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INFLUENZA 
és egyéb 
fert6z6 megbetegedések 

Á N u T 

CHROMARSYL 
roboráló pilulák 

gyorsítják 
a gyógyulás folyamatát 

Hálás kézieladási ner 

Tres r. t. Budapest 113 

OVENALL fogkrém és szájvíz, 

C A O L A vitaminos arckrém és bronzolaj, 

BAEDER babaápol6szerek, 

EXOTIC szépségápol6 cikkek 

A BAEDER lllatszergyár r. t. 
UJpest készítményei. 

~ 
RIZOMALTAN 
rlsnJikOI eseeaemötápcukor ( de:drln-malto11) 

A PH. H. IV .-nek . 

H EPORAL 
DRAG~E ,. 

maJ, gyomor, , 
v a s, r e z 

D R. E G G E R 
GYÁRTMÁNY 

Peroralis vérképz6 
és roboráns 

D E MA LG O N l L-cHINOIN 

5 ampulla 

Fájdalomcsillapító injectio 

Alkalaidókat nem tartalmaz, nem kóbit 

D EM A (G O N l L-CSEPPEK 
T ablettákat nem kedvel 6 betegek 

számára. 

Tartós alkolmozósra. G yermekeknek. 

15 kcm·es üveg 

e,~ 
Ü l{ l Z A szirftott rlzsnyik 
rizsnyitoldatok gyors elkéazitésére 

megfelelő RIOHTER készitmények PHARMAOOTHERA.PI.A. 
Calcium acetylosalicylicum = KALMOPIRIN 
Carbo medicinalis = CARBO MEDICINALIS ,,Richter" 
Phenochinolinum methylcarbonicum = METOPHOSAN 
Liquor Hydrogenii hyperoxydati concentratus · PEROXYGENOL 
Magnesium hyperoxydatum medicinale = MAGNOZON 
Oleum antirachiticum és Compr. Antirachitica =-

ERGOSTERINUM IRRAD. "Richter" 

RICHTER GEDEON 
vegyé s zeti gyár részvénytársaság, Budapest, X.ker. 

Használjunk magyar gyártmányu : 

O PIU M ALKALOIDAKAT 
BUDAPEST, IV., IRÁNYl-UTCA 27. SZ. 

ALKALOIDA 
vegy6ezetl gy.,. ~.-t. 
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tnllwtő. \'i!'zotli a ::;wlgnhíní uin<-s a gyógyszertúr Yolt 
tulajdotiüSÚYal .iog\'iszonyhan, tchút ·cls:dunolni nem 
kiiU>Ies. A volt tulaj<lonos iitheti yagyonn l"•,; jüvt><lclnH.' 
nyomát. 

Hagyogú biirt.rnct cr-, a7, hizonyo,.;;. A Bf'liig·yminisz
térium ill<.>téh."'Sci ezt az esctet is lwilleszthctik abba a 
<·r-inos kis gyiijte'mén)·hc, uwly a hn1ó~tigi kcze1lctésck 
ldiriili vic;;;z{u-;súgokllól eddig clőadéJ<IoU. 

Csnk mellrkcscn jl'gyczziik nwg, hogr a ::;zóhanforgó 
<'!H't hatósági km~clőjc semmiféle kiinyycr.elést nem csi
núlt a patikában, még a renelelethen sz.igorúan előírt 
f< liilhélyegr.<'tt knso;wlapokui sem wr.l'lt<', úg~·. hogy 
I'Zinte lchdctlt•n is lemw utólag· mcg·úllapítani a gyógy
f!í'.crtúr tén;vlcgt•,:; hcYételcit. 

* lilás. 
Egy fclYiMki gyógyszertárban sr.intén hatósági ke-

7.<'ltdóst J'Cndcll!•k el még ~~ katonai kö7.igazg·atús i<lc
jében. A kirendelt hatósági kezelőt 1942.-ben lcváltot
Utk, azótn új ható!'iági kezelő Yan. 

Még az első haió:-.úgi k<'zPlő alkalmazott pgy td
.íPs.iogú okl. gyógy~<zcrészt, aki azóta i~< a gyógysr..crtúr 
swlgúlntáhan állt. ,\ közelmulthan történt, hogy a má
sorli k ha t úsági ke zol ő az,zal az i ndokolát-~sal, miM.erint 
az JtlkalmazoU kollega a gyógyszertár forgalmi vi-
1'7.onynit. illctőPn kö?.léscket tett az clső hatósági keze
HínPk, űt az úllúsúlJól .,azmma.Ji hatúllyal" clbo<'sútotta. 
Kétr;égteh•n, hogy az awnnali hatályú elbocsátá,-. min
dmt jogalapot nélkiilii:t.iitt. <'Illlélfogm n kollcga fcl
mondási .iúrmulósága iralit JH'rt is indított. 

Tgen íun, do felnwdil n lH!rdé~. hogy Yégtéro is ki 
efl<'n indít:~on pert? 

A g·yógys7.rl'!úr tulajdonosa Pllcn, aki vele semmi
f61o jog\'Ít-;zonyhan nem áll, Yagy az első hat&-úgi ke
znlíí cllPn, aki alkalmazta, csetlcg n músodik lwtósúgi 
kezelő ellen, aki állásúhól jogtalanul ahocsátoHn! 

Ti!gy to\·úhhi kérM's, hogy nmPnnyihl'n ezt a mun
kuiig·yi pc1·t az alkalmazott nwguycri, kifizct.lwlő-o a 3 
húnapi l'i;r.(•trs a gyógyszcrtín· terhére? Igy Yégerecl
lnényhen ugyaHis a grógys7.edár tulajclonosa r;zenYPd
no kúrt, :wélkiil, hogy n legkisehh mértékhcn is hiháK 
knno. 

Alfahíl}((n nincs .~zabál.IIOZ!'a a hatósá[Ji kezelők 
uuyarJi {elelőssrlue, .iá/lehel ilJJC/11 mellNogdsoldwl te
temes kríroknt ol.:ozlwtnak o gJJfÍ[JJJSzertár jog.~zerinti 
lulajdonosdnal.\ 

A mi véleményiiuk természeteKen az. hogy el~ő
f;Qt·lmn n músoclik lwtó;;;úgi ],pzclií Pllcn kell llCrt in
clítani, akinek jogtalan magatartása ruiatt kárl szen
YC'IlP!t uz alkalmazott. kollegn, a?.,onhan sajnos pC'rhc 
k{']l fogni a gy6gyszortúr tulajdonosát is, mert a ha
i6s:ígi kC'zp.,Jőn uyilvÍln nem ]Phet. hPha.itnni se,m 100.
~om. !íOO.- pcugűt. Lcgro.-szahh <'"Pthen ugyani.;; kcef'C· 
sPn ellrp és ríthizzn n fizető~ teljesítését a na.gyhrt
r:mgrn. 
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* M r{/ ('ff .ll esC't. 
F,g·~· cléh·iclé~d ÖZ\'Pgyi gyógy,:;'l.erhírha !<zhJtón: ha

!c'H;úgi hwlőt rf'n!lcltek ki. Ttt is Plkövetett a tisztelt 
k{'7.Plő lÍr minclent, amit c."ak tehC'tett, hogy n gyógy
s:r.Pt·l:'tr esetJpg neki .iusKon. 

Remónyei azonbnn megcsappantak, enJlélfog\-a egy 
fiZ.l'Jl IH\llOn to,·úhhúllt, nem mnlasztYún el az özvegy 
Pllf'H 6 h61W1>i fizeté.~ iránt I)Cl't iuditani. 

A per vége mem kétt-iég·P~ . .A /l((frísrí{lf krzelőnrk 

nem jlir felmolldási idő, miufcín közte és a gyógyszer-

OY. SZEMLE 1913. 

tár tulajdonosa közöli nincs alkalmazolli viszony. A 
halóság·i ker.elő hatósúgi mcg·hizott, müköclét;e a meg
lli7.Íls napjún kC'zdődik {>s a mPghizúc; Yisszavoná~-;úig 
tart. Az özyegy tc hú í uyugotl\:111 ué7.h<'t a p<' l' ki me ne
tele elé, azonban a sok izg.alom, tárgyalás, ügyvéd stb. 
idPgileg kik{le'zítheti a szerencsétlcn a~szonyt, amíg 
igaza kiderül. 

* Ilyen rs elili('Z hasonló krllemrssége],·k<'l folJJik a 
ható.wíyi kc.::eltelés szer/r a. luwíban, míg az lij !JJJÓ.cJY
szerészi lün•ény a kérdés alapos rendezésével gyökere
sen céget tl{'m vet a ·viss:uísscítJoknol.:. 

dr. Szász Tihamér. 

~-~c6e 
A MAGYOE i!fazrmtó-tamícsa ríprilis U -én délelőtt 

10 órakor, a -L•álasztmány pedig ugyanaznap délelőll 
12 órakor ülést tart az Egyesület llegedüs Sándor-ul
ca i székluí.uí nak tamícstermé/Jen. Az i gazgató-l aná cs 
az Egyesület pénzügyeivel kapcsolatos kérdésekről 
tártf.llal, m í !l a 1•cílaszl mán y tárg yso1·ozat á nal~ lerJér
de!t:esebb pontja az ezévi közgyűlés helyének és idejé
nel.: megál/apílásc~ lesz. 

It öztudonuis szerint a tn ulfévi közgyűlést eredeti
let/ ]{ olozs!•címn kellett vohw megtarta ni, de a luíbo
rús nehézségek miatt erről a tervről letnoncltok, Az 
ezél'i T.:öztf.llíilés sorrentlszeríic'n is Budapestre escdrl 
kes, ami kiilönben a ráltoza/lan háborús nehézségek 
fi!J.I/Clembl'!'ételét•el etJYIÍttal a legjoub megoldcisnak 
is mutatkozik. 

