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IGALENIKUS 
készítményeinket 

l 

a hiYntnlo kün~telmén~ í'knl'k nlinden tekintethí'n mí'gfclí'lő minö égben sn· 
jitt lahoratóriumunkhnn k(·!Ozítjük. 
\z illtalunk eladott gyiÍgys:.r.~.•reket Ítg~· mint cdc!ig, n jUvöben i chiz.ölcg lnho
rutóriumunkhnn mcgvjz ... gáljuk é~ l'"ak olyan úrnkat c.xpecliúlunk, ame· 
lyek a követelményeknek m inden tek intethen megfelelnek. 
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Mit kell tudni 
Magyarország 

erdélyi kartársainknak 
gyógyszerészi viszonyairól ? 

(A lapunk .~uplt'mlu•r 21, 28, oklrHJer 12 éK 
nor·cmlll'r 2-i sz1ímailum kiizőll cikksorozafol 
mo~t {olJJfatjuk. Ha I'Zekrn ttílmrnól'll 1•an méy 
r·alami ktlrdt•znir·lllríjuk erdélrJi lwrt cír.wrinlmak. 
ké~zsétwd lillunk rrndelkl•zé:~iikrr.) 

g (•ikksoro:wtunk t>lií;rő rrszrhen isllll't'lt>ltiik (l 

!JJJÓ!JJJ.~ZI rt1.~zrt alaplön·éliJJcl, 11 fel( lit s /ralríxiÍ!I .~Zl'mé· 
l!Ji r•otwlkoztisail, a !1!/IÍ!Ill·~u·rlrímk jo!li lrel!/Zr'IN, a {e
lrlös i'í'Zl'lhrrt• I'IHIItflwztí lud11i !'(t/olmi, " IJérlu adlh h 
kt•zl'llf'ltls 11'/wltistl!leil, az alkalmuzoffuJ,: ii!writ, u haló· 
li!Í!Ji 1-wzeltl'félrf, a l'astínwpi zdn•alar/á.<? é.~ l'lu1didő lud· 
ni r•rtlói t, a !1!/fÍ!/J/SZCrltí rttk c[ m ~dllozlafá.wira l' o nal kozó 
rc11dell..".tzbckl'f, az 1ij JJJJIÍ!I.'/~<Zf'l't'SZrli kikl'pztl.~l. az ár
.~za/JI'Iiuyoztís IJICI!Cit1f, ll !/JJIÍ!IJJ.~ZI'I'kijJI]/1' Illi a Sll('('/rllrill• 
cirusitrís lurlninllríit Rlh. Bi>sziPtesPn lwsz.iunoltunk a kari 
konmrtíc irík1'1íl, ,, .~za ha jlór ol, megi'm !í t ett ii k n gy !Í g~ -
"wr(-s7..ct ola prt•mlclctei l, fPlsorolt nk a köfelt•ző .~zak· 
?JUIIII..·rikaf, isnwrlt>ttiik 11 köfcil'ZÖ kiiii,IJI'l'l'ZCftlsf, a 
!J.IJÓt/.1/SZCrkiiWnlrm•s.w;!li iiflll ríllrí.wíf, 11 krílJÍfrhzen•k cl· 
h·nörzé.'lé/ i-s \ égiil n lll ll js; ft'IIIIÍllló Imri woúlémlíkal. 
lg~ Pkl•ztiink tiirniin·n és útll'kin!ht•!iíl'n tújl-ko:t.tatni er
d(>Jyj knrtímmiukut minduznkr·M n tudui\'tll<ikt·c'•l. HIIIP· 
l~ 1•k l<ZÚmukt·u nc'•lkiiliizhPIPtll'IIPk. 

~rl!·siilt1Kiillk szt•dnl riil'id!'.W'II z•tirlrrrlrí 11 pol!lriri 
kiiziyazyuftíx Ncf1Jdt1/Jf!'lht• h t•zzl'! I'!IJJiill /rallílJJlm 
/(lpnrk majd o Mauy"rorsuígon én·éiiJ/l'.~ ldjzitfiiZfJafcísi 
jofJ.~zalHilJJIIk is. Ez u kiiriilmhiy l..·én,11xzerTI rrrra, lrO!/JJ 
l& /Ol'lÍIJlJi lurlnimlól..·al m• ki~~·[JI, {olytaflíso1..-1Hm, IHml'm 
mosf éx jij,.,j lu/J.~Zrímunklm l{imöríft•r moml juk el kar
t CÍrSII Í 11k11ak. 

A szegényvények és ,,énztari ''ények eliJ,edieiója 
és számlázása. 

\ 11111g~ ur jogsznháh ok t'•IPtbeléptPtése !'sl'tén kur
llír·l'uiuk tnlltlkozni fognnk 11 kiiz!f.IJÓ!Jyszr.rdlál rí.'li (ír. n. 
szt tJéll,l/) \t'n;H•kkel és n kiiléinhözo het('ghiztosítc'l intr 
z..c{.(•k \'l'll~ Pin•l, 1\111('1~ ekt>t hitelr<' hl l kisz.olgítltntni 1's 
ha\ onta a hó '{>g~ll sZ.ÍIIIIIÍIZlli. Sziiks{•gcs tl•hát, hog~· 
ezl·kuek tudnivnlc'•it rii\'idPn elmo11djuk. 

A közti.'JtÍfi.IJ~ZI'1'rllátcí.~i 1'hi!Jrl..·et nz ('t'l'e jogosított 
hntú"ítgi or\'osok állíthatjilk ki és azokat az a kiiz.•;ég 
fin•ti, nmel~ nek területrn n gyÍigykt•;r.clt sz.egény lakik. 
(H~gl'hheu az OrxzlÍt/Oil llel!!tllÍIJOidsi Alap terhére adat
Ink ki <'l'.t•k u \éiiYl'k, akkor a lu•liig~ minisz.t{>l'itllll utal
ta ki n szirmlák IÍrÍit és ('hhol uz. időböJ maradt fen11 a 
kiizgyúgys7.l'l'!'l1Íttási \ ények ,.OilA- l'étl,l/l'k" t•hu•vczksc.) 
Ei'Á'ket a \'l· n~ eket n legeg~ sr.ertihb edén~ zettel kell ki
szolgáltatni é.s htksálásuúl a rerules nwnkadíjból 2.'> szá-

zalék <'llgt•dményt 1!1 kl•ll \'Oitlli, tchttt ll :-~z!•gt;ny-\'!;IIYl'k 
!'sak 7:i szÍizalék muukadíjllt fizt•tnek. \ l•t•teg n g~ ug~ 
:-zt•rt'rt a gyfÍgyszerí•sznPk ><('llllllit s!'lll fizPt, tie ha az 
nT\'o .. "vilt·um mllatum" ot ír, nkkor kiitclt•s n g~ óg~
!"i'crlwz edény?.Ptl't hozni. (Jijz. Ps!'tiH'n <'silk a fisz.títási 
1líj s?Juníthat6 f('l!) A ha\'onkinti ~o~dnnla?..iisuítl kiilön 
s7Ítmlúzmu16k a készíté> .. t igí•nylíí mu!li.~zlrríli.~ r·hrJJ!'k 
é; kiililn a l..·iilöii[Cf/l'.~~~~flrk. A szirmlíthnn n pc'.t11í,h4u~ 
is fel kl-ll tiintPini, tl•hftt rsal.- príldíjii'J 'IZIÍmltlii,IIOfilt#af
I'IÍIIJJ /rm~zmíllmlrí. \ szíunlút mindig n kii\'l•lkt•z.c'i he'. :i-ig 
kt•ll IH'nyújtani az. illl'tl-kes kiizs{•g l'lt)ljírrósitgÍthoz. és 
szitmf<'.it~ ... ntlnmint rf'tnks;úlíts után ug~ uu11z u· köz~ség 
l'izPI i ki az. ellt•tu;rtc~kPt h~lyt•gzl'tt D) ugta l'llenéhl'll, de 
ahhól 4 szÍti'~tl(.kot 11'\'0IIttnk. A sz.íunla két példlhi,IJIJ(m 
adan1lt'• ht•, t; nzok hélyPgillctPkt• 2011 P ig 2 fillér, 500 P-ig 
:; fillrr. Aldmy közsi>giink ,·an. annyi ~o~7itmlát kt-il hc
lly{tjtuni. (A IlY ll !fia IH1l!f('qil/r•féke fl.fiO o), 

Az OrHZfÍ!/OS T tirwu!rrlomiJizfo.~ítrí /nft1zl'f (rii\'idt'll: 
OT{) YÍ'IIY('i {t•hért•k \'ugy ziildt•k, nszerint, hogy ipari, 
vagy lrrízfurldsi alkalmuzottnk rÍ\;;zér<' ndutfnk ki. A úe· 
11'!1 !1!/fÍ!J!Jszercnkinl 30 {ill ért klill'/cs {izrlni a g~ óg~
szPri•szru•k. A gy!Ígys:r.PrÍ'sz l':t.Pkl't a :~o fillért•kPt n huvi 
szíunlu föö" zPgéhől l<'' orJjn. Az OTT ~o~zi11tén n legt•gy
sznríi h h PdÍ'nyzetet kapju, d t• t f' lj ps m un kadíja t fiZt•t, 
urnivel szeml)('ll rr tnl'!liszfrri/i. tÓIJJf'k Irijes drcíiJól 
27 é.'l fél .~ztizult1k 1'11!/l'thmln!ll kap. Killiin kell szíunlitzni 
a fehér és 7 .. üld vl-ny('kl't, I'Zt•k ktizö+t is kiiWn NIOJ•ort 
han u mugisztrítlis {•c:; a kiiliinlegt•ssi>gi vényekd,. A ]IÍlt

díjnt is fpl kt-11 tiintc•tni. A hnYonkf!nti s7..ámla a Jo·úgy
szedú t' l' ll illl'lékes 01'1 "'in t.ézetnél nyújtnmló IH•. Ot t 
is fiz.t•tik ki, l'l'tlllsz.t•rint J)()stntakarékpénztár ittjún \'ll

Ic'. útutalitssal. (Hnsonló mó1lon expf'<liálnndók í•s s7.iun
lnzmul!ík n nagyo h h iJiartelepek küliin YÚ ll a ln t i pén;r.
tlll'ltinnk l'l~t·pfjt•i.) 

.\ 'jf utJ.IJ. Kir ... fllamNIHUfak Jleft'!/~f;!li Rizt o.~íló ln· 
It' zel e ,·ényci <•gyszerü f'dén~ ?..ettf'l <'XJI('d iítlnndt'lk c'•s 7:í 
~zúz.all•kos mu11ktulíjjul taksúlurulúk. A lwtl'g a hHigil'li'.
trúlis g~·ógys7..erért 20 fillért, kiiliinlegessÍ>gekí•rt 40 fil· 
ll-r t fi;r.ct u gyógys;.ertl1rhun; PzckPt uz .. iissz.t•gt•kt•t n 
zíunln végösszegéból ie kl•ll vonni. Ez is hnnmht l-l'lilln· 

lúzmuló. A sZÍLmláknt a .MA V Bl'!l•gsÍ'gi Biz.tosít{l I ntéz.d 
ignzgntóságához (Budnpest, V I., Allt l rit~~o~y-t'tt 73.) ki'IJ 
h('kii ltleni M postntnkm·í•kp{>nztúr t'ttjún onnan l'i?.t•lik 
ki. A számla Yrgössz.t•géhől ;; sz.i1i'~1lék engNitnl-urt \'on· 
nnk le. 

