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Az Országos Közegészségügyi Intézet 1939. évi jelentése 
Az 01·~zágo-> Kiií',egészHégiigyi Int<'zet igazgatója, 

dr. Tomesik J ózscf egyetemi tanár, miuisztcri tanúesos 
t no..;( u dia ki az l ntl''l:.PL 19:3!1. évlwn vég·zeti mnukújáról 
szóló jelentését. ,\ jelentés eg-y egész vaskos, 400 oldalas 
/,~ötefef tölt. nwg· <'H híí iiihöt. uyú.it arról a rendkívüli 
>zélesköríi közpg·t'•szségiigyi muukúról, amit az Intézet 
fizenhamwclik (>yj mííködé.se magában foglal. Bí'uui.in
ket gyógyHzerésí'.cket, miut a közegészség·iigy sr.<'rény 
katonúit. a jelentés minden rész<' t'rdckPl. Egész közel
I'Ől (•rint. azonkíviil a kc;miai oszfá[y vt•zctőjí-nek a 
könyvheu foglalt jelentést>, mely a gyóg·y-;zcriárakkal, 
illetn a gyógyszl'rmilllúkkal kapcsolntos YÍZ!';gúlalok 
adatait dolg·ozza fel. .A jelen{é,s ezen részét az osztály 
ypzc•fiíjp: dr. Sch ull>k I•}lemí•r cgydem i magúntauá1· ál
lította ÖH1SZC. 

A könyv vég·igvezet. bcunünkt>l a magyar közegész
~'P/:dig·,\· érc!Pkéhl•n folytatott (>s minuriózus poutosság 
gal megszervezp(t munka minden legavróbb mozzana
trm is. KPz!liíclik a prevPill'ióval kap!•,.;olatos tanító 
munka feh·ázolúsával, megismerkedünk a tisztion·osi 
talll'olyalll, kiiz.s(>gi on·osi ianl'oh•am és a külöuhöző 
Pgé..;zs(>giig·yi s'l:rmélyzpt et képző i ntézt>tek mnukatelje 
síhn!>nyriwl. T<JwUn1 az Orsnígo" Közrgéc;zsrgüg-yi In· 
tél Pl osztál y ai hriii11Pk soJTa. 

.\z OKI 11ak 19~9-lwn 7 t'őosí'Júlya müköclött: 

1. /)(lkferiolórJiai, 

2. }Jcll·osifolóf!iai, 

;!, Sl'I'O{Ó[fÍOi, 

4. kémiai, 

:í. influcnza-kulafó, 

(). I'ÍZÜl/,IJÍ és Yégiil 

7 .irírNÍII.IJÍÍ.'/.IIÍ osztúly. 

A kémiai osztályunk van eg)' kiilön biológiai gyÓgy
szCI'l'llPnŐrző oloszlál.tJa, dr. Stasiáh: Araulm acljnnlduR 
vezet{•séYel. 

A ktizpouli s'l:en·t•zeh•u kívül van 12 kö7.cg·l>sz.ség
ügyi úllomíts az or~zúg·han (Raja, Debrecen, Gyula, Hód
meúíi•cí.wírhl'ly, J(asso, J(oiii(Í1'0m, Miskolc, Péc.~. Szeoed, 
SzéJ.:c•sfeliérl'(ir, Szomlwtltely és Unot'<ir) toYúhbá 4 ma 
lúrin ú\lomús (Jlerr'tfszász, Jánk, Mándok, Leten,11e). 
J·~zl·k egyiittesen Yégzik azt a roppant kitcrjpdésü ellen
íírzíí í·s irúuyító nnmkát, amit. a közegészségügyi pre
n~m ió eélkití.izé~ci előírnak. A ki.ilső munkákat miuueu 
megy(>hru megsze!'Yezett (yagy szen·ezés alatt álló) 
''tJészsérJii!J!Ji körö/1~, a védőnői iu téz.mény, a l üdőbetev 

ÓH nemiTJeterwonclozólr orvosi és v6dőnői szolgá1ata 
látja el. • 

llogy ezt a gig·antiku;; munldd. a. maga tl'l.ie'is{>gébcu 
értékelni tudjuk. vi~sz.a kell menjüuk gondolatban az 
elmült t>vtizedPkre, amikor az l'gészst>giig;yi prel'C'twió 
mtézméuyes llll'gszcrvezett ség·énck .i ó fonnún még nyo
ma sem \'olf. ,\ magyar közt>gészsc;giig~· Ügy a mnlt szá
'l:adhan, lllint a ~-;záwdclrjPi rvtizl'clrkht>n in],úhh a gyÓ· 
gyítúsra l'cktí'tle a súlyt, ;;emmiut arra az észszí'rií gon 
dolatra, hogy könn~·Phh a hdt>g.•<'gc•kd é.s n népi úrtnl· 
makat eéltudalos eg·(;,'l:srg·iig~-i politikánll megelőzni, 
H'unnint a mú•· mutatkozó hctcg.;é•gekPt gTÓgyítaui Í's ]p. 

kiizdeni. A tudományos lmtatást az Pgyeh·mek falain 
helii l üzték, PsPileg n í• hú ny ki \'Ú ló on-o,; kórházi osz
tályán. 

Az Orsuígos /{iizc'{!észsc;!lii!I!Ji lnfrzl'f me!JOlapítása 
korszakos fordulnpontot )denfetf a köze!lészségii{I,IJÍ pre
?'Cllcirí mrgl'ftlrísífá.wíiHíl, mer/ enélkii/ o miii/ONZ('ríí h 
sokoldnl/Í doTgozó- i,lfézménJJ nélkiil mifsem h-nének 
1JI(lqoly .iríoknm/1í minis.zteri rP11delkeu;srk ;.~. A7, Or'lí'.Ú 
gos Közpgf.;;z .. J•giigyi Tnlé7et nPm!·sak hizonyo~fokú 

YÍ'gt'<•hn.iló S'l:('l'n' a kö'l:Pgr·sz,o.;pgiig,\ i koruHÍn;~.;~,ntnnl,, 
hanPill llllll/ka iiWJJH', HlliPly mitHh'll l<iil'ő segíts{•g vít 
rít-;a nélkOI nyomhan g~·iil\Pt'l>nél fog·ja meg· n hajt, mun
kúhu kezd ahol és amikor PlT(' sziik->!íg· van. '1'Pszi JH' 
dig· rzt a hürokratikns alnkisáp;ok lPheUí kiküszöhölésr 
YCL l<lí'. a l\öriilmény küliin is nagy rrdcmo a RZC!'\'('

zetnelc 
Ha v!ígiil IPidnt!'tiH' vPs-ziil\, hogy ll g·,nllwrl:lli mnn

kakörön kívül nz Intézet a közeg·é..;zségiig-yi lLLdományo
kai is szolg!Íljn Í's el'I'P n <'(;lm igrn~·hpvr-;z mind<'nfa.ita 
..;zakrmbed: orvost. hiológ·u~t. g-yógysí'Pré>~zl, kémikust, 
mérnököt. sth., Úgy valóhnu elmonclhal.ink, hogy a ma
gyar Közpg·észs6gügyi InlrzPt enróp:lÍ \'Íszonylathnn is 
e]jutott a fejlőd é-c:; igPn magas l'okúrn. 

Nem alwru11k személyi ku/fuszf íízni és a szerl'iliz-
1111/.~ lf.I/(//11/.Írílw esni, mindrnnelTeff kNsé.CJ felen, llorw az 
előftiinlt· kilJoufnkozo/1 IÍ.Í r yé.~.zsc:!lii.II.IJÍ korszak két f.lll;· 
sz('n lrh•áló !'ezefő dr . .Johrm Réla állnmfi/J.:ár és dr. 
Tomesik József rswetcmi fonár, i11fé.zeli i.tJOZ.t!a/6 mll
kiil alial:a }1doft l'Ollw a tef.jfsífmh/,1/ek és n lialadás 
ol.l/(11/ mn,qas fokdra m: el1111ílt m·rín.t!lltl/1'ÖI'id 1:1 é1• olnfl, 
mint ahol ma 1•nn. T\ilünő /'Olt " koncepcirí , rt mindfnf 
mozwrtrí szr>llem és a cc>lldlíízc'srla•f l'ltsrtlmmllol , uynís 
nélkiil, 7:ökkenömenlesen, [okr6l-fokm olrloffrík mey, 
szel'fncst>.~ kézzel Pálaszt Nt. mry 11 na .t! .'J protJntm rc;szlr>f-
munkatcirsait is. • 

A llenui.inket eg·ész közelről érdeklő kémiai os.ztál.IJ 
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jelentéséből megtudjuk, hogy 1939. folyamán az osztály 
5.01:1 PIIPnőrz(í vi;-".sgúlufoi Yégzett. I%hől ~.64:l Yolt. he· 
{•rlwzett. 1.481 periig a helyszínen (gyógyszertárban) 
lllt'g\'izsgúlt. gy1íg~"sZ..t'J'. l\fegyizsgúlt. ar. oszfúly czenkí
\'iil 111l g·yóg~·sz.erkülönlegességet, 1;)4 yegyileg egységes 
gpí~n·szPJ'I, 8fi kommersz injN·tiót, 2'í kéitszPrt, 6:~ bioló
giai PllPHéírzést ig~nylő készítményt, 71 tiirzskiilly\'ezett 
l<í•sú!mrnyt és volt. 98 gyári helyszíni szemlúYcl kap
r•so!.:t!os ,·iz~gúlala. A fenmnamdó 274 viz~gúlal a koz
tnC'!ikn. {•!Plmisz.C'r sth. körében moz.gott. A viz1-.;gú.latok 
<'J'Pclm(•ny{•upk szúz.alékos kimu!aUl~áhól kiclt>riil, hogy 
a lwlyszí nl' ll (gyógyszel'tárakban) mcgvizsgú H. győgy-
1'1-t'I'Pk 2!i.8 szúzaléka, a beérkezett (O'l'T és MABI he
kiilMs is) gyógyszerek 14.2 százaléka ~seU kifogá~ alá. 
lTgyanakko1· a nwgvizsgúlt gyógysz.el·kii!iiulcgp . .:;srgck
nok is 14.7 szúzaléka, a gyárak helyszíui szemlé.iéu meg
,·izsg{rlt anyagok 13.3 százaléka volt rossz. E!lhZC'Il fel· 
fiinií 11 kimutafá.~nnk a törzskön,l/l'Czett készítményei.· 
f..·onc.wín /PltiinfC'fett nzon ndntn, mely .~zerint n 
me.rn•izs.rJrilt il!Jnemíi készitmények 40.1 százaléka 1•olt 
ki/o.fl(ísollwt6. Tionwopathiás ~7-ert az év folyamán egyet 
'-l'lll viz-.;g·úlrtak meg. 

~\ .it>lPntés közli a kémiai osztály által végzl'tt gyóg-y
!'Zl't'P11Pn(Íl·zÍ's 10 éves összesít.ését. 111bh(íl láthat.iuk, hogy 
n gyógy-;z.pl'fúrak helyszíni szemléje során végzett vizs
gúJutok <'l'odménye az 1938 évi eredménnyel sz<'mhcn 
(i!O.Il százalék) .iaY1tlás:t. mutat ugyan, de az 1!136. és az 
19!!7. Í'vi Prc!lményekkel szemben (23.1. illebre 26.4 sz{tza
lrk) nl'mi rosszalJbodást mutat. A hekiilclött, illetve viz.s
gúlntra hl'rrkPzrH lo·ógy~zerl'lmél azonhtm az. utóbbi 
húrolll (•vyp] ;wemhcn határozott .im•ulás mulatkoúk. 
19:!7-IH'n az, " <'soporthan szcr<'plő gyógys::rcJ·rk köziil 
17.2 szá:r,alék, 19:!8-ban pedig 16.2 ~uízalék voU rossz. 

A kt~miai oszUtl~· által 1939-hl'n llH'gvizsgúlt :t64:í 
g~:ógysZ<'l'ininta közül 1.036 darabot gyóg~:szertári vizs
g[rlatolr ulkalmúntl vettek. míg a fennmaradó 1.609 viz-.;
g;ílal (a jplentés szöngéből felfételez.etten) ar. OTI és 
)f ,\BT ú If nl hl'kiilclöH PllPnéír7é'i mintítkra e-.;ik. A pa-
1ika\'iz . .;gálatoknál Yett ilyen minták 17.1 szúwléka voll 
nPm mPgfeleW a multéYi 16.~ s?:ázalrkkal szC'mhl'n 

[l'pJtiiníí, hop:y az Oli által he>külc!iiti minlúk köziil 
14.1 s::r:Í7nlrk volt ros><z, mig n l\fABT úlfal lJPküldiitt 
nriu!úk köziil l'sak 11.7 százalék ÉrdckC'.~ I'Olna Hlánanéz· 
>~i. ho.rm C'~I»C'k a jelentős különbsé,m1C'l.~ mi az oka? 

Kiliínik a jpleHlésből, hogy 19:!9-hl'n esnk a kövel· 
kPzéí fiil'YI~nylralós[rgok vették igényho gyógvsz<>rÍIÍI'
\'i'l.sg-úl:doknúl 117, IrdÍ>zt>t. ellenőrz,ő muukú.iál: l'e.~t. Ra· 
t'llll,l/lt. C'souqrrírl. Rf>kh. Ha}r!IÍ. Csanríd, Zala, G.IJŐ1', Sop· 
ron, 1'11.~. J\o//IIÍI'0/11, Tolna, Fe.iér, Zemplén, Eszfe1'{10lll. 
Hor.~orl, Szolnok és Un.r1 vármem;ék, továbbá Sze{led és 
Kas.w \'Ílrosa. 

A kl>miai o..,ztály jelenté~e Pzután hes7itmol arról. 
hog~· a nagyszúmú Yizsgálat Jphonyolítúsa nwllt'!t tuclo
lnilnyo.; kéJ·clésPkkel is fogla1koztak az o;;ztályou. Igy 
ldiliinhiiz() Pl.i:ínísolwt dolgoztak ki a vizsgálati móds7A'
rt•k hizAonsúgosahhá é-; eg-yszel'Í.íhbé tétC~lére. Küléin em
líti !liPP.' 11 .k1Pnl6-.;, hogy dr. Flórlerer Istv{lll, az. OKT 
atl.innld11sa (az I'!WeflC'n .,sub auspiciis" aNtfoff lf.IJÓ.rJ.I/• 
szl'l'l:sz-rlokfor) 19il9. úprilis 17-től kezdődően az Bszak
:lllll'l'iklti '(iigy!'siilt A llamokhnn vrgzPlt. sprk!J·ál anali
tikai imnrlmnnyokat n Rorkefellrr-a.lapí!vány ösztön
díj '-~l'I!.'Í'fyrvt•l. (fllu.~ztris kolleqánk mosf tnár idehaza 
farllízkodif,·. A SZC'1'k.) 