* Bensőséges eskü vőnek voll u nk trmúi az elmult va
srírnap. Dr. N é me d y Imre egyelemi m. tanár, ad
junktus és S1Jet·gely Wanela okl. gJJógyszerész, es
kiirltek C'!I.IJIII<ÍSnnk örök lzíisé!fet a.z Egyelemi temp
lomban. A templomot zsúfolásig me,qlöltölle a részi-
1.'C!'ők sokaMÍfJ(I, mrl.11nek sorai közölt ot/. lcíllul,: 
cu.lfelemi életiink kít•cílúMÍ{fail, JJro{esszorail, az 
assziszfenehít és a lmdapesli gyógyszerészi kar szá-
1110.~ ta!Jjcít, 

Pontban 11~2-kor z·otltllt /Je or.rJOiutZII!Jas mellett az 
ij'jú pcír. 'J'anuk voltak: Némcdy Imre cl1·. 7·észérő/ 
Csi)Jke Zoltán dr. erJJJetemi rk. tancír fővegJJész, a 
?I!C'II.IIasszonJJ részc:ről }Jedi!! clr. SJJer!Jely Imre minisz
fleri tanácsos. 

Az ollcír előtt várták a fiatalokat a csaldel tagjai, 
Sper!Jely Bé/la és neje, valarnint a vőlegénJJ hozzá
tartozói. A szcrlartcís után n lelkiolya a templom a}
tojcíitJ kísérte a fiatol párt, akik kocsiba iilve ellwj. 
fal/ak. 

örömmel regisztrcil.iuk a két szí!J találkozását. Két 
!1.1/Ó!JYSZCrc;sz {o!J/a me!/ c'g!JIII(Ís kezN azzal a tiszta 
szándékkal, hogy azt soha többé nem fogja elengedni. 
Az a 1Wf/J/ iilltWplő közönsé!l, mely az eslletési szeriar
táson részt vett, bizonJJíléka an H ok n rni n den oldalról 
ntf'!JUlfih~cílluló szere/elnek és ragaszliOdásnak, mclyel 
a két fiatal ircint ércz mindenki, aki csak a gJJÓOJJSZr!· 
1·észi pály á pa l közelelJ lJ i kapcsolaifJa n cíl7. 

Köszöntjük őket mégegyszer szereleliel és szívből 
kí1·rínjttk, hogy a Mecsek szállá balkonjáról tiszta bol
dOfJSággal szívükben 'nézzenek bele a tavaszi napsii
té:·dJe s zrwartnlanul sétállwssnnal.: Pécs ódon macs
kaköves ~(tcáin - nászútjuk allcalmcíúól. 





Mi gy6gyf';zerészek mindig megmyugvá..,sal fogadjuk 
<1 Belügyminiszter Ür rendelkPzéseit és igyeksziink is 
azoknak mill!lenben elegt't tenni, de C'ZI'ken túhne.nően 
aztán hagyjanak nekiink hékét. 

So nkurjon1 egyPtll'n tisztil'őorvo~ ~e okosabb és pre
t•izchh lenni mag{tnúl a Beliig·ymini~->z1ernél és az. nli.-;-

A hangosan beszélő patika 
Ojubl.nm ·a ,,Szentle" riport.jui miudig a kíl\·é!túzi 

Wt•z.saszlal mcllől ÍltHlulnuk el. 
Igy volt ez. most is. 
Azon az. ünneimap délelőtt ketten ültünk az ablak 