A MatJY. Kir. Posta Belcysé!Ji /Jizfosífó lttlézct vé
nyei szintén egyszerű cMnyz.cttcl k(·~zíteudök ós 75 szá· 



zalt;kos llllllllwdí.i.ial tak,Jdnndt',k. , \ hrlt>g a l't111JI tíní
llltk cyyltllrmad ~~-,zél kiil{•lt•s ké-.z.péuzhC'u u gy{,gy~<í'.t'· 
rí·~wt•k mt•gfizt•lui; uz Í b') lwsz('(lnt t iiss7.CgPk a ~<zúmla 
y{ogiiss7-Pgéhől le\ OJU\tHhík. Hnyoutn kell s7.iimlítzui {•.;; n 
ti7.iimln n. i\f. K. Posta BPtPgs(.gi Biztosító InlÍ>:wt ign'i'.ga 
tbsúgúhO'l. (Budape ... t, VII 1., Szeutkit·lilri utt-a 411.) kiil
dPntHí hP. Postntuknrékpénzüít• Ittjún fizetik ki. A sz.íuu
ln \'Pg(isszrgéhől ;; sz:h.nlék cngedm(•nyt Yonnuk le. 

A Nrtfl!f. líir. Po,qlalalmrékJ'énzlcír Urlt?flst;fli 'Rizlo· 
N í/ó Tnlézrlc1nck '(•nyci ugyanltgr l'Xrn·diúlantlúk, tak
siÍian«lúk ( .. ; szúmlúznndók, mint a;r, t•l(íz{ikhen I'mlitett 
poslll\·t'•n) Pk, nzzal n kiiliinhsrggl'l, hog~· n s;r,ámlút a 
111 ag-y. Ki 1'. Postatnkur!'·kpí-nztíu· BPlegsl-gi Bizlo,;ító r 11-

t(·zrl{•hez (Htulnpest. Y,. GrM Klt•hclsherg-tt!t•a 9.) kell 
hekiiltiPui . .l s7itwU•k ,..z.ámlaengl'dményt. Yonnak It•. 

A ~[flfi!J. Kir. /Johcínyjiit•cdN.- llelt•fJW1!Ji BiztosiM 
fltlt1Zf'it1111' f,· ,.l;ll~·l'it PgyszPni t•dényzp((pl kl'll kisr.olgúl
tatni t'•s i:i szitzalí-kos lllllllkndí.ijal taksúlni. A tag a 
g~ :,g~ s zt'l' t('ljps :'tr:'wnk 20 s7.áznlékitt kiik>Jp..; a gy!Így
szf'rl-,..zuPk kifir.l"tui, amit. n. :-7.:'tmla végü,.;s;o.egéhől le kell 
vonni. lim ontn s7iunlit'i'.llllllt',, A .Mng~·. Kit·. llohúnyjü
Yt'dl•k Betpg,.{•gi Bi7.to ... ít(, Iul{•zPltíllPk ig·a;r,g-altÍsÚgl; ei· 
mérn IBudapPst, l I., Islwla Htt·a }:l.) kPll a Sí'.IÍmlát hu· 
kiildP11i, aholllllill 11 sz.:'tmlniisszt•gt•t postntakarékp{·nzlitt· 
t'ttjúll 11tnlj:'&k ki. A s7innln végös..,y.egt"l,öl ;; szitztllék 
<'HgPdm{•uyt vo11nak le. 

l~löforl!ulhnt. hogy erdlolyi knrl!ÍI·sniuk 11 MllfJIÍtUtl
kalmazollak llizlosíl,j fllltlzrlénl'k (a rÍ>gi Ft•n•nt• ,Jtí;o.-;l'f 
p{·nzlit r) véuy,,h·PI is lal ú l kowak. A .ll .A /U-vrnv!'k szin
tl-ll l'gysy.t•t·íi!'n l'Xp<•diÍllnndú.k {-s i!í szitza!Í>ko: munka· 
díjjnl taksíthuH16k. A hetl>g a gyógyszerért nem fizet. 
.\ s í'.lunlll! ugymH·snk hm·ontn n i\lagánnlknlmnzottak 
Biztosító lntézctí•nl'k ignzgat{,sftgithoz (Budapest, Yil .. 
Pétt•rl'fy H:'mdor-ufton 1:!.) kl'll ht•uy(t.ilnni, ahonnan 
JIOstntukat·úkpt;llztút· út.iún t'I.O"<'lllítik ki ;; sdmtlék 
sz :'t tn l n P n g l' d ml-n \' h• \'Oli {t sú ,·n l. 

\'an11nk ~~z('ukh·iil kiilönbiiző jótékony é-; bpft•g
srgt~h z<i Pg~·csii lcll'k, nml•lyl'kkcl n gyógyszerszúll ít:ís 
fplt(.telei kiiliin t•gyr7.s(.gekhen vnunak szahúh·m,,·a . 

Bút· l'gy eliízíí l'í'itlllllllkhau J'{~;.;zJpfl•spu kiizÚitiik n tak 
súlú!' m<'111.iút, l"iivitll'tl lltPgisml>lPI.iiik: 

n lillifJiszi ni li x n 1ntJI'lmN a g~·,ígyszt•rl'k úrn, l? fl!/ 
munkadí.i Ps a:r. l'dl;lly:r.rt s'i'ilmilhnló fpl. lia mtmkatlí.i 
llifl(•,.,, nkkot· nz l'X]J('(/iciús t/íjat lehel taks:'tlni ,\ sz.úmo· 
knt cg~ míts nlú h•ll írni. lia valamel~ ik ~7.ernek a lak
~-oúlmn J)(íldíja ''nu, n IH'ddíjnl n RZt'J' tnk.,úja uwllelt 
(.iohholdalt J'Pitiinh•tjiik €~s a ptl!di.iak iisz••gí•l a taksn 
vl-giiss7.l'ge nlú .,pt'ltdíj" fl'lír:'tssal kiiliin o<lnír.iuk és ar. 
i.issí'.Pghez hoí'.zíuul.iuk ,\z így kapott végibszeg utúu 
mí•g 3 .~zcízalél.: adófelárat ,_z{llnithatunk fel. 
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CAOLA szappan 

CAOLA vitaminos arc- és bőrápoló krém 

OVENALL vitaminos fogkrém 

r 

BAEDER Illatszergyár Rt. Ujpest 
készítményei. 

A gyár valamennyi cikkét gyógyszertárak

nak készséggel közvetlenül szállítja. ~ l 

GY. SZEMLE 1940. 

::\l iudl'll lu•l!'ghií'.fo,.,jt{, iutéz.rtuek l'" 11:1. OIL\ nak 
(kli;o..gy(,gysz.crl'llú t ú s) tn ín;;. mits l'a.iln sz1í ut la nyom t a l 
YÍlllya \"an. 

Sztímltíztíl~lwz c.wtk ol,l/1111 ll,tJomfafi'IÍII.'Jnk /if/sznríl-
fllllúk, rmwl,11elnwk kiiliin ptíltlíjromla l'flll, mrrf a pói
clíjat mifulen 1'ht,tJIIN kiiliitl kell kilnulalui. Clh•><z.l'rPz. 
hctők lnpunk kindúhintlnlúhan!) 

A Gyóg;\·szerészek Országos Júléti AliiJijárú\ 

és a GYOJ.A-jarulékról. 
A magya t' g~· (,gys;o.er{~í'-t't szo~i ú l i" i 11 tl-zmt~nyt•i twk 

(llrng<líjintézl't, korpúll(•kos JH~IIi'.tút· sth.) llll'l.?.'tPt"l'lld{•,.;l' 
t•í•ljúhúl a mugym· tiit·,·t;llyhozf~-.; l!l:l~)-h!'ll IIH'galkotta a 
G!IIÍ!J.IJsZI'részck Or.~<:CÍ!fOs Jól<11i .AlaJijiÍníl szúlú Wt·· 
\'Í•nyt (19:l:í. {>\"i H l. k.). 1\ g)·t',gy Z!'résZI'k Or..;zÍigos .Iti
ll-ti .Alapju (J'ih·idcll: Q}'Ö.TA) Yoliakt;flfll'll pgy olyuli 
ainpot jt•!Pnt, llllll'l~·~~pk -.;njúi :Hlmilli.,.z1rúl'ió.ia \"1111, 1'1'11-
deltctés() Jlt'tlig. hogy a t1it'\'PIIY!'~I'II ht•"zl'dPt t (;wí.io
jcíru/Nwklllíl sml'i:'tlis :-;l'grlyPkl'l folyósítson túmogat its
ra :-~wndó okl. g)'tígyszcrí•..,;.o.ek, gyt',gys:r.«'n~sziii'.Vt>gyPk í•s 
ÚJ'\"Úk11ak, nzo11kh·ii! l~A')'h!•gyií,ilse 11 C.tJIÍfi!/SZI'I'I;~ zi 
N!}ll!ldíiilll<lzl'f nwgalkoti'L-.úhoz sziiJ\-.;égt•s tííké l L\ht 
gyarors:r.úgou ('sak akkot· h•lu•t uyugtlí.iinlézi'!PI alapí
tani, ha an11ak mcgi'<'IPW allq,tiikt\it• \'1111.) 

A Gyója l'f/t1szcn l'lsűrrlllfJIÍ I'<'Zl'it:s ml'llc /1 oz elmult 
5 1:1, alttit mtir üs.~Z<'!J.'Iíí.ilijlle " 11,1/Uf/díjinlh:t•l 1111'!1"1"
pílcí.wíhoz sziiks<!!Jc.~ tökét (lüf,/t 111i11l 1,'.!1111.0/Jfl }1('11!161) .~ 

11111 kN hul"llll"'illll1rp"lolcíja 1'1111 11 [t'ít·tíro.~llllll . .. \z. pgyik 
ar. V., Alkotmú11;>-u. Hi., a mú"ik a VI I .. Erí'$Í•Iu•t-kl'l 
2:~t.l. szúm Hinti. l•~nH'IIPtt t~\'l'llt !• kh. liiUKIO fH'IIgti l for
dit ,.;pg{>Jypz.ést·c. (Itt l'Jlllít.iiik meg, hogy U~·t',.ia · st>gél ~·

lwll kiz:'trólag okl. gyógy ... ;r,<•rl•szl'k ,·a.gy nzok hozdllar 
tozói rés:~.e.;iilhl'ltll'k. tl'kinlct nt;lkiil :tnn. hogy tula.i · 
!lono:-:ok Yngy nlkalmuwttak. Xt•ntnkll'vPh'sl'k st•g-l-lyt 
nem kaphatnak.) A fl;\·úja ht•YÍ•fpll'it m. iinld•ntt•s lilio
múnyokon ki Yii l f{ikén t azok a jtí ru lék-fi llh·l'f• ki·pPzi k. 
nmclyeket a gy()gyszPrrszl'k " 11/ft,lliszl ní/istt/1 ktlxzílt ll 
l'hl!ll'k után k1itelest•k hefizPtni a G)·úju p{•n;o.titritha. 
(l•~zcket a Oyúja-filll>t·l'kt•t Ynltnkt;PIH'll nl'lll a :-~a.iúlunk· 
hM l'izct.iiik, merl amikor annakidl'.Ít;n a .iút·ult;kl'i;r,pt{·si 
kiit~·]p;t,pffsí•gp\ meg;íllapílottúk, a;r, HddiA· !í l'illt'·I"IH•n 
nwgitllapított legkischh tak ... ntrll·lt a kot·múny lll J'illé •·
n• enwltP fpl. Ez I'Olt " rt>I<OIIIj)('tiZIÍCilí.) 

