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Megalakult a délvidéki gyógyszerész-kerület is 
A szabtHikai vonat zMúfolásig tele volt uta.'4okkul. 

Ott szorongtunk a kupé végén, pontOBau tizenketten, 
nlt'rt to~e fiilkékbeu. se a foly08Ón poranyi hely Minc..'4en. 
A fülledt melegtben bíz ez nem nevezhető kényelmet~ és 
szÍ\ ,;dámító utazásnak. 

De az ember elfelejti ezeket a gyötrelmeket, ha rá
gondol. h08')' ma BudapeKten a rnaa"Ya.rok egyenetlen 
Szabndkáig vagy ha úgy tetszik U }Vidékig, Zenidig és 
Zomborig válthatják meg a jegyet és kiszállás nélkiil 
érkeznek meg ezekbe a régi, patinás multú magyar 
\árosokba. 

Bizony magam is felmelegedtem lélekben, mikor r 
\'O nat elha.g) ta K elebidt a helyszínnel ismerős utns 
megmutogatták azt a vágást a vonatmenti kis erdőbe 
ahol a trianoni határ húzódott keresztül. Ea'éswn lll'\ 
ségeR és már önmagában i tarthatatlan volt az a hel 
zet, hogy egy nagy nemzeti és politikai egységnek, egy 

országnak valami árva kukorieaföldön, vagy erdő köze
IJén húzódjon át a határa. Hogy lehet itt megőrizni 
vagy védeni az integritást! 

Kelebia után igauín csak néhány perc telik el, a 
vonat már begördül Szabndka. imponálóan nagy pálya
udvarára. Sürgés-forgiut. Sze:rencsére a legtöbb utas ide 
~agy l j~ idékre tart, így a Zombor felé induló vonat
ban már szabadabban tudunk mozogni, sót ülőhelyünk 
is akad. 

Mert Zomborba készülünk. Másnap - szeptember 
7-én délelőtt 10 órakor ugyanis itt fognak összecyűlni 
a Délvidék gyógys~részei, hogy az &nyaol'Bzághoz való 
mieiM>bi beill68Zkedés eéljából mel'alakítsák a Ma&"Yar
orszá.gi gyógyszerész Egyesölet délvitUki kerüleMt. 

Az Egyeeület vezérkara - dr. vitéz Várady László 
elnök, németprónni Wolff Lajos társelnök, vitéz Kovátlf 
Aladár alelnök és Grófi Gyula i&'ll.ZI'ftt6 - már retrtrel 
lejött az Árpád sfnautóbUBSzal, mert a nap folyamán 
bizonyos elókészftő tárgyalásokat kellett folytatni a 
délvidéki egység megóvása céljából. 

A Délvidék sajátos nemzetiségi összetetele, a 22 éves 
elnyomatás utáni felfl:za.badulás expanziós ereje hozták 
maa-u:k.kal. hoey az utóbbi időben több irányban erjedt, 
kavarptt itt a kari kózvélemény. -mnnek volt e, folyo
mánya, hOCY már ikét héttel ezeJött a délvidéki keresz
tény :kartárwak tartottak e&"Y &"Yűlést és má.r akkor 
igyekeztek kari ezervezetet alakítani. Az oi"SZágos el
nöbé&' tapintatOtt körültekintéee most egységbe ková
CBOlta a Délvidék gyógyazerészeit és személyi téren ia 
olyan mecoldásokat talált, amelyek a köabaotrulatot tel
jesen kielél'ftették. 

, 

I<;redménye a gní l(">KJH'k u z ill hog~ n JH'IIIZt'tiségi 
kartárRak igen ~>Zép számiban eljöttek l ( kii1.iis munkál
kodás jegyében. 

• t 
Szombiatou este ll órakor irkt•ztem nwg ~omhorhn. 

Jól esett latnom a sok elt~ötéhtt tt erdeb i HÍros utnu. 
hogy itt telje~~ a kivilágítás. A~ l'sti lálnllák fé.n;vénél j,. 

élvezni tudtaltl a hOHSZú befelé tartó úton n 'ÍlroM HZéii
Kégeit. A,.szerh fiákkere$ nyújtott t•l ö tájéknzást a vú
ros látnivalóiróL 

A gyülést Zombor legnag)ohh é..oo; hu s7,uhad t• szó
val illetnem: legelökelőbb ~>zállójúhau. n ,.J"adcí.~zliiirt"
hen rendezték meg. Iti találtunk ~7-állást valamennyien, 
akik Buda)lestről érkeztünk. 

Samarjay Béla zombori kollega, ll régi, hírt•s pati
kWI-dinasztia immítr ötödik snr.Ja, szomhnton 0~-~te JIIJ.g'Y 
estélyt adott dr. 1'itéz Várady László elnök és v~W..ér
kara tiszteletére, amelyre ll déh i dék i gyógyszerész-keiz
élet ismertebb tagjai is 'hivatalO!Iak voltak. A lukullm!i 
keretek közöttt mozgó vacsoráról, amely másnap haj
nali három órakor ért véget, a ház,igazdn M a há7.i
usszony páratlan vendépzeretetéről hirtelen{•heu egéKz 
legendákat lehetett hallani. 

Vasárnap reggel - volt még kétórányi időm u 
gyülésig - konflisba vágtam magwm, hog~ körülkn
cogva, alaposan metrnézzem Zombor minden zeg-zugát. 
Sohuem jártam itt, sőt még a Délvidéken ~m. ~rde
kelt. ez a nekem teljesen ismeretlen országrész. 

Az első benyomá..<~om Zomborról rendkívül ked1JeZtJ. 
Tiszta. rendes város, igen szép, széles-fás ut:eákkal. Kii
lönösen meglepő a belvárOH é.'4 a körútja (Deák Ferenc
körút, Eötvös-körút, Széchenyi körút, ErZI'!ébet-körút 
stb.). Ezek kétszer olyan szélesek, mint a szokáHOM 'á
r018i utcák mMutt és a közlekedésre suínt út mellett 3---4 
f880ros allé árnyékolja a köztük húzódó sétautat &4 u 
biciklisták számára fenntartott utat. Altniahan gOJJtlos 
kertkultúm mindenütt. A fő-ut:ea Petőfiről vnn elne
vezve. Igen szép virágtól ékes park ve~~zi khrül 11 var· 
megyeházát, közel hozzá a Karmeliták impozán" Szcnt 
István templomtí. De a legszebb, illehe legérdeke.<~ebb 
épület a többszázéves, ódon városhaza. Ennek a lielyeu 
volt valamikor a köZlépkorban a Czobor család várk H 

télya, amit a törökök pusztítottak el. (Zombor varos 
neve is állítól84f az ősrégi Czo/Jor-család nevére vezet 
hető vissza). 

Különöeen biat reám az únos úntalan haupó If erb 
beszéd. amely sürilbb, mint a magyar szó. Közben vál 
tor.atoeeá«ból németet is hallunk. A városban redeti 
lee körtlibeiül annyi volt a magyar lakos, mint a zerb, 



a 22 óv alatt azonhan a mérhetetlen elnyomás miatt a 
magyar:ság sorai megritkultak, viszont a swrbok meg
eri'l6i)dtok. Igen érdekes me.,gfigyelni, hogy még a ma
gyarság egy r6sze is kiilöni)B ak<·entussal beszéli a ma
gyar nyelvet, runely itt sokkal inkáhh deformálódott n 
me~zállók bN!zédmódja irányában, rnint teswm azt 
Erdélyben. 

Zombornak 6 patikájn van (tulajdonosok: Antics 
György, Lchr Jakulb, NaUJI László, Samnrjay Béla, Vu
jics Samu. Pmraotol'icS N.). Sajnos, vasárnap lővén, az 
inspokf·iósak kivételével, zárva voltak. Igy csak kívül
ról tudtam mí'.gswmlélni őket. Igen csinos a SamnrJay 
Béla Jmtikája ós a Lehr-patika, mindkettő a Rákóczi
liton 'an. A töhhi patika is, kiilön()Ben az Antics-patika 
u Városház-téren, csino..'! és izl6ses. 

• 
Vi'!szntérve könít.amról, mar igt•li sok kollegát ta

lúltnm egyiitt a Vadúszkiil'f kítn;húzhnn. Várakoztuk 11 

gyúló..'! kezdetére. Ezzel awnban némi haj volt, mint
ho:c~· eredetileg t•snk 30 40 részh•t>vÖrc S7Ítmítottak Í's 
n kíl\ i• húz l-gy kisebb 'tH'Iyiségét kéllzítctték elii. T iz ríra 
körül azonlwn már letJa/ríMJ 100-110-en 1•oltunk euJJÜtf 
t; 1gy nyomban látszott. hogy n kiszrmclt hd~·il-ég ezt 
n tompget nl'm tudja befogadni. Igy t\.Ztnn uem volt mit 
tenni: ittvonultunk a :G udvar jobb oldahin )t.,·ö nagy 
knvéházi terl'mhe. ahol az asztaJok köriil teJtpecltiink 
l('. A ezemkfu.ti falnál luirom n ztalt sobtiheu össze
toltak az elnökség rész.!re. 

Ponthan 10 órukor éljenzés közben mcgérkr o.ett dr. 
1'itéz Várady Lás?Jó országo8 t•lnök, 11rmetprónai Wolf! 
I.njos tírrselnök, 1.'iféz Kot•áts Aladár nlelnök, Grótf 
Gyula igazgató, dr. Makray László hajai kerületi elnök, 
1ovúhbá Szmik Gyula knrtúrsuuk tár~uo~úgábnn. Ez n 
terem is zsúfolá..o;.ig megtelt hallgntó8ággal. A jclenvol
tukmtk <"SSk egy részi•t it~m(•rem s így nehm·.cn tudtam 
kiJétüket megállapítani. A következök neveit mégis si
koriilt feljegyezni: 

Clier'PCnitz }<jntö Martono..<~, Domoko11 Jún0t1 Magyar· 
kanizsa, Ticily Béla Horgos, Arad11zky Istvim S7..abad
.kn.. Szávits Szilárd Szabadka, Ilicllter Jánot~ Smhadka, 
/vkotJits János Szahadka, Sueh/ár Albin Szond, Schu
t'tUlcher Zoltán Cservenka, Felter Jánoti Doro..qzló, Weiler 
Péter Bácsordas, Tarján Géza Nemesmilitics, Hajni.~ll 
Gyula Ujvidék, Rálay Dez..'!Ő Apatin, Samarjay Béla 
Zombor, HMg Jakab Csonoplya, Feltér István Bezdán, 
Szládk Sándor Bezdán, Forgács Károly Baja, Csávoss11 
Tibor Bácskertes, Jakab Géza Hercegszöllös, Sztojsits 
Dusán Kisk&ze,g, Saághll Viktor Pélmonostor, Prae
fort Ferenc Bácsalmás, Görbe Gyula és felesége Baja. 
Hauszlohner Irén Örs7..állás. Jeszenszky Ernő Bajmok, 
Schuch Gyula Ujverbász. Malwy Antal Hódság, Vujits 
SWilu Zombor, Harmuth Imre Regőce, lllin Dusán Uj
vidék, Volweiter Henrik Vörösmart, Antics György 
Zombor, Nagy László Zombor, Krausz Béla Zombor, 
Divild Jocó Ujvidék, Davidovácz Péter Csurog, Mészd-
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tOll Jó:lSef Borót·, Lemil'a!J Antlor Szahalika, Balogi 
Kornél Szabadka, Ertl Géza Swhadka, Bottlikné Ko 
vássy Mária Sz.abadka. Várady Béla Szwbadka. Bren· 
ner Dez.ső Sz.aba.dka, Létmányi lsb·án Nu.gyféuy. Kdl· 
mán Jenő SzenttamÚ.<\, St(l(/ler Aurél Puli<'"lrfiirdő 
Flögl Antal Zsablya, Gebauer .Ervin Bács. Herrnau 
Lajos Zenta, /lg László Apatin, Hort'cíth Zoltán Der 
nye, Nikolajel'its Vladimir Szabadku. Hei11zler-G,1JU 
gyovámzky Aurél Zenta, dr. Bánffy Boldizsár Zenta 
Putsay Kálmán óhcesc, Sóty Ferone óbcct!C, Hecsk 
Tamás Gombo..'!, Pekló Tibor Monot~torl"l7,eg, Széfintl<' 
Jenő Titel, Huszát/h Líu~zló Zenta, Pacsu Kúroly Apu 
tin, Keller Béla Kishcgyt•K, Voul K. Lajos Szentfiiliip 
Szolomcínné Poli l'lm llo1w Bíwsk<·r<~túr, Krausz Fc 
rene Hódság, Markovics Antal Bíw.'-lfiilllvár, Quintu 
Mátyás örszállús, Scherer HPnrik Vajs?.kn, Lehr .Jt\-kat 
Zombor, Lehr János Ujverhász. Petercsifil Miroszlá 
Szilherek, Zwick Rezső Adu. /Wrtf Béla Paripás, dr, 
Szemere Pál Adu. Damján Józ._-.ef Buja., Smetykot• Mi 
Ján Csurog, Filipot•ity Miludinkn Swnttumíts. Fábiá 
Géza Katymár. lleitl'r lsh·án, llreuer Antal C:-;erveu 
ka. Kálmán Géza Kerény, Jfichl'ls Gyula Pjvidók st 

