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"TERLA" GYÓGYSZERÉSZEK 
SZÖVETKEZETE K. F. 

Központi iroda és rendelés felvétel : 

VI .• Hegedús Sándor-u. 17. 

Tel.: 220-811 és 220-468. 

ÜZEM: VII., Király-u. 67. Telefon: 421-926. 
Steril kötszerüzem. 
Comprimaták. 
Nostra címkék, 
Kartonok állandóan raktáron 

A "TERLA" A GYÓGYSZERÉSZEKÉ 

Hyperol 
H20 1 és carbamid kristályos s:a:ilárd 

vegyülete. Pulvis és tabletta. .. 
Kalmopyrin 
Az acetylsalicylsav vízben oldható calcium

sója. 0.5 g· os tabletták ban és poralakban . 

Adigan 
A digitalis lanata isolált glucosidáit tartal

mazza. lnjec:tió, kúp, solutio és tabletta. 

RICHTER GEDEOM l vegyénati gyár rt., BUDAPEST, X. 

"M E D l C l N A" 
GYÓGYÁRÚ NAGYKERESKEDÉS KFT. 

BUDAPEST, VI., HAJÓS-UTCA 32. SZ. 

Raktáron tartja az összes beszerezhető bel- és 
külföldi gyógyszerkülönlegességeket, drógokat, 
chemikáliákat, kötszereket, kozmetikai és pipere
cikkeket. 

GYORS ÉS PONTOS EXPEDICIÓ! 

Sürgönyeim : M e d i c i n a. 
T elefonnám: 113 - 632, 113 • 631, 1f 3 ·730. 

Anaemiánál és roborálásra 

a kitünően bevált 

H EPORAL 

DRAG ÉE 
DR. EGGER 

sohasem hagy cserben. 

Forgalomban : 

80 dragéet tartalmazó dobozokban l 

• 

PM-UI.t41s ~eket 
illványedényzetet, gépeket raktáron tart, gyógy
szertárak teljes berendezését és régi állvány
edények átsignálását vállalja 

BUCHWALDER ZSIGMOND cég 
Budapest, IV. Veres Pálné-u. 31. Tel.: 185-627 

= fi-O.fá!u él '~" 
.s.záttttá..r 

o<\z összes drógok, gyógyszerek, galenikos készit
mények állandó vizsgálata a Ph. Hg. IV. köve
telményeinek megfelelűen 

TÖRÖK-LABOR 
GYÓGYÁRÚIUGYKERESKEDÉS ÉS 
VEGYÉSZETI GYÁR R. T. 
Budapest, VI, Király-utca 12. 1el.: 225-460. 
Sürgön~cím: Drogtörök Budapest. 

VARGA SÁNDOR l 
. GYÓGYÁRUNAGYKERESKEDÉSE 

BUDAPEST, 11., BATTHYÁ~YI-UTCA 3 l 
• . . l k TELEFON: 152-812 Helyt és v1dék1 rende ése et a 357-925 

beérkezésnapjánexpediálunkl Sürg. eim: VARGAPHARMA 
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SZERKESZTIK: LÖCHERER TAMÁS, DR. SZÁSZ TIHAMÉR, H. WOLFF LAJOS -
A gyógyszertárak gazdasági helyzete 

A Gyógyszerészek Lapja JUruus 15-én 
megjelent utolsó számában Urszinyi Kámly 
foglalkozik, a tőle már megszakott tárgyilagos
sággal, a gyógyszerészrend gazdasági és szo
ciális helyzetével. Megállapításai figyelemre 
méltóak különösen azért, mert a gyógyszertá
rak nehéz helyzetét az alkalmazotti kar részé· 
ről ritkán ismerték fel i'lyen világosan. Azt 
írja: 

"Oda jutottunk, hogy pályánkról ma 
már semmi jót nem mondhatunk. A. 
gyógyszertárak legalábq_ 60°/o-a anya
gi gondokkal küzd. Az évi 50.000 pen
gő jo1·galmát elérő gyógyszertár jöve
delme csak a legszerényebb életszín
vonalat biztosítja a tuiajdonosnak és 
családjának. Csak a pestvidéki ke?·ü
letben 141 közül 80 olyan gyógysze1·
tár van, amelyek egyike sem éri el az 
évi 50.000 pengő forgalmat. A pestvi
déki gyógyszertárak 70°/o-a tehát nem 
tudja a mai körülmények között a 
gyógyszerészi munkássággal a legala
csonyabb életszínvonalat sem biztosí
tani a gyógysze1·tártulajdonos és csa
ládja részére." 

Cikkének más részén a következőket álla-
pítja meg az ilusztris cikkíró: 

"A gyógyszerészi problémák követke
zetes elhanyagolása és a gyógyszerészi 
ügyekkel szemben jelentkező meg
nemértés valósággal lehetetlenné teszi 
a gyógyszerészi vezető körök és a 
gyógyszerészek számára, hogy a gyógy
szerészi pálya és hivatás betöltcisére 

új nemzedéket neveljenek. 
Igy látjuk ma már mi gyógyszerészal
kalmazottak is a helyzetet, mert a 
gyógyszertárak élet-képessége megino
gott. A követel és tartozik számlák 
egyensúlya felborult és leomlással fe
nyegeti a gyógyszerészet tartó oszlo
pait. Száz és százféle olyan kiadása. 

van ugyanis a gyógysze1·tárnak, ahoL a 
békebeLi árszínvonaLróL beszéLni sem 

lehet." 
Az alkalmazotti kar részérő'l tehát felös

roerik a gyógyszertárak nehéz helyzetét és a 
korpótlékos pénztár, valamint a nyugdíj
intézet megvalósítása előfeltételének gazdasági 
egyensúlyuk megszilárdítását tekintik. A 
gyógyszertárak gazdasági helyzete azonban 
napró'l-napra romlik. Mult év augusztusában 
benyújtott 58 oldalas emlékirat részletesen fel
tárta a bajokat, javaslatokat tett a segítésre 
vonatkozóan, sajnos eredmény nélkül. A 
gyógyszerárszabás most megjelent módosítása 
helyzetünket legkevésbbé sem javítja meg. 
Kétségkívül örvendetes, hogy félévi nehéz vá
rakozás után végre megszületett a gyógyszer
árszabás módosítása, de bizonyos az is is, hogy 
a pótdíjas rendszer fenntartása következtében 
az elért eredmény a legtávolabbról sem felel 
meg azoknak a várakozásoknak amiknek betel
jesedését a gyógyszerészi. kar a kapott igéretek 
alapján jogosan remélte. A jelen'legi viszonyok 
között, a hadban álló ország óriási erőfeszíté
seit tekintve, lemondunk a bírálatnak legeny
hébb formájáról is, csak ténymegállapításokra 
szorítkozunk, erre is csupán olyan mértékben, 
amH a köteles tárgyilagosság és a közérdek 
szempontja okvetlen megkíván. 

A pótdíjas rendszer nagyon megnehezíti a 
gyógyszerész munkáját. Több mint 1200 kü
lönböző anyag árát és pótdíját evidenciában 
tartani teljes lehetetlenség. Olyan feladat há
rul ezzel a gyógyszerészre, ami egy számoltl
zseninek is sok volna. Nyilvánvaló, hogy ennek 
a gyógyszerész receptúrai munkája látja kárát 
és a beteg szenvedheti meg, mert sok vény árá
nak kiszámítása több időt vesz igénybe, mi.nt 
magának a gyógyszernek elkészítése. 

A most kiadott gyógyszerárszabásban sem
mi nyoma nincs annak, mintha az egyesület ál
tal felterjesztett 58 oldalas emlékirat adatai
ból bármit is felhasználtak volna. Ez azért baj, 
mert amíg más szakmák jogos és méltányos 
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cicíl!s intézményeket közös erővel fel 
akarjuk építeni.'' 

Reméljük, hogy a gyógyszerészet JOVOJe 
érdekében is minél előbb sor kerül a gyógy
szertárak gazdasági egyensúlyának biztosítá
sára, hogy ezután n kormányzat szociális prog
rammját gyógyszerészi viszony1atban is zavar
talanul megvalósíthassuk. 

Löcherer Tam is. 

tg,~Ot-~Wt 
Vidéki kartársainktól tömegesen kapjuk az 

üdvözlő sorokat lapunk megindítása alkalmá
ból. Ugyanezekben a levelekben számtalan 
1<: é r d és t intéznek hozzánk a Magyar Gyógy
szerészek Nemzeti Szövetségével kapcsolatban. 

Ezt a fokozott érdeklódést főként az teszi 
indokolttá, hogy az új egyesület vezetőségét a 
kar széle~ rétegei alig ismerik és célkitűzései 
iránt is tájékozatlánok. Sajnos, etekintetben 
nem tudjuk a kari érdeklődést kielégíteni, me1·t 
az új vezetőség tagjai a kari közéletben eddig 
nem igen szerepeltek, a régi egyesület birtok
bavétele óta pedig programmjukat illetően 
semmiféle közlés nem történt. 

Feltesszük, hogy ez a mulasztás csak a 
sze1·vezés lázának a következménye és előbb-

,. , 

utóbb megtudjuk, miképpen véli a Nem.:eti 
Szövetség vezetősége a kar igen súlyo~:> problé
máit rövidesen és gyökeresen megoldani. 

* Multheti számunkban pár sorban megem-
lékeztiink arról a csendes j tL b i l e u 111 r ó l, 
amelyet az Egyetemi Gyógyszerészeti Intézet 
tudományos személyzete 1·cndezett dr. 1\íc
zsonyi Sándor 10 éves vezetésének ünnep
lésére. 

Fenti hírünk kiegészítéséüL közöljük, hogy 
ez alkalomból dr. N émedy Imre egyetemi ma
gántanár üdvözölte a professzort és két szép
kötésű könyvben átnyújtotta neki mindazokat 
a tudományos dolgozatokat, amelyek n veze
tése alatt álló Egyetemi Gyógyszertárban, ll
letve Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben ké
szültek az elmult tíz év folyamán. 

* A beliigyminiszter június 16-án Budapes·· 
ten kijelölte a csak zsidók által lakható há
zakat. 

Mint érdekességet megemlítjiik, hogy a 
Gyógyszerészek Országos Jóléti Alapjának há
rom bérpalotája közül kettó lett tí. n. zs i d ó
h á z és pedig a Dohány-utca 68, továbbá az Er
szébet-körút 25. sz. alatti paloták. 

Mi valósult meg a "TE-mozgalom" programjából ? 
A "törpe-gyógyszerész" elnevezés az olyan 

kis falusi gyógyszertártulajdonos megjelölésé
re szolgá'l, aki gyógyszertárában egymaga dol
gozik és akinek jövedelme az átlagos alkalma
zotti keresetet nem, vagy alig haladja túl. Eb
ben az értelemben az első világháború előtt 
igen kevés gyógyszertártu'lajdonost lehetett 
ebbe a kategóriába sorozni, mert a békebeli fa
lusi gyógyszertár is tisztes megélhetést nyúj
tott szorgalmas gazdájának. 

