>lyottP,.;iti s 
mint mnga mondju: "eu y ~zcmc/ybcn én I.'OUYOk mosl r1z 
inllzú, nz arató-uazda és a számadó-kondás is." Dt• cl
foglultsilgll ellené>re, U lll i 11t m<'gt udjn joveteliink l'M.iát, 
uzonuni e\vczc·t n 1Jiyilulis-1)(t{cínfcí.~ úgyá okhoz, a kö
~wlheH l(>\ o UVÓYJJTIÖI'éll!l ülll'lt•c.'nycldiCZ ós kós:~.séggel ·1d 
engedél~ t n músnupi t iiwtcsehh m<'glckiut(ost·c. 

A kiizclgő siitt'•tsl•gucu n fuluig még rPnnk ,·iJró ut 
mintt hmnnrosun buc uznuuk kell s az cgyrí' eikíl'l.cl vil-

hunguul,ul megnwntem. 'l'nli1n le í' • .iobh gondolat, 
mint u <·sorJwi.tké. mi ahhoz is nZÍ\l sl'n l' atlnkozuuk, 
dc nzt lúttmn, hogy 11Ü, u kik ott 'oltuuk, Győr Mo
"on Hopron \'els \ eszpr(•m Zal n lllf'g~ {·k k{•p,·isc
((lichen, cg\ nk.u a' tal J, n iu .iul,, : "'I,; g ho•IJ•s, ig u z 
s ígo megold '•su t. Tudom. hc·~o az orswgos 'úla"'zt
m•tn~nuk "'lll l•sz lilii'> l' lj,~., chlnu az akm·atunl;:bnn 
tmnogat h<'Bniinl,ct. 

Csol'lln, 19 tO. su•ptemhPr 2. 
Mnrirwzcr J c111i. 

• 
E1.ek sí'.CI'llll tehitt n legkoZPiehb ös,zeulo \ú ln z t 

míun i iiJ(>,s (c·~ctlt'g nz cllenu•k ídt.tl 1js"~ hl\ am\ó J'l'IHl
l,hiilí ktJZg~ult-!) fog .IZ l'!.nl'slllt'ti \.ilitggal l'oglnl 
J,oz.ni. Kng~ on, 111g~ 011 cclir<~u~ o-. lellJW, hu uz enl{b i 
J,m t '•r.;.1k fogad It~ t 'o sa (•loti at. l'gt•v. m •d do 1.; ídc.ií•t
,;tult eg-o~ csiliell l'l'1His7.('1' t•llulllll' n sul~t'sztohpu {·~ úJ 
'ilag. új le\ ego, uj l'II1U('I'l k fog.Hltlllk harúts;•gg:d (l•s 
1 Pm fülen~ ~'"kl ti{ -.:;.1 l) huzn ll ró \ (rein ket. 

birodalmában 

lítmok :s1•giteuek <'!.nk ul1111k utoiso r.;zaknst.an n ütí•t.-{·g
gel megbirkózni. \ miut fl'dr·l al ú t;l'iink mPgo J'(•JI n st.n
kudó (..'SŐ! 

~lásnnp, az C!'IÖ miatt. t•snk llf•lutÍIII keJ'Pslwtt .. •m I'Pl 
rit·. 1'u~~o11 .T ú nos Prol'e•szo•· úr azt h iszo•m 111 i u
deukinek tP t szö, d t' p nt ikusnnk kiiltiuös módou szi \l'l-lel-
kct g~ ()u~ ürködtetö hirfokú t. 

• 
,A horougó,.., nl-hu e,.;ÓI is ISZ(llll(>teHi időhPll i , n 

Profes,..zor urat a JJiuifalix-cítJJJlÍ.~ok küziit t ta.lálom. Ti
zenöt husz 'idítm HnpszÍimos !:lll y dolgozik, az ií u1i 11-

'I',ijkéJI 'l'nzson Jlrol'csszor úr hirtokúról. 

denrP, n legnpJ"t,hlt dologm is kiterjedő feliig~·pJpfp r,; 
irfmyitú n mcllctt! A ProfP..,szor ur rnintlcnt'el{• utnsi(ét"l 
nd, u munku Pg~· pillnnutrn !-\Pill id l lll P~· b az t'Hiht•J'llek n z 
nz érzése, minthu ucm is az htcn ..,z.ahad f'ge alatt, hu
talmas fenyők tö\ l-\wn lennén l,, hnnPm egy liikt<'tÖ 
muuknirmuu g) {u·tcremben, ahol a munkn egy irÍin~ it6 
szt'll<'ln \'l'Wté 6rt•, megállás nélkiil, élettel !Plt tempcíh.w 
pcrc'ld Ezt nz érz(o.c;;emct Pl i" Uloutlom: n Profc s?..or ur 
jóizíinn mo;.olyog rajtu. A tem)>ÓI tulnjdonk6ppeu lll'lll 

ll s1 .. wai diktáljlik s lendítik, hanem ö mngn, n példújÍI
,·nl. RüYid fél órn nlntt, tutltún kh·iil l<'féuykép<'zhctem: 
mniut kn],ftl, gt>rehh·él, fiildig hnjoh•n frisst n k1•lt pnláu· 
tnkut kere s Yiz..:;gál n fií 1\iizött, majd ll pnlímtftlít rn 
YÍircí Ili g i túli. dug\"{lllyok Je,·eleit \"Íigjn If' horoh·néles 
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késéwl é" mindezt n nagy teriilet lcgkiilünhözőbh 
J Hm t jain. 