A Oy{l.ia-.i:'trulí•kok lt•fizt•t{·se. kN[éle mútlon tiil'lí·nik: 
1. n. mn.gánYí•nyek, umtlalmi YÍ•nyt>k st h. u t ú 11 a gyúgy
sz!'rr."'z lttii'OIIIfl {•s I<ÖZI'<'ill'niil l'iZPti hl' a j;ít·ttlt;kol JW.~
talakm·c1kphlzlcír tiljein a Cyójúhnz. Kiitt>ll's wzl'tni :t 

, \'l'll)'li~'Í)YÍlll(aJ'l!Í kiillf\"l't, llllll'))'))(' lllitHJt•n C'g~·t•s !'lk«;· 
r;zítl'tt magisztdlis y{•nyt s0rs1.!tmm:tl Pllitl\·a, idíín•tlll
hl'n he kell ,Ít•gyt•zni. •\ r·et'l'(ll h:'tfuJ }ph{•lyl'gZI'IHJéí Pg)' 
kismérelií hélyl'gzönl ((i!JIÍjfi- IIN!/('!JZŐ) t;s l'llll'llt~ oda 
kl'll ít·ui ugyanazt a l'\OJ'Sí'itmnt, amil a YPIIY 11 Cyó.ia
kiinyYlll'n kapott. A lJC'jc!I.I/.Zt1.w•l;l'l i!/1'11 szi!JOI'IÍflll cllt' ll· 
Őrzik 1:8 .~/Í[,IIOSfl/1 fliillft•lik fl I' ÍSsZf/Nt;sl?kt•[. ..\ htÍllllP 
y{>g{>u a gyóg) "wrl'•s;r, lt•zíu·.ia a (l~·lija-kiinn·t•f, ml'gúlln
pí1ja a ht'nlllp folyamitu l'lkl;s;r,íll'tl. O!J1íjaloiill'lc.~ Yt;nyl'k 
.;;o.{unút s a;r, ú. 11. zij[c/ Gyója-ll'\'l'lt•ziilapon p;o,( IH'.it'll'nli 
a. Oyója igazgatósúgának ps a (lyója l'sPkklnpj{tn annyi
szor 4 l'illrrt J'iz.Pt hP, Hlllt'Jill)'i a (ly(,ja-niCPphzfun yoJt. 
2. A k1izgyóg~·s;o.l'rl'llútitsi, 0'1'!, )JA V, Po.;ta, Poslala
km·l-k, l>ohítnyjiin•di•ki ps ~J A BT hl'fPg><l'g(>lyzííktu'•l 1111Ís 
a l'l'JHls;o.er. Itt ar. Plk{•,;zíli't t magis;r,l r ú l is \ 'Pnyckl'l nt'HI 
kl'll heími ll Yénynyih·itntart!Í (Cyt'1.ia) kii11y\'IH•, h:tlll'llt 

n "z:ímlitYal Pgyidt•.itileg a kPtWs ziild (lytijn-lrn•lez.ö
lapot kiitllit.iuk :-; l'hhPn I'PitiintPt.iiik, hogy n s7iunlúban 
húny Gyója·kütt>lcs \"PIIY l'oglaltutik. A z(i)d Oyójn ·lnpok 
k{•t no;,.,zhől úllanak: az egyik I«'WIPzíílnpot lu~kiil<l.iiik n 



Oyójúhoz (ez 11 he.irlentéH), a mú<;ik lrYelezőlapot azonos l 
~ziiYegg·pl kiúllílva mell{•keljük a ~zúmlához (ez az ellen- . 
őrzés). A Gyója-járnlékot eblH'll az eselben a bel~gbizto
síló int{•zetek voujúk le a szúmlúhúl {•s ők urolják ál a 
Ju:nzf u .T ól éti Alu plt oz. 

A !1.1/Úli.IJ·~zc rk iiliinlc•.r;e.~.~<'flek u fc í n (lydju- járult: kol 
/izcfni nem kell . .Mút· t'sak ezért is fontos, hog·~ uüuclen
I'(•Jo szúmlúhan a liiHgiszlrúlis v(•uyPk elkiilüníll~·sHt'llCk 
a g·yóg·ysí'..el'l;: ii löult•gcsségektől. 

A IH'lPg·p{•nzlúrnknúl últalúhan 1 fillél'l, az OTI núl 
(a l'olyó évi 27 éH f(•l szúzalék cng·edméuyi előíró rende
ld úta) :~ fill{•rt \'Oilllak ]p 1'1'11.1/l'llkinf a sziimlúhól. 

.\ Uyúja mt•g·(pJ'Pilltií.io éH l'elvit·úgozl;lfója dr. Afzél 
g]pmrt· lniuiszt(•ri tanút·soK, rgyelPmi magtu1tanúr, aki
riíl kih·l'fkp;.o,Ö l'olylalúsnnkhau kiilün is megcruléke
ziiuk. 

(Végt• kül•l'lkezik.) 

A kc'Jn'i.~clőház nOI'l'm1Jer 1.'1-i interpellációs nap)cm 
d r. 7' u 11 j' l c• r Ucílwr és Sz ö ll ű si Jenő gyÓf/.11· 

szt•n'sz-falpl'iselők intézfek l'.ff.IJ·l'!JY infl'rpellációf _qróf 
Tdeki Pál miniszff'relniikltö.z. 

lJr. 7'ou}'/'l'r Oál10r a xajlócenzura mílködését kiJ'o
ucísolto, Sziillií.~i .!C'IIŰ J)l'dig (/ 11/UIIkofcíiJOI'Oklwllwpcso
/ol/mn ferjesztefl elő ldl•lÍn~CÍ!IOlwt. 

• A N o fl .ll 1• á r a d l'. lop no1•ernber 1fi-i számában 
(J[rll.~fuk o kii1·1'!kt•::ű hírl: 

.. Mcg·II.YÍiik 11 kolozsvári egyetem gyógyszerészeti 
1nufolyama, eiHÖ é.s músodt've<;ek, valamint doktoran
dusok résú•r!'. ,Jp\cull<czés l' hó l'i-ig Kolozsvúron. A 
kén{•nyckl't lliutz kolozsvúri g·yógyszerésznek kell 
hPkiildt>ui (KolozsYÚJ', Mútyús kirúly-l(•t· 24.)." 

U.!J.IJ((I/('.wt/,· oll'a.~funk n U.!JÓgyszerészi Közlön.1}lien 
;,, t'tf./J ,Jellií I'IÍsf", mel.11 o kii l' C' l kezöket mondto: 

,.A kolozsn'u·i ltulomúnyegyetemeu - értesülé
siiuk 1-'Zf'riuL- attlól fiig-g·őcn indul nwp; a t'. ümévhcu 
a gyúgyszl'réHzk{•pzés, hogy kellő sí'.iuuú jelentkező 
lcsr,-P! A Budapestre és ~zegedt·e már beiratkozot
laldúl eltl'kinlv!', eddig :lii-!'n .ieleuUwztck. Felhív
juk uz C.niPkclll'l<cl, hogy sürgŐHeu jeleut~ék be egy 
lc\'Pit•zőlapou dr. Hinlz György gyógyszerész-elnök
lliiz Kolozsvúna rús;.o,\'(•leli Hr.úud{•lmkal." 
lfott.IJ IC'i)l's lc•tJ.IJen a za1•ar, L'é!Jiil olPastuk a kolozs

níri C'.ll.tfc'fl'/11 reldorának ltirrfdmc'n.IJN a /Jeirafkozcí.~ok
rríf c>s afJlmn 1'1/YC'ilen .~.uj sem L'Oll rt gyÓfJ.IJSzerészi lan
j'o(Jflt m nil. 

Mcír mosf, mi nilllllilik i8 8Ze1·cfnők ludn·i, ho.qy mi
kc:JIJJC'II áll c·:· a dolori. amel.1;1Jen sem az Enyl'siilet, .~ern 
az E.!J.IJI'fcm, sem a.z érdekellek rneabizolfja, 8ernmiféle 
hi1•ofrtlos .ic•lf('!/ÍÍ kiizlésf a szaksajfáltoz nem ju{(afoff el . 

• 1 Xa.IJ.'JI'CÍrml .~zcriltl ,.kái'PII.IJf" kell bekiildeni dT. 
1-lillfz 0.1JÖI'l/.1Jhüz. I<Jz nyill'áll lél'edh, rnerl a lrhPényt 

Ita t'l/.'J(Íffofálwn lw kell II.'Jiíjiani - aldwr az F;gye
lc·/11. i/lC'fclke.~ k(frcím. kelllJerrdni. Az al-hilJatalos lap sern 
/;iiúilf hi l'ltlalo.~ l!irdetményf, csak IÍ!/.11 "érle.~iill" a 
III{IJZI'i r ül. 

Az h·rfl'kl'lfel,· lllt)J·ntt)> 11fcín osfromolják kt'rdéseik· 
hd 11 .~zf•rkt•~>zféhc:{}d, nwrt nem tudják, mitél'ők leu.IJe-

Baszm'lljnnk magyar gyúrtmá.nyu: 

nek . .ilfi nem tudunk Ionricsot adni, rnerf 1•lszo11f minl,·ef 
scm in{onmílt senki. 

Jó lenne elJ/Jen a. ké1'Clé.~l1en Polmnel/J('s rc•ndl'f fl'
l'l'mfeni és ll i l' ct fa l os ll i r d e lm c' 11.11 b e 11 f,•ft•ilá
.IJOsífani a kart a kolozs1•ári egyetemi ll!'lyzl'frííl. 

Dr. Doby Géza előadása 
a gyógyszerészet agrokémiai 
lehetőségeiről 

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság novem
ber 8-án, pénteken este fél 8 órakor ig<'n jól sikerült 
tudományos előadást rendezett Budapesten az Egyetemi 
Gyógyszerészeti Intézet taniermében. gz alkalommal 
dr. Doby Géza egyet. tanár "A gyógyszerés?. szerepe a 
n1ezőgazdasági kémiai vizsgálatokban" címmel tartott 
előadást. 

A kitűzött időre zsúfolásig megtelt a terem. Ott Ját
tuk dr. Széki Tibor budapesti egyet. tanárt, dr. Ferencz 
Áron kolozsvári tanárt, dr. Szablender Lajos ldr. főigaz
gatót, dr. Tauffcr Gábor orszgy. Mpviselőt, a Magyoc 
elnökét, Löcherer Tamás alelnököt, dr. Wéber Dezső, 
Bayer Antal kormányfőtanácsos, dr. Horváth Jenő, dr. 
Légrády Erzsébet gyógyszerészeket és a katonagyógy
szerészi kar számos tagját élükön dr. Fehér László, Me
zey Jenő, Győrffy Gábor alezredes gyógyszerészekkeL 
Érdekes vendége volt az előadásnak Fabritius főállator
vos - Fabritius Imre kartársunk édesatyja - aki bár 
nem gyógyszerész, de érdeklődik a kérdés iránt. Azonkí
vül számos kartársunkat láttuk ott és sok-sok tagját a 
gyógyszerész-ifjúságnak. 

Az előadó-ülést dr. Jakabházy Zsigmond elnök nyi
totta meg. "Ünnepi ülésünk van - mondotta - ünne
pelni akarjuk a gyógyszerészi rendnek azt. a két kiváló 
tagját, akiket a Kormányzó Ur Öfőmélióságának kineve
zése a tudományos élet legmagasabb rendfokozatába 
juttatott. Ünnepelni akarjuk dr. Mozsonyi Sándort és 
dr. Lipták Pál tagtársainkat, akik egyetemi nyilvános 
rendes tanárok lettek" Nagy eredmény ez a gyógysze
részi kar életében - mondotta a szónok, mert a Mo
zsonyi professzor kinevezése egyben azt. is jelenti, hogy 
a gyógyszerészet mint tudomány, önálló tanszéket kapott 
a budapesti egyetemen. Ezután az ülést megnyitotta 

Az elnöki üdvözlésekre dr. Mozsonyi Sándor egyet. 
tanár meghatódottan válaszolt. Szerenesésnek érzi ma
gát, hogy a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 
elnökének üdvözlésére válaszolhat, mert ez a körülmény 
egyben azt is jelenti, hogy a gyógyszerészi kiképzés re
formja nagy lépésekkel előbbrejutott s ennek során el
értünk egy fontos stációhoz. Ünnepélyesen hitet tesz a 
gyógyszerészet mellett. és fogadja, hogy ezentúl is min
den adottságával, képességével, lelkének egész melegé
vel azon lesz, hogy a gyógyszerészet ügyét előbbrevigye . 
Azt akarja, hogy az új kiképzés kapcsán a gyógyszeré
szet arra a nívóra emelkedhessenek, amelyért annyi év 
óta küzdöttek. (Nagy taps!) Ezután Jakabházy elnök 
felkérte dr. Doby Géza egyet. tanárt előadásának meg
tartására. 