Azonban jött a világháború, utána a két 
forradalom, majd a hianoni összeomlás, nyo
mában az infláció, a menekülés, a Bé-lista és 
egyéb szomorúságok és a falusi gyógyszerészek 
t>léggé szé1cs rétege egy napon arra ébredt, 
hogy a száraz mindennapi kenyeret is alig 
tudja megkeresni. Ugyanerre az időre esett az 
akkori népjóléti minisztériumnak az az elgon
dolása, hogy n népjólétet a "minél több pa
tika" képes előmozdítani. Alig volt valamire 
való fa'lú, amely ebben az időben ne áhítozott 
volna önálló gyógyszertár után, s mert az ál
lástalanság is dühöngött a gyógyszerész alkal
mazottak soraiban, rövid néhány éven belül 
megsokasodott a magyarországi gyógyszertárak 
száma. A keserü gyógyszerész-humor "kti.tágas 
patikáknak" nevezte el ezeket a gombamódra 
sokasodó pati&'\kat, mert va1óban minden jobb 
kútágas tövében lehetett találni egy-egy sze
rényen lapuló új patikát. 

Egyesített 

LAPOK 

A gazdasági élet törvényszerűségcit csak 
valamelyest is ismerők előtt nem volt kétség
telen, hogy a kellően nem indokolt, sok helyen 
merőben felesleges és szinte erőltetett patika
szaporítás válságba sodorja magát a gyógysze
részetet A sok új patika létalapjában támadta 
meg a régieket, amellett az új gyógyszerészek 
nem rendc1keztek scm alapítási, sem forgó-tő
kével. A kisebb gyógyszertárak adósságra 
épültek, a nagyobbak társas viszonyok kere
tében. A pénzes-társ többnyire zsidó volt. 

Szemünk előtt játszódott le a falusi 
gyógyszerész tömegek el-proletáriasodása. A 
gyógyszertárak nyakig merültek az adósságok 
hinárjába és bekövetkezett az az idő, amikor a 
gyógyszerészi rend adóssági terhe a 16-17 
millió pengót is elérte. Végül már nem is vo1t 
hely, ahol adósságot lehetett volna csinálni, 
mert a nagykereskedők áruhitelén kívül sem
miféle hitelforrás nem állt a gyógyszertárak 
rendelkezésére. 

Ez a vigasztalan helyzet uralta a harmin
cas évtizedet, anélkül, hogv bárkinek is eszébe 
jutott volna a falusi [zyógyszertárnk helyzeté
nek javítása. Nemcsak, hogy segítséget ne-m 
kaptak sehol, dc az intéző körök még tudomnst 
sem vettek a törpegyógyszertárak ,·álságos vi
s:z:onyairól. 

Ennek a nyomasztó állapotnak a felisme
rése mozgatta meg 1938 julius havaban az Í>r-



dekelt falusi gyógyszerészek egy nagyobb cso
portját, amely szervező-bizottságot választott 
és megalapította a Magyarországi Gyógysze
rész Egyesület kebelén belül a Tö1·pe-gyógy
szerészek Érdekvédelmi Mozgalmát (röviden: 
"TÉ-mozgalom"). Az első felszólításra (1938. · 
július 9.) többszáz törpe-gyógyszerész csatla
kozott a mozga'lomhoz és mikor ugyanazon év 
november havában a részletes programroot kö
zölte a szervező-bizottság, úgyszólván az ősz
szcs - számszerint mintegy 800 törpe
gyógyszerész állt nagy megértéssel, együttér
zéssel és lelkesedéssel az új mozgalom lobo
gója a1á. 

A szervező-bizottság hosszas megfontolás 
után úgy döntött, hogy a TÉ-mozgalmat a már 
működő országos egyesület keretén belül fej
leszti ki, mert egyrészről nem akarta az amúgy 
is nehéz sorsban élő falusi gyógyszerészeket 
újabb adminisztrációs költséggel (iagdijjal stb.) 
terhelni, másrészt hathatósabb eredményeket 
várt attól, ha - 800 főnyi szervezett tömegével 
- az egyébként jól működő országos egyesü
leti apparátust kényszerítik arra, hogy foko
zottabb figyelemmel legyen a törpe-gyógysze-
részek problémái iránt. · 

Abban az időben még a törpe-gyógysz,e
rész fogalma is teljesen idegenszerű volt, 
'legfeljebb rossz élceket és szájátékokat farag
tak az új elnevezés miatt. "'A felsőbb hatóságok 
előtt is ismeretlen volt a falusi gyógyszeré
szek különleges helyzete, természetes tehát, 
hogy a segítés módozataival sem voltak tisz
tában. A TÉ-mozgalom önzetlen vezetőinek -
a falusi gyógyszerészek apostolainak - kö
szönhető, hogy az azt követő néhány éven be
lül a törpe-gyógyszerészek nehéz helyzetére 
nemcsak a kari érdeklődés reflektorait tudták 
ráirányítani, hanem mint problémát feltárták 
a legiiletékesebb és legmagasabb kormányzat 
előtt is. Emlékezetes, miszerint dr. Johan Béla 
belügyi orvos-államtitkár "Gyógyul a falu" 
című könyve mennyi megértéssel fogla1kozott 
a törpe-gyógyszerészek helyzetével. A fokoza
tos előlépés gondolata is csak azóta nyc·,.t el
ismerést és helyeződött át a gyakorlati síkra. 

• 
Az 1938. november havában kibocsátott 

program két részből állt. Egyik részben fogla'l
tattak azok a pontok, amelyek csak a törpe
gyógyszerészeket érintették, a másik részben 
az általános kari vonatkozású kívánságok. 
Szükségesnek tartjuk ezt a prograromat most 
részletesen is ismertetni: 

I. A törpegyógyszerészeket érintő különleges kíván
ságok: 

l. Kívánjuk, a készülő gyógyszerészi tö·r
vény keretében a joglemondás útjci.n való foko
zatos előlépés lehetőségének intézményes biz
tosítását, hogy ezáltal a családos, fa/.usi gyógy-

szerészek sorsa ne legyen annyira kilátástalan, 
mint ma. 

2. A szerény viszonyok között élő törpe
gyógyszerészek gyermekneveltetési gondjainak 
csökkentésére kívánjuk Budapesten egy köz
ponti gyógyszerészi internátus létesítését a Ma
gyarországi Gyógyszerész Egyesület (és lehető
leg az állam vagy a GYOJ A) támogatásávaL 

3. Kívánjuk az egyedül dolgozó gyógysze
részek időnkénti helyettesitésének intézményes 
úton való megoldását. 

4. Kívánjuk a falusi kisforgalmú gyógy
szertárak munkaidejének a szociáiis szempon
tok figyelembevételével való rendezését. Igy 
különösen kívánjuk a vasárnapi délelőtt 10 órá
tól hétfő reggelig tartó zárvatartás országosan 
egységes engedélyezését és a déli zárás fakul-
tativ bevezetését. . 

S. A törpegyógyszerészek érdekeinek foko
zottabb védelme céljából kívánjuk azok foko
zottabb képviseletét a gyógyszerészi korporá
ciókban; ezidőszerint a Magyarországi Gyógy·· 
szerész Egyesületben, később a felállítandó 
Gyógyszerészi Kamarában. 

6. Kívánjuk az egyesületi (és majdan a ka
marai) tagdíj mérsékelt és a kisfo·l'galmú 
gyógyszertárak jövedelméve~ arányos megálla
pítását. 

7. Az egyre nehezebb gazdasági viszo
nyokra és a törpegyógyszertámk nyomorúsá
gos helyzetére való hivatkozással kívánjuk a 
gyógyszertárak felszerelésének kiegészítésére 
megszabott határidőnek, a kisforgalmú gyngy·· 
sze1·tárakra vonatkozóan, 1941. dec. 31-ig vaLó 
meghosszabbítását. 

8. Addig is, amíg a gyógyszertárak az ÚJ 
törvény útján hitelbázissá tehetök, kívánjuk a 
gyógyszerészi kishitel-akció legsürgősebb meg
szervezését. 

B. Altalános gyógyszerészi érdekű kívánságaink: 

9. Kívánjuk az általános gyógyszerészi ba
jok elleni és az eddiginél hathatósabb küzdel
met, tehát egy lényegesen felfokozottabb és 
tetterősebb érdekvédelmet. 

10. Kívánjuk a ma érvényben levő gyógy
szerészi árszabvány újabb és igazságos 1·ende
zését és a gyógyszerészeket sújtó fokozott ter
hekkel, valamint a nehéz megélhetési viszo
nyokkal való aránybahozását. 

ll. Kívánjuk a különlegességi áradat meg
szüntetését. E téren a Magyarországi Gyógy
szerész Egyesülettől eredményesebb munkát 
várunk és szükségesnek tartjuk, hogy az Egye
sület a különlegességek ellen kollektiv ha1·cot 
indítson. Kívánjuk, hogy az értékes és pótolha
tatlan különlegességek választassanak el a fele:,
leges és haszontalan különlegességektől. Ez utob
b'i.ak engedélyezése szigoríttassék meg. 

12. Kívánjuk az orvosi minták szétküldé
sének betiltását és az egyes 01 v osok által a 
gyógyszerészi kar rovására folytatott ga75dasági 
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cUm aenki1&ek, aemmi célból aolu& azübége 
mftCI. 'Harminchat ével gyógyszerészi pAlyafu
t.ésQm a1att ceUeo olyan esettel sem talál
koztam, ~ • -~ pau.Jravizslélatok 
keNtein W a felltl CY6gyszeriad könyvéket 
va1abo'1 ls el6vették volna. Mi cilja wn hát 
az eglamek? 

18. A b~Ng~tó intáméftreJc kötelez6 
vaey egyezmény.ek (ltján adott mindenféle en
gedmétiyét töröttetili az új vezetaség elsö és 
legs(lrg61ebb feladata. 

20. Az 07'00ii ~f111BZerlárak körül a 
multtal szemben javult a helyzet. Régebben 
ugyanis az ali8pán eopdélyezte ezeket, most 
a belügyminiszter. Ezen a téren határozott ja
vulás mutatkozik. • 

VégigmetilDk tehit a T&-~ prog-
rammjin és bne látjuk, hogy bizony még aok a. 
tenmvcd6. Ha igu, llosY új sepr6 jól seper, új 
szlta jól adW 6I a frill eDel'li'k tettre vágy
nak, a1dmr elrirhatja a kari ~méDy a 
fent vimlt problétúk uJ6bbi JD810ldúit a 
Magyar Gyqry_.. NeJDDti Szövetlége 
biZonyAra ~ 68 aok ambiciótól fl1tött ve
zet&lélét6l 

A türelmet lzfvesen elmegezzük abban a 
reményben, miszerint helyzeti el6nyUket és 
energiájukat ld fOlJék terjesz~ a jobb sorsr• 
érdemes, Dehá YW.onyok között verg&l6 falust 
törpegyógyszertirak szociá1is élet-szinvonalá· 
nak emelésére is. 