A tanya nevét adó (,./t'en.l}ves"-nek hh·.iúk!) sí'-é!l nagY 
f'pnyők alatt l'oh·ik IL mnnka: Digilulis purpurea pa· 
lúntftkai iiltetucl~ ki, ~;r .. a.hályo~. !;Zéil ><orokba, a kitiiHŐ 
I'Pketo humuszos nagy úgyu>;okba. Igy akarja pcítolni, 
azt IL nagy ycszlcségPt a Prol'csszor lll', ami u télen 
{·de, amikor 21 hold Digitalis ültetvény IJU"ztult el; 
l'clten~sl' szerint nem a nagy hidegtől, hi~zcn a Digitalis 
t'szaki (•s heg·yi növény, tt•hát hir.in a leg·nagyohb hide· 

Tuzson J)rofesszor maga metszi le a Digitaljs·dugványok 
leveleit. 

g•ct is, hanem a nag·y h6 alatt, az olvadáskor többször 
hekön•lkczett je{JeRedés közheu fulladhatott be s pusztult 
t•l. Ezt a csapcíst móris h-zi az OI'.~ZÚ!J Di{Jitalis elldtá.m. 
A Prol'csHzor ur mindcnl elkih·et a hiány pótlására. 
Az uj ])alúutúk bt•iiltct(•s{~re l't>lhasznúl mindrn talp
alattnyi helyet s a esalHltlékos időben, uyúr derekán, va
llmtúltal. Keresi az iires Úgyásokal, de azokat más, érté
ke~ ültetvények foglal.iúk cl. Legnagyobb ró:>zükbcn 
kiilömhüző amrrikai frnyő fajták, diszcserjék s gyógy
uücén!Jck vannak vel\'l'. I>t• nines egy talpalatnyi üres 
hPiy az t>gész hirtokon srm. Vé!!i!Jjárcisa felér egy bo
trutih:uskerf láfo!mtá.wíNtl: nagy, g·yönyörü alaku ezüsi
Jen.l}őkün csodúlkozik a:1. ember, hogy odébb már nemesi
ll'! l mO!f.IJOT'Ó·c·sr•rjékd lússon, súuntalan mú..o;; fenyőfajta 
t{m;asúgáhan; hihetetlen gyors növésii nyárfákat, nagy 
túhlúkhau fJ.IJÚ!I!JIIÖ!'ht.tJC'kl'f i•s aí'.Onkiviil a nálunk szo
kásos össí'JÜ$ mczőgazdasúgi niivéuyeket látni. :És miud 
1•z, a lPg·iuh•uzivPhb nH•zőgaztlaRúgi lnlltura ott, hol 15 
rvvel Pzelőtt csak erdő volt! Csoda az, ami itL törtéuL 

Magyarúzal1~rt a Pt·ol'esszor urhoz fordulok: 
- Valú az kérde,...cm - amil könt!Jékbeliektől hal-

lot/am, hogy az előb/Ji tulajdonos kP.zében, nem volt ilf 
nu>g <'!lY barcí.ula szántó és mé{J csak egy kunyhó sem? 

- 1926-ban peftem a biriokot n környező nagy er
r/ökkel crwiut - szól a válasz - s valóban azóta törliile 
fel miml oz 56 holdat, ami ma itt tnezőgazdasdgi müz•e
fr:s alofl ríll! .l!osf 7 holdon con Digilalis, de amint 
tudja, a télen rengetelJ C'lpusztult. GJJógynövények kö
ziil !'an mé{J Safurcja horfC'nsis és Pimpinella anisum. 
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Ezeket főként mag·termelésrc a francia s 11émet pl.aé 
ré.szén• műwl.iiik. Digilali.:; Jllag.)t 11 Párisi közeg(>.~z-

. t.égiig·yi intézet. is rl'utlelt, azlún Huta gravPolcns-t is 
termeHzli.ink. Sikerült múr a mcgi'Pielő s hőségesPn 
olajttermő rózsafajtitkai is nieglalúlnom, a korábban 
iiltelt>ll dama..;zkusi t'ajok hrlyelt. Ezl'k az ola.idus Rosa 
Gallica fajti'lk. Az az épiilet, mel:vet ott lúf Í'piilui, az 
lesz az olaj-lepároló. Az eddigi próhavúrlások sí'.ép eretl
ménuyel biztatuak. 

- A fenyő s CfJ.IJéb facserneték, parkokim diszfdk· 
nak s c·.~erjéknek ualólc Méltósáyos Untm? k(~rdezem. 

- ó nem! Diszcset·je alirJ akad köztük .~ az is csak 
azért, hogy ha na{J.tJolib hasznos csemete rendeléshr·z 
kén1ek mellékelni pár diszc.~erjét, ne ta{Jadjuk rneg a 
kérést. Ezeket a fenyő fajfákat a ll'gnagyolJIJ {JOn<fdal 
~·cílotJaftam össze, hO!JY alkalmasak legyenek az Alfüld 
lásifáscím. lOkerestem az Ameriká/}((11, az Alj'üldiinliiiz 
ltasonló klíma alatt élő fajtcílwt s azok be is Niltotfák a 
hozzájuk íüzöft t·eméll.IJekel. A DourJlos-fcnyő, kiilüm 
böző ezüst j'enyők kit ünően lelepillidők az Al/öld ön; 
umJanc.mlo. Amerikából és Azsiából származó nyárfa· 
fojtcik a leghasznosabb lái lehelnek az Alfölclünlmek, 
g!JOrs növésiik alkalmassá feszik celuloze termelésre is, 
de jelhasználltatók épület)'ám, gyufa {Jyát·táslwz és sol" 
más célra; a nyirkos, macsaras talajt ked1•eli!t·. 