A gyülélit dr. 1•itéz Vcinu/y Lús7.lú nyitotta meg. 
- Nem tud az ember elfoyultsátl nélkiili lenni, mi 

kor rálép az Ö11i haza fijldjérc. EI11Ö sza1'1ml.· az Bt/C 
Urához .~zól, mert megeti[Jedte ezt a J)(1rcet élnün~ 
de má11odik .~zat'!mk, a köszöru•t és hála .~za1·a, !'itt' 
nagybányai Horth.v Miklóshoz, Kornuín.vzó Urunkho 
.~zá/l, aki mimlen ma.cJYar ember .~zerdetN kiérdc>me/1• 
bátran, bölc1ren b igaz.~áfJOsan 1•ezette tlemzetét a nw. 
próiJáltatcí.~ok köziHt. Tcí 11ol cíll tőlem, hot/Y itt polifi 
zá/jak, ez nem célom, mimlameffett, mikor nw a dé 
vidéki kartár.mk kijzijff -ahol fijiJlJ{élc ncmzctixc;tl t•r 
képt•iselt•e - megjelenek, .~ziiksétJét ltítom, ho.cJ.V tegyc>. 
néhány kijelentést. Ezt anndl kihmuelJlJen teszem meJ 
mert az, amit mmulani ki!•cínok, etJ.IJben az or.~zcíg kol 
mányzatának a pro.cJrrrmjn is. Mimlenekelőtt mondjuJ..· • 
l~ nemzeti H iiiZek('fJYet. (A köz(in:.ég fl'lúlh·a mondj 
..Hiszek egy Istenben. Hiszt•k t•gy ha7ilban ... Amen!' 
A magyar szentistl'lít~i eszme, ez az országfenn/ari 
gondolat, lelwtö1•é te.~zi, ltog,ll e haza határain IJeliil 
rmí.~ nemzetiséfll1, luírm-l{IJ 111/l'll'Nt IJeszélő é.~ luírmel 
templomban imádkozó álfampolglirok egyerdotJIÍak l~ 

tJYenek veliink, luíntódd.~ m11kiil kern11ék ken,~~c•riik 
ha lélekben a közös haza hű fiaimzk érzik ma!Jukat. 
cíllamvezetésnek, a kormáuuzatrwk C'fl.lJr'flen célja, ho~ 
f..' határokon belül minden dolgozó, tisztellllégben élö en 
IJer boldogook érezze magát. 

Ezután rátért a folyamatban lévő délt•if1éki itJOZI 
hís kérdésére. - Akinek nincs vaj a fi•jht - mondod 
- az nyugodtan nézhet müködé.~i entJedélyénék kéré 
elé, zavartalanul továbbra is g,VÓ!J.IJxzerhz lehet é.~ hi 
fokolhatja patikáját. Aki meglJOtlott, l'i.~elje a köt• 
kezményeket. Szólni kivánok métl a z.~idó UYÓ!I!Jszc> 
szek iigyéról is. Ebben a nehéz kérdésben, mitlt <'!1.1/C'S 
leti elnök, kizárólag a tört•ény alapjcítt cUlok és a tö 
t·ény szerint fogok ezutcín is cselekedni. A heluzet ~ 
hogy 1942. május 3-ig minde1~ zsidó kartcírs t/YÓgyszJ 
tárát szabadon ruházlwtja cit. HotJ.V mcíju11 3-iktt ut 
ezen a votaalon mi fog történni, azt nehéz lenne 
megmondani, de euyébkétll i.~ erröl IJe.~zélni a plén 
eU>tt nem alkalmas. Tudomcí.~ul kell fellát 1•enni, ho 
mindaddig, mÍ!I a zsidó 1'allá.~ú 1/YÓ!J.IJ.~Zerészek !IYÓ//, 
szertáruk tulajdonában állnak, az Egyesület részé 
mindazon jogokat teljes mértékben élt•ezik, ami 
egyesületi tagokat megilleti. 



- NvomatJI.kal J.·hem a Kartdrsakat - folytatta 
Vdt'<ltly olnök hOf/.11 a politikát IJfzzák reám, mert a 
lcyllclyese/JlJ, ha a yyó{J!Jf1Ze7·ész nem politizál. (Fdkiúl
túsok: LT g~ Hlll, e gy \an! l ~fi állami J.:onccsszi6nak 't' (l· 

uyuul.· a tulajdono cti és ezen keresztül jó t•agy rm;.<o;z 
so1·sunk a~ állam 1.-ormcluyzat Mnue-J:edrétól {iig g. 

gzutím rútért az al t mílis j>roblémdkra. \ dé h idé ki 
knrt{u\'.a:kunk 'olt kanwrdjuk, az anynonz{tgban 11ine , 
de reméli. hog~ még t•hhon az csztt•JHIÖht•n kil7..elehh ju
t u nk fL uH' g\ Ltlúsulft" felé. Szük,.ég \'H 11 a kamarú ra., 
hog~· u kal'l l'<'l(•mt>l.iiik {~ mPgh<l('Siiljt•nek lll'lllliinkt•t. 
r'l'ups!) l~ppígy !'Ziiksóg 'an az új tH fogó !I!JÓ!I.IJSZCI'I;· 
szi tiil'l'hll/f'l', hog~ IL joghizonytnlnnsftgok Jllt'g><ziinjc
Jll'k. K iilön nehé~.ségel, \'annak az (jue!IYÍ jO!I körül, 
amclr mi tagadús - e ak ngyugláhakon úll és min· 
don eg~ es átruhúzÍLs a minisz.t('r teb7.ésétől fiigg. Azt is 
su•rctué-nk. ha LL gyógysz(\rtá•·n.knt minél hamnritibh 
It it~liHizisol>k<Í lehetne te uni, mert mn n z a hch7.ot, hogy 
n g~ óg~ t;Zf'résr. hit<> It JH'Ill kap é.-. így hel t> 'nn hajb·a a 
nngyk('reskPdok '!lb'J mús hiteinzök karmaiba. Ez nz 
úllnpot 6('111 a k1iwgé,.zségiigyct, sem nz pgyón holdo
gulását nem 'isú előbbr('. l\l('~remlítcttc még a 111/11[1· 

díjinlézet közeli mogvnUhitásimak remény{~t nZ?.al, hogy 
n tc-n·e:.r.o~ L zerint n ll) ugdíjjárulé-kokhól PrOOÖ be,·étcl 
vnlószínuleg a ~n·ógy::-.wrtárak hlteléJwk megoldilsúra 
fog HZOlgitlHi. \ {•giil szólott a G.IJÓtJyszerészck Orsz1Ígos 
.fá(tlfi Afa}Jjúrríl (a <hó.iúról), kilunch·o ennek az in
!úzmónyJwk - unll'l.l/1?/ dr • .AtzN Efcmh· minisztcri fa
n!Ícsos o{lf /Jijfcse/1 1ls olto.ww l't'<:el - C'!IJII'diifúllóan ér
ftlkt·.~ I'Ofttíf. ;l/o:-;1 tft•riilf ki, /iO[J.II mi{}jen t'lőr('(IÍIÓ l'Olf 
Alzél /;'fe/llh, amikor r1 Uyóia p{nzét húza/t/){1 fektcllc, 
mcrt lcíljuk, ltO!I!J 11 11!/II!Jdíjillfézet rafi!IOIW sta/Jilan 
Nm mt:!Jalapozoa. (Xngy t.nps, ft'lkiitltil ok: f1ljetL .Atzél 

Elemér!) 
\'em kére/~ 7' ölelek l'fllJeilrl - fejez to bo bos7A}

dl-t dr. l'itéz Várady Lá,.zló - mint ószintc•sé[ll't é.;; bi
... almat. 7'i mCt/ foujcitok llífni, !tony ltíísé!lcf w/ok IICk

tel.-, nmirrt csl'ré/Je l11istlJ1el kérek. Onzetlc11iil cíllok a 
marwar U!JÓt11JSZt'rbz-J;özélet szolgálattíúan, tehát c/
'l'fÍ1'1wtom mimlt•tt lwrtcírwmtril, 110!1.'/ ünzrtfeniil lánw· 
yasson. Odllüzlöm a wiltí jelcnlé!'Ö l;lpi•itwlöjét, s kérem 
támoaassa ő ;,.., a f)éfPidék kérdéseit, hO!I!l a kihonta
koztis é.<~ u IH ilfrszkedés mintll .~ínuí/J/J ll'!I!/CII. llcírki jijj
jön hozzánk, /,ész~c:f/f/1 l mc!lllflllflatom, mindt•tt jó szót, 
jlí tatttÍ('Sol kijszUtll'llcl rc.~ziink, IIIC'rf t'!J.I/Ctlrtl jrisza
t•lwl.·, hoti!J mimlent a küzh'l és semmit sem ma[Jilllkht! 
<Nng:,· tups!) 

l•~zuHtll jrt\nsolja, hogy alakul.iou llll'g a cléluidc;ki 
kcriilel éR n 'l.eméh i kér«lések egy:-óge;.; eli11tézl}>«~ t·él
jáhol l,uldjcnek ki jelolőiJizotlsfÍ{}ot, lnt'h he a kön•tko
z«íkct ajfmljn: 1Jomm1ko.'l Jáno,., O rossinner Kúroly, 
Jlecskó '!'.unás, Jlon·<tth Zoltán, llttsz<iuh Lfu;z.ló, Ili11 
Dusán ós J,rhr Jnknh. 

A kbzg~ ülés eg~ hnngitlu.g ho7..zríjárul n jel1ilöbi7.ott
súg kikilldé::-.éhe7.., majd e/r. vitéz Várady László uz iilóst 
10 ]ICJ"{'I'O fc•]függp zti. 

SziineL alatt a jPWiöbizotbág féh·o\·omllt l,,.., mcg-
ulln;pítottn a lit>lút. .. 

Sziiuot ullm ismét dr. 1·ift;Z Vtir{I(/!J Lúszló nyitot
tn llll'g' HZ iil{~st, lwjt•leBlctl(•, hogy U jcJÖ\Öbizotbúg 
lllllllkft,ia t'I'Nimén~ os yo\t &; <•gyhangú IIH'g\'Ítlasztítst·n 
a kü\ Ptkczü kurtítrsakat jc\1iltc: el11ük dr. Maknt~· 
l..úszlú hajai g~ óg~ z.;zcrl>sz, u 'l'olua-Bnja-\'iM•ki kt>riilet 
eddigi olntikP. 1'tírse/11Ökök: Szmik Gyula ObccM', M i
Phl'ls <l~ ula l jyidék, Smnnrjny Béln Zombor és Ueisz-

ler- .yurg')·o,·á.u zky Aurél Zcnla. Titk(irok: Pulr.;t\S 
Kálmán, llin })u án, Oro inger Károly, Lehr .Jakab, 
.Antics György, dr. llánffy Boldizsár &s ] ltts7ilgh László. 
V ál a zimányi reneles la[Jo/,·: H<•c.k \'ihnos Palánka, 
Domonkos János .Mn~arknuizsu, Ht':(•skó 'l'mnit Gom
bo·, Horváth Zoltim J>emye, Joszenszky Ernő llajmok, 
KJruus:u .l!' ere ne ll ótl :tg, l.~étmún~ i l t\ ím Sznbadka
Xagyfény, ifj. Lárem•z Lúszlú Júno halma, Prdort Jú
zsnf Bú<·sHhnás, Putsn~· Kíllmftn Úlll'CS<', l~úta~' Dez~ö 
Apatin, Schuk Gyula Ujwrh{u-;7., Schumaeht•r Zoltilll 
ÜSPI'\'Onka, S:r.Miugc•· ,Jenő 'l'itel, 'l'it'hy Béla Horgos. 
J(özponli válaszimányi La[lok.: lle<·k Vihno" Palúnka, 
llorvílth Zoltán Dcrny<', llin l>usún lijvidék. J{criitcli 
cúlaszt mcinyi póllagok: Keller Uél a Kishegy os, Lang
hol' Gé:r.a Tovolya, ~l( zúros ,Jú:r.set' Boróe, Schadi ,Jó
zsef Szabadka, Hclnwhlítr Albin Szoud, Sdtvic,. Szilánl 
Szabatlka. /{(jzponti l'fÍ(asztnaínyi JHÍIIatJOk: Gro><singcr 
Károly Ujvidék. dt·. Búnffy lloldi~ .... ár í'..cnta. Szávics 
Szilárd Sz.ahadkn. 