.f,.u.".a 
Az emberi hif, (.1 azuggesztio, a szenvedéa 

ewe'rfl&ége, G% máek, félelem, iletakarat, 
örlSm, lemcmd41 viJcigdban a fltiÓQ'JIBZerélz elf 
featik az élet napoa é1 ctmyékoa oLdalait. A pa· 
tilca vil4ga milct"Olcozmoaznalc l4t.ik - és még~ 
is megta,atatJco.dJc ~Nane az egiBz vilá.g. Itt caalc 
egész a:ri't>Vel lehet élni. A géptes tnunka nem 
elég't ti. Hi4n11ozna belene a j6 azándék ttBzta 
Ö'löme. 

• ·Pedig a jó BZAVCik erellltik a 911Óf111BZer ha-
tálcit is. • A ~•eerek: Kelt& aolcacréva &apai%· 
&alata. N1JU114t új kincaei, a délt tenger arómctt. 
Heve• éa tzgató kizeleimele eredménye. l(eba,.. 
baNbamák, ele/dntclcmtf•héHk, kánni7aVÖf'~ 
aek éa még tneanJii toU6d6 m.J Illatok, ~·· 
t'ek caodatriWga! BnniLJc u emberilég Jccwtöto., 
ténete, földna;z a vildg mendea td~ról. S törte .. 
nelem. A. szenuedéleJc l• gJ~ózttlmek eör&énete, 

• Ak.i a Mpi anyagi watreltneln tl~l magába 
mélyed, nem nézheti kc5zömoCS..eta ezt a ,;Tend-
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kWtiliriget''. • Rejte.lmea ú egen komoly vUcigba 
twedt K'ri1ciUcSnak wmeretlcn, 1uvatcistválla1t
nak "tij Ber', melr már kUéphP.teLlen ctnlékek
kel-e;.te rabul. • 

A IÚlflok koppGtláu, " moZIGTak csilinge-
1éle, a hOIBZ14 csend, mialatt a pcictcn.s várako
zik, a reménytlea6 arcok - a jf'lel.öuég tudata, 
a ;6 azavak elégtétele, a tudás méltóaúgának és 
hitnek j6les6 :fluidumai, mind-mind belénk
lopó,mak és ott órködnek wmnent6kénL a gy6gy
szeréazi lélekben. 

A Terla közgyúlese 
A "Terlá Gyógyszerészek Sz6t•etkezete 

koricitolt felel6sségge1" 1944 április 23-én köz
gydlést tartott dr. vitéz Várady .4álzló elnök
~te alatt. A szaklapok beszüntetése miatt a 
köJcyGlésr61 csak most tudmak a kartérsaknak 
belúmolni. 

A közcydlésen B. Orosz Ferenc, Kabafl Já
noa, Hofer Antal, !116 Istvdt), Bozó Gém, Mol
ncir Am:al, dr. 82cin Tihamlt' szövetkezeti ta
gok, tovébbá Gr6ff Gyula igazgató, Zsarnay 
Tibor a azövetke72t revizora és VereBB Tibor, 
mint vendég, vettek részt. 

Dr. vitéz V árad y László beszémolt a szövet
kezet 1943 évi mdködésér61, majd elaterjesz
tette a következ6 mérleg- és eredményszémlát: 

M8BLEGBZAMLA 
1943 decem.ber 31 . 

Készpénz - - -
Postatakarékpénztár 
:&rt.ékpapir - - -
Aruk~et forgalmi áron 
Adósok - - - -
0:4etrészjegyz6k hétraléka 
Berendezés- -
OJJemi berendezés 
Atmena tétel 

Teher 

Ozletrészt6ke - - -
Tartalékalap - - -
:&rtékkillönbözeti tartalék 
Hitelezak - - -
Fel nem vett osztalék 
Tiszti alap - -
Atmen6 tételek 
Nyereség - -

P e n g 6 
5.225.47 
1.106.59 
1.000.-· 

702.223.47 
209.166.80 

4.730.45 
l,._.. 

22.028.32 
980.-

946.462.10 

P e n g 6 

121.880.-
12.183.-

548.669.04 
102.187.82 

9.442.-
977.21 

102.601.73 
48.521.30 

946.462.10 
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EREDMf:NYSZÁMLA 
1943 december 31. 

Veszteség 

Kö'ltségck 
Munkabér 
1943 évi leírás 
Nyereség 

Nyereség 

Áruszámla bruttó nyeresége --
1942 évr?l áthozott adózott nyereség 
1942 évről könyvelési helyesbítés
Kamatok - - - - -· -

P e n g ő 
308.535.51 
243.176.G5 

2.559.54 
48.521.30 

602.793.-

P e n g ő 

602.392.45 
172.39 
136.60 
91.56 

602.793.-

A mindössze 121.880.- pengő üzletrész
tőkével rendelkező szövetkezet igen jelentős 
forgaimat bonyolított le a mult évben. A raktár
kész'let értéke december 31-én 702.000 P volt, 
ezenkívül 209.000 P követelésük is fennállott. 
A szövetkezet a mult évről 48.000 P nyereséget 
mutat ki ugyan, de az áruszámlán bruttó 602.000 
P nyereség mutatkozik, amiből költségekre 
308.000 P, munkabérekre 243.000 P-t fizettek ki. 

Elnök beszámolt a szövetkezet jövendő üz
leti terveirő'l. Szeretnének szappangyárat vásá
rolni és az üzemet fejleszfeni. Természetesen 
határt szabnak a háborús viszonyok. Az elnök
ség mindent megtett, hogy a kartársakat kiszol
gálja és nem annyira az anyagi eredményre tö
rekszik, mint arra, hogy legyen minél több áru. 
Ezzel segítik igazán a .kollegákat - mondotta 
V árad y elnök. 

Hofer Anta,l köszönetét fejezi ki a tagok 
nevében s kéri dr. vitéz V árad y Lászlót, hogy 
vezessék az ügyeket továbbra is buzgalommal 
és eredménnyel. Dícsérő szavakkal emlékezik 
meg a szövetkezet organizátoráról, Zsarnay Ti
bor közgazdasági mérnökről, akinek szervező
képessége és lelkiismeretes munkája valóban 
szép eredményt mutat fel. 

A korszerű orvostudomány megállapította, 
hogy a terpentin izgatja a bőrt és ezert bizonyos 
tapaszoknál alkalmazzák Ugyancsak használják 
higításban, vízgőzzel keverve, légzőszervek hu
rutja eLLen, váladékcsökkentő hatása miatt. Ér
dekes, hogy az északamerikai indiánok már az 
ókorban belélegezték a terpentint a légzőszer
vek betegségei ellen. A középkorban a vérbaj 
kezelésére használt Zabdacsok egyik alkatrésze 
volt a terpentin. 1750 körül kólika, hurut, jul
ladások, szárazság és vérköpés ellen is ajánlot
ták a "terpentinát". A régiek tehát helyes úton 
jártak, amikor a "terpentinát" hurutnak eltá-

ATEBRIN 
, 
es . 

PLASMOCHIN l 
szintetikus malária-ellenes szerek 

a tényleges szükségle~hez 
képest nagykeresked ők 
útján 

bármikor 
- hónap közben 
beszerezhetők 

Atebrin tabletta 15 x O 1 g 
Plasmochin tabletta 15 x 0.01 g 

. 
IS-

282.871 /1944. B. M. számú 
rendelet alapján a "Köz
gyógyszerellátás" terhére is 
kiszolgáltathaték 

Magyarországi vezérképviselet: 

MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU RT. 
BUDAPEST 
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3. P r o t e á z é k. 
Amint a karbonhidrázék a szénhidrátok 

lépcs6zetee leépltését végzik, ugyanúgy a pro
teázék a fehérjéket bontják és építik le az egy
szerd aminósavakra. A proteázélmak az emberi 
szervezet táplálkozásánál van fontos szerepe. 

A proteázék a következ6 alcsoportra oszt
hatók: 

a) Pepszinázék. 
A pepszinázé legfontosabb tagja a gyomor

nedvben található pepszin. Hatását savanyí'l 
közegben fejti ki. A pepszin a genu.in fehérjéket 
peptonná alakitja. A peptonok vizben oldódó 
és dializálható J"Oteidekb6l állanak. Az atbu
mózék közbeeső termékként jelentkeznek akkor, 
ainikor a negativ proteidek peptonokká ha
sadnak. 

A pepszinhez hasonló fermentekkel a nö
vé-nyvilágban is találkozunk, ilyen pl. a kináze, 
mely azonos hatású a tej megolvaaását kiváltó 
fermenttel. 

b) Triptázék. 
A triptázék - pepszinh~ hasonlóan - a 

fehérjéket bontják le, de mílködésüket ·-ellen
tétben a pepszinnel - csak lúgos közegben tud
ják kifejteni. A hasnyálmirigyből kivonatolt 
tripszin nem egy, hanem több ferrnentböl álló 
triptáze s mílködésének eredményeként a pep
tonok dipeptidekre éS polipeptidekre hasadnak. 

c) Peptizádék. 
A dipeptideket vagy polipeptideket aminó

savakra bontják. Ezek a szervezet épitőkövei s 
a fehérjetáplálék csakis akkor válik szerveze
tünkre hasznos tápanyaggá, ha azt a fentemli
tett enzimek aminősavakká bontották le. Ebb61 
az arninósav molekulákból épiti fel szerveze
tünk azokat a fehérjéket, melyek a bekebelezett 
fehérjéktől különbözöek s a szervezet életfolya
mataihoz már felhasználhatók. 

Legfontosabb peptidázénk az erepazin, me
lyet a bél termel s két fontos fermentb61, úgy
mint dipeptizádéból és polipeptizádéból áll. 

d) Amidázék. 
Amidázék alatt azokat a termenteket ért

jük, melyek az arninósavakra - a szervezet 
épitőköveire - hatnak. Az enzimek e csoport
jának legtöbbjét közelebbről nem ismerjük. 

Mtlködésük dezaminizálásban nyilvánul, 
például a purinamidázék az aminőpurimekből 
ammóniát hasitanak le. Az adenint az adenáze, 
a guanint a guanázé dezamiNlja. 

Az amirlázékat állati és növényi szerveze
tek termelik. 

