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hogy a hatóság légből kapott elképZetések. ~gy a szi
gorú valóság alapján adó:Dtat-e bennünket. Pootos köny-
vek~ pootos leltártt or nincs helye a becslésnek. 
Egy · így hetünk. A:z. elvi kérd13sek elinté-
Wsét ped1l' vál a. nia kell .az országos érdekképviselet
nek, amely bizonyára minden tárgyilagos adatot és se
gedelmet ~zívesen fogad. dc eredményt csak akkor ér
het el, ha a gy6g)'e"zeJ'észet Ö~!iwssége Qgyöntetű áll.á.s
JIOntot fogLa~ el és e7; az álláspont kellőleg al\á,
támas7Jtható. 

~-~ 
ElterJedt hírek szerint a beliiuymini~zter a )t(tpokbnn 

11 é !/.11 n y ó .q y sz e r t á r i j o g o t adományozott. Olyan 
!J.I/ÓDJJSZcrtárakról van 11z6, amelyeknek joga elhalálozá.~ 
folytán metJüriilt. 

Az egyltázmmídóci "MarJYnr Korona" gyögy.~zer
tár jogát a gyó.QJJIIzertcír eddit/i kezelője: Menich I stván, 
a páneélc11ehi "Szentluírom.~átl' tJYógyszerttír jogát 
UflYl~ne.~ak a !IYÓfJYSZertcír kezelője: Olgyay Nagy Pál 
kapta meg. A kőrö11farcsai "Szc>ntlélek" gyógyszertár 
jogát a gyógy.~zerfár eddigi lJérlőjének: Tóth Elemér
·nek, míg a nótJrrírlkállói "Isteni Gondviselés" című 
nYó.q,lJszerlár jomít Gaál Géza kollegónknak, a gyógy. 
11zertár b'érl@jének n(/om.ányoztn n miniszter: 

• 
A .QYÓfJY.~zerfárak1Jan fekvő vagyon bizonytalan 

1•(}lfcinak ef/y lijabb e.~ete foglalkoztatja a kari közvé
lcrnényt. 

Február 2·áln ugyanis elhunyt özv. Illés Antalné a 
Budnpeg,t, X llh Váczi-út 150. sz. alatt levő "Danubius" 
gyógyswrtár haszonélvezője. A gyógyszertárat néhai 
férJe akkor vásámlta meg, amilwr a megszállt Délvi
dékről Magyarországba repatriáltak, tehát n palikában 
a csllllád tmgyona fekszik. 

Az elhunytnak egyetlen gyermeke maradt: 
lés Ede kolleua, akinek azonlmn n nevén álZ a 
Gyula-út 3.f szám alatti "Alkotás" gyógyszer ame· 
lyet apósától Bozó Gézától vett át. Ez a g~~rertár 
lénytuileg Bozó Géza és c.mládjánok létfe~artásdt 
biztosifja elsősorban él! nz átruhó:Zás c11ak e-;&,igyám
tosságból, Bozó Géza mn.CJns kora miatt történ~. Dr. lllé11 
Ede igazi vagyono, a V áczi-1ífi "Dnnubiu.~" gyógy~zer· 
tár t•oll. 

Most a.ztáln, hogy özt,. lllé11 Antalné alig 55 éves ko
rcíban váratlanul elhunyt a uuógyszertárnak nincs hn
llzonélt•ezl) örö.köse, s özvegyi átruházást se leltet 
kérni, mert dr. Illés Ede nevén egy m.ásik budapeliti 
!!YÓ!JYSzertár áll. 

Ez lévén_.~~i~·lf4"Jf<ret, megtörténket, hogy a .,Danu
a minisztérium megürültnek 

orjrza1~0& pályázat útján odaadományoz
Illés Antal azért nevc>lt fi(Í· 

az majdan a c.~nládi l'ntmont 
tovább birtokol/w.~sfl. 

Az Országos Közegészségügyi 
1941 évi munkásságáról 

Dr. Tomesik József egyet. tanár, mini.ezteri tanácsos, 
ar. OKT föigng-atója a közelmult napokban adta közre 
kft kötethen je.lentlé.sét az OnszÚg(),<l Köw_gé.<lzsógügyi 
IntJÓ't.et 1941 éYhen végz~tt munkájáról. A kisebbik könyv 
az Intézet sokirányú tevékenységének áUalános ismer
teté.~t tartalmazza, míg a vastagabb - közel 350 olda
las könyv az általánOA részben felJVázolt munkaterü
let részlc>te11 eredményeiről, az egyes osztdlyok munkás
ságáról számol be. 

lődést, de az ~Yi jelentés:ék zer.kesztésél1en is. Eook a 
jelentések egyre be.'lzédesebbekké és értékesebbekké 
válnak reá~1ik nézve, azokból többirá.nyú tanulságok 
vonhatók Ic, azonkívül útmutatáMa~ szolgálhrutnak a 
jövendőre nélzve is. 

• 
Külön dícséretet és eliamerést érdemel a jelentést 

egybeállító Schulek profeSM.or egyik-másik olyan meg
átlapítá.sa, amely messze kiemelkedik a megszokott hi
varolkx'l jelentések száraz adathalmazábóL Igy pl egy 
hely~n: megáUapítja, hogy a gyógyszertárak áUapotla. 

Rövidesen o;zerét fogjuk ejteni, hogy az OKI-nak a 
mlllgyar kö?.egószségügy SZ(}lgálatában végzett wlóban 
nagyarányú munkájáról ismel'ltetést adjunk kartlí~rs:arnLllf!~l,em 

résZére, addig is a.?..onban kiragadjuk a na«Y lrn.·mn.llfl.. 

xumból a kémiai jelMJrtését. met't ~n U'JII-~· 
y,y~)gy·sze!re~,ze~me;~JIIri~W a lepözelebb. A dr.~rch1!.ttelret 

a leg-kielégítőbb. J!l)ben - belátjuk - igaz.a 
kedvezőtlen véllanény mellett mindjár.t ott 

profeil$wrl, a jóakarn•tú ...... ,, .......... ,_-. 
gy61'Ysoorészt, aki 

ban, gyógyszertárak állapota igazgat6, veu..etése' aLatt álló 
ugyanis országszerf4 a gy6gy-

01Iir>01~S!l!erP.II készitménJJek ellen&:ilés.ét, azon
kívül tudományos személyrota résztvesz a gyógyszer
tárak vizsgákrtaiban. 