Doby professzor igen színes, élvezetes és nagy tudo-
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mányos készüliségre valló előadásában azzal a témával 
foglalkozott, hogy a gyógys1..erészek mennyiben és mi
lyen vonalon volnának bekapcsolhatók az agrokémiai 
vizsgálatokba? ö, mint kémikus, úgy látja, hogy ma a 
gyógyszerészek még nem foglalkozhatnak a szigorúan 
vett agrokémiai vizsgálatokkal, mert ehhez olyan sokol
dalú és alapos speciális készültség kell, amilyennel az ed
digi kiképzési rendszer mellett a gyógyszerész még nem 
rendelkezik. De szerinte sok olyan ága van még az 
agrokémiának és az agrokémiai vizsgálódásoknak, amely
lyel a gyógyszerész is foglalkozhat és foglalkoznia is 
kell. Ezen az úton a gyógyszerész, sokoldalúságával te
kintélyét növelheti és különösen a kis földművelők érde
kében hathatósan működhet közre. Magyarországnak 
igen jó. termőföldje van, de vannak terméketlen terüle
tek is, ahol a kisbirtokok művelése nem gazdaságos. Az 
ilyen földeket meg kell vizsgálni és akkor, tudományosan 
megállapított eredmények alapján termőképesekké lehet 
tenni azokat, vagy legalább is tanácsot lehet adni az 
ilyen földek birtokosának, hogy mik a teendői földjének 
megjavítása érdekében. Az első lépés a talajvizsgálat, 
ehhez mintát kell a talajból venni. Magát a geológiai 
vizsgálatot vagy a földminta vizsgálatát a gyógyszerész 
ha nem is tudja elvégezni, de a vizsgálathoz való előké
születeket, a talajminta vételét elintézheti és általános 
tájékozódást tud nyujtani. Ennél a pontnál az előadó 
rajzokkal illusztrálta és bő magyarázatokkal példázta, 
hogy a gyógyszerész mit tehet. 

Aztán áttért a gyógyszerész másik működési terüle
tére: a növényvédelem,re. A növényvédelem terén igen 
sokat tehet a gyógyszerész - mondotta - különösen, ha 
az egyetemi években sepciális studiumokat, illetve sze
mináriumokat hallgat. Nyomatékosan hangoztatta, hogy 
a gyógyszerésznek nem szabad ezeken a területeken a 
nagy haszonra törekedni, kisebb anyagi haszonnal lS 

megelégedhet, ezzel szemben növelheti a tekintélyét és 
magát hasznossá teheti a kisemberek életében. 

A kitűnő előadást a közönség nagy ta]1Ssal jutal
mazta. 

Több hozzászólás volt. 
Először dr. Mozsonyi Sándor, majd dr. Tauffer Gá

bor szólalt fel. Dr. Tauffer elmondta, hogy ő már régen 
foglalkozik a gyógyszerészeknek az agrokémiába való 
bekapcsolásának eszméjével és úgy képzelte. hogy a 
gyógyszerész ezen a téren hasznosíthatja kémiai tudását. 
A mult évben interpellációt jegyzett be, de nem mondta 
cl, mert éppen Doby professzor - akivel különben ezek
ről a kérdésekről sokszor tárgyalt - .~yőzte meg arról, 
hogy a gyé.gyszerészek képzettsége ma egy leljei talHj
vizsgálatr~ még nem elegendő, tehát ma mng ezen a té
ren nem tehetik hasznossá magukat. A Plai előa,iás 

.If ALUMINIUM· ÉS 
ATLATSf~ ::t~~~~APIROK STANIOL·FÓLIÁK 
-- MIKULASI I':S KARACSONYI NYOMASOKKAL IS 

HU SZAR LAJOS, BUDAPEST, VII., KLAUZAL-TÉR 6 

Helyeshítjiik )pgutóhhi körlevelünket és közöljiik, 
hogy ,;pm hcíft•hér famenh•:-; porkapsz.ulút, sem hófehér 
l"amentes zae.;kót, sem hóft>hér· impreguáll kenőesdohozt 
111'111 szúllíthatunk, banPill mindewn l'ikkeket kizitrólag 
a 111. kir. l}ntriigyi l\linisztt•rnek 59.:!00 19:J9. s7.Úmú rendE'
Iet{•nek megfelelő minőségü keYert auyughól állíthatjuk 
p)Ö {•s szúllíthnt.iuk t. Yevőinknek. At>seulap Papírüzem 
gy!Így:-;zerészuti papírúrugyúr, Bpl'st, II., :\largit-rkpt !>4. 
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azonban ismét meggyőzte őt arról, hogy törekvésének 
mégis van értelme, mert vannak olyan ágai a földműve
léssel kapcsolatos kémiai tudománynak, ahol a gyógysze
rész hasznosan közreműködhet, sőt ahol működésére 
egyenesen szükség is van. Ezeket a parlamentben egy jö
vendő interpelláció keretében el fogja mondani és meg
van győződve arról, hogy amiket Doby professzor úrtól 
itt ma hallott, azokat keresztül is lehet vinni abból a 
célból, hogy a gyógyszerészeknek, habár szerény, dl' 
mégis némiképpen számottevő mellékjövedelmet szerez
zenek. Meggyőződése az is, hogy a nagyszerű földműve
lésügyi miniszterünk: gróf Teleki Mihály is fel fog fi
gyelni erre a problémára és segítségünkre lesz, hogy a 
kérdést megoldhassuk 

Az utolsó felszólaló Majos Pál budapesti gyógysze
rész volt, aki mint szőllőbirlokos és gyakorlati szakem
ber szólt hozzá a felvetett problémához. Ezzel az előadás 
végetért. 

Előadás után a jelenlévők nagy része levonult az 
üllőiúti Potzmann-vendéglőbe, hol megkezdődött a ha
gyományos baráti vacsora, mely igcn.jó hangulatban éj
fél körül érl véget. 

Fabritiusné báró Synt.enis Ilona. 

Néhány nyájas szó Jankó Gyula 
zsákai gyógyszerészhez 

Gyula, Gyula ... kedYes Jankó G.111tla megint neki· 
]pndii lté>l zs ú kai mag-ú nyodhan. Ismét tollat ragadtal 
s szélnek eresztett{•! cg~· fulmiuúns c·ikkl't a Közlün.l}lu•u 
J<jz uem yoJna baj, ha Yalami igen Í'rtPiuH•s, közéruekiL 
épkézláb dolgouttot írkúltál volnu iissr.e, d1' eztíttnl il 
sa.iút nagysúgodnak 1·ég le.iút.;zott és elkoptatott hín·erö 
lemezeit szcílaltattad mPg. ~e haragucl.i a uyer,- ö,-zin 
tE>ségPrt, de nekt•m már a könyökömön jön ki ömmlgas1 
talásod :-;Üriín ism(•tliidő reklúm.iao .,);;n Ü~>illag Anna o. o 
Anna ... " 

Volt pgykm• fuiunkhan c•gy igen {or·ch•kes paras, 
Pmher. aki hútborzougató katonahistóriúkat nws{•lt ~zú 
tútó hallgatóinak. .:\lagam is sr.ÍY<'"I'll nwghallgattnr 
Egy,:zpr l'élrehíYtam {•s mPgkí•nler.tPm Uíl1•: ,.Jiond 
csak Slililii /l(íc.,i, I'Oit•l' lllilfifi f.mlomr, ltO!J!I ennyi szép 
tud mesélni " lmtonaNl'lröl!" .\z. öreg gonclolkozott. ' 
g·iil szemlesiitYI' !Jp,·allotta, hogy katona ugyan u6 

Yolt.. de eg,I).\Zcr ri/te f'!/.IJ }'ináncnok a puskcí.iál Szet 
fll/ÜI'!J.IJ/ől Arkosig. 

Mi é1•ek óf(( - amiúta csak a ::;zpm)e !'lső sdq 
meg·jelent - íníslmn, szóhan, /ere/ek/Jen, iJeadl'áll!f' 
ban, a kollerJcíklwl Nt/ó mind<'lllll'111ÍÍ TclcíciiÍlJan el 
sor/Jan a falusi fi!JÓ!!YSzeré.~.~ek szocicíli~ nyomaráJ 
feltárcí.wít•al h a .\C'fJÍk.~ mód.iainak nH'fJ(lÍI"!f.IJfllá.wí 
fo!Jlalkozunk, omi1·el szem/JI'Il Te - Jaukó Oynla 
a ?W!J!J érdi'medet t•onultotod /el, !IO!J.IJ 19o3.'J·1Jfm - J 

,·iliile dictu - 2 cikket írtál li!J.IJOnelJIJell a férnaköli 
'l'iíe..;köt-hogand ii-.;s7.t'honl\'ll most t•nnPk alapjiul n 
reszkirozod azt a tételt, hogy én mint tiirp!' Ppigon 
~ajútítc;tt:un lllUg"UlllliHk a 'l\• hOll- (',;; IIClllZf'illlE'IIÍŐ 
méidet, \'agy legalirhh is szúudl•kosan Pllwllgattum 
riús nagysúgoclat. 

Xézd Pajtás: őszintén é,; férfiasan lu•yaJlom, s 
li<'lll ohnstalll azokat a coikkPiclet. nwlyek!'t Tt' ml 
epochálisnak tartasz. Anól srlll tudok, hogy a kar, 
IIPYrzetes <ik kek rnPg.it•lem;sÍ'nek é\·Mől kezdYo új 
számítást yezPll'tt ,·olua IH', mikl•nt a'l. iz.líun híYei 
honwd ben Abdullah nwkkai fntúsúnak napjútóL 



sz.akla]l tevékeuy~·H!ge nem merillhet ki egyéni hiú~úg-~k 
sz.olgúlntú.ban, ámha ldvánod, nevedet a. jövőben mlll<hg 
vastag hetiível fogom szedPtni. Igy ni: Jankó Gyula. 
Ji:1.t lllPg·t<•lwtem. 

~yomatékos fig-yelmeztcté~cid alapján egyszer már 
<'llllt>g:PI t ünk a joglemoudásos clölép{·si reudszl't' "apos· 
tolakénl", főként azért, hogy kedved teljen benne. Cik
kt>dből mos.t. arról él·h•siiltünk, hogy azóta újahh aposto
lok is vannak. Az. apostolok tolongásának be!iziintetése 
ét·dekl>hen mpg hl\ mondjam Xekecl a fújó igazságot, 
hogy cJ.n:ikctck sc•m apostol való.iúban, mert a joglemon
dilsos jogl'olyamo<líts kez<h•ti esirúja már 188.1-ban fel
lelheló a 22.:!70 B. l\f. Hzámú roll(lelet. 16. szakaszának 2. 
llekczdéséhen. P('(lig akkor Te mc'>g Yígan lubickoltál 
ahlwn n bizonyos mcsebeli tólnull 

Tisztellek, hNsii111'k Gyula, de hidd cl, hogy nincs 
Hz.iikség'l'lll a 'l'o szell<•mi nrzenúlodra; a magaméból él
tl'm eddig is és ez.zcl fogom továbbvinni hátralevő nap
jaimat. A l'alusi g·yóg:rszed•szet keserveit közPI kétódi
zNles falusi gyógyszel'ész-életem során, n saját bőrömön 
fa!Jalizfalfam ki. Nem a 'l'c cikkeici (amil<et nem is ol· 
vastam). hanem a Hzemélyescu átélt élmények és a 
Yiszonyok ismerde k{•sztetnek arra, hoh~· a falusi gyógy
szerészek szociúlis nyomorának napfényrehozatalát 
munkúljam. Még Te so tudod letagadni, hogy évek óta 
elsősorban a Szemle o problémúk intenziv felkarolója. 
Nem szoktnm hiiszk(•lkeclni .~zocicílpolitikai cloktorátu
sommal, do ha már Neked annyira szemct szúr, be kell 
valljam, hogy a közgazdasági cgy<>tcmen szer:r.ett az1..al 
a hiz.on y o~ 1 udomú11yOs l't\IHlmnell tum ma I nózetcimet, 
1apasztalataima.t és világszemléletemct valóban nagyobb 
Jú tókiirro tudtum ú ll if ani. l\lindmuellett. - V c led ellen
tútbeu - nem vindikálok egy fikarcnyi dicsőséget sem 
magttnlnak, mert tudom, hogy l<•galáhh (}-íOO olyan kar
túr:suuk akad, aki éppúgy tisztúban van a falusi gyógy
s:r,PrészPt HZO<'iúlis megst>gítí•sÍ'nPk szíikség<'sségével, 
mint mi ketten. 