tm•llelt. Dr. Szá~z Tiltatnér és e sorok írója. AthPszél
tiik múr a következő szám anyagát, megállapoutunk a 
<'ikkt•khen, megtúrgraltuk a km· l'olyó ()l;eménycit, le
~~~ eltiik a leánkat :; ezek után nekivesclkedtünk a na
P i lapok nak. 

Éti ol vtLsltmk fetteketlen ,sz.orgalomma l. 
Ngyswrn: csuk megakadt a szemcm a Pesti Hirlap 

cg~· ik kis hí réu, amelyik aszongya, hogy "ú jítcí~ egy 
körú.ti gyóg,IJSzertárbcm. Mikrojúnon kereszfiU beszél 
az inspekciós !JYÓgy<Yzcrél;z'' stb. 

Rácsaphun n htJll'll és odatartottam Sí'..ás'l. dr. orra. 
cl ó. 

- O lt)(t.vcl! 
Szás21 'l'ihamér elolvasta és l'legmatikusa.n vis.sza

adt,a, mondván: 
- Nll és? 
- M ic lioela beszéd, hogy "na. és"? Gyenge szerkesz-

tő az Uyen; aki a nlnpilapokúól érfesiil a pesti pali/w 
eseményei ről? Hja barátom, lizerkesztőségi szobába n 
és ktít•Nuízi karosszékben nehéz leltet fri.~li lapot .~zer
kcsztobi. Erre mondcl, hogy "n<t éli"! 

Miutáu így ,.oda-pörkölt~·m'' öreg pajtásomnak 
örwlégiilten vártam a hatá~t. 

A hati~ azonbau elmarad, de helyelte főszerkesz 
tönk t'>SeudeS<-'Ill doboini kezdett ujjaival a márvány· 
asz.tttlon ós borotvaél>Ct~ malici ú val wc1.adta a viszont-
válu..'!zt. - " 

- Ide fülelj te baltJa lélek! Ad 1. IJeszélsz világba 
mimlcn krifika nélkiil. Ad 2. je!Jyezd IIIC!J, ltO!JJJ nem 
történitet olyan YYÓ!Jyszerészi 1•onatkozcísú esemény, 
mnit én azonnnl ml'tJ ne tudmlk. Ad 3. erről is Itallot
tam már. Ad. 4. most foyódzkodj és szégyenlwzz, tnert 
maf}cl a tulujclmws fél órán beliil itt lesz és ell'isz a 
mikro{oows patikába. Hát csak ezt akartam közölni. 

ÉH toYább olvaS<ott vértforraló nyugalommal. 
Én viszont behúzt.nm a uya.knm és eluémuHam. 

• Fél tizenkettőkor odatoppant az a.>ztalunkhoz ],fff. 

páni hivatalok is maradjanak nwg a miniRztcri rendc
l••tck keret·ei között. Mel't ha ez. így megy tovább, a 
Yt·g·én maguntk sem fogjuk tudni, hogy voltaképpen ki 
rt>Hdelkezik veliink é...; melyik reHdPlcthPz igazodjun k, 
ahhoz-e, nmit a mini.<>zter boesút ki. Yagy a S7.aller-l'(•l•~ 

·liir·vény-kon·pkeiókhoz f 

.QYari-Kossa. TAszló. Hégi barátunk, akit a "Szem/ll
hez" ősziuto ha.rátság szálai l'iízmek. 

- l m.e a feltes - unttalott rit Szász 'L'iham{•r. 
- Parancsoljatok itt a Iloesim - udntriaskodoU 

M atmnri-K os so ko Ilegún k. 
Enyhé1tt elsápadtam erre a borzalmas hírre. 

- Jó nekem a 1•illamos i.~ - nyöglt>tn kényszt•rc
cletten. 

(Tudni kell ugyanis azt, hogy jó barátom lllti

.Q.?Jari-Kossa úgy szúguld Lan(•ia ]mrsij:'tvul, mi.n•t a 
fédcJ·weiszcí',elt. ménkií. A hátmnon futkúroz a ltidt>g 
ndahánysí'JOJ' mellette ülök.) 

Az inspekciós mikrofón és hangszóró a esengíi 
alá .szerelve. 

l\Ii u tán megeskettii k, hogy r,o kilométernél meg-
torpau ~ feljebb nem v~zi. beliltüuk. 

A kocsihan hübáj()s illat lengedezett. 
Frissen ~iilt tészta meleg lehellete. 
Mint .a szimatot kapott kopók úgy szaglászt.unk, 

.lo azért tii·rWzteHük mRgunknt merő sí'..cméremhől. 

* Meg-érkezt.iink a Teréz-krt. 3i. s-zám niA, a "Szertt 
György" gy6gyszcrtárhoz. 

Bent pcí'.Joigett az élet.. Hárman dolgoí'.t,ak a tára 
mell~tt. dc minde.n szék "foglalt" volt, vúrtúk a vé
nycket a betegek. A })atikába bemosolygott a délelőtti 
nap. Csillogtak az edények, fehéren vakítottak a re
i?,{1ptíl!l'iusok köpenyei. 

A kartársuk üdvözlése után megtapasztaltuk a leg-, 
_'tjnbb patikai csodát, a. mik1o{onos . diskuráló kész.ii
léket. 

Kint a bejáratnál, a e.semgő ui.att egy ~.zc.rény négy
szögletes feketére festett ráe,..,ozott tábla húzódik. 
Ahogy nézegetjük, hirtelen húlrakapjuk n fejünket, 
mert ránkrecseg a késziilók. 

- Mit óhajtanak az urak? 
- Semmit - mentegetőzünk zavartan. 

A Teréz-körút i "Szent Györ&'Y" I'YÓI'Y&zertár. 



- 1'cssenek úefrírwlni - iuvititl a rejtélyt':,; hang. 
Tisztán. ntiuden :;zót nH~ !!'het órteui, pedig a 

kiirúton 1iug~' a z.uj, robogunk a villnmosok, dtHlál
nak a tnxik, hangosak uz. emberek. 

Bont mosol:. ogv1~ vúr Mayya1'i-í(ossa. 
- Ü!IY-e mimlcn szrít ml'!l lellelell h·teni? 
Az irodábnn is &. uz iuspekeió l.'zohábuu is, egy íz

léses - imunvoualú - bakelit hallgató fiigg a fnlon, 
um(llyt•t ha JemneHink és ftiliiukhöz tartunk, halljuk az 
ut~u zaját. Vissz.anknsz.táskor a hallgató kis fehér gom
bot nyom lű, umely uz árnmkört hontju. 

-Hogy jöttél rá erre' az iigyes megoldcísraf 
- Em1 nál/u& l 'Dlf az C'l indítríja az l'f/é.~z"ek. J rí 

multkoráúan in.~pekcióx 1•oltam. Éjjt>l rrí{ekiult mlaki a 
rsenuőre h nyom /(1 szakmlallarwl. Fdii[Jrtml, keresem 
<& papucsom m'm lalrílom. A csent/O l'i.-rzo-nl lJerrey. A ny-

A belső mikrofon és telefonkagyló elhelyezése 
és használata. 

11yira idegesitett már '' türelmetlen t•cís<irlrí O!Jresszivi
tása, hogu mezitláb szal.adtam ki az ajtóhoz. Megfcíz
lam. Azutcín !JOmlolkoztam egy olyrm tne[Joldásou, mely 
megvécli az inspekciós gyógyszerészt az ilyen kellemet
lenségektól. / gy szerelieftem fel ezt a mikroforws lJ('· 
remlezést, amelynek határozott előnyei, vannak. Pl. meg
.~zólal lJ csengő éjjel. Azo-nual let'mclem a kagulót és 
még ágyúan fekt•c kiszólok - f lt az iig,yelctes gyógy
szeré.~z l1eszél. T essék. a cse11gő felé fordulmi beszólni, 
mit óhajt~ - E!J.ll Leukoplasztot k.érek. Sajno.~ már ré
gen nem kapható. A vevő elmeuy s nekem nem kellett 
liitilm kiszallulnom. Me[Jtürtr!nt az is, hO!IY éjjel /)ar
molt k.ért valaki. - Most nem 20 fillér, hrmem az ins
pekciós clijjal 70 fillérbe kerül. Kiadj(nnf - Köszönöm 
nem kérek - válaszolt a verő. Kértek diftéria széru
mot. Az utolsót akk-.or éjjel cuitam el é1men, kiszóltam; 
- Sajnos épJX?n most (O!/.'JOit ld, de a le!ll-<ijzC'lellllí ügye
letes U,l}Ógyszcrfcír a V ifmo~ C'8lÍSZlÍ)' Ú i Oli N! ll . 

l•'('ltétlenül praktikus a megoldú:;, · azt cl kell is
merni. 

- Miúe T..:crült u felszerelés'/ 
- K étszcíz egynéiHhty peuyő. A készülék maga 5 

zseblámpo elemmel működik, mely 6-8 Vollot tesz ki. 
Fél ét•ig szolyáltatja llZ áramot. 

Valóhan nem drága és feltótleniil ötletes. 

* Közben u.z inspekció szolla aszutiára odavart'lzsoló
dott ogy üveg Ct-lllládi sör és IL még mimlig langyos va
ja~ stanglik tömege, ami után a kocaiban sz.aglfu;ztuuk. 

Szász Tihamér amikor moglátta, ádámcsutkája er& 
,.;záguldásba kezdett. ~n is nyeltem egyet-kettőt, be
vallom. 

É!> nekiláttunk, megünnepeLni a ,,sajtóbemutatót". 

D o R y L 
a j61 bevált M e r c k-f é l e c h o l i n kés z i tm é n y ek a következ6 
formákban és csomagolásban az ismert nagykeresked6knél kaphat6k : 

Doryl tableHa 0.002 g 20 és 50 darabos 
Doryl injecti6 0.00025 g : 1 ccm-ben 3 és 1 O ampull6s 
Doryl szemcseppek 5 ccm-es üveg 
Doryl orrcseppek ozaena kezelésére 20 ccm-es iiveg 

VEGY ÉSZEll GY ÁR, D A R M ST A D T - ALAPITÁS l ÉV 1827. 
Magyarországi vezérképviselet : 

W i r t h K á r o l y, Budapest, V. ker. Báthory-utca 16. 

l 
&Y. 8ZBMLE 1 



VARGA SÁNDOR 
GTOGYÁIUMAGYIEMIKEHSE 

·" IUDAPEST, ll., BATTYHÁMYI-UTCA 3 
Jlebl .. nd6kl rendeléleket a T l L IP O .h IIJ·fU 
Wibs61 napján ezpeclláluntt .... •• YAICWUINA 

Orömmel regisztráljuk Budapest uj érdekesaégét, a 
.hangosan beszéZ6 patlkát", ame y valóban megérdemli, 
hOCY felhívjuk rá kartá.r&aiok figyelmét. Felszerelése 
okwó merjiik. állítani, hogy hasznossága mellett pro
pap v értléket is jelent, amely rövidesen kifizeti ma
eál 

Gratulálunk Magyari-KoBsa Lánló kartársunknak 