A \'ÍIIaszlúsokhoz Putsay Kálmán és Brenner Dez...,ö 
kartár,..ak szólaltak fp}. A közgyülés a feWlésnket egy
hangúlag elfogadta. 

IJr. citéz J'árad!J László folkt;r!o az újoumm meg
yfi.Jnsztott dr. Nakray Litszlót :LZ Plnüki s7.ék clfogln
lúr;ára. 

/Jr • .1/akray Lúszló úgy n magn, mi11t n mcgn'tlasz
lott társeluökök és vúlnsztmún~ i tagok nevében meg
köszöni lUZ újonuun alakult kPriiiPi tagjainak a hiza~
mat, kijelentve, hogy csak Úgy tud dolgozni a köz érde
kében, hn a kartúrsuk túmogatjúk. lsh•u úldiu;út kéri a 
km·ület munkájára. 

Ezut:íu németprónai Wo/ff Lajo~ orszúgos társ· 
elnök, a Budapesti Gyóyyszerdsz 'J'estiilet elnöke emel
kedett szólásra. .Magyar ,;zívo miudí•u mclt•gi>vcl üth·öz
li n megalakult .kcríilctcl, mo t, mikor a rablánc el
szakadt és az ~uyaol'l'zúg grógyszcrósztitr~nclnlma bol
dog örölillllel egycsülhc.t a vis zntérö Délvitlók gyógy
~-owré,.zeivel. Xéhán~· költői kópzciPthPn gazdag mon
dattnl szólt a gyógyszerősz hhutúsitról, nmt>lyct min· 
tlen egye:! kartársnak éreznie kelJ. ~lunkúra buzdítja 
a kartársakat és kéri, hogy no o SCitl'k nhha a hibába, 
mint aokan, akik Illinclent az Egyl'><iilettöl várnak. Az 
Egyesiilet csak úgy tc(je~;í//ieli !.'iitelc•s8étlt:t, ha cele 
szemben a tagok is megteszik a marJukét (Nagy tavs!) 

Azután Suchtár Albin uwgcml{•kl'zl'tt ~~ k{>t héttel 
czolőtt már mogiariott mmhori gyülésről és örömmel 
lútja, hogy a kczdcménycí'.ÓS nem volt hiúhn.való. A ke
rület megalakítása tc><tct öltött. ;.\ gyulés figyelmébe 
aj úul néhány alapvető gondoln tot, amelyek mcgndósí
tásra várnak. Igy: l. kéri, hogy n jugo :r.lúv jogszoká
sokból a magyar jogszokásokba vu ló cít menetet türelmi 
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idő k1izbeiktatúsúnll biztosítsák, 2. hagyják meg a Dél
vidMH'll a jc'J} miiködő Ya.idasúgi !I.IJÓlJ.IJSZ('r(l.~z-kamarcít, 
:l. léit·sítseuek !JiJÚ!/JJSZerészi iigyosztcílyt a belügymi
nisztrJ·inmhan, 4. k{>ri n hh·atalos árszaiJNÍn.lJ erl.llszerü
.,ífl:sét é.~ egy úlla11dú laksahizolt.súg megalakítúsúl. :í. 
a.wn s{•J·elt•m OI'Yosl{i-.;út, hogy a mag·ya1· királyi állam
l'a.wlok az 1!1-11. úprilis Hi. előtti va-.;uti szúmlúkat nem 
l'izeti ki, végill 6. kéri a gyógyszt'l't's:t.i muukaerők a.rm
kori biztosítását. (Taps!) 

Horl'áth Zolbín (Dernye) üdvözli az elnökséget é-~ 
kimondja, hogy 4I. két héttt•l P7.dőtt megalakult szel'\'e-
7.Rt teljes eg·és7..Óben beolvaod a most megalakult dél
l'idéki ke.rii/etiJe. 

Hecskó 'l.,amús (Gombo,;;) felhívja a fi,gyelmet ana, 
hogy n jugoHzláv kamarai tagozat iraltdráf meg kelle
ne mentcni, mcri g·azdátlanul ú ll. .J ava:<olja egy három
tagu hizotbítp; kikiildését az irattúr áh-ételére é~ reiHle
r.ó-.érP. A bizottságba H or Nítll Zoltán, M ichels Gyula. 
(·~ Putsay Kúlmún kiküldését k6ri. 

ll/in I>usú11 .iantsolja.: t!'gyPH a. kerüld lévéscket, 
hogy a. cléh·icli>ki gyógyszerészek últal a. jugoszlá\' ura
lom alatt fizetdt jóléti járulékok ilPlg'!'úclból adassatmk 
vis~sz\a,. 

'l'öbb f'p]s~ólaló JH'lll lévén, az l<}g·yp~iilet igazgatója, 
Gróf}' Gyula. emelkedett S"zóhí.-;ra, hogy közel háromórás 
11agy (•s sz{•Jps vonalbau tl~t·tott tú.iékoztató beszédét 
mcgt:ulsa. 

-- Ne/l(lz lenne most röt•iden elmondani minda.z/, 
ami 23 ét.• alaff történt, l'agy ismerfelni mindazon tud
ni l'alólmt, arnclyekre kartársainlowk sziiksé.11e Ntn. De 
me.rJPTÓ/)(í/om rö11iden é.~ tömören dióhéj/)(ln tájékoztatni 
kartúr8aimat a lc!Jlonto.~alJlJ doluolaól ·kezdte szavait. 

Ezutún igen l>lwzl'tes, folyamatos ismertetést aliott 
a ll'.rJaktucílisaiJlJ proiJ/émákról, aBwlyet. a1 déh·icléki 
ka d ú t\..;ak l"P~7,ii It figyplcmmcl hallgattak n> g ig. Első

sorhaB utalt an:t, hogy milyen törvémy és milyen ren
dPIPtPk alapjún miiködik ma a gyóg·yszPré:-<zei. Rés~lc
tcsen ismertt>UP a drl!1•idéld i.rJazolás körüli teendőket 
Í's nynnullékkal l'Pihívta :1, knrUmsukni, hogy kiYétPl 
nélkül núnden C.fJ.I/I'S déll'idéki kolle,qa kérje igazolását 
11/l:l/ akkor is, /w l'sctle.rJ ('.ff.llik- másik olmuÍII.Ifa hiríii.IJOZ-
1111. I<izt uiólHg pótolni leh1.'t. csak hinltkowi kell e!Tl' 
u kiiriilményl'C' a két·Yénybeu. OklP\'Plek és egyéb hizo· 
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Minden papirárút gyártunk és 
raktáron tartunk, ami a gyógy 
szertárban szükséges. Modern, 
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Impregnál t-kar t on ken ö c sd o bo
zaink, valamint tabletta
dobozaink és porfal tkarton
jaink is közkedveltek. 
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uyítványok csak eredetben csatolhatók. Azután szólt a 
bérbeadcí.~ é.'l kezeltelés lehető~égeit·ől, a patikák mai 
Plhelyezésének PHetlege~ megválioziutásúról, a kötelező 
könyvvezetés mikéntjéről, az adózCÍS?'Ól, a zsidótörvény 
gyakor la ti n lka l!llazítsú ról. a g·yógyHZ<'rtÍI mk árus ff ás i 
körének rendezéséről, az alkalmazofiak munkm·iszonyá
nak sz.abályozásúról, a cukor-kiutalás módjáról, majd 
különböző feltett kérdésekre válaszolt. Schuchtár Albin, 
Orossingc?' K~í.J·oly, Sótily Fcreuc, Rrtl Géza és Heeskó 
'ra:ruás intéztek hozzá kérdéseket. 

Azután Gráj'j' Gyula igazgató I'PihíYta a kartársa
kat a törvényt•k ('s J'endelctck tunulmúnyo,zúsára, meg
Pmlítve, hogy H dr. Atzél Törl'éii.IJf/,IJíí.iternén,IJ, valamint 
oz előírt könytwk tartása kötelpzíí. lt'ig;yt>lmébe ajáJJL 
Jotta a kollegáknak a dr. Atzél: Eyészségii.fl.lJi közi.Qaz
!Jatcís kézikó'nyve címií háromkötch·~ munkát, amely al
kalmas arra, hogy a jogi ismeretekben járatlan kartár
sak tájékozódj.auak a magyar ,iogviszonyokról. FclhíY
ta a résztvevők figyeimét arra, hogy Budapesten az 
f•gycsületi I';Zókhúzban töb1b 1wndéa.~zoba áll a vidéki 
kartársaJk rendelkezésére, végül a különlegességek elleni 
kiizdelemrnel kap(•solutban bcszúmolt a NOSTRA-maz
galomról és a mosi újjászervezett 1'erla szövetkezetről, 
melyek a kar !Jazdasá!Ji megerősödését szolgálják. Ré~z
lete,~en elmondotta, hog~· milyeu elvek alapján kívánják 
a 1'1.'rla szöYetkezetPt a kar érdek{>ben munkába állítaui. 
Kérte 1ac jelenlévőket, hogy minél többen jegyezzenPk 
1·ész-jegyet ennél a kari intézménynrl. (Az egyidej(Ue,q 
kitelt rész-je!J.IJZŐ í 11eken szám os je.rJ.Ifzés történt, Í!/.11 
Gr/Jauer Emil IJcíesi kartársunk c>fl.lJ)na.rJ'a 25 Tész-jegyet 
ierJYzett!) 

Majd részletel'len válaszolt azokra a pontokra, ami
ket Suclttál' Alhin kollega terjesztt•tt Plő. A Gyójával 
kapcsolatban pélliakép állította a. gyűlés tagjai elé dr. 
Atzél Eleméd, aki1wk élete a gyógysZ<'l'ész-ifjúság ideál
ja kell legyen. Képzettsége talán a legtlagyobb az or
szúg köZitisztviHPiői kiizött, mindamcllc>tt ma i!'! gyógy
szerésznek érzi. magát és mir1den igyeker-ctével a kar 
j'p)pmclkedé~{>t é~ .i~wát szolgál.ia a kör.Rrdek szigorú 
figyelcmJbcvéte lével. 

Gróf! Gyulát mindYégig érde-kfc>!-lzítő é;:; lebiline'8elő 
lwszédl' végén H köz.gyülés résztvt>vői mcgtapsolták. 

* Ezután dr. l'itéz Várru/y László még néhány sz.ót 
szólt a Te1·la megHzületéséről, ~.z újjáalakítás szük~é
gPsségéről, s az,t a n>mt•nyét f'e.i<>z11' ki, hogy a kartársak 
támogatásával rövide~en igen nagy ÜZCimmé fogja ki
n iilt i ma gá t. 

Schumacher Zoltán feL<>zólalása után dr. Makray 
J...ú,··zló indíh·únyúra :t közgyiílés siirgönyill'g üdvöúil~ 
te 1•itéz Kereszte.~-Pi.~cher Ferenc bt'lügyminisztet•t, 
Húman Bálint kuJtm;zminisztert, dr . . lohan Béla és dr. 
Bonczo8 l\Iikló~ hcliigyi államtitkúrokat, dr. Atzél Ele
m(•J' mini>~zÜ'J'i tanúc•sost, tovúbbít Zombor, Szabadlw 
(',~ U jl'idék főiHpúujaiL 

Rzz.el a1 tárgyHorozat kimeriilt. Dr. Makray elnök 
megköszönte a tagok részvételét és az iilé.'<t délután hú~ 
romnegyed kettő ót·akor berekesztette. 

* Beck Vilmo.~ t d 1•olléte bizon.lJOsrnén•íí. feltűnést kel-
le ff, annál is inkáúiJ, mert a németajk/Í kartársak köziif 
számosan vettek részt a gyűlésen. Fel kell tételezni, hogy 
a tdl'olma1'(1dás csak J•életlenségiJől tö1·tént! 

