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tette át azzal a kéréssel, hogy a hármas jelö
lést ejtse meg. A pályázók vagyoni viszonyá
ról, szorgalmáról és előmeneteléről az okmá
nyok, nemkülönben a közvetlen megfigyelés 
alapján első helyen a teljesen árva (tanító ár
vája) és vagyontalan, kitünően vizsgázott és 
most is igen szorgalmas hallgató, König 
László, második helyen Both Emília, harma
dik helyen Király Emília jelöltetett. A jelölés
nek figyelembe vételével a 2 0 0  pengős juta- 
lomdijat Kanig László I I-od éves hallgató kap
ta meg.
Múzsa Gyula francia  becsületrendje.

A szabadságon levő francia követ helyette
se dee Riviere követségi ügyvivő, hétfőn nyúj
totta át a francia követségen Múzsa Gyula 
kartársunknak, felsőházi tagnak, a magyar 
olimpiai ügyek vezetőjének és a Nemzetközi 
Olimpiai Bizottság magyar tagjának a fran
cia becsületrendet. A kitüntetés azoknak az ér
demeknek szól, amelyeket Múzsa Gyula a pá
risi olimpiász szervezése, valamint a magyar- 
francia sportkapcsolatok felújítása és megerő
sítése körül szcrzeett.
Hősi halo tt gyógyszerész.

A hősi halott gyógyszerészek lajstromának 
kiegészítésére Fejér Emil hősi halált halt öcs- 
csére vonatkozó adatokat közli. Eszerint Fe
jér Gábor hadapród gyógyszerészhallgató, 
mint a 310-es honvéd gyalogezred kötelékébe 
tartozó 1916. .szepteember 3-án Bzsersany kör
nyékén gránátlövés által hősi halált halt. A 
hős kartársunk elő osztályú ezüst és bronz vi
tézség! éremmel volt már kitüntetve.
Adományok.

Muraközy László debreceni gyógyszertártu
lajdonos a Magyarországi Gyógyszerész-Egye
sületnek ajándékozott egy gyakornoki bizo
nyítványt, amelyet a Debrecen-Bihar megyei 
grémium állatott ki abban az időben, amikor 
még a városi tiszti főorvos, egy delegált 
gyógvszerész és a tanító főnök előtt kellett a 
gyakornoknak vizsgázni s — a többi között — 
a, latin nyelvű osztrák Pharmakopeából ma
gyarra fordítani.

Fábryné-Csuták Edith balatonszemesi
gyógyszertártulajdonos a Magyarországi

(Gyógyszerész-Egyesület könyvtárának egy 
1843 és egy 1875. évről való gyógyszerársza
bást ajándékozott. Marinczer Jenő csornai 
gyógyszertártulajdonos eddigi adományának 
kiegészitésekép 7 kötet folyóiratot ajándéko
zott a könyvtárnak. Fogadják a nagylelkű 
ajándékozók ezúton az egyesület köszönetét.

Polgármesteri rendelet a kuruzslás meg
szüntetésére.
A magángyógyintézetek és magánorvosok 

egyesületeinek feljelentésére néhány héttel 
ezelőtt S i p ő c z  Jenő dr. a székesfőváros 
polgármestere vizsgálatott indított a köz
egészségellenes hirdetéseket közzétevő kü
lönféle foglalkozású kuruzslók ellen. Az elöl
járóságok jelentései alapján a polgármester 
néhány nap előtt újabb rendeletet adott ki 
és utasította az elöljáróságokat, hogy a fod
rászok, masszőrök és kozmetikusok helyisége
it újból a legszigorúbban vizsgálják felül, s 
amennyiben az említett üzletekben szabály
talanságokat találnának a tulajdonosok el
len indítsák meg a megtorló eljárást.
Főhercegi vendég egy vidéki gyógysze

résznél.
J ó z s e f  F e r e n c  királyi herceg május 

hó 21-én dr. P r e s z 1 y Ferenc főispánnal, 
dr. S t e i n e c k e  r Ferenc egyetemi tanárral 
és szűkebb kísérettel Kúnszentmiklósra érke
zett, hogy a környéken a Kiskúnság tanya- 
rendszerét megtekintse. Sorrendben a har
madik látogatása K u r d y Lajos kúnszent- 
miklósi kartársunk bodakúti tanyájának 
szólt, ahol aztán ebédre is szívesen látták. A 
társaság itt meghitt, meleg hangulatban, jó
ízűen fogyasztotta el az ebédet s úgy József 
Ferenc főherceg, mint Preszly főispán ismé
telten a legnagyobb dicséret hangján adtak 
kifejezést elragadtatásuknak a háziasszony 
pompás gazdaasszonyi remekei felett. Dr. 
Steinecker Ferenc tanár a távollevő főher
cegasszonyra ürítette poharát, majd József 
Ferenc főherceg szívliezszóló, spontán sza
vakkal adott kifejezést afeletti örömének, 
hogy eljött az Alföld szívébe, megismerni a 
tanyák népét és tanulmányozni azok gazdál
kodását. „Mert minden erőnket arra kell for
dítanunk, —■ mondta -— hogy észszerű helyes 
gazdálkodással kitudiuk aknázni az Alföld 
minden kincsét, s a megmaradt területünk 
gazdaggá, termővé tételével pótolni tudjuk 
azt, amit a sors tőlünk elragadott". — Az 
ebéd végeztével a kir. herceg Bodakút gazdá
ival beszélte meg a helyi gazdasági kérdése
ket, majd kíséretével együtt tovább folytatta 
tanyai tanulmányútját.
A temetkezési segélyakció.

A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 
kebelében alakult gyógyszerészek temetkezési 
segélyakciójának tagjai rég óhajtják, hogy a 
járulékok beszedése egy-egy tag elhalálozása 
alkalmával póstabefizetési lap útján történ-
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