Az 1!\:l!l. (•v folyam[m 101 új gyógyszPrldilönll'g·p,.;;sé
~l't, 11R vegyileg egységes készítményt, 100 kommersz
i n ,ie hi 6 t rs 37 scrológiai kész.ítményt (összesen 356-féle) 

Q Y. S ~ JI M L il 1941 

gyógyszeres-készítmény( lörzsköny,·eztek. A törzskön,IJ· 
1'ezett gyómJszC'rkhzíf méii.'IC'k s.uí ma 19.'19. dC'cember 
31-én 4.428 t•olt. l!"gyanahhmr az é\'ben 32H készítményt 
töröltek. 

Az OKI kémiai os7.túlyúnak igl'll jelentő,..; és szét
úgazó mukáját. - az. osztúlyYPzPtéí: r/r. S<'hulC'k. 'llilPmél' 
egyetemi m. tanúr irúnyí!úsa nwllP!t . i "dj11nklu.~ (>,; 

11 diplomás szakemb<'r végzi. Az ntlminisztrú<·ióbau pgy 
szakember és 9 tisztvi~Plő van alkalnw'i'.va. 

A jelentésh<'n Scliulek prof't>.ssí'.Ol' megjegyz.i, hog·y 
eélszerűnek láln{t, ha ar. 1!);19. 1~vi kl'rt'!Pkt•n túl a kiizkór
házok és egyéb közintéz.111éii,1Jek r(>szh·e szcíllílolt tf.IJ'I)fJlJ
szereket is időnkt-nt PllP.uíít·iz!Pln{•k 

• 
Nincs megfeleW ü•riink al'l'a, hog·y az lntéz.e! mlíkii· 

désének minden legkisebb J'Í•sz<'n~ kiterjedő jelentés mú-.; 
fejezeteit is megismertt>~siik Oh·astiinldwl, hár a yaskos 
könyv más vonatkozásokhan is igen érdekes és tanulsá
go~ tudnivalót rejt. magúhan. 

Ajánljuk minrlen karfá1'Silllkllrtk, oki közC'gészséy· 
ii{lyi. kénlésekkel IIC'nt('.wrk It i 1'alás1í 111íl [Ofll'rt, dC' C'.ff.III'IJ· 
ként is szít•esen foglalkozik: olt•assa d dr. Tomesik .Jrí
zsef impozán.~ kÖ11,1Jt'éf, merl az oli•asmányJ!ok is nfl{f.l/011 

érdekes. 
Nem s7itra'i'., uem nnnlma'-l, l'ris.s, t-lcvt•n, változatos; 

olyan, mint egy kitiiníh•r1 knt!t•rezt>tl. !udomúnyos film. 
amely egys.zerro tnnít. ~-- szórakozlal. 

Érdemes C'lolNt.~ni! nr. Szász Tihamér. 

Egy romantikus lii1·fc>nl'( .iufoff l'{ "ltiiJJJ).IJ ell(/"·lii'Z 
március 4-én Szegeden. 

D r. T uk a ts 8ándor, Szeaed l'áros főispán.ia -
litellékesen okiereles !J!JÓ!I.If.~.zcrhz - - m indC'II kiilső iin· 
netJség nélkül zárt körlwn Pkkor fartotta C'slciil'őjét 
LeinzinrJer Mária ko/legincícaf, a sze{lcdi .rmakor· 
naki tartfolyarn lmuíráNtl, Lr•inzin.rwr C:,!JIIla sze.r1edi 
karlá?'Sltnk leán,IJáNtl. Az r•sf,·e((:s; szerf11rfrísf dr. Pálfil 
József szegedi polwínnPsler ~'~'fJC'zle, aki Sze.r1ed Níro.~ 
közönségének és /l(lfrí.wí.rHÍIIItk }r)kít•cín.wí.rJaif tolmácsol· 
fn. A polgári eskii11őf a Dóm-f1'ri fogadalmi lemplom
{1(111 eg,11házi C'skii1•íí kiit'l'lfl', amil Hmfrtncsal,· .uírf 
körben tartotlak meu. 

Dr. Tulutf.~ Sándo1·1 1'1'!1i !J.IIl'l'ltll'ldwri lJarcífi szálak 
fíizték Leinzinge1· Máriához. Mindkelfen rc>yi liZl'[Jedi 
családból szá1'maztak .~ ez o lmnílsrírJ l'c'.CJirtkísérfC' őket 
fiatalságukon át (t mosfani eskü1•őiy. 

A gyógysze1'észi kor mele.CJ sz í l'iJől fakadó szC'rencsc· 
kí Nínatait kiildi a lemíjltlJIJ .rJYÓ.IJyszcrész-pdrnak, 
akiknek tartós ti!C{Jeli'!Jl'df>sf, lwlrlog.wÍJJOf c's foiYíiJlJi 
szereneséf T.· í L'CÍn. 

* Az erdélyi O T /-y .1J ó .r1 .11 sz c• r f 1í r 11 k iirmrllu•tl Iti-
odott rninisztcri rc'lldl'lkezc;s l:rfl'{ml:fwn e~c·Tmeh: a !J,IIÓ.f/.11· 
szertáraknak mcírcius ,1/-c>i.f/ új l'JI!/I'rlN.tJí kell flé1'11iük. 
11fost volna tehát az idC'jC', hou.11 o kar lénéseket fe.qyr•n 
a teljesen felc:;lefll'S 1>.~ az 1'rrll'kcff kr1rlcírsal~ eyziszfC'n· 
ciájrít veszélJteZfC'fő inféz1'li .rJ,IJÓl/,1/SZl'l'fcímk me.rJsziinfe· 
lése érdekében. 

Félős, hog ,l/ a sok l'll.ll"·'iilef i :w I'O r nt ellett elferelő· 
dik a firmelC'rn Nről 11 fonfos lr1Srr!hről és mi1·e oz 1í} 
elnökség ftipafallia lrlp, mát· elintézeff üg_l}ekkel fo!Jja 
magát szembe találni . .ló lenne, Ita elsősorbon az én/l'· 



]:rll f'!'dt:f!fi lwrltirs"l> 11éznf>neh· uf1inrt 1'111/Pk az iitJ,IJIIl'l• 
.~ n:scn lennelle J,, 1tcltOtJ.IJ ke ll t' 111 e ll c u 111 e ul e p e-

l és érje őkl'f. * 
nu u rt [/('11 l'italolt l al.· s (/ '· h· cl és b c n hozolt 

irrínyi(() dünfést a IIC'liiti.IJllliuisztérium és peditJ abban 11 
k11rd1 8/}{ ll, /iO[IJ/ /w dobozo/t IIIII]JIIfhíkból (IJJJIÍY.IJSZC1'• 
kiilünlr f/CI!st;tJC'klJíi/) 1'!1!/l'S domiwim l rendel az OlTO!!, 

jo[JOI!llll·c a fJJJÓ!JY:;zen:l!z P x 1) c cl i c i 6 s d i j of fel
szrímíloui l'tlff.IJ scm? 

Twll•ale!'ŐI'n kiilöl!lC[}('sséuekcf csn1.· eredeli csoma· 
yollishan sza/wt! kiszoltlliltaf ni, l'iswnf sok on· os l abiel· 
lrínldnt !'Of/JJ ampullcínldnt reJI(lcli o .'11/Ófll/gzcrf és 
ii!Jt'nlwr 11 !f!ltÍ[I!J.~zen'.,z kén,11ll'lc 11 allwlmnzlwdni az 
orl'o.-.; ,;s rt lJCfC!f kí t'IÍIIsáuríhoz. Teljesen észsz1•ríi, ltO!I!J 

('/JfJCIL llZ I'SC/ÚCI' a !f.ljtÍ!I!ISZPI'I;SZ III'Jtl('SIIk m: C'.\']JI't/ÍCÍÓ.~ 
díjat, dr a kiszoluálfa/ásra felhaszntilt dobozt, z"cs!.·ót 
MIJ. t.'i fr/sziÍIIIÍtlllllja • .Azonl}(/JI I'Zf 11 fruuÍCI!OI mi .~em 
1/lrrliik adni szúmt"lwl kértlezősl.;itlij karltirsnak, ncltO!I!J 
a 1'0SSZII1 ér/dmczl'ft I'CIIdl'lf'tpf> {Ol!J/IÍ/1 tÍn/r<Í!JÍl<ÍI!Í j)l'l'· 

/w ket'f'1'Cdjcne/,·. 
Na!JUOn jrllrmzö tlrrlekt·édclmiinkn•, hogy e.zf a re:!/ 

vajud1í ldrdhf C!f.l/ falusi !/UIÍ!J!Jszcrész 1·ilte diilőre, 
am i1wr küz1•etlcniil a lJeliimJininiszfcrht•z i n filzet l lu? ad· 
I'IÍIIlJIÍ/J(IJI miniszleJi diinft1st kért. 1!1!1 jutottunk mosl 
aúbrt fl hr[JJZCffJI', /tOtJ!I t (j J' l' é JI y C' S ll {n 1) O ti SZIÍ• 

mítltafjuk lt'l a jiit·riiJC/1 " damiJonldnl kiszol!Jtíltatolt 
mupullákmíl az C:I.'J)C'cliciós díjat. Bz a döntés ,.ad analo
tJimn" tcnnészcfest•n az I'!I.IJI'.~ dar"iJonkint J.:i.~zol!J(ílla· 
l ott !lliiÍfJURZc rkiilö11l euessért i talJl l' fl dkra (Dr se pf.tJ[, 
1'1/J(tlii'JJl.iJ{ .,fiJ.) i11 nmatlw;tuf/ul{rí. 

.t miuisztcri leintlot eoyé!Jkh1f mai N<:rÍnlttnk hira
tos rhzébrn lessziik /,·ü.zzé. 

• 
A /J 11 r,, 11 uo 1' tÍ r lll c 11 !l,, i keriif ef i.Htll'l'l'fl's 

nyill-lei•clc orsZrífiOS fmlhímzásba hozta a kedél!Jekef. 
TI[J]Jatll!JIIII'k a lwriilefnek mr:!f 1'!1!/ Í!/1'11 15rdl'ke.-.; indít· 
l'IÍJ/.'1" l~ riil llrt]Jirendre. 

AbrucllHÍIIJI"!I Ödlin k"rtrirs jrtl'ftslaftíra " kl'l'iild 
imlilt·ányt terjeszt a küzgyíílés elé, amely sze· 
ri nt az Euyesület kér je j' cl m indrtzokat, akik n UYÓ!IJI· 

szerészi közéleflJl'n 'l' e z e l ü sz l' r e 11 c t '' isznek 
é.~ idegen ltullfJZCÍsiÍ nct•iik t•an, cseréljék {el azt jó mu· 
11!/CII'Os né1't·cl. l n dok: a kiilfiild, fw a !fYÓ!J.lJSZ<nlszi kih· 
éld t•ezefő 1'!/Yéniségei közült csupa idegcnltanuz<isú 
nel'el talál, könnyei! azt hiftetl, hogy milunk csak 
n em z e t is é u ck t•annak. 

Nl'héz l'alnkil arra ösztökélni, ho!IY u ·ei cíltal cl r· 
suizadokon út viselt brír itieuenhangzású, ele liszlt•s iii'I'Pl 
lc•t'l'l!.~e, métliS az emlitett indok calóban anwllett szól, 
ho!JY azoknak, akik az élt•n állanak, ne lt'!JY<'n irlc'fll'il 
hangzá~!Í ncriik. 

A magunk thzcirül u lcgltírulaiJIJrúl .~em kít•tínjuk 
ez/ a mindenki sztin~tím érzékc1111 })(}n/ot t'ifa ltiruucít•ci 
tenni, mi!lclamclll'fl a kur szc•mpo;tfjáiJól is {on/os, ltO!JY 
I'Czetőink ll'!lallílJIJ fölJIJségiihbe;t nlf/!I!Jill' ;tct·cl vi.,·clie· 
111'1.:. 

A fáma mcséli - bár lehet, hoyy cÚtk élc -- misze· 
riut egy alkalommal nc:me/ l'l'lf(/é[Jel.: j1írtak az R!I!JC· 
.~ületben. Me!J akarták ismerni a íiW!IYIIr t•ezelökef. 

- T a u f f 1' r, - L ü c h t' r e r - lV c: lJ c r -
J> r c y e r - mufatkoztak be sor/Jan a magyar urak. 

Valaki l;t:.~ÜIJ/J bizalma.w11t cllJt•szc~lgC'II'II 11z c'!I!Jik 
kül{üldit·cl s ntetJkérdl'zle: mik az impressziói a fogad· 
t a fli s ról? 

- Alles recltl schün - ''wmlotta az id1•gen - csuk 
<'!J.IJCt nem érlek. Ha az umk 11 nl'l'iik uflin if8n• miml 
!JCI'II!CÍII SZCÍI'tiWZIÍI!IÍaf.', illÍt~r/ ill'i/1 /ad CU!Jikiik SCI/t júl 
németül, ri:-;zonl a foffw/áson rh;z/reft Cff.IJC/lcn l'altídi 
némelnek mih·f t•an tiiO!J!Jar nne! (Itt JIJJilcán '/'ö rök 
An)ádm célzott .') 

I1.ét.w:gldcn, d lehel !JUilllolkomi a Banut!l"iiiC!/,1/l'Í 
kl'riilrti indífi'IÍIIJJOII, umd,t}nck ii!/OiiiiÍit tipp olyan hul· 
ltímztí.~ cár/wtó, mint ami mosl a Korilscinszky ellen ki· 

bocsájtott ,.nyíll-lc!·él'' köriil km·aro[J. 

Az iparügyi miniszter L ö c h e re r és Ko ri ts á n sz ky teljes 
me l l ö z és é v e l németprónai Wol ff Lajost és vitéz Kováts 
Al ad árt nevezte ki a Gyógyszeripari Bizottság tagjaivá! 

Ujabb pikáns szemciciója van n kari életnek. A Ru· 
tl11J!C$Ii 1\iizlDn!J múl'l·iils l·l'll mcgjPil'nt :-;zúma közli uz 
ipariig~ i mini zter iLltal az Anuartfllmltílkotltí~ Gyi}fi!J· 
szcripari /Jizollstíuril}(/ killt>\'l'zl'tt tÍj tugok nénwrút. 
A régi megbi7d'ltú.s ugyani:; 1940. tlccembcr al-én lejárt. 

