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* k r·{sJil•k te;;ziink <'legrt mikor n kii
jogfol~ mnodúsi mintM kiizliir~k: 

Muze ká éhá gy6gy azer•azek .um V Z t••••koz6 helyei 

&Y. SZEMLE lt-13. 

A kiilzef formája r•z: 

A N rl!lymélto~átJIÍ Relii!JJJ
mini.~~lt r Crnak, /Judapl!st. 

Bóbt•g 

hely o 

pid~ fl7.1~Íll 

PP>~Sii Pett>r oklen\p;; gyógy
W/.{'I'~s'l.IIL'k (\akik Budapo.:.t, 

V., Zoltán-uk-a :l. szám.) 

/)fi[I,IJ; 

Pesti J'{•lf'r gyúgys'l..cvhr
tulnjdouo~rnk. Ki súh·á,., 
( Bcsz\lrct• nw gy t'). 

a 28:!.200/ HI-!3. X ll L 
B. )l. sz. pályúzati 
hird •lju(•mt~ Pl knp
~·~olntbnn . 

. . . 1lrb. melléklct . 

.A fo/.IJU»>Od!'lÍII]J XZÜI'Cf/C a kii1•l'f/.'I';;.Ü: 

Nagymóltós{~gú l\Linisz.tt'r f•! 
K~.~~clnH'!-1 l ram! 
Alulírott Pffiti PM<•r okl. gvúgys.,Rrt"•s7. huda.petrti 

ln kos ( l'ct!JY: Pt'sti Péter gyúg~azPrtúrtulaj,lonos, Ki~
szih·á·i (Beszterec IIICJ,O'd lakoo;) ezennel és tis7.telet
tl'l hl'uryújtom pítlyii'l .. utomnt tn 282.2110/1943. B. ~L 't'o"Zá-

mú pályá7.ati hirdetm~n~ h<'n meghirdc.tett ....... -i 
,.. . . . . ."-hoz t•Ím7..clt Z(•méh~ iiz.lt•ti-jogú 
g~·úg~ ._zertárra. 

Kéró.;;em indokolú úul felhozom, hogr (ide 
kdl fel.~orakoztatni riil•id<•n, fiimören, L'ihítJOsan és érf
lwfően azokat a mélfái!JJiandó inclolwkat, amelJJekef a 
prí/lJázri kérhe fcímO!Jafcísára fel tud hozni. - Pld.: 
"Töhhg;n nnekes falul'ii tn 6g~ ZPr tílrlulnjdono" vagyok, 
g~ ermcdwim kiiziil {'lg~ ik lll ik gimn'llzistn, n másik 
\' ik gimrmzistn. a harmadik m~ ér<'ttségizik. Kén:r
t('l•JI Yngyok öket hítzoli kh ill x. 'ú roshun hníttatni. 
OyúgT"7A'rtúram é\·i .iöH'dt~lmt• mindüs.;;'l.R :!800 pengő, 
nmelyhől gyermokcimt~t nll'gft•lelöt•n tnníttatni nem 
tudom, mO&t i t•sak rokon1i segítsi-ggel 'agyo.k képi'S 
tu11íttatítsuknt biztosítan i. Pú lyÍl'lAl t ommn l elsösorhn n 
nzt ~11.:eretu.ém elérni, hogy tanintf.zl't~el hírú váro.;ha 
kt•rii h "t•, g~ e-nnl'lknt•wltet{•!"tsl'l jár(, Jll'hézs~<'i me t Jlll'g 
tmUam oldani, sth." Var/.11: ,.Oyóg) zt•l'lúram ol~ an ki..;
forg.almú, hogy a mindonmtpi 11 egl'>lheté~hl'7. ~>Ziikség{'S 
ÖE!s7..eget ~Sem 1udom nwgkt•resn i. K orom 52 ,(.,, <'h ből 
30 éw•t töWitü-m <'l n tH11) ítn é 20 esztendőt t hlxm a 
minden forgalmi úttól m~swt~o el7..árt ki"' faluhan. 
Dr. Johnn államtitkár Ömóltósi't.ga !'>s .a hrltig~; kor
mím~znt által is méltimyolt .,fokozatos f'löll•pé"i eh'' 
alapján úgy vélem, n~m ~ 'l' réu~ telen ki'>rNwm, amikor 
fuLun egy életen át t•ltiiltött idtlm:nt.os kih~<·g&;zt!égi 
s:wlgálat után .a. megérdcml.'ltl'n nagyohh k('lnyerct ké
rem, stb." VrrfJJJ: .A Yilúgháhot·{rhan :iG JuínnpOit töl
töttem a fronton, ott l''lAist 'itézs{•gi t>l·met, sebesülé.-.i 
<'nnet S7...ereztt•m. FmnHHll'l'ns 'ttgS ok Oyermek~·im 
l'•záma 2. Ezek a folyó Ó\ lK'>n kiizthli.skolába kerüln<'k, 
dl' jelenlegi gyógyszf'rLir.nm ige~t zuk j(intlelméhöl 
neYeltetffiiik teljo.~n bizonytalan. 10th." Fo-ntos, hogy 
elfogadható és esetleg mindjárt hi o-n tilékkal ellátott 