A szoeiúliH szemiMet a g·yógyszPrés;;;i karhan ([wol
rút sem azrrt 11~·ert teret. mcrt 'l'<• anno dazumal né
húnv <·ikkct írtúl, hm1em azért, mert. <'IllJek a tiibbirányú 
1'<•1 i~nH•résnek a korszellemből fakadóan jönni kellett. 
Aki ezt nem látja h<'. Rostanel kakasához hasonlít, mely 
nz.t. lliUl', hogy <'suk azért kel fe.l a nap, míyelhogy 
pJőtt<' sajútl•sőriileg lmkorc'>kolt. Pedirl a nap anélkül is 
felkel, lto.rw <'!f!Jl'flen lwlws is lcuk01·élcolna ... 

,Joggal felmerül előttem a kérd{>s, hogy Te, aki irá
nyomhun <•cldig· lidHzólag· barútságot mutnttúl, sőt egy 
szoeiúlis kari rnozgalom úttörő munkájúban segítőtár
~:am voltúl, mic'>d tartottad HziiksrgesnPk tolladdal -
1•ont most - ht-lémszurkúlni. Lappan.r1ó Y.IJaniÍ él ben· 
tH'm, kedN's .Tanh) Uuula, ho.rm a mostani na,qy fol,lJa· 
modási rohamf.Htn Te is r és z t l' es z e l! Beállsz a sorba 
Tiirök Arp:íd mellé, mint második 1ör}l<l ,.apostol", tart
vún a sóvúrg'Ó eHajkát a nagy kanállal kiosztandó zsí
ros esiilkök - ez e!-!elben )wtika.jolJok · ek Bizonyára 
úgy g·ondolkozol, hog:{ a mai reális világban merő esz
mékhűl az apostolok sem élnek meg, tehát az eszmékre 
l'm·<lítol t l'úradsúgot é!l hevületet realizál ni kell. Eset
lPg azt is gondolod, hogy ha a hátamra taposol s melled 
I'C'red, ~tW!/OSCtlJimak fogsz láf,qzani és hoz..zá akasztván 
jogfolyamodási dereglyéclet a Szemle egy általad sza
hadon ki forgatott moudntáho1.., nosza legott alkalmat 
találsz OJ':;;1..ág-világ előtt ráfényszórózni bokros érde-
moidre. Mif suírnit ilyenkor 11 barátság, mU az eszmei 
szí11V01Wl és mit az eh·közösség? A feltűnés keresése 
mellt'tt a korif<'nsok ke-gye s<'m nwgvetendő; elvégre az 

alelnök úr, meg a taniim;i elnök úr bent ülnek ab
bau a bizottságban, amely szortirozni fogja a~ "érde
meket". 

:Mikor mozgalmunkat. elilulítottuk, llt'm tigy képzel
tem, hogy mi, az élharcosolc, a legelső alkalommal oda
állunk saját s1..emélyünkben tíilekedni, hanem hagy
juk, hogy elsősorban azok kapják a fokozatos előlépés 
ala!).ián a jogokat, akikért hareoltunk: a kicsi/t", a még 
kisebbek, a gondokkal, sok gyereTckel lcüzdő még lörpébb 
gyógyszeréwzel.:. Én például ezért nem fol,lJatl!odtam. 
Memnaradok az eszmei szí1wonalon, az apostoli cítn és 
jelleg nélkül. 

Folyamodsz, nem folyamodsz- To tudod. Kíváncnn 
neked az .,apostoli" főjogot az Apponyi-téren. De ha 
nem kapnád meg, ne csi.iggt>dj. Néhány ilyen Közlöuy
eikk és "a hű szolgálat" fejébe.~:!. Ottó külön emlékérmet 
veret számotokra. 

Még csak szerényen annyit: híredet sem hallottam, 
mikor 21 l>vvel ezelőt t az Orszát/OS G.IJÓ!J.IISZerész 
Szövetség titkára és a Gyó.rJyszerészek Lapja szerkesz
tőjo voltam. Ily minőségemhen már akkor kellett fogla.l
kozzak a kar szaeidlis problémáival, jóllehet a To ragyo
gó eszmecsillagaidat tartósau nélkülöztem. 

Ne koresd Pajtás az ,.elsőség" dicHőségét Búrmeny
nyi jót cselekszünk a sok-sok szegény, gonddal, bajjal 
küzdő falusi gyógyszerészek érdekében, az sohsem lehet 
érdem, hanem igenis - . kötelessé{/. Emberi és gyógy~>ze
rósú kötclesl'ég·. KülöllÖ:'len annak, aki - uti figura do
cet - megmarad a.z eszme ideális vonalán. 

Egyébként Yúltozatlau harátHággal üdvözöl: 
Dr. Szász Tihamér. 

A gyógyszerészhallgatók 
ezidei első Turul-táborozása 

Október elején nagy vigalmak és nagy rohanások, 
iktatások és beiratkozások lrözepette megkezdődött ismét 
az ,.egyetemi élet". Ilyen mozgalommal jár ez minden 
évben. Mikor aztán Iecsillapodnak kissé a kedélyek és 
lassú gömbölyödésnek indulnak a kiürült tárcák, az ifjú
ság, nehéz tudományoktól zúgó fejét, kissé pihentetni 
vágyik. Alaposan ki is piheni minden fáradalmát novem
ber és december havában a különböző táncos összejöve· 
teleken és teákon. 

A gyógyszerészhallgatóság a november 7-i Turul
nagytáborral kezdte meg a pihenésnek vidám sorozatát. 
A kis társaság este 8 órakor gyűlt össze az Eszterházy
utcai Tisztviselö Kaszinóban. 

Kedves szokásához híven megjelent a nagytáboron 
Széki Tibor egyetemi tanár úr is, ki n gyógyszerészifjú-

lm p re g n á l t, karton kenőcs-dobozaink 
abszolut jók. Nem zsírosodnak 
át és mindig t i szta fehérek 
maradnak. 

Tegyen egy próbarendelést! 
Mintával készséggel szolgál : 

AESCULAP PAPIRUZEM 
Budapest, ll., Margit-rkt 54. T.: 150-774. 
Minden pap(rárut gyártunk és raktáron tartunk 

ami a gyógyszertárban szükséges. 

GY. SZEMLE 



lrín, n ~ZPtdháromsitg· trmetőhen. - ~agy részYHtel te
lltl'ttl•k 1'1 BPrl'g·.~zÚsi'.Oil 110\"!'lllht•r 7-én ii.Z I'. Jfrír ,Jakab
né!. Az t>lhnnythan Mór Lajos sútoral.iaújhelyi, .l16r 
Sltnclot• hPn·g-s:~.Ú~i'.i g-yúg·ysi'.ei"Í•s;t.ek í·clt'~HJ.JY.inkat. Rin<i!l 
~lildús munldu•si g-yúg-ysi'.erés:t. pl'dig nagyanyjút IO'Ú
~o;zolja. 

- J\i ll('V(•zt-~-;. A hon v í-de lm i mi 11 is:t.lt•t' /loflsc/1(1-,\' o
l'fÍ!.: :l.oltún karp. g-yÓg~ szPrész, eímz. őrmesit•t•( a honYécl 
gyúg·yszPI'l~si'.l'k t Í' n y lt•p;p,.; ú IIom ú nyú ha fi.IJIÍf/.lfSZerii !1.11 i 
sr• uh/l i~zf l'isdő 1'1~ ki nPn•zte. 

Oyógyszer·ész 'fea. A Gyó.rn;szerész//(/llflatl}k Se
!tr:f.IJ t1s Onld)JZŐ /C!f.IJI'siifefe r. hó lli-ún, ~o~zombaton tar·t 
.i a l' l HŐ jpftjú t a Baro~s ~;r.övetsép; székházúlnw (V ll L, 
.lVIIIZ!'IIIIl · u. 7.). A mult évi uag·ysikt•ríí g·yóg·yszrt·{•Hzleúk 
nitlll az idl'il'k is hnsonló lúnwdalmi p,,;puti>nytwk íg·(•t'· 
l<c:t.nPk. ,\ rendezőség súlyt helyez rú, hogy a 1.eúk a 
gyóg-ys:t.l'rí•,.;ztúrsadalom 1alúlkozóhelyl'i lPin'('ttek. MPg
hí,·úig·(•uylés és asz!alfog·lalús Gy. ~. lü. Muzeum-krt 
ti 8. '!'Pll'i'ou: ila8- í99. Hivatalos órúk 12---1-ig·. 

- .Mozsonyi professzor intl'r j úja a napisajtóban. 
A "M:ti Nap" IIO\'Cmber 8-i >~zúma hosszabb interjút kö
:t.ül dr. MozsOII,IJi Sándortól, a gyúgyszpr{•szet első egye
IPilli uyih·úuos rendes tanúrától. - "Az első IHO!J.IJO?' 
f/.1/Ó!J.IJSZ<'ré.~zi katedra me!lalakítása már ré.qóta ir/6-
szt•ríí l'olt - IllOtHiotta Jllo<..~OII,IJÍ profpssz.or nuír csak 
az1~r/ i.~, me r/ a nyugati mü t•ell álfruno/.:161 dlekinf 1•e, 
ma már fii/JII lwlkáni állam/Hm, Ífl.IJ pl. Homániálmn, 
(Jiiriirtot-.~Záfllutn • .lur;oszlríl•iálwn is kiiWn fanszéke Nt/l 
o !I.IJÓ.II.tfSZI'rt;szelnek. AlarJ.I/fll'ors.uí.c; sem maradhafo/l 
d ezek miirtiHI m: államok tnü.ttölf." A:~. iuterjt't tovúhbi 
Htli"Íttt nyilatkoz.olt dr. Alozson.IJi Súnclor n g·yóg·ysz<'rész.i 
kikópí'.ésről, a. gyógyHzerészi iovábbképz.ésről és az új 
J~'lg·y dl' lll i O yógysz<>rószeti ln tézct ú t köl1iiz{•s6ről. A n· a 
a k(•rdl>~t'l', hog·y mikénl viszollylik a gyóg-yszeréswt 
il'itnli (•niPklődés a töbhi tudomúnyokhoz a hallgatók kö
rMwn, PZ.\ ll!OIId\a a Jll'Ofl'SRZOI'. "lJIItfO))l?S[('II jelenlelJ 
8.) .fJ.IJrJli.IJS<:<'n;sz-lwllyaló 1"1111 és S .<:e!}eden, ahol Ul/.l)an
csak l'ftn l/.IJ<Í!/.1/SZcrész-oldatás, kú . .10 a holfgalók száma." 

- Versenytárgyalási hirdetmény. A szik~zói li. 

Lapunk mai címoldalán clt. Zrt1wráns.zky Ervin 
budapesti gyógyszertáráank interie'l~r-fényépét ad
juk, közre. D,·. Zaharánszky Ervin, oruos és gyógy
szerész, a mult év október havában nyitotta meg 
gyógyszertárát a Lehel-út 4/c. szám alatt. A gyógy
szertár a Felvidék és Kárpátalja visszatérésének 
örömére a ,,Kárpátal}an nevet kapta. 