Az ő jelentésének természetesen mi'llidrot sora brdJf: 
kel bennünket, mert tájékozta.tást nyújt, nemcsak a ve
zetése alatt álló osztály munkájáról, anook ered:mé
nyeiröl, de a.rrról is, hogy 871 ellenőrzét!ek &orán milyen 
vonatkmá.'lokban találtak hibákat a gyógyszertárak 
körüit.. 

1\frndjál'lt az elején meg kell moodani: 181 kémiai o&&
tályna:k n m~ak müködésében látunk évröl-évre feJ-

elégítőbb, 
l)an ,,zerény, 
z11nk 'Oieki azért a ·--"Jihisért 
titrak rend~tlen ké'teé~~~aJ[l1l!ll 

rendezé&i és 
befeJdetést 
sem ttlslik um1m:ll"t>e. 

,;,4 fl1/().at~~~~.erisz 

la8ztáBt ondja máe helyen a jelentéR -, javulást 
ellfkészületben lévi> gy(Jgy~é8~ törvénytól .,,..-nmrun.m 

Mindenesetre üdvös volna, ha ennek keretében 
dés törlénnék, hogv a gyógysurtár megfelelő elll 
zéséről - alkalmas épület hiányában - me{lfelelő 

GY. SZEMLili INI. 



rlozat mellett c1 közsé11 goruloskoclni larlozzél.·, Jw " 
gyógys rtar tuúl.:ocJ.ése Qlt küzérclek." 

lgu 11. ez eg~ mogért.öbb, újszeru hang felelős álhí~r 
ba.n l 'o t n~ ezo rósi'.érol. Ho~n .m lehet fokozott, sot 
tuJrokozott igón)ox•kct timwsztani peldául a gyÓ&Jt>ZCr-

. J1 l) i&..gckct illetően, mikor a magyar falu laká& 
VI ui mcllett u g) óg~ swrósz Jn ukr.un egyetlen 
t4zobábó álló üz.lethd~ i ght.'Z ilS alig tud jutni, hogy 
!Wlját la IJYomorút>ágairól oo is ISZÓljw1k. 

Év k óta huatgoztutjuk: hu 'auunelyik. községuek, 
un ~;ziiks.ógc, ám goudo~>kodjók megfelelo 

lyil!légckrol. \'ug) ha ez nem lchetl:;ógcs Ó8 lL 

z ~SZabad vállalkoz~i kedve kell legyou egy
) w rt ur ct· igáliLs i motorja, akkor a kö' e

t kell az o chetőségcihez, a körülmén~ ek 
udot sng ihoz anyu.gi teheni..'ielöképes.r;égéhez sz.abni. 

\' airuni haso uo e1goudolfusa lehet Scliulek profl'!óZ
szorunk, amikor futolag megcmhti: nem 'iOlna-e ecl.
szeru u kin e to lill n~ ek szempoutJaból a gy ogy zertára-
knt · .3 t~opol"tra os.ztam V ki meri 
mond mi! N em lehet c.uoti08 a több-
N nze er pengő fcwgalmu éppen 
csakltogy c1 meg l:laP.~.s.t!ft 

.Mt Htlmu, mt.>.glqmek a jelen 
ego~zst.1gilg~ i politikulllBZámba 
mcgállapítíuo;a.i, nwrt azt bimn 
lód i hcl)?..et.ét hi v uta. 08 oolyek 
mint. n muLtbuu. 

Do most lu~suu.k néh y a jeleutét;bol. 
l\lindt.m kclőtt mcgotudjuk, hogy 1M1 é'i Vtlgén 1.723 

ub g) og) zorkulonlegesség. 1.832 db vegyileg egységes 
összctéto.lu gyó~ zer, 965 db kommerszinjekció, 45G dh 
homcoputhiá.s g~ Óinwr.er, 148 akteriológiai k' 
~;zít.móny e végül 66 db mény vo t forK~n 
!omban, melycket forgalo b a csak viazonteladok 
nuk atlliatott el. (Th utóbbiak 1:öw tartoztak a Fonnu 
Inc Norma! eloiratát ko eto koszítmenyek, tunel) ck 
194::! január 31-ig voltak forgalomban tarthatók!) .Az 
crz össze11 tör sküny •ezett készitmények száma tehát 
1941 december 31-ht 5.190 voU. E.7.ck ellonőrzét'lc, engedé
l~ ezésc, áranak< megálJ.a.pítá~;a sth. u k~miui ~l-tál y 
egyik főfeladatá.t képezte. 

A komia.i VIÍ.mg'áLatokrol HÓl ó ö~ZC8ítő kimutatás sze-
rio t 1941 ben t)ssu.esen 5.497 sgálatot 'égzett az OS7.tály. 
Ebből a legtöbb a U1JÓU1J ekre etiett (3.601 db). Gyógy-
aa:Eff'tol:irak helys í ni mlé n 926 ' izsgála.tot végeztek. 

vizsgálat aráll !..r alacsony szinten mo-

tb a tábLázat v}.sezameuölcg 
1932-l.r tatja a vizsgátatok foko-
mtos m llke4!Witel(lfl ... 1íen m k 1.593 vizsgálatot 
végeztek, ma pedic uereeére elllelke--
dott a üzsgálUJt.ok ma. 

.. ~r~ekel bennünket: a me.gviZBgált ary6gyazorek kö 
zott unben \Olt a kifogcis alá eso gyóoys er k százn-

lék~ZlÍunn' Errol 
lág~ítá~t: 

n ok n~ ÚJ tan 1k t h i 

Él' szám 

193t 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

J'j J/tÍ/t N 

l.:J.1i 
1.641 
1.778 
1.832 
2.491 
2,81!1 
2.!-127 
2.fi4:i 
2.:ms 
3,fi01 

15,5% 
1.),9<'o 

a 

Az eredményt kecll'l'ZÖnck kell mondani, hn tekin
tetl)e \t'$Ziik, ho&J n kimututas utolsó 3 é\c mcír hcí· 
borti.~ esztendőni!k szíunít, nm ikor is a g~ óg~ ~;zcrkön~ d 
minOI'iégu m )~tgok het~z •r ' 1 már kezdett twhézségekh • 
ütközni. 

l\lég johl1an ;;;z mhetiínik n kt>1hezo crednu'·n~. ha a 
megvizsgált Y.I/Ó,qy~ erl.: iilönleyes~i!lek kifogásohisi 
arán~ számát tekintjük. gz a kö\ etkezu kt',pet mut.atja: 

,4.~S~ 
új nyomtatvány árjegyzeke 

Érvényes 1943. február 1-t61. 