A Profcsszor úr t'Jo;emetéi irúui mutalkozó uag:y kt• 
reslet alapján remélhetjük, hogy All'öldüuköu is miud 
sü.rübllcn talúlkozhatunk majtl az eddig oH i"mcretlen 
fenyő ligetekkel, a mocsaras részeken nagy nyúrt'a-er
dőkkol. Igy fermi álclcísos !J!Jiimölcseil <'UJJ l111fonuínyos 
1nunkában eltöltött élet! Az egész itlő aluLl, ami\. u 
Professzor m· társasúgúban tiilthettcm, heuHem bujkált 
a kétség, hogy ő, aki egy pillanabg sem téllen, sőt fá
radhatatlanul tevékeny, vaÍóhan nyugcli.iba k6szül-c vo
nulni~ Fel is teszem a kértlés t. 

- Hefl•C'tt éves l.•arJ.IJOk válaszolja - 11lJ!l.fJ(tlomlm 
kell rnennem s igy a jövő fanévben ttuír nem t.m·tom 
mcrJ előadcísaim; azonlwn a IIÖI'ényrl'ndszertani inlézl'f
től nem l'cílók meg, o fl to l'Cíbh dolgozom. /.r; en sok lu· 
donuín!JOS problémám Pár /'l'ldolgo.uísrn: ázsi"i C'.rpe?
dicióm <tn!JIIfllÍ{, a Halkcín c~s a "lfutJ,tJar Aflüld fiúrá
jára l'onatkozó lwtafásaimaf dol,qozom fel, sajtó alá 
,·endeznn rendszcrfrt/10111 uj kiadrí.wíl, iyy sziik.w~fft'lil is 
'Van arra az id Me, amit eWorlásai m clmamdásai val 
nyerek. 

1lycn munka-tempót jelent hát a ProfesKzor urnú.l 
a "nyu{Jalorn" ba vonulás! 

-A sok bosszuság ellenére - kérdem a tanár urat 
- amit a patikus hallgatók okoztok, sz<'rcff<'-e őket 

Méltóságos Ur? 

- Nem okoztak lJosszusÚ!)Of, sőt nagyolt jóban 1•ol· 
tunk s szerettem őket! Amit az bizonyil a le.qjóbhrm, 
ho{Jy küWn T.:ollégiurnof tarlotfam nekik, holofl //('Ifi I'Ol
tam erre kötelezve, fariitaltarn ~·olna egyiilf a bölcsésze
kével. 

örömmel válaszolhattam, hogy u szeretnt kölcsö
nös volt! 

A Méltóságos Asszony előtt icholiern még ezután 
tisztelt•tem a lerm(•sí'..<>tadta gyönyiirii környe7.ethen. 
A harmouilwsan belcilleszketlő, deriiH, tna!Jyaros bu
torzulu lak:íshan s aztúu indulnom kellett. 

Gazdasitgi ópiilctck, sY-ép cseléd lakások hoss:t.u 
sora közt hagyom el a tanyát. 

l!,elejthetdlen élmény volt ez a kirándul{u;. Ajúnlom 
a t.úristáskodáRt iiző kartársaknak 



lTg~ í•ncm n Profc:;s"zor l r s n hoz1i1 hasonlók 
1 pit ik u sze h h, ,iohh ~ holdogn h h N agy Ma11uarorszú. 
goti 

N"l d . . " " 1 a m.rar1 ... 
- Válasz Berkovics Károlynak, 
a Gyógyszerészi Közlöny szerkeszt6jének. 

1'isztelt Barátom! 

Cloudosan l'lohmnúu n Közliiii!J multlu·ti ~í'.úmáhan 
hozí'inn inlt~zl'lt CJiisztolíulat, iinkl-nklt>niil n nagy szá
mo zi höll'selö ~í'~·nai jutunk eszPmhe: ,.S(•mmin sem 
('8nddlkozni .• • " 

lg~ tehát éu cm l'sodúlkozom, hog~ "ll•loplez&mck" 
minö~ítul nz igazsÍlgm való töt·l'kv(•scmPt s nz cbhöl 
s?.:Ít'lllrtzú azon l'gyszPrÍÍ tényt, hogy n g;rúgy:;zcr&!ztitr
"lldnlmnt kiitPII·~s<'·b"S7A't'iíPn tit.iéko:t.!nttnm nzokr(,l a kii
liiniiN jclcn.~(~!/dlről, na• b ck lapOlihan oly üríin mutat
kozuak. A mng\"111' g~ (,gn;zer{>~ztl•rslulalom ,{ogtérc is 
jogmmll' tudni, bog~ a köz\ {>l!'mén) t l'C'JH'eí'..cntilió sY.ak
sajtó homtnn szl'r i ho n neki nyújtott ~zellemi túplá
J(.kot ~~ hog~ n7.ok n dic~érrlel.·, nnwlyck hi7.onyos köz
eJeti uagyságok {>r!lck{>hcn oly mcgímtan síiriin elhang
zauak. 'aj,ion 111!'1111~ i he 1 Rí'i1rmaznak tulajdonosi, spon
fu n IPikf's(•dé~höl és IIH'IIIIYihen úllauak ,,/un·idíjas irá
n 11ílfÍ.~" nlntt . 