4. Légz6fermen.tek. 
A légz6fermentek a már 1ehasitott tápanya

gok oxidációját végzik szabad vagy kötött oxi
gén felhasználásával. A kötött oxigént tartal
mazó vegyületek közill a peroxidok és a viZ ál
lanak első helyen. Ezekből fogják a légz6fer-

Egyesitett 
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mentek az oxigént felszabadítani és az 
ci6hOE felhasmálni. 

A légz6fermenteket ezek alapján három 
megkülönböztetbeta csoportra osztjuk: 

a) Ozidázék. A szabad oxigént uJuucuuA• 
pes szu~trátummá a'laldtják. 

b) Perozidcizék. A peroxidok oxidáló hat4 
sát aktiválják. 

c) Hidroozidázék vagy ozid<Wedukázék. , 
viz oxidáló, illetve redukciós hatását katal 
zálják. 

a) Oxidázék. 
Az oxidázék közül ki kell emelnünk elsl 

sorban a fenol.ázét. A fenolázét már régóta i 
merik. Vízben oldódó, könnyen kivonható fe 
ment, melyet egy évszázada mutattak ki az á 
lati és növényi szervezetből. A fenolázé tula 
donképpen két részbéSI áll, úgymint egy fe 
mentszerlí testből, me ly az· oxigént peroxid k, 
tés formájában rögziti, ezt a részét oxigenáz 
nak hivják és egy olyan szubstanciából, melYi 
keletkezett peroxid oxidációját gyorsitja. J 
oxigenázé kevésbbé stabil, a peroxidázé álla 
dóbb, ezért a szervezetben a peroxidázé tali 
ható nagyobb mennyiségben. 

A tirozinázét specifikus o.ridázénak tekiti 
hetjük. A fenolokon kivül a tirozint oxidálja. 
tirozinázét gombákból, burgonyából sikeri 
izo1álni. 

A purinoxidáté a purinamidázék által dE 
aminált aminopurinokat bontja tovább. 
xantozidázé a xantint alakitja át. Az uri~ 
a húgysav leépitését végzi olymódon, hogy 
húgysavat oxidálja allantoninná. 

b) Peroxi.dázék. 
A fenolázéknak megfelel6 peroxidázék t 

jes oxidáló készségüket egyedül nem tudják t 
jee egészében kifejteni, de a hidrogénhipero1 
vagy organikus peroxidok jelenlétében azo1 
oxidációs hatást fejtenek kl a fenolázékkal. 
peroxidázé több növényfajtából fiziológiás ti 
taságban el6állithat6 (ami annyit jelent, h( 
a társfermentekb61 vegytisztán elkülöni th el 
A kivonat vizes oldata toluol jelenlétében k 
látlan ideig bomlás nélkül eltartható. 

c) Hidroxidázék vagy oxiredukázék. 
Ezek a fennentek átmenetet jelentene} 

hidralitikus és az oxidázé enzimek között. 
csoportba tartomak: l. pedhidrázé, 2. katal( 
3. zimázé. 

E három köztil a zimázé érdekel bennün 
a legközelebbről, mint az élesztö által term 
alkoholerjedést e16idéza ferment. Előálliü 
illetve izoWása úgy történik, hogy a kimo1 
és kisajtolt éleszt6t két napon keresztül 25-
C-on szántják, majd 2 órán keresztül 35') C 
háromszor annyi vizzel macerálják. Az igy n3 
kipréselt folyadékot cukorral elegyitve, az 
koholos erjedés megindul. 



Rövid áttekintés a fontosabb fennentek 
ipari alkalmazásáról. 

l. Diasztázék. 
A diasztázét elcukrosításra használják a 

sör, alkohol, tejsav, vajsav gyártásánáL A 
diasztetikus malátakivonatot a sütőiparban, tex
tiliparban, valamint élelmiszerkészítményeknél 
a keményítő leépítésénél alkalmazzák. A malá
takivonatokat ezenkívül diétás célokra, gyágy
szerek készítésénél használják. 

A diasztázé csoportba vesszük a pankreászt, 
illetv;e pankreatint, mJelyet a textiliparban a 
mosásnál használnak és a gyógyászatban (l. ké
sőbb). 1 -l 

2. Proteázék. 
A pcpszint a gyógyászatban és peptonok 

előállításánál az iparban használják. A pan
kreászt a gyógyászatban az emésztőrendszer 
zavarainál és kenőcsökben, valamint sajtgyár
tásban és kazein előállításánáL 

3. Eszterázék. 
Ricinuslipázét a zsírbontásnál, a maláta 

fm>Zfatázéját az organikus foszforvegyületek le
építésénél. 

4. GLukozidázék. 
A mirozin enzimet mustár előá'llításánál. 

5. Hexozidázék. 
Az élesztő zaharázéját illvertcukrok készí

tésénéL 
6. Légzőenzirriek. 

Kiterjedten alkalmazzák az élesztő és ma
látaiparban. 

7. Erjedé st előidéző mik1'oo7·ganizmusok 
fermentjei. 

Az crjedést előidéző mikroorganizmus gya
korlati alkalmaz;ása igen kiterjedt. Bor, kenyér, 
sör, a'lkohol, ecet, tejsav, vajsav, citromsav, 
aceton, butilalkohol stb. előállításánál nélkülöz
hetetlenek. 

(FoLytatása következik.) 

A M. KIR. HONVEDELMI MINISZTER 
37.400/eln. 15-1944. SZAMú RENDELETE 

a. honvédelemről szóló 1939:11. tc. 19. § (5) bekezdésének 
végrehajtása tárgyában. 

A honvédelemről szóló 1939:II. c. 19. § (5) bekez
dése a követkC'Ző rendelkezést t.::rtalmazza: 

,.Azok a hadköteles korban lévő személyek, akik 
nem állanak honvédségi szolgálat kötelezettsége alatt 
~ tekintet nélkül arra, hogy előzőleg katonai alkal
masságuk szempontjából milyen osztályozást nyertek 
- mozgósítás (hadiállományra való kiegészítés) esetén 
és a háború idején alkalmasságuknak megfelelő ka
tonai szolgálat teljesítésére a mozgósítás (hadiállo
mányra való kiegészítés), illetőleg a háború tartamára 
igénybevehctők. Ezek igénybevételét, összeírását, je
lentkezését és megvizsgálását a szükséghez képest a 
honvédelmi minisztcr rendeli el." 

Ez a rendelkezés módot ad arra, hogy azok a had
köteles korban lévő (18-60 éves) személyek, akik nem 

állanak honvédségi szolgálati kötelezettség alatt, moz
gósítás esetén és háború idején akár születési évfolya
monként vagy évfolyamrészenként, akár pedig egyé
nenként katonai szolgálat teljesítésére igénybevétcs
senek. 

Egyes születési évfolyamok teljes egészben vagy 
részben való igénybevétele iránt és e célból az évJo
lyamba vagy évfolyamrészbe tartozók összeírása, je
lentkezése és megvizsgálása tekintetében az igénybe
vétel elrendelésével egyidejűleg esetenként külön fogok 
rendelkezni. 

Egyes személyeknek igénybevételére ezúttal az 
alábbiakban rcndclkezem: 

(l) Amennyiben valamelyik állománytest szervezet
szerüen előírt hadiállományában a különleges polgári 
szakképzettséget (szakismerctet, tanult mestcrséget, 
képesítést, képzettséget stb.) igénylő katonai helyek az 
állománytestnél beosztásra rendelkezésre álló megfc
lE.'lő szakképzettségű ténylegesekkel vagy nemtényle
gesekkel nem tölthetők be, az állománytest a mutat
kozó hiány pótlását a területileg illetékes hadtest 
(honvéd kerületi) parancsnokságtól igényli a szakkép
zettségek és azokon belül a pótlást igénylő hiány 
számszerű feltüntetéséveL 

(2) A hadtest (honvéd kerületi) parancsnok3ág 'az 
igénylést az előirt állományrcadezés kapcsán, elsősor
ban a rendelkezésérc álló vagy a parancsnoksága alá 
tartozó állománytestek állományában esetiLeg feles
legként mutatkozó megfelelő szakképzettséggel (szak
ismerettel, tanult mesterséggel, képzettséggel stb.) bíró 
lénylegesek és nemténylegesek soraiból elégiti ki. 

Ha ezek soraiból a megfclelő ~zemélyeket bizto.,l
iani nem lehetne, kivételesen és addig, amíg megfelelő 
tényleges vagy nemtényleges személy rendelkezésre 
nem áll, a honvédelemről szóló 1939:U. tc. 19. § (5) be
kezdése alapján a megfelelő szakképzettséggel ren
delkező olyan (a következő bekezdés végén kivétel
ként nem említett) 18-60 éves hadköteles személye
ket vehet igénybe - és pedig tekintet nélkül a soro
zásukkor vagy felülvizsgálati úton történt elbocsátá
sukkor megállapitott testi alkalmassági fokukra -
akik a m. kir. honvédségnek nem tagjai, vagyis akik a 
honvédség kötelékébe nem vétettek fel vagy ha fel
vétettek, onnan utóbb a honvédség kötelékéből alkal
matlanságuk folytán elbocsáttattak. 

(3) A hadtest (honvéd kerületi) paranemokság a 
1 ényleges és nemtényleges állományból nem fedezhető 
hiány fedezésére szükséges személyeket - lehetőleg· 
az igénylő állománytest állomáshelye szerint illetékes 
- népmozgalmi nyilvántartóval a szükséges szám és 
szakképzettség tudtul adása m~llett kijelölteti. A n~p
mozgalmi nyilvántartó a kijelölést haladéktalanul vég
rehajtja és a kijelöltek névso:-át - feltüntetve abban 
a kijelölt születési évét, szülőanyjánal< leánykori csa
ládi- és utónevét, polgári foglalkozását, tanult mester
ségét, képzettségét, állandó la!<óhelyét, pontos lakcí
me és tartózkodási helyét - a hadtest (honvéd kerületi) 
parancsnoksággal közli. 

A kiSelölésnél a fiatalabbakat az idősebbek előtt, 
ezen belül a nőtlent a nős előtt, a gyermelcteh::n nőst a 
gyermekesek előtt, a kevesebb gyermekest a több
gyermekes előtt kell kijelölni. Azokat a személyeket, 
akik a népmozgalmi nyilvánt.artónál valamely katonai 
szerv, polgári szerv vagy magánüu:m részér~ a háborús 
~olgári személyi szükségletének biztosítása céljából 
előjegyeztettek, kijelölni nem szabad. úgyszintén nem 
szabad kijelölni azokat a <>zemélyeket sem, akik az 
állításköteles koron alul vannak. 

(4) A hadtest (honvéd kerületi) parancsnokság a 
kijelölteknek katonai szelgálatra való igénybevéV~le 
iránt a honvédelmi miniszternek előterjesztést tesz. , 
Halaszthatatlan sürgős esetben a hadiest (honvéd ke
rületi) parancsnokság a kijelölt személyt közvetlcnül 
is igénybeveheti, de ez esetben köteles a honvédelm\ 
miniszternek haladéktalanul jelentést tenni. 