ötletességéhez s meg vagyunk győződve, hogy még sok 
talpraesett gondolattal fogja gazdagítani a kari boldo
gulás lehet<Seégeit.. 

A kívá.ló sajtos-sinnglijairól nem is beszélve ... 
Dr. Putnoky István. 

b "'()'J Nem edék" egy kö z· s ámában /10 s abb 
tMgemlékeus látott napvilágot a külonö teh ts gtl és 
kalattdos letiJ magyar f tómiJ s r6l: C ont áry Ti
vaJarról. 

.A különc életmódjdról híre~t, de nagy tehellléggel 
megáldott fes/6 eredetileg g 11 ó g y sz e r es z t•olt. Való
Jában Kosztka Mihálynak Mt•lák s mint gyógyszerész 
utoljára egy iglói tnJógyszertdrlJan dolgozott. 

Meg nem értve, s inte ell agyaft•a l alt meg 1919 má
Ju dban Csontváry Tivadar, a modern festészet egyik 
magyarországi dttör6je. 

B l C A L C l nj. 
Dr. BAYER '- SA. . 

100/o-os stabll, fáJdalmatlan. calc. ~ oldc:f ~ 
rll alkafrnaz61ra 

W a. ... PIM 
biO ca. •.• pa; .... 

.• . 

mely ,.u elllltem ii&emanyag: c.sodáit • ismerteti 
a lecmodernebb kutatáaok fi.Jryel mbevételével, 
talá.n azt a réut. amelyben bölM és józan tam1áC1!10k~a.t 
a bi rövid em ri élet tartamának leb,etl!~~~ 
h bbttásár6L .4 meA; a mondbtait alok 
beállítása, a csial'OU stflua, a soronkint felbu 
le ~ség magá al rtJQodja fiZ ol tJBót s 1·égülis, 
érzéssel te.~szfik le ke kb6l a kiJnyvet, hogy dr. 
Imre munkáJa neme ak a tvdományos ismeretek 
pontjálJól, de a felüd t 1 a 6rakoztatá.~ terén i.~ 
sze többet ért, ml?ll a r gények l,egjobbilw . 
nácsun.k: aki csak teheti Kartá ink köziLl 
ezt a tWJellemeK könyv t. MégpediJr üra'ős n ' 
fogja tru'>Kbánm:i. (Dr. Sz. T .) · • 

Stadler Aurél költöt és Irodalmi munkáL Há 
verse.~ kön~ v ~ eg\ aforizma gyujtemény feks,zik e 
tünk, valamennyi Stadler Aurél paliCt~i kartársu.Lk. 
Délvidék i&mert költőjének írói g 'niWWLból fak 
Az első könyv .,Csernd, IJék(', (en11" név al tt StH 
Aurél 1938--1941 köz.ött írt verseit tartalmazza. Ti 
líra ez. melyn"'k egy r ze a m~ zálhis alatti itlök 
kiálla.potát, másik része a v~zatéréA örömét tiik 
vi~>sza. Sok '\ Me a bác kai tájak széi,sétreit zengJ, 
má.oHxlik okötct .,A csahíd flicserete" <imet viF.CJi, 
1938-han látott napvil!Í.R'ol Címének megfelelöen el 
kWI és lírai hangok \810'est>n csendül k ki a soro 
rímek közül. A harmadik kiHtcm6ny{'s kiitetn "Ti 
szó" címmel a mult évben jelent meg s ebben a fo 
érzék és gondoJahr z.dag"f!ágo határozott fejlödését 
juk. Itt már hajlik Stooler AuréL a modern líra fe 
a kötött ver formák úg-y zólván minden ~mert al 
t !vonultatja. KöUészete tis ta, slílu.~tl zen11zetes, ri 
kifogáBtalmwk. A negyedik könyve .,Eszmén.11 és 
köles" címen a prózá.nak v n zá '\a. Etikai aforiz1 
gyüjteménye ~ e«Y gondoLlrou.ó ' érző ember lel 
lágának szubwt.trátuma. Sok életbolcs888ég, megfi 
k' zség van bennük elraktározva. ÖMzintén sajná 
hogy ID.eg'C80okított terjedelmünk mintt SLadler A 
komoly és portállásra ordern munk:l..'lságaval e he 
nem tudunk bővebben oglalko1.ni, de nem adjuk ~ 
remén) t. hogy eg~ későbbi időben, amikor meg~:zü1 
a béklyóba verő korlátozások, 10Z lllkalmunk Sta 
Aurél költői munJuí.'*"'igána.k meltatáúra visszater1 

Karlovltz LUzló: Indikátorok aktivált adszo 
ja elmállott krl•tályfelületeken. E cnuen jelen 
m~ Karlovitz László kartár unk tudomány~ ér 
zéset. A meglehetösen ehont téma az indikátorok a 
mazásánál mutatl.ozó 1 ~zorpciós je ct ségekkel foj 
kozik és a vonatkozó tudomán~~ mcgfill')'<'l~~ekt>t 
tározottan gazdagítja. Érdek~ ége a dolgozutnik, 
a kí rieteket 1111.erl.Ö Pu.pán, a osuládi gyógyt;zí'rtá 
bol.'8toriumá.ban ~égezte. magát az ös.-;zel'ugl~tló 
g-ozatott pediJ[ 1942. év &lején KiP1•1Jen készített(\ Pl. 

Nlkollte Károly: N6hány «3 úgyszerkönyvl k · 
mény tartalmi mechatároúaa. Most jelent meg J. 

lits K6roly eeyetemi tan.á.nlecéd koLlegáok doktor' 
tekezé&e. mely a budapesti ~etem S'láky prof 
vezetése a.latt álló kémiai interzetében késZ!iilt. Nik 
Károly hét gyógyswrkönyvi ké!lzítmóny tartalmi 1 
batározásá'\al foglalkozik. Az ismPrt módwl..•rokct 
irányba.n módosítva, lQ"akorl.atil'ag- hasznosítható 
eredmén:yeket ért el. Negy higan~ -vegyülettel. tov 
a Ferrum hidrogénio reductum és a Caleium hYPOI 
phorOl'ummal fogla1kozott. Az általa elért eredmén 
feltehetően figyeliembe fogják venni illetékes heh 
ötödi.k gyóneeerköuyv m~rkesztése során. 

w liNk/ 
lgera UnteJt Szerbnt6 O'r! 
.4 legvtóbb megJelent M. kir. Orsz. Közené 

tlgyi lrtJtézet C. 18!4/1948. sz. lwtát·ozntával kapc 
ban azeretném kikérni Szerkesztö Or tanácsát. 

TörtJény és rendelet tisztelő gyógyszerész vn 
aki pontosan elolvas mitaden hivatalos közlemén 
a azokban foglaU uttJBítást ugyancsak pontosa 
'l>efl ia. Most azcmban a legnagyobb zavarban va 
1 netJra 11Mlok tisztán látni. 

.A • eset a következi): 



~l .'J.1.7if/19f1. H. M. ,\z. rendelet drctuleli, ho[Jy rt 
}'eltér 1'1/Zelin pótláslíra az Unt/l'. paraJ'J'inil haszlllíl
haljuk. A dolo!! rddi!l 1'1'1/lf/H'Il /'ll n annyi pa/ is in
kább, mrrt a jr/ze/1 rendrfrtct Tomc.~ik Űri111ltó.wíya 
írta 11{ú a Ucliirl!fminiszlcr lÍr 111<'!/flltlrtlmauí.wílJó/. 

No de most • . • 
A fent idézr•/f ('. 1821/J.Qf:J. sz. ORI llftllírozal, mrl.11 

a IV. il/afJ.I/111" G.tJÚ!J.IJSZ<' r köny l' C'f/.1/l's re J! del k.ezésri nek 
kir'{JI'szítt;.w, IIÍI'fi!JIÍidlll • 11!/!JIIItesrtk Tomesik On111l· 
IIÍSCÍ!/lt ahíírásiÍI'al lrítotl IIIIJ!I'i{IÍ!Jo/, - L'iszont ki
monlja, hoyy l'azrlin. ltl'l.lll'lf u. 11. Jifll'fl}")'in/,·enőc·sij/ 
(l'n!Jt'. pamJ'j'init) /tasz}((íllli nem s:w/Jad. ilii/ teyyek 
mos/! 

.A IIIittiszteri 1'1'1/llclr>/ef - szen1ny I'Neménycm 
szeritlf - l'ff.IJ Of{! liatárouti 11<'111 flltlcílytalanítlwf.ia. 
Hnnclf/'O!Jt'rl a t•azelint pótolhalom lot•cí/Jli i.~ pam/"lin 
kenőccsel, de ezzl'! s.ze111hen áll a kl'lettel jól'(tl kr'
síj/JlJ - alitl nt'tlfÍII.I/ liaJ/Os - Ol\! lwlúro.zat, rtmely 
hit'l!lalos [IÍrum flldt•alc•i•ő/e!J .~.zinfén a Re/ii!J.IJminisz-
1111'ium fenn/iatósiÍ!Irt 11/1tll áll. 

J{énllhn szí1•es tanácsát, mit terwrlt? 
/{"rllír.\i iitll'iizll'fld. 

(alá írá.~.) 
!IJJÓ!J.IJszc rész. 

(Karlcirsuuknak mindenlJell i.rJazrt can, t!r• /rmácsot 
adni nem Í!JCn tudun!.'. Taltín a.z Orsz. Kiiz<'!Jé.~zség-
iitllli Jn/éi:ct hzre [o,qjfl renni a<t ellentmondást 
1;s rt k<'r1h;st /'f'lldc•z11Í j'OfJ.ÍII. Mi Jnaflllllk résu>ről a 

minis.ztc ri 1'Ciulelelet /ekintjiik ircínfjrulómtk. A Szerk.) 

- Vakbél vag·y féregnyúlvány? Gyalu·an halljuk még 
on·osok J'é'"·érül is, hog·y pnnck és ennek a "valdlel{•t 
IIIPgopcJ'Ít llúk". N l'llHll'\'oso k az l i~> mond.i:ik: az illelő 
hi1·tp!L•n mt•g·lwlegcde! t és :·kiYel ték a yakbe}é~'.'· A do
log· .azonban ll<'lll <'l.!.'l'SZt'nt 1g-y \'illi, Az operaelO IH'lll a 
\'ltkhól pJtúyolítú~úntl t.öl'léuik, amely egy nugyo'n fon
tos l'ésr.l' n béh·end.;zernrk, ha nrm <'>'ak a '"akhélből 
kii'tlidnlú, úg·yn<'Yl'z.ett fí•rt>gnyúlvúnynúl. Ezt a féreg·
llyÚl\'Úuyt "-Zoktúk esak ollíl\'olítani. :Nem egyszer 
ugyani~ a l'éJ"<'g·nyúh·úny (tHlJH'JHlix) hosHzúsúga vagy 
n\e.-;zii!Ph'tt kiiliinleg·ps Plha.ilúsa miatt hajlamos arra, 
hogy bPJUtH' pan,g·ús kelc·lkezzék. A pang·ússal katJeso
lathnn azulítn he\'C'ny ntg-y icliilt g·yulladÍt;; túmnd, ami 
nag-y 7JU\'aJ·okat: ha~húrtyagyulladást yagy egyebet 
oko:tJmt. Ar. ilypn l'érpg·nyÜIYÚ.Hyt pl kPll távolítani, 1iliC
hog,· .,a PP~''Ilcl ic·i t iR'' s·t.ú rmazzék. (D.) ( },;.IJé.~zség.) 

, · 'f(•tv(:sség újabb kezelése. (Asbeck 1!~.) Edtlig yagy 
