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Az összes drogok, gyógyszerek, galemkus készitmények állandó vizsgálata a 
Ph. Hg. IV. követelményeinek me&felelöen. 

TÖRÖK LABOR GYÓGYÁRUNAGYKERESKEDÉS ÉS VEGYÉSZETI GYÁR R. T. 
• Bp., VI., Kirily-utca 12. Telefon: 2211-4eo• 

Ü vagosztálya : a P A R Á D I Ü V E G G Y Á R föl c r ak a t a. sarg6nychn 1 DROGTOROK:Budapeat 

GALENIKUS 
készítményeinket 
a hivatalos követelményeknek minden tekintetben megfelelő minőségben sa
ját laborat1riumunkban készítjük 
Az általunk eladott gyógyszereket úgy mint eddig, a jövőben is előzőleg labo
ratóriumunkban megvizsgáljuk és csak olyan árukat expediálunk, ame
lyek a követelményeknek minden tekintetben megfelelnek. 

T H A L L MA Y E R ÉS S E l T Z R. 5. -Budapest, V., Zrinyi-utca 3. sz. l 
Használjunk magya(' gyártmányu : 

O PIU M ALKALOIDAKAT ALKALOIDA 
vegy6szetl gy•r r.-t. 

BUDAPEST, IV., IRÁNYl-UTCA 27, sz. 

~ 
RIZOMALTAN 
rbiDJÜel e~eesemöüpeukor (dextrln-maltose) 

KOPROL 
csokoládés h a s h a j t ó 

Jóízű 

enyhe 
megbízható 

Eladási ár: 

9 tabletta dobozban 
1 tabletta zacslc6ban 

alapár felár 

P 1·- -·os 
P-·12 -·01 

~ 
Ü l{ l Z Á sziritott rlzsnyik 
rlzsnyüoldatok gyors elkéazitésére 

, 

COM PR l MA TAK AT 
tincturákat. galenikumot a gyógyszerkönyv 
elóirata szarint gyárt és versenyképesen 
szalllt: 

.s A L V A T O R• gy6gysz•rllz•m, Mild6s Zoltán és Tsa 

Budap•st, VIli. Barosa-tér 9. T•l•fon 135-276 

Maradék nélkül tisztán oldódik 

a "SALVATO R" 
Ca le. acetylosalicylicum 
(Pulvis és granulátum formákban) 

Hosszú állóképesség, igen olca6 6r a jellemzői. 

Gy6rtja : .Salvator" gy6gyazeriizem 
Buclap .. t, VIIL, Barou-tér 9. T•l•fon: 135--276. 

l 



VII. évfolyam. 26. nám. Budapest, 1 942. június 27. 

A magyar gyógysseréssBt független, gasdasági és kuZturális hett'lapja - . 

Szerkeszti: DR. SZASZ TIII AMÉR 

Néhány a közgyűlés előtt 
, 

sz o 
lrta : Dr. vitéz Várady László, a Magyarországi Gyógyszerész Egyesület elnöke 
A mai J'c•ndkh·iili idők uehézségPi már magút a köz

TI- gyii.- {•s mt>g!urlú-<át is n.;z.t;lyt>zlel ték. l•~redctileg 
Kolozs\ únn hirdt>ttem meg a közgyülést, d:• ·t viszo
u y ok kí•nyszPn' Prő,ebb Yolt karunk Wrekvésrnél. f}n 
mag·am éppen úg-y, mint minden magyar gyógyszPré-;z, 
nag-,\ iiriimmPl ké~ziiltcm KolozsYÍlna. l\ l indnyújan YÚ

g·yúdtunk t•rüélyi tcstvéreiukkd otthounkhan kezptszo· 
rílnni. Kolozsvúna. k{!szültiink, hogy c ' vig·yiik hozzú
juk ll\lllg'Yéll' szerete,Lünkct. hog-y mi g-yóg·,,· sz.erészPk is 
oH ü• g· y iin k hi tet Erdély é;.; ~fag-ya rol'":ttíg- pgyrh rl>
~:zpiJrPk tökélete~'' lelki o.g·ybeforradú"úró'1. AzDnban a 
közgyií lés t m•m lehetett Kolozwá rt mrg:ta rtmr i: en ge
dtlrnPsk<'dniink kellett a maga~ahb szpnrpoutoknak. 

I%P!l a hl'lyzethen két megoldús közölt Yá'a~zthat· 
tunk: vag-y elhalasztjuk közgyülésiinl,et vag-y lluda
IH''-'Iro tes.•ziik út. Az clhalaqtást két okból i-< hely!l)lc
ltítení•m, tPhúL - az eredeli időpon,!ra - Bu<lapcstrc 
h i rel et! Pm meg {}6-ik közgy{í]ésünlwt. 

:'ll ond om: kéL okból is el u tasítot!ant az cl ha]a,;ztúst 
jaY;t-oló indítYúnyt. Először azért, mert húrmily s.ok 
nc'lll\'Úrt, pJiírp nem nírlwtó twhóz•{•ggel kelldl i.; meg 
kiizclt•rH 111, hPiyt akarok állni. Ahogy a keriilP!Pk nagy 
l'Í'szrL is fd'kpr·es!cm, hog-y n~ ősziu,tc túrg·yilag·os Ini 
likút lllt\ghallg·assam, ha lehet, tanuljak hPiőle, ha pe
eiig I<Pil, a lu•ly<•,.., mrgoldásra mag·nm rnulasflak l'Ú, 
ug-yanpzz.el a7, ei'határozá~!Sal állok a közgyűlés e,Jé. EI
IHírílorn az chalasztús gomlolatút. mert clolgoz.ni aka 
rok a karéJ'!. A magam személyében kh·úuom ö~sze
g-yii.itPni minden jószándékú gyóg·yszPrÍ>sz jogos ldd.n
I'Úg-Ílt és miucln.yújunk erejét, hogy így l"Pivértrzyc in
clul.iunk nPki a köwtkcző, hizonyú1·a a mo..;laninál io:.; 
tH' lu•zp h h {•y kiizcle Ime i nc>k. És ÓJlJH'n ez a músod ik ok, 
l'llli az Plhalasztú" o"'le;n szólt: clolg·oznunk kell n.nm
t'"'ak nPkPrn, elnöktársaimnak és munkatúrsaimnak. ha
llcm ~lz <'~rész karnak is, hogy az ú.i .MagyRrOl\•zággal 
Pgyii l t -zi i IPtlH•ssen meg n új gyógy..,zer6-;zet. 

'l'm·tok töle, hogy aránylag kevrsen jöhetnPk ri ez
t'\' 1 kii:t,g'yÜ]c' .. dinkt·e. Jónéhúnyan köziiliink katonai 
,.::tolg-;í'ntot. tPI,i!'sítenek, egyik-má-.;.ik ,~zeretrtt km·túr
~·arn a hn.n·t.í•J'Plt. Az l:-;[r,n óvja, ~rgít."" öket haí',n, hogy 
lc·g·kiizt•,lchh múr az ő köz.remüköclésiiket se n6lkiilöz
ziik, amikor· az új, f'·u•hh gyóp;yszrrr~zp[ .rr·t kiizdiilrk [>, 

dolp:o:t.nnk l\híc;;ok ~1zért nem jöhetnek e.], mel'i m un ka
!írrsnk \'OIIttll he>, akikc>l rpp oh· f!•ltií J!'Oll!lchl (•-: szc•
I'Pirtlt~t drunk vis1sz.a, mint tula.iclono.~ kartúrsninkat; 
l'l'llH~ll'm, hogy yj;:.'-'zHl\l'l'iih·e, múl' ar. {lj szcwii'tlis in
tl>wréJI,\'ekkPl gazdagodott gyóg,rszeré~zet fogadhatja 

őket. Ismét másokat a közlrkedési nehézségek Yagy a 
Iü~egítő hiánya tari YL~;;:t .. a a részYéh•ltííl, ő,;zinte ,;aj
uálatomra. Szeretném, ha. miuden kartársam megjelen 
h otue, ha mi n den g· y ógyszp r· ész r r .;z t w het ne lilllll kúu k 
bau, de azokra, akiket a vis:wnyok kényszere tart ezévi 
közg-yülrsünldől t{n·u!, azokr-n is éppl'll olyan szrrdet
tel gondolok, mint amilyen l'gyiittór-zé.~r,;el üdvözlöm a 
lllegjelenőket. Nem iillrn•pplni, lH'lll lmnkettcz.ni .iöviink 
Ö~"ze, ha,u em dolgo?.ni. Jj}z fpljog·o~ít arra. hogy nlin
denkit kérjek: aki csak tPh!'li. j('íl•njeu meg a köz~;ylí 
lésen. 

Nem az Ür<'s ünnPplós, l!Plll az pszpm-iszom h :mkd
kzés idejét éljük: hon\ {•dpi nk a har<'!érea küzdPnek. 
az orosz óriá!'.nak és a bol!--'PYizmus ".,zörnyctegének is
tl'n tele u frigyéből s:t.úrmazotl haclserpgg·el, az ú Ili g l'el
fegyYerzett gouoszsúggal, a romlw:úsuak C'-'Upán el
pu~<ztít.ható, elo nll'g lll'lll l'él;rzhető szPilt•mhel. Az új 
Eu1·ópa egyik alapköYét honYétleiu k rakják le bátor
r ág·ga], kitarUt~··al, jówn mag-yar ésszel. hideg acéllal 
:Ss a fegyverek tibJSn•l, ha pPtlig kell, a drága magyar 
\'Órrrl köh·o szilúnlahhú élZ új gurÓJHt ala]ljúnnk pil
~,érdt. Amikor hadseregiink fcg·yverhc öltözött. hogy az 
m·,·zág· határútól túvol is l!PiliZPtiinket, hazturkat é!-i az. 
európai kultúrát v6djo s hogy itthou készenlétben úll
.ioll, akkor nekünk, akik lllÍ'g j(tiJO,ll Yng·yuuk, ugyUll
o]yall krmény clszúnt.súg·g·al (>,s lclkisme'l·olcs gondo.-; 
eágga'l dolgoznunk krll. Dolgozm1nk egyrészt az orszú
gért, hogy amikor a tH'mzeL ['p]adatainak leljc>-ségc IH'· 
1-ö;retkezik, erőink teljesség-ét állílluu:-;uk 11rmzeti c-él
jaink szolgálatúha. S dolg-ozm111k kell sziíkPbh hazú11 
kért, :;zeretett fog'1alkozúsn11kórt. a gyógyszcrészetért, 
hogy a szchh 1\fagyaror!-<zÚg sziildósc· pillanatúban a 
boldogabb é,;; jobban megalavozott gyóg~·szcrészct szol
gúlja a nemzet kiizcgész··{·g·iigyrt. 

Az elmúlt én-ől a kiizgy(ílésen fogok hr-számo'ni. 
1\f,ost csupán annak a mrgg·yíízőMsrmn ck aka1·ok han
got adni, hogy a g·yógyszen~szPt útja - ig·r>nis! - n 
hullámvölgyből felfcló ívrl! 'I'n!lom, mindny:íjan rrzi
tck, hogy nehéz a l't~ll"elé !lll'lH'tclPs út. f::ok v{tlluukon 
a tPhr.r. n mult rs n .i<'h•n lc•r·lw. Tg-ilz, ch• rppell nú•r-t 
<'n,ik kétszereoen nehb11Pk <lZ ül, nrerl l't>ll'c>lé hala
dunk. A hegymá,o:.;zónak is mrg·crőlfl'f6s{>.;;c krriil, amíg 
l' p.] jut' a <'súcsra, dll Pr ős a kam ta lpg·~·űzi n neh0z"'rg·c·- . 
ket. S amikor feljut n <·sríc·.snl. pJI'p]pjfi. hog'y Yerejté
knznie kci''lett, mrr rlí•rto <'Pijfll. 

Fanatikusan hiRzem, hog·y a mi aka1·atnnk, köz.ér
<lPkií eélok rlérésé1·e 1iirt>kvíí i~n·p]{pzp(iink ci.(,srgít h<•n
uüuket az akadályokon. llis7.em, hogy a helyL•s úton 



252 

\'(•:t;d<•lll a uwgy;IJ' ~·yligys.z,pr·ét;:t;l'{p(, his7A'IIl, hogy a.z 
írt. y{~gim a sí',ehh, a holrlogahh gyúgysz.t•n'szcL \'Úr· IH•n
niirrkP( .. Fanatikusan hiszem. hog·y ez a pálya nem ha
J:'dra. hml<'m éldre, egy shehh, hnldogahh (•letrc yan 
ftéih·o. S hogy mihől t:Í!)lálkozik hitem, s mi cl'Ö<-'íti re
rní•nyPm, azt fogom clmou<ln.rri Gfi-ik k1ir.gyíílí•siiukiin. 

~-~r:4l 
Dr. 11ité>z Ván/(ly László orszáormíílési képPi8e

/r'í, rt. Marmororszriyi Gyóyyszcrész Bgyrsiil('t c{llö

k" j1í11ius :J4-én. (szrrdán), szükköríi baráti vacsorát 
adott dr. ~ltzél Rlemér, mlnt a::: ruvdr•n1 IÍj rrHrlki
l'iili tr111rím, tovríbbá a most 7/(/bilitcílt [)JJÓrJ.IJSzerész 
r'rJ!Jf'ir'mi Jllfi[JÚ11ÜI1t.<Írok tisztelrtére, a nírosligeti 
Gundf'! {>tfr'?'Pm 11. n. kisszalonjában. 

A vacsorára me,r;l!Ívót kaptak a Hildapesten la
kó ijsszrs uyóyyszrrészi képrsítés.~ez tf'ndrlkPzŐ 

nrJ.IJf'femi t(fnárok, ?'r,'nrlkiuiili tauárok, és magrínta
nrírok, tel11ít a Gyóoyszer{>si RP11d szdle111Í elilje. 
Hr~szfof'fff'k rajta: dr. Mo::sonyi Srí11rlor, dr. SzPbel
lc;rly lAsz/ó egyetemi nyil1·ános renrlPs, rlr. A/zél 
Rlr.mc:r, dr. Scllu/Pk. Elrmh és rlr .... l11rlriska riTdor 
myrfemi rendkivüli, rlr. Siegler János, rlr. Csipke 
Zoltán, dr. Némcdy J m~~e, rlr. Ifalma y János és dr. 
r itf>z I st vá n egy",tr.m i magántauárok, torábbtí ·né
mr•tprónai Wolf'( Lajos országos társelnök, a Burla
pr•sti G.lfÚ[J!JSZf'rész Trstület eh1öke, Urszinyi Ká
rol!J az Oklr,vrlrs Ovógyszcrészek Orszcígo8 Egye
siilefhtrk t'lllöke, Gróff Gy11la r,r;yrsiilPti i{fozgató és 
r/r. Szász Tihamér lapszerkesztő. Sajllálattalnélkü
lii::tN.~ rlr. •'izéki Tibor wofrsszort. 

A komoly időkre és a m;üléstilalomra 'l'OII((tko
.:r) /'(' ilflel kf'::c~sck értelmében a Nicsora a [f'[JC'[JYSZC
rübb krrefek kiizött zojlott le, szónuklatok nélkiil, a 
/)(frútsríyos eszmr•cserc;k h;[Jkörébl''n, bi:.onyíl va azt a 
liikc~ll'!l's lwrmó11irít, mrly luíla /str'1111ek a kor 
kij::Ndi és tuclomáuyos vezetőférfiait eyyaráut át
/w t ja. 

..-1 brmíli l'ac.sorrín ellw'II[J::ott hiilduuiizű 11tc[J
n.1Jilrtlkozrísokról lapzrírta 111iutl csak jijn} ht]Jszá-
111/Utkban lllrlu11k bes::ámolui. 

I.Jltr•t"jr·dt !tirl'k s::r·rint a nc~lwi 1\lr·in ltríbnt ./r.
nr'í !lrtlríla f'olytrín mrr;iirült ú}pri:!li "ó1zerecscn" 
ffiJrÍrJ JJSZNirí r sze mé/yrs id f'f i j o oá t a n c•liiu y mi
niszfr·r Ot~círy Elemér rétsági kartár::mnknak ado
lll cí 11 !J o:: ta. 

.. l .foora pályázók között két seélyes jelölt volt 
dt·rírLJ Blr'111ér c1s /(uli Kálmán kolll'ucík. Kuti Kál
mr?n irlííközbrn Törökszentmiklósra kopott jogot és 
Í[J!/ oz IÍjp('sti jo[Jot most Öl'áry Elemc~r kapta ?W'(J. 

B jooarlomrínyozás révén természetesen mrg
iiriil a rétsági (Nógrcíd-m.) g!JÓ()JJSzertár joya, a 
lwz'zá fo rtozó diósjenői fi ó kg yóoyszcrtár jouával 
euyiltt. 