(5) A hadtest (honvéd kl!>~ületi) paranc~nokság a 
honvédelmi miniszter igénybevételi rendelete alapján 
a~ illető személyt az igénylő tillománytest rendelkezé-
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IIÚe bociAlja azzal, holY moqóa{tú eaetál vao hi
ború ldej'én a bonv6delml mlD1ater nodelet6re blvat
lroúMil ~ &taelrú .. méavlai61Aa cflJ'
b61 id6ae be ~ ho8f IMI nem ,...._ _.... 
karbata)ommel ,.",. ~ 

(8) Az ~ nodelet alapjin törtW leJt
áire ~ ~ az 6D.om6nyteR 8IY e 
c6lra ",...,,Jdtott ldllön bemutató bfzottt6l e16 61-
Utja, amel7 az U1et6t - a tervbevett alkalmazéara 
való a1kaJ.ma11A1 aemponjiból - me~Viz~Pija és 
amennyiben arra tnlnt katonai azoJ.télatra, illet6le1 
katonai •16dazollélatra medelel6t alkalmasnak ta
IüJ-. 6llom6nyba veszt és felavatja. Az Ily m6don 
Ilénybevett személyeket klzérólaa csak poldrl szak
k6pzetta6Jülmek stb. és testi alkalmuúiUknak tnel
felel6 azo)J6latl beosztásban szabad alkalmazni. 

('7) Amenn;viben az igénybevett aem6lynek a kar
paszominy vi8eléeérevonatkoz6 lgényjoiQIUltséla Jnel
van 6s annak ellsm.erését a felavatéla alkalmival k6ri, 
az éllomAnytest p&r&DC8Doka a ~07 vlleW
Mt Ideillenesen enaedélyezl 6s ezt k6vet6en a karpa
azomény vlaelésl joa vécleles odaft616se lrint a hon
védelml minlazternek el6terjeilztát tea. 

(8) A jelen rendeletem alapjin lg6nybevett sze
m6lyek - bér ténylepa katonai AGidiatot teUeaite-

nek - a Bvt. a. l-iban az 6rilklött mezel &azld88168Cllll 
bit1oimial ~ a 44 • .. ban a caalidf4mnt:&l'Uí~ 
aún, a 41. 1-~ a több katoDét adó ~~~!:6o, rt!;b:iiiZél'tl 
llbtolftoU ~ nem vebetlk 
ablll'eMb"adtllt .-n kaphatnak. Ilyen 
tebAt Delll ~ellltbet6k e15. 

(l) A jeleía rendeletem alapjén tgtnybevett aerne-1 
lyeket a mozccWtú, lllet61et a Iliború 
(-nel koriltbl leaere16MI8) rende& tályle1es katonai 
azoltélatot teljel(t6 .-nélynek kell tekinteni. A hé
ború vécével vao a IDOZióGtú mepzQntetWvel 
(eaetlqes koribbl leaere16se alkalmival) a honvédBél 
kötelékéb61 v6alel el kell bocátanl 6s az 6lloményból 
töal51ni kell. Az elbocútúra kerW6 aemélynck az el
bociAtéskor olyan liazolvényt kell kiadni, amelyb61 a 
teUeaitett tályleges katonai szolgélat ld6tartama a ezen 
JdvQl az is kltGnik, holY ilénybevétele a honvéde
lemr61 az6l6 1989:n. te. 19. t (G) bekezdése alapján 
~ ' .~ 

(1) Katonai aervek ria.ér61 szervezetaz.er(i polgárt 
helyekre a jelen rendeletem alapjén való igénybe
vételnek helye nJncaen. 

Budapest, 1944 évi méjua hó 31-én. 
nema cacJtcl1t Cititelv Lajos s. k. 

honvédelmi minlszter. _____ 
A lc6szltm6ny neve tllrzllc6nyvl sz. csomagol61o alapóra felóra 

Pernernon lnj. .,Organon" -- 12'719 ex 1 kcm 7.28 0.27 
Pernemen forte lnj. .,Orguon" - 12'120 3X 2 kcm 11.10 0.40 
Kimfor llnJment .,Réthy'' 8'l 37 Jr Ul 1.25 

50 gr 1.88 1.79 
74 Jr 2.31 2.49 

",. 140 Jr 3.64 4.67 
(az 50 gr-oa (lj caomagolú) 

Jemalt emu1alo .,Dr. W&Dder" - - - - 21108 aoar 1.58 0.62 
180 gr 3.20 1.16 

(a so ar-as 6J c:!lomagOlú) 

Glucoze 2f1'/e - Magn. sulf. 10' • lnj. ,,Richter" új neve: 
Malneaium aulfurlcum 10' • - Glucoze 20'/e lnj. 
,,Richter" - - - - - - - - - -

Chloramin puJvia .,Helden" új neve: Clorlna pulvta 
.,Hel den" - - - - - - - - - --

ArnphotoDin syr. .,Boroaa" új neve: NeuralJol syr. 
,,Bol"'8S" - - - - - - - - - -

Amphotonln comp. ,,Boross" 1\j nP.Ve: Neuralgol comp. 
syr. ,,Boroaa" - - - - - - - - -

Dlgiatrocbln dragée .,Dr. Wander" új neve: Dlglstro .. 
chln dralée (cblnJdln tartalommal) ,.Dr. Wander'' 

(A készftmény út ÖSIIZetétele a k6vetkez6: Dllit. 
purp. fol. tltr. pulv. 0,03 ar. Cblnldln. aulfurlc. 
0,025 gr, Sclllae buJbus Jiykoelda 0,008 ar. Strych
nln. nJtrlc. 0,001 gr, maua tabi. et c:lratée lld 
o.te ar draléenként> • 

•HIR lK• 
Az Olvas6hoz l 

Lap1Ulk mal .......... DD ... W' l*l JaDet .... 
IaeiiiiiE • lll6rjlk a Kut&nab&~ afnelred.leDek u
aü fei ....... JWftl u ellllliNal dUM belllllleal. 
AmiDt maltlleü aúna•lrhut mir kldltD, u ellflse· 
t6el IIQ neuellnre 11.- P, f616ne 11.- P, .,.._.,.... 
•.- P. A .,O~ BetllaD"·IIIil, .,071\«18Ur6-
.. Klsllar'•D61 ftiJ' a .,0J6aJI_._. ............ 

51294 8X20 kem 3.- 0.15 

10f29 10 ar 1.05 0.20 
100 ar uo 1.45 

ltJOO ar 35.80 13.65 

c. 1285 180 gr 3.59 0.78 

c. 1285 130 gr 3.80 1.18 

858 20 db 2.95 0.26 
80 db 5.14 0.56 

feDúll6 t6Uiset6eelret a -* billlllitt ellrbeMU ne
Deci l nePbe betalljak. 

Poeta~ '""eámlúll: neve • ai
ma a kl'ft&bd: ..BIJ'ee(te&t ~ Lapok Ba
...,..... SUU. 

HIDlieD ~ lloiJ' a lapot betenll:át D6D
&ell: 1161atúa ,... .......... Kartúealnll: lqluie6bb 
vu& ........ lllfC la ll:apJ6II:. Bllft fel kell UGDban 
bíYiak -'ne fluelatlbt, beo' a atrlll llm6tiiiiG 
bollabatúllallúll: .. .. eaellkel laqleaolatos rlall611: 
alatu !IUIJt ............ llliaM Dleltii'Nnbet - mlnt • 
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mult héten is - hogy a lanot c~alt 1-2 napi Iu:'.léssel 
tudja a nyomda. expediálni. Reklamálfisra tehát csak 
akkor van ok, ha a hét közepéig s~m j\lt kézhez a lap. 
Ugyanilyen okok miatt a lap techniltai kivitele is szen
vedhet. amiért elöre is szíves elnézést !térünk. 

Kollegiális iidvözlettel: 

az EGYESITETT 
GYÚGYSZERP.SZI LAPOK 

lriadóhivatala. 

A. Nemzeti Onállósítási Tanács új elnöke. 
Dr. Fabinui Tihamér nyu~. pénzi.i~:vminiszter a 

Nemzeli Ön(llló~ítási Tanács dnöki tis7.téről l<~mondott. 
A m. kil·. minisztcrclnök a Taná~s elnökévé dr. Hóman 
Bálint m. kir. titkos tanácsos, ny. vallás- és közokta
tásügvi minisztcrt nevezte kl. 

Személyi hír. 
A 1 opolyai i:lrús föszol~abírája 5.631,1944. szám 

~Jatt Gonda László drogeriaüúetéhez vállalRtvez.~tő-· 
ként dt. O. Szabó Demeterné G7.Ül. Mo1nár K1círrt okl. 
gyógvszcrész'nö. topolyai lako3t kirendelte. 

Liszkati Endre cégve7.etöt a Török-Labor Gyó_gyqru
nagykereskedés igazgatóhelvettesévé; Vasinkó Ti?)a
dar tisztviselőt pedig v Medicina kfi. cégvezetőjévé 
léptették elő. 

Jlelyesbítés. 
Lapunk mult számának sz~rkesztői üzenetéhe " 

légoltalmi rézsz11lfcít oldattal kapcsolatban értdern
zavaró hiba csúszott. A vonatkozó üzenet utolsó mon
data így szól helye"' ·n: .. Ezért kell a gyógyszertárak
nak 5 IZI'-OS adagokhnn r~z,.zulfátot tartaniok és kiszol
_gáltatniok a légoltalmi óvóhelyek ré'-'zére. tehát úgv. 
hogy l adag por 100 kcm (100 gr} oldat készítéséhez 
elegendő legyen". 