. 1\ll't'ÍÍIH'n t ú Y ol ú ll t1ílt•m, hogy akúrmeh ik segédknr-
tÍll'!'! Sí',nkír6i jogosultsúgitt hn chht•r. tPhcts~g!' van 

ki•tséghe von jam. Mi mngunk is zh NiPII nduuk tcr!'t 
luíl'!nch nlknlmnzott knr{Ílrsunk kii?.érdekií ÍrÍI•<Íillak az
zal n fPitótellel, hog~ nz illető a IIPVH nláír,ia így min
denkinPk mtícljáhnn \nn látni. hogy tulajdonosi vagy 
l!lkalmazotti 'élcmé11n~ cl áll e szemh!'IJ. \z c•lh•n azon
han t't•ltÍ'tlPuiil Ó\ ást kell emelni, hog~· kimondottan 
tulajdono~ i \'t~ll'm(•uyt ki ft>.il'í'.t) Yng~· ily!' n y{•lcményt 
mínwlií írú~okat alknlmn1' .. ottkartúrsi tollak néYtclcniil 
it·kfdjnrwk. A mi 'lrsn ainkat, a mi ,.(•lkitíi?J.scinkPt, n 
mi i>rdt•kí•iukt•t 1''-'llk n7.ok ismerhetik iga7.Ún, akik a tulaj
dotJO i itilapotot ~njút t•letkiiriilmén~ cikben idélik. Tu
lujtlonosi úlláspontot kiilünü~rn kari-polili/wi iit/.1/rk
[J( n (' ak t ulnjtlot1osok i n ter}ll'!'l{l)hn t nak n kiizv<-· 
llll\11\ s?iunúrn. lia nlknhnnzott knrtí1rs 11yih·únít YélP
IIH;II~·t. ír.ia alá a lll'\'~! Í's lll' miÍ\•pl,jp n kiizvc~lt>rnc'ny
irúm íti•stJ liloldum, 1111'1'1 az oh·nsúnnk tutinia kl'll, hogy 
(•lhnlúrO?..iisúban Hig~ y{>lpm{>nyélH•n ki nkm·.in hPfolyú
~oln i. l~ w n n pontou Jll'ln<'"nk ml'lltlií, d t' t'g' he n érthc· 
tetlf'n akár JlJsenr(', ak í r míts f'lmult nngysúgra hivat
l.ozni. Tbsennek, ha ílm>, aligha jutna " zébe - teszem 
azt n z eg~ cl'liileti ig 11.gató fpjí•re /un• i díj rllcnében 
hall~t·koszorú t fon n i. T n kúbh drlunít t í rna. 

A téti' l roppnui cg~ sze r ü: lll' lll az a h nj, hogy <;('· 

gl•dkl·nl dolgozol (a ... ~C{Iéd" szrí Cf/Y(l[JJ.-(l/lf nem {)(•csfr
lrnílfi, hanem hi1•afalnsan elfofiadolt nH'!Jjr>liilé.r;!), dt• 
n?. n haj s t'7. vÍ'grl' mí•r nyih·únossítgrn kivímkozott 

hogy seuérTi minő.r;l:f/('r/ ellenérc a l u fajdonos-kari po
litil.·lít irrínuífnd. l"gy vl>lem, cgyt>llen tula.i1lono,; kol
Jpgnmnak s!'m juhtn e~zéhe az nllmlmnwlt kurtúrsak 
ki1liin kari (.ll:•tc'-bcn lwugo ko1ln i. 'ag~- ott nk úr cgy,;7.er 
is hnngulntkeltő (•s irí111~ ító ,(.Jpméuyt nyiiYúnítnni. H n 
'alnnwh ikiink mc~gi" Pl'l'l' s71uwú mngút, PgÍ'~z hizonyo..;, 
hog~ nz nlknlnwzott knrllír.-nk kitPss{·kPlnók mnguk kii
zill. Trljl's jorlflal. 

Azon scm <>So!líllkoí' .. om, hogy eg) s?.erüen lelagndotl 
rke ztöi minós{>gcdct. Erre liizonwírn »>l'fll'"" a:: 

okot/. Én azonbau mPgmondhatom nz igu7 .. ui: Te is l u dor/ 

b (:" i.~ jól fullom, ltooy évek óta a t•ezércikklöl az aprrí
hirdl'lésig te "csinálod" a J(ózlöfly/. l~zcu a ti•nyt•n aligha 
változtat az a félremagyarázás, hogy csak egys1'.t'rŰ, s?.e
róny "munkatársa" 'ag~ a Kozlonynek, illetw ahogy 
szépcu kifejezed: "hnvidíjns nlkalmazottja". A sztrkesz
fő minr/ig lwt•iclíjas alkalmazott, lw nem laptalajdo11mr. 
Lapod jogszerinti felelős szerk1•sr.tüje - kil~tmlomás sze 
rint egy igen tiszteh•trem{>ltó (• tekintéhcs, dc laikus 
nagyasszony, egész tcrmé~7..{\tes, hog) mellt•He szükség \'Illi 
valakire, aki n lnpot, (/(> faklo nwgt•sinúl,in. A I'Ímlapon 
sí'.erepló igazgató és alelnük - legjohh tudomÍII'Innkkal 
- csak a dí.~zf szolgáltatjilk az cgriittesht'7. Mi 1·m~ ('zen 
fa!/(u[ni t•a/6? 

Azon úllítilsotokkal S7..Cmbcn, hog\ Te ucm vagy 
~í'..crkesztóje a Közlön~ n!'k, mint ahog~ an 6n n.zt írtmn, 
szüksége!inek tn.rtom, hogy nz oh a;;óköí'.i.in (og helyl's íté
letének kialakítrun c·éljí&hól 1Jizo1IJ/Íf~ak. Deniljiin ,·égre 
ki: !..·inri~ 1•an itmza? Nem vt•szed tchíd ro !ol7. né\t,n, hogy 
a lt•gilletékMebb forrílf!hoz: n Sajltilmmarai f':i•kiinJJI'· 
hiiz fordulok, amelynek (Rzerkesztií~{·giinkhPn hárkinek 
rt•mlelk!'zésérc álló) 94. oltlnlún az idPI'otografúlt kih ct
kezö Pred c ti hej cg~ z6s foglaltatik: 

<= tií2'u. 6. is CSikÍ8s t Bit an,.....,__ 
... ~ ... 'P· r ee li e fon: 357-525. 
'io. Berkorvics Károly, U. ID. 1916 .. 