GY. SZEM LE 1942 

Az orvosi törvényjavaslat 
a parlament előtt 

A hcliigyminiszter a, kö:.~elmúHha.n Wri'<'II.IJjal'as/1(
fot nyujtott a parlament elé ,.a. ráro.~i. a kiizsé!fi és 
kör-on,o.~okról, valamint e.r;yes közef!l'.~zsé!lii!J.IIi ren
delkezések m6do8ításáról és kiegészíté~;éről". A tör
vén;rjav.nsla.tnt n parlament 1.á1·gyalla, áltnlú.no• .... itghan 
elfogadta, úgy, hogy - végig menve a többi törvényes 
fokoznJon - röYirlesen törvóny is le,.;;r, belől(•. 

Az orvosi törvényjavasint kgléaryegesehb JlOnija, 
hogy úgy a városi, mint a kör.r<égi, valnmint a kör·
orvnsükat állami tisztl'iselőkké min6-;íti. Valumeny
t,yi lwt~g·élriáhnn a kíncw7-és jog·a a he1iigymini,.zi<'l'l 
fogja megilletn i. Csak olya n orvo;;.oku L l chd J,itwvcz•li 
<'Ze'! á!Uúsokra, nkik tisztiorvosi. vagy közsógi orvo1~i 
rizsf)rít tettek. Az orvosoka t a. bclügym ini,"ztrr <'Zll tit ·1 

hivatniból áthclyezhPti és l)Nlig híu·mily<'n úll:í.shól, hár
milyC"n állúsba, tehát városi orvo;.;.hó•l, lehet CY.tti.ún köt·
orvos, vagy kö7Jiégi orvos ós viszornt. A városi on·o..o;; a 
pop:-Íirme,.;t("J'11Ck, n kiir.ségi és ]d)my·vos a főszolp;ahíró
nak l<'sz nlárenclPlw•, fe-gyelmi eljárást ell<'ni.ik a he~ 
ügymini,o;;z,fcr, vagy !1 főispár!l, mr.tvo a l<ör..ig1nzgntúsi 
bizottság rendelhet el. 

Az omMtet.t orvosok az úllami rcncl.~zeríi X. fizetési 
osztályban kezdik és <'gész a VII. oM:tályig mehet.nek. 
Illet.m6n:yeikot. Mi :íllnm viseli, ch' a v:íros.ok és ki)7A•
gek ezeket az illetményeket kötellelilek az. államnak meg
téríteni. 

A kínovezett orvosokat az ill<'iŐ város vagy 1di7,-;ég 
frriil<'tétől (v-n~a termés7,<>!hrmi lnkáo; e;;<>trn diől a 
JWnUól) kót kilométernél tftvOilahh fcln•ő hclyi't" fc•y·mé
szetlH•ni (111•ar, v-agy [111,ardfj ill<'ti mr>g. Az orYo~ mn 
gánlnkásá.n tartott hivatalM rendelőszoba után thífésf 
igényelhet. 

Ugym1<'zen törvényjavao;lat a kórh:lzal<knl, a lwfeg
ti.prlhí;;;i ~rölt~S,ég<'kkcl és a iközp;yóg-ysz<>rell;ít:í.<:,:n l kap
egolathan i<~ tndalm.noz. renc1C'Ikl'z.é~<'l.:C't. TJD' n hrliig'Y
minisz,t,<'r Mtal kij<>,lölt fertÖ7.Ő va.goy tiirlőheleg- o~zbí 

ly0k01t1. tov{l1)11á má!-1 wszély<><~ hch·<'krn un~wlmnzotl 
orvo<:~olmt és alkalmnzottaknt. ,.1'f>SZP1.1Jf>.~.~P.(Ji J>rHTr:J,~" 

ill<'ii m<'g. Kórh1íznkhn.n r1í.ifizcf6..; ldil<'lrz.<'!f,>léP:<' nrl
kiill k<-.11 ápoláo;han ré<::zesífl'ni a S7.iilőnőkrt. n ft•rtííz(í 
h:-.f.<'g<:;rgo. vngy nnnak gynrní.in minft ÍlnoHnknt. n n<'mi 
hetC'gségl1C'n vaJD' trahomában sz<'nv-erHíket ~~ az elmr
hrf0gsP.go mintt :ípoltnkat, lw r kiiriilm~nyrkd mC'gfr
lelő ha.tóo;;ágoi hizon-vítv-ányol( i~·m:ol.hík (Tia n hC'f<'·!!.' 
nmn ,·ng-vont.'lln.n, úg-y tE>rmr<:7l',tl'"f'n fizrt~srr Y:lll kii 
1cl<'7NC', fC'Héve, hogy n,C'm tnda vnlmni~'Y<'n hf'l<'!l.'lliz
t~ító intézetnek.) Gnzrla<::Ílg-i r<:rlrrl kórh;i:>:i i'inohísi 
költ-;rS·gP.t ilO nano·n l.:l'r<'s7.tiil a gnula \'ÍI"·nli. rlr n <razrln 
n?: :íltnla oko·mtt g-nnrlntlnn~:Íg- Yflg'~ s7•Ínrl.~ko"c;;Í<.r, pq(1-

tén a t.e~.il'" g-YÍIJD·nl:í~ig öt tf'T'nPli a ldn·h{Jzi ldiltsÍ'g-. 
A Ide;- és nngykö7.,o;;~g-rkl'f, v-nl::rmint ::r mPgovei v:íro 

~·nlmt a T.·iizm!Ó.rPW<'f>re77áfríssaT k:nw-.;ol~1fhnn 1Prhrllí 
köH<:~!?.'r k fNl<'7P<::~l·ől n 1'rírrrwrmr ~·öl f.~rlrmef hrllwn h ll 
rmnrln~·lmtlni. a förYénvhnfó'lngoi in'!Ú Y:írn..,ol' C''li'K«'f n 
kiarlÍl~olmt ~aiÍlt köOtsé.g-vl'féo;;iilr 1;:-m·rtrhc>n f<>rl<'zlH'tik 

Fonfos re11delkezc~se a tön•c1nyjapaslabwk, hO!J.IJ a 
.rJ.IJÓlJ.I]szerek ( !f.IJÓU.lJSzerk.észí tmények), f/.1/Ófi.IJtcípszr· n·k. 
az emberorvoslcísban használatos szc'robakteriolrí!liai 
készítmények, fertőtlenítő és diagnoszf i kai készít uu1-

nyel.~. t oválJbá kozmct i lw i szerek és seliés.zcli l• öl iiző
szerek forgalomba hozataldnak cngedél!Jc.zé.sével a bel
ügyminiszter az Orsz. Kö.zeuészsé,qürn;i Intézetet biz
hatjet meg. Amint tud,iuk, az Orszá.goo KözcgÓl:!7.J~Iégiigyi 



Intézet e.ddig csak IÜizslwnyN•zésrc (!s a /orflalomúa• 
hozatal tuclomásul 'I'Lfelét·c kapott fclhntnlmnzást, 
ebből kffolyólng uz int&rot jogkörét cgyos vállalutok 
vitússá tottók . .Az tij intézkedéssci ez a probléma vég
lrges reuclczést nyer. 

Az (•gészségügyi t;egódszolgála.t cllátit ... ra mind~n 
''Íu·mog~ (', vlLroo. lo,·ábhú a járások { gészsé!l ürüket 
kiitt•losek alkn.lmuznl, akiknek jánuHlbságuit, jogait. &?. 
kiitl'l ségcit n hd iig~ 10inhzlcr í~llapítja Jllt•g. 

Végül a törvényjavasint kimondja, hogy n holíigy
mi.nisztru· egyos ,·áro okat 6s kö?..só:,roekct u sziikségcs 
nek mututkozó egészségügyi közinté.zmétlyek (vagy 
iir.euwk) foko:r.atos lótosítós&c, vagy fojlcsz.tóséro kotc
lc-t.bct s o célból azok megfclO:ő díja.knt szedhctnck. 

Lapunk mai eimoldalán lluda]JCst egyik lcfl}el
tr·uzctcscbiJ JJatikáju, a Hcíkóc::i-úti "Csillag yyóuy
szertcír" fény képé> t ta..lcílja az oh•asó. 

Aliu pan pesti embtr, de Pesluz jcírt l'idéki is, 
aki a "Csillay" gyógyszertárat legalább kiviilről ne 
ismdué. Olt cíll a uwua massziv uuínHÍIIYJiuricíljlí
'L'ai a .NagtJkörút és Rákóczi-út kereszteződésénél, 
alwl 11. stattsztikn szaint Uudupesten a leynagyuub 
7tfc.ai forgalom bonyolódik le. b'íiriín lepik el a jcír
dát a. j1írúkeWk, rillamusuk, tlidúk liimc{le 1·sil i u ul'!, 
tiilkiil, sivít é>s zörög, famészrtes te/Hit, ltogy a 
"('§illa{/' ]!(l{ika C!fyike /Jij.!{Opes/ {c!fll(l[JYUÚÚ for
galmÚ patikáüwk. 

.A l'ortúl uwde1Jn,- beír nem hypermodf'rn, -
kiképzésíi. A kirakafok nincsenek tele lim-lommal. 
H égi iuaz.scíu, hogy m ou/t• u n• ld ám uúl Wbbet ér, Jw 
a kiizihiRéy ajtón-ablakon belát a szép, tiszta, 1·endes 
uffil-inába és szemlélltcti u patika. bds{i i~ll'iél. 

A yyÓyyszcrltÍrt 187.1-bon cíllította [d Molncír 
.l rrnos. Eredetileg a Rákóczi-út és a Csokonai
utca sarhín nyilt IIH'fl és csak 1907-ben került át 
a mosta'ni helyére. Tulajdonosai voltak 1884-től d1·. 
Molnár Sálldor, lb!Hi-flíl Uust'nberu Stín(lor, 1918-
tól Sztraka Odön, 192~-től lrillingrr Pál, 1927-tűl 
Orkéay 1/ugú. l!J4U-fől J\ereszlh1y U]JUlríné a tufnj
donos. 

Hozzászólás 
az V.-ik Magyar Gyógyszerkönyvhöz 

Már több kivánság hangzott cl nz V. gyógysz~rkönyv
vel kapcsolatban, voltak, kik egyes gyógyszerek előírá
sának megváltoztatását kérték, voltak kik professzoraink
tól várnak mindenben megfelelő előírást, s végül az Egye
temi Gyógyszerészeti Intézetnek jelentek meg közlcmé
nyei, mintegy előfutárjai a módosítandó készitmények
nek. Ezek előrebocsátásával legyen szabad nekem is 
hozzászólnom e kérdéshez. 

Jó készítményt nehezebb feltételek mellett is kűnnyü 
egyetemi gyógyszertárakban vagy más tudományos inté
zetekben előállitani, de sokszor probléma ott, ahol csak n 
legszerényebb eszközök, és más adottság áll rendelke
zésre. Sajnos, kevés azoknak n gyógyszerészeknek a szá
ma, akik mind a két helyen dolgoztak, s így ismerik is 
az ebből adódó nehézségekct, amit sajnos vidéken áthi
daini nagyon nehéz, vagy éppen lehetetlen. Részben ezért, 
részben pedig, hogy azok a gyógyszerészek, kiket az élet 
tanitott meg praktikusan dolgozni, problémáikat megol
dani, tudásukat és gyakorlatiasságukat a pályánknuk át
adhassak, javnsolnAm, hogy miként más pályákon szo
kásban van az országos pályázat, épp úgy nálunk is ezt 
valósítsák meg a rendszert ott, ahol alkalmasnak mutal
kozik úgy n módosítandó, mint nz új készítményeknéL 

Dr. Czu<'zy I•éter. 

A Belügyminiszter 18 meghirdetett 
pályázatát hatályon kivül helyezte 

gyógyszertári jog 

A lx\lügymlu isztcr móg 1940. október :.l·áu kclt 
204.620-1940. Xlll. sz.-lmú hatn.rozu.tával vrszlÍ!JOS pcí
lydzalot b.irdotetl m. 1940. évi \'1. tc. (úgyJtcvw,elt "Lex 
vonoris") 45. parngrafut;,;"tban uyert felhatalmazá:; ala1> 
júu l!J gy6gysz.cl'titri jogra. gz v01~t ~IZ első ursdtgos 
púlyáz.at, nmC>Jyot az említett törvóny::>znJm..,z alapjim 
h irclet kk meg. 

Amint tudjuk, köwl 400 km·!itl"::.uuk - ~k küz.ött 
számus (llöbhro jutni kívíwó töl'pegyógytiZ.Cl'ész is -
nyujtotta be pályÍlzl~tút nnnakidejó.I1 a gyógyszerész.et 
WJ•timcLéhmt még oha elü nem f01·dult tömeges jog-
ehetőség alkalnútból. A moghirdetett 43 jog köz.iU n 

lx• l iigy 111 i.uiszte1· l íz j o g ol W h h 111 i u t ogy év i y{u·uk ozús 
után 1941. dl'erunhcrébt'll, /:ét jogot 1912. januárjúban é,.; 
tizenhárom jogot u kii7.clmúll napokJutn Jdu<lott. Yngyis 
még eliutéu•Ueuiil maradt tizenuyole gy{Jgyswrtitri 
jogosíh·{wy. 

Bizonyára a szenziu~ió erejhel hat a g)'Óg~·szc
rész-titrl:intlnlom érdci<elt és nem érdekelt rétc
góro egynr1ínt, hogy a belügyminiszter - amint 
erröl a korJiorác·ilíkat hivatalosan is t'rtcsítet
ték - n még ki nem adott tizenn;\·olc jogosít
vány pályázati l•irdetményi-t hatálytalanította. 
A meghirdetett helyekre új személyjogú gyógy. 

szertár felitilitását ,.a változott kHrühnt'n:n•kre 
tekintt•Ut•l" m•m t•ngrdéb·t·zi. 

'l'cljc,. ti ... ztclctwl kell mcg!Íajohmnk a Lcliig) mi
nitizlt'l' diiutt".sc előtt. i\li u ntagunk I~széröl- nem ie;
mon·én I'Olll u folyamodás n•:att lévő kör.zeh·k gyúgy
r;r.edúr-fo•·galmi viswn) ait, l:il'lll u l'olyamodúk kil~tl>t 
és érdemelt - nem b foglalhatunk nz iigybeu úll{t:;t, 
mi.nclamcllctt <·suk cgys:~..crÜl'll l'í'gis7.tdvUuk, hogy , . .,. 
uz i nlb.kcd&; a lcgkülöubözöbb kn.ri rétegekheu cíltalcí
nos é:; i!JCI~ IIO!JY nH'Ulcpclc;st lvclll'tf. 

A IOI,"'l:tb")'obb konstcmáeiút trrmóswic»Cll az érdc
kPlt folyamodcik köt·éhelt l:tpus7.tnlhat.iuk. Azok köl'..iili 
.-ol,: érdmne.s o lknlmuzott Ó.>; tiirpc.gyúgyszerb>z knrtin" 
van, ukik cgp-c nö\·ekvö tüt·elmctlcn&~ggol , úrtítJ;: 
naprúl-nupr.a nz im•nitr töbh mlnt mú fél évvel ('l'..clült 
mcghir1ll•tett pítlyúznt et·<•d ntéJtyP,i. l~7,ok n ka d ú 1'S:1k 

azt t>nnaszoljitk - s chlK.'u kétl"égteJeniil ign:zuk vuu, -
hogy a folyamo(h•itnyhoi': Hziiks{lg,,.., olonitnyok iisszü~ 

szotl6se, n sok utimjárilB, a protektorok mc,gmo7.g·nt!tsn 
miud-mi111l rendkh·iil sok időt ils kiiltség·l't igényelt. A 
foJy·mnodók iöbbn) i ro szük anyagi köriibuóuy(~ kiiziill 
~Iti kartít.r ... ruk, nkiklll•1 l()fl-2fHJ pongö,; (néhn mí•g löhh) 
költség úr.zékou>y vcszte::;(..gct jel~Jtl 
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Az.ok a g-yóg-yt"zc>r!Ítr-tula.i!lono,sok. akik a múr 
JH!'g·adolt. '::!;, jog a fu p j ;i 11 ko nk nrr('ltsckd ka pia k, J ül H'

l ik maguk hu 11 a kérd~~!. hogyha a ki nt• nt adot t 1~ jog· 
wíl tPkintethe Yctlék "a YÚltozott köriilményckcl", 
m i(•rt JH'IIl Y o !tak nt' ll l!•ki nlctlt~L az előző '::!:i jog n ú l~ 
,\z att)"ag-bcszcrzé.;i sth. nehézségek akkor Í!-l YÚltozatla
nul l't•nníillottak. ~~~;d hizonyíi,ja az a körülmény, hogy 
a l<"g-töbh jog·nyel'te . ..; súlyos nehéz.séggd kiizd és a mai 
nupig- l'A'Yl'l,'en t't.i gyóg·y.•zl't'!:Í.t' scm nyílt meg, ellen
lwn Yan olyan jog-, Rmcl;,röl kénytelen volt lemondani 
.. a boldog· jngnyer((.,_; •. 