i11dokolcat hozzunk fel. A gyÓgyszertár ki8 jövedelme
zoségét helyhatósági bizonuftvánnyal lehet igazolni, a
melJI pid. arról szólhat, ho1111 a gyógyszeresz evi jöve
clelmét az adóhatóaágok milyen összegre becsülték az 
elmult évben stb.) 

Kérésem támop.túára a pályázatban előírt követ
kező okmá.nyok!at Ma~to1om. 

u) a ma&'Y&.r á.Uampolgársáeot ip.zoló hatósági bizo
t~yítvanyt (ez lellet Allampolgársági B•zonuftvány, 
vagy trian01Ji záradékkal ellátott Illetásegi Bizo-
111JÍ t ván y); 

hl leszármazási okmányaimat 6-tpedig: 
l) apai nagyahám szü.letési anyakönyvi kh•onatát, 
2) apai nagyat~Yám SZJÜ.Ietési anyakönyvi kivoullltát, 
3) anyai nagyatyám szü.letési anyakönyvi kivoollatá.t. 
4) anyai uagya111yám s1Jiiletési auyaköuyvi kivon.atát. 
á) apoai nagyszüleim házMsági anyakönyvi kivo· 

na tát, 
6) anyai Jiagy.szüleim luí.za.ssági anyakönyvi kivo-

na.tát, 
7) édesapám szülotési anyakönyvi kh•oJl.Bitát, 
8) éde8auyám születési anyakönyvi k.ivonatát, 
9) ~ü !eim hlÍZa&lági antyaikönyvi khi onatát, 
10) a maeam születtési anyakönyvi k.ivonatát, 

l•) hatósági e~kölcsi bimnyítványt (6 hónapnál régebb 
keletű nem lehet!);_ 

1)) gyóeYszertár önálló vezetbioére fe1Jog081itó oklevelc
nwt eredetbruJJ; 

l) egyetemi indexenwt; 
f) minősítvényemet • . . . drb. szolgálati bizonyítviln~·

nya~; (Min6sítvény-űrlap darabonként 20 fil/érért 
kapható a Szemle kiadóhivatalában.) 

g) rövid életrajwmat a:a abbanfoglalt adatok helyetiSé
gét itrazolk> •••. db. olmná.nnya.l. (.Az "életrajz" kö
rülbelül igy azóljon: 

Életrajz. 

Szül.ettem 1890 december l-én. Na&Jváradon. hol 
éde&IlÚim ügyvád volt. Középil;koláimat ugyanitt 
a Premontrei Fögimnáziumban vége7Jt.em, roajel 
érott.séei utáni a lDI&C'Yváoo.di "Ar81Ily Sas" gyógy
szertárban lettem gyógyi!IZeré.iz gya.kon\.Ok. Egye
temi tanulmányaimat a budapesti egyt>temen vé
geztem, szi.gorlataimat kitünő ()s"zeredmén.nyel tet
tem le, amiről a vonatkozó biaxmyitvá.Olyokat tqel
lókelMl. 1914-ben a moq-ósitá.skor bevonultam és a 
háborút végig1kiizdöttem. Szol.záltam a 6. számú 
vártu~' zászlósi rangban, majd gyóeJeze
ré.ul.é átminösíttettek és 1916 augw;ztu::~ l-től kewdve 

szerész todományos kérdéíle:kben. A vonatkozó ln.p
J)(lldá.nyokat m.rut.én metlékelem. 