* Az ülés résztvevői közül köriilbe>liil 80-an a Vadász-
kürt-szálló nagy éttermében rendez<>tt tát·fml.'ebéuen vet-



tek r&-zt. ahol kedélyes diskurálás közbell u•lh•k az órúk 
minuaddig, míg a vonatok indulási ideje el nem érke
zt>lt. 

Dr. 11ith: Várady László - Wolf! Lajos és Grófi 
{l y u la kís(•rl'lÚhl'n - ~omhorhúl ll j t•idékre n law! t. 
hogy megtekintse az ottani gyógy.;zeré,.;zi jcllegü szö
Ydkczetet. amclyrwk 1.'-~dlcges átYételi>ről sz(, lehet. 
Vitéz KoiHíls Aladár ellenheu egyenesen hazajött Bu
dapestre. 

A zombori alakuló közgyíí/és megerő:;i telte 111 ind-
71.1fá.iunkf)(fn azt a hitet, horw a déiPidéld .Cf.I/Ú!I.IJS.zeré
szek kO'InOl.IJan érdeklődnek a közür;yek ircínf és az or
száll .Q.'JÓfJJJSzerésztársadal ma nemcsak nagy erőg.lfara
podásm tett sze rt az ő beo! vadásu!.-kal, de m i nősért ile!! 
i.<~ nflll.ll nyereséget }eleutenek a kari élet számára. Ilyen 
népes ll.'JÍifrls mrly orszár;os l'iszonylatl)(ln is erwediil
á/lúnak mondlwtó. Mern·an tehát a remény arra, hOfi!J 
e.z a ~W!Jll kerület sz(:J) és credn~ényes n11ullaíf {O!/ n jö-
vőbeu ·t-é.(Jezni. Dr. Szász Tihamér. 

<Jrörnteljes családi eseményt jelenthetiink a Szemle 
olvasóina l.-: Sz e 1J e ll é d y László professzor felesége, 
G a á l .Józsa dr., az elmult napokúan em1 ertr;szsé!JCS fiú,
gyermel~kel ajándékozta meg a férjét. A fiatal anya és 
gyermeke kit iinő C!fészséulwn Ntn nak. 

A Szem/e szerkesztő~ége szeTelettel köszönti a kis 
Sz e b e ll é d y Uézdt és szívből gratulál a boldO!/ szü
lőknek. 

• Tábori postai levelezőlapot hozott (r, postás. D r á v a y 
J á nos f/.IJÓfiYSZerész-zds.zlós iilh·özölte szcrkesztőséuünk 
eyyik tagját a keleli harctérről. DráeaJJ kartársunk 
- aki az Brwer-eég proJ)agandafőnöke - már hónapok 
óta kint l'(ltL az orosz fronton, ahol az egyik P[!észsé{J
Ü!!Yi oszlopnál teljesít szolgálatot. 

• Lezárult· a nyári szezon, a nyaralás l'éget ért. Bala· 
Ionföldvár vendé[lci is hazaszállingóz+ak m<Íl\ csrllc a 
!f!JÓ!IYSZertár maradt ntJitNL. Földvár ''alóscí!JOS patikus 
nyaralóhely volt a n.lfá?"On. Itt nyaralt Vámos di6s
yyőri !ll/Ó .l/!/ SZerész lelesé!fével, J ó n ás d r. és neje 
Pécsről, Matt,. e r Kornél dr. Budapestről, G ács Attila, 
Sz e n d r ő Oszkár, A l bis i László és ide jöt t nászútra 
e!f.IJ kis praxi höfrJJJ is, aki alighogy letelte a !1.1/alwr
noki l'izsrJát, oltár elé lépett egy főhadnagy oldalán. 
/1'öldtuíron nyaralt d r. P u t n ok y I st ván kartársunk 
is felesé.(Jél'el s innen I'OIIttlt be egyenesen kato/l(hwlc. 

Meg kell emlékezniink a földvári patikáról, illetve 
annak bérlő iről, a R em e t e y házaspárról is. Kibérel
ték a földt·ári !1!/Ó!J.IJSzertámt, még pedig konzorciumos 
alapon. A bérlő tulajdonkippen R em e t e y Tiborné 
!'Olt, akihez felNílfNt jijflek le kisegíteni a frrje és a 
,,ezetése alatt cí/ló gyüjtőfogházi házigyógyszertár be
osztottjai. Praktikusan megoldották a. nyaralást mind
IL!Jájcm. A férfiak felváltva töltötték szabadságukat 
FöldvárotL. Délelőtt a patikában expediáltak, délután 
strandoltak, pihentek. /gy családi alapon m1ndnyájan 
jól jártak. 

A 11.11arató küzönst;fl .~zi m'sen ~·et te a O.IJÓ!/.1/SZedár 
üzembe helyezését és ha nem csalódunk, Remeteyék is 
me!lfalálták c' szdrnílásukat. A Remetey-házaspár kiilörv
ben közismert éx közkedvelt tagja lett Fölcl1'árnak és 

NEM GOND A 
Cacaóvaj hiány, 
mert klinikailag kipróbált és az OKI által 
engedélyezett pótszer e 

SUPPON 
globulus és suppositoria ltészítésére 

kiválóan alkalmas 
1 kg. ára P. 1· - · + 20 % fózisadó. 

Gyártja és forgalomba hozza 

SALVATOR gyógyuerüzem 

Miklós Zoltán és "Tsa Budapest, 
VIli. Baross-tér 9. Telefon: 135-276. 

• M. KIR. ORSL\oos Kozr:otszseooovt L'ITÚET 

C.4<b8/l941. 80ám •. 

Bude.eeat 

VIII. ,l!arooa-t<b ~. 

Poly ó 6 v i nu! JWI hó 12 .-ón drko•ott boodv<loJlY!l.>'a 
'rtesi tem, hogy a 11 S u p p o n 1

' elnevez,au lcdeli tmdey&t a ve~etéeem 
alatt álló Intézet ChOllliai OIOZtélya meevizOI!ál ta, A Vizogéle.t eredJo4-

~e ezerint n k<!ozitméey sajátedgai 6o állan461 a ldlvetke•Okl 

!OlloO: kalcaóvaJszerU !Cr1otályooodlle1 pont• 47.5 - 49.0 c 
Szag : vaniliára ea1lékutat0 Olvadáal ~ont 1 51 • 5}0 o 

Szin : gyengén sárga S<>vozáa 1 3.2 

E:azter!zd:t , 183 
A kéoz1111111~ gyuráasal :rorwi.U tupok áo gol36k 

elOlilli tására ooak erOo hllt6o után aJkalilila. 

A megejtett Vizsgálat erecllléeys követk.,.t<!ba 
értee1teo t. C11!let, boe;y készitmé~e a "4.925/l9U. XV.B.I!. ••W. 
rendelet élapJán gyógyozerok elOlilli tására llab.6vaj helyott Visozav<>
<láaia felhasználható • 

.\ 8tJOU .. tl101141.'1! MAa'fAA 
.. Al:MANVI".fi:IIT\JDOM.MVEA~CW 

ll. oz. BELKLINIKAJA 
.._.""'""'"o"''-••
VIII.,.taenllflr61rl•uto• •e •• 

vi/. tt 

112 . . 
. ,.,. .. _ 

.. s a l v a t o r 11 gy(r:yezeri.eem D 't k l ó a Z o l t d n ás Tea 

cér.noJc 

Budapest a 

llól1rott., 111:1nc a U.l'lllc1 .. H.Ud.a,y P't.or tudo

mán,ye8)'8\ea ILsz.Belkl1nikdjánalr tgazeatóJe lpltOloza, hoe:Y az Cnök 

által btad"8j pótláo.!ra khutttt IU>J"OIJC&l e1<14llltott yfgbólkupokat 

k1PJ"Ób4ltuk. azot:bdl a batóanJ'a& ldfcpetalan feloci'Yódácát fozlyltt8&: 

•• k4roe. "'*Q btlJ"i 118(ltd hatalat nem t.apaeaMltwM:. 
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szinte egyhangú óhajjá 'l'ált, hogy jövőre is ők lássák 
el a vendégeket gJJógyszerekkel, illetve kozmetiku
mokkal. 

• D r. A u b e r László Jwrlársunkat, aki egylwn re 
gyészmbnök, a Budapesti .Mérnöki Kamara felvette 
tagjai sorába. Népszeril Jwllegánknak, aki már több ér
tékes frá.~ával iin•cndeztette nwg lapunk olvasóit is, ezen 
új poziciójához szit•élye.~ üdt·özletünket küldjük. 

* Az 1 és 2 p e n g ó s ezüstérméket pénzügyminiszteri 
rendelet alapján bevonják. Magánosok ezeket az érmé
ket foluó é1'i notJember hó 80. tklpja után, állami é.~ 
eguéb közpénztárak december 31. napja után fizetésül 
elfogadni nem kötelesek. 

• 
Nyolcvatwdik sziiletéstwpja nllmlmcíból melc'!l iin

tleplésben részrsült Bozó Géza karlfírsunk, a lnulapesti 
gyógyszrrésztársadalom közkedt,elt "G é z a lJ á c.~ i"-ja. 
A Budai G!JÓ!IlJSZcrészek .A.~zta/fár.msrítl" folwí hri 8-án 
Cfi]Jik kedélJJes lmdni 1•emléulrilJeu n é mct p r tj 11 a i 
H' o l ff Lajos testületi elniik 1'ezetésé1·el remfl>zett l'a
<•sorát Bozó kartársunk lisztelclére, aki nuír 66 t;t•e nu1-
ködik a ti.IJÓgy.~zerészi pál.ván. Az iinm•pi bmtkt>ftcn több 
po/uírklj.~zijnfő htmtJZOlt el az ereje teljNJen és csodála
to.~ test i é.~ .~zellemi frisse:~séul)(•n Iéi' Ő Bozó Géza kar
társunk élleté.~él·cl, aki n Matmaror.~zá.tJi GyótJYszerész 
EtJJJe.~iUetnek és a Budape.~fi G.IJÚgyszerész Testiiletnek 
etmartínt tiszteletiJeti taflja. Az iümeplht szet~ior kar
Mrsunk nt.etJhatottmt köszönte meg. A 'l.'acsorán a szép
nem is tUlfiY számmal t•olf képrisrl?•e h n legjobb Ium
Dlllat uralkodott. 

Géza Mtuánkat ebből az nlkalomból mi is meleg 
szeretettel köszöntjük. 

Gy6gyszerészgyűlés Kispesten 
A pestkörnyél.·i keriilet ki.-p!'Sti 6,..; n1..zal S7.0IURzédos 

lwl,rsi>gekben lakó tagjai szeptember hó 4·hL t sto 8 Ílra
kor jMsikPriilt összcjön•tolt tartoUnk u kis11CSti lln1Íts7.· 
t•Rárdfthnn. A l1arútsúgoR {·~ hangulntos Pst jclPntöségl:•t 
niivelte. hogy u:wn Kispest {•s Pl·.~tszenft•rzsébet polfiár
mcsterei iB mt'gjelcntek, dt• rúszh·l'tt nt.ita n Mn.gyar
nrszági Oybg~o,szt·ré·sr. ggyt>siilet Plniikl': dr. ritéz Várndy 
László, mhnrtprónai Wolff Lajos túrseinökkel és 
Gróff Oyuln é· Preyer De1~-;Ő iga7.gatú, illetve főtit
kárrnl egyetemben, továbbá SzerlttJáli Dániel é..- .Molnár 
Antnl, n ])estkörnyéki keriilt•t t>lnöke, illetve alelniike is. 
A megjelent kartál"l'ak száma köriilbeliil :i5 lehetett. A 
e7.aksajtót dr. Sztísz Tihamér képviseltt•. 

Vnosora után az első felszólnló .Molmír Antal volt. 
A budnpesb·idéki kerület ne,·ében S7..erett•ttel üdvözölte 
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R~THY 
enyhén hajtó néntabletták 

M...- alitiYit6oú IllYOli n,n, o~o laxanoak ko•loiHcHSja. 
A4eorp!IY Wlfort6tlonlt61 Eredoli csomogol6s 50 '" 100 tobi, 

.Y. SZEMLE 1941 

Kito~pest é-s Pestszenterzséhet polgitrmestereit, akik ll 
tónak talititák a gyógrszerészek összpjiivetclét, h 
azon m<'gboosiiJé.,.ük ki ft'jozóseképpeu személy (}Seu 
megjeleujenck. űdvözíilte to,·áhhá a l\lagyarors 
Gyógy.-zerész Eg~·(!@iilet elnökét, társelnökét 6,., a lll 
jelent kartársakat. 