Annyira kiilöull•gp.;ek a mai húborús Ybzonyok é'l 
a't. azokból l'o•:yó, sz,élc.~chb körben g-yakran nem i-. is
llll't'l ncluíz,.,égc•k, hog·y nehéz m(•l'lcgclni. vajjon a hl"l
iig-ym i niszte t· Jpg·úja hb intézkedésével a várományosok 
júl, ,·ag·y ros,•'t.td júrtnk! 

Né•ha a jog·osítYúny i<CIU áldús, ahogy azt éppen a 
Hzemlo hasÍthjaill egy cikk,;m·ozat keret{>ben maguktól 
az érclekcit jog-nyertrsektől tudomá:;ul veheltük. ~fu 

egy g·yóg·yl'zertúrat bert• nillt>Z~li és iizcmbe hPiyezni, 
eset h g· élilll :tk érdekébell fokozott adósúgot tsinúln i -
i:-:nHirctfpn forgalom n•ményéhcn - yaJúban nehéz fe'-

a1lat. Ez áll ll<'!l1csak a l'alusi gyóg·y'izert<hakra, dc n 
YÚmsiakra, ,·agy akúr a hudapc..;tickrP i.". l Lol tud ma 
p{ldúul t'A'Y lnulapt•sti jog-nyrrlc,.; mpgfp]p•:é> lwlyist;g-et 
rzcn.wi, amikor a Iakú,;uzsora. ja,·úhan diihüng·? J;;s ha 
tud, mondjuk, akkor felmerül a kérdés, hegy hol sze
rcZJhet aitnyi g-yóg·y"zert l;s horendczé:-i tárgya(, anwly-· 
lyol k01·,;zerííen <úndítha.tja a gyógyszertúr üz.emét'1 

Xcm utolsó szemvont az st'lll, hogy :1z !'gyrt• l'oko-
7.óclb alkalmazott-hiány mellett ÍJjabb és újabh g·yógy
szcrtúrak felúllítúsa uak foko:t,z,a a hajt. 

M i ndenrsetre uemcsak mcf}lc•pőnek, de közi[Jazga
túsi joyi s:cmpont/1()/ is h'dr'kesnrT,· lellet ~w1•ezni a 
belii!Jym.iniszter döntését, amely C'!J.IJ ilyc'n tömeges ha
tcílytalanítás ré!'cln e!J.IJc>diilcíllónak nc•re.z!IC'fő. 

A pú.lyÍlzat.i hirdelmt;ny YÍ>"•zavonúsa értt•lméhen 
(rhút a Budapest II., IY. és YI. kt•riil<>téhc, a Kecske
métre, NafJ.IJ{cl/ára, Dirí~clra, Pest.~zentimrcll·e, Mál?·a 
mindsztntre, Koltcíra, Tallósro, Bwla)'okm, Ceuléclre, 
Kiskunmajscira, llj/a>cskh·c•, ]J(I/j'ra, N.IJirluíform, l1cí· 
nokszent,CJYÖI!f.IJI't' és Lesencr tomaira meg·hi rdl'lPLt pú
b;ázatok lellek ltaUtlytalanok. Az ii:-;sr.es folyamodók 
vi~szakaJllúk kérvényeiket {>,.; okmáuyaikat.. 

Julius 1-től kezdődően két százalékos "általános forgalmi 
adót" kell fizetni a gyógyszertár teljes forgalma után 

A háború,; viszoHyok, .. következtében an ál<'mnra fo
kozott kiadítsok uclwzüluek. Ezek előtcremté . .;e c<.ak két 
úton lehetl'éges: \'ag-y fedezetlen I,éuzszallOI'ítús•al 
(mely az iut'lációt .iele11ti}, Yag-y a fokozott adóztatás
twl, nu~:y a forg-alomhan J{>,·ő Jlénzmt•nnyiséghől szívja 
\'issza n1.okat a halalm~s ,,ummúkat, amüJlye\lue az ál· 
Iamnak a hadikiadúsok l'szközléso c(•ljúhól ..;ziikspg·o 
van. Közi:·nnert dolog·, hogy lwrmúuy:zaluuk pénzügyi 
l-!Zllllponthól konzer1•atíu po•' itikát folytat és miuden 
köriilmények l\özött e,J akarja kerülni az iul'lúeiót, 
llllll'lynek í•rtt'•kron1holó ]Htsztítúst, a forraclalmak 
utúu m:ír volt a lkalmunk meg-i~mcrui. Ninc/i Irilát 
más l'álasztcís, mint a !'okozott adóztatás. 

l<'cniiek ismcrctél.Jcu mcg·érté.ssel kell fogadni a 
lll'llí~iig-yminis7.tcr jú1tius 14-én m<>gjclent 50Q-1942. PM. 
:szúm ú rctlelPtét, lll P ly 208 oldala;; terjede• mé,·el Y n ló 
súgo!-l könyvterjcde.lmü. A rendelet a forgalmi adó
níl/scígf}ol, lováhhá az általános j'orf}olmi adóNtl é:-; 
fc>nyíízési [Orlfa/mi adóL•al kapcs.olatos rendelkezéseket 
új <tlapo.kra l't·kleti, amcliPit, hogy a . ..:zl'deág-azó külön
biizö n•.udcletcket és Yégrchajtási utasHúsokat igyek
szik C!lif·W;.'fC's rC'nds.zer!Je l'og·laui. 

Ueánk gyógyszerészekre nézve legrontosabb in
tt'zkeclése a reneleletnek az, hogy 1941. július 
1-tiíl kezdődően tartozunk a teljes g·yógyszertári 
l'orgalom után 2 százalék forgalmi adót fizetni, 
tekintet nélkül ;ura, hog·y a gyógyszertári áru
szükségletet fázisadóval terhelten vesszük-e, 

vagy sem. 

gil •!{•nyegilt•g· Pgy új bPvÉ>teli t'orrást jelen.t az állam 
sz.úmám, ré,··ziinkre pedig· adókiter jesztést. 

A l'Ptllll'lt>t - amely annyira terjedelmcs C:•s "'zö•e
\'t~tt;>e,;, hogy azou magnlik is l':<ak hehaló tanulmúu;\'O· 
z{ls után tutitunk clignzodni - két részre tag·ozótlik: 
t>lsősnrh;tn larlalmazra uwg·út a U8 IHll'H~Tufu,.,hól ítl:ú 
1'1 ntlcll'tet (pz 120 oldal terjcdelmü!), azutún a több 
lllini RO oldalra tPr.iPtlö tm•lfrlkletekct, mPlYl'k az auto
nóm Yúmtarifa ahl]l.ián I-IX. o~z.túhba ~,orúzott kii-
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lönhiiző ÚnH"ikkek atlóYúlhúg· é~ fé.uyüzési forgalmi adó 
knlesait rögzítik. 

Valósziníínck tudjuk, hogy korpOl'Úl'iónk a n1cg
fe.lei:ő u•tasílúsokat é.; l'elvilúgc.;ítúsokaL az új forgalmi
adó rt>nclell'ttcl kapl'~olathau hamarosan küzzéte.,zi, 
miudamellett néhány rih·id szóv<tl bl'szúmolunk a 
gyógyozeré.;ú •·zrmponthól fontos sza.ka~z.okról. 

A YegyiJ;a.ri anyag-ok é~ ítruk toYúhht•a is "forg·a1-
mi acló\"ált;:úg (fúz;i~adó)" alá t'Stlek és pedig· 'kiilönhöző 
ktllcsok alapjún. 

A következő táblázat némi iújékoztutást uyujl az 
egyes <"ikkek forgalmi aclón'tllsúg·airól 11 'ZI'I'int, hog-y 
helföld i, vagy behozata' i fot'l!;a lolllról \'a n szú, ton'1hhú 
a f{>nyiíZJú-;i adóknlcl-it'Óf is: 

Fázisadó Fényiizés 
belföldi b ho~atali adó 

Növények és növényrészek a 
gyógyszervegyészet céljaira. 
(Természetes vagy szárított ál
lapotban) 
Sósav, kénsav, salétromsav, 
borsav, foszforsav, hangyasav 
Tiszta ecetsav és jégecet 
Peroxidok, kloridok, sulfátok, 
tok, carbonátok 
Nairium hydrocarbonát 
Vaselin (vaselinolaj is) 
Ugyanaz kiszerelve 
(ha illatosítva vagy különleges 
ajánlást felirattal tartalmazó 
csomagolásban van úgy még 
30% fényűzési adó is terheli). 
Ricinusolaj 
Gyapjuzsír és gumigyan ták 
Terpentinolaj, perubalzsam, 
ste:-trin 
Illatosított szaupan (pipere, 
gyógy, beretvaszappan stb.) 
Glicerin 
Illó olajok 

forgalomban 

5% 15% 

5% 10% 
)5% 20% 

7% 10% 
15% 20% 
10% 15% 
15% 20% 

10% 15% 
20% 25% 

2o r;,, 25~~ 

Hi~;, 20% 10'X 
20% 25'1c 
:~5% 40~:{. 30% 



Fázisadó Fényüzési 
beltüldi behozalaH adó 

forgalomban 

Kozmetikai készítmények al-
kohol nélkül 15% 20% 30% 
Ugyanaz alkoholtartalommal . 15% 20% 30% 
Vegytiszta só és fínomított 
anorganikus készitmények 
Szalicitsav 
Acetyl szalicilsav 
Alkaloidák 
Galenikus készitmények és 
gyógyszerkülönlegességek . 
Salvarsan készitmények . 
Szérumok és vakcinák ember
gyágyászatra 

7% 10% 
10% 15% 
20% 25% 
20% 25% 

20% 25% 
20% 25% 
10% 15% 

Ugyanaz állatgyógyászatban . 5% 10% 
A rondelet 16. §-a az últalálllos soo.búlyoktól eltérő 

rendelkí'r.és<>ket tartalmazza "a yegyi é~ müanyag 
ipar .. adóztatúsúról. Itt m, (:>) lwkt>zdí•..; a kiin•thzőket 
mondja: 

"(5) Gyógy:szerésrzc,k droguis,túk, sz6pségúpoló (koz
nw.tikai) intézetek v ú !la l kozói ame ti nyi ber. vc,gyh)ari 
tPJ'lllt·kek ll('k (•arrlkr6m, puder, kölu i víz, pa.1· fume, haj
dz, lw.ilü•uőt•s sth.), vag:> kúiönleged Pleueveú,.;sel for
g·alombahozott gyogy.~zcrebwk és !Jl/ÓfJYS.<.erkiilönlc.Qes
.w:.!Jekne/,· t~lőúllítúsúval j-; l'oglalkowak, ehből a tc\'é
kt•ny~é_g·iíkhöl szúrmazó hen!h•leik utún for!](l/mi ad~
l'rílt.WÍ[!OI /(lrfoznak j'izctni. Ha a \'l'KYÍ!Jari teYékenyseg 
kisehh tcr.iPdclmű, uz t•gó~z l'org-alotn :!5 szúzal(•Jmúl nem 
HHgyobh é-; a saját tennelétü árút nom külöulcgos átar 
\'t•zé . ..;spl hozr.úk forg·alomha, a forgalmi :ulóvúlt.~úg· úta
Jú nyiiss;-x•glwn is mcp,·úllapítl!ató. A !1.1/Ó!/YSZeré.~.zelt és 
r1 szépsé!fápoló intézetek a !02. §. rendelkezése sze1·int 
álfalá11o~ forualmi adríl i.~ fizetnek." 

Ez a szakasz ar..t jelenti, hogy miudazou kartúrsak, 
akik koziJ!l't.ikumoknt, vagy névvel ellátott házi külön
legességeket. esetleg gyógy.szerlkiilötvlegességckct állíta
nak elő, <>zek utáu for!lalmi adóNílfsrír;ot tarto7lnak fi
r.l'tni. BzPk kulc;;a fent i táblázat ~o;zcriut számítandó. 

l•}z ll·!'lll ú.i rcmlPlkt>z(•,;, mert hisz t>cldig is kellett fi
zt>tni a kiilönhöző készílmények otthoni előállHúsa után 
l'orgalmi adóvúltságot, pipercszerekn6l fény(izé';i adót 
is. Az sl'm új, hogy a gyógyszeréc;zck általános forga•l
mi adót kell fi7..esscuck, mert a munlaulíjal.:ból eredő 
/)(Tétel u/án - legtöhhi'•ZÖr últaláuyban - eddig is fi
zettünk )'orgalmi adót. Ami azonban részünkre egészen 
Íljat jell'nt, azt megtudjuk a hivatko~ot.t paJ.·agrafuHhúl. 

A 102. §. "az általúnos forgalmi adó tárgyával'' fog
lalkozik t~s a (8) bekezdésben a köYetkezők~t mondja: 

"(8) .Altalúnos forgalmi adót tartoznak fizPtni a 
g-yúgyszer(,sz.ok teljes fJ.IJÓf/JJszerlcíri J'or!}almuk után, a 
Hi. ~. (j) bckczdéséuek rondeLke,ZJé~e .szc.ri:nt forgalmi 
adóvú!Lsúg ·alá cső hev(•.tt~leilk kiy(•t.elével. A teljes 
gyóg:v·sJ"-<'rlúri forg·alombúl a mosL említett l'eiHlt>lkez.é,J 
alapjún adómentes heYl>h•lként leYonható összeg meg
ú\lapítús(ulitl! az t•lőr.ő (7) bekezdés rendelkez,;,,.it kell 
megl'elc-l(ít•J! al ka lmawi." 

Ez a Itivatalos sziit'l'f/ezés azt jelenti, hogy fiifll!l'tle
niil attól, miszerinl a. gyógyszerészek ct. nagyltereske
rlőktől 11 .~ rn;áraktól már fázis a d ó v a l terhel
ten t•d.wíro{ják meg liiiJJa!J és círusziihégletiiket, a teljes 
.(J!JÓ!/,IJS.zertcíri for[lalom után 2'1• általános forgalmi 
adót tartoznak fizetni. 

Első pillunatra ez a JlHragrafus cllentmo'nd a re·nde
ldben l'og·l11'1t bizouyos nlapelveknek, mert lát~:;zal sze
riilf kettős adó.zást l'('zet be, miután n gyóg-yszerész ügy 
a gyógys;-.pJ·eket, m i ll t a g:yógy.szí'rkiilönleges,;égeket 
már H11.i ,;adó\' al terhelten szerz,i be. A rendelet })on tos 
;Íttan.ulmúnyozúsa után azonhan rújiiYiink, hogy itt Yol
taképven l'suk egy adótechnikai megoldásról van szó. 

Az últalúno~ forgalmiadó kulcsút ugyani~ 194:!. júlitus 
l-től kezdődően 5 százaiékra emelték fel, ennyit kelle
lit> tl'hút nekünk fizetni a mmuk<ulíjból eredő bevéte
leink utún: Ilogy a különböz.ő cllenőrzé."i nchézt>égek
nek és e•llég gyakori vitáknak véget ve,ss<'uck a vónúigyi 
kormúny olykép cgrszerűsítctte Ic a kérdést, miszcrint 
a teljes gyógyszertári forgalm(/! adóztatja me[/, de nem. 
5 .~uízalél.:kal, /l(mem csak két ,,zciwlél.:kal, ami átszá
míiYa annyit jelent, mintha a forgalom álta:luk 40 e>zá
zalékárct becsült muukadí.i-bevétclcit 5 ·százalékkal aclóz.
tatnák meg. A kulcs kétségteleniif magas, mert a mun
kadljlJet•élel egyellen gy6!]yszertcirban sem lcs.ú ki a 
foryalom 40 százalékát. 

A 10·!. §. 4. bokezdése értelmében a gyógys7-ertári for
galomból csak azok a bevételek vonba.tók ·lo, amelyeket 
a f<mt közölt 16. §. 5. pont szeriu<t a sajwt kószítményű 
kozmetiJmmOO:, névvel ellátott házi különlcgc-s~gck 
(6s psetleg~" gyóg~ s:wrkülönl<'p;l'.~ségek) elallúsúhól be
Yételezuek s amely ös»zegek utúu már forgalmi adó
váltság·ot róttak 1le. 