A G yóg~ Si'AWipal'i lli7,ott><úghan a kar ré:-;zéröl eddig 
/,öchert r 'l'nmás és J(oritsdn.<;zku Ottó foglaltak helyet. 
'J'udomtísunk sze rinf a .lla!t!IHrorsztí!ti G!JIÍ!IYSZcrc~sz 
Egyesülel most is üket tC?rjesztettc fel ismételt kinet·e
ZPsn•, dc• az iporiitmi miniszfl'r nuísl.:épp diintöff. Lü· 
c:h<'I'CI' és J( oritsánszky szcmélyét mcllüzuc a Gyóuu· 
sze ri pari Jlizoff SIÍ!I tf.ll6tl !JSZI'rh.zl Ilflia i ul tlhnet }J rónai 
ll"olff J,ajo.<; és 1•iléz Kot'rits Al(/(ltír buclapesti knrfár
~ainkat t!C!'f'zlr ld. 

Az újnbh eset mindenki előtt érthettien éH szem· 
lu•tüniit•n bizonyítja u riogi rl.'zsim helyzetének 
h•ljes tnrthatutlanság1it; ezt kellő ügyeskedéssei 
sem lehet most már elkl.'ndözni. ~ll.'gdőlt tehát 
11 "szakl.'mbl.'r·theoriu", nu•rt íme, kiderült, hogy 
az iJmriigyj m i n is z t e r a legkiválóbb szak· 
t•mbt•reket magáhunfoglaló Gyógyszeripari Szak· 

bizottságba nem a prononszirozott és rl.'kltim· 
mal naggyá magasztositott ,.noch nie du gen l.'sen" 
szakembereket nevezte ki, hanem a sokkal szer~
nyebb, iám kétségtelenül nwrfelt•lő 11zaktudással 
rendelkező w o l fr Lajost ~s vitéz Ko v á t H 

Aladárt. 

Dr. Taufier Gúbor n hafalom{•rt inns:wkndtig kiiz· 
dött csatát ukkor ve,;zítettP el, mikor a lJPiügymini:-zter 
mellőzt('. Krtségtclen. hogy Löcherr•nwl.· és J{ orif.wín· 
.~zkJJtWk az iJ>ariigyi miniszler {dial ntló mc!Hízí•se :-zin
tén elpárologtatja majd ai'.oknúl is az illuziói, akikN 
:-dkeriilt eddig, o kari nagyságok glorit'ikíti{LsÍI\·al, meg
téveszteni. Az i}}(trii!I]Ji mittiszter döntése rit/Cfl, kl'lllhi!J, 
de félre nem érflH•tó ,. <'r d ik f a lJ11/wfl re z.~ im érté· 
khwk lemérésénél .. Nem lehet eldisp-ulcílni! 

• 
A Gyó!JYszerÍJ)(II'Í Rizoflsátl új tagjai cgy<'!Jként ll 

kö,·etkczök: 
Elnijk: Koráts O,tl. Istvúu n~·ugalmazof t fötiirzs· 

orvos. Blnükhelyeflesek: dr. !'iléz Anfalffy Sándor rniu. 
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Mentöszekrényekben l _J 

sp e c lá lista-,_ 

"T U R U L kötszer 
URUL kötszergyár 

P R 1M A kötszer" Budapest, ll., Erőd· u. 11. J. 150·049. 
tau[w,.,o~. dr. Merkorit.~ lsh·ún nün. műszaki tanácsos, 
dr. Szilrí!I.IJi ~lihúly min. litkúr, cfr. Tó/h Súudor tüzér
mü,.znki főtiszt,·. és dr. e/Jersu•aldi Sie!Jle1· Júnos egyet. 
111. tauúr, 111in. o. tanúc,.,os. 

'l' a !fok: dr. ScitU/ek Elemér egyeL m. tanú r, az OKI 
os:~.túlyYPzPtiík. nrllnei)Jránai JJ'olfj' Lajos és 1•iléz Ko· 
I'CÍI s .\Imlú r hnclapesl i gyógys:t.erészek, dr. Bolberit.z 
Kin·oly 1'1. ig·azg11!ú (Dr. Wall(]!'!'), dr. Fülel,/J Zoltán ig·az
gató (ChinoiuJ. dr. Sinwn ~úndor 1'1. igazgató (Rex), 
Szaluí ödön rt. igazgató (Hic-h!Pr), dr. Szalay Sándor rt. 
nsztúlyvezető (lGgészség·iigyi Anyagraktár), Reiclwrd 
l<;mil l't. ig·a;r,gató (1'hallmayer és Sf'itz), Staimár Géza 
rt. ig·azgató ('l'üriik-Lahor), Bulyka l•'en~ne (•s Lrhác.z 
.József gyógyárunng·ykereskedők, Maj/hényi Béla m. kir. 
kormún~ t'lílanúesos, drogista, dr. Síiríí Ishún iparka
marni fogalmazó. 

l\'1. új tag·ok tll!'g·hi'l.utúsa 1!}-!1. június :10 úig tl'J'jP<l. 

A kat· i p olt i ka h uli ú tu:t .. úsa a fe ul i eseményen t ú l is 
todbb tart. 

Allalúnos szóbeszéd lúr,g;ya, hog·~ Lücherer •ramús 
millcl<'ll nyilatkozntúYal szemhen, néhún)~ híve ismf'ret
leH <•{•ll al s:tl•leskörü kort(•úát l'olyla t (>rdt>k{•Jwn. 

Az em/)('r nrm tudja elkép.zelni, hogy mnikor min· 
de" t'fi.IJes !J.IJfÍ!J!JSU'rész t•minens é1'fleke lenne o kar me.o
n.IJU!JNÍW é.~ a.z érdekh·épl'iseleti munka minél liamoráiJ[; 
Nrló siken•s eli"dítá.~a. miért /'(tn sziikst;!J nénll'l,l}ek 
sze.mélyi om1Jici6klól fíílölt meslerkedéseire! 

Bu<lapeslen Pilltek a kort{•ziúnak nines talaja. Itt 
milulen kartárs jól van iuformitlva a lényleges helyzel
ről, a vitlí•ki gyúgyszf'rrszek nagy töhhségr pedig saját 
hőrón érzi a YáLsúg· tarthatatlansúgút és miclőbbi gyors 
<'t'<•dméuuyPI k<'l'segtet<í mrgoldú'lt kívún. CsoMttn1os
kl-pJH'll <·,;ak né hú ny ke riilete 11 kere~.;z( ii.l igyekeznek a 
kiiz.hangulutot úi!PkintllPIPtlen <·éllnl hangolni. 

I•j;t.'I.Cl a tey{•ken)·ség·g·p( mcg·eJ'Ösít ik a lwr lll'lll kis 
rrtc•g·rnPk ahlwli y{•lpm{·nyM, IHlj.Q" jó lt'llll(>, ha az őrséo· 
l'á7tús .az Plniik~(·g-Pn kíYiil '1'1/IÍ.~ terii/l'il'kre is kiterjpdne. 

• A bukott rl'zsim exponensei 11em tudnak Korsukba 
lH'IPtiirtí<lni. A közelmnit tlll.JlOk cgyik(•n az egyPsiilcti 
igazg·ató - állítólag· - a köYetkező t>gészen kiilüniisen 
l111ngz6 k i.i<'l<'lJté~..t tette: 

- "Ha almrom 2.f árán beliil !elf){Jrífl/(/fom az EtJ.I}e-
-'<iilC'il'f !" 

Nemtudjnl• elhiuui, hogy ilyPn nagyhang·ú kijp(eu
t(>-;( lllPrt volna <1'1. iga'l.gatfl úr, tehát rrz ErJ.IIesiilri f'izr· 
left olkalmazof l ja komolya ll It' Illi i, r p pen ar.{• r l sziikség 
lenne a g-yors cúfolatra. 

Az talán mégsem hihető, hogy egy tisztviselő, aki· 
nek amúgy is elég sok van a rovúsá.u, Muchiavolli-ként 
saját kenyéradó Egym;ületét megfenyegethcsl'le. Erre 
annak a uéhúny kelJclbaríttuak az eJrogult támogatúsa 
sem jogosítja fel, akik Ht-ott hajlandók kardot rántani 
az igazgató úr megmentéséért. 

• 
Er.zPl k<~wsolathan be kell szúmol.iunk oh·asóiuknuk 

awkról a szúllougó, de nyilvún nem minden alap nél
klifi sllttogú.sokról is, amel:,-ek szcrint a múrcius I:i rrc 
összehtvoU l'Cíasztmányi ülésen bizonyos urak babér
koszorút kívúnnak rona!Jti Koritsánszky igazgató ú1· 
egykor Yörheuye~harua, ma ragyogó fehér haja körül. 
A lml'(lll.ll"lll!'lJ.IJei ll.IJíll -lel•él mef}dölJIJrntő hatáscímtk 
cllrns/Í[.Ifozcísóm azt len·eaik, liO!J!J a l'cílnszlmányi ii/é· 
srn /lllccsszl'rííen /Jizalmrrt szm•nznak l{oritsánszkunak. 

.Nines móclnnkhan megálla]lítaui, hogy a menuc
lllOildúhól llll'nuyi a délihúhos lcrvezgetrs é" mennyi a 
realilús, de kélség-tcleu, hogy a llegedüs Silndor-u(ea 
kömyi'kén mostanúhan nagy sugdolódzftsok í's hadita
HÚLSOk folynak. Ismcn·c a régi taktikút, nyug·odtaa el 
lehtt krp'l.l'lni, hog·y valamilyen bizalom-liferálás mcg
rendt>1("élwn súutikálnak, ha már a kormúuyfótanú
esos~ág dugába dőlt. 

A közvélemény nem felejtheti el, Jwgy a közel
multban az egyesiileti választmány már egyszer 
halálra kompromittálta magát, amikor dr. Tauf· 
fer Gábornak (nyilván a taksa-ügyben tanusí· 
tott meddíísége elisnwrésekép]len!) 27 szóval 
8 szavazat ellenében - bizalmat szállitott, hogy 
azután rövid néhány hét mulva erre a bizalmi 
diadalra miniszteri gesztus tegye fel a koronát. 

J;:pJ,<'Il c eikk első részéből világlik ki a bulwU rezHim 
CXl) '- u enseinek teljes csata L•esztése. Az iparügyi minisz
tPr n z ('g·J·esii let i előterjeszt és en t últévf' magát, mellőz· 
Ir• tür·hcrcr mcllett Korilscínszkyl is. Hallatlan lwl!o.ocís 
lenne a l'rílaszimlÍII.IJ t·észéről - iaen szerén.11 me.qítélé
siink szeTini - lw a félrrismerlleletlen miniszteri meg
nyilatkozás ellrnén rnegint bizalmi 1•oksok liferálására 
.'/OIIdolncínnk. 

Van emwk n kérdésnek egy másik oldal n is. N em 
szabari nz "od ltonorem" fisztw:!JI'isdőkrt iisszeféi'C'sz
ll'lli nz E.QlJl'Sület [i zelell ulkalma.zolfai l'all Az egyik 
tllilldPn anyagi ell<•nszolgúltatÍl!i nélldil, lohút. valóhan 
Üllzellenül szolgálja n közt, a má~ik rendes lHII'i fizefEL 
sért. A'!. cg·~ iket a kiiz bizalma tartja lwlyén, a másikat 
a l ka imazotti ;;zerző<l0s·c. Aki teljes ön 7-ellenségg-el szol
g·ú]ja a kiizt, azzal <.;zemhcn Yllll helye bizalmi elisnw 
résnek, a reades havi fizetéssel dotált alkalmazottnál 
azonhaH mús mértékkel kell mc'l'lli. Va.rJ!/ teljesíti szl'r· 
.ződé~ben nil/alt rnunkakblelessé.oét és rzé1-t megkapja 
a [izeté.~ét, NtlJ.IJ nem tel)esíti s akkm· fr>lmoudonak neki. 

Ho a V<ílaszlmány ezt a tiszta és riláyos cíllúsponlof 
feladja és nz rrlkalmazottaf nem l11dja mrgkiilön/Jözfetni 
a küz/Jizalomluíl l•cílaszfofl "od ltonorem" liszlségvisrlő
től, IÍlJY holnap akármPl.IJik etJ.IJt'siileti irodakisnsszon.lJ 
''agy akár a házmester i.~ kérhet rt mayrt számára a l'á· 
lasztrnánytól /;izalrni voksot. Ez a példa kissé erős, de 

DARMOL R. T. A 220.000J9J3 sz. Belügymln. rendelet szarint 

DARMOL csak eredeti 

Budapest. XIV., Hungária-krt 114. 
Telefon: 497-597. 

csomagban árusitható 
Gyógyszertáraknak eredeti 10, 4, és I darabos 
csomagolásban előnyárakkal foo-fco szállitunk 
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ldnutdcuek t'fi!/Ytml.: {dlwzni, mrrt u fouallllflk tf'ljes 
zavarát ldtjuk. 

Bm·átsúg ide, bnrÍlts{lg oda, tiszteljlik n fehér aszta
lok !'imbomsúgitt Í>'l nz npró barf.ti IIPXU"ok elkötclezett
~(·gcít, !Ím dsű a kuz érdeke s l'->ak azután jöhl't a szc
mi·b·i hiíJ'Hgok .~" :nubiei!tk lt>gyezgctése. 

Szii/ •. ~é!Jl'S czt•l;re 11 clulrJob·.. már mosf fel/t í 1'11 i a 
kar fiyyelmr:t, nH•rl mimlenkinrk nuu kell tad11T, hur,J 
a mosl tapaszta[lt"tó jclcnséuck é.<~ a ni r haló wmtú I'C· 

rczésck 1/t'lll sw/!ftil,,t;k a km·i ll!fJJCk rliílllJrejaftí:>tíf •. ~öt 
!lrífló szcrt'JII'f jál~zholnak l'fiY új, t'!Jészséycs 1:.~ izmo.~ 

/~öz~zellr•111 ld ala ld t IÍ Wll<il. 

B[(·y t•olt a mull kísét·lrfeilJűl.' llabh'koswní nélkül 

Wnjl!nek el a porondrúl. 

• 
/)r. vitéz Várad!/ /,rí.~z/rít "z orsztÍ!I 111i111len rhzé/Jől 

el/wlnwzzcik a karlártwk lui.~é!!llJiilrrt kowtuklwl és c.~af
lakozó lrt~elckkcl. Hze/,· kiiziil kiizüljiik n z alábbiakat: 

;ll lsk!ll<', 1911. ft•lmuír 25. 

:\lí•lt6síLgos 

/)r. l:iléz l'tírm/JJ Uíszlt) m·szlÍ[IfiJI[íf,;si /,·,;JII'i.w·W 1írnak 

/Jwlllf)C~I. 