- Régi szoktis szeríni - moudotta- ös.~zegy!1ltl 
hogy bajainkat egymás kiizijff megtár.t~.llaljuk .~ ha ~ 
ki i.~ fakadjunk a nehéz metJJJróbáltatá.~ok ellen. ~ 
juk, hou,11 az a tlflflll Imre, nwly kcmfinensiinkön ( 
érettünk is fol.vik és t;ppen ez1;rt cíldozatokat kell n 
den magyar embernek hozni. Nem is aka.runk kit 
előle, de ItiR/y ti.~zteleltd !.·hem a fdl'fte.~eket - é.~ 

rem ennek tolnuícsoltí.~tira az itt me.tJirlent országos 
t~ök umt - hotJY ezt n ferllf't tc•tJYék méllán,IJOs.wí. 
úgy érezzük, hot/.11 kiszolgállatollak l'a.tJYUnk bizon 
ronnlakon. A kihterheket, Haj no.~. ma t tilzolinn kell 
.,eljiik {~.~ IÍtl!l érezzü!.·. iti az ideje, hoyy ez ellen ,., 
kező lt~péseket fl'tJ.IJiink. 

Ezután s7in·átt•ttc. hogy az. adóhatóságok ré..,z 
n.agy erőwl folyik n gyógys7..crós7..ck adójának ft>h 
lése, amiwl kapl>tiolntban sok sérelem ós méltchlytal 
SlÍ!J éri n gyógyszerí•SZRket. Szín·úh•f'Ú tovahhá fa~ 

bujainkat s elmoutljn, hogy amíg n gyúgyúrnnngyk!'l 
kedők árnit t'sak az {u·knrmímyhiztos szwbályo73.a., a 
tnksúuk lényegeseu houyolnl\nhh mtíclon ~ tiihh hi 
tal útján állapíttatik nwg Í's PZ fokoz1.a a nehéz..,.(•g 
Tudjuk azt is, hogy amikor a holiigyminisztl:•t'ÍUJI 
gyógyszerek árát omcli, nehéz lwly7..ctben van, m 
ahogy a tnk!!n emelkedik, a kö7.gyógyszcrellátás ré· 
a közülete-k kiadásai is t'lnelkednek. Jlindnmellelf 11 
kell találni n mrídját, hogy a fll/Óti!Jszertak.~át az IÍ 

láno.~ drátJilllÍS mért•t>nel..· tiii'Jifelclöen és minéliHmwr• 
rendrzzf>k. Űth•iizli dr. l'ift;Z rtinul!J Lúszló elniikiit 
ból az nlknlomht'Jl, hogy a Ter/a .~ZÖI'etkezetlJen szt 
pet n1llalt, amit a gnzdasúgi kismlgúltntottsÍigl 
elleni első komol)· lép(,stll'k tart. Ezutún konkrét a 
í>érehnt>ket t.('tiz szÓYÚ · kéri a jelenléYÖ Wo/ff La.i 
mint a BndaJH'st i O :r<h:yszt•rt'.sz '1'1• ·t iilt•t eluiikt~t. hl 
elsösof!han ők igyekt•7.u•nt•k ar. ndóhint,talokkal \'1 

milyeu sémáhnn meg{LIIuplltlui, amit aztán az ors 
többi adúhatóságui is alkalmaZl'..nnnk. Budnp~t kiirn 
kén IWidúul 11 pl'nziigyi hattÍsÍtgok 20--iJO szÍtz.n){ 
ha~zonkulesokut állapítmwk mPg, d<' ukad olyan Yid 
hPiy, ahol ~)(l szúznlt~kos aM,knlt•stúl sPm riadnak Yis1 
.Mi ezeket a tc•rhel.·et nem l1ír juk, {•p pen e1.ért ~'>r.iiks9 
az egPt.z országra kiterjedő t•g~·iintt•t íí megoldíts kPrE 
se. Ezután s7..ólt a ki.i7..elmulthnn kiilön nyomtntúshrul 
megjelent közismert h•t'\'f'7 .. Pt{•riíl, amely - szt•rintf 
sok gyóg~ szerészi IH'ohlémM nlt'goltlll na s Plőnyi)s l 
ne a heliig)·i tim·i•ra is. Sajnálja, hotlll a.z orszri\ 
tgyet'll7let és 1Htalcílmn o kari kijz11élemény nem méll 
ta a ferret oly fioyelewrr, mint nmilJJCtlt az meof?r. 
melt. Elnézést kért, hog~· t•snk a hujokat sorakoztn 
fel. de "t•étJre eg]Jszer mi patikusoJ:, nkik miudin m 
nak kbzíflinl.· on·ossrÍ{!Of, 111e{Jm011djuk, hogy mi fáj 
most eljött az idő, amiknr Imiunkra mi is mástól 
riink Orl'O.~SlÍf}Ot". 

lJ[olnár Antul után némcfprót~ai Wolff Laj~ 
laJt fel. 1\fpgkiisziint.P nz iich·iizlést és rámutatott arr 
gyógy.-zprÍ'sz-lllPIItnlitÍisrn. me-ly az összota.rtá..'lAal s~ 
ben itt-ott IIH'gttyiiYÍlllul. Akad gyógyszorés1., nki 
mond.in: .,m ;,s,.t lépjt•k l1e az Egyesületbe, ott c.~ak li 
díjat krll fiu•tni. Az f.'gJJesii/et nem nyújt semm 
1\lt-gn~·ugtathnt miudenkit: a mai vezetőség mús st 
lt>mhen wttt• át uz Eg~ í'.-iiletet. Azt akarjuk elérni, h 



mélyr61 jövő erőket is felbasználha...~uk a köz javára. 
után bizalmas tájékoztatást adott az adózási ütrYek 

láBáról, megemlítve. hogy Budapesten, bár rendkívül 
k nehéMég merült fel, sikerült 18 szazalákos alapon 
eseDezni a pénzügyi hatóságokkaL Baj volt a kollegák 
'" könut•vezetése vacy köt~yvvezetésének hiánya 
iatt. Nem győzi eleget hangsúlyozni: minden gyágy
erész vezesse pontosan az el6írt Pénztári és Hitel-

aplút, mert ha ezt nem teszi, nem lellet sikerrel küztleni 
túlfl(/óztatás ellen. Ha )Jontosan beírunk minden ki
ást és bevételt, nyomban kiderül a gyógyszerészi ha
n kiesiuy voltu. Ezután n kötszerkérdéRre tért rá ~ 

gyun<.~l'lak hizalma"' tájékoztatá..<~t adott. \ ' égiil a (;yójn 
n gyógyszeré.~zi liitel kérdésének kilátásait ismer

tte. majd rátért az árubeuerzé11 "eltézRégeire, megin
okolva, hogy voltaképpen miért is ,-ált szükBégessé a 
erla szövetkezet átvétele és kibővítése. A m(lgyar "Ha-
dát" akarják megteremteni. 

Ezután általános figyelem közepette Molnár József 
ispesti polgármester emelkedett szólásra, aki meg'
ös~nte Molnár Antal üdvöz.lö szavait. Köszönti, mint 
égi barátját dr. ''itéz Várady Lászlót s a megjelent 
yógyszerészeket. "A kispesti gyógyszerészek - mon
otta - kiváló polgárai a városnak, akik minden köz
aszntí megmozdulásban az élen járnak." Személy sze
int iH aposztrofálta dr. Zalay DeZ!!Ö és Gulyás Bettia
in gyógyszerészeket, mint barátait. A kar üdvére ürí-

i poharát. (Taps!) 
Ezt követően általános kívánságra dr. t•itéz Várady 

áazló elnök mondott hosszabb beszédel Mint rendMen, 
ost is - köziSIJllert f!ZÓnoki képe&>égével - magával 

adta hallgatóságát. Sz.élcs horizontokat átölelve mu
tott rá a nagy maa-Yar sorskértlésekre, hogy azután 
zekből levezetve, megvilágítsa a gyógyszerészet jelen 
jövendő helyzetét ,.Egy reneszanszban, egy nagy 

megújulásban élünk - mondotta - és elJ/Jól t~ekünk 
gyógyszerészeknek is ki kell venni a résziinket. A tár
~tadalmi elhelyezkedésért folytatott nagy harcban min
den réteg úgy kell tevékenykedjen, hogy megvédje Ra
lát érdekeit a köz sérelme nélkül. A gyógyszerészetet is 
ebben az irányban kell vezetni." 

gzután a jelenlévő hölaryeket, mint kolleginákat és 
patikus-feleségeket, továbbá a társasógot jelenlétével 
megtisztelő kispesti és pestszenterUiébeti polgármeste
reket üdvözölte, majd részleteseu kitért az est folyamán 
reimerült problémákra. Elsősorban Hzólt az culókérdés
r6l, megemlítve. hogy még fokozottoob adóz.tatásra is 
el kell készülni. A hadügyi kiadásokat a kormányzat 
csak ezen az úton tudja el6teremteni, mert a másik utat, 
a pénzszaporitást - amely a t•agyon.romboló infláció
IIOz t•ezetne - el kell kerülni. De még így is meg lehet 
védeni a gyógyszerészi érdekeket, ehhez azonhaJl elsö
sorban a gyógyszerészek pontos könyvvezetése szüksé
&"eS· Könyvvezetéw híjján boosléssei állapítják meg a 

Névváltoztatás l 

Maradék nélkül tisztán oldódik 

a "SALVATOR'' 
Ca le. acetylosalicylicum 
(Pulvis és granulátum formákban) 

Hosszú állóképesség, igen olcs6 ár a jellemzői. 

Gyártja: . Salvator• gy6fyszer0zem 
lucla,.at, VIli., Barou-tér t . Telefon: 1U-276. 

gyógy zerész adóját és ilyenkor bizony MOkszor az 
"aranybánya"-elmélet alapján. Szólt ezutím uz anyllllrel
c..~.Gtá.~ aktuális problémáiról, a köt.szerellátásról, a hi
telkérdés megoldállának lehetőségeiről, majd megem
lítette, hogy a vezetőség elsősorbau a kartársak gazda
llági meger6södését kívánja szolgálni. Ezért szervez.ik 
újjá a Terlát és ezért vállaltak benne vezet&zerepel 
Kéri a kartársuknt, jegyt•zzenek minél több Terla-rész· 
jegyet. O maga is 150-et jegyzett. Nem akar itt propa,ran
dát csinálni, de kijelenti, hogy nagyon átgondoltak 
mindent és amihez ö még belefogott ebben az életben, 
ha küz.delmek árán is, de száZ6Zá.zalékosau 4'!ikerült. A 
Teriának rövid időn belül milliós vállalatnak kell len
nie, noha egy ilyen óriáa-vállalat meg'Születése nem egy
szerű dolog. De vállalják a munkát. Kívánja, hogy el
hanpott felvilágosításai és szavai azoigáljanak az egye
temes magyar gyógyszerészet javára. (Taps!) 

Ezután még Budanovils Tibor, Grófi Gyula, Szent
gáti Dániel és Mol"ár Antal szólaltak fel különbözö 
rész.letkérdésekben, amelyekre cl r. 1•itéz V árae/y László 
adott többirányú felvilágosítá.<~t. 

A jólsikerült gyűlés rész.tvevöi a késő éjjeli órákig 
együttmaradtak vidám baráti hangulatban. 

lgazol6 eljárás a volt délszláv 
hadsereg kötelékébe tartozoH 
tiszti és legénységi állománybeliek , , 
re sze re 

A volt délszláv hadseregben különbözö rendfokozat
ban bizonyára több gyógyszerész is szolgált. E kar
társaink érdeklődésére sz.ámíthatnak az alábbiaJt: 

A honvédelmi miniszter 46.600/eln. 8.-1941. sz.ámú 
rendeletével a délszláv megszálláa alól felszabadult 
Délvidéken a megszállás alatti magatartásukra vonat
kozóan a tisztek, tisztjelöltek, karpaszományosok és al
tisztek igazolá.~i eljárás alá vondsát rendelte el. 

Az igazoJási eljárás megindítá.'lát minden tii\ztnek, 
stb. és altisztnek saját magának kell kén1ie, ha rend
fokozatát és tiszti, illetőleg altiszti jellegét a honvéd
ségben megtartani kívánja. 