A reuelelet s~ahályozza a forgalmiadó cítalányösz
szegben való me{J<íllapitásának e.]járásút, továbbá az 
adó/,·özösségi cila/ányozás módjút. Valószfníinek tartjuk, 
hogy a gyógyszerész-társadalom egyöntetííell C'z utóbbi 
leltetűs<lfl felé fo!! fordulni, sC'ntntint a {01'!/almiadó le
I'ONÍ.WÍ t•a/ kapc.~olatos és már ismert nehéz.~ér!elmek te
[} y e ld ma ,q cit. 

A rendelet 1942. julius hó l-én lép hatályha, tehát 
<'?.On naptól kezdve az ö~szes heY6tel (úgy a gyógyszer
tárhan elkészített Yények ö~szege, miut az eladott külön
legcssép;í'k, kézieladási stb. szerek) után a 1o·óp;rszerész 
köteles lesz a 2 százailék általános j'orga./mi adót leróni. 

Felhívjuk kal'iúr!:!aiDik figy<>lmét arra, hogy n 2% 
forgalmi adó álhá1·ítható, tehát azt a gyógyszerész-ck 
tol'álJl>hdrítlwtják a Yevőre, vagyis a 2°'o ot úgy a v6-
nyolmél, miut egyéb eladásoknál j'elszámít/wtják. 

Kerületi közgyűlések 
A Hevesvármegyei Kerület mult hó 31-én tartotta 

tisztújító kerületi ülését Egerben. A szépsz.úmban kép
viseli ülést Sperlcígl! Zoltán keriileti elnök a Magyar 
Hi.-zekeggyel nyitotta meg. 

Elnök üdvözölte azokat a kartársakat is, akik egyéb 
elfoglaltságuk miatt nem jöhettek el az ülésr<·, do 'lé
lekben itt vannak. üdvözölte az egyesiilet központi ki
kiildöttjét, Preyer Dezső főtitkárt. majd összefoglaló 
beszédéheu ismertl'tte az elmult munlmév e;;cménycit. 
Kéri a martársakat, hogy wgyék figyelembe a mai kö
rühnénycket s hozz.on lllindcuki áldozatot ukkor, midőn 
derék honvédeink életüket adják a haza jobb .iöYő.iéért. 
A patika közcgé.;zs6giigyi intézmény, mclyet n közért 
kell fenntartani s ehhez kéri a felsőbb hatóság támoga
tását. Kitért az áruhiányra H t•zz<•l kapesolathnu u Terla 
kil'ejle.sztése mellctt foglalt ái\Júst. Megcmlékezett az 
őszi kerületi összejövctelről, Bu!!clth Pál emléktáblájá
nak gyöngyösi lclcplezéséről, rucly a'lkalommal a kerü
letet ő képviselte. A kerületi közgyűlésről kiildött üd
vözletet Toponár y J óz.sef ir ga lmns főgyógyszeré.sznek, 
aki rendfőnök lett s ki Egerben kezdte meg tulajdon
képpeni gyógyHzeré'8zi működéséL Ug·yauesak üdvözöl
te dr. Feltér László éco; Mezey Jenő kartársakat, kik mint 
katonai gyógyszerészek, az (•zredt>si rangot l>rték d. 
~Iegem~ítette a katonai és köztisztviselő gyógyszeré
SZ<' kur k kari sr.empontból -l>n•lmt>i'.hető s Ili t n ;o;-beosztá
sát i.s. 
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rtúna Pre:szlcr Arnliu kl'rült•ti titkár terjc·sztette elö 
kimerítő jelent~ét, mely nl kalommal u záro t gyógy
uerek szükreszabott mennyil\égére tért ki. Kéri a köz
pontot, bo.n amennyire u körülm{•uyek JUL'gt•ugl'dik, 
te&'yen lépéseket, hogy a vid~ki gyógyszertárak a szük
ségletükhöz mért<'u pótollut~úk a 7.Ílr alá ht•1yezf'tt 
gyógyszereket. A Ilf>nzt.-lri klt•utúHt és a számYizsgáló
hizottság jeleutío.sét ogyluUig{mu clfogndtítk. 

A központ képviseleléheu megjelent főtitkár vÍlla
Rzo1t az elnöki t"..s titkári ('Xpozéra. 'l'olm{u·soltn IL köz 
uouti elnökség üth·üzlctét s biztosította a tPljes ülóst. 
hogy az egyo..,iilct mind1•ut megte,.z n jogos IP'Úgysze
részi érclekek védelmérl'. Foglalkozott n gyógytSzerár
szabáS<'Oal. nz anyng utÍl11JJÓtlúso:~ru!, az Lulbzá:-;sal, n kiiz
tiszh·iselií gybgyswrószek stútusn•udezé ·{•n•l t'•s n Ter/a 
szö,·etkezettel, melr n gyógr zertitrtulnjdono,;oki'. A ke
rületi eluijk ós ~ kt•rii 1eti titkár Jernou dá a folytau új 
tLztiknr vída.sztft a vált ziik .. ég(';o;sé. A választás .ide
Jet·u 0,1JCll'ltlJ Antlor knrnl•.:sondt g~·ogy<'lZCl'tll!Z. mmi; kor
elnök wtto itt SperhÍ!Jit Zoltimtól n gyűlé~ Yczcté&\"' 
űdvözi)lto n teljes iilóst s az nln})sZ.'lbáh·okra való hivat
kozá.ssal közölte, hogy a választá,; titkos, de egyhangú 
akm·att\ul kiizfclki{tltú.:snl is Hlegd.laszthn t ják n z új 
tisztikart. Sperlágh Zoltú.u ~cmoiHlásút lmteg1;égérc hl
vatkozi'~nl indokolta, de kijelentett<·, hogy mint köz
katona is windenkor rendelkl•zé~St~rc áll tnpa.sztnJntni y al 
a ke~·ületnek <-s ~l gyiÍ~·-y zer{~zkni' üssu·s~égének. l.;gyiLn
iJy(•n modorhan indokolta l'rt•sz/er Armin a kerületnek 
oz újjítszen·ozés úta titkúra n lewoudítsát, hog~ u mai 
idöklwn megfelclőbbno~ tartju. ha fintulubb erő váltja 
fel öt titSzbségében, do ö j,; bizt<>sította n kcrii!ctPt arról, 
hogy to,·fthhm is t;zÍ\·csen \'l'6Z rt'·><zt u kii;-;érdekíi mun
kákbnn. 

A korelnök mcleg zavnkban kö.:;zönte meg n l<'lépö 
vC7.otös~gnek eddigi müködését é,., felajánlott munka· 
kószségiikérL kiiliin kcisziinotct mondott. A közgyűlés az 
előterjesztett jnvas~nt ala]Jjún Bcniczky ~Iiklós l'gri 
g~·ógy zcrtúdulajdono t ,.1'íln ztottn nwg közf<•lkiúltíL"'
sal a koriilet (\luök~vé. l' gy nu!' ·nk küzf,•lkiáltússn 1 d
lnsztotlítk meg ('sc r jein T nm• gyöngyiisi gyúgys~Prtár
tulnjdon~R>t a keriilct akinökévé (.,.. dr. Oalomlms .János 
ogri gyÓg)'S7..nrtí•rhtlajdonoot a keriilct titkúrimí. 

. Gyetvay Audor üdvözölte az új tisztikart és uz idő-

közbcll meg,·ála.sztott vúla"ztmány, valamint a tiihhi 
bizottságok tagjait, majd hui'ILt i sz.u nt k kísl-rct{•lwn ú t
adta az e!nöklést BeniczJ..·y .Mikló...,nuk. 

A megnyilvánult egyhangú biwlmut /Jenil'zky !llik· 
lós melegen köszönte meg éti kérh.• n ke1·iilet tagjait. 
tart.6auak össze s bármily nehéz időki.'! j,. kell ittl•lui, n 
kapcso1atot erősít.'lék egymás között ~ h•hetöleg min
douki igyekezzék u knri fontos összt•.iih c!PlPhn l'l·,,.zt
''enni. Az ilyen összejövotelek nem iires ..,zóJmnok, itt 
rcnds:wrint oly túrgyak ós kérdések meghl'széléséröl é,., 
határozatokról van t>ZÚ, amely miudny{ljunk ér1ll'kl'it 
képviseli. Szh·bő1jövő "zavakkal üdvözölit• a títvoí'.ú kt•
riileti elnököt és titkárt, felsorolta esem{•nyszer\ÍPn uz ö 
müködósiiket., melyek IL kar érdekében mimh•ukor n ke
riilt't ja v{u·a szolgál t.n k. 

Cserjtín Imro nz új kemikáliák úrnira. Szrtl11í B{• a 
egri g~·ógrsze.rtártulujdouos n Po No-hn11 fPlsorolt eg~·e ... 
gy{Jgyszrrek árai tá.rgyábau, Rossmm111 Kítroly makiúri 
gyÓgyszerész küliin\JÖzŐ kori kérdésPkiJI'll SZtllalt rr•l ll 

tárgyalások során, majd Skultétlty .(Jyuln egri gy,így
sz.ertárbérlő a kerületi elnökök arek6IH~·inek megöJ·ökí
té6o tárgyában ~o;z.6lalt fel. Preszler Aruü.n n kézielndí1si 
ársznbfu.!, nz egységos számlltzús, az 0'1'1 t•h;zi'uno1ú:m é ... 
a Gyója átulány<>zÍlsu. tárgyíLhan tcr.ie><'l,tett PlÜ indít
ványt. Rossmann Károly a lOJJárlókétiziilékek hl' jelen 
tési kötclezettségo tárgyábau terjesztt•tl <•lő jnvnslntot, 
w\tiil dr. Hei1wr ~Otflly hevesi gyógys.znl'titrtulnjdono~' 
íráshan hí'terjesztett inditványuival l'oglnlkoz.ott n tPl
jes ülés;. 

Beniczky kerületi elnök a doháuygyár·nk g~·úg~ ,.,zer
vétolez&iéYcl kapcsolatos indítványt terjcs'l.l elő, mely
.ro nPZVII a kiizgyiílés úgy lmlúro:wtt, hogy a liihln in 
dítvún11yal ngyiitt. a kiizponthoz terje,.;ztik 1•!ő. Sz{J \'ol 
ntég u g~·ógys7.crúrswh{t<; rcndl\1(\t li. pontjának megvúl· 
toztntá.__.o.{n·ól, továbbit, hogy a gyÍJgyszerész a zúrolt 
gyóg)·.szerí'kl,ől, ml>g orvosi Plliírús l'"l'lÚII is. ~'•'flk a 
k{•><zh•tnek nwgfplelö llll'llllYb{igct. ~zolgúltatha.sson ki. 
Y í· g ül egyhangúnn t>~ha ü1rozta u közgyű lés, hogy d 1. 

.lolwn Bl>la állnmtitkitrt, dl'. Alzél l%•rnér mini ... zteri 
tanít\ so,.; t, dr. l'iléz V címrlll Lú.szlú oro;z{rgos l~htiikiit s a 
lllt!g'Yl'Í tis.ztifí)or\'Pst tÍiviratilag ii1h·iizli. 

A rmulkí vii'l tartalmas iilrs /J eu il'zky Miklós kerü
leti elnök zár6szavaivnl ért ''éget . 

A katonai 
kivonatos 

becsületügyi 
ismertetése 

szabályzat (A-46) 

lrta: dr. Fehér László m. kir. honvéd gyógyszerész f6iga,gató 
(A. kireí/ó szel'ző küzérdC'Ini eikkének cl~ö és 

nuísodik része a május 6.-i é.~ J!l.-i IIIJ)IiUÍ
munkbcm talcílható. Itt adjuk " br'[cjezt:sf.) 

Különleges eljárások. 
I. Elbocsátás a rendfokozathóL 

Beesiil<'tiig~·i eljúrás lefolytatása n6lkiil kii7.igazgn
tási úton lchl•t rendfol.."''zatábúl {'lbo!'~átnni azt u tisz
tet és tisztvise lót, 

n) akit n polgári biiutctőbíró~ág l,fintett, a király. 
(államfő) megsértés6ről é:. n király,;úg intézményének 
megtíunndúsáról '-"zóló törvény. uz ítllumi {•,; titrsndnlmi 
rend hatályosabb védelméről szóló törvény, vagy az 
állam iránti hűség kötelmeit sértő bímnel~· más !'él
sén, avagy s7.emt\rl'm ellNii l'éfség, tovítbbá n~·ereség

vágyhól L'rNlő L'éf.'lég. t'OfJY kihti!llÍ8 mintt jogerőc;en 
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elít~lt: akit a volgúri hüutt•tőbírb~úg hi,·atnln"zt{•-re 
n politikai jogok g)'nkorlatíttúl való fpJfiigge"7.t{•.,rl', 
vag~· n ,·isPlt hivatal vng~· ltllúl'l, illl'tiítl'g nz. iigr,·61l• 
sóg elwsztó.c;ére jogerÍÍ<;Pn !'lít(•lt; aki ro lllcgelő'l.ii ka 
tonai \'llg~· }JO}gúri hÜJl\'{HJi e}jÍtr{ts ISOI'Ílll a ft•n(ehh rrs:z.. 
letezett l'cSelekmények vagy mula~ztú-.;ok valamelyike 
rúhizonyult ugyan, dl' !•miatt íít. elúviil6s, mngiínÍI11lít· 
vány hiím~·a \'agy visszavoni~n, kegyPimi vag·y kiizkf'• 
g;relmi h;ny (pertörlés) folytán elítrlui nPm lehetett. 

h) akiról megállapítást HY!'l', hogy valamely ti><z~ 
a beszúmíthatósÍigot J..;zár!Í, korlátozó vagy e,;ükhn 
kóros elmeúllnpothnu kiivctett el kéts~gtP!cnül hnign 
zoltan oly c•selekményt, mcly a köz&. állás-hec·siilcttel 
(isszc nt'm l'g~·eztethető, vag~· a tisztiállÍts tekintólyé· 
nek súh·os s6relmér<' szolgált, 

r) nkir<1l utólag nwgállapítÍit;t nyl'r, hog;\' nz n 



nla!t I'I'!Hnrnlt C'!·H'll'lonényl'k miatti c•líti•lc'•sl' még 
ti•·:dtí•, ill!'tvP hoJI\'í•dti~zl\· isl'líiv(• töd6nl killl'\'l'Zl''i<' 
oliill tiirtí•nt, Hvag·y kiiH'\'l ·~.(·~~· p' (ítt olymús <"'l'll'loné
IIYI'kl'l kiiu•IPtl 1'1, unwlyl'l-, ha azokat 111int ti~",t ,·itlP 
yo]na n~gTP, a Bee~iih•tüp;~·i Szahályzat J'PIHlelkezé,;ei 
{•J•!Pimí•hl'n hl'l"·iiletiig;-;i eljúrást Youtak 'ol na maguk 
nfúu. 

IL újrafelvételi eljárás. 

A jog'l'J'6sl'n l w l't',iP:wt t l w< si i !d iig· y i P ]jú I'Íls újra · 
t'l'lvéli'IPill·l'k akkor VHIL helY<'. ha az H npl'ljúrú.; sc rán 
i·· nurl'IIPn, utólag 1\•lnH•riilt ldiriilményt>ld>ől arra le
hd kiivdkt>ztl'ini, hog~· a hatúrozal téns adatok alaJ>
.iún .iiift lí·trl', avagy ha a honvécl ypzél'l<lll' főnöke az 
alapl'ljúrús íratainak l'l'lii ' hh·úlúsa alkahnúYnl arra a 
nwggyi):~,i)désrl' jut, hogy a határozatot az ítélkPzŐ hii. 
~: :ll'!'\' lagjainak lé\' l'dí•sl' l'olylún nt>m ll'hl'l helytúlló
nak r . .; ig·azsÚg'OSIIak p\fog·adni. 

Az (Jjrnl'elvételt mind az eljúriu; alalt úlló javára, 
mind annak hátrányúrn ri khd rendelui és azt kellő 
indokok alapjún - az. t'ljúrús alatt úlló i-.; k1;rlH'ti. Az 
c lj<írú.: alntt állónak ily kl'I'Plmét. (amrlyhrn hatúroz:.>t
tan nwg hll jt'liilni mindazokat az okokat, köriihné
riYPk! t. {•s hizonyítékoknt. anwlyek az újrafPlYétPI eiren 
lll''{ •'l l'!' alkalnw~nak líll "' :t:uutl\) n ht'l'siill'liigyi Pl.iú
rú·hnn jog·o.o,;nJt fJal'illH'-:noka útjá,n ahhoz a paranes
nokhoí', hll <"IÖtl'r,iP.;zknie, nki a bet·~dildiig·yhPn a .ió
vílhap;yús,ra hiYatoU pal'Ulll'~no<k jogait gyakorolja. 