Dr. Zahoránszky Ervin gyógyszertá-rának nagy
méretű, magas és világos officinája van. Ez a ma
gasság tette lehetövé a tér olyan kiképzését) hogy a 
gyógyszertár analitilw·i laboratóriuma, valamint a 
materiális kamara a gyógyszertárnak az utcával 
szemközti oldalán- félentelet magaságban- galé
riaszerűen nyert elhelyezést, arnint az a fényképen is 
látható. 

A patika faberendezése (melyet a híres Valni
csek Béla cég készített) egyszerű vonalakra és pu
ritánságra törelwően ízléses és értékes. Az állvány
zat világos kőrisfa furnirozású. A táraasztal és a fió
kos állványzati rész tetőlapjai fekete linoleummal 
vannak bevonva. 

A gyógyszertá?' egyile ékessége az a nagyméreW 
oZajfestmény, mely ,az előrészt díszíti (amint a képen 
lát1~tató) és moldv(ti Krajn,a Gábor fesfőművész al
kotása. 

A kép a R ,a h ó-v ö l g y é t ábrázolja és igen si
került műalkotás. 

Akik szeretik a szépen berendezett gyógysze?·· 
tárakat, nézzék meg dr. Zahoránszky Ervin kolle
gánk patikáját is. Húk'íH·z.i .l<'Pt'rnc· közkórház részére ]941. évhen szükséges 

p;yúgysi'.l't'Pk, vrgyszPrek, l'Omprimatúk, slel'il iujediók, 
uutg·yar p;yóg-y.~zerkülönleg·ességek, m·zenohenzol, insu· ~----------------------·-
liu, rag\apaszok, szérumok, bismuth-készíimények és nézte a kapott számla egy sorút. A közölt számlában 
kiils:t.l'l'l'kl'e nt·spuytúrg-yalúst hinletuek. - J>ályázafi ugyanis nem 6.1:3 P, hn1wm l'sak 72 fill{•r volL fels7.innít-
//(//fÍridő IWI'<'mbcr 28. va "adó- és fonalfelár" címén. Egyébként is lehetelle n 

- Olvasóink figyelmébe! 1Iai lapszúmunk hátsó lJO- volna, hog-y a kötszerPklwz olyan mérvíi fonalfelárat 
rí/N,·o(r/alún kii:~.ü]jiik a li!JÓY.IJszerc;s~i .~zakkÜII.IJl'l'k é.~ számítsanak, mint amit JHlllaszkodó kartársunk említett. 
n,llomfail'lÍJ/.1/0k jpg·;vzékét. Külön is felhívjuk az erdé- _ Erdélyért! Özl'. dr. l'ifé.z Mafolcs.11 TGu·olyué ("Ko-
hi kar!Út'sllk l'ig·yclmét ana, hog-y a polgúri kii:~.ig·azgn- rona g·yóg·yszrrtúr", Budapc•st, Kúh·iu-tél') a Fihnéltó-
titsra valú útt{•r{~s ulán életbelép a ma.ct.IJlll' taksa s en- .. 1 ll<'k uwg-l't>ld<íen kPll számlúzni _ pótdíjjal és felárral súgú A><szony "Erdélyért!'· akc·iójúra 50.- pengot al o-
:t kiizgyóg-ys:t.Pt'Pllútúsi, a:t. 01'1, .MAV sth. be1Pghizt.osít6 mánvozott. 
in\Í'zl'l"k vc;IIVl'it. Gondoskodjanak ic/uít Kal'fársaink - A méz új minőségi kelléke. A földmívelésügyi 
eliJrc a nll'!l/"elelő számlan.l}omtah•<ÍII.I!Olaól, ne/tom; ilJJ<'· mitlisztérium mpg·png'P<HP, lwgy l!l41.1'eht·uút· 28-<íig lt>g-
nek ltí.i.irín azok ben.t;IÍ}IIísu és ki}'i::efése ké.~ed<'lmes le- l'el.iebb 16 ~:;zúza.lMwl (nag·ykprrskPcliíknél 12 szúzalékot) 
!1.1/1'11. Az Prdélyi kartársak lallnéldúnynihoz 11.1JOmfat- meg nem haladó nádcukor farf<1lm1í nuszef is forgalomba 
I'IÍ 11.1/·lllf' lll"l'tlflf'iő lcu•clezőlu J)Okof ttwll(•kPI t i i nk, k(•t'\'t' lehet hozni. Az említ<•H hat ú ritlőig· a m(•z cl iusztúz tn r -
anttak l't•lha,;zllúlúsát. lia pedig pillauatuyilug· nincs talinút akkor kell ntrgl'eleiŐHl'k tekitltc•ui, ha Hz kl'lll.· 
~ziiks{•g rú, nkkor a.hínlatos megőt·izni, mert a:~. ilyen la- nyi 10 százalékos oldata, :í hm. l sí'ilzalékos keményítő-
JHIH (•rkezíí t'L'tllleléspket. a kiadóhiYatal aí'.tlHJl eliutrzi. olelattal 4;) C J'okou (l órún {ti) meleg·en lar!Ya, jóddal 

- Az ('rdél~· i orvosok pontos és megbízható cím· nem ad kék színeződésf . 
. it·g~·z(·kt• ka11ható a Szemle kiadóhivatalában. - Gyógyn övéuyg:rü.itéA Erdélyben. Az Erdél.11i llfa· 

- · 'l'<•lt•l'onszitm helyesbítés. A. Beszerzési l'orrúsok- !J.IJUI' Gazdasár;i E!J!Jl'.~iilf'f ntút• pg-y én·el ezeWtt moz-
hun kii;_iilt F.AVOUIT reklám- é.~ cé.rtfáúlafe.~tő l'állalat galmat indított a magyar lakosság kiit·<'ben kiilönhözií 
!Bp .. VI., Podmanil·zky-u. 18.) telefonsduna ll\Pgvúlt-1- g·yóg-ynövéHYt'k gyü.itr~t·t·c•. Ar. l'lsí) g-yííjtés anyag-i 
zoli. U.i sztítll" 117-972. eredméuyo l millió lci (a-!.000 Jll'ttg'Ő) volt: ennyit fizel· 

-- ,.Szút kér(•k!" Tly C'Ímií. rovatunkban a mult hétc>n tPk ki a gyüjl.őkuek. JiJnlély hm:.atrr<'-:e uUin, amint érte· 
c'~-tY vidt'•ki kltrt(u·,.;nllk panaszos lc\·clét kiizöltiik, aml'IY- süliink, a Magyar Kir. (lycígyniivénykirenclelts{'g nag~ 
hc•t• a '/'er/(f-(ahoralórium egy kötszcr-számláJát ismer- felké~zültségge.l fog neki az I•Jt·dC:•Iyhen nagy mennyiség-
tP!tl'. ldííldizhPn úv;y ai'. illető gyógyszt't't;sz, miut a Tc>t'· lwn található gyógyniivényl'k p;yííjll;s(•nek ~' e C'él!Yól 
la luhor:tlc'n·ium c~t'(I',.,Íletl bennünket al'l'úl, ho~u vid(•ki r/1· Szalllender Kúroly, a g-yóp;yniiv{•ny kísérteti úllomús 
kar!Út'SIIttk lr~l 'erh;snrk esett áldo.wtul, amennyiheu el- Yewtője rö,,iclescn hítog·atú.st. [psz l•}rdélyben. 

DARMOL R. T. 
Budapest. XIV., Hungária-krt 114. 

Telefon : 497-597. 
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A 220.000/9?3 sz. Belügymln. rendelet szerint 

DAR MOL c sak eredeti 
csomagban árusítható 
Gyógyszertáraknak eredeti 10, 4, és l darabos 
csomagolásban ellínyárak kat foo-fco szállítunk 



Aclom:iny l'ánczrl . .\ rpácl egl'i kartársunk ilO p<'ll
dit. kiildiitt. IH' SZPJ'kt·~ztiis{•p;ünkhii:t. az l•jg·yph•mi (lyóp;y 
s~.er(•szl'li lnlézl't ré.;z{•re. - Az "donuín.IJI rc•tuleltefc\si 
llf'l,l/c:rl' julioff ul.'. 

- A nu•rik11 lo·óg~·!-!zerhal moZlba. Az {•szak:wwt·ikai 
n•gyt~sz-sz.iivcts{•g ezéYi kougresszusún bl'jl'lenlt>tték, 
hogy ar. Te!!/ll'siift .(llamok kormúnya. me.;,;zi'Jtll'n(í I'!Ő · 
, · igy úra lossúg·i i 11 tér.keMseket e te. ll az orszú.g· gyóg~·szt'l'· 
Pllú.!ÍlsÚJ'a. A ki11c•t~ír pÚnC'élkamráihnn félmillió font 
OJiitnnot l:'t~·olnak mm·phiP gyúrtús <'Í•ljúhól és ugyan
('sa k nap;ynH·nny isl>gü a lapa Ilyag-készlel ii k Y a. n a chi
ning·yúl'!ús <·Í'ljnira. 

· Dr. Mikú Oyuht moz~·alma a máktermelés foko· 
zásáért. A napilapok kiizlóse szeriut a deln·N·eni EmJC'· 
lf'mi 0.1/IÍ!I.IJSZI'rlár már éYck óta úllít elő kiiliin l<'g·cs <'l 
.iúrú•sal 11/0rtlliinf. '1\•J·rnc\ésii.k Whb. mint a k li nikúl< 
~zi i ksi>g·lPIP. !Cr. adta az ötleblt Mikt) Gyula <h·. egyet. ta
nú J'JIH k, ;1 IO'ÓA':VKZPrlúr yezctő.iének, hog· y a mú ld<•r me
lrs t'oknzúsúm hívja t'l'l az illetékes núnisztcr l'igyelmét. 
Mikó JJI"O}'l'sszor szrrint a mnm;nr mák mm·phin-farfal· 
nHl rtz ijs.~zes ('Urrípai or.~;:d!!okl){l/1 /erm<'ll mákfa.iláf,· 
k6zö/F a lc'.tl.rJazd"ll"lJlJ. A földmíYelésiigyi minisztérium 
IH•lt•pg·ypzií vúlasza alapjún Mikó pJ·ofes,;zm· mos( a pal
forti g·azdasúgi almdémiával l'olytat lín·gyalúsokat a 
múki<'J'JI\el{•s fokozésa érdekében . .A hírek szcrint a .iiiYŐ 
lavasszal :íOO holdon l'cog meg·indulni nil opium C>s mm·· 
phip·f:'y:ídús (•élait szolgi'tló máktermelés DehJ'C('('ll ldir-
11 ,\'!'kPn . 

- 1\ft•gjl•l t•n f. az új clrogista kiké11zési rendelet. A tli'O
g;i-;ln ipa1· Pddig· (i gimnúziumos, illetn~ (•n•llsóg·is elő
k(•pzPI ls{•g;Jwr. volt kii!Yc. l\fi uctún ilyen !'lőképzettséggel 
ar. i l'.iús;íg· ll<'lll llH'JI,t drogiKtúnak, most. kónytP ienl'k 
\'oll:tk ar. Plőképzt>!tsc'g·et négy köz,épiskolúra. vis,sz<.túl
lífall i. ;\'l; <'1'1'<' vonaflwziÍ l'PlHlPIPt 11 hivniatos la phan 
lll<'K.i<'l(• IJI. Mosl. IPhút múr négy köz(>piHkolúYa l lll!'· 
lwt nr. i l'júsúg <11-ogistáuak, de a pályára j ell'ntkezől«•t 
t•lőziíl<•g ulkalmnssúg• S7.P!11JlO!lljúhól egy s:r.nkhizolt..;úg 
viz~gúl.ia l'Pliil. 