Az igazoláai eljárást kérelmezhetik: a régi haderő 

HEXOESTROL-
néven hozzuk forgalombo CHINOIN Védjegytechnikai okokból synthetlkus 

oestrogen hot6su 

O ESTROPHEM 
lnjectio : 1 mg 5 omp. 6 1 kcm P 4.50 

5 mg 1 omp. 6 1 kcm P 3.60 
5 mg 5 omp. 6 1 kcm P 12.40 • Tabletta: 1 mg 20 tobi. P 4.-készltményünket ezentúl 
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izlésl's, valcílwn gyógy»zPrészi 1 árú ra Y aló .• \ készii lé>k 
PJ.n.·{·bHnt u kiizPlmnlthan lez:ljlott szabadalmi lwmu
tatón aranyoideve/et nyert. 

Burla1Jr'sl i O.iJÓ.IJ.IfSZerész 1'e.~t iif r'/. 
41()11941. szít m. 

ÉRTESITI'i:S 
Ujságírók Sznnatórium Egyesületének vényt>i tárgyában. 

I~r(psíf.iiik a 'l'<>stiilet L 1ag·.iait. hogy 11 <·ímlwu meg
tll'YPzet( Egypsiild 1941. Si'.*'JlÍPmht>r hó 1-é\'el úttért a 
Hznhn d orvot<1v1Í lasztús l'<'tHbzpr{•t·<•. BH ől az időponttúl 
k~:zcl\'C' ~'"ak azok n Y6nyeJ, szolg<íltathatók ki az T•;gye
Hulc( tet·hére. aml'lyt•ket az egyesületi \'Pllykönyvbc ít·
tak l't>l s ,ame]yp], orvosi színn \':tg-y néYhélycg·zővel t'l 
\'annak la( va. 

Budapest. 1941. '>ZJ!'PlC'mher :J. 
J{ o NÍl's üd i i n 

ÜY. igazgató. 
11. JVollf Lajos 

1•lnök. 

M a!J.IJ!t rarszári i O !JÓ.f/.IJgzerhz ErmPsii let. 
:!42;)11941. SZÚIII. 

FI~LHIVAS 

a gyógyszerészgyakornokok l'lhelyezése tárg)·áhan. 

Felkér.iiik lun·társainkat, akikuek g-yakornoktartúsi 
engPdélyiik vnn, <le mí11· gyakontokot l'l'lvdtl•k. Yagy 
gyakomoktartúsi <'llA'Pdélyiik JIÍues és gyakornok jl'leut
lH•zik gyógyszert:h·ukban. hogy <'lhelyE>zkedó.~iik Yég·dt 
iJ·únyítsúk ől<d PA'Yl'siildiinkhiiz. 'l'iihlH'n n111nak kar
túrsaink köziil. akik gyukomokfariási engedéllyel hír
nak, do viszont gyakornok még nem ,il'h•ntk<'zl'tt n:ílnk. 
Fontos, hogy pg·yn\.sz.1 a gybg.vsz~·ré ... zg·yakornokokat 
tanuimúnyaik l'olytatásúhan e7.últal is elősegít.~iik, má..;. 
t•ószt g~·akornnktadúsi eng-pdéllyPl bít·fl kal'társaink 
gyógp:z.crtúraikhan gyakarnokot kiképez.hc.-:seuek. 

Bucl:qwst. 1941. szcptem her hó 10. 

Gró/! GJJula Dr. l'iié.z VáradJJ Láiizló 
iigy,·. igazgatb. elnök. 

+HIR EK• 
- llymen. 01'/'ÍÍ Istvún oklcYell'l" (·pítészmPrnök f. 

hó 7-éu húzm;ságot kötött Bodnár Zsuzsa oldeveles 
g-yógy-:7.<'rÓsz úrl!'ánnya l. Ilúza-.:-:úgi tanukként sz<'l'<)
pl'ltl'k Honll1a JpnŐ buclapesti kartiu·..;unk é,-; Hár.IJ Dé
m•s mérnök. - Dr. Hen1ád.1J Lajos állami gimnáziumi 
tanú1· niHil vPttl' Poulot•i/.\ l•Jrna úrll'ún~· t, Pnulot•ils 
Gy11la pusztaröldvát·i kal'túrs11uk leúnyút Oroshúzáu. 

Ha.idu v;rz.s~het úrlPÚny, Hajdu Hugó Í"liH'rt nagy
draeli kollegílllk jp(lnya. rolyú hó 14-(•JI tnrtotta eskli
vö.iét Si/dó:;i Lú!'z.lóntl XamJt'CÍrodon. 

- Hahílozás. 0r'deon Audot· gyóg~·swrés7., takta
harkányi g-yc"lp;y~r.Pt·f;írlula.iclollo,s Sopronb:m 48 ével-l 
korúhan elhunyt. Özyeg~·(' {•!' két gy<'rnwh gyúszolják. 

- Gyógyszertári iigyek. !~'odor ~fÍldon gvógysz<>
rP"'li áh·ette Brín Árpád kartúrsunk .,Mag-yar Koroná"
hoz eím7.cft. g-yóg·y:-:r.E'rt:írút Bolatonwmrírdin. Bán 
A rpúd útvnszi Sc neltea Oktaviá11 "Korona" gyógy,;zer
túrút Baróton. 

• A halav~ís:iri I!:YÓ&l.'YRzerészi á llapotok újabb fej le
mény(', X{•hímy héttel ezelőtt - c>rtlélyi h<>'lzúmolónk
kal kapC',;olathan - ism<'r1dtiik oh·nsóinkkal azokat a 
mélyen c-.zomm·ú úlbqJOtokat, anlc>lyPkC't BalaNÍMíron, 
PblH'n a lds ~laro..;-'l'Ot·da megyL•i faluc·sl\úhan találtunk. 
fi1lmondott uk. hogy n m i ndiissze 1000 INekszám mal bíró 
J'alulJan :! !I.IJÓ.ttYszerfár mííkiirlik: a régi gyógyszertárat 
iizl'. Szilá.ft,IJi Lajos11l> llaszonélwz,i. míg- a romúnok úl
tul Pngeclély<'zPtt gyóg·p:zt•rtúrat Zsi{/IIIOitrfot•its György, 
aki a miíködétli Pngl'délyt nem kapta meg·. A dolg-ok 
liquidúlása az kellett Yolna legyen, hogy az olúh JHttilw, 
n me ly néhai jó Szilúgyi Lajost tönkr<> tett<•, mcgszünik 

Egyik 

legrégibb 

analgeticum, 
antireumaticum-

az 

ASPIRIN 

Az AS P l R l N legnagyobbrészt 

b o.m l a t l a n u l szívódik fel. A 
szívre nem ártalmas és nem 

fejt ki izgató hatást a gyomor-

ra és belekre. 

GYÁRTJA: 

MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU R.-T., 
BUDAPEST, V., ARANY JÁNOS-UTCA 10 
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COM PR l MA TÁ KAT 

,.S A L V A T O R" gyógyszerüzem, Miklós Zoltán és Tsa 

Budapest, VIli. Borou-tér '· Telefon 135-27& 

(Yil&J If\galúbh is elmegy a faluból), hogy így n r~~d 
magyar patika .. \nlnhog~ to,·nbb tudjon t('ngödni. .1ft1lJJ 
·'ZOIIIOI'IÍIUÍ!IYOI nsxziik a hí1'f, hO[J.II ii/(J/,·iiz[I(•JI IIZ (jz
l'('fl!l 1'011 kéiiJ/It'fen Y.'I'Jlf!lliZri'IÚrril lwc·.,·u/wi. milliltOfl!l 
gondnoka, flolia t~ajo~ IJ!d. OJJIÍ!JJI·~2t'rész, lw/t'J/~111/t;re 
caló hiNtllwzd.~srtl t.'U.1Jik 1wpról a lllfísikrn, til/ríxál el
lmuuta. Mo·-t tehill nz a heb zet. az iuunilr hÍJ·ht>dtté 
dtlt llalat•tí.sríron, hog;r a rl·gi mag;ptr• patika gondnok 
hiÍlll)lthttll ht• \'Hil i'.Íti'\'H. ~\í'. ÍÍí',\'!')0' gyc'lg;\SZt'r·(•:-.:t.lll' lll!'· 
lwl knlclulni. míg nz olíth patili'a rnn j<; uyih·u tm·t, .iúl
)pJu•t í'.r;igmoudo\ it~ Oyiir·g~ lll'k, 11 'olt oláh kiir·or'\'O:;liÖ 
lérjéuck turitulikkal nines mitkiidési ('DgPdélye. síit ro
mán nllnmpolgiu"!iÍig(•rt \'illó optálúsát hi,·atnlosall ht• 
,iPIPutt>ttl'. A llllll/!/111' Jllllilms-iJZI'I'!/!1 ,s,;;l'i ,s,., llfiJ' 
Jl"/ 011IIHtlja ldil•ll,l/t'il. met'l urm t.w/ kilifor!lalmti pa
li/;ríjcílm JIOIU{nnkol .~zrn'dti. 

G l ógyszerilial'Í án áltozások. .\ g~ !lg~ s~:t•rpiat• 
t'r.iubh irrkormlÍn;\ hb:tosi jóvúhagyil'.;t ll~ Prt án áltozá ai 
1!)41. szPpl«'rnhl•r· !l én n kih Plkezők (ll hektogmmm. 
J) dekngmmnt. Ahol lllPIIIl~ j.,!;g' ninc..; feltiintPI\'P, n:t. 
{cr kilogrummt·n vonatkozik): .\l'id. citri1•. ptll'iss. l'l'yst. 
B. l\'. P fi.2:i, At·id. eit rit~. puh-. P 6.2:i. \lumen kttll'ium 
pur·iss. n~ .. t. ll g. l\'. t> 2.70, .. u bt. IIg-. l V. P ::!.ll:i. Am
monium Phlornt. Jiu r. t·r·yst. IIg. l\'. P :tttl, Bisnurih. 
tunni1·. IIg. IV. ll P :J.r,n. Brnudy S<'hloPsset· (lt•mwir• 
Buclafok Kxtn• .\IPdiPiunl kimí·n·p litl'r Pxcl. P Hl.:l!l. 
Cnle. 1•hlornt. pur. t•ry t. ll l'Xd. P .:1:>. C'all·. t'lilorat. 
pur·. :\lel'(•k Hg. 1\'. ll P .SO, orig. inel. H P 1.:!0, 
C'mnphot·n juponic·n raff. alh. Hg. l\'. TI P 2.l:í, C'iucho
nin. h) dro<.'hlm·it•. 1·r·yst. J) P 2.70. Colophonintn tiPp. 
llg. TV. P 2.fi:l. pulv. ,.,uht. J> :1.211. Fluore-a·ein .\len•k T> 
P 2.0á. ]<'olin Scolopeudrii dep. Sl'. P !!.811, Fr·ul'ltrs \nis.i 
, ulg. Hg. IV. P 10.20, pulv . .gro " P lO,;,o. suht. P lO.'ill. 
Kalium hvdrotnrt. 1mh·. suht. Bg. n·. P 7.0:>, Kreo.,ol 
ort ho pur·i~;s. ll I'XI'l. P 1.3;,, LigliUIII Sll":-;afm · l't'. P 
fi.lifl. X ap h ln l i u re u h l. a l hi ss. P l A:i. ~a t ri um sui l' u ra t. 
Jllll'. CI'YISt. sulfitmcntl\.-; P :l.20, Xatl·ium sulfur·i1·. pu
ris. s. sit:c. Hg. l V. :Ml'rck kimét'\'l' P l. G, Olt•um Cnrvi 
bi ... rN t. Bg. 1 \'. II P 1.-. Ol!.'um .Jecori~ mor·rlnuw lllE'>
dil'. IIg. l\'. P !í.ill, Plwnol·lrinol mPihyh·Ht~honit• kiil
l'iildi IIg. l \r. ll P IO.fill. Plurnhum !wl'til'. clt•p. !'1';\'sL hPI
I'iildiP 2.(i0, Harlix liquiritial' hi ... rn. dl't'Ol't. l'Oll('. Hg. n·. 
P !i.GO. pulv. gros. P á.SO. puh·. suht. P 6.-. Had. Zedon 
rine Plt~l·t. t•one. llg. 1\'. P :U;j, Hucl. Zedonrinu pulv. 
gross. és 1mh·. suht. P G. , Snponilt ptll', alhiss. J) P 1.4:í, 
~t'llll'll slr·ophanti KomlH' dPplll'. IIg. lll. ll P 4.811. put
vis H P 6. , SJliritu.~ aromatites P vinn IIg. I\'. kimér
VI' lill'r' c•xl'l. P 8.00, SucC'U;4 liquiritÍ!tí' puh· .• uht. Ilg. 
l\'. P 15,;,o, \?nsclin flnv. \'Í st•. gen n. \'el fillll't'icnnum 
IIg. J\•. P 4.4:l, Bnryum acl'tÍI'Um pur·i"'"· {'t~·st. I'XI'I. P 
14.80. Ca!Pium hr•omrdum 84° v ll P 1.411, ~larurnuum Phlo
J'atum JHII'Íss. er·~t;t. Hg. IV. K. ll P -.9~. Sapo kalirurs 
vnnalis Hg. I\'. P l.!l:í, Tanuinum nllnnninat. Dnh. fi. H 
P 2.10. Natt·ium hydroxidnt. puri~s. in bae. orig. inl'l. 
ih·eg l kg-1Jooo ol'ig. P 18.-, N'ntrium hydroxidnt. pm·is,.;, 
in rolulis orig. inel. 1 kg-oiS or·ig. P l:J.f,ll. 