III. Rcud1'okozatról való lemondás. ,. 
:\lillllen lisztnek (lisztYi~l'lőnek) jogúban áll, hogy 

a hii. l'l.iúrúsnak \'agy kii\·etkezméuyeilll•k elkerülése 
vl>gPtl rPmll'okowtúról ' <'lliOIHljon. Az l'l'l'l' YOnatkozó
lng PIÜtl'r.i<'-:lll'tl kl>rl'll'lll tl'ljetiitését esak akkor lehet 
rlll ~dng·adni, ha az érintPti tiszt katonai hünvúdi eljá
rús alaH (til, \'ng·y lti.L HZ l'li<"llú l'o:yauwthan lévő hün 
<"l.iúrús múr n végtúrgyalús megnyitá~áig jutott. 

A tis:~,ti reudfokozul!·úl \'aló lemoudús elfogadására 
irúnyuló kl;rl''met mindig írúshan és a honvédelmi 
minisztl'rlwz l'Íilll'Z\'ll kell a jogosult puranes11oknál 
benyújtani. 

A lemondási kén•lem előterjesztésé\·cl kapcsolat
ban goncloskodáH törté-nik arról i<H, hogy a hcesület
iig)'i !'ljúrú .... alapjúul szolgúlt eselekményck, illetve a 
h•nlOJHI(Isi kérelem okúul szolgúlt körühnények lényege 
PI.O k1;sőbbi rendrokozat \'Ísszaauúsi (rehabilitációs) 
PJ.jÚ!'ÚS er]jaira Összdog]a]~a:"sék, ÍO\Úbbá, hogy a Je
lllOlH\Ús l'll'ogaclúsúnd kapl''iolathan a tiszti kitiinteté· 
s(•k nwghagyúsa, vagy eh·onúsa, valamint. a legénységi 
l'l'Jull'c:kmmt. p•l'tll'A'l'S aclomúnyo<'ú~a tl'kinlt>tében is 
dii ll l és törlénjék 

IV. Rendfokoznt visszaadása kegyelmi úton 
(R<'habilibíciós eljárás.). 

Volt lisztek (ti,;ztviselők), akik rendfokozatukat 
hii 11 v ú d i, hl'l'sii ll' l iigyi, vag-y t'egyelmi hizottsúgi el.iá
rús kii\'l'tkPzm{•nyPkl;PJ>l'n elwsztették, vagy abból köz
igazgatúsi úton l'llHH·sútattnk, ayag·y anól önként le 
monclotlak, pg·ykor viselt tiszti (tisztviselő) rcndfoko
zatulod. ll'g'I'Pisöhh kPgyl'IPmhől kivételesen visszauyer
IH•tik, ha <·splekmén.dik természetéhez viszonyított meg
l'l'll•lií hosszú idő l'I!Pitl' alatt kétsl>gtc•h•n bizonyságát 
adtúk an11ak. hog;y l'liíhhi hibájukat tőliik telhetőleg 
.i(nÚ(p(({•k, a polg(n·i !ÚJ'SlHialom nwg·bcrsiill>sét ki·dv
f :'1 k. l. ii liinleg·••s í·nll'llll'kl't ~zl're:~,!ek, <"nn(•l t'og·va a tiszti 
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(tiszl\· isl•lői) karba Yaló eHetleges visszaYételiik nem 
szolgúlhnt a tisztiállús ll'kintélyének hútJ·únyúra. 

A rl'habilitúeió ki,·étl'les l<C'gyelmi tény, amrlyre 
jogigényt támasztani lll'lll lehet. A rehabilitúeiús eljú
rú•t nem szalwd összl'lén:-.z!Pni az újral'l'IYélcli eljú
riu;, al, a lll l' ly esetleg lévt>d{•se kl'l vagy s{•rP l !lll' kl't \'U ll 

lliYat\'n kiküszöhölni, alllt'b'l'l' tehút kl•llő I'Pltételek 
J'GnJÜorgúsa esclén mindenki igényt tarlhal. 

A J'CJHlfokozatnnk lrgfclsőbh ]~egyel!.•mhől való 
vir·Hznndiu.;út mcghatúro:~,olt minta szcrinti kérvl>nyhcn 
kell ké>rni, melyet az. állományte»t előljili'Ó · halllest
!Hll'HH<·snokr;úg·hoz hl! - ldi:lvl'tlt•JJii.l <"liíll'l'kszlt•ni. 
Ha azonhan yaJakiJll•k az iig·yébeu egyízben múr lel'oly
tattúk 11 l'l'IHll'okozat visszaadúsi e]júrúst, cll' az hd
wzőtlen eredménnyel Yégződött, az l'~.iúrús újbóli le
rolytatúsúnak cngcdé]ypzését - ami (•sak huzamosabb 
illő eltelte utún h•hl'tségl'• - a hon,·édPimi winisztcr
WI kPII kl'rni. 

V. 'l'a nácskérés. 

Az illetékes bü. Yúlasztmúnynak kötclcsségl', hogy 
oly tisztcknek, (hasonlóúllásúakuak), kik va:amely be· 
cs ü ld ügy (lovag·ias iigy) m i kén ti c li n tézést':rP vonat
kozólag hozzá útmutatásért fordulnak, megl'l'lclő tanú
e~:ot adjon. A tauáesot írúsban kell kórui rs adni. A 
bct:si.ill'iüg·yi választmúnyt a tanáesért fcll'IŐs:,;ég ter
heli. Mind a tanáesot kérő, mind a hcesülctiigyi vá· 
lasz.tmúuy legyenek figyPiemmel arra, hogy n púrbaj
kódcxnrk a kihívás tekintetében adott halúridrje he
tartható legyen. 

Azok a tisztek, akik uz i lletékes bü. vúlasztmányt 
idejében nem tudjúk elérni, a ]pgközrlebbi hii. vúla.;;zt
mányhoz fordulhatnak. 

A hii. választmánynak ll<'lll szabad tanú<·sot adni 
oly iig·gyel kapcsolatban, amelyben már a bii. rljúrást 
p]rcnd!'ltók, kivéve, ha m'l'ól van szó, hog·y nz (•J·dpkelt 
tiszt valamely bü. cljúrús alá nem tartozó személlyel 
RZPmhcn a hünvádi cljítJ'Íis nwgi11dítúsút t'ZOrgalmaz 
za-() vagy sem. 

VI. Lovagia., ügyek. 
A lovagias ügyekkrl kapc,<;o'iatosan a tisztekrP 

(honvé<l tisztviselőkre) kiitPll'ző kiilön!Pgl'S J'<'IHIPikczí•
seket a katonai Becsi.iletügyi Szabályzat lii!!.lJe/r!ke tar
talmazza. IjJzck. ]lényege: 

a) 'l'iszt megbízottul rendszerint c,;ak tiszteket kér· 
hl't l'cl. Más meghízottak frlkt'•rését l'sak pg·('~:t.<'ll kivé
tcles és kényszerítő körülmények indokol ha U ú k. Sziik
Sl'g e;~rtén a ti;~zt jogosult I>arnnesuokúhoz, yagy a kg
kiizell'bbi álJ.omásparanesnoksághoz forduljon. 

b) A megbízottuk a rl'á.iuk hízott Joyagia-; iigyd a 
tiszti lovag·ias felfogás és a tü;ztekre kiitrlpz() kiiliinll' · 
·gl'H rrndelkezések szenwlőtt tartá~ával u polg·úri l.ÚJ'
sallalombau elfogadott bármely púrba.ikódPx ,"\zerinl 
intí-zhdik. . 

l') A tis:lti és honvéd tisztvist>lői kar egy!'-.; tag·jni 
bcC'··iild.l•n<'.k (párha.ik<'J>l'ssl>génPk) l'lhírúlúr;út a ti;~zti
kar a maga részére tartja l't>nn, viswnt polgúri urak 
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között te merúlt hasonlatos ügyekbe (párbajképesség 
kérdcse, becsületbíróság) 'beleszólni nem kíván. Ennek 
megtelelően tiszttel (honv. tisztvisclövel) szemben be
csúletbírósúgot megajánlan i, \agy l o\ agi as ügyet egy 
o dalúan lezárni nem sz.abad, viszont tiszteknek (honv. 
ti11ztvi clőknek) becsületbíróságban akar elnökként, 
nkár tagokként (becsiiletbírúkként) ré.<~ztvenniök tilos. 

PárbajbíróKágban vugy fegyverbírósághun tisztek 
(tiRztv.) mind elnöki, mind tagi minöséghen résztve
hetnek. 

d) A ti~>zt (tisztviselő) az öt ért sérlét~ért elsősor
han lovugjae úton köteles az elégtétsze.rzésro töre 
kedni és C6a:k ha ily úton nem ;juthat elégtételhez, ve 
heti igénybe az elégtételszerzés más módját (bűnvádi 
feljelentés). 

e) Ha u megbízottak, vagy a párbaj- (döntő-) bíró
flÚg sértés fennforgását áHapítja meg, tisztek között 
sajnúlkozá!lsa1 elégtételt adni nem lehet. 

() 11iszti meghízottnknak lovagias iigyt'k békés be 
fdezéséhez, illetölt•g lezárásúhoz az elhír:1li1sra jogo
sult parutw uok előzetes hozzújí1rulásút - kiilönlegcil 
t'setektől eltt>kintve, - meg zcrez.niök nem kell. 

Az ál tu luk elintézett ily l o\ agi as ügy jeg~ zököny-
' { nt•k eg~ mindkét fél egy-egy megbízottja illtal hi-
lt-lt-síh•tt milsolati példilnyát azonhan a ranghun 
lt>gidö~t·hb Jm•ghízott n tiszti álláskiivetelmények szem
pontjáht'll Rziikségt>s t't>liilhírúlás \'égt•tt n runghun lt>g
itlöst>hh t'él jogosult puranesnokához ut6lag t>lötl'rjesz
tPni klitelel!. 

J<jJőz •tlo.s jóváhagy fu, \·égett elő kt>ll terjl\'lzten i min
dt•n ol) iigyro vonatkozó jt'gyzökönyvct, mt.·l~ Len a 
nwgbíz.ottak fegywres elintézésben úllaJIOdtak meg. 

Ha azonban hec iiletiigyi t.•ljárlls alá nem tnrtozó 
<'ll<'Hfél u megbizottaknak a lon1gi118, feg~ \ere elin
tí•zésrt• \"OHutkozo jt>gyzőkönyvi mr.gi1Uapodúsn utim n 
tif'htro il:r e6Ctbon kötelező előz.ete..~ parancsnoki jóvá
hug~ iL<~t nem hajlandb ben1rni, n párbujt u kt'ldex~>zab 

ta itlön heliil In(~ ke.ll YÍvni. 
g) Párbujkévteleu egyén rl'Sz.éről követelt fpgyvc

ros kiullúshoz a tit~zluek jogosult }laruucsuoku elöz.e 
t('S engedélyt kell kikérnie. 

h) Lovugias ügyre vonatkozó uyilntkozat t;Hjtóhan 
<•sak a jogosult JIUrHUl'snok előzetes jóváhagyása alaJI
júH és nz últula engedélyezett 87-Üvegben tehető közzé. 

i) A lovagias ügyek elbírálásúrn mindig a r&Jnghall 
idős<'hh fél jogosult Jlaruncsnoku hivatott. 

• 
Az előadottakbau a katonai Becsületiigyi Szahúly-

znt rt•ndelkezéseit cl!ok ol~ mi-n ben ismcrh•ttem, 
IlliWil ll~ ire azt minden nemtény!Pg<'s hajtársnak - n z 
úllásklitPlmekből folyó kötelességük értelmében - ok
\l'tlt.>nül ismernie és tudnia kell. Akik a fontos sza 
bú h z.at rendt>lkezéseit r~zletesen ismerni akarják, a 
szahály7..atot a Stádium sajtóvúllalat könyvkiadó os1r 
tá 'yúnúl (BudnJH'St, VI., Rózsn utcn 111.) bcszerezhr
tik. Befejezó.'lül csak nrra hh·om még fel a hajtársak 
figyelmét. hogy ll('<,~iiletiigyi \'onutko?itsú ügyekben 
Rohase tévesszék szem elöl u Becsületügyi Szabályzat 
i-K a párhujkodex rendelkezésPit és hogy ezt megtehes
sék, ne sajnálják az időt és fáradságot ezek megisme
l'ÓRéNl Ó!4 megta.nulására. 

A boo;oületet érintő ügyekben, - főként lovagias 
ügyekben, - tanusított helytelen magatartás miatt 
már több kartársunk vonatott eljárás alá, amely néha 
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igen szomorú eredménnyel, a katonai rendfokozat el
v&aztésével végződött. A bee.sületüg)' i eljárásban is ér
vényesül az a tétel, hogy a szabál)' ok nem tudása nem 
mentesít a felelősségviselés és a következmények alól. 

(Vége.) 

A Budapesti Gyógyszcré~<~z Testület t. Elnök~éuhwk 
Budapest. 

Szám: 286.771>--1942.. 
XII. 

Tárgy: (;,IJógyszertári jogosítráii.IJO 
e[n1Jfrrxhe kiirt páluázat ért•<lnytelt 
nítése. 

A ~620-1940. B. M. szám\1 batilrozutommal n .. Bu 
dupt~ti KÖZI 'Ön y" 1940. (•V'i 226--2'..!8. szilmaibtm több sw 
múlyjogú gyúgy ·zertúfli ~ítviu1y e.luyeréow!ro pályú 
wtot hirtlctt<·m. 

Értl>sítcm u t. Elnökséget, hogy a p{&lyázati hirtll't 
ml•nynek a ·zékei>főváro.'l l l.. l V. és VI. kPriiletére vo 
natkozó rószét hatúl~ialunítom ~ c heb okn• új t;l'.<' 
mély jogú g~ ógyszertilr felill lítá.sát u Htltozott k1irülm{ 
n~ t.>kro te>kintetttel nem engetlólyewm. 

Amen1uyiben pedi~ ke.wbb o h(•)yoke.n új MRmMy 
jogú gyógy~rár felullíti1sa szi.iksé~"'nck muhttko7, 
nék, úg~ n 7:ill 1940. B. l\l. s?iunú rt.•utlelethNt fogl.t .la 
szeriut kl'll c}jiu·ni. 

Buclnp(\.,t, 1942. í•vi júuiu~ hú 17-éu. 
A miui~ztt•r hPI\'t'tt 

dr. J olum s.' k. 
itiiam it kat·. 

•HIRE&• 

A Kormányzó úr űfűméltósáya dr. Joltm 
Béla belügyminiszth'iumi líllamtitMrnak a m. kir 
titkos tanlÍcsosi m{>{tósáyot wlmnrínyozta, (W!t,lj 
köztudomás s::erint a "Kt•gyelmts Cr" megs.:ólíüís 
sal jár egyiitt. 

A gyógy.~zerészi kar d1lft nf'm kell méltatni dn 
.J o han B Na orvos-tÍ/famtitkár érdemeit, It isz m il 
ködésr• több, mint egy évtized óta a szó szoros ér 
telmében a szemilttk előtt folyik ll· és annak r·n•rl 
ményci nem csak orszríoosan, de EurópaszertP. 
ismertek. 

Távo~ áll töltiink a ltizrlyés olcsó eszköze, d~ 
tény, horJY (L közeoészséyiiuy nagyanínyú és hllh 
ményes fejlesztésérül, a céltudatos prevencióról Ita 
zánkban igazatt csak azóta leh.et beszél11i, amiót, 
.Johan Béla páratlan f'neryiáral r·nnek a J)roblé 
nuínak nekifekiidt és tdtetséutSvl'l, szervezü aejé. 
l'el ~zinfe intervallu11wk nélkiil t'{Jyik fontos 'nem 
zf'i-f'{Jész~éoüoyi kérdést a mlt.~ik utrín oldja me[]. 

Ö az első fr•lelüs ltelyl•n [ev(i tényező lta::án~ 
ban, aki a falu eyf>sz.'ié[/védelmének Ü!f!Jél, ·min 
pro!Jlénuít nemcsak meglátta h; azt elméletileg ren 
.~zen·zte, ltdnem winden yöriiytaz, ,<~zónoklat és ba 
keltezés nélkül iyyekszik a yyalwrlatban megoldan 

I.Atjuk a zöldkem~ztes inthmény kifejlűdésé 
meuerf)södését és 1'alóban áldásos munkáját. I.Já~ 
juk az eyészséue.s 1•iz országos meoteremtésére irá 
nyuló akciójának komoly eredményeit. A nemib~ 
tegségek és tüdővész elleni küzdelem intézmeny 
megszervezése messze. túln.ó a közgészségügyi k 



rl'fr•kbr'il, a:: nuír maga - tt nemzefrérldem, o jö
'lH'mW !Jellf'1'áti6k éldének és egé.~z.~c~{f{llek 1'hlr•l111l'. 
.lz (j nr•1•é!tcz füzüd ik a tisztiorrosok dl/a mosítása, 
motd a t•árosi, köz. fo i és köron•osok állmnosítása 
és, fta fsfpn SC[!Íf lii::onyára fefr'í a{á {o{Jja SC!]Í{Cl!Í 

a !J!JÓ!J?JS;:r tP,<>::i Wn•ényja1•ct.~·lafot is, a mct y kor
szahot fO{/ nyitni pál,11ánk fnrféJlP/ébcn. 