Ked\'! Barátunk! 
li'oh·ó hó 22-én kelt ub. felhh·ú~IHim közöljiik. hogr 

111i tL l~guaj.,'"yohh kl~7h'léggcl altt\"fJtjiik magunkat min
dPnlwn kí,·itn~{rgaidnak ús a mi úllú"pontuuk is az 
(amit megírtunk kH hPte), hogy az tÍj rluük jcliiljc ki s 
t•<ílasszo m<'!l nHlJ/a r11ellé munkatdrsait. Ily érlclemfJ('II 
Ö1'Ö1111W'l iidviizöljiik Wolf{ Lajos tdrsl'lllük"é!léf. 

K!•riilefi közgyult•siinln•t mftrcius :!·úra hit·dettiik. 
uu·l"~'PII n.z alduúlis lwri prohlémák mPlh•tt a,-, új Plnök
,·álaszt{L.<;.sa,l s az l•lui)k '-':t..emély(•nPk kérdésé\'!'1 j,; fo
gunk term(•s7.etoscn foglalkozni. ~[{u· mo.;t jelenthotjük. 
hogy a.z P tárgybau kb()(•,..átott ket ülcti kiirh~veliiukrc a 
\'{tla ... zok egylwnutílag szC'mélJJet/ mellrft foglaltak úililst. 

~yugodt ldkiisJnt>r't-11!•1 kiiziillrl'(jiik, hog~· 1\Priih•tiiuk 
ii&szo..q Ingjai fpgyPIIIIP" .. l'ltPn {.,. PJ.n·,.;égC!;en állunk mö
giittiink B mi\'l•l úllmrd6 iinzetlen munkánkknl igy!•k
sziink jaYukra dolgozni s velük az ös..,zekötteté ... t állan
dóan fl'nntnrtjuk: irúuyítú unkrn mirtd(>nbeu hnllgnt
uak. 

Kiizgyíil(,siink jPil'Htéosét hekiildjiik. Ki•rii11k, hog~· 11 

),t riiletiinkb(íl lll'kiildöt t .. megha.tatmnz:í,.;ok''-ról minket 
n gyiíló.~ előtt púr uapJml értp.síteni szívoskell,iet,•k, hogy 
az elmamdt meghntnhnazit..;okn t kerii let iink kn dá r--ai· 
tól mi pótlólag bo tudjuk szt•rezni ,;s nz ülésre f,•h·inni, 
lllPrt ruiudkett<'n ré'<'l .. l\'t>sziink a vitla ztit.;;i gyííl{•..;l•n. 

al indl'nhcn kúsz,.;(•g·g,•l állok scgítoégct.ekrn. a kari 
egység, ö szetartós szolgálntúban .• \ viszoutlútíLsig mc
ll'g knrt:trsi ii<h·liZlPtünket kiildjiik a kerület ö,..;ze-. knr
túr..;ni mwóben. előro is kérvo n jó Isten úldásút Pnnek 
U 1-iOknt }ll'Ól1ÚJt és SZt•hh j()\·Öt rcmrh•e YÚJ'Ó Í! ~tiiJetnl'k 

a .iln·úrn kift>jll•ndlí ncnu•s lllllllk{ulra. 

A Magyarországi Oyóg;\'Szt•rész Eg;\·esiilet 
l\liskolcYidéki kerület('. 

Dr. llf('szóros Zoltán s. k. 
keriilcti titkár. 

1\l{•ltó:-;úgos Crnm! 

KPdYl'S Barátom! 

• 
lll olmi r J\ cíl nuí 11 s. k. 

kcriilet i elniik. 

A IPgm(•lyehb tisztel<·tlcl és a l••göszintt'hb iirömnwl 
hátorkodom tudomít"odm hozni, hog~· a :\1 AG Y(H~ vu~-

r .. alai kl•rülote folyó hú :!.'J-ún Hzomhatlwlyt•u tartott kö~ 
gyÜIÓ."<~ll pgyhungítlng l'lhntimlZt.u. hog~· n7. I<:gyesiih•t. 
elnökéYÓ Téged óhajt meg\'ála.sztnni. 

1'clle c•zf a keriilf'f nb/ut/l a sziltírd IIIC'!IY!/ŰZÜrlhbt•u, 
h0!/.11 csak Te, a kar köz/izerefi'(Nu•n é.~ kiiz/,r.c.~iifiS.~t;!Jen 
cílM szl.'nH~IJJI'd alkalmas a !.'or n·zl'lé.~h·,• 11s 1ín/l'lwi111'k 
képvisrletére. 

Bátorkodlnk kémi, hogy ezt tudomft.;ul\'!•nni méltil7...
ta...sál. 

A legmélyPhh tisztelcttl.'l 
kés'l~.;éges h í ved: 

Dr. /Jlsiczk!} A11dní.~ s. k. 
(a ,·as-r..alai keriilet elnöke.) 

KP<h·es Bnrúlom! 

A hozdun juttatott kiirh~vt·l r.s annak mellékh>tének 
hirtokában értesítlck. hog~· 7..!Í.srlúhontú,..udat helye.sh•m 
ós sr..erény .su•nH;IY!'lllhl.'ll n. IPg!lag~·ohb k6s7..-;éggPI tiL
mogatni 6ha,italak. Xcm vagyok tiirtctö (•s wlakouó tcr
ud•szetií. az(•rt rwm hoz.taut PZI Pilliig ],, ttHlom{L odra., 
do hh·ciddcl kiizöltcm múr úllúsf'uglalúsollrúl nil6 vú
lemt'nycmet. 

A magam részi·rő is l'sak !'lítélőlcg uyilntko7.hatom 
'l'auffl't' Oúbor politikai Htaguturtúsa fPlíil. lll!'r't !'gy 
olymt púlya. rcpr't'l.t'n!ítnsakí•Ht, llllll'lyik kii'P.it>í'.t'tlcll kot·
mítuytéHyeziík jMudulatútől fiiggÖt>u fpjfltPI ki pr·edmé· 
11yos rnüködé!"t, uem ildomos !ltmadúst int~zni. S lm ozt. 
tc..o.;zi, nkkor vi&;znél a kar lwléjo helyezett hiza.lmáYal. 
Aunftl kcvé~·h{• s,-.. nhud l'Zt tcruri an11ak a 'l'aut'ft•r· Gúhor· 
nak, aki a kartársak a/l,l}a!JÍ fámO!JOftí.w/1'11{ ll'tt nwg
YÚinsz.tva képviselöuek. 

.:\lt>g Psnk annyit óhajtok sr-íve,; tudom{t..;odrn adni. 
hogy tudihotrunal és munkúmmnl. arnenuyi\w11 nzt 

ARSOFAG DRAGÉE "CITO" 
s!'at.. orig. (tOO fph(.r llragé('j 1% mg. As .. 
1/4 rng. Strychnin. tart. P 1.10 

ARSOFAG C. FI<~RRO "CITO" 
seat. orig. (100 sárga !lrngéo) 1/r mg. A~ .. 
11~ mg. Strychnin, 70 mg. Fcrr. P 1.10 

ARSOFAG C. FJ<~RROCHININO "CITO" 
Heat. orig. (100 viros drugée) 1/r mg. A8., 
114 mg. Stryehnin, tth mg. Chinin, 70 
mg. Ft•rr. pro tlragée P 110 

ARTHRITIN "CITO" 
S<'at. orig. 10 x O.ifl tabi. At· id. yhcnyl
l'ineh 0.27. Ac. lu•ctylo~al. 0.2:>, Oulcium 
c. p. O.o7 P 0.90 

CITA.RGAN .. CITO" PULV. PUO IUWI•~P'l'UUA 
(Kul. Argent. dicyanyd) taxu ára 

0.10 ... p 0.2:1 
Szính•lr•n stailii complcx (•ziistwgyii!ct. 

CITARGAN TABJJETTA .. CITO" 
phyol. m·ig. 10 x !l.fl:! P 1.50 
UrPthritis gonorrhoica aut. és post.-nál. 

CITOLAX ,.CITO" 
sen t. orig. lll x 0.50 ta b l. P 0.50 
Iztc}('n, szagtnlnn purgans. 

FAGIFOR ,.CITO" LAG. OHIO. 
(Syr. e a le. llt(·(okrPosot com p.) légző· 
~r.Prvi hím t.n lm uk speei fi(•umn. l<Jxpec· 
tornnH. NPm fPl'!llPiltúl. Distirtef. esorn. 
P 2.30, Pénzt. c•som. 150 g. P Uli 

CITO GYóGYSZERVEGY.::SZETI GYAR 
Budapest. XIV., IJengyel-u. 33. 
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icénybevenni kívánod, kéezséggel állok rendelkezéedre. 
Lepzivélyeeebben üdvözöl 

• 
tisztelM ée hí vecl: 

Jlilllefo Yilmoa •· k. 
gyógyezeréez. 

A kerületekből a következ6 eeeményekrcSl kaptnDk 
hírt: 

A Izegedi kerületi közgyűlésről előz6 lapezámunk
ban már megemlékeztünk. A gyiíléet február 28-án tar
tották Szegeden Temesváry Józsefelnöklete alatt. Réut
vettek azon dr. vitéz Várady Láezló, SzölMBi Jen6 or
szággyülési képvieelők, dr. Dávid Lajoe egyetemi tanár 
ée még számO& ka.rtárs. 

Apró Jenő titkári jelentéee után Szöll6Bi Jenő kifo
gáeolta, hogy a kerületi elnök .,hidegen" emlékezett meg 
Taufier Gábor működéeér6l. Löcherert ajánlja or
szágO& elnökül. Apró Jenő hivatkozik a titkári jelentés
re, amelyben Taufier Gáborról "mint lemondott elnök
ről .. melegen emléke~~.ett meg, majd felolvasta Löcherer
nek a kerülethez intézett levelét, melyben kéri. hogy a 
békés kibontakozáe érdekében saját személyétől tekintse. 
nek el és a maga részéről is dr. vitéz Y árad y Lászlót 
ajánlja. 

Dr. vitéz Y árad y László sz6lalt fel ezután és kifej
tette, hogy eloökké való megválasztása nem személyes 
ambiciója. Csak azért vállalja a jelölést, mert érzi, hogy 
segíteni tud s ezért kötelessége az élre állni. Sz6lt e7r 

után dr. Tauffer Gábór parlamenti tevékenységéről, 
amellyel kap~olatban országgyűlési képviaelőtáz&ai 
és kartársai részéről sok esetben kellett támadásokat 
szenvednie. Elnöl.-'i ténykedése a nyilt sztnvallás, nem 
a ködösités, mely az eddigi rendszer alatt meghonoso
dott. Sz6vátette a Szilágyi Eneébet-féle ügyet, melyben 
mint alelnök - éppen a ködösítéri politika miatt - még 
ma sem lát tisztán. Uj re7Aimet, új szellemet akar, ezért 
kéri kartársai biza.lmát. 

Temesvárv elnök az országos elnöki székre dr. vitéz 
Várady Láezlót, társeinökké Wolf{ Lajost, alelnököknek 
vitéz Kováts Aladárt és Thury Andort ajánlja, amit a 
közgyűlés - az egyetlen SzölUJsy Jenő kivételével -
nagy lelkesedéesel elfogadott. 

Frtmkl Antal hálás szavakkal emlékezett meg Te
mesváf'31 József or&zágoe társelnöki müködéeéről, mél
tatta, hogy magas kora ellenéremennyit fáradozott sor
sunk jobbravitele érdekében. Kérte, hogy társelnöki mtl
ködését jegyzőköny'l'ileg örökitsék meg, amihez a köz
gyillés nagy lelkesedéssel és egyhangúlag hozzáiárult. 

Temesváry József megköszönte az ünneplést s meg
hívta a kartársakat, a március l-én kezdődő gyakorno
ki tanfolyam ünnepélyes megnyitására. Ezzel az ülés 
véget ért 

• A szolnokt,ármegyei kerület február 23-án tartotta 
közgyűlését if j. Szele Béla elnöklete mellett. Y ég h Lász
ló kerületi titkár jelentése után ifj. Szele Béla dr. Tauf
fer Gábor érderneit méltatta, majd dr. vitéz Várady 
László egyéni qualitáRát, politikai pártállását és ráter
mettségét említve, az ö egyhangú eloökké választását 
javasolta. Ezt követően Löcherer Tamást is megdicsérte. 

Használjunk magyar gyártmányu : 

- Nyitrall Tibor mezőtúri gyógyszerész indítványára 
elnöknek dr. ''"ff~ V áradll Lászlót, társelnöknek Löche· 
rtW Tamút. alelnöknek. Slletrtgdli Dánlelt és W éber 
Deu6t vagy lUtlteiJii JÓIIefet jelöltét. 

A tolnavártnegJiei ~~ baJavidéki kertilet ugyancsak 
február 23-án tartotta mac évi rendes közgyűlését dr . 
Jlakra11 László elnökségével A közelmultban elhunyt 
naa'YlleVÜ kartársuk, Pcmgrdcz Lajos, érdemeit jegyz.ö
könyvben örökítették mec. A kerület megürült elnöki 
állását dr. Jlakray Lászlóval töltötték be. Tá.reelnök 
lett: Zalay Lajos, alelnök dr. Herezag Elemér.- Prae
fort Ferenc bizalmi javaslatot tett Koritflánszky Ottó 
mellett. - Az országos tisztitégeknél eloökké dr. vitéz 
Várady Láezlót, társeinökké Löcherer Tamáet, alelnök
ké Réthelyi Jó:r.sefet és Szentgáli Dánielt jelölték. 

A somogyvármegyei kerület ugyancsak február 
28-án tartotta évi rendes teljee ülését Kaposváron. 
Piafsek Gyula elnöki megnyitója után Bokor Ferenc 
terjesztette ela a titkári jelentést. Az országos tisztBé
gekre eloökké dr. vUéz Y árady László, társelnöknek 
Liicherer Tamáet, az alelnöki tisztségre W oZff Lajost 
ée dr. Hintz György kolozsvári vagy dr. Medvigy Fe
renc nagyváradi kartársakat jel&lték. - Fábry Odön 
a taksa revizióját, hivatalos retak8áló állomás felállítá
t~át, az összes betegpénztárak egységee számlázáeát, a 
kivetett egyesületi tagdíjak újabb revideálását és a 
Té-mozgalom kitűzött céljainak támogatását kivánta. 
Sártory Lajos az éjjeli pótdíjat egységesen 50 fillérben 
kívánja megállapíttatni. Göbel Nándor a szatócsok as
pirin-pótBzer árusításáról beezélt, amire nézve a kerület 
a központ intézkedését kéri. 

Levél dr. Végh Antal 
egyetemi adjunktushoz 

Kedvee Barátom! 