• GyÓgy&7Jerészi Közlö.ny a.zerkesz.. 
~ 1900., Bp, VIII. ZápolYJa-u. 

Bekeffu Géza, U. ITI. 1283. . · 
bel .. 

I~zck után !•ldiinWflllt•k tPkintlH•Uuk a k(.,·dl ,f, ,.,li 
jon mij(' yagy 'l'e a Közllin~ nek: munkntúrsn, irúnyított 
!un idí.insa, vag~ t>~..{·rkcszto,it•T Az n kiil'iilmí·n~, hogy 
JH'\"l'dl'l ~wholscm :sZI'I'I'JIPI!t•tik a lupon, alúírú od a1. úl 
talnil írt l'ikkPk alí1l rl'tHiszer(}SPn hiúu) zik, hizonyít.in, 
hog~· munkásságodat ameb Pt mi szakírl1k uagy el
ismPrÓ~sel érték!'liink és ~>Okrn lu·l'~iiliink - val1íhan 
igyekeznek iifokiJan tnrtnni. '1\•hút ,. lt>kintctht•n is iga 
zunk van. A kari kiiz\ éiPJilt;n~· Plgondolkozhat a ft>nti 
furi'Sil ágokon. 

Loveled egy hPfc.iczíí mPg.ÍPIO'Zés{ohp7, d lr•nnH'!Iil'!/.1/Zt; 

~em volna. N('m alwrlak IHínfoni l'f'lc', d(' léll.l/, hor1.11 (1/1 

( !/!J(íl/aldn nem hít'lalak lopunklwz. 1•1z lt•h;ít így 111'111 

f,.,Ji a 'a)Ó:;Íigot, Ílm kí-t~t~gll•lt•niil igPn iig~ t•s hl'{dlíti•s 
é~ ung) talúlékon) súgrn Y a ll. 

Nem hídalnk, nwrt nítlunk tdjt s n lt~tsdun. ll a en
ut•k Pllcnén' mégis szt•rzüdtetési \:Í~") aink tíunndnúuak, 
nzoknt nz Altalud is .iól i ... mpr·t Hin·én~ PS akatlÍIIyok 
miatt 1Íg~· ,;em lt>lwtne ren1i7idui. :\ll'g n?.tún 111'111 \'Cll 

ném ~ZÍ\'Pllll'P, hog~ a hiYahdos ol'gÍIHumot IIH'!_d'os~zuk 
l'g'~ ~·t lc11 {•ke ... sí•g{•tííl. 

::\fnradtam: Budnpt>siPII, l!l·lO. :-;z(•plt>mhl'r' !i ,;n 

üszint!' tiszleJö hi\cd: 
Dr. Szász Tihamér. 

BICALC l n j. 
Dr. BAYER és TSA. 

1 00/o-os stabil, fójdalmatlon calc. gluconlc oldat lntramusculó
r s olkolmaz6sra 

6x5 ccm . . . • P 2..., 
6x10 ccm . • . P3.-
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.lfo!),l/11 /'0/".~ZlÍ{J i (] !/Óf/JjSZI'I'é.~z 
" .1lef. 

18Jfl/JI.t''· SZÍllll. 

Rwla]Jc.~l i 0.1/Ó!J.Ifszer~~~z 
Trsfü{('/. 

Felhivás 
ltZ Insulin hilinn~·al k:wesolatbnn. 

lllt·t{·kes hl'I~Tiíl nn••·t kiiz.lr~ alapjáll felh h· .i uk 11 
gcyiÍg)·~zt'r·tár·nk t. ft>IPiíís Vl'i' .. Ptlíi t, hogy u;-, T r !fitt! i ll han 
közismertell i'Pnn{ilú hiúny mintt eg·y-cgy betl•g ré,;zl·n~ 
t'Jn h'óunpi lwmlin mennyiség•H!l tiibht>t senuni kiiriilmé
u), t•k kliziitt s{• sz.olg:tltassan<. .. ki. 

l•~gyt"S g~·ó,.ry~wrtilntk hír szerint nagyohh T!.sulin 
]{Ót-~z.lettel n•ndt•ll.:I·Ztll'k. .\ lwtt·gek!lek Iusuliuunl Ya!o 
l'J.!'YPlllt•l!>,.. ellfd úsa t'·rdckeht•ll f elkér.iii k az. ilyf'll J:;yú,.n -
~o;zel'l{n·:, knak f'p]pJíís \'tv~:otöit, hog·y H•szle-tiikf':, hoz .. úk n 
gy1h.~·irrú nagvket·1•skedök t urlomásnm f's mmdadr'ig. 
amíg fe]p;-;[egPik nlllaak, tí.iah1 Insulint •re rendelj~:,r,.k. 

Orszúg·os rnll'k, hog-v a l' ll krl!'1H "gek a "'li i kség-P;o; 
In~ulillhnz. hoz.zú.iussmraJ;: s <'7 ... rt tt>lkt·r.iük KartJ, ·nil
!wt. hog-y ~ kiiz.eg,;;-;z..;égiigyi érdeket sz.t>· 1 előtt tar[\' .. , 
P f'Pihh·ú~mHk mindPnhen s:I.ÍvP;;IH•dkru•k l'l!'g;et tPrllli. 