.szenltyclJ·ogt>nl'kPt (pt•lrolcum, t'lit, ltil'l'it'X stb.), vng·y 
higanyos k{•sr.ítm!'llY<'kPt (suhlinwt,.;;.piril.us, sZ;iirke kc.
nöes, fpJtér praecipilab-lwniíl's) nlkalmar.tnk e c{•lrn. 
Asbl'ck moéll. PITC a e{·h·n a c·alonwll ajúnl.ia, amely tel
j(!t>~n oldhalatlan s íg·y nem ártalmas. Rp. Oalomcl, 
•ap. llarnt. 1~.0. Tah·i n•net. :11! 40,0 . .Mfpuh·: :J napon 
'<'l'l~'t.t.ii,[ t'l'li:A'<'I l;S c•,-.;f.p lH'hinti a hajas tcrii!Ptet. 4-ik 
lHJI l'Pht·nH·miit \'Últ a l'üJ·dő utún. Elpusztulnak n 
c•fypk is a prtt'•k is. A por ,;zaglal:tn, llPIII pis:ddi, ml;g 
lÍÍrizl!.·altnttl-hnn is alkalmar.ható. A nl'tún vis.szamara
lc'l <•!halt. pl'lPket. Hll'lt•g- eePtesdzzl'l (2 ek. <>c<'t 1!2 1. 
orrú YÍt.r<') ICihc>t Pltúvolítani. (BJI. On•. (Jj.~IÍ.I/.) 

llfat/.1/llt'Ot'.~ZIÍ!Ji G.IJÚ!J.IJSZI'rész Eg,!Jeiiület. 
419/1943. 
yógyszerk ii liinlegess(>gek rentlel~sének enged élyezése 

a m. kir. Posta B. B. l. terhér . 

A m. ki1·. Po,;Lt Be1pg·s(>gi Bir.losító Inliizclc li'2/ 
943. szúm alatt kiir.iilh'. hogy a kö\'elkező gyógyszerkii-
iinlegetlségl'k l'<'JHit>lé,.;ét engedélyezte: · · 

1. KezcHíorvos.ok últal való rNHielésre: Alueol por 
és tahlctl4t (d1·. \Vandl'r). .McHotlH•oson clrag(•t• (th·. 
\Vaad<'J'), Honin in.icdio (dr. Wa.ttcll't'}, Dicoclicl tah
ldta (Knoll), Yrriazol liqnidnm {'s ampulla tKnoll), 
Uu:tj<H·odyl i nk<·!. i o (He• x), Il y pa noc! i u i Bpl'el i o (.s . .;up
pos i lorium (Hex). 

2. Szakon·osok últnl Yaló J'C!Itll'll•sJ·c•: •rril·homona
<·icl tahietin (RPx) . 

3. Or,-;zágos l'őon·o,si cnget!éllyel: lub·n.iocl ill.i<'l'!io 
((11-. \Vanclcr), \Vauch'J'Yii-A clragc'•t> (•.; olaj, \Vnutll'l'\'it 
.r\ ·B drag·éc l>,.; ol.a.i, \Vandel'\'it U1 lahl{•tla és iujedio. 
\Vandenit D2 llragl>e (•s olaj. \\randenit D2 forlo in
.i<'<·lio (dr. \Vantll'l') ,{•;; Gr:tliUA'l'll JJHszt.a (Knoll). 

Bmlapr;;t, 194:J. máJ'<·ius 2'2. 
Ma !J.IJf/ rorsz1í !l i <ly rí ff./Js.zr rc1s z E tf.lle.~ iilet. 

•HIR EK+ 
r t dr. Gaál Endre l 

,.Anut nemes harcot rneg/wrcoltam, 
)'utcísomat elré,qeztem, 
a hi/('t me!llctrlotimn" 

JI. Timót/t IV. 7-8. 

Söll-tsz:egélyíí gyúsz.iel<·nt.é,.; adta hiriil a magynr 
gyógyszcrészlársaualomnak, hogy ltu.~zti dr. Gaál Endre 
okleveles gyógy;;zcn;sz, v. úllmntitkúl', v. or.s>~Ílggyiil(•si 
kép,·ic<clő, a .Mag·ya rországi Gyógyszerész J.i:g)·csii let {ls 
a Budape.;ti Gyógyszerész Testület egykori t•lnöke és 
!i.H>~telctbcli tn,g·ja mán·iu.s 2-1-éu éjjel 1h1Z órakor. élc
tének 68-ik évében Budapc:;t<>n elhunyt. 

X krónikaíró megilletődve áll a halott ravatalánál, 
mort tugadhatat.lau, hogy egy olyau, .-;ikrr<'kh<>n gaz: 
<lag· g·yógysr..crészi élt• l től kell húesúi \'egyen. amely 
nag·y táylatokat futott be s amelynek, ha voltnk hi
hái - m int ahogy YalaPlenHyien g-yarlók vagyuuk -
kétségteleliül jelentős erényei is. 

Mi a magulik rét~z.éről m•mc~ak mi,tlt a kari köz
élet egy kétségtelc,niil kiPmclkeclő c'•nlekc·fl cg·yénis,égé
től kell Wle halálúban húc:;út vcgriin1,, hanem, mint 
a szaklapírás harco!'! müYelö,iétől, aki éYlir..ccleken út 
letagndhatnUan szl'llemi irá1nyi!ója volt a púlyu hol 
nagyobb, hol kisebb táborának. A nagy energiájú, te
vékeny ambicióktól fülötL kö:r.életi férfi az; ulóhhi 
években megesendesedett. Osak co>zeméhen lobogott né
ha a 1·égi tiír.. Lelko mélyén bizonyúra új il•rv!'kct is 
IDPlengetett, de a betegség alattomosan felőrölte az 
<>g~· kor Illem is \·as, de t<r.inte <wl>lvl'rcl íí ~<'7-cl'\'('Zc>ict. A 
kór maradt u győztes és husz,ti dr. Gaá~ Endre egy 
hÜYÖol máreinsi éj,klen y{•gkópp ilihagyta a gyóp;y
Hzeré.-;J~-társadulom küzdőtcrét. 

Dr. Gaál EnclrCI élete szintn rpg·énybeillö hnllíun
zástól volL IPl.ies. Len1t kezdte, t•gé:-;zcn lent 6,-; párat
lan karriert futott he. Jú1·t az emh<'ri élrt mélyHl>gPí
hen és c;;úcsain. 'l'HJll'lH'r<ctt, igen értelmes ember volt. 
olykor szép elgondolásokkal, hín· lPl'\'C'ihől nem min
clent Indolt mcgvaló;;ítmti . :Mindamcllett .uéhúuy alko
tása megfogja őrizni neYét az utókor számára. Tg-y eJ. 
sÖHol'lwn az 1921-heu reorgauizúlt Magyarorszúgi 
Gyóg~-..;zerétsz EgyeHiilelnek ő szerczte meg a székhil
zat és ő hozta U•tro a G~·ógy,.;zcréH:t.i Kaszinói is. Két
ségtelenül voltak idők, amikor igen sokat. tett a 
g·yógyszcrós>~rt érdPkébcn. Ezt l'l kl'll isntl'l'lli, mos/, 
cnnikor a halcíl békessége boritjn }'cítyfcít erwszerlí. ko-
1)0rsójára. 
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" Dr. Gaál En1lr«.>. 
Hég-i. :-;zatmúrmegyci reformúttL.-. e:-aláüból ~zát·

mamU. 'riszabl'l'SCII :-;'l.iíleLett. 187:l-bcu, 8úrol':ipatakoll 
végezto középiskoláit, 8átoraljaújhelyou volt gyakor
nok, m<tjll u lnulnpc,.;ti ~gyctemen szerzett diplomát. 
Az umbiciózu~ ifjú , ziikös viszou~·ui ellenére magú.n
ú t on letette az {'..rett-;égi t, majd doktorátust szerz.ett. 
Egész fiutalon oLt Jútjuk tevékenykedni az alkalma
zotti mozgalmakhan, közben sűrűn írja cikkeit a hu
dapl' ·ti napilapok ha. A jó kiúHúsú fiatalember poli
tikai körökbe keriil, majd fellép .Arad megyé.hen kep
\'L'<l'lŐHek. Alig harminl'kétévnf> korálHIU gyógyszer 
túri jogot nyer Budapcsten az Audrá •. %y-útra. Patiká
.iút fpjll'tt mÍÍ\'L\"zi izl(•swl rendezi be. A pa•tika szintc 
lútvúuyos~<tg sdunba megy és ma is egyike Budapest 
lcgsíwhh gyógyl'>zcrlúra inak. 

Xéhúm)" é,· muh·a megvált gyóg-y.-;zertúrától és 
mcg\·eltü a .,Gyt)g~ • .,zerészi Érte;;itlit,", .amelyet ettől 
ux időLől kez(l\·o maga swrke:oz.lett. 1920. januárjában 
a l't•h('I'gyarmnt i kl'rii let orszúggy ül é;; i kéilVÜ•elővé 
vúla:-;xlotta. Ettől kczlh·o lekintélylwn, politikai suiy
han ,il'IPntő~<'n t•melk<>clctt. Az akkor Azcrvezkedő Kis
gu;r,da-púrttal C:•s unnuk vcwtőjével, Nag~·atádi Sz.abó 
Istvánnal, cg&-zun szoros nexust tartott, ebből az ösz
S't.t•J\:ötki.&;hől fakadtak későbbi politikai sikerei. Ami
kor 1921-hen a ~lagyaror~zági Gyógyszerész Egyesüle
lPt reorganizállúk {·.~ a Vidéki Gyógj\-.;í'..erészck Oro;zú
gos Sz.övetségt~ heolvudt az anya-egyesületbe, nem is 
volt mús osélyel'l .i<'Wlt az clnöks{•gre dr. Gaál Endréu 
kívül. Rövidesen a lludapet>ti Gyóg·yszcrész Testület 
is elnökévé vúlusztotta. 
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El(lte csúcspontjút akkor érte cl, mikor 1920-bau a 
Népjóléti Miiüsrljtérium politik~Ji államtitkárává ne
H•ztók ki. Búr t isztségc nem volt hosszúélet ü, két....;ég
t(•len, hogj· a gyakorló gyógyszerőszek soráhól ő Yolt 
nz L'lső ús egyetlen, aki ilyen magas polera jutott fp]. 

(Dr. Ilosvay Lajo;; nem gyógy,.;zerészi, hanem egyete
mi tanári minőségóhl~n érte el ezt a magas polcot!) 

Kilzd músfél évtize·den keresztül saját eJ.gondolá
sai ISZeriut n•zotle a tula.itlonosi korpot'Íll'iókat, do kii
Hiniisen elnökségt.'•uck vége felé, egyn• Prősödő elle.n
z{•ki moL;galmnkknl klollcii viaskoduin. Bizonyos, hogy 
I'Pilgctegct dolgozott köz.ügyekbeu. Páratlau eum·gut
' 111 megtet·emtetto a butlape~ti GyógyszerL\."iZ Kasz~uút, 
amely egyik legszebb intézménye azóta is a Karnak. 

PHYLAXIA 
s é r u m t e r m e l ő rt. 

Jludape8t, X. ker., 811állú-utca 8. uáa 
Telefon: 148-!S8!S. 

GY. S Z EMLE 1943. 

KiLiinő politikai összeköttetéseit gyakran hasznosí
lot ta a Kar javára is. 

A kari életben folytat•ott vezető Levékcuy~égén kí
,·iil a iím'>adulom t•gyéh pontjain io; swrcpclt. Ö adja 
ki két évtizeden át a Kisgazd.aiJárt hivatalos lupjítt, a 