Örömmel hallottam. hogy a bölcsészeti kar Téged 
kért fel újrendazerií kiképzésünk kapcsán ai ,,Arullitikai 
kvantitativ kémia" c. tárgykör egyetemi elöadá.c;ainak 
megtartásár a. 

Nagy büszkeség ez nekünk, barátaidnak, volt tanít
ványaidnak, mert ebben a megbizatásban egy gyógy
szerész kartársunk tudományos munkásságának meg
becsülését és egy régi gyógyszerész család fiának előre-, 
haladását látjuk. 

Ezt a kitüntetést megérdemelted. HOS&Zú éveken k&. 
reeztiiJ végzett lelkiismeretes és termékeny rnun.káddal 
rá is szolgáltál. 

Oszinte szaretettel gondolunk Rád mindnyájan. mi 
akik kikerültünk ugyan már az életbe, de mindig meg 
elevenednek bennünk a régi emlékek, valahányszor a ne 
vedet halljuk. Látjuk az első emeleti kémiai laborató 
rium feketére festett dolgozó ásztalait. a fakókékeu éa1 
Bunsen-lámpákat, a reagens-üvegeket 1 

Körülölelnek az emlékek. 
Valamikor ebben az enyhén kénhydrogén.szagú t~ 

remben gyötörtük a kationok osztályait és káprázó su 
mekkel leetük a porcellánlemezre hintett iameretlen sól 

OP l UM ALKALOIDAKAT ALKALOIDA 
vegyHzetl GY*' r.-t. 

BUDAPEST, IV., IRÁNYl-UTCA 27. SZ. 
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túRi maradékot. olilel fc>l 2- 3 rm~ vízheH s kPmcsőben Ra
létromRavval óv·t1<>HHII Havauyíh;cl 11wg. A savanyú ol
dat néhány csepp <'züstnitrát olelat hozzáadása ut[m 
IPg!'rlkhb gy<•ng{•H opalizálhat. 

3. §. 
A .ielf'n n'JHlc·lPt kihirdetése Hap.iáH lép hatályon. 

BudapPst, 1!141. évi fehruiir hó :!i-{•11. A minisztPr 
rendt•letéből: lJr. Tomesik József s. k. 111in. tanácsos. 

lrta: VECSEY NAGY DEZSő 

Ha repülőposta rrrej'elé lennr, 
Lrt•rlrm szc:l-szánllflÍíl csakis ezzrl me11nr, 
Hogy első le/ie.,sen, mint ki/Jonfott zászló, 
Jlfel.IJ h irdc•ssr nc1kii nJ...~ 
ErJ.IJ embrrclrt éliink 
És e.z nem lehel más, c.wrk J' á r a d JI L ás z l ó! 

Szegech·ől érkezett Méltósáyod célbc1. 
Me/y szú /)(• Nm l'ést-e már l'aslm-acéll)(l. 
Sze!fedhez líiződik, nlinden ami sik e r 
fllinden, ami mauyar 
8 ki nem il.twt akm· 
Poualma sincs arról, houy r kO szó iker! 

Szegeelen t•oll si' géci e íiOrok í rója 
S .Méltóscígod, ki rnost főtanácswló)a 
0{JYC'k l•itl'f<llJen a 1nagyar kormánynak, 
- E szóért keuyelem! -
Ott volt "J)mxi'' 1•elem, 
llol'a emléliC'Ítn innen visszaszállnak. 

Egyiitt ke1•crt iik mi Szeueden a mh·.qet, 
Arni elpusztítja a lmcillust s férget .. . 
A Bor/Jél.11 paliket . .. vidám délebMek .. . 
Derűs délutánok .. . 
Szép asszonyok, lányok ... 
Sose }'elejtem, míg e földön élek! 

Szegedről indultunk, ott kezdem a regél . .. 
ön mint ki.~ fJ.IIIIkornok, étt mint kezdő "segéd''. 
Béke t•oll a f'öldön, de szép napok voltak, 
Olya u ,,o!f, m i nt álom 
S én most IÍ!JY falálom, 
Mé.q a nwdarak is rnáskéJJ/Jl'll clalolfak! 

Ugyancsak Szf'.QC'dről menfiink n harctérre, 
Ön talán északw, én pedi!J le dc>lre •. . 
Kü.zdtiink a hazánkért, bátran, .~oh'se félt·e. 
Me!JÖrziitt az lstC'n 
-Ki nuís, /1((, ő ninesen?!
Ellwriilt rt. !talcíl s lwzajöftiink é/ur! 

És most az az lsten, ki me!}tarfott l'étti.Q 
S ki/w;: szálljon foltász a csillagos égig, 
Azt a lJOldo[J.WÍ!JOf megl'n!}edte érnünk 
Huszonkét é1• mull'Ct 
Bilinesiink lehullm, 
S hmcba indulhatunk önért s önnel értünk! 

J1::gpres (IfHYIISHlja), 1941. február 24. 

•HIR EK+ 
A DR. Vl'rÉZ V ARAD Y LASZLó P ART kéri a 

Kartársaka t, hogy a közgyűlésre szóló me g b a t a lm a
z á R ok a t sürgősen kiildjék be dr. vit~z Várady Lász
ló címére (Budapest, IV., Reáltauoda-utca 9.).·_ Aki 
a közgyűlésre személyeseu feljön, ebbeli szándékát 
ugyancsak legyen szíves Várady kéJ)Viselő Ílrral közölni. 

Lapunk mai száma 2300 példányban jelent meg. 

-Halálozás. Lázár .Jenő v. buuktisztvi~elő feb
ruár 27-én, életének 71. évében G.l}ergyószentmiklóson 
elhunyt. Lá.zár Ernő kartársu nk, n Budapest, Kál du
téri "Kriegner-gyógy!'zcrlitr" gondnoka, az elhunytban 
édesatyját gyászolja.- Ileichard Jenőné sz. Weinbemer 
JiJtelka úrnő, Reiclwnl .Jenő miskolei km·túrsunk nejr, 
február 21-ón elhuuyt. A megboldog·ultban ileichard 
Sándor és Zempléni Miklósné sz. Reielwrd Margit gyógy
szerészek édesanyjukat gyászolják .. - !Jurmrszk.IJ l ,stván 
egyelemi tanin·t szardán délután nagy részvét mellett 
temették el a Kerepesi-úti temetőben . A" budapesti 'l'udo
múnyegyetem és a Tudományos Akadémia nevéhen d1·. 
Urólt Gyula egyetemi tanár moudott búcsúbeszédet. 

- A Gyógyszerésztudományi Társaság közgyűlése. 
A .Magyar G yógyszcrészt udomúnyi Tár:mság határozat
képtelenség miatt elhalasztott rendC's évi és tisztújító 
közgyíílését folyó évi múrcius hó 14-<'n, péntekes e~te 
fél 8 )r akor tartja meg az Egyetemi G yóg·yszerismereti 
Intézet tautermében (Budapest, VII I:, ÜlJöi-út 26. III.) 
A közgyűlés után dr. Jlalma!J .Júnos eg·yt-t. ad,iuuktns 
emlékbes·zédet tarL clr. Sadle1· Józsefről, a ruulL század 
heli híres orvos ós botanikus profes~zonól. 

- Személyi hír. 'l'öbbirányú érdeklőtlé~ro közöljiik. 
hogy dr. vitéz V árad y László kartárs unk, országgyűlé.-ü 
képviselő ezidőszarint Buda]Jesten tartózkodik. A ma
gyar képviselők jugosz{wiai utazása közbejött okok 
miatt március végére maradt, így tehát d1·. vitéz V árad.11 
László a közgyűlést megelőző napokban iR Budape..o.;ten 
fog tartózkodni s Reáltanoda-utcai lakásán bármely 
nap megtalálhatJ (tclefonja: 189-529). - Itt említjük 
meg, hogy máreiuH 6-ún Hóman Bálint kultuszmiuisz
tcrnél szűkebbkörű coctail-party volL, amelyen résztvett 
dr. vitéz V árad y Lász.ló és felesége is. 

- A közgyűlés rendkívül látogatottnak ígérkezik. 
.Az előjelekből ítélve a március 16-án Budapesten tar
tandó országos köz[Jyűlés rcndkíYiil látogatott lesz. 
Nemcsak a főváros, de a vidék is nagyban készülődik 
és Erdélyből is sokan jönnek. Miután ez lesz az első 
közgyűlés, amelyen a viHszatért erdélyi kartársak is 
résztvesznek, a közg·yűlésnek ünnepi szíuezete lesz. Ér· 
demes ?'á mindenlrinck eljönni. Az ;;o százalékos vasuti 
kedyezményt azokkal az igazolványokkal lehet igénylw 
venni, amelyek darabonként 50 fil/é?·ért a Magyarorszá
gi Gyógyszerész li::gyesülötuél HWrczlwlők be (Hegediis 
~áudor-utca 17.). 

- Fiókgyógyszertár engedélyezése. Tárnok község
hon (Fejér vm.) fiókgyógyszertúr e11gcdélyeztctett és fel 
állítási joga özv. dr. SiltOS Károlyné sz. Halmi V alériá
nak, a sóskúfi "Swnt Rozália" gyógyszrrtár tulajdonosa, 
okleveles gyógyszerésznek adomÚHyoziaiolL 

- Gyógyszertárátrubázások. A pestszenterzsébeti 
"Roméuy"hez eímzett gyógyszertúr ~~zem6lyes üzleti jo
gosítványa Lázá1· Józsefről Királ.IJ Púl Györg·y okleve 
les gyógyszerészre, a ,.Teleki" című budapesti (VIII. 
ker.) gyógyszertúr Hzemélyos üzleti .iogositvúnya dr. 
Maurer Kornél okl. gyógyszerészről Lázár Jó7..sef okl. 
gyógyszerészre, a "Segítő l\Iária" címü zan.tJI'apálfall'i 
g·yóg·yszcrtár !;Z<'mél~·es üzleti jogosít vúnya M enicll .) ú
nos okl. gyógyszerészről Bergmann Istvánné szül. Sipos 
Mária okleveles gyógyszerészre é~ az ajkai "Remény"
hez címzett gyógyszertár személyes iizlctí jogo~ítváuya 
Trexler Jenő Szilárdról Heffler Ferene okleveles gyógy
Azcrészre átruháziat.otL 

,. l erla" OYóOJSlertórtulaj~onoso~ la~oratoriuma 
Budapest, VIL K~álx_-u 67 T.:12-19-26. 

lölazerüzem Iterliizilál Comprlaatát fiumiáruk 
m. sz. Gyógyáru nagyKereskedés 
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-· Gyógyszt'rtári iigyt'k. Talaíts T~tvá11 volt ~zcgedi 
gyógy~r,crlúrhérW útvPtto Gerle .Tenő .. Kígyó" gyógy· 
szedárát Szegeden. - Dr. liakay ~latild oklevcle'.l 
gyúgy~zrrt~s;" hérhoyettc özt•. Pl'n·s "Ernőné .:~frgvnltó" 
C'Írníí gyógyszertitrÍtt JJurlavc:;tcn, lllllt>ly('t eddig Poppl'r 
.Júz~pf kart{u·sunk Mrt h{>rhell. 

- N~vvúltoztntás. J>ospil'ch K!troly hajdunúná~i 
kaditrsunk <•salúdi nevét hPliigymini~zteri engedéllyel 
c.~('jf('i-ro vitlto:r.tatta. 

- A11prohált gyÓg:\·sz('részl'k. Osont O:rula, Lrill!l 
Pl·h•J', Ma.ior L:í~zló, ,lfetzwr Olga. Sósné Barkó Ella, 
S twrlú!fh .T Óz-;ef, Sza lJ ó DemetPrné .lf ol ná r Klára, Zádor 
l>dviin gyógy~zHÓ~zPk sikern•l tették le a hudape~ti 
Eg~·etPnu•n az approhúeió.; vizsgát. 

· Egy gyógyszl'rész·t'eleség újahh irodalmi Rik('re. 
A s'lití'..<'zn•s péltlúnysí'innhall mpgjclcnő Nemzeti Köny!'· 
tár sorozatúhan most jelent mPg Jl,[l'zey .Tenő gyógysw· 
rt'•sz-nlezro<l<'s fplrsÍ'géHPk - tlf. Katona Ilona ko~zorús 
írón(ÍHPk ~ · ,.llrmrhíll a föld" eímíí regénye. A könY!' 
IIIC!!h'rll'melfcn nnrm .~ikerf amtotf. 

- Vály:íwt nz egyetl'rni ifjúság részére . . Az Oklet~e· 
fes 0.1/Óff.llszenls.zl'k Országos E.rmesülcte l>Úlyúzatot hir
<h>t nuísorftii'('S gyógy~zerészhallgatók részéro n követ
kozél p{llyatétel kiclolgoz1Í~Íirn: .. llO!f!JUII kémrli d a 
f/.1/Ótt.I/SZNészet llerP>ufezé.w~t? JI il .lll' ll intézkedéseket tart 
szm.·.~értr.snek (/ l/.1/Óli!J.~Z('ré.~zet .iiil·ője c1rrleké1Jen.1" A he
Í'rkez(j púlyúzatok fiiliHt az EgyPsiilet Yálasztmánya 
dönt. Három 1>itl:nulíj vnn: Plső díj 50.- P, má~odik díj 
:lO. P, h n nn:Hiik cl íj 20.- P. ~\ pií lynmüvck terjedelme 
4-- 6 g(.pírt oldal. I~rdcklőcléssel Yárjuk a nályúí'.a.t cred· 
ményét, mPrt ez fogja hir,onyítani, hogy ifjúságunk yaj
jon meg-{>J·ti ·c nz iclök S7.<tY{d. 

- Pénz áll a házhoz! Mai lapszámunkhoz nwllékel· 
.iiik Rl'ml'!he,II-Fiill'J)J> Dez~ő m. kir. o~ztály~or~.iúték fő
íu·us ító kiil'lPvclét. Sziik~égc,.;nek ta rt.ink nwgcml íteni, 
hogy Remethell főárusító lwdiroklwnf és né/wi Ro.zs
n,lla.lf Jfá/!f{ÍI.mflf,·, fl IW!I!Jtll'I'ÍÍ aradi !1.1J6fi!ISZen1sznek 
!UIOkája, s múr l'snk ezért. is SOI'sjeg-~· tPrén - - hogy úgy 
mondjuk - ő n g;vógyszerészek udl•nri szállífó.in. Aki 
sor,.;jpgyt•t nkm· v;ísúrolni, fot·dul.ion bizalommal hoí'.zÚ. 

Lapunk n1ai címoldalán T h 11 l' y .1ndor kislwnfél· 
l'ff.IJ/Ilízi fi.IJÓf/.IJSZerész, a .lLIGYOJ<; r1 l l' l n Ök-j e l Ö l t
j é n e li fc:ll.llképr!f találjo oz ol1•osó. 