Félíves OT!, OBA ,ag~ F~~ 
séges számLa (kul o'. h l o) 

Egés-zíves OTL OBA '. l<' g~ 
séges szám (kul '.b ) 

Posta BBI zarnhl 
Segítóalap sz l t (fehÍ'r \. zö l) 
Ka zalap n.tlq' ~tloku 
Kasszalap kicg1 alakú 
Leltár (külső v belso), 1\lereg 

köny-, J)e,fek.tus kön~ \, Ln 
boratórium i munkakön~ \ c~ 
Vi?MCálati napló Í\ kb •n 

Defektus köu:yv, Mér{ gkhn) ' , 
Laborarori um i muukakiin:\ \. 
Vizsgálati na:pló 100 oJcLnln 
könyv 

Személyzeti nyilvánt.nrtó (G). 
vagy S. jelű) 

Személyzeti ki- és beJei utö 
i bizonyít\ atlY 

urlap 

AlaJp 
Kartontáblák ('elM~N!lueti 

\asárnapi nyihatu i) 
v. 

10 db 

10 dh 
10 db 
10 db 

100 dh 
100 db 

10 h 

}.db 

10 dh 
10 dh 

l db 
l db 
l db 
1 dh 

db 
100 

l db 
TaJ'Italomjegy v r 1 pi l 

dithoz l db 
Felszólító l vél (1. vagy II.) 100 db 
lnt~ulin 'ién)" 10 db 
lllSulin nyilvántartó h 10 db 

. o 

.GO 

2.80 

l 

Külö~ · tak a l db 
Gyorsta.Ksa V'fn. kiad. (l'lfogyott) l db L60 

.06 

.12 

-.i 8 

Fenti nyomtatványok beszerezhet6k 

.:16 

liO 
.48 
.40 

3.60 
2.40 

-') ··-
3.:13 
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ó muukaerok r · oni1i és leg
á,; leb t. l m rt dolog, hogy 

·ve-~;t.; Schulek prof rt. a nap 
~IJIII-~Mrll~ ltol 1g leb talá 1 

A. ve to peldáJ ogylátszik eer 
bb1 ti8zh i l ore i . 

Kulón figyelmet érdemel, hog~ a halasztást nem 
turö mindennapi rnunka mellett az ~ztály személyzete 
időt tudott ~>mkítalliÍ magának a tudomáfty~ kórdések
kel "aló foglalkozásra. 1941 ben p, u k >miai osztály tag
Ja·nuk 17 clolgozata jelent meg a hawi és külföldi tudo-

mán) Oil foh óiratokba.n. Azonkh ül új analitikai 
r okat dolgoztak ki a legkülönMzőbb kémiai 
tok Mámára. 

• ElolvasvJl a jelentést, bizon.yos el nem tivkol 
b&Bke&éggel 8'0Jldolunk arra, hoa' közegésr.Bégügy 
e nagyfontosságú intézmén~ének az OKI-ma~ 
egyik legjelentös.ebb tényewje: Schulek prof~. 
rainkból nőtt ki. Tal.állll ennek 'köszönhetjük. hotrY 
nyi megért~Hel YiMeltetik IH)rr•'1Jll"Oblémáink irá. 

Dr. Szász Tlha.-.. 

Az első magyar szaksajtó 
aranyéremmel tüntette ki 

kiállitás zsűrije 
a "Gyógyszerészi Szemlét" 

A városligeti Műcsamok impozáDB épületében ja.
Jmár 28 án megn~ itott eleő mag) u Szaksajtó Kiállítás 
február 2 án bezárta kapuit. Méreteiben nagyarányú, 
kialHtáei anyagában mt>glepo er gszemléje volt ez a 
magyar sza.klapokn.ak. 

A kiállítás mindt>u napja mozgalmas volt, Ren'l 
k1vül sok belföldi ~ külföldi látogató kerellole fel, azon
kivtil wt.ámos i kola növendékei tettek látogatást a M.ú 
,. amokbwn, hogy a tanulságos és ismeretterjesztő ki
álllitási an) agot megszemléljék. A helyszínen felállitott 
postahivatal szántérJ rekordforgaimat ért el, ami érthető, 
ha tekintetbe ,;eeszülc. nús.zer.iut a kiállítáe területén 
feLadott leveleket. ~pokat stb. szep kivHelu bélyegző
lenyomattal M.tták el. 

ÖflsW8on 17 ll8CY terem fala mentén, muvésziesen 
mt'gtervezett és elrendezett táblákon vonult fel az 1.141 
magyar szaklap re1,rezcn n kiillli d. • auy ga. 

A gyógyszerészet a XI. téremben kapott helyet. a.z 
or\ os i és más eg' zségiig) i vonatkozású szakla1)()k kö
zótt. A kiállítás ezen részéről címlapunkon közlünk 
ft n) k 'pfehételt. A baloldali tábla a "Gyógyszerészek 
Lapja", a .,Gyóg)szerészi Közlöny" és a .,Magyarországi 
<• ~ ógyszer~ Egyesület Hivatalos Közleményei"-uek 
anyagát mutatta be, a középsö táblán az immár 80 é,;es 
"Gyógyszeré!ni Hetilap" állította ki érdekesebb és neve-
7RUM!ebb régebbi lappétdá.nyait. 

Lapunk ismert propagooda leveJewlapjának meg
nagyJtott zím1es plakfi.tja állt a Gyógyszereszi Szem.le 
hatalmM - 3 méter széles táblájának kö.zéppontjá
ban, mellette ügyes ehrendezés.ben a szebb kivitelű fedö
lapok illu ztrá.ciói 80rl\koztak fel. A lap belső tartalmát 
tartotta zük!légesnek a kiállítás muvészi rendezösége 
demonstrahú. ~Iinden jellegze!M rovntná ott volt a 

: "Szakpolitika" .. Riportok" .,Hivat.alQS 

- "Híra.n~ ag" .. Tudomány és Gyakorlat" - ,.Hu 
stb. felírások kíl!léretében, ÚtrY}logy a kiállitáB 
gyógyszerész látogatói is szem1ét'tet6 módon nyertek 
tekinitést a Szemle ~o~ába. Töliink távo 
szakkörök kifej~ JUttatott véleménye s.zerint 
zsuri a macYar j 6 ecyik legszebb kivitelű 
numának értékel GJ'ójryezerészi Szemlét. 

A ezaken~.berek téPzlnnüvészekből álló z 
alapoeran megtek' a 1tá8ra keriiJJt any 
és döntött a díjak és ~ oda.ítéléséröl. A 
határozata jóváhagy aél:jából a felsöbb hivatal 
rum elé kerü~ így eredlményt ~k a jóváh 
után fogjuk megtu,loi. 