"Fiigg·otlcn Ki;;gaz.tlú"-l. J<Jluöko n> It ugya nesak több, 
miut két évtizeden itt a 11lugyar Szaklapok Országo;; 
Egyesületének és c•lniike a Tisza-Bzam();;-közi Armen
tesitő TÚl'ISUlatuak. A Kcw-Yorki (LT. B. A.) gyógy
:-zerébz te~tület is díszlagjúvá \'Ú lasr.totta. A Kaszi
nónak Ls ö lelt az clKŐ cluöke, majll díszeluüke. 'J\tg.i<t 
volt Szatmár vánnegye tön·ényha.tósági hizott.-;á.gá
nnk &; főg()nduoka a :;zatmúri rcl'ormútus egyházme
gyének. 

Sikerekben gazdag, szí11es élelel l;lt le huszti dr. 
Oacíl Endre, amelynek helyeukiut úl'llyéküe> rc::;zei is 
voltak. A tehetség·, a rúü•nuclbég, az ctll'rgiu ~ziule 
robbanásszerű jelcntkez&;e Yitiék előre tlr. Gaál Enü
rét életválryáján, uyomú.hatL - karrÍl'r.k fe.ilöd&~étwk 
mog·felelő mérbékbeu - a barátok <-s haszoule~ők t.ö
mcgo nyomult, mint ahogy az múr le'n'li Hzokott. ·Utol
só éveit ~:>ziute magúuyo,-; emberkl>nt töltöLte el, csak 
néha járt vasárnapoukin!; a kasziuóha, hogy elvitáz
zou a régi tűz maradékúntl, a kari llt'oull'múk felett. 
Baráti köre egyre gyérült s a halitlos lig~·ánál a vér 
igazi kötelékével jórormán c.-;ak ldtnya, dr. Itusz/i 
Gaál Józsa okleveles gyógyszerész, S.zeúellécly J-ászló 
egyetemi tanár fclt.\"-Ógo tartott. ki éjjel é:; nupvul. Hú
rom testvére és kis nu oli:áj<t: Szeúelléd y Gé zet siratják 
u közeli rokonok köziil. 

Holttestét március 26-án délután 'h5 órakor áldol
titk meg Budape..-;tcn a Kercpesi-tcnwtő haloUashúzú
lntlll a ref. egyhúz szertnrlása szcrinl, majd haza;,zállí
tottúk szülőfalujá.ba, Tiszabeesre, ahol múrcius :18-án 
délután 3 órakor hclyt-zlék örök nyugalomra. A Kere
pesi temető halottashúzában tartott voégtisztC<SJ.~égr.n 
r&-ztvett a gyóg·yH,zcré.sz-tár;;.achüom Hí'..Ínc-.iava. Ott 
Júttuk dr. Atzél Elemér minisztcri htnúcso,~, egyetemi 
rk. tan[u·t, dr. Sclwlek Elemér, cg·yetcmi rk. tanárt, 
dr. l'itéz Várady LcíBzló orsz. elnököt, németprónai 
Wo/ff Lajos Tostül~ti elnököt, Cscínyi Imre kaszinói 
elnököt, Urszinyi Károlyt, az OGYOI<~ elnökét, Lippay 
Károly ny. czrcde~-gyógyszerét-zt (>,..., igen sok huda
pc,sti é<; környéki kartúrosat. Ott voltak még Reihardt 
Emil kormámyfőtnnácsos, a "Thallmuypr és Scitz Rt." 
igazgatója, Schrnil.:l Rezső-l, a "'rörök-Labor rt." igaz
gatója~ dr. Rex Ferenc, a "Rex rt." igazgatója, stb. ós 
az ujságírótársadulom ~ok repL·cze<tÜÚLh~a. A szaksaj
tót dr. Szász Tihamér, dr. Putnoky Istvcín és dr. Var· 
scígh Zoltán képviselte. 

A ravatalnál RaL'w;z Lás.zló rl'formátu~ piispök 
momlott igen maga..,száruyalás.ú hc,.,í'..étict, nwjd Maye-r 
Jcí1nos nyug. minisztc1· a harátok és n Kisgazdapúrt 
nevéhen búcsúztaHa a hnlottat. A MAOY()Jij L'S a kur
tár;.;ak nevében dr. l'iléz Várrtl(/y Lcí.~zlrí orRzággyűlétü 
k{•pYi~elő cgyesiih•t i P lu lik, a hulla pl'>< l i kn rt ú rsak nc
Yéheu németprónai Wolf{ Lajo.~ to;;ttileti elnök, mig a 
Kasz~nó elnöl"'Ségo és ti~ztikara nl'véhen Cxcínyi Imre 
mondotta;k búcsúhe6zédeket. A Magyar S:tJakiapok Or
!'lzágos Egyesületének szónoka utún LiJJl){(Y Kcírol,l/ 
nyugalmazott ezredes-gyógys,zerész mondott egy utol
t~Ó istenhozzádot a títvozónak. Valamennyi kari kor
poráció letette koszorúját a ravata Ira. 

A besoontel&! után a feketepatinás érekoporsót 
egy faládába helyezték ós a gyúRzkocsi megindult vele 
a Nyugati pályaudvar felé. Onnan Hoziilőfalujáha: Ti
sznbeet>re szállították a halottat. 



Haliloú& Jóformán el HoC hantolták még dr. 
Gaál End1'9 földi 1116l1ldvámyait szülőfalujá.ban, s máris 
újabb hallottJ& van a macyar &'Yófyszeré&z rendnek· 

J
m

6
árcius 29-én, bajnalban váratlanu elhunyt Réthelui 
zse{ budapesti n_óa'Yazeréart., a TMtület 8&'Ykori iJraz

gatója. aki dr. Gaál Endre lepzemélyesebb hívei közé 
tartozott. Mimdöear.e 78 éves volt. - Réthelyi Jómef 
munkássáa'a 8ZOroiWI.n Ö88zefüggött a kari közélettel, 
amelynek tevékeny és irányító-hatású szerepl6~e volt. 
A ezáza.dforduló utáni években került titkári mmőség
hen a Budapesti GyógyWJ.erés.z Testületbez, amelyet 17 
éven át boo&ül.etesen szolgá.lt. Volt id6, amikor 6 látta 
el a M;aqarol'8Úlgi Gyógyszerész Egyesület ügyvezetői 
t~ndő1t JEl. Komoly, ezorplrnaa, széleslátókörü a.drni
msztrátora volt a Testületnek amelynek felvirá&'Zá&a 
az ő k?rára e!!etl EJrYi~óbe~ ö' swrkésztette a .,Gyógy
RZeréMzt Folyó1rat" ctrnu P:YOR'YSzerész tudományi szak
lapot, utóbb több, mint en évtizeden át szerkeszt6je a 
"Gyógywr.erészi Hetila;pnak". A budapesti gyógyszeresz
gyakorooki tanfolyamon 1920-tól kezdve a gyógysze
r~szi törvényekre tanította atL ifjúságot. majd ugyanott 
vtzsgáztató lett a Gvakornoki Vizsga-bizottságban. -
1922-ben Budapest IV. kerületében. a VilmM csáM.ár
títra kapott gyógyszertári :iogot. Ennek megnyitásakor 
l«;!"!l'fldotrt ugyan ti1-kúri áll'Wról, de a nógyszerészi 
kozel.etben •után ts tevékenykedett. GvóR"yszert.árát 

rnely többRzön áthelvezés után rnost a Rákóczi-út és 
MiÚ1,eurn-körút sarkán áll két livvel ezelőtt eladta Pa
tnkfalvy Sándor kolleR"ának. - Minteg:o; má8fél évvel 
l'mlött bélfekély kapott, amelvet orvosi tanácsra meg
operáltatott. Az operáeiót több fázisban hajtották vég
re. ~z első mütét januái'~81Jl s~kel'ef!On mernt végbe. rnost 
kernit volna sor a másodtk rnutétre. Mie16tt azonban ez 
megot.iirténhetett volna, eR"étn váratlanul orbánc támadta 
nteR" M a fellépő szepszis néhány n-an alatt elvitte a 
kiilönhen wzikár, szívós és életvidám Réthelvi Jó71'tE'!fet. 

,"fóll'karatú. becsületes ember volt. Sokat fárndmott n 
kart egyetértés rn~remtésén. :Muzsa Gyula főrendi
házi tagg'al euütt őJc hozták létre a .. BorR"azda-est" n~
Vf'n i8Jilert összejöveteleket, amelyeknek mind az utol
KÓ napig lelkes 1'4'nde7,öje maradt. - Távozása hat.Rro
zott vMZteség' szárnunkm. akik szerettilk és hoo ültiik 
eg'YIÍ"!isétrét és munlkMságát esryaránt. - Teme-tése 
mar ms 81-én délután ment végbe a Kerenesi-Mi temP
tó hnlottnAházából. általános nagy részvét melletl Ko
pon~óiánRl a kartársak I>A a T~tiilet n"wél:K'n nénv>f· 
nrónni Wolff Lajru ('tlnök. a .. Prn teki Társn iisr' l>s n 
hnrátf'lok n<''\éhen Ko1•ács Orlön monilottak b1ir!nib~ 
dPt. o~weiOfO M A&n·etlen leánva: dr. Jléthelui Wmadn. n 
,. 'kf'<~fő, árOfli VogyÓ!07~ti Intézet vegvA~7P. sn-át<?.olin. 
Haláláról n Buclsn~ti Gvó~rvszerész Te<;tiilet kt1lön 
mtá.'~Zit>lenfht n(lott ld. rnelvhen 11 kövPtltPzókénpen 
ht'w Ú7tati1Ík R,>tbeh i .Tó7.Refet: , A mP01Jo1donu1t 17 
é1'en át t•olf fl Budapesti GuófiUNZerés?. TesUilet tifkárn 
" P ho.'ls ?Í idő nlnft rr>ndkh•;ili fudá.'frff, 'kh•Pfele.'f II:Wk
kRJ)"f'!ttsénét h J)lfrnflnn munkabfrcísát mindin n lemw
nuohh od.11adás~tnl é11 lelkiismPrPfmrsénnel tfllftnffn rr 
fpsftl,lPtl ~tt n fi11Órmszeré~tzi kJzértlek sznlmflnfá1m. A 
TPstt'Uet leCJviránzóbb és lenPredm.énuese1Jb korszakn ft1· 
&lik hMk R mu~dRRffaáttnk en•1ékéhez. nfMhJet n len· 

tJflf11/0bb keauelettel foiiU•k mfndin meo"riz•i". Bródy 
F'rn6 döbl'hiJrmi A"VÓilV r/>fvt. f hó ~-án. AA~v"s kol'Ában 
"'hnnvl H11 lá lát fel : Pnlitz r Ettder és kiterjedt ro-
kon<~ágoa nászoBa Pam Vereitt Bnrna nótrVt~zel'ész 
65 ~v- korRhalfl ..:::remirén elhunvt. Március 27-én te
mett 'k a református ~nház M..eTfllrtáM fl7.erint. 

Gyóaoyuertárl ilr:yek. A m. kir belügymjniF.~ter 
P.lrPnd It~. hosrv a .. R?.en.tháromsáll"' dmü r>al'.sai M.e
m"lv!ori gy6gy zertárat Erét&yf György gyógyszerész 
kezel Je. 

Kérelem. F.Jrv i m rtnevfi e16ke16 noH.tikus kéri a 