A 0.116uyszc1·ész Ilenel néha 1Íf/Y ér::i, lto{JY fel
slíbú hafó.wí[Ja 1'észéröl eoy-cuy féliri mostolw 
gesztus .•mhan cl a feje fiitntt, minrlamcllPtt mi tud
juk, lwrm a {1/J'Í!J!Jszerészef, minf a kii::r•oészs(~rl
ii[J!Jnrk f'{Jl/ lr nrm kicsin,yelltPtfí foufos Mmosz-pil
lh·e éppoly mérlékbcn brlctm·to::ik a:: erJh::ségiirmi 
kormányzat, s frm dr . .J olwn Béla go'mloskodcísi 
körébl', mint a kiizrrJészségiirm és a nemzet cgész
sérn·Melmi céljait szoloálrí töb!Ji hil'afásrend. 

Amikor ff'ltát dr . .!olwn Béhít a marJa kiizrlel
?IU's 7wsztján a [eflfelsőbb rlismerrs ilyrn narf!Jérté· 
kii kitiintctésf' hir, az ezzel kapcsolatos ii111W]J7és
brn szer~tlyen bár, rlr mi is részt kériink ~~s rlr . .J o-
7um JNlának, minf. Kf'.Q,1Jf'lmes llrnak a fnJÓ(flJSZf'
rés:i l«u· szívbr'íl jijr(í jókil'ánatait folmrícsoljuk. 

LAPUNK ~lAl SZAMA %.100 VÉLDANYBAN 
JELENT MEG. 

l h DH'n. dr. Alwy Nemr.<~ Osz.kÍlr ii~n·y~d. ]IÓ<'s! 
p{i,;piiki h. iigyÓS7., dr. Abay NcmC'.'í Gyula hurlaJli'Sh 
knrllt1-sUitk fin. j(wius 20-IÍn tnrtottn fém•!'s cskih·tijét n 
Pl-t·,;i p]ph{Jnia !Pmplomhnn EntfCI'f Araulm úrld1nnyal. 
n.·. A ha y N' !'lll CS O"Zkár híres úszóhaj n ok. s nag:.• érrle
kf'sségo \'olt nz r• ·kiivönck. hogy tt7.0n 111i11d a 111/0lc tcsf
,,,:,.(' •. r.,,zt ,-ott. - Pult r Margit gyógyszl'ré~z és Nam1 
T nm• gy{Hryszl'ré"'l. foh·ó hó 14-én tartják ('Skiivöjiik('t 
a H'l.Í•kl' ft•h{•n•itri Prt hít,;'l.kn. ll'mJilomlum. 

-- 1\Hiinteti•sek. A Kormányz{) lTr űfőméltósÍlgn dr. 
1\tíddr Lr•·zl{l IP\t•nlt• heliis:rvmiuis·dpt·i ílllamlilk1írnnk 
a ~f.ll!!'\ lll' f.:rdf'omrend kiizénk<'•·p.-;zt;iH H t"·dlln!!ltlll. dr. 
Sa.-;s J'Jlemí•r· é dr. Grosrh K 1Íra1y o.szüí lyfőuökiiknr.k n 
l\fagntr ltnl t>lllt'Pnd küzéJikPI't> zt iH ndom{llt\'O'l.!o. dr. 
GürÜ!I .Jcníi . zÚmV!'\'Ó" ' gi igazgnll1 ,.Sigumn Laurlh•t" 
'ka pot t. 

- . • li·lin-. t-én UH·~·clrágul a szl'sz. A Pi•uziig-ymi .ri~?. 
fPI' ;iiMI/ 1!142. P. ~~ ,;7lunt'1 rerHI<'lt>fP újra ,;znhúlyozbl a 
l'ol'l.mlmi IHUn·ÍIIsÚg kull';;nit. amint arról laptmk 01!"Y 
kiiWn Pikkf.hPn m"'rf' l•llrkC'ziiuk. JiimrPk ,;orftn 1!J-l2. jtí
li u .. t-től kt•7{JíidííC''l '>0 ,...,:•zalf.kos fitzi .. ndó fogi n tl'rhel
ni n nH• •·~ Y:tC'Y fin n-mított szr1;zt. o rlr nofurnlt szc.~zt, 
a 1wnirh·f"lof (•s konlfolmt. TelJitt elöreláthatónn 111"1!'· 
rll'íu.:-u' n ""f'<;Z, th .. mni tf'rnrr.~7.t'ts·lPI'ÍÍPII maga ufínt 
ro~rj~· \ ' fill ll i a "''"'' <; k{•szítmrnyl'k (finkttu·úk, opot!C'l
llok sth.) tlrét<rtdlí"át i .... 

Kt'>rjiilc mindn:wn kartársnnkat. akiknek elöfi· 
ZI'SI' a llPg'~·ed{>y '''·~ével )Pjárt. szh·e_c;kf'fl.iék azt 
a nw11ékf'lt Jlnsta hrfizPtési lap felhasznóllis1Ín l -
mcg'íJiítanl. A1nk " k11rf·í~llk Jlcrlig, 11kiknrk n lnnot 
IIIIIÚltVIÍIIVS7RIIlk~nt JdilrJ.Iiik, lliO'II.JlCS8k l' lwfizr•féRi lllll 
fl'lhns71uí11ÍslÍvlt1 fi7Pilll•htl'k elő lnJHmkrn :h'!llus 1-tííl 
lu•7.fliitliirn. ~~löfizl'tési nr negyedl-vrc 7 2fl P., félévre 
14.40 P. 

· Hf•b·~;zfikl' mintt m1i lnp<:z{nnunkhól kénvff')Pnl'k 
yoltnnlc kihn!?'Vni n Ln.·óo-vs7.1'rpinl' i ftrnknt. n kP!'iildi 
kii·tg\·iíll·~"król R7ólr) tnrló,.ítftr;ok ~"!!''' TP<:7M . fováhhá n 
.. 'l'mlomftn~ l•<:. J.r\":tl.·n.•·'--t" t·ovntot E7<'k kiizlé~Í't'f' <'sttk 
ur. OJ'>'z/Jg-os közO',·íilr'l l ••7n.ilúsa uUm keriilhf'f sot·. 

- Hihai~tazitás a Hyorstaksához. A V ll. f:,l/Ors
tu/,·.-;ríllfm a kii\(•tkl•zéi sajtóhihák jnvítlmdók (a .im·í-
1nutltí ~ -z{un dűlt lwtíikkt>l va'll s'w<h·e!): -A fr/tér tano
kon: a munkorlíjakllll a sz..'llnes, falat th. munknfli.in. 
111'111 20. hnnt•m J(J cii'IJ-ra {•rlC'tlllÖ; a gyósn·s7A>I'ÍLJ'ak ki)
ziitt: Atlrennlin. 'iquitl. pótdíjn 1 [Ir. S fill .. ACJnn Oon
líll'tli nlupnr 100 ~.rr. 16, pótd. 100 gr, R (ill .. l)inrthyhn•t
louyl í•nrhon. ptítdi.ia 10 gr. 4 fil. Digitali.,; titr. suht. 
1 U\'. pótdí.in 1 gr. 1 fill., Hydropyrin pótdíjn l gr. 1 fill. 
J uniul'r f•·ul't gr. nu l v. u l már 10() {/1'. 2:í fill.. Phl."nol
phfnll'in olnllár 10 g1·. 3.~ fill., S11ir. 'ini iif1o ultrnál"l 
1000 gr. 8.16 J> •• 'l'in<'t. ReJo''ll.d. pótdíja 10 ~r. 20 fill .. 'l'irll't. 
Gentinna 11ótdijn 10 gr. 12 fill., 'l'inct. Verntri albi. pót-

díja 10 gr. 10 fill., Ungu. sulfm·Ht. uiii'IIÚI'n lfHHI g'l'. 6 !16 
P., :l.ineum <·hlorut. )Júttlíjn WO ,,,., I!J fill .• • \t id. ast·or 
hhd<' után kcrrszt te·emlö; <.'ompr. Phen01'pht. L'. cw·ao 
oclngja 0.20 [fr., Cylinrlr. H~·drnrg. hi('lllor 100 darahn~
núl az adag 0.5 tJr.; .,llydrarg. <'hlorat nrit<• suhlima
tiono" f'7.aYakkol (•gy ~OJ'bnu ]<•di ~<zámok (J g'l'. :1 fill. t 
gr. A fill.) Wr•\•utlíík. nH·r·t a7, Íll' az Nalatti !;ol'lurH talúl
hntó; nz Olt'um ~l.uitlis t~\Pseu \"lll a l\1 •ntl10l alú Wr 
dc>lv~. de ára helyes. - A róz~aszínfí lrmol:on: A 9. ol-
dalou: Sol. unt r. thyosulfu1·, :ira li6 66 66 ; a 12. olda 
Ion: n 7. s'ZÍtmú szlolj('g-yzl'l oz t•Iiizö oldal \Tlmutut{Jjít
nnk ,.Küzgy{lgyRZI'l't•lliLI:'I!;" r.n·utúhm: tnrtozik; a Potio 
BiYPri tfthlím1túhnn liiH gr. an~·n~rimt lu·l~ t• sen 4!1 fill. 
A t•sotrlszín kartcmJ'a tivomolt /{ézic•ladrísi-to/,·slílmn n 
ki)n•tkezítk jm·ítonrlrík:' .Aquu 11oultll'tli :1~,11 g1·. lfHJ fill .• 
Bnls. Pt•ru\·inu li.2 gr. (90 é · lll) 100 fi']., Ct•(',;oliu l'l'lld 
58 !fl' , 30 fill., lri'OS, flot·, nildor l 1lrh. Ítrn 12:1 fill ., Sal. 
Km·oli <'ry~t iO gr. itrn 20 fill., ( n ft•lr•itP h•vő sor is 11 
Sal. Karolira vonatkozik: 100 gr. :1:! fill.): n tuhu~lmn 
levri Vasclin ós ZinkYHst>Hn c•'adit .. -;i ímít irlííh.iizhr"'t fifl 
{illrlrf!I'U .úllnpítottitk nn•g. 

-- Zászlószentelési iinnCJiély. A Chinoin r. t. til'zt
vi~nltij é :, muu1dt<:ai idtal 1!1:14-hPn alupitott Cbinoin 
Sport Ji:rmcsiilct ·ok th·i "ZÍ•p í• ... t•rt•tlmt'n\'t' munlw 
után 1942. jímiuq hú ~-án tl. t•, nz újppsti Phiihn,.; Sport 
kl<'PC'II miísot·os zr1.~zlószculcft>si iilllll'Jiél.l/1 larlofl. A 
zús7,lc1t /)r. CHi/,· .Jt'lzsol' up{l!p]{•hános hnwfia~•ín.dl1' 
úthntott, f'mPlkfodPtt hmtg<Ú ht>széll kisén·tt'hPn . .;zt'llll'lf«' 
u1cg, mn.irl /)r. llud .J:'tno~nt'.. nki a r..:í-zltínu~·ui fi,.;zlsl-
p:et Yítllalta. iltncltn nr-t az J.;g~(·~iill•t Pluiiksrg<~nck. At. 
iilllt<'Pi besz~tl•·t Dr. cl ·ótakác·hi Fnrku<; Bí'n n Chinoit• 
r t. iiJ.rV\'l'Z<'tő nlf'luiikl' tortottn. A mii~m· tovúhhi ró 
sz&t n C'hinoin S. J.:. ~ue-kkarn, sza\'alatok (•<; a ll'\'entC'-
7enPknr Bánk hf111 .,Ahrítml'' .iu í•ltiadíl"ll tiilti)fk ld. A 
Chinoin muukúszJtS~Zlt'l:tl.i dí z.pJ\·otlltlúst rt'ntiPzrtt 11 
mcg,..z,en tr'' t zfl"'Z l tí e líítt. 

A továbhkétlzií taufulynm bezártísa. A f. ht'1 R ím 
llll'gkczdf"tt fl.ll'j!JlfSZr' rés~i l o l'rÍ IJké p z {j l" n fol !fa 111 mC'g· 
nyiti l'láról és Ül!ll'('IHI.ii·ról lopunk e:'őzó srdtmítl'f.JI rf..;z 
]Ptr•"'l'll nwgernlékf'ztiink. A tunfolnunnak nz l'l"t•rl<·ti 
h•n· 'l.·CI'int 13-ím rlélht>11 J\l'llf'tt \'ol·n!ll -zitrulnin. a rr'w:t.l
\' l'Yiík amnlln11.- ukik kiYt;f(''] nPlkiil minrh·(•J:dt:' a !Pg
na~tyoh Fzorgalommal {>,; lPlkrsf'déssel YC'tll'k •. ,;~'l.t nz 
olííallú"okon, ilet\·c gyakorintokon nnpi 7-H IJrÚ" p]fog
lnll ág t>lll"né•·o is,-- 11rrn kél'!ék n tnnfoh·om Y!'Z('tÓ!-H~ 
g{>t, hOJ..'J' pÓr nH))J}al ho zohbíf!""qt me~.r a munknpro~r 
rammot. A Oyógyszl'részi 'l'ovítbképzé~ Kiizpouti Bi
'l.Otl'l:'l.!{tt kP;;7..s{ogg<'l t.el.i<'sÍtC'otl!' t•zt a kívlm<dgot (•s l:i 
li ig- lwdll·lllag, a r·észtn•\'iik llha.iúrwk liH'g"ft'lt'IÍÍt•n. l'<i 
]p~ lolJOmfóriumi f/1/okor/atoklHíl ii~szNí'lított lnl!rt'llfl 
th•l híívíh•Ull nz <'J"('dPti pro:rrnmmot. E hí••·om nap elö
ndt",i . iletV"e gynkorlnl-v!"Zt:'ft>i dr. 1\edt·es.~ll f:IJÜI'rJ.II egy. 
tanúr~l"gétl Wnlon ikumok 'jz .. gúlnta), dr. Némrrl.11 l mrl' 
l':rrr f. magnnb:míu· (Onll'uikHmok ké~zítés••) {• r; dr. Zala_,, 
lJcz.w) g,·()g'"\· ,.."erns7. IH('{'eptumi pJ·olr1<;nuíkl \'nltak. ,\ 
t{•s7h't'\' ÍÍk r l. P. S- 2 il r· ú ig dolgoz! nk n G Ytíg:n•ZPJ'Ó<:zPI i 
Tnlt~zpf lnhf)rahí•·iumiíhan. - A f('ntit'knc.k lllPgfPl!•líit•n 
n innfolyam h1'7 ... áritosúro r. hti li-~11 délht•n kcl'iilt 801'. 
Mm:.sou]li nrofc s7.or, n GvÓJ!''!'lZ('I't~szi To,·fthhkl>pZ..:·~ 
Közpon1i Bizottsf1gÍlnnk nl<'lnöko hiÍl'"'Íiztatta a rf."z!vt• 
Ytik••t. A tnnfoh~llmon t~tnu~<ítot t szorgalmnké•·t f." nng-v 
~~•·dr•]{''őrlésiil{(.rt t.elj('s Plismf'r.é-sénP.k 01lott kifeiczí•'it. 
Or-ii1111110l liiiti Pl, ha ih· iinlmlatos 1!'\"Úf.D'"Zf't't\'>z..ckkt'l ta 
lídkozik. akik ll('lllf'ISak sn.iítt ~wll.'kiikhf'n. dr- p:'tlY~i ink 
iJ·tínti "'ZCI'I'f.<olbtil is 11Z HIIYIIgi nlrloznt lllC'Jlt'tl válJalj,ik 
n7t. n fítradt<:itgot. nmi ('g)' ilnn z . ._úfolt pro~rrommú Inn 
folvnm p]yp,g.z~"''(') jitr. Minden PJ.rY('S g'YÓI!\'Szrrf.~z 
tud!Í..,Ímok bő\"'ilioo;f'o hw.7.Íljitni1 a g-yógovszpt•és7j kar srín
YO'llrl lim ok e.mf'lésf.hrz. E7. nrl kii1iin iPknlt'ís{ogt•t mindrn 
('g'VC'S to,·4hhképzéi tnufol~·nmnuk'. A r·& zlvt'\'ÍÍk :11. l'l'l' 
det i mnnknter\• lllf'lghoc;c;zahífit~{•t kl;rtt-k. A 1<111 fnlvn
mok s1ii"k ~g(';; Í)<; lwsznos ,·oltímn.k pz n leJ.rtnP,I.!I!'YÍÍ7(íhh 
hiMm·ítókn. Kéri is a részh·m·őkt't. hog~· ~zííkt>!,h ho7i•
inkha ,.i.·szotl>r\'t' knrtár"nik ktir0hl'n (' meggTÖ7~Ír]í>Siik 
hnnJ.r0ZIAIÍ•<;ÍIYnl ln!.!'nnck ll.'lkc"" ~•pru;tolni n t•willlhk{•p-
7;,~ ~rontlo~ntnn11k. M"l~'!rl"ll m l',l!'kösúinfP 111. f'lónrlbknak 
!;J't(kM kliZI'('Jnlikih]é<;iikt'f. tO\'Úbb{t ll Bi7.0tf'>{ll!' fit};:{JJ'{I 
1111k Rok fárn1lo:r.á<:ftt n:>: ~~~lminisztritt•ió mnnkídi'IIHm Í's 
JnPgeg,.,.,.~r ki~7Öilf'lét fl'jf'zto ki n S7 .. nbnitímnk a -s.7Í\'P<; 
t:ímog-ntríc:"rt. A rkztvoyők ll!wf.hen Samarialt RNa 
(Zr-mhor) km·lim; tolm{w<-.olta hálíduknt n t.nnfolyam 
ml'grt•ndc7P"~ért í"" k~rtl', ltogy 11 vl'zetősésr n jö,·őhPTJ is 
nnlit on i!YI'II to,·fthhk~nxki nlkalmnknt. Nugv rlőnyH 
fÖg.iák látni az itt llttott.aknak és tnnu1taknnk. Igért~. 
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hoJ(y mind~ a kti~ és a hazu l'•r.tPkéllt•n fog.iúk ha wo 
sítuni. (<;zntim Len!l.llt' l AntnltNyinna.taJ koll••gu kih;~,ii!l 
h 1 ml'g uz előadókunk fúrudoz.úsukul. kiiliin ha u;rsúlyoz. 
,.a uz elöadá~ok magas t;ZÍnvonala mellett az.t u küznt
!t•n kurtitrsi kupt•.solutot, umely elsíi perctől kezdw ki 
ululwlt nr. előadók é.."' résztvc\·ök kiizött. 