• 
Lapsártakor v a hiri. ho«Y u első H 
n'&r Su.baJtó iú .uirlje a ,.Gyóosz 
rial Ssemlé ... t a 1l r em m e l tilntette kl 
Mécls esak érdemes a nlalli&t és fellidéBt tisz 

hittel .ol.ábü. 

Bismut/Jum oxyjodafum előállítása-
85 gramm natriumacetatlo és 15 gramm 

hengerpohárban 250 kcm ví~ oldunk, ha 
filtráljuk és \1Zfürd6n körülbelül 80°-ra melegítjü 
42.5 gramm neutralis bismuthlllit.r.atot 45 gramm · · 
és SO ccm víz elegyében old unk'- és emu oldatot l 
álla.ndó ke,.erget~l az előbbi oldatha öntjük, m 

a bismuUtoxyjodid YÖI'Ö8baroo csapadék al 
" ... ,,..."~,,áHk. A <fl!Lpadékot dekantálva víu.el m 

majd agyagon 40° 

Calcium acet11losalicuUcum előállítása. 

25 gramm acetyliealiicyJI!Iawat befedett heugcrp 
ban 125 ccm metha.Dolban hidecen oldun.k. ll gr 

A budapeetl Mlesarnok látképe, ahol az elsó M~ 
oar Onúcos Szabajtóklállitást meprtották. 
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A tithl•ÍZat megt'igyel{•sekor szembetUnő az, hogy az 
al um ini um meg-ha t ú ruzú,;sal kupott ert•dmény h~m~·ege
<'11 11U.gyobll, mint a Gyógy:-zerkönyv eljárásával (kii
lüni.A~rg·: I. 12,1:>%, 11. 11,(i4'ií:) nyert. Euul'k okút kere.<;ve 
elöszÜJ' az izr..ítúsi Hwradék llliCdves~ég szívásúra gondol
tam. l•~rős nethess(·b~ZÍ\Ó lmtúsú t•x,.;ieeatorban tartol 
Iam a tégclyt az aluminiurnoxytldal s így a kiliűlé..,; 
11 t ú 11 meg·món c. majd a mérést néhúuy óra, mulva meg
isml>tPho (ez idő :tlatt. cxsiceatorllan tartottam a té
g·p[yt), aLig vúltoz.olt a trg·cly, ill. a csapadék súlya. A 
HPdn s:-.ég·.,zíYús tt•hat nem okozhatta a nagy kü
lün,bs{•gl:'<t~o 

7!'llltcrl'tl's az, ho~.IY a.'l.J Alumiuium acetic. tartaric. 
sol. IH' pÚ rolúsa kor erős t'>t'eka v szag érezhető, pedig n 
k{•sr,ítm{•By sz.nhaü t•eetsa\'Ui vagy egyúltalábau nem, 
'ag~ t>t>ak igPn ki~ mcnnyiség·ben tartalmaz. A bcpáro
llts :ti a t L l' It ú ,·ozú mtgyBJCitu.y i.ségü ec<'lt<tW elgondolú
som szt•J·iut a \'Pgyiilethől ~r.abauulllat fel. Ennek iga
zolú~{tra a kii\·ctkt•z.ő kís(•rh•tt•ket végeztem. A készít
lllény hepilrolúsu é.- ki,.;zúrítú.-a uiúu kapolt kristályos 
Ill:tr<tMk 'ahtlllPIIIIYi at·Ptat reakt·iót adta. (konc. k6u
sa\·, l'erriehloritl stb.). 'l'chút kötött ecotsavat a kiszári
toLL marad{·k tartalmazott. 

lU gr kés:t,íméuyl bevúroMam és kiszárítottam. A 
maradl'•kot oldottam desztillítlt vízheu úgy, hogy az 
olda t. ö,•,, ze seu lU g'l' volt. (Eredeti mel1llyiség.) Az ol
dús f•lő,..,ziir e:-.ak Zll\'<ll'O"an nwnt yégbe, később az oldat 
ltlljesl 11 l'l'llis:tJ!ult. ll a a U yógyszerköuyvbeu előírt, ú. 
11. kolloi1l próbÍl\'al vizsg:'tltam ~IZ ohlatol, ~Ikkor uzt ta
pas:r.(allanl, hog;~; riiYidcst•n (~ pert') or&en csapadékos 
lt'tt. míg az. ö:-.-zehasolllitú,.;képpeu vizsgált Aluminium 
lll'l tk. !.art. KOl. (Hillelyből,.JO g'l'·OL vúrologtattam bo) 
lll'lll vúltozott :!O Jl!'l'e utúu scm. 

Az. oldut. vízl'iirdün llll'ieg·ítvc J'Övide~eu megzavaro
soelott (kalium .sult'<lt nélkül is) é..; hoss:t.abb ideig tartó 
llleleg·ít{•s 11lÚn gyellg'l) t'!'t'Íl-ia\· ,szagot (•reztl•m, 1ll.Íg 'llZ 
ö,..,sz.eha..;onlító késr.ítmény víz.fünlőn meleg·ítve !IlOOl 

YÍllio:wtt. l>s léuyeg·c·sen l'I'Ű>'·Phb ec·p\,•;av r;zag·ú volt. A 
melc~dtéskor esapmléko~..;{t Yúlt folyadék kihűlés után 
las•san isméi l'cltisr.tull. l la szalnHl láug·on lorraltam a 
G ~·ógrszt•rköuy nek meg-felelő készítményt, akkor erős 
Pt·ot.sa Y J'zag hlctkt•:t.éso mellPtt a :r. ih t•savacléko~-> l cit 
&.< kihülés után fcltisztult. 

l\Li11d!':r.en ,il'lcnsí·g·pkl't llll'A"fig~·l'lY<', Yalósz.ínünek 
tartom, hogy az Aluminium acetil•. tart. sol. melegíté.-;c
kol· homl:'tsi folyamat mPg·y \(~g-lw: az alumin.itnn aceto
tartarat részbl'll elbomlik (h~ drolysb) és aluminium
oxyd {•s borkősaY HH'llt•lt C!'t't~-'av kelt>! kez ik, mnely a 
HWlt'gíl(,skor PitÚYo:t.ik. l•iz u bomlúsi folyamat reverú 

BONMENT 
ná t havatta k itűnő 

Kapha~ó a gyógyszer6rúnagykeresked6knél 
és a készi~ónél 

Bontha lenő "Klauzál" gyógyszertárában 
BUDAPEST 

GY. SZEMLE 1943. 

hilio;, ha az eretsaY a ho~si'.alllarló mrlPgít{>ssel (hepúro
lús) m(·g· nem púrolgolt l'l (kihiil(\s utúu a~ egyszer fel
forralt folyadék ismét. feliisztul). A g~'Ógyszerkönyvi 
nwghatíu·or.ússal a ké"zítmt'·u~ t :-;ZÚrazra várologtaJ.iuk, 
tehát a feuii bomlási folyamatot. eg·yirÚn;\'Ú\'Ú tessr.iik 
az ooctbav C'lpárologt.ntitsfl\ al. A kiszúrítoli HHtra<lék 
tehát 'lliOm felel meg az almuinium aectot.al'larat alábbi 
szokásos képlotéuek, lwm•m l'cct<>a\'-Wszteség lép fC'l. 