A májusi ,iogadományozások jognyertesei. 
A f'7.3ldanok betiltá~a folyán a teljesség kecl'lléért 

utólag közöliük. hogy az 1944 május 4-ével visc;zavont 
gyógys7.ertári io'!o~ítványokat a belügyminis7.ter a kö
vetkező gvógys7.erészeknek adománvozta: Fülön Zoltán 
Nyíregyh:í7,a .,Ane:ylll". Váradv László Mae:vnrhtln
hcgyes ,.Oran,gynl", Uray Lás?.ló Munkács .. Mincrva". 
Boglutz Viktor Tornalia .. Nádor". Asmány Gy11h Bn
dafok ,.Kígyó". Vulkfm László Üllő ,.Szent 1\ITarl!it", 
Tamás Simon Kovf,szn'1 .. Remény", Paál I~tván Alsó
nereznice .. Meo:váltó". Balás P-ll Felsővisó .. Sa;;", Szé
nert.h Aladár Vámo'-'mil<ola .. Mnt;:var Km·onn". Dimény 
Gyula Drégf>lypnlánk .. Szent Erzsébet" Baqdán Kál
mán Jflszárokc:zflll:ís . .S7,entháromsár('. Feren~~;v 'Tibor 
Köv<'sliget .. FOT'fltn""· Gál Géza Abdár M'l'k-0 .. Szcnt 
I~tvtin", Tóth .Tó?.s('f Budanest .. Uránia", Vágó Ernő 
Budnpe!;t . .K:J7.inczy", Cl'iszár Arpád Ungvár .. Magyar 
Korona". S7."ht) Imt'P Szilvúsvfm:~d .. Magyar Korona", 
Mohr Imre Siklós .. Kígyó", Va~kó Gáhor Mecseksza
holc~ .. Szent Borbála", "Fer<>nczy István Beregrflkos 
.. Angval". Török Tibor Bátyu . .Isteni Gondviselés", 
Molnár Elemér Szentes .. Magyar Kir?lv". Ková('s KM
mán Bátva ,.Szf'nt László". Len~yel László Sz:'liol .. Meg
váltó". Feicc; L'l!oc; Mezökovácshf>za .. Mee:vflltó". WP
szPlovszky János F.:rsekvadkcrt. .. Mcgváltó". n·ívid Ic;t
v{ln Kao~" .. S7."h1három'-'ág". '\'I{lcsav J67.sef K•.tn~7.cnt
márton .. ~7.<'nth:íromsá~". Vékony Istv:ín Gyuh .. Szf'nt 
.TÓ7.'-'<'f". Hf'ih P:íl N::a<>:ykaniZ'-''1 ,.örangyal". T'P1Ír .Tó-
7~"' B\lrlan~'c;t .. "R'17.ilika". Tomorv J<~lem,;,. N'H:(vkani?.sa 
. P:írluai Szf'nt Antal". Szendv Lajos Újfehértt1 .. Kí
gyó", vitéz Kisvölgyi Miron Mihálv Ungvár .. Tfránin". 
Pann Károly Királvhelmcc .. Megváltó". Kercz6 Zoltán 
lVhglód .Marrvvr Kornna". vitéz Kov;.1c::: Emi1 M'1kó 
.. örnn!!}'al". Regvhfró ,Tenő T1ta .. Anr:yal", Bódy De
Z'-'Ő Kúnmarlar:1~ .. Fehér Kígyó", Ráz~ó Snbolc~ Zom
ba .. Isteni Gondviselés". G:íl Gyula Tas "I'-'teni Gond
vi~elés" Ftme~ik Lajos Ocsa .. Korona". dr. Kéki Miklós 
Hlidrnezi'lvásárh<'h· .,Arany Sas", Kovf>"<: 8-.ln~'l\" N'1e:v
vámd .,Ornngyal", Péter Mihály Paks ,.0:-angyal", 

Pitó Mihály Pápates7.ér ,.Magváltó". Buz.ás Gér.a Mozs
gó .,Szent Margit", Fényes B~la Téc~ő ,.Maqyar Ko
rona", Vaszkó Lajos S<J.rkad ,,l!. Rákóczi F~rcnc·', Ta
kác~ Tstvún Nagyvárad ,,Diana". - U~ynncsak a tel
jesség kedvéért említjük meg, hogy a belügyminiszté
rium 1944 má.ius 20-án további három' zsid;) gyógy
c;zertárra hirdetett nályázatot. Ezek: Páty ,.Megváltó" 
Bodrogszerdahely ,.Szent Istv.~n" és ,.Magyar Koron'l" 
Ungvár. 

ft. társadalombiztosítás reformja. 

Vitéz Jaross Andor belügyminiszter a társadnlom
biztosítás teljes reformjút ké"·dti elő és ezt a legköze
lebbi jövőben kívánia keresztülvinni. Addig is, amíg 
ez a mélyreható reform a m:'lga egészében megvdló
sulha1. előkészitette a legsür.zőscbben megoldást kí
vánó társadalombiztosítási kérdések rendezé::ét. Elö
terje~ztésére a legutóbbi minisztcrtanács elhatározta 
37. 1928:}}L. törvénycikkel megvalósított öregségi és 
rokkantsági hiztosításban az öregségi korhatárnak 65 
évről 60 évre leszóllítását, továbbá a háztartási alkal 
mazottak öregségi és rokkantsági biztosításának a be
vezetését. 

A korhatár lcszállítflsa következtében lényegesen 
emelkedik az öregségi biztosítás alapján szolgáltatásra 
jogosultak száma. Ennek különüsen a hf)bor•i refejc
zése után lesz nagy nemzetgazdasági jelentősége, ami
kor is a munkakínálatot nem növelik azok a munká
sok, akik 60. életévüket betöltvén, a bizto~ítás alapján 
öregségi ellátást kapnak és így nem lesmek kényte
lenek ilyen magas korban is munkát vf1llalni. 

Ezt a szociális reformot annál nagyobh örömmel 
kell üdvözölnünk, mert a kormányzatnak anélkül si
került meqvalósítania, hogv n kár a munkaadók, akár 
nedi.; a biztosítottak által fizetendő járulékok össze~ét 
felemelné, minthogy a munkabérck általános emelke
dése és ezzel kapcsolatban a biztositási napibér-osztá
lyok számának - ugyancsak a biztosítottak .:lőnyére 
történt - felemelése folytán rendelkezésre áll a reform 
következtében lényegesen növekedő szolgáltatások fe
dezete. 

A. Csallóközben tizenkilencezer goly,·ás él. 
A Csallóköz belePsik abb3. a geológiai vonalba, 

melv a I'yreneusoktól a Kaukázusig hú7.ódik s amely 
arról nevezetes, hogy terüle+ ~n igen sok golyvameg
betegedés található. Megállapítást nyert. hogv a CsaUó
közben tizenkilencezer golyvás él, eze!< kölül ötszáz 
teljesen kretén. Az ilyen egyéneket az ottani lakoss:'ig 
.,kukkosok"-nak nevezi. Egyzc; kutatók szcrint a goly
va bizonvos földrajzi területeken való nagymérvű elő
fordulására a jódszeqény ivóvíz és vi.taminszertzmJ táp
lfllkozós mellett a föld csökkent rádiónktivit·~sa is ha
tással van. A csallóközi golyva-járvány leküzdésére 
külön golyva-kutató állomást állítottak fel. 

Gyógyszertartalmú csomagolt feladása Budapc-sten. 
A m. kir. postaigazgatósúg 128.281/II. B/1944. szám 

alatt a következő értesitést adta ki az érdekelt cégck 
részére: ,.Értcsífcm. hogy a m. kir. posta a Budapcsten 
feladásra kerülő gyógyszcrtart'llmú csomagok késede
!em nélküli tovúhbítását a mostani háborús viszonyok 
okozta nehézségek miatt csak :!kkor tudja biztosítani 
ha azokat a Budapest 10., vagy Budapest 53. szá'"Ylú 
nostahiv:1talnál r-diák fel. Az ilyen csomagokat a többi 
budapesti postahivatalnál ezentúl is fel lehet ugyan 
adni, ez esetben azonban a csom'!gok továbbí'ása esct
Jeg késedelmet. szenvedhet. Ez~rt ielkérem, hogy ~yógy
szertartalmú csoma~<iait saját érdekében lehetőleg a 
R'tdllnest 10. IX.. Füzér-uten 5.) vagy Budapest 53. 
(V .. Vilmos· császár-út 16.) számú postahívafalnál szí
veskcdjO~ feladni". 

Igazolólap a szegénybetegek részére . 
A belügyminiszter 52011944. B. M. számú most ki

adatt rendeletével a közgyógyszerellátásról szól0 999.1 
1942. B. M. számú alaprendeletét a következőképpen 
módosította: Azok a szcmély<:!k, akik hözgyógyszer
ellátásra igényjogosultak és arra igényt tartanak, ezt 
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kis- és nagyközségekben a kö~:;égi elóljároságnak, vá
rosokban a polgármesternek, Budapesten a kerülch 
ellnjárónak tartoznak bejelenteni. Akiknek igény
Jogosultságát a hatóság megállapítja, azokat nyilván
tartó.sba veszik, egyúttal ré ?Ükre igazoló-lapot &zol
góltatnak k1. Az eddigi rend~ozcrrel ellentétben a ren
aclésrc jogositott orvosok a jövoben a fclmutr.tott iga
zolólap alapjcin rendelhetnek a kö7.gyógyszcrellú1 ás 
terhére. 

Naptárak kiadásának eltiltása. 
A minisztérlum rendelkezése folytl'ln ~ folyó évben 

semmiféle napt{lrt, évl·önyvct, almannehot stb. kiadni 
nem szabad. Mindössze két naptőrt engedélyeznek. A 
,.Nemzeti Kalendárium" címü :1aptárt a minisztérium 
fogja kiadatni, ezenkívül az Országos Mngyar Sajtó
komara is ki fog adni egy nuptőrt. 

A Mikó-kommentár új ára. 
A kiadótól vatt értesülés szcrlnt dr. Mikó Gyula 

egyetemi tanár: Kommentár a IV. kiadású l\frtny1r 
G11ógyszerkönyv1töz cimű múvénclk új ára füzvc 55.-, 
kötve 60.- pengő. 

Egy gyógyszerész-házaspár tragédiája. 
Miiller Vilmos rákospalot.li ~yógyszc\·és7. és fele

sége június 30-án Rákospalotán öngyilkosságot kövct
tek cl. Mindkettcn meghaltak. 

Társadalombiztosítási újabb rendelkezések. 
A minlsztérium az öreg,;égi, rokkantsági, özvegy

ség! és árvaság esetPre szóló kötelező bi7.to<;itásnál az 
igényjogosultság! korhatőrt a~ eddigi fl!l évröl 60 évre 
szállitotta le. - Egy másik rendelet a ltáztorL•í~i al
kalma:z:ottakra is kiterjeszti 1944 Július hó l. napjától 
szóló érvénnyel az öregségi, rokknnt!'ági. özvegységi és 
árvaság esetérc szóló biztosítllsi kötelezettséget. 

A légoltalml elsötétítés újabb szabályozása. 
A honvédelmi romisztcr a légoltnlml elsötétitést 

1944 JUlius 3-tól ke7.dódócn a következöképp~"n médo
sitotta az ország egész területén: 1944 évi július hó 
szeptcmbcr hó 3-ig E10dynrdsnrdccatamwftcsnrdlum 
3-ától július hó 16-áig 22 órakor, július hó 17-étól jú
lius hó 30-álg 21 óra 45 perckor, juhus hó 31-étól au
gusztus hó 13-áig 21 óra 30 perckor, augusztus hó 
14-étól szeptcmbcr hó 3-ig 21 órakor kell végrehajtani 
az clsötét!tést. Július hó 3-ától július hó 16-'ál~ 
hajnali 4 óra 30 percig, július hó 17-töl ,;úlius hó 
30-áig hajnali 4 óra 45 percig, július hó 31-étől szep
tember hó 3-ig pedig hajnali 5 óráig 1ar1J az el:;otétités. 