Kartársakal hogv 11ki tud 11zámár~t Urodonált adni, 
R-7. l vven WT.Íve<~ n71t kölisésrPinek fPll'zámftba me11Ptt a 
S emlP ..wrke--zt~éhP-7. P.liuttaflni A. heérkez6 kiilitA
m nv Iket 9Zerk-ztö.<!éviink továbhitill és azolt értékét 

mi esrvenlítjük ki. A kartársi Jónkarntot ellSre is kö· 
Tadnmá.nyos e16adás. A :Ma~ryar Gyóunerésztn-

1""_'...,'"1 Tál'l'lfl&áR' 194.'1 árn·ilis 9 P.n, nénteken ~te fél 
~~ "E«yetemi G:vóg:vszerélw.eti Intézet tant r 

f rt 
fiX. H6tnr~ F.111dre utl'a 7. I. em.) el&r.d6 iJléat 

n • dr Ked tNlRJJ Guiirnu egyet, adin • 
"!'"ftqm tiOA: haeolaatározdsa" címmeL - Vezeta 
tilJeti iilés 1 órakor. 

gy6gyárúnagykereskecl6kMI 
ismét kapható 

- Katonai kitüntetések. A Kormányzó r Of6mél-

M~a- a miniazterelnök elóterjesztésére Hegyi 
Miklós tarot. gyógyszeréec tabadnagynak a Magyar Vö
röskereszt ltrdenikere.tjét adomány<nta. - A m. kir. 
bonvédvezérkar f6nöke Szo.tágh A.rpád tart. honv. 
gyógyWJA, h~ot, a szovjet elleni hadmuveletek al
kalmával az ellenség eU>tt 1-e)jesített kitün5 szolgála
taiért okirati dicsérő elismerésben részesítette. - A m. 
kir. honv. minisa.ter dr. Sztareczku Géza gyógyez. 6r
na,J0'1Ilak a Nagy Honvéd Sportügyességi Jelvényt oa.do
mauyozta. 

- Mérpzé8 rlclnus-magr:al. Winkler Andrds 85 
é\·es munkavemtő Törökbálinton lév6 kertjében rici 
nust iiltetott. közben néhány f'Zem ricinwornagot ewtt 
mag, Mérge1..ést 11zenvedett és olyan ros~zul lett~ hogy a 
Rókus-kórházba kellett szállíieni. Állapota súlyos. 

- A "Gyó«Y&zeré&zek Túrtata Társa· 
&ágának.. áprilisi programmJL Április 
S-dn. szombaton este 7 .30-kor tál"888va.
csora a Bandl-étterem túriBtn-szobájában. 
Menü 1.80 tól 2.80 i~t. Vendégeket fWJÍve
t:en látunk. Április 11-én.. vasdnaap. 
Kirántdulá8 n K6h~re. Indul88 ~a-el a 
9 .. %-ös vonattal a HltV. Margit-hídi fej
állomásáról Pomázig. Jegyét rnindenki 
mll&'a vá It in. Beszkdrt átszrilló.;e"u meo
IJrzendl)! Ös.'I?JftYaloR"lás 4 óra. Visiizaér-
kezés eAte 8-kor. ..:::tkezé!! a mcnedékházi 

voo.déglóhen vagy hátizsákhól. Vezt.~tö: Pásztor Lú!'VJ!ló 
Mihály. T: 298--400. Ám'ilis 1i·é11, szomlJaton Mte 8 
kor a Gy. T. T. vetítettkénes el6adáAA a Buoopeilti 
Gyógy11ze~ Kaszinóban. Előadó: :Markó I . .,Az Aggte
leki Csenpkövesoorlanst" (színM felvételek). Beve1.etM 
mond: Dr. Kadic Ottokár m. kir. főgeolÓR'tlA, ~vet. rk. 
~nár, a Barlang kutató tánmlnt elnöke. Belép6díj 
mncs, Ruhatár l P. lTt.ánq Rörö7\M a Metronolban. 

- PAJyúatl Hlrdetménv. A .. Guóoyszerészek Túrista 
TdrBasáfl(f' - anyagi erejéhez mPrten - ez évben 10 
(tíz) alkalmazott f11/Ófi1/RZl'rhz iidiiltetéllét szándékozik 
hO'OÚljárnláMal biztMitani. Elóuvben részesüln k a je
len~i hadműveletekben réwltvett esetle« -abban m81l'
eebe8ült vau megrolrkant kartárRak. Gyári (üzemi) 
gyón8Zer~k is nál'vázhatnnk. Nl'm páJyázh.at.nnk 
azonban 8Úlyos van fPrtőzó betegséR"ben s.zenved6k, 
nom oklevelesek vagy akik már - ('>~etleg máshonnan 
- üdülrotésoon ~,esiiltek. A. Tár~aslig a n1ilvázónak 
az 1948 év fohamiÍn nz tf.lt,.la Rzabntlnn 11álasztott he 
l11en lis ftl6hen eltöltött fiJA'dó 1mou ;ltfüll)llelu áltnl ne
f1érP kiálUtott s ámltfból 100 (8ztf.,) P khznénz f1iu?.n• 
térft~st nuu}t. Pdltttf.zati hatrfritló 1'Wl nuf.}mr 15. Pá 
lyázati ürlapok a Táuruu1-~t rímén CBn .• XI., Rzent Tmrn 
h~ref\ll-u. 4) VJlllV &7. Okl. OyósrvRzer' zek Esrvelliile+é
tól (Bn .. XI. Nén$dnház.-utt>a 27.) ig nvP.lhet6k 'Rnrll\ 
ne.<~t. 1943, márcim1 81-én. A Oyógy zerészek Túri ·ta 
Társasásra el :öksége. 

- Délvidéki n~fNt a most mecalakult 
Szenteleky Irodalmi TArllallá«ban 'Mál'ehiA 13-án t.Rr 
t.otrta alakuló közlmi a délvidéki frók S nfelek11 
TárB(IJiánn Zomborhan ~ a,r:v érdekl6dés mellett. tlr. 
Dedk Leó és dr. Rellk Attdor f3iApánok. valamint dr. 
Bnlln Ptfl m'n' t lvf6nök hl s7.Rmos kl\ ·.életi 
előkel&k ~ • Az 11:i irodalmi t.áN!ItsáR' titiiP 
letbeli eln Wiét 'R rczen Ti'ere'M váHaltn. A. nu•~r itett 
vá LMmdntJi lsff1áfl kartársunkat titkúrrá 
váJ A BzentelnkY Irodalmi TRrr.llqsr" 
ven d tatria kö1ött h4rom aovógys1.er~ ka 
n 1 tb Hnk. EZf'k: Dudás Kálmán., 

dta SttullP-1' Aurltl. Vftlamennyien ;flmf'rfnevú ··-~·-··· .-" 

'b
a mauar Défvi!Mkuek. Ern1ftett kartál'8ainknat 
i aikere& mnnkálkodáet kívánunk. 





- Enyhítették a lúgkő-rendeletet. .Az ország szap
pnuPIIÍltÍisÚ.nak könnyít&ie céljúból a :Minisdél'ium 
1!'i20/1943 . .M. K ,~o~zám alatt módosítoita az eddig fennúlló 
J{Jgkőrcndeleh•t. E szrrint olyan közsé.gekben (város
han), ahol lúgkő úrusítú ·i engedéllyel bíró draguista 
yag~· kereskedő uin~H, megengedi, hogy a kijl!/ült szap
pankereskedők 7%-os lúgkőoldatot hozzanak forgalom
im, nz I. fokú iparhatóság hivatalhól nyert t>ng;cdélyo 
alapján. Mi•udeu 5000 lako,s után legfeljebb két ilye.u l'll
gedélyt !Pltd kiadni. A 7o/c-os lúgkőoldatot n dr(}gistn, 
Yagy a fenti engedélyt nyert k<•rt•skedő maga állíthatja 
elő és s?..erelheti, s az ilyen oldatot a ,·ásárló által ho
zott 11~ i l olt t•t!únylH'n is ki IS:r.ahn!l szolgúltatni. Tláú
AZ<lPJHm-föz{•s c·él.iából 7%-os lúgkőoldat vásúl'lására az 
i,"l knphat eugPdélyt, aki igazolja, hogy ltáztartásúh:m 
h•galúhb 2 kg útadúsi kiiiPlczcltség· ahi IH'lll C!'iŐ z".;ím
dl>kkal rendL•lkcúk (hulladék-zsír) . .Az engedélyt a köz
~égi Plőljúró~úg (JlOl~únne>ster) adja ki. A be;;zerz.:tt 
híg·oldntot. <•saki,. ~<r.~HppH,Jtfőz€Rre szabad l'elhasznúlni. 
Lügkőpótló~ké;;zítményt ezután előállítani vagy forga
lomha hozni tilo;;, az erre YO!Int!kozó engl'délyek hat:t-
1~ ukat wszklték. 

- A fogyasztási petróleum mennyiségének it;iahb 
megállapítása. Az J 1111riigyi mi11is?tor 16.300/1943. T 11. M. 
szúrrt alatt rPn<leletet adott ki, ame,lynek ·értelmében az 
Pgy<•s községPkhen (vúrosokhrm) közve.tJ.cniil a fogya'lz
túk J'{•széro havonta (k-;;;zc~en kiswlgáltatható petrólPUill 
mennyiségét. az eddigi határozatokban megállapított 
mcnnyiség 8:i'7r helyrtt. 1943. :ípri!is hú 1-i nap,iútól 
kczd(ídlícn 507c-m csiikkentik. 

- A sza]}(lan előállításának és forgalombahozásá
nak újabb Rzahályozása. A magyar kir. Tpnriigyi mi-

szítő nevét Yagy eégét, telephelyét, a szappan gyártási 
súlyút és az ,,l•g·ységes mo;;ószappall" clnevczkst. - A 
kenő:~za.ppan, i Iletve laí/iNzappan ](•gnlább 34Dfo, do lcg
feiljebb 35% elszappanosított zsirsavat tartalmazhat. A 
lJorot I'(T.~zappan c;úlya rucialakhan (iO gr., koekalnkban 
70 gr. kell legyen. A. rudulakú horoh·<~szappaH leg·
aláhb 77Ufo, do legfeljebb 80''/o, a koc.·kaalakú horotvn
xzappan legalúhh 62°/o, do legl'Plkhh (i4' u PhizapJHlno,.,í
t,ott Zl'lÍl'sav.at kell tart~dmazwu. - A pi JJ('I'C'NZ(lJJpan 
egye<l darabjaina•k gy{n·tási súlya 10 dkg-. l\'i lt>galúhh 
40°'o, de legf<'l.ichb 420/o elsza}l]lllllo~ított 'l,.,Ír,.,avat kP!l 
tartalmazzou. Egyéb tartalmi előírása a következő: leg
alúhb a5°/o oJyun S7...CJl1l'>;!'UagysÚgÚ aluminiumhycJrosili
kát, hogy em2-ouként 10.000 nyílú>;ú szitún útmenjen, 
szahad lúgtartalma 0,2°/o-ot. •ne haladja meg, ameunyi
ben illatanyagat (komllOziciót) is tartalma7.., m; a gyúr
túsi I"Úly 0.5°/o-át ne haladja meg. A pipereszappan alu
miniumhydrosilikáton felül rná;.; töltőanyagot. nem tar
talmazhat, do a fentemlítPit alkafr{\-.;.zck<\n f!•liil fosték
anyugot és gyógyhatású anyagat hozzá lehet tiCUtlliÍ. A 
pipereszapJlanon fel kell tüntetni a készít() ll P\ ét és !'é
gét (rövidített cégszövcgét), iizhMnck (tclPpének) IH'