-- }ijgycs g umicikkek gyártásának eltiltása. Az ipar
ii:.:-.vi lltinisr.IPJ' pg-y ú.iahh n'JHlelriÍ'lwu hizouyos ('ikkPk· 
lll'•k .1111111 i()(}/ \'aló ké-;zítését cltiltot,ta. Igy tiihhl'k közölt 
111' 111 sr.'lha<lyumiszil•(rc.~ot, ltríztnr/rísi .flll111ikezf .IJÍÍI, illat· 
szcnwrlosz/6 lofuhíl, kö1·ömke/éf, reklám I'Olf.IJ .iáfl~l.N!I· 
IJÜm{Jij,', mo.wlókezt yíU stb. gumiból készíteni. 

Ki, kivel azonos ? 
(A GyórJ.IJSzerészi Közlön.JJ 110 l'. :!·i sz á má

lurn .,Odfi.~IÍ:w/1" hl'l,l}l'/11'.~ szc•rk<'szl űlllowk, lio!J.IJ 
as:<:ollf/.IJa : az a dr. P ulriOI>',IJ, aki a Vc>,IJ.lJészefi 
O.t;drosok Orszáuos Ermesületének l i l kám a z n· 
nos dr. P ufnok,1; lsfNíllnal, fl O,iJIÍ!f.IJszl' r c:szi 
Szf'mle hel,1Je/fes szerk.eszlőjévl'l. Nhni .~ózó kész. 
.w:yérf mi .~('nl 'YII<'lJ.lJiink a sznmszédlm ,Pzhf l n· 
l'lí/1/1 }'ol.IJ/atjuk a "társas játékot" s a só ml'll1; 
t'!/.11 ki.~ ltl'lf.IJC'S paprikát is mellék<'ll'h!, fl'll'})
ll'zziik ,1/.IIÓ.!f.IJSZl'részi közé[ Pf ünk illus.<:lris l'l'Zh'· 
!tarco.wtif. ) 

Dr. Tn u l't'PJ' (}ú hor, a ~fag~;arorszúgi Gyóg·yszpréHz 
I•;g·ypsiil<'f l'ln iiko azono.« d r . Tan ffl't' Gúhor nyilas kétl
\'Í~Plíín•l. Ziild ing'gel és krayátliYal. 

~ 
ZAMAKO PHOSPJIOHH AI -

(~ROUterösíW gyógytápszer 

Diabetes, köszvény ellen 
kúra a Mira g laubersós gyógyvíz! 
Rendelhető. és kiadható oz O. T. l. terhére 

D r. 'l'au ffer Oúhor nyilas kC>pvi:->elii IIZOIIOS (lr. 'l'a u l'
l'er Gúborral, a Chino~fl. Vl'!J.IJés.zcfi OiJCÍr Hl. i[JaZfiO / I Í· 

scí [J i l (f !J já l'(( l . 
J)r. 'l'auffer Gábor, a Chiunin Veg-yészeti Gyúr Til. 

ig·azg·at.óKúgi tag·ja azo110s <11·. ' l'aul' l'pJ· Oúhor iig·yvéd1kl 
(i rodája az Orsz. Eg·yesüld székhúzúba n a hivatalos he
l~· is(>g l'PlPtt cg·y l'JllCIPIIPl l'<'lkhh sz(•kp\. T.PitPt h ozz.Íl 
tódului peres gyógyszerészi iigyekhen ro!;-, vúst- l'olyvást. 
Ürmp.s(criől lefelé az ig·en t isr.1Pl t l'eh•k l' ól heiC>pC>s i d í
ja t fizetnek.) . 

Dr. Tauffer Gúhor ii.tJ.1JI'éd nr.onos a7. Pg'I'Í gyógys7.cr
tár mikroszkópiai kiesiuys(·~dí rC>szt- Ju•k tulajúntl <h-. 
'ra u r fer Gá hor gyógysZ('l'PSWl<'S (eJT l' l. 

H iáúa! Gábor nagy mc•sll'r! 

• 
Koritsáuszky Ottó rrzo11os Koritsún~zl,y OttóYal, a 

l\1.:\ 0YOE teljhnlal nní igazgatú,i;'t\·al. 
Ottó, a tel jhatalmú igazg-Ht.ú (ní•mi igazg<Jiói l'izeté~l 

ltcsiipiiJ·ye) azonos Kor i 11-;úm:zk y Ol l <Í lnu l11 pes l i g·yóg·y 
szcrlúrtulajdonossal. 

Koritsúuszky Ottú g·yúg·~sr.PI'Iítl'!nln.i rtzn11os Kori! 
I'Únszky Ottó egyházkerii l Pti l'öjegyzöwl. 

Koriisúusr.ky Olló pg·yhúr.uagy azonos H7.zal aKorit 
;;[mszky OttóYal, ki a l'ot'l'atlalom p\(íll, mint a jóllÍrŰ 

Oolill'i J(ijr jch•s előn<lóju, oly sihn•spn :-;zPrPpl'lt a YHI
lúo.; és egyház iekintó\yénck erősíló'ie küri.il. 

KoritsúnHzky Olló, a Galilt-i Kü1· Pléíatlója azonos :1 

kommiin uéphüdossúg· egykori helydte~ osztú Jy,·czctő 
jéyeJ. 

Eme Koritsúnszky Oltú vis;~,out fiZOttos Kol'lsúnszk,\· 
Ottóval, a Gyógyszerészi 1\:ii~.löny lúrssr.erkPsztőjévcl. 

Ottó! De 1/0fi!JOII l'lÍllowlusnllk 11'/szik ll'nni! 

• Löl'hercr 'l'amús, a l\JA<lYOJ•j alp \niikc a.zouos a 
kiiz.kedveltségnek ÖI'\'PJHlü 1'o111i l'ltl. 

Közketh·clt. 'J'o m i flzonos a ,,Ü<'J'(u" spPt•ia litúsiizcm 
tulajdonosával, Löehrrcr 'l'am:'tssal. 

Oerta Tamús azonos a "Oilll<'XÍII" t·sodúlu(os lw 
tású l)OloskairlószcJ' JJng'yhani ID {n·lójiwal. 

l..i>ch<'rer 'l'amús polo,; i 1·1 ú g·~ il rt ó azono.~ a G yógy
szerészi KözlőJJ Y 1 ársszl'rkt·sz.Híjrvt•l. 

A .zérl mi .,doc/1" sz('l'f'l.iii!.: rr f.'c\ksZI'/1/Ü 1'o111il. 

(Osak ne g·yártaua am1yi KJH'l'ialit:'tst gyógyszerész
nzór létére!) 

M k r • h • gyógyszerészek uzeum ave az találkoz ó helyei 

~ 
VITAtJECOI~ 
természetes A· és D-vltamlnhon gnz•lll'l', fzt cl r u é' S7.ngt.tlan 

Hlnudardl11llt czukounitjoln.l 

ldeálisahv~l~l~~:ll~ W aidheim tabletta és tea / 
Enyhe, gyors, biztos 
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Török Arpútl hegyeshalmi gyllgyszcrész azonos a TÉ 
Jlrnzg-alom Pgyik Yt•zérhur•t•osúvul. 

'l'iiriik Ar'JHÍcl TÉ mozgalmi tnrrt>atlor ozouos 'l'öriik 
Arpúdd:ÍI, az pgykor·i Pllt>uz.l·ki hm·t·o~sal. 

'l'örök A nn"rd PliPHzéki hareos a.wnos a .i•Jienlegi él
niik,.,PgPt túmogatiÍ 'l'iil'iik Arpil!ldal. 

.\ konnúnypúrli hir.almi 'l'iir·ök Arpúd azono.~ 11 

C:yúg·,,·szpr(-. ..,z Hzt•mle cg·ykori eikkírújúnll, Török Ar
p:ídda l. 

'l'ör·ök Arpúd, a Gyóg·yszt>rt'!-Zi HzPmlc c·ikkídl.ia azo
nos a Gyógyszcrésr.i Közlöny c.:ikkírújúYal, 'l'örük Ar
p.ídtlal. 

Ot J)c'tl.IJŐ/ sznl'fiZ!Ink mey dl('nzéki Twsszcínk/)()[ fill· 
nak, aid Arpin ri tud sf'b/i/J('/1 ioazodni. 

• 
BcrkO\·ics Ki11·oly okl. gyógysZPrész ownos a hnda

ppyj i .. 'Pnlcly gyógy~zl't'í:h-'' n !ka lmazottjáya l, BerkoYics 
Kúroll;.·al . 

Az ;rlkalllrazol t RPrkovit•s Kúrolv fiZ0/108 Bt>rkoYi('s 
Kúrollyal, a Budape-.ti (lyóg·yszPré~z TPsliilcl lll'lllJ'Ó
gilH·n kr·i·:ílt n•luhirtori {dlá..,ának heliiltő.iénl. 

Bcrko,·it·s Kár oly r du ksú lor nzo11os azzal a Bt>rko
\'Ít·.; Kr.rollylll, nki Pg',VsZPI'I'!', egy időheli szer·kp<;ztcttc 
(1'/j ulkalmmwlt gyóg·yszt•r(·szek lapját s ugyanakkor, 
ugyunol~·an hévY!'! és inf<'nziYPn dolgozott a Gyl>gy~ze
r(•sí',i 1\özlünynPk, mcly organum luclYalt•YÍÍI'n a tulajclo
nosok ér·dpkpit védi. 

Berko\'Íl'S !Gu·nl\', 11 kt'•loldalr"r lt>lwt-:(•g rtzonos BPr
ko,·it·s K:'n-olly;rl, ak.inrk a l~lláhól ma is csor·dulnak a 
Kii;.:.liiny nrMahr'l,.; 1 ikkPi igr.n lt>kintélyPs lel'.iedt'lcmhrn. 

Brd:oYit·s sznldnllnok rtzouos azzal a BcrkoYies Ká· 
rollyal, akir·11 mi IH'lll hantg..;z.unk, c•sak mcgél'lííPn l'SÓ· 

vúl.ink t'c•.iiinkPt n Rzegény fiú megrlhC'tési kiizdclmrn. 
Sok .~zr•rcti<'SI;I kí NÍIIIIIIk 11erkol'ics Károl,11 lan·tár

,~~~~~knok. T('!J.IIf' nnflfi!Já n ]{özlönyt, írjon szr>p-széJ) cik· 
kd,·f'!, dl' mindiy csak 11 nt'I'C' alatt! R.ü Í!J<'tl loufosnak 
tort juk. 

• Im<' kc1h·cs oh·asúnk, így !'est a Közliiuy úllal kitn-
lült ozonos.wí,11i .iirtí•lc ~lrll6zta-.sallak Plgondolkoz-ni az 
Gl vasottak felett, mct'!. ez e::;ak tén!déshől kPriilt a ,, V i· 
d:"rm sarok"-ha. '8tllll'k 11 cikknek a rmcísz-roNtf-ban 
lenne a helye. 

Mt>rt ... amit. írtam, uz. - .~.u)r6l-szóro i!Jfl<. 

Dr. Castor. 