A rheuma ú .i g~·ó1o kt•zt•lése A mt•rikáhnn. A rnPri
kai OJ'\'oo,;ok új múdszereket alknlm<tzrwk állítMng meg
fc•h•lö ~ikl'rrPI n rheuma gyÍlgyítitsil!'lr. \z l'g) ik m6t1-
:->Zt'l' szpr·iut a bPt.cguPk E-vitnrnint adnak. a mÍI-;ik mótl
swr· szPrint ox~ gf.llt ,·ezehwk n lwtpg tl'strí•,.;zn'. 

Maj lr1Jlllltk ('Í11'~éJlf' i t[ ' ,, l,. JJlln kortár l'llkn 
fl .If ll !/.'/fll'fl 1'.~21Í 1/ j f; tJtÍ 1/1/ .~!l'/,~.~ Z /•,'flt/l''' iif f'( l i .q f t•f t•f/ H' 

ltl!l)tíl ,;,,,.,;,"f]tl, 

lúhti,.,zldt IIH'tr tiliti rr'/t ,.,;" {,-",.111/'.'illllk fll'fl,,,.,,j/111 

sziilelcfl t~ifl-lum. 1" 5-úctt /q)('/ t a !1!/IÍ!/.1/SZr'rrszi 11 
luára s 1/Jifl/wntoki idej,>[ Kézdi t•rí.wir!tt•IJ/f'll fölliitic h 
f:JJ6.tJ.'JSZI'rhzi ok{f'l't'IN 18!12-IH'II 11 kofo~sl'fíri 1'!1.'/cf 
ll/Cll .\Zf'I'CZit• niC.'/. fTifÍIIO f'f/1/ h•itJ h'rtfOIIfiÍ ldifclt'Zl'f/.~ 

[lrlwk lel t detJCf. lll(ljd Ma kóll flourlici IÍSkodofl. n J/l ÍJ/JI 
~<zertári jo{losífl·ríii!Jl 1905-lir.n 11!/C'rf Szolnokra .~ !1!/IÍ!/,11 
.~zr•rtrínít szol'f/CIItlltÍ ''"' ,:~~. 1'/őzN·WII.'/ mtuloní ,.", r.wlf, 
1111111111' (ell'ircí!lozla//a, dr ríl/ahíuo.~ lllt'tJIII'rsiilhrc tet 
szNf korleírsai körélJC/1 is,; az orszrÍ!/OS CJI!JC'siilcf lil'l'CS 
,:,., 8wl11olil'rín1H'!I!ICi 1.-r>rii/ele mcír I9119·bcl! aliuazuafr) 
,itít•tí, mrtjd riit·irl idei mtd1•rr Í!JIIZ[Ialríjtil'IÍ I'IÍlllsz/ollt 
.fz I'!J.'J('siiftf !ÍjrttSZC'/'/'C'U;.w;/11'11 Íl/<'11 /t'I'NI'I'II/JI'/1 l'cf 

IA,~I s amikor lfrt•e.~ kii/iinrtí/1 Szolllo!.:tríf, o szolnol. 
1.-cr·ii/et őt I'(Í{a.,-ztotlrt cluükb'il. 

Szolnok l'fíro.~a. IIZ 'Jhí!wfo rí/lal liirfénf iisszt• 
{r)rií/tlii~lc the után, ,, I'IÍHJs ,íjmt'pilht;l't' ftalltt!/IÍ ili 
zoft.wí!lol l'fílrtszto/1, a [o!fok l'tiJiikc iti. Szl'lc IIN11 {f•l 
f //{IfJU JIOI'/; IIIC[IfllfWicÍ.WI, fl IllOderu 'f'iliZII 1/Zríf/rÍ, !lfÍt. 

Jiircló, .~zrqén!J/uíz. modcrn I'(Í!Jríhit! .~th. ltllf•sílhl' lr.luí 
lé.~ziiCII az íj érdeme i.~. A xzollloknnfl/lt'i rin•iz . .,,IJfífrí ln 
.. olfstÍfl cluiikl;l'é is 11 1.-ormtÍII!/ tit nel'f'Zlr ki. 

Amikor 25 clt•cs nuiködéx Ilfcin 11JIIU/11lomlw 1'111111l 
.~ !1!/rJ!I!I·~21'rlárál {ititwk, a kl•riilcti l'lniif.-si;!IIH'/1 lohíJ!JIJ 
llltídjáua{,· 111!111 tit ... t lwrhl It'// ti Idozal kész lt·rN,·eu.lf 
séyc d11c1Ím oz akkori t',IJ,IIe.~iilcti t•czt•lti~;é!l mé!l csrrl 

ldiszönelr·e !Will mNI~tfta, stif keriilclllll'l.·. amt•l!l 11klu 
ijrükiis lisz/clet/Jeli ciniikének nilnszlolfa, rr~t az indít 
I'IÍJI,I/tÍf, flllf/.'1 rrz C[I,I/CSii/1'/ /i,,z[l'/efill'fi /ayjiÍI'fÍ t•IÍ/O.~'Z 
lrts~ék, szin/1;11 ad ac/11 lelfl'. 

A jclruh•11i tíj elnüksér1 tellt• ját·ri c•zl o m~tln.~;zflí.~l 
11111ikor utot.~ó kiiZ!I,IJIÍié.-·,:n /i.~zft•Tt•llicli la11i11i sorá/u 
i/,·foflo />rdrmr . ., korlrír.~unf,·"f. akin<'k szíikdJ/1 lwzá.iá 
lmu l'olrí III;JJSU'rtist!fl''' mi sem jellt•mzi jo/Jimu, miu 
IIZ, /iOIIJJ ofl Illinr/en ki -~ZC/'1'11'/1 ,.JI é fo Ú IÍ Cs i"-jtí11a 
szólílja. 

_ - A honvédség g~ óg~·sz:l'r{•szi szakosztályának tudo 
man~os m,ü~iidése .• • lftitrl(f!l .lt•JIÍÍ f\ZI'!'di\S·gyúgy,.;zer(•s 
huzgolkoda arn mar· rf.gPbb1•u megalakult n kutonjt 
g) 6gyS7..eréSZl'k gyógysz,•r(,;;zi swkosztítlyn, anwly dí
t•sérctP tudomán~·os rmíkiidést fdt ki. A .. Honvéd· 
onos" lwszítmolójn szerint a sznkosztílly utolsó iilést•irj 
f>aks,IJ 'l'ihot• gyú~o·sz1•r·iig-yi gynkornol\ tartot.t t•lííadús 
.. Az PlllhPri nyál rhodan tarhtlrnúrúl {•s I'Prtőtlellitő ké· 
pe ségéröl", e/r. Tlt11r,tJ Géza b'1 Ógyszeriigyi főtis'l,tvis(I)Ö 
.. \ gyog) 'l..{•részi b") akorlat kör~böl". dr .• llilmt nyuJ~ 
szúz.adOL~-gyúgyszerósz kar·tnrsunk pPdig- .. A gynpot pÍ>t· 
{ ll)'l'r·sntt~·agairiW'. A kiizhasznú t'lííadúsokat ll:t.IO 
hnlhratósÍtg {" ~léuk érc!t•klödí•""'l'l t'igyl'ltt•. 

- Guttapercha-h>rmelés i\lagyarországon. lTju ),lj 
'iz"gálatok megúllu.pítottúk. hogy n hnzimkhau t•ltcr
ktlt IJilJircscs kccsl,·enÍ[/Ó, hotanikai rH·vén EI'OII.I/11111 
N'l'l'uro.w g~ iikPrl' 2;, ,;zúzalí-k g-ultapl'l'l'hút tal'lalnwz 
n z. t•gés?, n ti\ éli Y gut!Hpl'rl'hn t~trtalrua JH'dig {ti lag 1 
hZÓ7 .. nl&k. F.rdenH\.s lenne t Ph á t i n té?.ménye ... en ml'gszPr 
\!'ZU i l'llrwk a UÖ\ l~llYill'k ~ylí,ité:sét, ~;Üt 1t•rm~zlt\•.;t~l is, 
hog) gutt.upen•hithbl n hi á ri) z.Í1 kt"•s7.ll'tl'k JHitolhatók le 
gyetwk. 

FnáljunöPi' űáMánALKALQIDÁKA T 
l BUDAPEST, IV., IRÁNYl-UTCA 27. SZ. 

ALKALOIDA 
vegy6szetl gyAr r.-t, 
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- Uj gyógyszerészi állások a Nívárosnál. Szendy 
Kí11·ob· polgúrmester l'élévi jclentésélwn egyebek közölt 
arról is beszúmol, hogy a főYáros több új állást létesi
tett a gyógyszPróswt i s;~.ctkban is. Jelentésé11ek ez,t .H J:é
szét ll<'lll túlzott ÖJ'Ömnwl vc~sz,ük tudoruúsul, IUlUtan 
ez is valószínííleg hozzájúrul a pályúnkon ruutatkozó 
rendkívüli ,alknlmnzott-hiány l'okozúsúhoz. 

- A méz baktériumölő hatású. Megállapították, 
hog·y a lég7.ŐHzen•pk l;s torok meghetegcdéRejnél, kitünő 
baktériumölií hatá~om van a méznek, amely fon·o eltro
rnos tenval l'ogTasztva egn1ttal kellemes ízü i~alt szo.l
gáltnt. ::\Iint nyálkaoldó és kiihögést csillaJlíto szcr lS 
közismert jóhatású. 

- A Leton-készitmények új árai. A Hunnia gyógy-
1-'zortúr, Budapest, közlése si'-crint gyúrtmán)"ainak új 
árai a követkl'zők: Lcton arctej P 299, Leton goldCJ'em 
1/1 P :tn, 1/2 P 1.9(i, Letou golclerem 1'. 1/2 P 2.20, 1/1 P 
4.97, Izzadás Pllen 1/1 P 3.23, Pouder l ll P 3.48, 1/2 P 1.47, 
f. 111 P -Há, fény. 112 P 1.74. Szőrtelenítő P :J.36, Arcg·ő
zölő P 1.21i, lln.ivíz J/1 4.97, 112 P 3.H9, Kamill vctseliu l /l 
P - .88, 112 P - .110, tub. P -.98. Bom1bin shampoon P - .45, 
dupla P - .!iá, Lcton fenyőfürdősó P -.35, Leton are
kölni lll P 6.G~. 112 P 3.88. 

A . " "tevezsu 
A ré"'i jó békevilágban - lassan alig tudunk már 

vissz;H·miék;•mi rá - nem u.~ol;:_ó, kézieladú~i eikk ';'ol~ 
a "IC't•ezsír". Eme csodakenocs aliott pechglen nenn 
diszn6zsírhól. amilw lPltellP!nyi kúml'ort, c;;eppnyi nwn
tholt, valamint egyéb titkOt'; dolgokat kevertek, majd 
pedig a végén - és l'Z volt, ami a sikert feltétlenül biz
to:-~ította - tulipiros, vagy hopszass:m:t zölddel, esetleg 
okhl'l'el mcg·fpstctték az egészet. 

A csodakenőesőt te1:ezsírnak keresztelték el s heti
vúsúrok alkalmával Ílp;y vitték a falusi fehér lelkek, 
miként a cukrot. Szcrettek vele kenekedni !;:egyetlenül. 

Geréb Saii!JO - megboldogult tanítómesterem -
núnden hetivúsúrkor kiJ·akta a tégelybe Hpatulázott 
kenií('~o;/iket a tárára. Huszonöt grammtól száz grammig 
trr.it•dt az orgonasíp l'ormújú1bau l't>lhalmozott tégely
széria. Üf;ak a végén hencegett egy kétszázas tégely, de 
ez is 1·sak <"sulétek volt csupán. 

f~s jöttek a vásárlók, szépen sorjában. 
Ki a derekát fújlalta, ki a térdét, ki a lapocka. tá

jékú t. 
A l'újdalltlakra kizárólag tevezsírt vásúrolta:k. 
Dt'·l felé elc~ndr:,;edeU a tev~zsír-forgalom. Ámde 

alig húztúk nwg n kúh·iuista tem11lom harangját dél
időr!\ hetisz!Plgett egy idős, harc,;abajusz.ú atyafi a 
patikúha. 