T h ur !l A11dor 189.f·ll<'n .~úiletelf Hrtmll.lll11'Örös
lllfll'fon rétJi rr•fonmíttl.~ ('soládluH. tdl'Wf.IJja szintr:n 
gyógyszerész l'Olt és c.w!lrídfn!Jjoi közöfl ma is sol.: 
U.l/ÓliJJS<:.crész Nit!. 

Etnlefenli fanulnuínyait /{olozsl'(íron kezdte me[J. 
Ott Fal1htyi professzor melleff a kémiai intézet ff.llnkor· 
110ka is 1•olt. Oklr.t·clef a lnu/aJil'.~ti l'.Cil/etemr.n .~zc•rzett, 
majd 19U·bcn a háború kitörésl'kor katonai szalgálatra 
ronulf be. J.."c:!/!1 c:I'Í kotonai szolmílata alatt 21 hónapot 
a harctéren töltiilt és hadiiO!JlJÍ ran!flmn szerelt le•. 

T It u r JI Andor li.'/Ó!f.ll·~zc· rc:sz-küzNf'ii lc'l'éken.1Jsc1• 

!Je :!O évvel ezelőtt - 1921-lJen - J.:ezdödöff, amif..-or a 
IlfAGYO E pc·.~t l'lÍrml'!I.IJCi dell i lwriilete wílaszfmrín.'Ji 
fa{I{Já 1'<Ílasztotta. K ésőblJ UfJYmle/IIIC'k a l.·eriill'fnek al· 
rlnökl', 1936-lmn ))l'di!t hrl,11l'ffes elniike left. Keriilete kép-
1'iseletébeu l'!/Y r:l'i izl'de l'cílasztmányi tO fl ja az orszátiO·~ 
egyesiilet nek. 

T h u r JI .lndor 1920·/mn l'r.lte rit a ki.~kunfclleml· 
házi csalár/i !f.II'ÍfJJJSZl'rfá mt. fi: zen idő ó tn tarlia a Páros 
kc:JH'isclötcstiilrtének és szá>tiOs hl'l,11i é.~ ml'!J.IIC'beli in
tézméuy és egyesiilet t·ezetősértében fortlal el előkelő 
helyet. Érfékl's 1111111 kríssá!J(íf, kc1szsé!JC'S fc• pé/,·cnysé!fPl 
általában sokra becsiilik. 

T h u r .11 ~fndor tiil1lJ rl l'iizedc forJlalkozik szal..-iro
dalommal is, közéleti fepé/>enJJsége S01'(Ín körülbelül 50 
különböző cikkl' jell'nf metl a szaklapoklmn s mint a 

Bróm és rhodan complex fémvegyüleleinek 
alkoholos oldala. · 

Jódmentea: Ezért jódérzékeny egyéneknél is alkal
mazható. 

100/o·os iódlinklurának megleleló. 

Desinficiáló eró: A tódlinkturával tökélelesen egyenértékű. 

Jódhoz hasonló. 

Caomagoláaok: Eredeli ÜVQ9 20 g eladási ára . . .. P 1.30 
Eredeli üveg SO g eladási ára ...... P !.90 
3 g·os üvegcsó lokban eladási ára P -.90 

Kézi eladás céljára l kg vagy S l üvegben is beszerezhel 
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!1.'/IÍfi!J:~zerkiiWnlt•!lt'.~.w:!Jek d It• n i harc egyik h irrft>lójél 
i.~merik. Ho.~szn1J11 idrje kiizd n kérdh megolt/ásdért .~ 

ő r·olt az első ah·i - mé!J n G.IJÓja létesitése előtt - a 
ti!I'Í!I.II·~zerkiiUinleul's.~éueknek a tJJJÓfJ.IJszerészi pálJJa ja· 
l'CÍI'fl !'alá !'a/amilyen metJndóztafcísát jn,·a.,oltn. 

1\iiliin én/c•kesxétJkénf '"flt'mlíf j iif.·, Twa.rJ amikor 
m·ríf Teleki Ptíl. MatJ.IJarm-.~ztÍfl mai miniszlerc•l11ijke, a 
It twl.~ő ker1·.~zthry pcírlof meualapílofla, Th urH Andor 
latl.in r•oft nz 50 fnyrí inféző/JizofflltÍ!IIWk é.~ a1J1Jflll eu.rJe
diil kélH'isl'lfe fl !IJJÓUyszerhzi karf. 

T h u r y Andor l'fiJJI'IIt'.~lelklí, lwMmzoft, purifcín 
jt•llr•tm1 tagja n »WIIJiflr !IJJIÍ!IJJ·vzer,:szlcír.~"d"lommtk. 
aki mi1uleu időkiJCll rr 1'itft1ki tf.IJÓff.I/IIZt'ré.~zf'l jrtl'lÍr:rf 
szállt Híkra. 

Amikor dr. l'iléz Vcírmly T,cí11zló l'tílaszfcí.wt az t) .~zt'· 
mNHért• eseti, IU'mcxflk ,:,.t,:f.·t·.~ t'tf.llhri tulajdon.wítfait 
lafolta, hrmem azt ix, hOt/Y TIIIII'JI Andort komoly nuw· 
!.·a!.·hz11r1!1 hat,ia (Ít, jól i.mu•ri a l'idék lmjait .~ xzenu{rJé· 
l, r• n n fiafalabiJ [/l'llt'rtÍriiÍ t'tf.llik 1.-i r•cíM képt'ÍH(•lőjr• jut 
nw u ft•lt•lő num !.·a !.·ör/rijz. 

- Dr. vitP7 Várady László kiJiltvánva éM " nuí,.od
hivRtAinM. A Vrírod,IJ·Jlfírt xzPrr·ezn l1imlf.wímr ua11nkkul 
l' ' t•líítf k(i,•l••\'1'1"1 lull's{tlolt ki. lll~'lnu•k PIC\' ik ol•lnhín " 
,,,. l'iféz T"círmiiJ Lá..:·,JI) elnük.i~>liiltst>~{>t tntloiJIÚsulaclt'• 
lr iÍlltYÍtll". n 1111Í..:ik oldulnn JH•tli~ JIIIIICÍI1lllk dr. l'ifrlz 
rrírwl,ll T,{,.:y!t'íunk a ~Y .. IIC\'"''/("rt>~zfin·!lndnloJIIhtw, iuft~-
1~·~1 pr·okla,mÍII'iiÍj;! ' ''!If oln!shnt{,, .h t•~rv.i~~iúl!\'Ílll:d 
sz:•mos IO'Ill!'\'l'ZPrP"'' •rh1 nln nhhnn "~'IIUOil"'llllsrol 111'111 
' ' n_ll s;r{, minf n , .,.".' ""' ,.Jiliiki,.liil{· .. é.röl. nJÍI!' ,·if n;r, 
\'urmh· Lilczl•í .. •~t·nklamá<·ió.iíthnn" 11 lrír.~r·lniiki fi.~zlsr:,, 
it•liilt;..,,;,.ííl i..r 11\'ilntkmott. '1\rt•m igeu akad szc;lt•s t• hw~ÍI
hn•J ol nm sn· •ÍJI'\'Sí'l'I+s~. nk i ll' lll!\' ll r IIYPl\'PII 111• f ud•111 
hPh'Pst•ll olntsui f>s n fng-nJmaknt, ,·alnminf 111. ír{Js Pr
ft•lml•t ;; .. .,1('''11\'lll'IIÍI . Ezé l'f ua~ey "'orlitlkozÍio.;sul o\vn~ 
!ltd< '' m:ísodhh•nfulo..; mnltheli Sí'ÍllnÍihHn azt n kis hi
..:ztí riÍsuak "ZÍlnt köziPJllén v t. mnt>h· u fiiliit t hn~oug. 
110.!0' n kiiJ•It•v{>!uPk k•;l kiiliin oldnl{nt moí..; {>-. mí•" tnrtn 
lolll volt lllr\' 1111. Jnindantt>llt•lt .J' Z 11zt rr lwul/omrí.~t l.·plfi. 
minf/111 Vcírnd'' cl"iil,·.~roc mclll'ft r·olrrmt' IHIIIÍ ~tlríír!) 
TVnlff T-rtÍO!I trír.~elnUkshulf IIÍIIIOflrrlmí", - A kPtlős kiir. 
]('vél ('J!'\'Ílltnlán ll"lll kplfi f'Zt n vélf ht•m·omiÍ"f " ""ll" 
a miJ.,ol!hivnlnlo« hfl :-omlz{j iitr\'lntí'lrlllnw IPrmeJt,. ki ••zi 
:~z nks:wl'iítlPu ng g-odalnwt. .Hin n kiiz~rviilP"-. n?.tá'' min. 
riPnki ncla"''li''IIZ. nho\'lÍ nknr. ,\ nlllltfit..;núJ 11111 iti Plllől . 
hogy kit óllítmiUk kiiylti ·mlntnh{,J ll í' l•~&r\•(>c;jlpt k:íh· tíhn 
rll'~'"lt .,.,,.kPrtl uwll,~: \Vol H Ln iosf \'ll"\' Lii<·ht>rl'r 'l'n -
mr'r-.t1 1\rir rzht rlóre lz[lulni. · ' ,.... . 

- A sryógys7erhPsr.Pr7r~i árak !"dahh em«>lkPiléKt>. 
l\fnltht•ti lut -·dununk túhlú711to"llll kii1.iilt •• :17 ö"~Zf'" 
ronto~nhh 2'\' illl'\·szt•rPk nin•·i Ílrnit. t'~'· c·ikkiinkll!'n P"· 
rlif!' r1ímutntlnnk n drúcrulÍl•mnk nrrn n mP.n·P.rt• '1111rh· 
19:m. ftllg'U"ZtnF>n ótn lwköv,•tkp·,,•tt. \ fukslink vúltm.JJt
lmntl ÍIIJ tl!' n ll'\'Ó<!\~·.,prÍtrHk l'tg\•Rzóh•ÍII\ llllllOttfl'l CJll('l 
kP<hwJ.- ilfulfheti kliz[,: .• ;;"l,· ófrr az alriiiiJi ielf•ntfi.~ dní
mtlcí.~ok frnf r f.- fft•fl1f' (:'!rak ll('lle'Őértf.khrn); .\Pflll'r lll'· 
n1tl'Hhts 19.!!0, A loe 1/, :>.70 nuh·. fi.50. Argt-nl. ni1rit:. •·rvRf. 
H 9.fi0. Bisnmfh. t<nhgnlli1•. H 4 55, - snhnitri1•. JI :J.~ . 

CHrhon H 4.20. Buh·r. ' 'nc•no in mnssis !i.90. rns-
nat. r- RO, Ohloroform t>Xf. !\.20 ('ort. t•innnm. •·n~.;;int> t:t . 
nrt,solin. nhn<;Í(•. nl!'l! . 1.:?0. Ferr. OXY!l. Sll''f'hnr. soluh. 
i . . FlorPs ••hrpmntlwmi Dnlmnt. 7.20 Folin sPnnn•• 
r•on-.r• !l.70 puk. !'í.71t. -- nlthaPn" l!)(), Onnrann un h ·. H 
'1.10, 111t>nfhnl t'l't'l'\' sf. H 1~1.:J0, 01. '"""'~'lnlnr !lnlt• lR.~ . 
Ol. •·nrvonhillor. H 7.6:>. Onium nuk: H 1''20, H•ulix nl· 
thnPn•• ~•.70. -- J.\'Pillinnnr> :l.HH - Rlwi !'hin lR- Rt> ... cm·in 
IR , 'Pht>ohromin nur. H 4.40. untr. "ulic·vl. H 3.:!0. Rnl . 
nitroglyt:l•rini H !i. -. \'n.,t>lin nlh. nnterit•. vi .. ,.o ... :i90. 
- fln~··. ll!lwrit>. YÍ'\C'O!I, :tíO - Hnm1 éljen me!l ifJlen 1Jr-
11Z f'TZ (' SI arak tlll'llr•ff " nafik11.~? 

- A Té-mozgalom értt>kezlet ... A T r -mozrmlnm tlfl!l.'l· 
r·tíla.~ztmrÍII.I/fl c~s dr•l!•mit•i!Íja a kii71C''iílf s l'líítti napon. 
11'1.117. tmírrius 7't-tln t•.~f (' 7l01tloxmr 7 rírtrknr n h1uhtJ~P-"fi 
r:mílfl/.~zerhz K11.~zinó (\'HL Al!gielt>ki-ufea RI t•arvik 
kiiJiint••rmÍ>ht>n frlf•kczlrtet in1·l . (A pontos llll'ldt>lt•tu;sre 
nzf>rt \ ' Uli sziihé~. uwrt esft> fr;l 9 órakor H&rvanoft n kii7.
gyíílá-.t mt•gelöző i«mPrkPdf>.si e"t kt'1'..<1öclik .) Ezúton krl
rt•m rt Tr-mnzflalnm llfl!l.lll'rilaszfmrín.uólwl.· h rldrarírin
jtínak minr/en t'fi.'Jl'S la!Jjtit, lrO,t/.11 a kÜZfi.'Jiiléllre lehető· 
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lr•fl f,•[jes .~zcímlmn jöjjenek el h l't'fl.'l''nr•k rr!xzl u mtír 
(i us l5·én este tartandó tsrlekezlefen is. Kérem to,·úhhi 
Ítgy a Té-mozgalom összes tagjait, valamint a még neu 
<·~atlakozott.. dc a törpegyóuRzerés7..ck soráha. tnrto11 
mindazon kartitrtmkat, akik n közgyűlésre feliönnt>IJ 
holf\' fcl.Hin•tt-liikröl a meg/wfnlmnzások .~zt!foszfríxrr l'é~ 
jábt.l srívP•·ked,il'nek I'Jutem lelu•töle~ s•o•tafordullítvn 
••~ev lnnon érh,~ íteni. Knrtltr!!i iirh·özletft>l: /)r. SztíN 
Ti/w mér !1.1/Ó!I!I ·~zc•rlá ri ulrrjdoiiON, lnpNzeJ·keszlö. 