COO ------------- Al ............. OOC.CHs 
............. OOC.CH 

CHOH 
3 

CHOH 
CQQ ...... ________ Al .............. QQC.CH5 

... ··· OOC.CH3 
Molekulas Líly: 438,11. 

Döntő bizonyíték volt ,·ir_..-;gúlatailll "orftu a mokku
lából kilépő ecetsav vesztet'ég-re a hydrog!'nionconeent
ratio meghatároziu;a. Bárány a hPI~·!'~t'IL Plkészíteti 
Alumínium acetic. tari. soL hytlrogcnioul'onecntmlióját 
3,89 pll-nak találta u.itropheuol im\ikútnrm\ llll'ghal.ú
rozva. Az általam v izsgúht Hlszítm&n"!r· hydrogcu ion
conceutratióját ülcklromos úton, potmwionwt ril,lb,\ll 
4,00 p ll-nak találtam. A bt•,-;zúrítoti c'~ wtána a.z. erpt\eti 
súlyára feloldott készíbnéon.r 11H ja 4,4."5 \'olt. A pll-rok 
jelentős emelkedése lúnyPgPs l'!'eL-;a ,. veszicségről ta
nuskodik. 

TckinkcU.cl arra, hogy az ceelsa v vc~úeo;ég· valószí
nüleg összefüggé.o;beu áll a kísérlcti körülményekkel (ki.
száríiús idoje ·sib.), u ,;zúrítá;~i maradék ucm tel.ie>:->C'll 
eg-ységes, ezért is ('{~lsr,erünek lútszik és megl>ízhatóbb
'liHk a:r. alumínium mPglm!úrozú • ..,ún .alapuló cllí>uőrző 
mennyileges Yiz.sgálat. 

A lL szúmú táhlúzn.lb:m n.(•ltúuy gyúrilag kósziLc.tt 
almilluium acetotartarat tabletta almninium tartalmi 
viz~gálati eredményét kö:r.Him . .\ tablcttíLk a jelzés ;~ze
rint 3,5 g-r airuninium acc.totnrtnraiot és ezenkíYi.i.l tab
let iázó anyago t tar la lm azt 11 k. 

II. számú táblázat. 

Sor- A tabi. súlya -~- Talált alum. ncet. j Megjegyzés ----
szám gr.-ban __ tart. 

I. 

II. 

I. 

4, 272 
4,196 
4.209 

4.215 
4,231 
4,245 

4,105 
4,092 

:!,594 
3,:184 
:l,U02 

3,510 
3,481 
3,532 

3,101 
3,065 nem felel m<'g 

A gyúgy~zerköuyyiink vi:nsgálati módszero gyakor
lati clljúrú .... Alkalmawi csak a Ba.iút magunk ÍLltU;l (•l?· 
úllított késr-Hmény cllenőr:r.ósénél lehd;, mert a YlZ..';ga

lnt.tal duna hnmbítú~okat (pl. mús ol1lott filk) sem hul
nánk kimutatni. Pouto,..abiJ crl'dm&nyt kaphatunk a. 
fenti a lunüuium HH'ghntitro:r.ú;;i d.iúrÚ$ ala.pj[~n. do tel
jeoeu ponto,;. st öch.iouwtrikus molckulasúb•-t--z.ámitás 
itt spm lehet. eg·{•,;zcn nte-ghír.ható éppPn a molckula J!Clll 

egy:; éges \'olt a miatt. V l. német g·j·ógyszcrköny\' 
kommc.ntín·.ia llll'geml iti, hog· y a Liqnor .Al n mi•!l!i Hl' cl. 
tart. l!u·talma 'll~n fplcl nwg eg~szcn a képlelnek. Yaló
r;zínülcg az almninium r(•szbcn kolloid ,-ag~· komplex 
formúban is jelen yan. I•.izért uehóz n 61ikhiomctrikus 
r;r.úmítils. Teljesen megbízható. pontos eretlmé1ryt csak 
úgy lwphahr(tJtk. lla nwg;hatúrozuúnk az alumínium 



m llett z acetat tarta 1111at is. Millllenesetre az alumi
r ium tartalom r~ i) zefügg' hon áll a készítmény 
ha tásértékével. 

lm 

• 

(Vége.) 

01Jii>I1Jfl~"' póh erein k listá
t hzé11e szeriJtt.t 

be, amelyiket jó
ert, Itanem az ere 

rekkoromból. 

de 

meg-

•HIR EK• 
Halálod&. Megrendülve vesszük a hiri. hOCY 

dr. Medvig1J Ferenc nagyváradi kartársunknak; a f6-
rondibá.z közelmultban ~álMztott tagjának feleeéae 
szül. kisvárdai zokoli Szokoly Irén, boldog hAzaaaáP.
nak 34 ik év ben február hó 4-én rövid szoo.vedée után 
váratlanul sllhunyt. Dr. MedviifY Ferencné a bih 
megyei közélet épp oh ismert es szeretett egyéoisége 
volt. mint férjf'. Minden hazafias meKIDozdutásban 
vék ny en rész h t>tt Ílll:Y a megszállás alatt, mint a fel 