Budapt>..;f, 1~40. augusztus :n. 
11. Wulfl L11}os 

eluök. 
/{ol'tít·s Otliin 

ih·. igazgntó. 

L r. Tou}'/'1•r 01;1Jur 
elllök 

Ko1" lns •J Olló 

iiv. ign.:gnió. 

+HIREK+ 
Külön szó erdélyi testvéreimhez ! 

A "Szemfe'' l'l.~ö oldalán őszint(', i{JrtZ, sz í 1•1Jőljöcö 
m.rtfJ y a r .~zal'rt klml köszö11ti /l('lyrtl cs s.zC'rli:esztőnk az 
grdt'li.IJI'/ l'isszolérö lllll!flJar karfcírsalml. U ff!/ ér.zem, 
nem t•olna fd.ie~ az iiriimöm. 1H'm. 1•olna teljes a.z ujjon
tJtisom, lill a fJ.lfiÍ~Zltífljo{ l!'l•l'fégc~llck 6rájtilmn kiilön is 
unn f.:iildcnN,· mch'!Jföl ~·el,11mes, szaető sza pa kat fel
szrtluululó lm t /(í rsaimhoz ErdNyorszá.tJba ... a ll a z ám
/J {/ • •• ! 

A Szrnuos nH•nlht ~ziilcl/('m, Háromszék uéreei ctlalf, 
fl Z Oli l iszlll I'ÍZÍÍ mNld nek parl jai n 11őlfem ('mbNré 
1:.~· flt/rí! r1 JWrC'6l !tczd l'r', horni a hál!oní végén máníl
liolnflpro honlalrmná rál/am, IIC'm volt napom, amikor 
1'!1.1/·l'f/.IJ l"ís srí//(/.iftísl 11s 11 l'isszannlékt•zés éberen szőfl 
tilmait lll' kiílt!IPII! rol1111 /1(1 z a, a Kircíl,l;hágón ttílm 
"/tn l 111 i n de 11 ke), fa, bokor o 11111 ele l"en.~étJh•d élt lel
lwmiJC'n. l!tísz <'l' roppant itlií l'DJJ ember éle/éf;('n, ez 
altt/l l'Sflltrr mt·~.'izi .~írok !1.1/lltapod/ak l'fJYI'P•I'fJ.1/I'r'; rnind· 
t'fi.IJik t'fi.IJ·<'!/.11 lcíllwtallan s.zríl, mc·ly oda kiifi lelldin
kl'f "Z fisi riitJiiiiz. Nem I'Oltmn esorlaNíró, de éli lJ('mWm 
i.~ 11z iiriik !til, liO!J!I az i!Jrtz.WÍ!J cit krll tiirjön mindcn 
ral!l!ilillcst•n 1>s 111(11is e.~al,· llflzfljufunk ('{Jyszer a s.za
lmddd níló hazoi földre. 

:Most, mnikor 11/l'.tlérliik ez/ az öriimöf és az álmunk 
Ntlóm I'(Ílf, kiifijn is 11/t~lll lmr<ilwÍ!J.IIIIl, su'tl'feffel é.~ az 
crdéi.1Ji ii.~szc/rtrflís erős fe.~f rc;ris<;.tlél·el iir!Pözliirn ré.11i 
!JIIrtílainwl. t11'1árwimal, az ofiliollmarad/ egykori lw
tonalárwlwf és azokat a kolfé!lálwl, akikkel együtt in
rl.uflam cl a !I.II'Í!J.IJSZ<'rhzi JHÍI!J<Ín. Od!•ii;:löm azolwf-, 
aki l.~ a !tos.~zu mb.wírJ id<' j!' ala/l is szer<'fl'llc>l {Ofladtcík rt 

Szemlc1/, mrl.11 az C'fJ,Ifl'flc>n e.wmlwlwzai mtt!J.I/Or .~zflkfltJl 
colt akkor számukrt•. Sajnos, a FPlridék fc>l~zalmdulcí
.wínak 111'11;/tjl kezdi'<' fiilJIH·f nt•m ('llfl<'dfék he lapunlw/ a 
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ronuíno!.: Í !.J !J\,~ 1'.Zh/ ·'.?It ka dl !Ilf'!/ iisszekiji /C'/c~.~iink nz 
t•rtlc{IJi kollc'fltiklml . .{_tJz/ nz iiKszekiiflc•/t:s/ lermt:.~zefc•Nelt 
ismét felressziik. 

Erd'M.yi. szerr•l!•/1('[ lrs lw/leyiúlis lumíl.wí.rJ.IJitl kiiWn 
ts iid1'ÜZlölll Koctícs Andor /llllro.~''císárhellJi, Szini ~ln
dor kézdii'IÍstírhl'l,iJi, Chlopi/~T.-.11 .ltízsr•f zcíyoni. Marko· 
,,;,..s /fen ri!.: t;rmiluílyj'al L' i, /,ukáes I<' en• ne· kolo.zsJ'<íri, 
'!r,,. ·'r. Je·,fí kéztliNísárhel.IJi, .lji'IÍS? .Jr~11ő csikszl'r('t/rri, 
H, ' "IIŰ llll.fi.IJt•tímdi, Szafui Sándor lla!I.IJI'lÍmtli, Stir
'••lii•J • lj ré1·-i /)(Irá/aimul, ill. la•dl·('~ lwrlrírsaimaf, 
'·rl '''lutl a htiron•szr!ki iisszes kollcrJcí..kai: 

J.'O!flldjdk iga~ szerf'leftel és fHiráf.wírmal a .~zt1lmd 
orsuí!l szrrl111d la/ljiÍ/, 11 ll'l)C'sl'n Tii!J.I/C'tlcn S:ot•mlN, 111111'1.11 
winden ii.lfll<'s-l){l,ios dolmtkl)((n bárniikor. t le.rJII(I[IIJOhh 
!tés:.~érJJJ<'l és ijnzl'!ll'lliil tilT rc•ndl'lkczé-siikr('. 

