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Friedmann József (Budapest, II Ganz-gyár) és L. 
Nagy György (Budapest, Üllöi-út 39.) kollegáimra 
átruházom. Ez ügyben tehát fentnevezett kollegáim 
fognak fölvilágositást adni az érdeklődőknek. Gyön
gyös, 1898 január 20. Tisztelettel Reményik Lajos.

— Gyógyszertári ügyek. Matyó Imre oki. 
gyógyszerész átvette Dely Zsigmond füleki gyógy
szertárát. Tomesányi Pál volt kokovai gyógyszerész 
átveszi Varga Béla nagy-szalatnai gyógyszertárát. 
A belügyininister Popovits Vojin és Jasznits G. 
István oki. gyógyszerészek közös kérelmére megen
gedte, hogy a Bács-Szt.-Tamáson levő „Arany Sas- 
hoz“ címzett gyógyszertár személyes üzleti jogosit- 
váiiya Jasznits G. Istvánra átruháztassék. A belügy- 
minister Wachsmann Jenő és Pilliscn József oki. 
gyógyszerészek kérelmére megengedte, hogy a Mély- 
kuton (Bács Bodrog in.) levő „Őrangyalhoz1* címzett 
gyógyszertár személyes üzleti joga Pillisch Józsefre 
átruháztassék. Kézi gyógyszertárak Torda-Aranyos 
vármegye alispánja Dr. Moidován Nerva szentlászlói 
kórorvosnak kézi gyógyszertár tartását engedélyezte. 
Bars vármegye alispánja a Dr. Deutsch József zsar- 
tnócai kőrorvos részére engedélyezett kézi gyógy
szertárt, amennyiben ott belügyininister engedéllyel 
nyilvános gyógyszertár állíttatott fel, megszűntnek 
jelenti ki.

— Gyógyszerészi vacsorák. 4-én, Pénteken, 
a budapesti gyógyszeitártulajdonosok, 1-én este pedig 
a gyógyszerészsegédek vacsorája folyt le a „Virág- 
csokor** szokott első emeleti helyiségében a meg
szokott kedélyesség mellett. A segédek vacsoráján 
ezúttal egy budapesti gyógyszertártulajdonos, Zoltán 
Béla úr is részt vett, jó példát szolgáltatván arra, 
hogy főnök és segéd bizalmas érintkezésben is tölt
hetnek együtt időt ennélkül, hogy ezáltal a főnöki 
tekintélyen csorba esnék, Ellenkezőleg sok ellentét 
lenne könnyen elsimítható, ha a főnöki kar nagyobb 
számban is felkeresné olykor-olykor az ő segítő mun
kásait ott, ahol nincs feszesség, lehetne a kar javára 
való bizalmas collegialitás, csak akarni kellene ! . .

— A „Gyógyszerészbál“. F. hó. 3-án tartotta 
a „Gyógyszerész-Bál“ bizottsága utolsó ülését melyen 
a fővárosi főnöki kar is tekintélyes számban volt 
képviselve, s jelen volt két tiszteletbeli elnök dr. 
Jármay és Bayer Antal is. Ursziny pénztáros a 
pénztár kedvező állásáról s a jegyek erős vételéről 
tett jelentést, A bizottság kijelölte a bál estéjén 
a különböző functiók szerepvivőit; s cigáuyvajdának 
egyhangúlag Fauser drt. választották. A 10-én le
folyó bálra a notabilitások közül annyian Ígérték meg 
eljövetelüket, hogy ezek után nem csak jó sikerű, 
de fényes bálra is biztos auspiciumok vanuak.

— A békósmegyei orvos és gyógyszerész 
egylet utolsó közgyűlése. Az 1868-ban alakúit bé
késmegyei orvos és gyógyszerész egylet január hóban 
tartotta meg utolsó közgyűlését, melyen jelen voltak. 
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Miksa, Dr. Gremsperger Ferencz, Burger Lipot, 
Bohus Dániel, Varságh Béla, Badics Elek, Dr. Bende 
Albert és Dr. Vörös Lajos. Ax elnök az egylet tör
ténetének és munkásságának ecsetelése után az egyle
tet feloszlottnak jelenti ki s az egylet könyvtárát az 
egészségügyi egyesület békósmegyei fiókjának aján
dékozták oda. Végül Varságh Béla, mint az egye
sület legrégibb tagja mondott köszönetét az elnök és 
jegyző munkásságáért. Itt felemlítjük, hogy ezzel 
egyidejűleg történt meg a békósmegyei orvosszövet
ség megalakítása, melyen egyhangúlag Dr. Zöldy 
■János megyei főorvos választatott meg elnökül.

— Gyógyszertárak átruházása. A belügymi
niszter visszaélések meggátlása végett a lapunk hiva
talos részében közölt körrendelettel újjonan szabá
lyozta a gyógyszertárak átruházását. Elrendelte, hogy 
az ez iránt beadott kérvények az átvenni szándékozó 
gyógyszerész által sajátkezúleg Írandók s úgy az ő, 
mint az átadó aláírása közjegyzőileg hitelesítendő, 
azonkívül köteles az átvevő a hatóságterületón mű
ködő tiszti főorvossal hitelessen igazoltatni, hogy 
teljesen egészséges és a gyógyszertár személyes 
kezelését gátló, semmi nemű fogyatkozásban nem 
szenved. Részünkről az érdekes új intézkedést 
helyeselni csak részben tudjuk, ellenben több 
vonatkozásában, mint azt majd kifejtjük, határozottan 
károsnak ítéljük.

— A kuruzslokról A rendőri lapok 1898. jan. 
22 számában ezen címmel Egri Károly az egyre 
jobban terjedő kontárkodásról értekezik bizonynyal 
egészen hiteles adatok alapján . . . „Ilyen próféta 
több van az országban, ki mind szabadon garáz
dálkodik, mert nincs hatalom mely megbüntetné, 
vagy ragfókezné. A kuruzslók egy másik osztályába 
tartoznak a füvek, teák, pilulák, elixirek, szóval a 
csodagyógyszerek apostolai, kik valamely éveken at 
tartó betegséget 15 szem pilulával vagy egy üveg 
elixirrel ki tudnak gyógyítani. Ezek között vannak 
olyanok, kik magukat komolyan veszik pl. a gyógy
szerész kuruzslók, kik szintén a törvény oltalma 
alatt osztogatnak orvosi tanácsokat és adnak orvosi 
rendelet nélkül az egészségre ártalmas gyógyszere
ket, nem tudván természetesen megítélni, mely 
esetben, a betegség mely stádiumában, mily gyógy
szer szükséges.“ Részünkről készséggel elismerjük, 
hogy századunk szégyenfoltjai között nem lesz utolsó 
a kuruzslás, mit csak is kellő törvények szigora 
vagy móginkább a helyes nevelés irthat ki, de hogy 
a gyógyszerészetet egy fogalomnak tekinti a foglal
kozás szerű kuruzslással, azt épen a hivatalos adatokra 
való hivatkozással visszautasítjuk és konstatáljuk, hogy 
karunk e komoly vádra nem szolgált rá.

— Kikapós patikárius. Zámbory Gyulát, a ki 
aradi gyógyszerésznek adta ki magát s egy ember
öltőre való szélhámoskodást vitt végbe a vidéken, 
Szegeden elfogták koldulás és hamis név bevallása