abadulá8 éveiben. Vég~telen kedvessége és egyéni sze 
ret treméltó!'llÍga a. kartársakkal smmbem is minden 
időben megnyi h án ul t. Huséges élettársa, megértő ba 
rátja. igazi jó szelleme 'olt férjének, akit kitartásra 
buzdlitott az eleHet g é' eiben. Fehruár 6-án - mutt 
szombaton d lutáu temették el Nagyváradon az ág. 
ev. egyház rtartása szarint Na~tvvárad lak088áglmak 
igen nau resz 'te m ll tt. Halálitt t>lőkelő rokonAág 
gyászo ·a. A n11ásszal sújtott családnak ezúton küld}ilk 
6szinte együHér 6 részvétünket. Mult lapszámunk 
han ~k rövidfm emlékeztünk m~ Mé~záros József 
boróczi (Délvidéki) kartársunk haláláról. Utólair vet
ttik még a kih: etke?.ő él'ltet!.ül~ii n ket: "N rugy Tészvét 
mellett temették el a folyó hó l én elhunyt M~szdros 
Jóuef boróci IO'Óil:YM..erészt. Él tének 48-ik évében. leg
jobb életereiéhen hagyta itt nej 't és három kicsin v 
gyermekét. Mészár08 József a. délvidéki gyógyeu.eré
fö'TA'kmek egyik o1n:lopos tagja 'olt. Úgy, mint szakem-
bert Ás mint k' h~ magyart bátor helytál1Méért 
tiMtelet és retet vette körül Ell:Y vadMza.t aJkalmá 
'al erősen átfázott. de kö 1 t. mint rr ~ 
rés.a úgvezólván az utosó percilf 1 l!kiiBmereteeen telj 
~;ftette. Cea.tádia eleget tt utol!só kívánsáat"nak. hogy 
/Phér munlwköpen 1ét b temessék el 1 elP. A. gyliAzme
nt>t alkalmá,al kivC\ 111ltak a fl'onthar(•osok, a tú7..olt.6-
sásr és a 'a tlá"'Zf\ltv~iilt>t t&itjai. A g~ ÓgytS?.erés?: k ne
'"éhen H or1•átlt Zolfán ilerny~i JO ógv 7.erész. a blljtár 
sak nevéhen dr. Hatta Péter kiizi~>srvzö hlt('súztatta el". 

Gvó«y&zertár mepvltá8. Lá ár Dezs6 cógy
szeré a 'r Ném tln.d köz.~he !'lngedélve7Rtt 
gvóu rtárat •. SzP> t Antal" hoz címe~e metrnyitotta. 

,{;{ irmai József R'"' óll:' <q. rosz a r~ zé r<} Visk köz '~then 
(Miál'amarM m) en~terléhe7.et gyósrvszertárat megnvi
totto~~ A'Z új ,eyósrYI"'~ rtár 111 "M~áltó" hoz 'an dmf'zve. 

UtiTan ak átndta a forg-alomtwk .. Sumt Kata.tin"
hm: cím7.ett sz6dlif!efi (Pest m.) It) ~11:\szertárát Wenk 
Béla kollegánk, a kendel'CSi 10 Ó«YWLt\rtá.r volt bérlóje. 

A szesz árának óJabb mearallapftá.&a. A M. kM-. 
.-P.P•~'7.iilvvrnini~JZt r 1000 1943. X. h P. M. st.á.mú rendel 

,.,-"'!!a/i~, ... r IIZ flii:Yedáru l ooJfölf1Ön forg8l}Omha borott 
ell!ldÁ i árát (foraralmiad6-' á ltsággal együtt) to 

drul}unk, de 

(P ~) 

~::r::m:~.r.a~&U'V"L·At'lWKbf>n á1Janftofrta. JOOir: 
Jl'tw'I.RI111ll"1 10-2.') hl ig 1795 P. 

J!;e:res-kedlielrrni árát uedigo 

GY. S ZEMLB 





Egy sapkányi mosoly a diákéletbö l 
n. 

Wlinkler professzorral több derűs eset történt. melty-
hől kettőnek m.aga.m is szemtanuja vobt8illl. . 

Mindkettö a prakszi-vi7.Sgá.n történt az Aggtelekt-
ut.cában. • Vi71Sgá.ztak a kurzistá.im - akkoribrun kezdtem ol n 
ta.nítá6t sén ie ott druklkoltam értük a padban. 

Kiswlítja az egyiket. 
LegelElŐ kérdése a kö,etkczö: • 

Nos, hallott-e már valamit a Ludolf-féle számrolf 
A kérdés nem vágott éppen bcle ~L vizsglll anyngá.ba, 

elvégre kémiából kellett a gyakornoknak vizsgá.wia, d~ 
az ilyen ,.kisiklás" mÍ!ni<lennapos volt. A profe88'ZOr WM~ 
vesen siklott ki a földrajz. történelem, éLetrajzok, orvost 
témák ét~ más számtalan tudományos ág területére. Igy 
jutott el most is n Ludolf féle S?.á.mhoz. 

A gyakornokom azonban nem jött zavarba, hanem 
mC'li!OOn rá' {tgta: 

- 3.14. 
Ezt minclenki tudja - váLasu.olta szivarja. mögül 

Winkler profesazor - még a bukós is. .Az intelligens 
azonban legalább négy tizedesig ilmeri. Maga úgy lát
szik nem tudja, csak kettőig. Bukóal 

A.zza:l felállt, odadöcögött a tábláboz és felírta a 
Ludolf-féle számot négy tzedesig. 

A ta'lliÍtványoon gyenge elégsége6t kapott. 
}<'iatal 'ol tam még akkor, tele ambícióvall s igen 

hántott az ügy, mert a tanítványaim előtt benne IDill

radtum a pácban, elvégre nedrem már ismernem kellett 
Yolna a "forsz kérdk6ekef'. 

Egyiitt laktam 111DlD81kidején egy müegyetemista ko
m.ámmal, akinek elp&Jl8szkodtam a dolgot. 

Sose lnístílj, öcskös vígasztalt - lefőzzük az 
öreget, nz én könyvemben megvan hét tizedesig. 

MáAnap minden tauíbvámlyommal bevágattam a 
Ludolfot hét tizedes ('rejéig. 

~..s 'árt&m ollC&Ilrkod:va. 
A harnnadik napon az egyik vizsgáz.óm .,bekaJlta" 

a kérdést. 
Ir el a Ltulolf féle számot. 

es klll)llllll<»l fel is írta hét tizedessel. 
w· 'ában megdermedt a eeivar, maga elé 

tá.n a táblát nézte, egyetlern szót sem 
i. 

Bllliil*mt kajánul dörzsöltem a kezem a padban. 
dllllmfM:It C8Mdben véere megszólalt a profe86wr: 
KO.~om. Kltült6. 

kitün6t a tanítványom s attól kezdve 
kérdezte a viZIIg'á.n a "Ludolfot". 

• em e(U másik tanítványom, aki amerikai 

E B A G A 

fagykenöcs 

Dr. Bayer és Társa 

magyar leány volt. Szülei gyógy8Zeníszi pályára akar
ták adni az óh.azába.n, ezért. elküldötték praks.zinak Ma
gyarországra. 

Itt a kislány hét évig dolgozott a patikában, de n 
magyar nyelvet azalatt eem tudta meghmulni. 

Bicsaklott a IJl!Yelve rettenetesen. És lusta volt a 
v~lenBélri&'-

Nem tudtam bel1008urgatni a kémia nemes tudomá-
nyából a világon semmit. 