Test t> éri üd vö.zlettel 

a Gy6.1J.IJ.~Zt'rhzi Szemlt• 
szerkeszli)je. 

:\li nil cn r éle sz.:ím lnnyomtatvlÍ ny és szakkönyv be
!':t.erczhctí' 11 G~·óg~·sz.t•t·észi Szemle ldadóbivatahiban. 
I3udaprst, IX .. Üllíii-út 21. sz. 

Bngluiz Viktor <·ikke n nnpisnjtóban. A .. Ncmz.Pii 
Fi~n·~~lö" aug. U-én lllC'gjl'lent számúhan/1o!Jlu/z Viktor 
kndíu·o;unk. ;w ismertuevll író, hosszahl) kii1politikai ta· 
nulmú ny t íl'l ,.A /iil·öf,~ /,·c'rd{j,kl" ('Í tftme\. 

- Olva~óinkhoz! liTost PA'Y eszlcmkiP. hogy a \;:or
mirny az. ol\sZPI'ÍÍ anyag-gazdítlkodír;; eln•iuek' megi'Pil'
léíen ar. ö~sr,ps magyar ujságok Ianter.iedelmét 'korlútoz
ta .• \minl ismerPtl's. lapunk Pgy Pv {li:r <·sak a r{'ginél\ 
}'él terjcdclmc'lJCn .Heuik meg és Pl kPilPit hngyui a :-:zí
IH'S horítrkolda1aknt is. 'F:zt az inté'lkPiléo;t időköz1H'n a7. 
a módo-.:ítús Í'I'Íl', hogy a kot·mún;-.· ú.ira llH'!.\'<'ng<'!lll' a 
.~zínes borítéklapok alkalmaz.úsát. Beielent.iiik tchút ol· 
vasóinlmak. hogy n jövőben (úg;y. mint rrgl"n) milllll'n 
11/IÍ.'odik h N t' ll ism rt illu ... z.t r:'! It fr>tlőlanpa 1 fogn uk mPg
.il'lemri. A lanter.ieclelmi korlútozá..;ok a7onhan - s.;J.Írw;o; 

to\'úhhra is f!'nnúllannk, ÍJ.O' az oltlnlszlimokal Pg'yi'
Jíírl' nem em!'lhctjiik. 

- Erdélyi kartársaink figy('lméhe. RövidP:-:Pn P1.iiin 
nz idő, mikor enlél\'i knl'lúr;;aiuk is útfí•l'llek a JWIIIJií
(>rték ;;z·'nnnlúsra f>s ez7.l'l a magym· rf.IIIÍ.f!.I/8Z('r1Írszaluís 
l!aszuúlat(rnt. A gyors taksillúo;; l•liímozilít:ís{ll·a hmnnk 
pgy rr>Jiclkíviil llraktikus. az iis.,;;r,, fon/o~ fllllllil'ltlólml 
Hfl{tálul/l {oololó taksa-túhlúzatot atlott ki .. Dr. Szó~~-{1:fC' 
r: uorsl11k.w1" uévvP], a nw ly IIH!l:VOll megkönnyíti a ta1{
:-;:.Ílás körüli elignzotlást. A mi O lfOTslal<sánk 1•iláno.~-
1amrr JII'('SI)(ÍII f('dőlemez IIÍlJlríl'fll, tn oldolon, i.flcn finom 
f1•hr!r- h r6z.~rtszíníí tiltlllillo korfonon n uom l'a és snirríl
fiizé.~sl'l késziil Erről ismrrlif'lő fel. A k1ilönöRcn f'íuom 
1P<·hnikHi p]ő(i]lífírs ní•mi időt ,.,.<;;.- i~rénvhe, Pz.h·t r·snk 
R- tn nap m11l1·a 1ndjuk :r 1h·. H7íJs;t.·l'élt> (1yoy·:-:tnh:ít.Pr-
11Plvi kartnt·Rainkhoz el.inttnb1i. hog-y az.tún lf'g-.\'Pn HIP
: i ik n mag: var 1 aksarrll<l"zPrt tnmdm:í nyozni. lít't'}iik 
Krwhírsoinlmt. ho.r1.11 a ,.Dr. Szrí.~z-fNI' G.llorsfoksríl" l•rír
irík utl'.'f tiirl'll'nWIC'l, mt•rt azt miudt'n l'rdél.lli korlrír.~
nok riil'id irf,jn lJcliil 11H'!J foy}ltl;, kiiltlc•ni. 