- Egy küpéslliJÍ fcl'czsírt instál/nék - szerényke
deU és megsodorta a szaglószerve alatt burjánzó l)aes
Inagot. 

GL·réb Sauya már csomagoHn is a 25 grammos 
fÓgPlyt. 

- Nincsen valami hiba a zsír körül? - békétlenke
dett a ha.iu.s7.os. 

- Jlár mih·t lenne? - horkant fel Geréb, a tapasz
talt JH•moklcvPles. 

- Hát csak azért, mert Felsőgallyán pirostéi·ez;r;:t 
kaptam, ez meg zöld. Nern klappol a kettő együtt. 

Kínos csend ülte meg az. officinút. ' 
Geréb meredten rácsudálkozott az ajtó felett chszel

gő letört orrú Aesculap szoborra ós látszott rajta, hog-y 
valósággal égeti az agysejtjeit a kimagyarázkodás 
utúui igyekezet. 

Kis idő mulva azonban felderült az arca s az atya
fihoz fordult: 

-Nem mondla a felsőgallyai fJYÓgyszerész úr, hogy 
mil.1}en fel'éből készült zsírt adott? 

- Nem szólt ő kérem e.QY szóf sem. 
- Hát itt a. baj. Jl.fert tudvnlet•őlerJ Nm cirn " ~·ilá-

!JOn egy- és kétpupú tece is. No, mármost mindkettő
ből kiszedik a zsírt, de az C'f/YJ)11JJ1Íé a.z piros, a kéf]JIIJ)IÍé 
.,IIC'!J zöld. Felsőyallyán biztosan az egypupúéból 1111lrf a 
gyógyszerész ú1·, rni rnerJ a kétpupiÍét tartjuk. Innen 
l'an az eltérés, de miml a kettő liafilJOn jó. Vi,qye csak 
liazr1 nyugodtan. 

És mintún a l>ccsi.ilctn,ek ilyen módon eleget tettek, 
az atyafi megbékélt lélekkel vitte haza - a kétpupú 
tel•ez.~írt. 

1\fert béke volt még wkkor ... és ... az emberek 
ráértek tevrzsírral is kcnekedni. 

(P-y) 

. •:Crinox Tus~." . ~.z ~~et a következő: Kollega Ur 
ny,n alt eg·y !'lrdelYl furdohelycn. Bement a gyógyszer
tat·lya s ott, ~~zon ;ros dolgokat tapasztalt, amit pana.sz.os 
le,·el formaJaJ~an, aláíTás nélleül beküldött hozzánk. Er
re l!,!Ul.~ lapszamuukbau megüzentiik, hogy "névtelenül 
belotldotl panaszokat nem tehetünk szóvá rnert adott 
eselbf!n nincs bizonyíték". Ez egé;.;zcn term'észeh'•"· Aki
HP,).: ~ogo~ pan~sza. van, nyugodinn felfedheti legalább 
elottunk a neYct? VIszon~ nem kívánhatja, hogy egy ko
moly szaklap mmden nevtelen levélben foglalt é!o; I'Mt
leg alaptalan állítást magúévá tegyen. Az elintéz&>nek 
ezzel a módjával ka.t·társ nincs megelégedw amint 
újabb - és ismét né1•fl'len levelélJen - Yelii;lk közJi. 
O)yan ptmaszttevőkuek, akik nevüket ;;cm ír.iúk alá, 
celtalan volna mag·yarázkodni, mi adamellett megiizen
.iiik: mi igrn is informálótitunk az illető kollegánál, 
hogy a panasz mennyiben helytálló s a következő fel
vilúgosHúst kaptuic nevezett kru·túrsuuk pg·y éppen ak
kor elhunyt közismert erdélyi kollrgánk temetésére uta
zott el és arra a délutánra egy, a fürdőhelyen nyaraló 
fiatal kollegát kért meg helyetie.~ítésrc. A hirtelen he
ugrott helyettes terméswicsen m•m volt teljesen tájé
kozott a patika készletével éA így történt, hogv panaszt
teYŐ kollPgímk nem t u d ott phena<·et int ka p ni. En ny i az 
egész. Remélem, nwst már megnyugszik és le,qközelebbi 
lePelénél rrláír.ia a ?leL•ét, ahogy az kollegák közöff du
laíl. SziveH iidvözlet. 

l 
Ideális hashajtó 

a valódi wit•ni 

Enyhe, gyors, biztos W aidheim tabletta és tea 
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RIZOM.ALTAN Ü l{ I Z Á szárított rizsnyák 

rizsnyákoldatok gyors elkészítésére rizsnyákos esecsemötápenkor ( dextrln-maltose) 

Kishirdetések 
Hlrdet~s~ dllak_: Minden szó 10 fillér, vastag 

bettlvel 20 f1ller. Betoltendő állások egyszeri hírde
tése 2 pengő, kétszeri hirdelés 3.50 pengő, háromszori 
hirdetés 5 pengő. Állástkeresők hirdelései félárban. 

PióCA 100 darabonkint 3.50 P fran
co-franco. Életképesség garantál
va. Kisebb tételnél 30°/o fel
ár. Bermann Lajos gyógyszerész 
hydrobiológiai laboratóriuma, Bu
dapest, XIV., Stefánia-út 26. 
Telefon: 297-618. 

Gyógynövényeket előnyös árban és 
legjobb minőségben közvetlen 
Vidovszky István gyógyszerész, 
termelő és gyüjtőtelepéről vásárol
hat, Békéssámson. 

ösker~sztyén,, komoly, teljesjogú 
g·yogyszcresznő, nagy gyakorlat
tal kN·es Budapc~ten, vagy Bu
dape~t közvetlen környékén he
tenkint 3 félnnpra, vagy 2 eg·ész 
napra tedPClő kisegítést. Esetleg 
állandó állást is vállal Budapes
ten. Szh·es érclt'klődóst .. Komoly 
mu nlwerő" jeligére a kiadóhiva
tn l ba kér. 

Izsá~, ~zekeres Sánrlor gyógysze
resz ur szcpteml)er 15-re vagy 
októlwr l-re. fiatalabb oklevelc~. 
vag·y nemokleveles munkatársak 
nj{mlkozását kéri, feltételeik és 
~duhd .kondicióik közléséveL 

30.000 J>engő. körüli forgalmú patikát 
jutímyo,;.a venne, vagy nagyob
bat béreh1e Nádasdy János gyóp;y
Azerész lll', Halmi (Ugocsa m.). 

Kisebb vételt, vagy érdemlegesebb 
bérletet keres Önúllósítási Alap 
köl<'siinnel gyógyszerész házaspár. 
AlllÍ~->t is vállal. Megkereséseket 
"2-.'J ezer készpénz volna" jel
igél·o a kindóba kér. 

Nágocs (Somogy m.) özv. Demeter 
Gyuláné úrnő gyógyszertára ve
zctí•sére ].eres keresztény férfi, 
vagy nő gondnokot teljes ellálás
sal. Fizt-tél'li ig·ények nwg.ici'ilé
::.et kéri. Az állás awnnal hétöl
t .: .l .l;• 

Sz(• ge d, 7'emesl'<Í r y .J ó zs~ r' g~·{,gy
~t.eJ·ész úr fiatal, oklevt:les lnem 
zitradt'•kolt) mnnka.üÍrsnt keres. 

l to~J Bpest,t~.;;á~;:~u. 26. 
~ ü s T F A T v o ... Tel.. 2~J-777. 

Porcellán tégelyeket 
állványedéQyzetet, gépeket raktá
ron tart, gyógyszer tárak teljes 
berendezését és régi állványedé
nyek átsignálását vállalja 

BucllValder Zsigmond cég 
Budapest, IV,VeresPálné•u. 31. 
Telefon: 185-627. 

Ajánlatoknál ig·ények és eddigi 
kondiciók fel~orolandók. 

Zirc (Vesz.prém m.) Baák Endre 
gyógyszerész. úr szcptember 15-re 
okleveles vagy nem okleveles 
munkatársak ajánlkozását kéri a 
feltételek szíves közléséveL 

Tiszadob (Szaholcs m.) Kovács 
László gyógy11z.erész úr okleveles 
vagy nemokleveles kollega, ill. 
kollegina ajánlkozását kéri, azon
uali belépéssoL Teljes ellátást ad 
lakással. Fizetési igények megje
lölését kéri. 

Szaniszló (Szatmár m.) Szabó Agos
ton g·yógys~rész úr approbált, 
keresztény kollegát vagy kollegi
nát keres, mielőbbi belépéssoL 
Ellátást nem ad. Szíves ajánlko~ 
zásokat fizetl-si igények megjelö
lé8ével kér. 

Reáljogú gyógyszertárat vennék, 
vagy tdrsuh ék, meg-keTesést tu
lajdonostól kérek : Gyógyszertár 
Kö1•eskál (Z 1la m.) címre. 

Nagy anyagraktárral rendelkf'ző, 
őskeresztény, teljesjogú gyógysze
ré~z forgalmasaibh helyen bérle
tet keres vagy kezelést vállal. 
Esetleg a D '!vidéken. Szíves ér
tesítést kér: Gyógyszertár, Bala
tonmária-fürdő. 

Jóforgalmú városi drogéria azon
nni eladó. Jlőyebbet a szal)(ldkoi 
.. Arany Kereszt" patika hatósági 
kf'zelőjo nyu,it. 

Törökszentmiklps, özv. Szabó bt ván
né úrnő kereR gyógyszertára ve
zetéHére, minden információt ki
biró. őskere~ztéuy nő, esetleg fér
fi gondnokot. A curriculum vitae 
meg~ki:ildését és fir..eté:·d igény köz
lését kéri. 

Zalaszentgrót, P a á l G é z a gyógy
szerész úr k(lres l havi próbaidő
re, megfelelés esetén állandó al
kalmazásra, nem okleveles. eset
leg okleveles kolleginát. Belépés 
október l-él), 

Polgár (Sz.abolcs m.) Heringh Er
nő gyógys:wrész úr a.zonnali be
lépésre fiatal, keresz.tény kolleg;ít 
keres, aki az egyetemet már le
hallgatta, de mé_g nem approlbált
Idősebb, sz.erényigényű, de mun
kabíró urat is elfogad. Az igé
nyek feltétlen közlés&t kéri. La
kást és ellátást ad. 

Approbált gyógyszerésznő (1939:IV. 
tc. hatálya alá tartozó), hosszabb
rövidebb kisegítéseket vállal. Szí
ves megkcresósc ket "N arnJ mJrt.
korlat" jeligére. kér. válaszbé-' 
lyeggel ellátva, a kiadóhivatalba. 

U éves izraelita approbált gyógy- • 
szerész állást vagy kisegítést v ál
lal Budapcsten vagy környékén. 
Címe: Semjén László, Pestszent 
eTzsébet, Dezső-utca 13. Telefon: 
147-645. 

Kecskeméten, Katona Margit gyógy
sz.erész úrnő keres azonnali belé
pésre keresztény, okleveles, meg
bízható munkatársnőt, esetleg 
munkat.ársat. Curriculum vitae 
éR fizetési igények közlését kéri. 

Vidéki gyógyszertár keres gyakor
nokot. Telje~ cllátá~t ad fizetés
sel. Szíves értesítést kér: Schatz, 
Budapest, Hajós-utca 7. 

"l erla" IYól,mrtírtulaj~onosok laboraturiurna 
m. sz. G y ó g y á r u n a g y K e r e s k e d é s 

Budapest, VIL Király-u 67. T_:12-19-26. 

Kötszerüzem lterllizílál Comprltatík fiumiárak 

Szerkeszt6ség és kiadóhivatal; Budapest, IX., ÜlléSt-út 21. - Telefon: 386-124. (Hivatalos id6n tul149-864.) 
FeleléSs szerkeszt6 é kiadó: dr. Szász Tihamér · ' 

'Megjelenik minden szombaton. - Postatakarékpém dri csekkszámla száma: 57.972. - Hivata1os órák: 9-1-iu. 
Nyomatott: MÁTÉ ERHO könyvnyomdájában, Budapest, VIli., Józaef-utca 61. {Telefon : 139- 259.) - Nyomásért felel MÁTÉ ERHÓ 
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