- El fog IJukni, meglátja - ijMztgettem a gyereket. 
-Nem félni! Nem félnil Fogom motulani, hogy 

ro.~szul Ileleszél nyelvem, nem liáttiolok nkkor - feleselt 
YÍSS.$ a hölgy. 

Eljött a vi7.BP napja. 
Amikor Winkler apó kismólított.a, a gyermek oda-

szólt amerikai közvetlenséggel : 
-Nem tudok magyar nyelt• rendesen. .. 
- Nem baj. Milyen nyelt•en beszél1 
-Angol. 
- Jó, akJror angol nyelven fogom 1·iz.~gáztatni -

válaswita némi dölyffel a professzor, majd a hahlgató
sághoz fordulva, folytatta: - Maguk ne is figyeljenek 
ide, ezt a beszédet csak ketten fogjuk megérteni, a kis
asszony meg én. 

Es elkezdtek angolul diskurálni. 
Valóban nem értettünk belöle egy kukkot sem. 
Elltársalogtak néhány percig, majd a kisasszo.ny le-

libbent a helyére. 
Levizsgázott. 
Megkérdeztem tőle a végén: 
-Hogy ment1 
- Oké! &n nem tudta kémia, a professzor nem tud-

ta angol nyelv. Kaptam kitünó. 

• Igy is lehetett annakidején viZ8gázni. 
(Folytat juk.) 

Dr. Sellei'L 

ULTRASEPTYL·UREA, sebhintapor 
Tarta11HZ 40'/0 Ultraseptylt '' 60'/e carbo•iclot 

Fertőzött '• (ert6i61re gyanús •rulések, g6zphlegmone, égési sebek, olsz6rfekély, decubltus, nyilt törések, 
gennyes folyamotok helyi kezelésére. A szöveteket nem lrgotjo, nem mérgez61 

12 ''71 .... eN4eti ~l C H l M O l M 



Gyógyszerész urak figyelmébe! 

l fagyapottal töltjük ki, vagy pedig ba ·több áll rendel
kc-&é~re, úgy ezeket <"'gy nagyobb faládúban lehe•t vas
úton is címemre elküldeni. 

A gyóg~ szPrész urak iti t.L[ a kartondobozokért fp]
l számított árakat már .a;~; el ö fadobozn•udclésüknél lP

vonásba hozom. 
X apró l ua pra l'g~ re nagyobb nchézségt•k Itrán tu- Amennyiben rmuh•lóskor kart.ontlobo7. hekiildéso 

uom ~L esomugolá!'hoz !->Züksége." karton-elolJozokat be-- nem lehetséges, úgy kérem a1.okat a roHdL,lő gyógy:-;ze
Bzerezni. A fadoboz r~>udeléseknél a2'J utóbbi időbon elő- rész ura.kat, akiknek lakóhelyón vasutállomá..<; is vau 
fOJ·clulí> uéhúny napo" ,szállítási késedelem is emw.k hogy lehetőleg oly:tn n•.ndt••lést e,;zküziiljenck, ami t fa
tuclhltiÓ lw. j ládában gyors.árukfuLt MA V-on tudunk szállítani. Ez 

}l'p]k(•ronn t.<•luít összes vcvőimct, legye.uek segí,tsé- n."m Iwrü ,többe mint a postai szállítás. 
goml'll 11 nPIH;zs{>g· lcküztlé . ..,ébon úgy, hogy az Pf'.etleg 

1 

'l'elies tis~teLe.ttel: 
rend l' l kpz{>"' ii k l'll á ll ó karton csomagoló-dohozoka t ,.;z í-
vc~:;kt•d.i<'lll'k kiivdkcző rt'tHlelésüknél hozzliun poRtán MOLDOVAN LASZLó 
bt•ki.ildeui. A kartondobozokat cgym[Lsba csomngolva. 1 

lch<~t postúzni úgy, hogy az ürc.._<;eu maraclt hé'l.agokat 
fadoboz üzeme, 

Bethlen (Erdély). 

Kishirdetések 
Hlrdet6al dllak : Minden szó 20 fillér, vastag 

~tftvel 30 fillér. Iletöltendll állások e(O'szeri hirde
Mse 6 sor terjedelemig 2 50 peny;ő, mmden további 
megjelenés 2 pengo; 6 soron tul minden sor meg
jelenésenkint külön 50 fillér. Állástkeresők hirdelései 

félárban. 

Jókarban lévö i.abh•ttúzógépct meg
YÍ'I<•IJ'O hrt"'<'k A.ifmlatokat .. Tah
]pf.t.<'t7.Ógép" .ic !igére a kiadó ba. 
kt;mk, 1o,·ábhítási bélyeggel '"1-
J{tt,a. 

Megbizható minöségü ;,; az orosz 
teát legjobban pótolja a .,Súm
.'·mn" ma.gynr i<'n · 20, ~O és 100 
gr.-os csomagoláRban beszerez
hot.ő ar. üsszeR nagydroguLqták
nú.l. Kószítője: VidovRzky István 
gyógysmrész, gyógynbvénynagy
k<•rt'sketlő. RékésS<ámson. 

Dudapest .. Ferd i núTHl gyógyszert:í r'' 
(V., V úci-út 34.) oklevnles, k!'
rt•sztt'll~· urat. Y<t~y !tölg~ l'i mi
<•löhlli hnl{·pr,..n· kl'r<:> ... 

Eladó Youdrasek "A gyógy::;z. gya
korlat k(•zikön) Yo" TI. kiadás.a, 
kötve. Dr. H.éthy Lajos gyógysz. 
Hajdu dorog. 

Budapesti gyó~o·s.u•rtúr bérbeadó. 
Úuttlék 10.000 1pngő. SziYes aján
lntokat .. f'ri kornyék" jeligére a 
],iadóhivatnllm kérünk. tovúbbí
túsi oolyt•ggel Qllátnl. 

Deb~ooe~, B u t ín-y ! st v ú n g'f·ógysz9-
l'l'SZ nr l\l'l't's oskcre~zteny, za
radékolt okle\ ules hölgyet Yagy 
ur<tt Jltaga,ahh fizetés mcllett, 
esriiPg tPI.ies cllú.tá~t is ad. Az 
úllús !ÍJn•ilis eho~ején elfoglalható. 

Töriikszentmiklós .. Kígyó gyógy
l'rr.Prtúr" Öí'JV. Sz1abó lsltvánné 
Úl'IIŐ llliPJőhbi bcJépéSil'O kei'It'IS·Z
t{>u\· fPklös Yt'Z<'·tőt keres. Höl
gyl;k t'K urak .Jjánlkozás.á)t, fizd
tl>si igt'IIYPk {> Plőzö kontli<'iók 
mt•g.itllölé .... (>wl kéri. 

