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Az Orvosi Kamara a kuruzsiás ellen .
A Budapesti Orvosi Kamara a belügyminisz

terhez felterjesztett évi jelentésében beszámol a 
kuruzsiás ellen folytatott tevékenységéről is. E 
szerint a múlt évben kilencven esetben indítottak 
nyomozást a Kamara szerződtetett nyomozói és 
hatvankilenc esetben tettek feljelentést a rendőr
ségen és a járásbíróságon. Sérelmes az Orvosi 
Karra mondja a jelentés, — hogy a járásbíró
sági gyakorlat általában a kuruzslókat olyan ala
csony büntetéssel sújtja, sőt, legtöbb esetben a 
büntetés végrehajtását is felfüggeszti, hogy az 
nemcsak elrettentő, de még elkedvetlenítő hatást 
sem gyakorol rájuk. Az Orvosi Kamara lanka
datlanul folytatja harcát a kuruzslók ellen, mely 
tevékenységet egyik legjelentősebb feladatának 
tekinti. A gyógyszerésztársadalom őszinte rokon- 
szenvvel kíséri az orvosi karnak a kuruzsiás el
őlien vívott harcát s abban tőle telhetőleg támo
gatja. A kuruzslást néha olyan tetszetős köntös
ben folytatják, hogy emiatt majdnem lehetetlen 
ellene védekezni. Érdemes volna ebből a szem
pontból egyes filmreklámokat is szemügyre ven
ni. Bizonyos, hogy megtalálnák bennük a ku
ruzsiás bár újszerű, mindamellett igen kirívó 
elemeit. A kuruzsiás elleni védekezést a technikai 
haladás által nyújtott újabb és minden eddiginél 
veszedelmesebb lehetőségekre is célszerű volna 
kiterjeszteni.

G yógyszerész-bál.
A Gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképző 

Egyesülete február hó 8 -án rendezi hagyományos 
„Gyógyszerész-bálját" a Dunapalota termeiben.
A. nagysikerű őszi teák után a bál is fényesnek 
ígérkezik. Meghívóigénylés a bálirodában (Mú
zeum-kőrút 6 —8 ., II. udvar. Telefon: 338—799.) 
1 1 — 1 óra között.

„Receptúrai vénygyüjtem ény."
Gosztonyi Kázmér oki. gyógyszerész a fenti 

címen kb. 270 oldal terjedelmű és mintegy 900 
vényelőiratot tartalmazó munkát állított össze, 
mely rövidesen megjelenik. Gosztonyi kartársunk 
a mű anyagát tára melletti működése, továbbá 
orvostanhallgatói és egyetemi gyakornoki ideje, 
összesen 2 0  év alatt gyűjtötte össze s most sajtó 
alá rendezve, kézikönyv alakjában adja ki. A 
szerző már szétküldött előjegyzési felhívása sze
rint a kiadásra kerülő mű kb. 900 kipróbált és 
megbízható, részben orvosi, részben kozmetikai

és laboratóriumi vény előiralát tartalmazza s 
azok alkalmazása nagyban elősegítheti munkájá
ban a tára mellett dolgozó gyakorló gyógysze
részt (jl. a kézieladásnál). A „Recepturai Vény- 
Gyüjtemény“ csak korlátolt mennyiségben kerül 
forgalomba, ára fűzve 0.— P, kötve 8 .— P. A 
munkát a szerző hozza forgalomba s így a meg
rendelések az ő címére küldendők: Gosztonyi
Kázmér oki. gyógyszerész Nyíregyháza.

A százéves sellyei gyógyszertár.
A Pécsett megjelenő „Dunántúl" január 29-i 

számában a százéves jubileuma előtt álló sellyei 
gyógyszertárról a következő érdekes közlemény 
jelent meg. „Százéves jubileumát ünnepli a jövő 
évben a sellyei yyóyyszertár. A fordulatokban 
gazdag sellyei gyógyszertár, amelyet 1842. évben 
az akkori kormány a község s a községhez tar 
tozó kisebb községek, továbbá a herceg Batthyá- 
nvi-uradalom kérésére adományozott, megnyílt a 
forgalomnak. A gyógyszertár jognyertese, vezető 
tulajdonosa nemes Battyáni János gyógyszerész 
volt. Battyáni elhalálozásával vezetői voltak Ziyn 
Károly, később pécsi gyógyszertártulajdonos, 
utána Nyira Ferenc irgalmasrendi gyógyszerész 
s majd az 1893. évben a pécsi származású Bub- 
regh Ignác lépett a patika tulajdonába. Bubregh 
Ignác gyógyszertárát újjáépítette, gazdagon be
rendezte a minden kor igényeinek megfelelően. 
Gyönyörű faragott bútorzatával még ma is a szép 
patikák kategóriájába tartozik. Bubregh Ig
nác szaktudásával és szorgalmával gyógyszertá
rát nagy vidéken ismertté tette, aminek híre még 
ma is fennáll. A gyógyszertár nemcsak a magán
érdekeket elégítette ki, hanem a közegészségügyi 
követelményeknek is teljesen megfelelt, aminek 
bizonyság tételéül szolgáltak az akkori és jelen 
kir. tiszti főorvosok, így dr. Jóban Béla, dr. Vi- 
clákovicb Lajos és dr. Hal József elismerő nyilat
kozatai. Az 1848-as szabadságharc ideje alatt a 
gyógyszertár Jellachich tábornok csapatai átvo- 
nultával a vörös-kereszt zászlója alatt, mint se
gély nyújtó és sebkötöző állomás szerepelt. A vi
lágháborúban a gróf Draskovich Iván alapította 
vöröskeresztes hadikórház közvetlen kötszer és 
gyógyszer ellátója volt. Az 1840-es években, el
tekintve a megyei és mezővárosoktól, a vidéke
ken kevés gyógyszertár működött abban az idő
ben Baranyában, eltekintve Pécstől, csak Pécs- 
váradon, Mohácson, Siklóson, Sellyén és Sziget
váron volt gyógyszertár, főleg azokon a helyeken, 
amelyek a török hódoltság után, mint védvárak,

A 220.000/1933 számú belügyminiszteri rendelet rendelkezése szerint

Darmol csak eredeti csomagban árusítható !
Gyógyszertáraknak e r e d e t i  10, 4 és 1 darabos csomagolásban fco-fco szá llítu n k .
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