l:rét, a darah gyártá.'>i súlyát (10 dkg.), az ,.egy;;.é,ge.s pi
pcrp,-;zappan" t'lnevezést. - A. mosópor !).8° o, dc l!•g
fcl.id>b 10.20/o clszapJHmosított ;r,sírsavat és lcgalúhu 
40%, de legfeljebb 450/o vízmentes szódát tartalmazhat. 
- S.zappanp<'l.IJ/iet előúJítani é<> üzleti forgalomba ho
csátani ezután sem szabad. 

uis:r.ll•r :i400/Hl4:3 I. M. ;;7.KÍm alatt újabh rendeletet ho- FELH AS 
('»Ídott ki a ,szmman és egyéb hasonló rendeltet~ü ké- IV ! 
szítm{•nyl'k <'lőúllítúsúnak és forgalomhnhozúsának Felkérem a Barútl<ún fcuuúllú és a Lúsz.Jó Oé?.a 
szn.bályozÚsa tárg·yáhan. - A rnosószappan új elő- gyógysze.ré.<;z úr tulajdonáJt képező ,,RPmény" CllilU 
írús.:t: 10 clkg .. o.,s vagy 20 d.kg .. os darabokbc'ln legalúhh gyógyszertár <•setleges üzleti 11itc•lrzőit, hogy igazolt 
41%, d(' lcgl't•ljchb 4:l"/o Plszappwnosított ZSil·~av, a többi kövctelét,ükcl. f. évi április 1!)-ig hozzám lllPllőzés kö
g·ya u tasav, IH l um ini um hydrooilica t, na triumcarhouát, vetkczményc mellett be .ic lenteni 1-iZÍ veskPdjenek. 
káliumearbonút, illeh·o vízih·eg a meghatúrozott rneny- clr. Keresztesi József 
uyisrghcn. A mosósz.appanon fe.J. kell tün~etni a kl>- gyógyszerész, Barátka. 

~------~~ .. ------------

l~ 

• 



Kishirdetések 
Hlrdet6sl dllak 1 Minden szó 20 fillér, vastag 

ktftvel 30 fill~r. lletöltendő Allások egyszeri hirde
Mse 6 sor terjedelemig 2 50 pengő, mlnden további 
megjelenés 2 rengő; 6 sorol} tul mlnden sor meg
jelenésenkint ktilön 50 fillér. Allástkeresl!k hirdelései 

félárban. 

Pióca középnagy 50 darab 2.30 
frankó-fr:mkó. Bermann Lajos 
gyóg~·szorész, hydrobiológiai la
boratóriuma, Stefánia-út 26. (Te
lefon: 2!17 tilS.) 

Megbizható minőségü & az orosz 
teát legjobban pótolja a • .Sám
son" magyar tea - 20, 50 és 100 
gr.-os csomagolá~:>ban beszerez
h otö az ö. :z es nngy1l roguis ták
nál. Készítője: Vidovszky István 
gyógys7JPrész, gyógynövényuagY.
kereskedő, Békéssámson. 

Pestszentimre (Buda1>est meU.ett) 
~loln;ít· \n1nl gyógy~z. úr oklt·
Yl,lt•s JIIH!lka túrsat kcn•s, akinél 
a toljes ellátás és cs;tliiclias élet
lllÓd elíín:t t jp]ent. Csuk hnza!IIO
sabb illPig maradó, munkasz1erető 
hö]gy,•k l·l'!c•sítésrt ki•ri. Gyakor
Int. approhúció nem l'eltétt•l. 

Sznváta-kiizség. Xagyajtai Huszár 
Ilona g~ ógyszcrész ú mií keres a 
fiirdlísíwzon tartamára (juniu,; l·· 
Hi l okV1 ht•r 1-ig) jó Y i dék i ]lraxis-
al rl'tllll'l kPz6. szcréllyoiJIJ igé

nyil kollt>gút. vagy kolleginát. 
~tki l•gyúttnl a szovútai füt·düt 
lwszmúlui óhajtja. Szíyc-. a.iáuln 
tokat a l't•ltét.elek mPgPmltíésével 
kéri. 

őskeresztény kollegát, ki nem kato
naköielP.s, vagy kolleginát kero
siink úprilisi belépffiro. Radano
yjh<; ,gyógyszertár, Budapest, I .. 
Krisztinn tór 9. 

DARMOL 

Egyetemi váro"ba felelős vea~et<ít, 
nagy gyakorl::ttial, urat vagy 
hölg1~t kerest:k mielőiJbi belépés
rt'. Uím a kiadóiJan .,Egyetem" 
j eligéJ.·ü. 

őskeresztény, ok . vagy nemokl. urat 
vagy hölgyet kere~ek április 15-
ro. SzíY<l\<; ajá1 lkozást eddigi 1wn
dició és teljes ellátás meLlett. Fi
zctffii igény megjelölésével ké
rem. Sperlágn Zoltán, Hatvan 
(.,:Megváltó g) Ógy<>zertár"). 

Okleveles, keresztény urat vagy 
hölgy(l\1; keres mielőbbi belépé.sre 
Ferdinánd g~ ógyszertúr, Buda
pest V .. Vúcz -út 34. 

Destillátó készül"ket yennék. jókar
han lévő ha..;zuáltat. Napi telje
sítmény fl.-10 liter elégséges. 
Választ a, Sze 1le továhhit "Desz
tilláló l~él'lzii h'• l-" jeligére. 

Budapest .. Nap gyógyszertár" (Vi
sPgrádi-u!t•a 19.) okl. vag-y nem
okl. munkaiú~snőt akceptál. Be
lépés megegy(zés szerint. 

Nagyvárosi gynkorlattal bármi-
lyen kisegít.ést vállal záradékolt 
okl. zsidó gyngyszer&.<z, vidéken 
is Rados :Mik ós, Budapest, n .. 
Coryin-tér l. 'Papírkereskedés. 

Celldömölk dr. Bisiczky András 
gyógyszerész 'n• keres oklc-Yele;;, 
vagy nem oki ·vel.es. ura.t Yngy 
hö]gypj, llliP]ÖI.JIJ.i bolépÍ>I'Il'e. 

Reáljogú gyÓJP szertáramat (Ala
I>ítv~l 1812.) a orszúg leggazda
gaqb j[u·úsána.k szlákhelyén, elcse-
réln(·m v ú rost gyógy~zert.4rért. l 
6000 magyar. 26()0 német, 3000 
szerb lako~. 25.000 hold föld, 18 l 
gyárvúiH,tJattnl rendPll{cző nagy
község ,.Véclau:ya gyógyözertár", 
Kula Bác..'lka. 

;\pprobált okU~veles gyógyszerés~ 
az 1939. IY. flo. hatúlya alá tar
tozó, rövidPbh-hosszahb kisegí
tél-icket válni. Rz.rves aján·latokat 
kér: Prciscr Emő gyógy"zer&sz, 
Debrecen. Vllt u. 2. rn. 3. Tele
fon: 28-S:i. 

Budape>t T., 8öt ös-u. 4. ~~v·ihl Pl-{yi 
~~/f·I'Y""'Hrtúr őskerú"7lC:PY ''tlgy 
tanusít··at ~·Qs uklevole,; l< .>llegat 
';;)!.y kol'c>gin(~t ke1·e-; úprili" ! re 
Laká~t és reggelit lruv. 

K('cskeméten, At úré Lá~71ó gyógy
f> crész úr keH'S az!J'tr:ali belé
pl' ;;ro approbált Ya~:'l nem a pp
b :í ll nr a t. Yagv },,;;g .. , l 1. aki le
hd a:r. 1!l:J9. n·. tc. hat:'dya alá 
PSŐ iS. 

.A l)l)robált gyól!;yszeré.'lz IÍ llús t. vál
]!tlna. I'~Cltlttg >t•rletl'l.. lel1etőleg 
a .. D '•!vidék '". :\lagvar-szerb 
nyehítudiis"a]. Z'ODWlli IJe.Jépés-
1:0 Hz Í\('-. HH keres' ::;Pkot •. Dél-
" P. ki" jt•l ig tovúhhítási b é-
b Pggel a ld nt JIJu l,(t· •k. 

Porcellin Ugelyeket 
állványedényzetet, gépeket raktá
ron tart, gyógyszertárak teljes 
berendezését és régi állványedé· 
nyek átsignálását vállalja ... 

Buchvalder Zsigmond cég 
Budapest, IV,VeresPálué-u. 31. 
Telefon: 185-627. 

Budapest ,.Kal.inczy gyógyszcrtítr" 
Dob-u. 24. keresztény vagy tanu
sí,tY,án:VC}!', okl. hölgyc-k ajúnlko
'l.asat ken. 

Budapest, Rudanovits gyóg-ysze.r
liu-. J. Krisz,tiua-tér 9. őskcrcO'z
téuy ko ll cgiÍt, ki IHllll ],a touakö
tPles vagy lwUegiwíi kl'rcsiink 
ú p ri 1 is i lm l (o.pésre. 

Nagytapasztalatú gyógyszl'I ész le
lH,tőleg Bndún, délutiini ú\l.an
dó kondíciót vállaL Cím <L kia.
dóban .• Jelige: .. Bnda· ... 

Betegség miutt eladó eseUeg 
bérbe - .ióforgalmú - nem tör
Pl' - gyÚJO"iúr előnyös l'eHéto
]Pkkel, }•;t·dMybl'n, rotnÍtll nagy
község-ben. - Érdeklődő levelei.t 
a kiadóhiyata] todhlJít.ia. ,J<•,Ji
ge: ,l<irdélyi nagyköz~él-{". 

Heti 2 egészmt))f)S kisc11;í tést keres 
BudalH':Ül't1 vagy kÖJ'Il:\ <~ké.n jó 
praxisú tetljel'.jogú gyógyszerésZI· 
nő. Szí Vt'S lllllgoken,sé!-ll'kPt .,Al
landó kisegítő" jeligére n. kiadó
ba, kér. 

Hosszabb fővárosi gyakorlatt~\! 
rendelkC'J.:Ő • approbált zsidó 
gyógysz01rész ellu~lyczkedé.st. ki
Acgíté!>t keres Budapm;tl•n, vagy 
annak környékén. Szíves megker
resést ,.Otöüik kerület" jl'ligéro 
kérek. 

Működési engedéllyel rendelkező 
volt tulajdonos, Z3idó, kiscgité..'lt 
vagy állandó állást vidlal bárhol, 
de lehetőleg a. Délvidéken. Cím a 
kiadóhivalnliJau. (,Jp]ige: ,.Már
cius".) 

Szerkesztöség és kia<lóhivatal: 
Budapest, IX., üllői-út 21. 

T: 386-124. (Ili v. időn t ú l: 149-8641 
Felelős szerkesztő és kiadó: 

DR. SZ..-/SZ TIHAitfrW. 
- 1II!'gjel<>nik mirulm1 szom ba ton -
Előfizetési ár: negyedévre 1.20 P. 
- Egyes szám úra 60 fillér. -

A 220.000/933 sz. Belügymln. rendelet szerlnt 

DARMOL csak eredeti 
GYÓGYSZER
VEGYÉSZETI 
GYAR K. F. T . ..................................... ,. csomagban árusítható 

Gyógyszertáraknak eredeti 4 és l darabos 
csomagolásbal előnyárakkal fco-fco szállitunk 

Budapest, XIV.. Hungé.ria-krt 
Telefon: 497-597. 

14. 

vargyasi 1\láté Ernő köuyv:nyomdája, Budapest, VIII., József-utca U. - Nyomásért felel: vargyasi :Máté Erni 
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