A zsidók orvosi gyakorlat~>. 
A m. kir. minlsztérium 2 250 1944. M. E. számú 

rendeletével szabályozta a zsidók orvosi gyakorlatát. 
7. !dó orvos csak 7.sidó "Zcmélyt gyógykezelhet. Kivé
telt képez az clsóscgélynyújtás esete és a honvédelmi 
munkakotelezettség eimén igénybevett orvosi tevé
kenység. Zsidó orvosok l<ötclcsek nz utcán, kapualjban, 
a lépcsőházban vagy a rendelőjük bejárntán elhelye
zett névtóbiáJukat szcmbc!ü.'lőcn alkalma?.ott sárga 
csillaggal megjelölni. Orvosi kamarába zsidót felvenni 
nem szabad. A már bejegyzett zsidó orvosok kamarai 
választójogot nem gyakorolhatnnk l$ semmiféle tiszt
séget ott be nem tölthetnek. 

Drogcriák nyitvatartásának szabályozása. 
A kereskedelemügyi miniszter az üzletek:tek köz

napokon való kötelező nyitvatartása tárgyában rendc
ldet bocsátott ki. E szcrlnt Budapestct, Kispcstct, 
Pestszcnterzsébetet, Pcstszcntlörincet, Budafokot, Rá
kospalotl!t l$ Újpestet kivéve az ország egész tcri.tle
tén az üzletek nyitási és zárás! időpontját városokban 
a polgármester, kis- és nagyközségek területén a má
sodfokú iparhotóság szabja meg. Az általuk megnlia
pitott időpontokon belül nyitv11 kell tartani az élelmi
szert, tüzclóanyagot, tcxtllanyagot, cipőt, cscrnyöt, pa
plrt és írószert, vasárut, háztartási cikket, fcstékct, 
üveget l$ porcellánt, villamossági cikkeket árusító kc
rcskedésckct és a drogeriákat, 

Egyesített 

G Y. LAPOK 

Lapunk mai címoldalán egy középkori hol
land festőnek, Adrien Brouwernck, "Keserif 
orvosságu címü nagyértékfi fcstményét mutatjuk 
be olvasóínknak. 

A kép hűen illusztrálja, hogy az orvosság 
századokkal ezelőtt sem tartozott a kimondott 
"élvezeti" szerek közé. A modern gyógyszer ké
szítésénél a fejlődés iránya éppen arra vezet , 
hogy a gyógyszer bevételét megkönnyítse, te
hát azt úgy alakitsa ki, hogy a legtöbbször ke
serű, sőt undorító ízű gyógyszerek bevétele ne 
legyen oly kellemetlen, mint az régen volt. 

A. petrólcum-adagok csökkentése. 
Az í pa rügy! miniszter a fogyaszták részérc köz· 

vctlcnül kiszolgáltatható adók5tclcs petrólcum mcny
nyiségét ismételten szabnlyo7.ln olyformán, hogy az 
egyes községekben havonta osszcsen kiszol gáltatható 
petróleumnak az Ipari Anyaghivatal óltal eredetileg 
megállapitott mcnnyiségéból 1!144 július hónapjútól 
kezdve 70 százalék helyett csak 40 százalékot szabad 
kiszolgáltatni 
l\lini zterl biztos a Magyar Vegyészeti Gyárosok Orszá
gos Egyesületc élén. 

Az iparügyi mlnisztcr n Magyar Vegyészeti Gyft
rosok Országos Egyesületc iinkormányzati szervcinck 
müködését felfüggesztette l$ ügyeinek v1telérc Drmckd 
Károly m. kir. kormányfötnnftcsost, a Gyúripari Or
szágos Központ elnökét rendelte ki minls7.tcri bl7.tosul 
Itt említjük meg, hogy dr. PrttJ•okJJ I~tván kollegánlt, 
az Egyesület Iötitkára, július l-én katonai szolgúlatból 
leszerelt és átvette hivatalát. 

A zár alá vett gyógyszerek jegyzéliének klcgé".r.íté:.e. 
A m. kir. mlnisztérium 2.14011944. M. 1~. számú 

rendeletével a kövctkc7.Ö gyógyszerekeL vctfc junius 
20-án zár alá: atebrin és plasmochm minden mcnnyl
ségbcn. Zár alá vették a lázhőmérőket ls. A 7.áro]{u:; 
csak n gyógyszervegyészeti gyárak, a külföldi képvi
seletek és a gyógyárunagykeresl-:edésekrc vonatkozik 
Gyógyszertárakra nem. 

Ar. OTI, MABI és a Posta BBI miniszteri biztos:li. 
A belügyminiszter az Országos Társadnlombizto

sftó Intézet központi orvosi tanúcsa hatáskiiréncl< gya
korlására dr. Költő Zoltán főorvost (helyetteSI:': <Ir. ui
téz Kerékrwártó István fóot·vos), a Magánalkahnazot
tak Biztosiló Intézetc orvosi tanácsa hatáskörénPk gya
korlására dr. Toldll Lóránt főorvost (helyette c: clr. 
Dusóczktl Andor kezelőorvos), a M. Kir. Posta Betcs
ségi Biztosiló Intézet orvosi tanácsa hatáskörének gya
korlására pedig dr. MuLschenbachcr TiPadar m. kir. 
egés7.ségügyi fótanncso!it minlsztcri biztosokká kine
vezte. 

A munkaeröhlány az OTI-t sem kiméli. 
l!:rtesülésünk szerint az Országos Társadalombi7.

tosít6 Intézet a Csengery-utcai fiók-gyógys7.crtár.át 
kénytelen szünctcltetni gyógyszerészi munkaeró
hiány mintt. 

Szabadságtura a kassai hegyekbe. 
A Gyógyszerészek T11nsta Társasága 8-10 napos 

turát rendez a kojsói hnvasokba, az "Erika" mcnedék
házhoz(1350 m), honnan gyón:.ürü kilátás nyilik a 
Magas Tátrára. Indulfis július 17-én Miskolcon át Kas
sára. Vezető: Meze11 Jenő gyógyszerész-ezredes. Jelent
kezés nála július 10-ig. Visszautazásnál útba ejtjük az 
aggteleki cseppköves barlangot. Visszautazás tcts1.és 
szcrint. Csak gyakorlott és teljes felszereléssel bírók 
jelentkezzenek (férfitura). Felvilégosítás válaszbélyeg 
cllenében Budapest, XI., Szcnt Imre herecg-útja 4. 



A tisztiorvosok magángyakorlata. 
A minisztérium felhatalmazta az orvosi munka

erök kormánybiztosát, hogy ott, ahol a lakosság orvosi 
ellátását más módon biztositani nem lehet, a m. kir. 
tisztiorvosok magángyakorlatára fennálló tilalmat a 
feltétlenül szükséges időre - átmenetileg - felfüg
geszthesse. A magángyakorlatot folytató tisztiorvosok 
díjazása tekintetében a községl, illetve városi orvo
sokra fennálló szabályok az irányadók. 

Távbeszélő számlák kifizetése. 
A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter oly

képpen módosította a távbeszélő számlák behajtását, 
hogy ha a magánfél felhivás ellenére a hó 14-ig nem 
fizeti meg a telefonszámla teljes összegét, úgy a posta 
köteles 15-én a forgalomból az állomást kizárni. F.z 
esetben az előfizető számláját külön kezelési és nyil
vántartási díjjal terhelik meg. 

A zsidók basznothajtó jogosftványainak megvonása. 
A földmivelésügyi miniszter rendeletet bocsátott 

ki a zsidók hasznothajtó jogosítványainak megszün
tetéséröl szóló 1.580/1944. M. E. számú alaprendelet 
végrehajtása tárgyában. E rendelet értelmében legké
sőbb 1944 évi július hó 4. napjáig megvonják a zsidók 
tulajdonában lévő és az állatorvoslásban használt bak
teriologiai természetű szerek, állatgyógyászati célokra 
szolgáló gyógyszerek, gyógyszerkülönlegességek, nö
vényvédelmi szerek stb. gyártására és forgalomba
hozatalára kiadott engedélyeket, továbbá a gyógynö
vénynagykereskedöi, gyógynövénybeváltói és feldolgo
zói engedélyeket. 
Kormánybiztost neveztek ki az orvosi munkaerők fel
használására. 

A minisztérium 1944 június 7-én dr. Incze Antal 
országgyűlési képviselőt az orvosi munkaerök felhasz
nálásának kormánybiztosává nevezte ki, egyben a 
2.070/1944. M. E. szám alatti rendeletben szabályozták 
a kormánybiztos feladatkörét. · A kormánybiztos a 
belügyminiszter felügyelete alatt müködik. Feladata 
az adatgyűjtés, az orvosok mtmk.aerejének gazda.'lágo
sabb felhasználására vonatkozó tervek elkészíté~, a 
polgári orvosoknak a honvédség egészségügyi ellátásá-

~ hoz való igénybevételére való javaslattétel, gondos
kodás az orvosi munkaerők okszerű felhasználásáról, 
végül az egészségügyi intézményeknél, valamint a ha
tósági orvosi szolgálatban szükséges orvosi létszám 
biztosítása. A kormánybiztos az on·osi oklevéllel ren
delkezi) személyeket, továbbá a tudományegyetemek 
orvosi karának hallgatóit is közvetlenül igénybeveheti 
honvédelmi munkakötelezettség teljesitésére. 
Megszünik a Postatakarékpénztár BBL 

A m. kir. minisztérium június 29-én kiadott ren
delete a M. Kir. Postatakarékpénztár Betegségi Biz
tosító Intézetét megsziintette. Az intézet vagyonát ::tz 
Országos Tisztviselői Betegsegélyezési Alap kapta meg. 
1944 július hó l-től kezdve a Postatakarékpénztár 
~.lkalmazottai, nyugdíjasai P.s nyugbéresei az OTBA 
szolgáltatásaira nyertek igényjogosultságot, míg a heti, 
vagy napszámbéres alkalmazottak betegségi biztosítá
sát az OTI látja el. 
A zsidók üzlethelyiségének hasznosítása. 