Ho~:Y h•het Erdélybe utazni? 'F:rdély- amint kii7-
1udomú;;;ú · irlmcnPiih•ir lwlrmai J,·;izi!fiiZ!fiiiiÍ~ a1{, kPriil. 
A beYnnu1ús Hapjítt.ól 1'7ÍI111Íiott ilO nanon helii1 r ;-;nk ll 
lwnrt'tl l'ezh·lwr (',wNh;l.IJél'l'l lehf't maruíniiolliJl'n. 1•1r
dM,·ht' uta1ni. F:n~tf'lll>h·t !'..;ak n 1Pgldi7t-1Phhi hM'Wt:u·~ 
1mók iga~~:olt hal:'•lozfl"'i Pset{>lwn. Yagv Hemzetgnz.rl;r"ag-J 
'·7"111 non t hó 1 fr• ltc'1lenii 1 1-''liil,~í·gf'o.; PSP1 r>ldw n r n A' l'! l. el yp.z
nPk . • \7. Cll!!Pdé]y iJ•;Ínfi kf>rl'htll'kP1 :1 l!tklJt>]y SZ('I'Illf rJ. 
J"t,;ln•-.: T. foln1 y·r>ndőrhatf1qíp:hoz k<'ll hcn:vt1itnni P.rr: dh. 
f{•nvkí•n ml'll{•kfí-",;"1'1 /\ 1\Í•n·énvt n J'Pnr!őrlwto,:-ag, a 
VI'Zérkarh07 tnYáhhítja, ngvant·"ak ií :Hl i11 <it ll Ve!{í'P"t 
i~. - \ rnmún {tllmnpillr•nr•IÍI!''Í l'nl~lviPkn~k n htH1a
Pf'•"fi FőYÍ1mna1otúhan OX, Fíh·:'11n-fél') mííldi1lő flt~/1: 
1•r;rl ;,Tror11rll1'nő•·;:/5 li:irl'nrfpff•é!• :"l ;a lll"~ a han\uht•t.:lst 
cngt>rlí•lyt. 



Aoetanilid. .. 
Ac. acetio. coft.&. _.,, 
- - claciali 98--ttr'• 
-- aoet7l::itJcil. 
- bobe~i !P etv-
- rtcum oryllt 2.40 pulv. 2.~ 
- earbolio11111 oryal v. liquefaot ~ 
- eitricum oryat 4 20 t•ulv. 4.30 
- diaethylbarbitur H 4.60 
- bydroohlorio (1125) -.50 
- laeticum kimért to.30 
- nitric11m {1.8l.5) 1.80 
- pbenylaetbylbarbitur H a 48 

8.62 
B 2.!10 

- tartaricum oryat 7.- pulv. 
Adepa lanae anhydrioum 
A.ether aoe&ue 
- depuratua o.?to 
'-etbylum• amiuobenzoio. 
A.tb)tb:aorpb. hydrocblor. 
Alcobol reol 96'/• 
AlumPn p1llv. 
-natum pulv. 
~umin, acetic. aolut 

- aufuricum cryat LIO 
.AII)idazopben 
AJIJIIDOIDI•a bromat 

-.88 
I&!M) 

8".3) 

23.10 
B 22. 
B 12.70 

1320 
5.

D 21.20 
bydroeblor. D 1.40 

UOClféinum hJ'c1rocblor. D 1~ 
- pboepborioam D lo.51 
Colfelnum puram 42.50 
- citrieum 28.90 
- natr. benzolcum 31.-

- ..Ucylio. 33.-
0ollodium duplex 4' • 8.28 eonn. adatriq. mteam uo 
Cortex auranttor. expulp,. UO 
- 0&18iae cbini- l l lJ.-
- chinae elect 10.40 
- quillajae 1M 
OreeoUn abuio. medio. l 02 
Crocu gr 1.05 
0uPJ'11Dl aulfur. OQBt. 4.- pulv. 4.70 
DiaaethJ'lmorph. ~drooblor cr 2.05 
Elixir thJllli OODJ.P. U) 
lDm:PL diaohyloa ID&88il 5 52 
- diachJ'loa maJ.,s 7.04 
- 88ponat ID&I8ill 7.60 ma1ax 8.80 
- - 88b'eil mauü 8.40 malax 9.60 
~t.&~ ~ 
- belladonnae c. B UO 

PoUa 11181lthae plp. 
- aennae IOill& 
- Jnalv. 
-uvae Unt lDllll 
Fonaaldehyd toL WI• 
Fruct. anill atellatl 
-~ 
-t....U 
~=or. B 
~p.a.B Ul 
-B IV. S'll 
Guajacol oarbonic H L'lt 
Guarana pulv. B 1.!50 
Gummi arabic. pulv. d 
Herba centauri 1.60 
- berniariae 1.80 
- marubi UG 
Hexamethylentetramin 7.90 
Homatropin methylobrom. cr UG 
Hydrarurum vivum B &72 
- bichlor. ammon. H 4.10 
- chioratum Diite H A.35 
Hydrocen h7J)8l'OXJ'd. .,,, IM 
Ichtyol H 4 Ol 
Jodoform H 7.20 
Jodum ren.blimat H 4.62 
Kalium bromat. oryet. 5.60 pulv. 5.81 
- cbloricUm oryat v. pulv. 3.40 
- hyperman&'. 3M 
- jodatum kimért H 3M 
- aulfopajacol. 19.40 
Kreoaotum ver. e. pice f-.1 B Ut 
Liquor ammoniae R IV. ..:...ti 

.. 



Kémikáliák, drogok és külön
legességek olcsó beszerzési 

forrása. 

PoreelJa\n tt<gelyeket 
állványeoeuy:r.etet, gepeket raldá
ron tart, gyógyszertárak teljés 

·berendezését és J"éCi illványedé
. pyek itsigntllásit vtllalja 

Baebqlder Zsipond e~r 
Budapest, l~,VereaP,In~·•· 31, 
Telefon: 185-o27. 

~zerkeazt6ség és kiad6hivatal ; Budapest, IX., Üll6i-út 21. - T elefon : 
Felel6s szerkeszt6 és. kiad6 : dr. Sz6sz Tihaméf - Hely•.tte• ..... ~ 

Megjelenik minden szombaton. - Postatakarékpén~dri c•ekl.tdmlá ·~~~.-.~1 
Myo111atott: MÁTt ERHO k6nyvnyorndájc!lban, Budapest, VIli., JcS~-utca ll. n•lefaa;.• . 
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