- Az «>lnöksé,;i tanácsadó bizottluig negyedik ül-'"~ 
,. ettük H kiiwtkt-ző h h·11 t11los kiizll•méu .v t: ,.A tuuál'sncl< 
bizottsá~ IIP~ycdik iiléHPI ft>lmtúr hl1 28-ím turtottH. Li 
t•lwrcr 'l'nmíts iigy,., ult'luük lw.i•·IPnlt•ltt•. hosn" u IO'ÚIO 
szt•rtári !lt>gédm uukú~o~ok m u u ka hérmPgÍIIliiPítÓ hizottst 
gilunk púthtJC.illiként u IH•Jiig:vmiuh;ztériumtúl rö,·idúto 
nyert ft>lhÍ\'Íli-1 ul11pjúu tlr. Wélwr Dt•zsö i•s Hétht>lyi .JI 
zspf kartársukat ter.iesztl'ltt• t>IÖ n iunuúr 31-én mt>~tm 
tott \'Íllasztmún:vi iilés uzou l'h·i hniiÍt'n?.utlínnk t'i.cv( 
ll•mlll'v{>ft•lén•l, hogy u munkuhPrm••~eitllllpÍiú hizottsiÍJ 
ha 11 gyllgyi'lzl'rÍirszuhús kidolgozásúval fogiHlknzó kn 
tit rsu k kl•rii ljmwk. .J t•lt•n tt>tlt•, ho ~r y .11 l\1 ""i nl(nl'm't'l 
szerum t;s n \'lll'l'iu{tk gy(,~yszr•rtúri hasznnkult•sún· 
hintfulos mt•gÍlllapítÍlsÚt kl•rlt•. B!'S?.Úmolt u huchtJII'!l 
<l y(IICYSZPri~zgyu koruoki 'l' u u fnl y nm lll<'ICRZii nl-st• kii\·e 
kt•?.tPiwu fl'lt>sle~t>sst; \'Ítló ht•rt•ntlt>zl•si 1;s fl'l!-!zt'rt•ló 
tárgyuk ért<;kt>síté~o~{>rtl nll'gindult túrgyalásokrúl. A ft: 
,.,zert•!i>St é!! ht•rt•tult•zést Íth'I'\'Ő\'1'1 11 \' Í•Icli'IC!'S uwgáll 
nodúst terméR?t•lt'Sl'll az új t•htiikség lt•sz hiYah·a mt• 
kiitni. - Bejl•lPntl'ltt>. hogy 11 ht•liigym i ll isztl•ri um 
okl. J!'YIÍJI'YSZt>ré!lu•k illelményt>itwk mt•gítllnpíflisáru h 
wtt Í's itltnlu ·jó,·úhugyott mullknhi~J'lllt'glillunítcí hi?.O 
súJri határozatot tním·ius 1-tííl n vissz:wsatolt kt•IPfi 
t>rdél y i orszúgrí~sze ken lll ü kiidő gytíg.vszerhí r nk a l kr 
mnzottuira i-. kiterit•,.zfctte. - R••mutntta n hl•liigvn 
niszlt•r IPirutitt, nll'l\'ht>n u kisznlgúlt11IÍlsi díj ft•lszáu 
f :ÍsiÍ t l'Jiged{>]yr•zi n h hu ll az t"!~(' t bt> n, ha a gy<ÍJC:vszt 
k ii liiult•gP!ISÍ>R'et nrvosi rt•tult>letrt• a ICYIÍ~yszt•rc'sz fl'! ho 
tau i és kist> hb llll'llll:Viséght•n kiszolirá !tut ni kf>n)·t••l 
- Ht•.ielPntt•tt(', hogy az Ílrdz últnl kiíriiizárt JCY<Í~ 
~<zPrtilrnk gy<Íityszt•r ufiÍillltítlúsímuk hizlnsitítsúra !lll! 
ít ll n podott a 1\lngya t' Viiröskt•rt·~zt Egy lr•t IIIPIItilszolu 
lutitvul. hoc;y 11 nélkiiliizhPt<•t!Pn KYIÍI!:VS7!"TI'iwt rl'pii 
I.:'PJI!'ll r•.itől'rllyti st•gíts{>~é\'1'1 juttassit k Pl ll í' Úr\' ÍZ IÍ ll 
kiíritizári kii?.ség-t>k g~·ógrszt'rtúruihoz. F.rröl n gvb~ 
r'lrllltfiiO'kPrl'skr>dökl'f is P.r!l•f!ítt•ttP. - Ezufá11 az PlÖtl 
il's?fPtt udmi11iszlrntiv ii~Yt•krt> lii'Y.'''' ho10tf n hi70tfS 
hntúrO?nfof. Uirherrr s. k .. ii~ryv alclniik. 1'ilrz Knl'f 
.~. k .. Mnlmír .~. k .. RtSfiH'l!IÍ .~. k .. 8 z.enf,qrí/i .~. k. 

- OrvoRi állások tömeA"C!! me~rhirdetéllt>. A hiva 
Ios lap mítr<·iuH 2-i R7.1ÍmlÍhan 11 \'il'!ol't.:H•snfnlt <'rclí• 
r~zi tl't'iil('t('ken mcgs?.f'f\'l'zett közcgrs1sé~ii~eyi kiirl 
kel knol'solnthnn kiiriilhrliil 320 on·osi ill\íis lwtiilt{·s~ 
hirdeth•k nálvúznfof. A:r állíi11ok invndnlmn nz álln 
rendszPrií X. fizetési oqzfály :l·ik fokoznhínak mt>gft>l 
fizPtrs. lakáspf.nz (vn~rv t«>rmészRth('ni laká") s mne1 
n~·ihr11 n kiiz~ég rrJHIPIÖs?.ohÍit ll'rmÍ•!!7.1'tht>n nt>m ho< 
rt>ndelkrzésrP, ú~v havi 12.- wue-ő és körnrvo<:i lt! 
Rol.cnál fnvnrútnlÍln\·. Az úllitsok lwtiillí•.;énP.l rlöuyl 
résrt•siilnek nz 1921.' július 2fl. napiúig múr mngynr SI 
~rálnthan volt olyan kiizszolgálnti nlknlmazottak. a 
itllá.;;uknt mnf[Ynrsitguk mintt ('1\·rszlt'lték, aznukí 
117. Erdí-lylwn lt>f('lt'JIC'<h•lt vn~v onnan szármnzll púl 
zúk. - Az m·sritggyarnpodú-. eg~·cnes kö\'('fkPzl 
ny1•, hog~· Mn~vnrorszúgon határozott orr•n.~lritÍII.II ' 
" kiilöniisen fnhtht>lyl'krt' alig \'ll&r\' nt•m lehet on• 
knpni. Ennek hi?.OIIVI'!lÍga, hogy föhh pl'stmegyei kö11 
\'o.;i ál!ítllrn n kö7.clmulthnn llf'lll nk1ult píth·ázó. 

- Pervltln a ,.csodapirula". Német ln110k kiizl 
uyomÍin n magyar sajtót i" ht>jítrtn a hír. hogy NP.1t 
or,-zághan eg,· kiilönlegPs \'egyiiletet tnláltak f1•l. lll 
liZ emheri kedélyrl' I'RodillatoRan hat, a munknkÍ>szsf\ 
rk<1 {>hrenlétPt n mnximumig fokoz7.a. Az új ~7.er krn 
iisszl•U'tele 1 phe11.11l - 2 meth.ul- nminopropán. A 
mt•h•k Pert'ifin· nPk, vagy népiPRI'n ,JVeck-ami11"· 
nt>wzik. Az tí.i s7Rr egész minimáliR ndng.iítntl Plk!' 
hi'IÖ n fÍlrnd"IÍg f>rzéRt>. n Jll!t'il'ns úllandónn derii: 
viclúm 11''-'Z ,;s mf>rtrknélkiili tettvÍlgynt Í>rl'r~ szinfo n 
finil,lodik. Káros reukció mmok muh·n scm (\:-zlr·lh 
Jlt'lll Úg\' mint nz opium. vagy t•oc•ainllitl, nml'b' l'k 
tít"uk végéu nz élvezöt Plhágyuszt.iák {>s mnnkaképtol 
né te.. .. zik. A Pervitin egáo;zen cMllítiatos éll'ttn.ni hat/ 
ra még nem találtak me~felelö mn~yariÍ7.ntot. l 
látM,ik u terméoorot még ••k titkot r..jteget magába1 



- Bjtőernyös gyóg:n;zerszállítás az ánízsújtotta 
vidékre. K u lot•sa kiinyí·kén Dusnok k ö:r .. -;éget te\jc:-;<•n 
köriil:ritrln az ltrvíz. .A kiizség ziildkerc"ztel' védőnője tc
lofon {Jtjftu gyógy~zcrt és kötszl'rt kért a Yörö ... kereszt
tííl, nH•t·t n kii:r.srg-ht>n Rnk volt n hclt•g . ._\ Viirii ·ker<•,;zL 
monWszolgitlatn n gyógys:t.Prt és kötszert tartalma:r.ó 
csomagokat rC'JH'iUíJié1'''11 juUnltn el Dusnok kii:r.ség ft•lé. 
ahOlllHUl n csomagokat r•jlűcrtt!Jijl'c[ ho<·sátottúk Je. 

- S :t:<•rt•n<•sHh·ns(•g <'JD' g~ógy"zertitrhan . . Az . .I•~:-;ti 
l"j"ftg" klizlé-.l' ,..zPrint Hl'. Pgyik Wt.CilJIIIádi gyóg:.·,.,zcr
IIÍrban Holmtll Klúra gyógy,.,zl'résznő kii1iinhö:r.íí gyógy
S7.cn•.kt•l. k<W('rt.. por<·cllÍlll tlüi7.scsé.sl.kiH•Jt. KiiziH'n a h~ 
\'t•d•k }cl mlJlw nl l-s a fi n l al g~·óg·ysz.eré..,;"nö an· ú t ii"sí'..('· 
,>gPitt•. llnk.wt.ll 1\"ltirál stíl!los .~ériilrsét•cl " knJJO.~t·riri 
J.-órluíz/J(I szfíllílo/l(ík. 

"Nedves" riport a gyakornoki 
tanfolyamról 

~IÍir<'Íll'- eJ...l'jÓn nyitottitk llll'l! m: u/olsó g~ akontoki 
t n nl' o l~· nm o t. 

K01·n r(•ggt•l már ifjú )pÍmyk.ák ús dt•li prakszt
h•g(•u) t•k g) iilC'keZtl'k n. sok Yihart látott. gynkornoki 
iskola \aiii<'I'IIIÍ•ht•JI, pl(í;;zoh{t.iithan, ~L kapu l'liítl, alatt és 
nr. ~piilP( uth·nr{m. Az Ú\·ato ... nhbak magnkkal hozták 
,.ziíleik<'l, t tv(•rc·ikl't i"', ml't't IH'lll ll'hes ... C'n tllllui, llPlll 
lt'"7.·H r úju k -;r,ii kség1 

gg) tnús ut{lll t'•t•kt•l.\ck a komoly tnnftr urak, a gy így
szcrá-.zi kii?i•ll't vozt•töi, majd )pzajlott. a meguyitó iin· 
nt•ps{•g. nmcly az t•lözö énJkliP:r. ha..,otd<'~;tn ig<'u sd•pen 
sikerül t. 

A figy<'lnu o;Z<•mlélü n.zoul,nn énlelws jeleus(•gt•kct 
ésr.lclhPtt•tt. A .. pmbzi g~·iilekPz<'t'· soraihan véru•hh rú
khk j;; IIH'glapultak. ~\ IIIIÍsodí•vt•s <'gyo!l'mistúk. Valatui 
ónlekt"" dolgot. súJ.,"itaUak az l'g'Yt'" gyakornokok fiiléhc, 
uwrt n hÍtgit ... után miutlt'b'"Yik ujon<'nnk fiill>ig :-.;t.aladt a 
szitja n. gyiinyiil'Hség·tííl (•-: holtlogan ragyogot t l' cl a 
bZ<lllH'. 

A n~ i tó iinm•pél.r '~~gén - a .,-.uUogó propaganda" 
cre<hrrt"•n) l' kl-nt - uern n·hhentPk .;zét n praksúk, hanem 
u;r. imru:ír- fiiliisll'gl'ss(• vúlt sziilőkt'( <'!'it' IHh•s ('ll PltÚ\'o

líh·n. c ·oportokha veríídiitlt>n gyiirii:r.tek y{>gig a Tiák<'1· 
l'Ú-úton az Es'l.terhúzy-ut<·a fplí•. Az PIP.it' múr· rég!'ll 
el{•l'le a Siir-lw lal.-omlm hejáratút, míg a >ég<' még ar. 
erímin-mo7.i előtt ballagott. 

A Hör katakomba fehérre :-.úrolt a.;r.talait .. ad "atu
rntioncrn" kiiriiliilti·k. majd ~ hordó sr'r hasúlm e"apol 
döfve, lltegÜIIIult a 1orokiihlögPtÍ's. }1'ol~·t a Rárga uedií: 
n l10rcl<íból ki • n JII'U k zik gigitjím lefpl{•. 

Rheuma, Influenza, 

Spanyolláz gyógyszere · 

ELADÁSI ÁR : 

10 table tta ára P. 1..40 

20 tabletta ára P. 2.50 

Kup 6x1 gr. ára P. 1.'0 

Kup 6x!2 gr. ára P. 1.70 

C OM P R l MA T Á KAT, 
tincturákat. galcnikCJmot ö gyógyszerkönyv 
elóirate szer nt gyárt és versenyképesen 
szállit: 

,.S A L V A T O R" gy6gyszerüzem, Mikl6s Zoltán és Tsa 

Budapest, VIli. Baross-tér'· Telefon; 135-276 

~l cgállaJiítottuk, hog-y ez a. gc!H'I'Út'ÍÓ sem IIUJrad t lo 
n régitől é-. bírja az italt kegyetlenül. 

A két hord tit az f'!f.'JC'femislcík r<'ndPit(•k a g-yakor
l•ok lt'stYérPkrll'k- f/I'IÍii .~. 

~I ig- a kí-1 hordiÍe-.kn lelkét ki,"f.Í\ tl tk - nehogr az 
ifjak az iir<~ek <•líítt szég~ t•nbo mm·;uljannk ft•lpat· 
tant. hP l yéről t•gy fek<'I!''-'Zt'IIIÍI , jtÍyÚg;úsú gyakornok t;s 
Plr ikkantolta magát: 

- Vit·át 11 t•cndétJlríiiÍI<m! .imdr• min/.'1 t sr'm 11 !flílua 
kiilliitf, r~j)JH'II cu1rf a kiirl'lllr'Z<i J,·N hordrit /aswjtsák 
he " 111 i ko nl rí nkm. Ot• .~of ort! 

!·;me rii\·id, úm l'iiliit léh h t'•r·(p(utl'-: tlikt·i!Íra fe lhur 
o..nnt 1tz {tltnlíliJO" ,·ivút ,., mítris he<liiriigiitt a kiivl'tkPzÍ. 
két rrll'g'IIántolt fagörnbiic. 