A m. kir. minisztérium 2.120/1944. M. E. szám alatt 
rendeletet bocsátott ki a zsidók üzlethelyiségeinek 
hasznositása tárgyában. A rendelet értelmében azok az 
iparosok, illetve kereskedők, akiknek üzlethelyisége 
légitámadás miatt használhatatlanná vált, továbbá 
azok, akiknek üzlethelyisége a zsidóknak lakhelyül ki-· 
jelölt területen van, az elsőfoku iparhatóságtól bezárt 
zsidó üzlethelyiség igénybevételét kérhetik. Igénybe
vehetők az üresen álló vagy az olyan üzletek, amelyek
ben az áru- és anyagkészlet, a berendezés a felszere
lési tárgyak egy más megfelelő helyiségbe (pl. raktár) 
szállíthatók és ott lezárhatók. Az üzlethelyiség új tu
lajdonosa bérbeadónak a korábbi bérlő által kifizetett 
bérösszeget tartozik fizetni attól a naptól kezdve, amely 
napon az üzlethelyiséget elfoglalta. Bombakárt szen-
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július 3-tól: 

20x0,5 g P 2,34 + - .31 felár 
2x0,5 g P -,35 

az OKI Ch 11555/1944. az. 
engedélye alapján. 
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vedett gyógyszertárak, illetve azok, amelyek gettóul 
kijelölt területre esnek, ezen rendelet alapján uj be
lyiséget igényelhetnek, de igényelhetnek azok a gyógy
szertárak is megfelelöbb helyiséget, amelyeknek moc 
taní helyiségei a fennálló rendeletek követelményei
nek nem felelnek meg. 
Honvédelmi szolgálati kötelezettség alatt nem álló sze
mélyek szolgálatteljesítése mozgósítás esetén. 

Am. kir. honvédelmi miniszter június 17-én a hon
védelemről szóló 1939. évi II. törvénycikk 19. §-a (5) 
bekezdésének végrehajtása tárgyában rendeletet bo
csátott ki, amely kimondja, hogy azok a hadköteles 
korban lévő személyek, akik nem állanak honvédségi 
szolgálati kötelezettség alatt, mozgósítás esetén és há
gorú idején a mozgósítás, illetőleg a háború tartamára 
igénybevehetők. Hadköteles korban van minden 18-tól 
60 éves korig terjedő személy. A vonatkozó rendeletet 
mai lapszámunk hivatalos részében közöl:iük. 
K önnyítések az orvostanhallgatók számára. 

Azon orvostanhallgatók részére, akik tényleges ka
tonai szolgálati kötelzettségük első részének legkésőbb 
az 1943 nyarán eleget tettek, vagy akik mé~ nem 
léptek állításköteles korba, az 1944 jumus 28-tól szep
tember 30-ig terjedő időben rendkívti.li félévet tarta
nak. A rendkivüli félévre bármely más tudományegyc
tem azon orvostanhallgatóit is .felveszik, akik a négy 
első félévet szabályszerüen elvégezték és az első or
vosi szigorlat második részét sikerrel letették, vagy 
július 17-lg le kivánják tenni. A három nánapra ter
jedő rendkívüli félévben a gyógyszertant, a sebészetct, 
a belgyógyászatot, a kórbonctant (gyakorlatokkal) és 
a bőrgyógyászatot heti öt-öt órában, a belgyógyászat! 
beteglátogatást és diagnosztil{át heti négy órában, a 
bakteriológiát (gyakorlatokkal) heti két és lél órában, 
végül a szemészetet, a fogászatot és a sürgős sebé'5zet 
mütéttanát (gyakorlatokkal) heti két-két órában fog
ják előadni; ezenfelül a vegyi anyagok által okozott 
mérgezések és sérülések tárgyköréből heti egy órás 
előadás hallgatása i'> kötelező. 



A. V. A belügyminisztérium fordító osztálya min
den belföldi és az ismertebb külföldi nyelvekről, azon
kívül héber és latin nyelvről is vállal magyar fordí
tást. A fordításokért magánfeleknek fordítási díjat kell 
fizetni, azok azonban, akik szegénységüket hatósági 
bizonyítvánnyal igazolják, a fordításért nem fizetnek. 
A fordítások alapdíja oldalanként 2.80 P, amelyhez a 
ritkább nyelveknél, vagy a magyar nyelvről idegen 
nyelvre történő fordításnál a munka nehézsége sze
rint az alapdíj egyszerese vagy többszöröse lizetendö. 
Hitelesítésért a fordítási díj fele összegét kell fizetni. 
A másolati példányokért vagy a 24 órán belül elkészi
tendő sürgős munkáért külön pótdíjak vannak. A for
dítások általában 8 nap alatt készülnek el. Szíves üd
vözlet. 

rendeletra való hivatkozással a m. kir. kereskedelem
és közlekedésügyi miniszter 53.747/1942. I. szám alatt 
a következőket rendelte: A kormánynak a munka
fegyelem tárgyában kiadott 4.860/1941. M. E. számú 
rendelete lehetövé teszi, hogy azok, akik az etvállatt 
munka teLjesítését indokolatlanul megtagadják, mun
kájukat szándékosan hanyagul teljesítik, megrögzött 
munkakerülők vagy általában a dolgos élettől vona
kodnak. rendőrhatósági őrizet alá helyezhetők (inter
náLhatók). Ez eléggé világos rendelkezés. Nemde? Szi
ves üdvözlet. 

Többeknek. Az előállitó nyomdát ért bombakár 
miatt a Gyorstaksa megjelenése némi késést szenved. 
A jövő hét elején küldik szét. 

Felhívás 
S. B. A munkafegyelem biztosítása tárgyában a 

honvédelmi törvény (1939:II. tc.) 241. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján kiadott 4.860/1941. M. E. számú 
kormányrendelet a következőket tartalmazza: l. §. 
Azokat a férfiakat, akiket az elvállalt munka elvég
zésének indokolatlan megtagadása, szándékosan ha
nyag teljesítése, a honvédelmi munkakötelezettségen 
alapuló felhívással vagy kirendeLésseL szemben tanu
sított engedetLenség, közérdekű és halaszthatatlan mun
ka vállalásának alapos ok nélkül való megtagadása, 
megrögzött munkakerülés vagy általában a dolgos 
élettől való vonakodás miatt rendőrhatósági őrizet alá 
helyeznek (internálnak), az erre a célra létesített mun
katáborokban kell katonai vezetés alatt munkára szo
rítani. Ez a rendelet a mult évben lépett életbe. E 

Atveszem RoSitás Elemér gyógyszerész úrtól, a 
gyógyszertár volt bérlőjétöl, a Budapest, VII., Wesse
lényi-utca 30. szám alatt lévő "Br. Wesselényi" cúnű 

Kishirdetések 
Hirdetési dfjak: M in den •z6 1.- P, vastag betú
vel 1 50 P. Retöltendö állások egyszeri hirdetése 
6 sor terjedelméig 8. • P, minden további mese:
jelené• 6.- P. 6 soron túl minden sor megjele
nésenkint k•1iön 1. - P. Állástkeresók hirdelésci 

féiArban. - Lapzárta szerda déiben. 

Újpesten a "Szcnt István" gyógy
szertár bérbcvchető. :f.:rdeldödni 
lehet dr. Gro!csik Dezső főorvos
nál Újpcstcn, délután 3-5-ig. Te
lefon: 29-46-65. 

Oleum riciniért cserébe Aspirin tah
lettát (20-'lst) vagy Acidtuu ace
tylot adok. Elszámolás nagyke
reskedői :íron. Szíves értesítést: 
"Csere" jeligén a kiadóhivatal 
továbbít. 

Budapeszi (Pest mellett) "Angyal" 
gyógyszertár augusztus l-re ok
leveles vagy nemoklevel·~s férfi 
vagy nő kartársat felvesz. Ellátás, 
fizetés megegyezés szerint. !dó
sebb kartársnak is megfdelő ál
lomás. 

Ozvegy gyógyszerészné bármiféle el
helyezkedést keres. Vállal magá
nos úriembernél házvezetést, eset
leg irodai munkával is vagy egyéb 
bizalmi állást. Szíves megkere
séseket "özvegy" jeligén a kiadó
hivatal továbbít. 

Allást keres evang. származású, Bécs
ben megkezdett, 1929-ben Inns
bruckban végzett és Szegeden ho
nosított diplomájú, magyar, né
met, horvát nyelvtudással bíró 
gyógyszerész. Cím: Nechlich Fe
renc Újvidék, Temerini-utca 7. 

gyógyszertárat. · 
Felkérem a gyógyszertár esetleges üzleti hitelezőit, 

hogy követeléseiket hozzám 1944 július 20-ig annál is 
inkább jelentsék be, mert későbbi bejelentéseket fi
gyelembe nem veszek. 

·nr. Peres Ernőné sz. Kelecsényi Dona 
gyógyszerész, 

Budapest, VII., Wesselényi-utc:\ 30. 

Négy polgárit végzett, ápolónői ok
levéllel rendelkező, ke~dő tech
nika Budapesten elhelyeú:edést 
keres, esetleg kisegitést is váll::tl. 
Cím: Beszprémi Irén Budapest, 
XII., Nagyenyed-utca 10. 

"Mátyás király" gyógyszertár, Bu
dapest, X., Család-utca 44., dél
előtti kisegítót keres azonnali be
lépésre. 

Sárbogárdon a 
gyógyszertár 
jelentkezését 
ellátást ad, 
szerint. 

"Tinódi Sebestyén" 
okl. munkatársnők 
kéri. Lakást, teljes 
fizetés megegyezés 

Allandó kondíciót vagy kisegítést 
vállalok. Bicskey Dénes teljesjo
gú gyógyszerész Jászberény, Pe
tőfi-utca 8. 

Várady Béla felsőgallai gyógyszer
tárába azonnali belépésre gyógy
szerész hölgyek vagy urak ajánl
kozását kéri. Lakás és ellátás 
megegyezés szerint. 

tJgyes, megbízható technikai segéd
erőt keresek rnielőbbi belépésre. 
Családias bánásmó!. Szíves aján
latokat "Gyakorlott' jeligén a ki
adóba. 

Fizetővendégnek elfogad két hölgyet 
teljes ellátással Láng Károlyné 
gyümölcstelepe, Zemplénagárd. 
Bombázás-mentes vidék a Tisza 
mellett. 

"Mátyás király" gyógyszertár, Bu
dapest, X., Család-utca 44., labo
ránsnőt vagy technikát keres 
azonnali belépésre. 

Jeligés levelekhez továbbítási bélyeg 
mellékl~ndö. 

,~, JJJEII[f) 
'~v~GYÓGYSZERESZ l . . ' 

EGYESITETT 
GYÖGYSZER~SZILAPOK 

Szerk~sztőség és kiadóhivatal: Bu
dapest IX., 0Hői-út 21. T.: 386-124. 
Megjelenik rninden szornbaton. ELőfi
zetési ár: negyedévre 15.- pengő. 
Egyes szám ára 1.20 pengő. Posta
takarékpénztári csekkszámLa: 50.212. 

A szerkesztésért Löcherer Tamás, 
a kiadásért n. Wolff Lajos felel. 

Nyomatott vargyasi l.Uáté Ernő könyvnyomdájában Budapest, VIII., József-utca 41. sz. - Telefon: 139-259. 
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