Az országos közgytilésen nem osztogatnak többé 
.,,aklapokat. Hégi szokitsn n>lt szuklnpjainknnk, hogy ' ' 
kü7,!0' Üié'lek alka '1nitnll a S'l .. úktámlúkon elhelyezték az 
a -111'1 i lHJllH~Idímyokn t. 'M i 11 t sok m i n d t> n ogyéhröl. l'ZÚ t
tul t rröl is le kell mondnni: a papíriJeszerzh nehéz.~t;fll'i 
1111'!/Ukaclályoucík o szaklapokat c' közgyülh/i hlp-oszfo-
1/llfti.~lum. A kiizgyií)é..<;nok t"l. a színcssége tehát u há 
ho1'ÍI turtnmítm clmaru1l. 

Intera•elláeió a zsidó tulajdonban levő JtYÓJtY· 
HZPrtárakkal kape.solatban. A képvilwlőhá7.lmu folyi> hó 
10-Í'n tartott iilé:<Pn Incze Anta:! nyituskeresztes képd
toil'líí intt>rpt>lliteibt intézett u beliigyminiszterht>z, "A 
z.~idti !I.'IIÍ!JJJ.~zerfár-tulaidono.~ok kcdl'czmén.vez(:.~c ttir 
tiJialmn". lnterpellíH·iójában a Z.."idú tulajdonhan levő 
gyúg~·,..z<'rtárak Hl47. évig tartó me~vonúsu ügyéhen 
ncmr{·g kintiott minisztere~ n1iki rt'lllll'lctei tett1• szbvit, s 
azt kit'ogÍisoltu. hogy a rendcl<•t az 19:19. é\'i IV. t. ('. s 
111111 uz 1!141. (.\'i XV. t. 1·. nlnp.iúra h<>lyt>zk<>lll'tt. K ért .. a 
bl'liigymini ·ztcrt, hogy a zsid{> gy6J:o•szl'rtltrak kisn.iú
títi•sát ,sokkal fokozottahh tem1>Óhau" n'rHielk cl éspNiig 
111. i•h·ett ~o·6gysZPrtitrnk {•rték{•nek kötvt>nnyPI vale". 
kú•·tulu n ítn-"n lll<"~ l<>tt. Az interpcllát"iót a Hltz kiudht a 
hPliigym1n iszternek. 

Táblázat az új for";almladó kiszámítására. Amint 
lapunk <•gyik eikkl>lwn kfuöljük, 1941. július l-től kezd
, ... n gyÍlgys;~,••rész. a !IJIÓ!/.IJ.~zerfcir fl'/je.~ for{lalma ufcín 
:!0 o {OT!Jalmiadót köteles fizetni, mel.11 áthcíríthaló. 1\li 
utitn a reecptckné: a 7 sz{J?..alókos adófelár változntlnnul 
•~n·éuyheu \"ll•ll, Pgy olym1 praktiku.; tithlúwtot úllítunk 
ii~sw, amPiyhiil a gyl>g~·szL·ró..;z kiili>nüsl'hh szúmtuni 
mííwll'tclc nPikiil. cgys;~,críí lco~vnsÍI,.;sal. megkapju úgy 
az új , 111 int ll r~gi kule l'!/JJl'.~íteff iis.'\ZP!rét. A tá1Jltízuto
kof néi11Í11J1 11apon. 11el!T1 xzc!fkiildjiik. l\lindnzok. nkik a 
(h·o•·.:tnk"út. ml'g\'Ptll;k és kifizptf{•k, az ú.i túhlúzatot 
ki}1iin rrt~ddés ~1él/dil i.'( mc!lkapjáJ.:. A t1ihhi knrtnr.;
nuk c·-ak kifejf>zl'tt rl'rulelés és a táhlúznt áráunk liO fil
IÍ'I'lll k h f'·lycgt>kh~n ntlú lu•kiild& c cllenében tudjuk azt 
lill gkiildrni. 

- Június Z9-én a Bayer ";yár me";ismétli páratla· 
nul érdekes, tudományos lilmmatinéját a kartársak 
részére. ~lult lap!I'Zámunkbnn nwgt>mlékeztiink urrúl. 
hogy n ,·i·l ítghirií Ha1wr l't'tJ.IIhZl' fi tmrir k1;t rendkiviil 
Í'l'lh'kes. siít szt•nzút•iús fudomán.11os filmet nmtatott he 
nz elmult h'-'too Budapestcn. A.iimlottuk nkkor intézií 
köreink figyelmébi', hog~· tl'gyék ll'lwtih·é t>Z"Cn filml'k 
hem u tat n sit t " . kiiz!l!/ltlé.~ al/wlmcíluil B tu la pl'~t n• í• r ke 
r1i kui'!Úl'"ltk számú1·a is. A l\fngyar Pharmn r. t. n fl"'
uwriilt kiYIÍII"Ílgot 11 Jt-.guugyohh lHh·nrias:-;{tggnl hono
ráita és a közgyúlés nlkahnából jiÍnius 29-hl - p,:frr 
Pcíl mmjlin - délí'ltitt fM 12 kor a Dohúny-nh·a l. wt..ám 
nlntti Brodwny mozgúf{•nykí•rH;zíuhitzhan " {ilmnwfinH 
ltll' tJismétlil.·. Xagvon a.iímljuk kartúrsaiuknak, ho~rY 
PZt>kf't a pÍtrntlauul komoly (os értékí's filmek1•t fl' ltH
l<> niil u{>zzl'-k meg. A filmmntinH I'CIIIIt•ző 'Magyar Phar
mn nt. igonzgntllsúg-n hnrítts{u~·gal l{tt.ia n kai'!Ílr~akl'l 
(és küz,·etlt•n ho7JzÍlta rt o:.-i>i ka t) '"" Plőndftsohn. 

Molnár Antal cikke a naplsajtóban. Mohuír Ali
fal r>e;;ts7Rntimrt>i knrtitrsunk. mint a .. PestdrmegyPi 
.J ú l Pti S?..iivetkw.et" iguzgn t~ísitgá unk tng.in, u K özjtjlt~fi 
8 züt•etkezetekk.el knpesolathnn hosszahh t-anulmányt írt 
a .N<•mz!'ti Fiao·<•lö" itín~u:; ZI-én meJdPh•ut szinnúbnn. 

- Nyu~tdíjlntézeti köz";yúlés. A Jtan.11ar 0.1/Ó!J.IJXZt'
rc1szek. N1/UfJ(/íjiflféz<'fe folyú hó l:i-én tartotta dr. Hor-
1•rífh .Jc•nö nleJn(ik, !'lnüklt•te nlntt 48. (•vi r(•Jules kiií",gyíí
~é~ét. A kö?.gyülés Simonidcs Oéza iigyv. titkár jelen· 
té ... o lllnpján, a mérJoget, znrsí'itmadást é:-; n kiiltség\'l•té«i 
cWirúuy?,atot l'lfogmlta. Az. <'llenőrn ... k, a ~zíunvizsgúlí>
hizott!'á.gnnk és ll tisztikarnak a fl'lm1•ntw>nyt megndta. 
A kisorsolt v{tllru>ztmányi tngok11t "idból meg,·álns;~,tottn, 
to,·áhhá megválasztotta l é,; időtnrtnmra számviz,.go{tló
hizottsági tagul Alberti A~ulor, Oerf' Géza, é...; Hódy 
/Jcz.~ő tngoknt. A kiizJC"víilés Ha.11er Anfol clniik tíl\·ol 
mnt•ndú~a miutt. Sldnitlkozítsítt f1•jezte ki. 

Töme";mér";ezés arzénes permetező<~zerrel. Oz1'ef/IJ 
Slms.11er .Tí>Z!!l'fnf. kt..-;ziii !íl hes n•szony folyú hú 6-itn 
esalúd.iánnk pogál'sitt siitiitt, A po~íte,.;a Mvt•zetétől ú~y 
magn, mint Jeitnyn (l'•s cg~· \'Pndég is) rosszul lettek, miro 
u mnrndék pogitesitt kidobtitk a zcmétho . .l<Jnnck nz lett 
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olY. l'l'l'dlliÍ'IIYP, hogy rii\·itl itilill \u•liil n(•gy tlisznú Í~.; tí~ 
hlli'OIIlfi Plpusztult. .\ hÍII'Illll IIIÍ'I'JCI'í':l'll Sí':I'IIIPiyt hL'\ il· 
t(k u mentük n pél'si klinikúra, ahol mPgúllapítottitk, 
hogy Stru,.;st•rné n pog{tc~íthn szód11hikurhonu hPiyí't~ 
"I>n,rzin • IIC\'Ü pt•rmPtezö unyngot tdt. l•~z okozta u mí•r 
J{!'Zl'St. 

- Gyógys7er helyett köpor. A huthll• sti főkapi 
túny.:{tg th•tekth•jt•i kt•rcsnr k (•gy I'Zélhíunost, nki Illi':.:' 
.irlcnt dr. Scheilwr \'ilmo,! ~t•hészorvos ,J(,z,.;pf níulm·-té•·i 
r r mlelö.ií·hl'n é!'l n iö!zohnlímnwk uzt HJO"IItlnttn. hogr :1:1. 
on·os kiil•lte !1!/'Í!I.IJSZc rekkel, nmcln~kí•rt 26 pt•ngíít. kPll 
fiz.etni. A lány kifi1 .. ette nz ii.~zt'>get. Amikor kt;,.;öhh f1•' 
hontotti~k u e.somugot, nhllilii gyúgys'l.('r hclyt•tt {;Ü/lOTI 
találtak. 

A gyógyszer";yártá!l raclonalizálá!4a Némt>torszáJt· 
ban. Ni>nwtországhnn kiiliin toi7 .. akhizutt,.;{tg foglalkozik n 
gybg;\'lszergyártás racionalizcíláxcíl'fll. .\ hizott:-;Ílg diin 
tí•,.;o {•rtPimi>heu <'KPsz sor nMkiiliizht>tő gyúgyszt>rki>szít• 
mény IO'Ítrtfu:lút llefilfoftcík {>:-~ a fl'lt>siPgPS iiZ('IIH'k IIC· 
zcírcíscít is t•lrendelték. 

- Halálozás. Dr. /lc~lofli Mlihítly kúpolnú~nyt>k& 
gyúgyszcrés7., ,·olt ('JCY•·l~mi tanitrs<>géd, Jo'ejér nwgy1 
tiirvényhn tó.<lá.J,t1i bimH8i'tgának tagj n jún i 111~ 21-í•n i> l•·· 
ténr~k 62-ik é,·éhon tragikuR hirtelenHéggol elhunyt. Ha. 
titJút ft~lcs-ége: Vértessy Anna. Yalamint gyermekei: lUi· 
f,cí,.IJ, z.~uzsamw, Anno. Imre é11 Mcírfa. tt~vábhá kit1•r· 
.it 1lt rokonsitg gyfL.,zolja. Tenwtél!o június 23-án mt>nt 
ví•ghe Kápolná.~n.IJéken, a református egyház l'u>rt.artá
till szt>rint, széleskürií. últalános rÓ!'>zvét mellett. - Pol
lJlÍr Gúhor gyógy!W..Crész rii\'id MZetllYedl•-t-~ után Bntlapt'~
tt•n l'lhunyt. - Gaál Kcílmán .gyógyszen\.;z f. hú lR án 
i:i {>,·e>~ korúbnn NafiJJkárol.vlmn hirtelt>n Plhun~·t. F1•lt'· 
sl'-~re szüle1ett Román Magdolna úrnő, gyermekei: nacH 
Béla bakta lorúndházi ko rtá~uruk, tovú h hit, f:aál K ú l
mán. Antal, Józ.~ef, Ma11da, Olga, Gabrirlla ó.~ kitNkdt 
r okon<"Íign. ~rvásí'..OI~ja. 

- Arváltozás. Bayer Antal !JYÓOJJSZertára (Ruda-
1Jext) ktizli. hOJO' a Soltllio-lwjl'lixir beszerzési ara a 
pútfelár következtében most 2.:12, eladási 4.18 pengő, a 
Solfhio-muler bt.~1.erzí•si ára 2.48, t>lndási ára 3.12 pengő. 

·- Az An~·a";hlvatal Gyó";yKzeria,ari Osztályának 
i rtesítést>. A l\ l. ki r. T pari A nyagh i vu b l O yógyszPri pari 
Os-t.titlnt ft•lhí,·.iu 11 IO'IÍgoyszPrtúrtulnidonosoknt. hmo' 
llllYagigl~nyléspkl'f. Í's í':lholt nnyagokk:tl kape~olatos 
in·m:r~i>ly irituti kérPlmt•kr.t. 1•snkis azon IO'ÍliO"Ítrn
IIUgykt•rt>skPIIíík Íltjitn tPdt•sszék t•W. nkihr-l únwloszt{t.., 
szt'lllPOtltjúhól ht• vnnnak o;:zh·a. A kiiliinl<>gl',.;!'{•gl'kPt 
gyúrtó gyógyszprfítrak wt. f'71'k goyúrfit..,(dHn ~z·iiksi•trt•,.; 
JI)'I'I''" III;\'IIIC iigyélll'n lo,·úhlmt is kiií':\'l'tif'lliil fordulhat 
nak a to·tigyszl'ripari oszlálvhoz. 