~ 
•• • 

.M~~MJ~,: 

P. K. Fonn:v;ult virírgok t'clfrissítésérl' !'gy noveny
szaklap a kövPlkPz(í Pl,iúrilst a.iúlll.ia: !)fi fokos ulkohnll 
annyi kímrforral telítiink. amem1yit I'Plold. J%böl kb. 10 
lill'!' \'ÍzrP pgy l'\'Őkmrálnyil kPII Yl'nni. Az így nyPrt 
kúrnl'oros oleintha kPII a l'ounyadt ,·irúgokat yagy Hiiv{•
uyt•kd hdt•ktetni. Néhány órai úllús után azok teljesen 
fpJI'J·is~lilnl'k. Hzíns iich·iizll't. 
l\1. G. Vulanwnnyi szaklap egyformáll közli az iis-.zps 
t'l'll!lt•lPl!•kPt és a hiYalalos egyt•siileti értesítésekPL Erf.IJ· 
szenkn nem itJaz, ltO.IJ.I/ az l'.I/!Jt'.~iildi hi1•afalos lap »ll',IJ
rendelésc kötelező, minl ahO.IJ./1 nem köfl'lezö az <'!J.IIe· 
siill't tayjaimtk sorába l'aló l1elf>pés .~em. Aki akar belép, 
aki nem - uz rwm. M i1ui<'nkinek w jál tetszésétől {Üt/U, 
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ltogy mel.11ik szaklaJ)of jcímtja. Aki mrí.~f moml, port !tini 
a .~zr•mekbe. KollPgiális üdvözlet. -V. A. Magyarország 
.iogltllam, Pnn(•ll'ogva e~ak a t'!•nnilllú tiirn;u:vc~s rPnclcl
kPz.ések kt•relei között. törlénhet a gyúgyszpr·t'szi iigyek 
int(,z(·~l'. A magym· törvéll;r<'k jogmPg\'OJHí-.t nem i~meJ'
rwk. h• hitt fpgf'cl.iehh lwfó.wí!li kezr•/öt h• l u• t ki r·PruiPin i. 
i\n·ól, hog~· búrmeb· gyógy.;zprfúrat húnnilyPn okhc'd a 
tnllr.idnnos hozzii.iúndúsa nélkiil .. útír.ianak", uúlunk ~zc) 
~wm ]plwt. A Le.r Vencri.~ Ma lij li.IJÓ!IJJ.~zerfríri }oy cl-
1/.IJ('I"l;s(>nek ermetlen (>s kizárólar/os útja az or.~zcíaos J)(Í 
l.11rí:wt. Kúr tehát mindl'n h'prs. amPly más irányokhan 
n ka r Pred múnyt el émi. Sz í ves iid vözlct. - M. l. J~rdP
hlnc lwnniinkPt, hogy kb. mikor jön fpl Kartárs Ur 
Pest n•! Err'Pllt'Z\'1' YÚ r.i uk {•rll'sÍ lését. Sr. í vt•s iichiizlt•l. 

,V, K. A magyar törvények nPm ismernek úlruház
hahrllan szPmélY<'" .iogof. A gyógysz.Prt árt u lajdonos ha
lúla utún a haszon(•lvczet m. iizvpgyrt> sz{rll út. A gyer
mekek 24 éwR korukig szintén haszonéh·ezői a ATÓgy
szertúruak. Az özvpg-y gyógyszprtárát gondnokkal kPzcl
tetheti. Valószínütlen, hogy a romáu törvénypk marad· 
.innnk hatályhan a magyar· tön·ényPkkel Rzemhen, éppell 
PZéJ't IIIC'{/ kell NÍrni, tnÍ[I (IZ ('J'délyi li.IJIÍl/.I/S.'Z('I'(fÍ1'0k }0.11• 
riszonyait rendezik (>.~ azokat e.cwcnkinf feliill•iz.~míl.irík. 
.\ cldig is a7.onhan a kalollai közigazga(ásho7, foniulhat 
özvca-vi haszo11élvezetúnek elisuwr{•sp c·t'l.iúhól lJ7, 1R76. 
é\'l XIV. tc. 132. s7..aka-.zára való hivalkozi'rssal. Szíves 
üdviizlPt. L<•vél nwgy. -- özv. H. ,J. Nyilvúnvnló téve
dés, hogy az Egyesiilet ítltal kiadott l1'or·mnlaé NornrHIPs 
ldi11yv ll!'i-ik oldalán a. Santonin falJletta 0.2;) gr adagok
han van l'PIIiinll'tYc. '{Tgyanez a tévecl(•.; az Egyp,;iill't 
ú !tal kiadott .,Gyógyszerkiilönlege,s(•gi A rszahá-." :lH!i-i k 
olclalún is f<llálhatl>. F:,rw /izcd('.~pontot fél-ed/ek. A Co·m
nrimall• Santonini lwfríon,l)"ll Ifir/alma c.w1/,· OJJ25: <'I'I'C' 
kiiliin is felltíl'juk erdé/.l)i lmrfárwink firJ.I]elméf. L!•ve
lének a Fo-No c•ompr·imaták 1nksú.iúra Yonallwzó részP 
hPhes mcglúl.úRt. mutal; itt. tén:vlPg diimping Ílrakrcll, 
IPhút dömpin.CJ tal.·~áról Y<Ul sz..ó. }i~zért J)('Ill fl'di a bh·a
taloR ár a mngisztrúlis taksúL RzívPs ü<lviizll't. - Cira 
J en ő Kolozsvár. 'P ö bhn•rHIIw l i ml'g!'nriMwzrs<'lll't u szt'r
li:l'szWsrg !li'YPh<'n mcgköszöuöm. A brlycgekért. külön 
kiiszön!'t .iúr. Barátsúggal iidviizliink. - n. T. Amíg n 
rnagyHr jogszab{tlyokat a Yiss?.<H'satolt tl'riill'ic•n 111'111 
lrp(P1ik hutúlyha. a román r·prulPiker.í•sPk az ir:íuvadók. 
}gy telrút a J'Om{m knnrara-renclszc•r még fc>nnúll. Ha 
Jledig fpnnáll, akkor tagdíjat iR szPdhc't és hebn.ithal.ia 
n hirtnrlékokat. A katonai halósúgnak mód.iáhnn vn11 
miíködésé1. felfü~gpsztc•ui. Phlwn az I'~Ptlwn nem !.ell 

--.líi:d t'izPtni. A nyugdijllénztár iránt is fog történni 
hizony{mr l'!'rHll'lkcr,(;~. .TogRérPlPm t>lkPriilésP c·Hiúh61 
eélszPríí az illetélu•k poutoR fizetési'. Rzín•s iidviizld. -

LETON SZAPPAN 
ideális arcápoló szappan. Kitiinő tulaj

donságainál fogva a legszélesehb rétegek 

keclvelik. 

Krémes szappannak nevezik, mert a ren

des összetételén kívül fínom keniiesanya

got is tartalmaz, me)y a habot krémszc· 

rüvé teszi. A mosakodá1mál ezáltal oly 

érzést vált ki, mintha krémm cl mosdana. 

Ne hagyja kifogyni 
a LETON szappant, 

mert az ela<lást állandó hirdetés(.>kkt•l se· 

g-ítjük elő. N agyobl> vételnél árenged

ményt adnak az összes nagykereskedők 

és a főraktár 

H U N N I A gyógyszertár Budapest, 
VII. kerület Ji.}rzsébet-körút 56. szám. 





VITAPLEX ,,B'' CHINOIN 
Teljes egészében magyar készítmény 

hat ó a nyaga 

üzemünkben synthetikus úton előállított 81 - VITAMIN 

Ta bletta 1 mg. 

Ll SOR 
9umiáruk, gumiharisnyák, betegápolási cikkek, 
!llatszer:;zóró üvegek n a g y ke r e s ke d é se 
LIEBERMANN IZIDOR 
Budapest, VIli., Üllöi-út 10. Tel.: 139- 917. 

Mentöszekr ényekben l _j 
s p eciá l ista -

Ampulla 2 és 1 O mg. 

" T U R U L kötszer 

PR l M A k ötsz er" 

_ URUL kötszergyár 
Budapest, ll., Erőd-u. 11. T. 150-049. 

Kishirdetések Nag;\- gyakorlattal rendelkező, koro
sa h h, 11 t ' lll ok{ n•C'l es gyógy:;;zerész 
a téli hónapokra állást yállal. 
EsPtll'A' úllaudót is. Szivcs meg
kPl'l'sÍ•spkc•t a kiadóhivatal "J.lfeg
bízhofó" jeligén továbbít. 

Állvány('dén~·zet szakszl'rÜ átsigná
Júsítt ,-{(llal.hl szakcml)('r. Cínw a 
k.imlóbau. 

PióCA középnagy, 100 drb-ként P 
3.50 frauco-franco, életképesség ga
rantál va. K isebb kvantumnál 30 
százalék felár. BERMANN L A· 
.TOS gyógyszerész, Budapest, Ste
fttn ia-út 26. Telefon: 297-618. 

Gyógynövényeket előnyös árban és 
lcgjohh mi nőségben köz\'etlen Vi
dovszkJJ I st ván gyógyszerész, ter
melő és gyiijtőtPieJ)éről Yásárolhat 
Rékéssómson. 

.\llványt>dény átsigná lásokat beéget
nl \'agy hideg úton szak..-zeriíen 
kt>s;át Hordás Péter címfestő. Első 
'l'i>;z:íuttíli ii\'l'A', pon·ellán és zo
múnet:íhla 6gető Űzeme, Debrecen, 
Pia<·-ut<·a il. szúm. 

Mng·:rar-ném('t-ronuin uyeh·et be
sz(•lő, őskeresztény, erdélyi, nem
okiPv!'!Ps gyélgyszerésznő képl'i
Nelefef. \'HA'Y on•osi lH'OJJ{/{Jmulát 
YÍlllal l<]rd{>ly részére. Anyagi ga
rmH·iílt is 11yújl. Szíves megkere
sésekPt ".T ó szenwző" jelig·e alatt 
H kiadóhi\·ntnl todbbít. 

[f~ 
KZUSTFATYO!. 

'ÚJ elmlink: . 

Bpest, V., Tátra-u. 26. 
Tel.: 292-777. 

, 

Szeged, Pósa Ba lá zs gyógyszerész 
úr Ju•rcs - kizúrólag· főnöki aján
lattal - mielőhhi belépésre nem
oklnPIPs koiiPgút, Yagy kollegi
llál. Fizetési igények megjelölését 
kéri. 

Ber egmegyei gy(tgyszertár hm·i 80 
pengő hérért miuimálius kaució
Yal ht'rhcacló. l\fegbízott a Szem· 
le szakirotlúja. 

Bérbeadó eg-y kassni gyógyszertár 
jannú1· l-től. Szh·es érdeklődök 
forduljanak özt>. Hajdú Ernőné 
úrnőhöz, Kassa, Mátyás király
krt lli. l. li. sdrm. 

Jona thán alma I. osztályú nettó ki
tél.ia h(•rmcnh-e l.:iO P. vegyes I. 
O>;ztúlyú 1.~0 P, II. osztályú Jona
thán 1.- P. Felsőoszkói gazdaság. 

LalJorámmale a já11lkozik ügyes.unm
kaképeH, g·yakorlattal rendelkező 
l'iatnlemher. Szíves megkeresésc>
ket .. Szo?'!Jalmas" jeligével a ki
adóhivatal 1oYábbít. 

Balatonhoglá r , Súrt01·y La.ios gyógy
szPrész úr lch,>t.őlog németül értő 
Jllnllkatímmőt (vag·y munkatár
sat) kerps egyhónapi próbaidőveL 
Előző kondiciók és fizetési igé
nypk megjelölé"ét kéri. 

NATHA ELLEN megvéd 

Eladási ár : 
1/ 9 phiola P -.80 
2/1 " p 1.40 

A NAC OT 
PASTILLA 

Dr. WANDER 
gy6gyneo• és t6pnergy6r r t. 
BUDAPEST 10, POSTAFIÓK 7. 

l 
J 

Szerkesztőség és }kiadóhivatal; Budapest, IX., Üllői-út 21. - Telefon : 386-124. (Hivatalos időn tul 149-864.) 
Felelős szerkesztő és kiadó: dr. Szász Tihamér - Helyettes szerkesztő: dr. Putnoky István 

Megjelenik minden szombaton. - Postatakarékpén~tári esekszámla száma: 57.972. - Hivatalos órák: 9-1-ig. 
Nyomatott : MÁTÉ ERHÓ könyvnyomdájában, Budape st, VIli., l 9zsef-utcta 61. (Telefon : 139- 259.) - Nyomásért felel MÁTÉ ERHÓ 
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