Jászladány .,Ör.an~yal" gyóg;ys7.er-
1úrhnn Hallos :Múrtonné úrnő ok
levc.lcs vagy n l.IU okleveles zsidó 
l'{,J"fi mnnkaeriit akceptál. Fize
tési igények ro •gjclölését kér1. 

Gyógyszertártulajdonos csinos, fia
ta l. 2{).000 pengő ká<;zpénz hozo
mítmt)~tl rende kezö Leánya ré~z~
re 30 éY körüli. köz,etlenül öu
:'tllú.;oclá~ előt! úlló gyógy~zNésr. 
férjei kot"l'"Pk Fényképp~l t'lllil
tott hiznhmts 'YelPket ,.Rokon" 
.it•lig{m ~~ kia<l<ihi\~tliÜt.l todhhít. 

Párkány (Esztergom mellett) Nagy 
f s (\• Ú.ll gyÓp;ysrzerész Ú r a í',Si!lÍl-' 
löt·Yéuy haMilyn alá nem eső okl. 
vagy ncmokl. hölgye.t Yagy urat 
k<'l'l'S miPiőbhi hrlépésrl'. 

Sárvár, Rn.;znyúl, Lajos gyógysr.t'
ré:...,z Úl' lphrtőlcg okle.Yeles kar
títrsnk ~t.i:ínlko úsút kí-ri az t>lőzéí 
kondíció fcl<.>mHíéélé,•el és fiz,e:t<'~ 
t{•..,i igényekkAL Bertöltendő a 
lllllllkntítrs ha lhavonulúsn miatt. 
hi"rrmikor 

J ózsef-ut<"a 56. alá küldendők. 
Fővárosbau vagy kiirnyékéu gyógy

szt>rlúrat vonnék, bérPluék. Yagy 
bPtúr;;nhH;k. .A.iúu la tok Budapest, 
X ll.. Sz qll'r út :12. Bt lll' \.mhrus 
l'Íilll'l' kiiltll'lllllík, 

Jókarban léYö, Hug~·tel.iesítményíí 
ta hl<1itúzú g' L' IH' l kt•n•s megvétl•l
re a, dPhr{>ceui Sz.lnnka) gyógy
~zt•rtúr. 

Vennék budapesti fél JHttikát yagy 
kö7.\ l'lll'll kiiJ'IIYPkii. Saródy Bn· 
dapP~t. ll .. Bogn:ÍJ' 11k<t :;. 

AJlproluilt nklt•\'<'•I<IS ~·y6g;,·sze.ré..,z. 
19:J9:1V. t<·. hatitlya. ulú tartozó, 
hOi'iS'II:lhh rih ith•hh ki~l'g'ÍW~Ckl1L 
YÍtllal. Súvcs ajánlatokait kér 
Pt·l'iS'l'l' Ernő gyÓgysz. De~wecen. 
Vúr-utca ~. Ill. :J. ('l'PI: 28-85.) 

Budnpest (Vf., Király-u. 12.) ,.Tö
t·ii!, patika" ar.olllwli hcl~nésMI, 
{tl]a)l(IÓ ~lllmlmaz:ÍsJ"a kcrl'"1. 
tén:.·. oldt'Y<'IC..<; mnnkatúrsnt ke
res. 

Okleveles gyógyszerész, kémiai 
tloldor. llYPIYtud:'ts-.al, Budap<'"
tt'll úlland6 kondiPiút. \.Hl!') ho,..z
szahb kisPgit.ést keJ"t•s. ~fegkC'l"<'
sé .... PkPt "Bizalontnwl" ,kligé.n a 
kiadó lm. 

~agy pr;~xiss.al l'<'tH1elke7.Ő appro
hlí It z,;i<lú gyúg~ ~z<'t'Ó.'-~1 . úll~n!ló 
('lhL•I~ l/,k.-•dé~.t vagy ktsegti.est. 
kPl'Ct'l a fíiyúroshnn vagy kiirnyé
ld•u, KÍ\'ÍillSÚg'l'H sr.<•mÍ'ly~sf'n 
hl'tlllllnlkozik. .,l!l43" jcligére. 

Nagyforgalmú fővárosi g~·ógys:;:rr. 
!Ítt', li'/.Oillllillli Yn.gy lllÚl'Cill" l t 
he1éJ}é~n~ kcresr.tény ok L g) ógy• 
S'il<'l"Í>szt kt'l'C'JS. A.i:í.ul tokat ,."R~>l 
\"!Íro .... i" .kl igéri' a 1\t:HlóhiYnLll 
ha k<'r<'k. 

fltulaJH'st .. Bé•l,p gy(Jgys 
.Xlll.. Bék<--U•t· 11. (1't•: 49 11 l 
Alhtutlú mtmkatiu·..;at luf · 
ki1;1 g'Íit~)t kl't'l'S. 

Szerkesztiisí-g és kiadohivatal: 
UtulaJit'St. IX., űllöi út 21. 

T: 386--124. (RiY. időn l: 149--86!) 
Felelős <"'('rl tő é adó: 

Komárom ,.Sz"nt T sh·ím-gyógyo;zf'l' 
t:í r''. u<'mf'l'l omhori Zomhon· 
Gf..za gyógysze ·ész úr keres már
t·ius 1-rP i) ktl ·r.tkny. t!'ljp..,jog-ú. 
l<•h!'tíllng n<'m atonnköt!'les. fi ·t 
ta l. jómt'g,iell'l é;;; ü é..., iómodorú 1 
llllill kai\ Ú !'~H t. ~ lt~p{>s lPJt{tt'OZ;Í" l 
miatt t'"i!'tlf'!!' ár nappal !•lőbh. 
\.iúnl:dol, Kc•t .úrom. hr. Biih iis 

VR. ZARZ T lTI Al'tJ R. 
l\f~gj< It n ik m; n \t n "''01\1 h, to 1 

Elöfizet{•si ár: n~>g, cd(ovre 7.28 P. 
" Egy<'S szám úrn 60 fiUér. 

lla:'znc\ljunk magyar gyártmányu: 

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

ALKALOIDA 
vegy6szetl gyár r.-t 

varg~ asi Mútó Em ö l•önyvnyomtlájn, Dnda;;:r.-V'ii'L.'"j'ózscf·ntea 61. - Nyomásí•rt f<'lcl: '·nrg~ n si l\Iáté Ern o . 
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