- ~vtársi találkozó .• limin~ hí> 6-ílll 6~ i ·én iÍIIII<'
l>Pit(•k iliÍI'fllll ,;.; fl•lí•vtizl'lie~ P\' fOJ·dnló.inkat a7.nk a k·n·· 
t{u,~uk nkik 1907·111'-11 fpjpzt ék he a hnd:qwsti kir. Pitz
m{my P ét" r Tnclornitnr•'A'YPieml'll gv(,gyszcr{>.;zi tmml~ 
mít•n·u i k11 f. A pro~rt·amm F":r.e-ri.nt i ,.].;ő ii,.;szdih·eh•l .n \ 'Ú · 
rr.;ligdi CIIJHlr•l-f{•lt• Mh•rPmhl'n volt, amPh' t•n rt;~ :r.lvPt 
f·~k 11 .inhi•'fln~okon kíYiil 11hlll•f1JTIÍII''Í JJ' olff La .io~. a 
HP. Ov. T. l'lllt~kt>, t'lrY<'"iiiPti t{n·•clniik IH'ir~vl'l t;s 
(}róff Oynln iigy\'l•zctó i~rnzgatt'1. ,\ rt'"ndkh·iil hnl'i•t..:{t
g os és !'?: Í\·éh·1·s hangulathaH )pfolvt f'~t Pn Wt. t'•d{tr•qtk 
IIHJ.'T r{•,.;zi;Hck l'salíHitagjai is mpgjpl'entPk s így Hí'. ü,.;·t,· 
f í'P.iih·ct••llll•k kt•d,·.-•s, e~alfulin<~ .it•ll1•get kii(,•o;iiuiizlek. 
Éjfél utimig mnr~ult l' griitt a timmság. Mú,.;nup n Hn·nt 
Tst,·án Bnzilikithn11 misér1' gyiíltl'k Pgylw s ui.itilll a 
.1\fnn~it ·s:r.igi'IJ'I' t•úntlultnk ki. Itt n Magyar C..:itrtlúhau 
t>h{•dPltCik közÖS(~U ~' a ·lpglwrát"{tgM~Ihh Í'« Jpg.;zh·éh ·•·
schh hHJI!rUlntlwmt martultuk t>gyiitt a ké,.;ő tlólntíwi 
brákigo. 'l'öhhok(•t akaditlyozott az t>l.iii\'l'tellH•n a vasúti 
toiWmélv)"·n'tllítá..; nwg•zorítú~n. n mai kiiriilméHyl'k. s 
Íg~· ;:njHÚinttll'l 11Í1IkiiJiizlféJ< Ök(•t 11:.-'0k. nkikiiPk lllt'ul.ink
ha!l volt n talúJkozón ré>zt,·euni. Elmm·adít-<Hkat ,;zi v{>. 
!yes iid,·ii? .. lésiik kí<~ért>t~hr-n nwnte ttf.k ki: Ror1u11u ,Jt). 
Z<O(•f Su•getdröl, .TWIZI.'ti Oyula A,•..,{trúl l11/11 I<:mil Jlai
linszohnszlúról, o.~l·áth Kúroly Maros\'Ú'i .. ll'hPIVJ'iíl. /lc•l.'c 
Barna Tll'ln·o('eJJhiíl é-.:. llnll'.~ll Barttil Hz<> ~rrdriíl. A J'P"'rt 
\'e\·ők kiiz.iil a kiiwtkezőkt>t sikeriilt ft•lit>gYPzni: lkrcle 
J<"":rnő, Hinder Oi•nt. c.~onl.'o Bl'la. nPio ,;,.. Éra leún~·n, 
TJropp11 l<~rnö j.~ IIPk. dr. Ft•hc!r Lilszll> {•>l 11P.i1• Horl'tífl, 
:7-oltún, twic í•• leúnn Edi t. ll'lÍtiiiÍ Knzmér, 1\oltín 
Gyula. ne]!• é~ fia .límos. Kmtfmmm Erníí é« n"it•. Ko
,,alf.~ik ,Jiwset' í•"' nf•Ít>, Kiinwt'i (f{iini.tl) .J:'mo .;. lúirll.l/t' i 
(Kihlifl) Alit·e. dr. llfumi OMmr, Prc•.m•t· DPz"ő í·• ut>.it>, 
dr. Roalu•r Arniul Íls '11'•ÍIIIvn Aunn, Solrz Ofthnr. dr. 
Sperhí11h Alndltr, Sperlágh Zoltán é~ neje. dr. Stodol11i 



Dezső, Szabó Vi.m·e é,; dr. Zala.v Dezső és fia Endre. A 
r~z.tVl'Vi>k dr • .llú!JÓCS.IJ-Dietz Sú~1dor egyl't<'UIÍ tanárt, 
'olt prol\."'l.osi'.oruknt és dr. Au!J!ISZiill Béla <•gyctemi rk. 
tanúrt, ahan az. időber1 ml.o.g segédtauáro·kat, kik az ösz· 
szl'jiiYI t<·ln• eljönni n<>m tudtak, hhiratilttg iidviizii:wk. 

- Az Országos Közegészségügyi Intézet tájékozta
tója az Insulin-ellátás ügyében. A:" Orszá!JOS KözerJész
st~!lii!Jlli Inlézc/ a miudinJdtbh ért•z.hctő Jnsu/in-hicínyra 
ntl6 tekiut.ett..e•! tú.iékoztató füzetet adott ki az ono..,ok 
1·észl-re, amelyhl'n hiwnyos irúnyeln~ket ad az. Insulin
hiúuy idhidalítsúra nézYe. A fiiz.ct hangsúlyozzH, hogy a 
<·ukorhctt•gek gyógybzelésében a fősúlyt a diétás ke.ze
/ésre l·u·ll hPI'ypz.ni s U7, on·m-. <·~ak akko1· uyul.ion az 
ln~ulinho:t" mikor a diét1Í.'i kez<•·lés eg·ymag·úhan Hem l'll•
g-mtdő ús 1 nsnl in.therúpiáYal y a Jó kiegészíté>il'O szorn l. 
A szpr·ypzpt tp J _ip,~ ('ll knrl!r'a n í Ui,• :í ra tiin•kc>dn i 1\•lcs!P
g·p,s, lltt'd u.~ l ;;zúzalék körüli eukor kiürítés a helegn· 
11t;zvc• ldn'l}So<lússal nem jár. Az In::.ulin napi adag;ja a 
ll'gsúl~ osnhh P~l.'ihl'n sl'lll IBIWtliYOll'ntn Pg~·ségnrl tiihh. 
Célszerit - nwiulja a füzet - a cukorhetegeket az ed
digi lwm'~11 ndas.rol{t-uk ,.,7,e-rint csopol'otokra osztani. 
~\kik t•ddig napi húsz l'l-.'J·"éget. kaptak. uzok e:wtlut (•.·;ak 
diétcí.w/11 kc>zt•Uwlök; azok a beteg·ek, akik 20-liO egyl-:égÜ 
ln ttlinhau t•ésr.t>siilt.t.•k. ezutún C[J.IJiwrmarlrlnl ket·r.~f'h
/l('f kap.immk és ke7.el{·,iikben fo-kozni kell a diMú" 
g~ 6gymúdot. A sl'tlyo.s betegek közül a fiatalkorúak lt>g
l'P11,il'hh n z edd ig i tnPllltyiség kN lwrmatlcíf kH ph a t.iú k .. A 
hetegekd az onosokmtk figyelmeztetnie kl•ll, hogy u 
mai k1iJ,iilményP]{ között az..eddiginél is fokozott<tbh je· 
lt>nt.iísl·ge 'n n az Plőírt eliéta hetartrtsúnak, leltitt a7( iin
kí·n~ l'Sl'll llH'~'Yúltozt.atni nem szabacl. mert ha úllapo
tukh:tn iinhihit.iukhól ;;;úlyosborlús kÖYl'tkPzik ln•, 1'111/Cf,· 
1 f!'nstíl.lfo.uístím Insulin( nem kap/1(1/na/,·. 

- Csendélet Giirgényszentimrén. Fővúrosi n n pi la
pok ,ldir.J(,o.;n sr.Pl'Ílti a szúszrég-eni Uirvrn~,.;r.rk i'it'tlyo!'l 
test i Rt> rt<-~ vébH;gc eímru 1000 p<>ug·őrt> ítéltP el 
Jíniip{ff'l' )'.sigmond .rJÖI'!Jclnyszcntimrl'i g·yóg-yszerészt, 
ntPr1. dr. Verrs Kín;oly görg-rny<ií'A'ntimr·c>i küz'iégi or
yo<il a nyi) t utt·úr~ vére"re verte. Az' iig~ c>lőz.mé!tYei 
evPkt'P nyninak \'tlisza. A gyog-yszeresz cs orvos evek 
Ma hurag-os vi:-;zoHyhan úllottak eg-ym1Íssal. Knüpl'ler 
j/,...:igJuotulnak fülébe ment. hogy a köz:-;égi orvos kiilnn
hözií r·úgalmazó hírPkl•t ter.ie..,zt rótla ci'..ért l'og·tn magát 
~ pgy nlknlomnla\. amikor az on·os a sz.omsr.rdos Li
húnfaldtrM hnzal'elé tartott. a nyilt uteiul kérdőrr 
t'OIIlrt. A krrdiírP\·onits CJ'edményrkÍ'ppc>n az. orvost 
hnsszahh i1lt•ig- kPi'.eJé..,hen kellett rész<>síteni t' cnnrk 
t r<'dményn a híró ... :íg ítéletr. Knöpfler Zsig-mond pgyéh
kémt a vilftgh:íborút végig l\atonit"kodta (•s ott kis és 
1111.1/JIC'Ziisf-<lrcmmc/ tüntették ki. 

Értesités 
Csuk rövid i<leig, amíg a. nyersanyag készletem tart 

tllL'g mindig az 1940. évi árak, továbbá a foly<) március 
1~.-től Í'rvrnyb<•n levő 20"/o-os felár nwllett szállítom a 
fadobozokat Alapímtk a köYetkezők: 

lapos 
gr. 5 7.5 10 10 15 20 ---

100 db-ként: P 0.70, 0.85, 1.-, 1.10, 1.15, 130, 
gr. 30 40 50 60 75 100 150 

100 db-ként: p 1.70, 1.90, 2.10, 2.40, 2.60, 3.10, 4.-
J.h úrak ah Beth'<>n ért<>ndők, 60 Pcngős rendelést 

múr frnnco szúllítok Máv-on utánYéttel. 
A ('Q,')lllagolásh·t 4"/o-ot számítok fel. 
Kúrpúti (Pserhoffer) labuacsos dobozt is tartok rak

túron. Dobozaimhól kérésre, készséggel küldök díjta
lanul mintitt brhizollyÍtYán, hogy fadoboz mi11őséghen 
•. ~loldován" \'l".t.et. Olyan köz~égekben, ahol niucs l\1úY. 
(dlontús k(•mém közölni a legközelebbi állomás neYét, 
hogy, hogy !'set!Pg a nagy és terjedelmes <.:HomagokHt, 
szúllitúsi költség megtakarítása c:Sljából ntsútra küld-
1\P:ss<•m. 

~ziyp,.. mpgreud<>léseket kér: 
~IOLDOV AN LASZLó 

fadoboz iizeme 
Bethlen (Erdély). 

Araimhoz külön for{lalmi adót nem szá·mílok. 
/Jdrmil!J< t' rcnddést azonnal eszközlök. 

AUROCARD 
liqtiidum -

sec. - Madaus. 

Myocardium szervkivonatot tartalmazó cardiotrap 

gyógynövény készítmény. 

CARDIOTO~ICUM 

Enyhe szívinsufficienciával járó lázas megbetege

déseknél, functionális szívbántalmak, heveny fertőző 

betegségek utáni reconvalescentia, compensált vi

tiumok, compensált myocarditis chronica eseteiben 

stb. 

Forgalomba kerül 210 gr-os üvegben. 

(U j csomagolás!) 

Ára.: p 4.-

pótdíj és felár p 1.27 

(Régi csornagolcísokat, m!g a gyógyszertárak készletei 
el nem fogynak, érvényben tartjuk.) 

Régi csomagolás üveg a 230 gr, 

ára. p 4.05 

pótdíj és felár p 1.31 

Kés z í t i és t o,. g a lom b a 'hozZ<l: 

SZILÁGYI LABORATORIU.I'tl, Gyógyszervegyészeti 
vMI alat, 

Budapest, II., Erőd-u. ll. 



Kishi reletesek 

976n'Div6D7eket elönyöi Arban és 
leir.iobb minöllésben közvetlen 
YliJof1BZkJI IBit1dtt KYÓKfezeré&z. 
te~a é.!! nöjtatelepéröl váeá· 
rolhat, Béké11dmaon. 

ApproWlt uógueriuai nagy 
PftLXieaal. izraelita valliuMí. kise
lritést keres. Szives ajánlatokat 
.;Negr praxis" jeligére a kiadóha 
kér. (Továbbítási bélyeg mellék
lendc5.) 

TelJef~Jo&'ú. kerautény gyógyszerész 
sa:eptember-októberre állást ke
res vároeban. Elméletileg. g-r..
korlatilag _egyaránt képzett. T&
vábbftáei. bélyeggel ellátott szi
vee me.rkereeéeeket .. Lege artie" 
jeligére a kiadóha ker. 

Nol"ID&kol-t kerestink megvételre el 
adási iron. bármily mennyi•· 
ben. Rada.novics Kozma JYÓKY· 
8Zel'ésrL. Budapest. vm .. BarOM 
utca 5. 

AU&'UUtu ellejel belép6uel olyan 
munkatúnt keresek. ki késöbb 
jó középforgalmú uóu&zertára
mat bérbevenné. Szives ajánlato
kat .J)éldunántúl" jeligére a ki
adóba kérek. (Továbbítá&i bélyeg 
melléklendc51) 

'Budapeet ..Szent hore uóvszer
tár" (XI. Horthy .Miklóe körtér 
8.) appl'_ohAlt munkatársat keres. 

Budapeettöl p~_nvoaaüal ötne
l ora &Jatt metrközeHtbető. 

havi 11~1200 pengő magiatrá-

liB forgalmú patikárnat eladnám 
a for.ralom máafélezeree&éért. 
Esetle.r eloae!'élaém huonló. rá 
fizetéuel n~bb forplmú al
földi patiki l. lüaat. Vil.irJ' iB 
!!tlut át k. Metrbtzottam: M DeM6 Andria ii&'Yved. Nau-
~ egy darab tára
let -feblr · márvány szek-
l é8 ~ kézi tab]i,tta J~ 

pet. e&'Váltó .a-yógysrbertár, H.aj
dudoro.r. 

A.Wl: Eftulédn1 kWcuratu 
L é8 In. ~titi~antikvár árban 
~phat6. Oím a Jr.iad6ban. 

Fiatal. neaoklnelee a nyári bó
napok.ra cogclitiót vállal. Megke
reséstiket .. o-keresztény" jeli,.ére 
kiadóbivatallul. kér. (Tovább1,tási 
bélyeg m lléilendó.) 

Falai gyóuawttir &keresztény ve
zet5t keres. Filetés havi 180 pen~ 
és Jteljea ellátáa. Szfves ajánlatokat 
,,Kén!ellndl kondició" jeligére a 
kiadóba kér. 

TuiiMt, refu616et és számlák szak
szer(l elk~t elválllal om. Cim: 
Gergely :Mik16s gyógyszerész v. 

városi ntaxátor, Szeged, Margit
utca~. 

Ssékeeféhéná', ~ary-K088a Sán 
dor lrfÓKYft úr, keresztény. 
okleveles V867 nem okleveles höl
vek. eseti~ urak ajánlkozá&'át 
kéri. eddi4ri ondiciók és fizetési 
igények meg elölésével. egy havi 
próbaidő ntlín állandó alkalma
zásra. 

Klae«itéat vállal augusztus 1-15-ig 
teljE!sjogtÍ gyógyszeréu. lehető 
leg fürdő- v~y üdülöbelyen. Szf 
ves érteaítéét: Budapest. XI .. 
Horthy Miklós-út 128. gyógyszer
tár, eimre kér. 

vou budapeatl I'YóruerUr-tlllaJ· 
donoe (izr•elita ::m~ 
l\aeJ' környékén ki vállal. 
;:f:!ra i& »eg_ker t kér 

on JeliJl Budap88t. V.. Szt. 
István-körút 8. címre. Telefon: 
csak délután ll~. 

SirboPrdoa. havi -300 peng5 és tel
jes ellátáisai keresztály, nagy 
gyakorlattal rendelkez5 kollegiDa 
vagy kollega_ ajánllrozisát kéri 
Sárközy Mib4ly gyógyszerész. 

CsonCJ'id, Göm6ry J án os gyógysze
rész szeptember 15-re a ZBidótör 
vénybe nem ütköző okleveles 
vagy nemok velee munkatársat 
keres. E&etletr gyákomoknőt is 
felvesz 

Daúllt611 IÚp hel)'e8 viMleo 
gyógyazértár 6vi 12.000 pqö lor-
galommal UOD.al vagy bér· 
beadó. Szlves k leveleit 
,,Jó pa~' je kiadóhiva-
tal toribbitja. 

Budapest, .,Aagyal gyógyszertár'', 
m., Lajoe-u. 17. szám, keres ke-

Sz ..... niMt '' ld l; •ctapell, IX., Ü116i-6t 21. -Telefon: 316-12 ... (Hivatalo• Jd&n tul1"9 
..... ,, uerlc .. ns '• ldacl6: dr. Szá1z TihaiMr 

Jl•g~ ..... ,__..._- Poatatol&wmf~ uekkudmla ••dfiiO: S'/.111.- Hff1atalo• .Sr4Jc: f-1-Cg. 

Mr•• .. ett: NÁd IIM6 ~ •d•peet, VIH., Haef-.tca 61. (T.,_: tat, •. )-..,._""' felel MÁB 
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