.\ r. újnhh IHIIHI<'to ft'h·oHulft .. akm· n férfinem 
nek h·erl'~ed<•tt an·<· nl kt•ztld t lll'lemélyii Ini n harútko· 
zú-.. hu. ( ... \ g~·<•ngl>hh 111'111 lassa11 szúll ingt'lzni kozdt'tl ha
zat'Pié!) 

llélutitn l óra \'olt ugyanis. 
A ut{L-odik l'rP-..ztt;..,ni·l mÍII' kissó hambúbhan né;"h'k 

Pg-~·r ll:"rsrn , l'l-O·t',;f'k uagyolwl kat·ag·tak min<IPII kiiliiHii· 
~t'hh ok u/•lldil, rnít-.ok -;;t.erl'lllll !Jj..,t/n·iúk PhnP,;{•lt-.. ého 
kPz<itt'lc 

A u~·p(\·p];: k io.;sÍI hiP:;aklottak 1-.s h 11 llt a f<;r·g·psp. C-.ak 
ar. PdzPtt g ar· a t ta l !'l' ll dPI kt•ziík ii Itek ml•g az a..; z( al kiirii l, 
Hng-yokut hallgnt\·a, mikiizht•n a t'sCIHil't Pgy-t'g~· !NJ kiú,; 
sza kitotta lll t' g c:-;upÍin. 

Jol..,t .. f{•lhí•t tújhan ii-.sz!'l'og)tl;",·a, (•sendt•sen danúz
\'a imbolygó t'sOJWrtok haladtak a. ' l'l'<•fort·kl'l'len ko
re-.zt ii l. :M!•Jptlltak t isztcll'gn i TI'<• fort Ago,;(oll h ron;"
-.whm előtt, majd rogyadozva anda logtak ~~ Múz<•um
körút l'<'lé. 

A kert \'!brÍtc,.,o ... kapujitnúl össz.ec,.,ókolóztak és öriik 
hadtlsúgot. fogadtak (•gyrnÍL:-;ttnk. 

, \ ) l úr.eum-kiirú ton csilingPlt az .Í·Ös villamos, t>gy
két sziirkt>laxi invititi<Ían inlt•gotctt n. t·:;ókolódz ík fpf{>, 
né m Í f u \'HI'OZÚ_, Jch!'tiíSt;gO l"Ú]jál.Jól. 

FCinn az 6gcn mÍir k igyúltak a csillagok s az ll]gy<'
tcm iin•g ÍHg;dn·{t.iún l'slt• hl'tet jplzl'tt nz óra mutatilja. 

Igy nyílt meg a;" 11 tolsó pmhzi-tanfolynm. 
(P-y) 

GERMICID 
belső des i nficiens 

DR. W AH DER gyógyszer és tápszergyár r. t. Budapest. 



Kishirdetések 
Hlrdet6al dljak : Minden szó 10 fillér, vastag 

betűvel 20 fillér. Hetöltendo mások ~szerl hírde
t~e 2 pcngil, kétszen hirdetés 3.50 pengo, háromszori 
hlrdttés 5 pengő. Állastkeresők h1rdetései félarban 

Ha;jdunúnás, Csejtei Károly gyógy. 
szeré.sz úr keres március 15-re 
nem-apJll'obált (esetleg nemokle
velcs) kerosztény koBogát vagy 
kolle~inát állandó kondicióra. 
Knzd<it'i:wt{lSiil n lörYényben elő
írt fizetést ud.ia, ami megfelelés 
osetén érdem szerint fokozatosan 
emt'lkcdik. 

ÉRTESITI<JM az Igen tisztelt Kar
társ Urakat, hogy egy hydrobio· 
lógini Inhoratórium létesítésének 
Jl"mk·íJ:>+ai 'lliatt a pióca-expedi· 
eió rövid ideig sziinetel. BER· 
liANN LAJOS gyógyszerész, 
Budapest, XIV., Stefánia-út 26. 
(Telefon: 297-618.) 

Gyógynövényeket előnyös árban és 
legjobb minöségben közvetlen 
Vidovszk.tJ lsft,án gyógyszerész, 
termelő és gyüjtőtelepéről vásárol
bnt, Békéssámson. 

}'elsöbánya (~zatmár m.), Hamn/11 
DPí'.sÍÍ gy6g·ysz9f·ész úr okleYelcs, 
vagy 11!'111 ol 'level<•:-; ](eresz!Í>IIY 
kollcp;ú t. ill. kolle.giuát keres 
azonnali \)('h~p{•srP. ~zíves a.icínla
tokat fiz<•({1Hi igényE.\k megjolölé
HéYel és <·urrieuhnn vitae-vel kér. 

Erdélyi városi rcáljogú gyógyszer
túr fPlcrésze jutányos áron eladó. 
:fJrdeklődők forduljanak "Észak· 
rrdt:/.11" _it>lig{1J'c a kiadóhivatalha. 

Tetétleni fiókgyógyszertáram kPzc
lésórc mielőhhi belépésre teljes
jogú, Sí'.t'rÍ>nyehb igényií kartársa t 
Y agy kolleginát keresek. EsetJPg 
kisE.\gítőt Í!'> elfogadok SzÍ'>es 
a.iánlkozúsokat kér: Kál/ay L. 
Láxzló gyógyszerész, Földes. 

Hosszabb ideje n főniroshan önúl
Jóa.n miiküdött gyógyszerész, 
rrsz-, l'a!f.IJ állandó kondiciót ke
rl's, esetleg tőkél'el szakmaheli 
vállalatha társulna. Szíves értesí
t {•s.<'ket. ,.3R cl1•e.~" je J igére a kiadó
ha kér. 

"Patika" fclírúsú, kétoldalas, vörös 
színíi 1/I'(HI-{t:nyrel,·lám múr rl
adntotl. 

Okleveles lfYÓg;\·szerész, Ndélyi 
sí',Íil'lllUl'.Úsu, közé>pkorú, k<'rcsr.
t{•n:.·. e{Jziszlf'llciril keres. Társnl
na kis tőkrYPl bín'1 nem szakma
heliwl is ksl'lHles tiu·s), ki hér
)PthPz. kis('hh vételhez yag~- úllan
dú álláshn ,;pp;Íh•nl-. lll'szél n6ml'-
1iil, rom:ínul is. ~zÍ\·e:-; érdl'klőrlé· 
"'flkot "."{in('s otthonom" .il'ligé-rl' 
n ki:ulóhn kér. 

ózd, • (dr i 111 IAt.ios l!,'\'Ógy,;wrL'"'Z úr 
Tll'm approh:ílt kollc!.!;Út, Ya!!.T kol-
1• !!'iníd k<'l'l'S (d)aurlú kollllit·iÚJ':l. 
l~gy}uínapi pr6hai1lií. Skála ~zerin-

ÚJ cfmttnlc: 

Bp est, V., Tátra-u. 26. 
EZIJSTJ'ATVOL Tel.: 292-777. 

ti fizetés, telje,; ellátás és üTI
járulék. 

Pesthez közeli Yárasban jófOl'galmú 
reúljogú g~ ógysz,t~rtár bhbendó 
a mindl'nkori forgalomnak meg
felelő hérü;jszegért, 10.000 pengő 
kntwióYal. Csakis őskereszt6ny. 
katholikus, g\ ógyszerészekuek 
ajánlható. f~rdel;!ődők fo.rclul.ia
uak a GJJÓf/.IJSZer~.~zi Szemle s.zak
irodlí.iához. 

Tokaj, /t'olh:ma11n I.cí . ..,zló gyógysz<'
rész {u· úlland í muukatársat h
l'l'S. Ki du·ó lu g keresz-tény, okle
VI'It's hölg> ek 'agy urak aji'ml
kozúsút keri. Lakást, fűtést, vi
lúgítást ad. FizPtl•s skála szerint. 
Az ftllús ÚPJ'ilh; l-től hármiko1· 
hetiilt<'JHIŐ .. \júulkozásuál az elő
ző ko n ri ie il) f<'l<'JO lít ését kéri. 

Budailesti gyóg~·szertárban bosszabb 
ideig műkiiuött kere..,ztéuy tech
nika úllúst kerP~. Cím: Szabó 
Imréné. \"l I., Drun.iauieh-utea l. 
Gyórm.~zertár. 

Okleveles gyógyszerésznő Budapes
tem, vag) közwtlt·n környéken ál
landó kondíciót. e.<>etleg kisegi
tést kerf.>~. Szí \'l)S érdeklődé.'lcket 
,.fi'ől•árosi prakszis" jeligére a ki
adóba kérii nk. 

:n éves néítlen, r6m. katholikus val
lású approbált.. nagy gyakorlat
tul híro (19:19. IV. l<'. hatálya alá 
tal'lozú) gyógysZ<'l'Ósz Budapesten 
és környrkén állandó, vagy kise
gíUíi úllúst dllul. Vidékre is el
megy. ".Jó refer.nncia" jeligére a 
kiadóhivatalba k~r értesítést. 

Miskolc ,.Arany ~zarvas" gyógy
szertár" keresz1 ény, okleveles, 
vagy nemoldl'velrs gyógyszeJ·ész
kisa.-;szony a.iúnlkozását kéri má
jus el-;e.iei hel{>pésre. az előző 
munkalwly és ig{•nyei megjelölé
sével. 

F.rrl (Pe ... t mellett). Tóth Ferenc 
gyógysZPl'rs:r, {u· keres awnnali, 
ele legkl>sőhh július 1-i belénésre 
annrohúlt kolke:inát. vagy kolle
g{t! úllan<lóra. Fizeté,;i igények 
közlé!<M , kérem. Hát:om hónap 
utrm goncinold úlJ:íR valószínií. 

A VlÍl'1 .. Sze~1l Antal" .QYÓ.lf.!Jszertár 
sz<~P hm·ok hrri'Htlezéssel, tökéle· 
il's<•n J'plsz!'J'PIYI'- ké!'>zoénz ellené
hen eladó, ii..,,sz],nm l' ort vs 4 szabás 
lakással. lJr. Giiflner BnrnalJás, 
Los01w. 'l'!'lrl'on: n:t 

Burla]lesti gyógyszertár okJAveles 
kPl'f'sztrnY. vag-,• kereszténvnrk 
..;r.úmít(J kolii'J:rÍltát YH!IT kolJeg-út 
kf'res. Rr"zletP" niánlkozá"t .. ön
ríll!í munkorrf)" .irligé>re a kiadél
hu krrek. 

Poreclián tégell el, et 
állvánvedényzetet. gépeket raktá· 
ron tart. gyógyszertárak teljes 
ber~'mlezését és régi állványedé
nyek M~ignálásít vállalja 

BuelJValder Zsigmond cér: 
BtulntiCst, IV ,VeresPálné·n. 31. 
Telefon: 185-627. 

Eg:.·ek (Hajdu megye), Őzl'. Tóth 
l>cí'.'lŐnÓ ÚI'IIŐ n haszonélvezetében. 
lé~ gyógys1.ertár vezetésére ős
keresztén~· nő, vagy középkorú 
férfi gondnokot keres. Kényelmes 
állás. Szíves ajánlkozásokat a fi. 
zetrsi ig(•Hyl'k megjelölósével kér. 
Lakás miatt nőtJenek előnyben! 

Csolnok (l<l.;z(rrgom megye) ,,S7.ent 
A llllll gyógyszpt·tú r" kpn•s kb. egy 
havi kisegít6.sre, azonnali belé
pé.;n•o nt'moklcvclefl munkatárs
nőt, <'stttleg mmtkatúr~>ttt. GMk 
.ióprakszisutí lwlleJJrík 'IHIY.IJ lcolle
tJinrík a.irinlkozzmwk. 

Nagykároly, Wachler János gyógy
szerész úr április elsejei belépés
sri okiPv<•I<'H muukatársat< kerN!. 
Szíves ajánlatokat előző kondi
ciók frlcmlít(•"lével kér. 

őskeresztény Prdélyi okleveles 
gyógyszerész május l-re állást ke
res. ~zhes értesífé~wket Sclmeller 
Zoltún, Sza.tmúruéml'ti, "Trgahna
sok gyógyszertára.'' címére kér. 

Approbált zsidó gyógyszerész, húsz 
éves hudapel'ti és pestkörnyéki 
gyakorlattal, elhelyezkedést keres. 
Reiner Gúbor, Pestszenlerzséúef, 
Júnos·utea 14. sz. 

Brehm: Az állatok világa. címií 19 
kötetPs könyv eladó jutányos 
árért. Érdeklődök forduljanak: 
Fork/.11 Q{•m g·yógyszt•ré!'>z úrhoz, 
Nolf.IJbamc.~ka, Bá('s megye. 

,)skeresztény okleveles gyógysz('
rc•,. w öt. hudapest i gyóg·yszert,ár 
keres fődtro<;i prakszissnl. Szemé· 
lye.~ jelrntkezés. Cím a kiaclóban. 

Fiók·g~·ógy~;zertárban kén y e l !lH'S 
lwndició márcitL'l 1.3-én elfoglalha
tó. SzerÍ'nyigényií kollegák, főleg 
koliPganők a.iánlkozását kérem 
,.Skála ~ze1'inti fizetés" jeligére a 
kiudóhiYatalha. 

Balatoni gyóg:rszertár keres azou
nali belépésre Jphetőleg németül 
hHl) okJeyeJes (vagy nrmoklcve
los) kolleginát yagy kollegát. Kí
vánsúgra. teljes ellátást is adhat. 
Szíves ajúulatokat fi~eté.->i ig&
uyek megjelölésével és cm·ricu
lnm vitae-Yrl "Balaton" jeligére a 
kiadóhinllalha kér. 

Bérletet keresünk 20.000 ]lengő kész
p(•!lz óvac]{>kkal n l'önhosban 
vagy közvetlen környékén. í~rdek
lődők forduljanak a G.11ógyszeré· 
szi Szem/e sznldrodcí.iához. 

(i'érjezeti okl. keresz tény gyógysze
rész nő Pgésznapi elfog·laltságot ke
r<'s butlapesti patikáhnn, c.;ctleg 
gyógyszerüzemben. Csornai Hor
l'(ít/1 Isi NÍIItlé, II., Székely-u tra 
') -! 

K();é]li.skolai yégzettséggd bíró, jól 
szúmol{J (!'!'hnikút. akinek hosí',
szahb gy)g~·:-zt'!'IÍtri g)·akorlata 
\'an, fl'lYesziink. Ré,.,zlelcs a.iánla.
tokai .,().,ket t•szlhi.IJ" j p) ig(•rp c lap 
kiadóltiYalalúba kt>riink. 

, ... ,..,6 T l C H L E R .J A N OS 
•'JJA~ ~YOGYSIEAÉSZETI PAPIAÁRUC.YÁRA 

.~, VI., Ó ·ut~H D~~e-;:o~l13-079. 
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