Dátnm, . . . . . . . aláírás), 

h) wti főorvosi bizooyítványomat; (6 hónapneU ré
gebbi keletű nem lehet!) 

i) 2 darab nyiLatkozatomat éspedig: 
l) arról, hogy srem.eh es üzleti jog ú gyógyszertá

ram jogosítványúról a megpályázott jogosítvány 
eLnyerése eHetén. lemondok, továbbá, hogy reáljogú 
&'YÓirftnertámm nim.-s. (Ha a toluamodvtwk ,~incs 
gyógyszertára, a szöneg így mudol!ul: "nrról, hogy 
aem IIZemély-, sem reáljogu gyógys"l.ICrtitri jogosít
ványWil nin.CB".) 

2) an-ól, hogy a gyógyszertári jogosítní.ny elnyerése 
esetén ma.gamranétz~e, - a jogo.•ntvun~ különbetLi 
·i.sszavo.ná.sa mellett - kötolezolliC.k t.Smerom el u 
törvény~ rendebk.eW8ek &erint elöírt fizetési kö
telezettségek p01ut.os teljesítétoét, egyben kijelen
tem bennt\ hogy lL kért gyógyswrtúrnt Ól; a.n.n<Lk 
helyi körülményeit ismerem. (.\ n~ ilatk<YUÜ•>k 
"Nyila.tlkoo:at.. t'olírá.s.t Tisclnek, félív papírru 
írandók ~ joghatá.lyosak, ha a nyilatkoro azt w 
játkezűleg két olyan tanu l'/olt írja aLá. akik )IL 
közhivatalt viselnek (jeg~ zö, bíró stb,) &i a tanuk 
a o.yilatkozarot üját aláírasaikkal látják el. Ta
nuk nélkül is j01rhatályos u közjegyző vugy .a já
rásbíróság elött aláírt nyilaUtozat, ha azon n. nyi
latlu)ZÓ a:láírá!lát hitelesító!>Sel látják e\. 

j) hadirokikant, vitéz, ntgy űzhurt•os minöségem ig 1-

zolású.ra allk.al.mus M a 7 41/1939. B. .M. szám ú rM· 
delet 7. §-ában m.egjelölt okmányaima t. (Ezt a po1úot 
természetesen csak azon foluanwclukmtk kell feltün
tetni, akik lwclirokkantak, vitézek, vauy lűzllarco
sok). 
(Az ország határán kívül ténylegt!s katonai szalgá

latot teljesitő gyógyszerészek, ha okmányaikat tlem 

tudják a pályázati határidőre beszerez11i, a következőt 
írják be a kérvénybe:) 

Atz. a--.h. és j. pontokban felsorolt me l lékleteket a pályá
zati hirdetményben m\}Ott engedély alnpjúu pótlólag 
- 1943 április hó l-ig - fogoon benyujtani, miu.tá.u az 
ország határán kívül tényle&'CS katonai szolgá.latot tel
jesítek. Ezek ideig1ene6 póthásúa kat.oow.i parancsnok
ságolD elött kötelező nyillllitJkozatot tc tt.em, továbbá. ki 
jelentettem~ hogy e kérvéoly a~h és j pontjalban tett kij~ 
lentéseim a. ~ minde.nben megfeldne-k és ez n 
nyiliatlkoza.t megt.étMét ikatonai parn.nCB.noksáwom a je
len kérvényen egyidejulee ipzol.ta. 

Kérésem megójitMa melllett vagyo.k Nagyméltósá
godnak 

a belaTádi barbalék-kórházban teljesítettem szolgá.
la.tot. Kitüntetéaeim: brom vitéU!égri.-érem, koronás 
arany érdemkereerJt, sebeaü.lési érem. Van Károly 
~pa~tem i& A vonatkozó igazolásokat kér
vényemhez mellékelem. A formdalmak után 13 évig 
kondicióskodtam. majd 1932-ben családi segítséggel 
megvúároltam a lkü!szilvási személyes üzleti jogú 
gyógysmrtá.rat, amelyet azóta maeam verLetek. . 
Gyógyszertárama t a fele6bb e~nörz6 hatóságok 
teljes megelégedésére vezetem.. Közeégem kultúrá.l.is 
él.eOOben vezető smrepet játszok. Ehuöb vagyok a 
LövéWIJecyesüloetnek, a HONSz beJyi ceoportjána.k s 
ált.a1ában mindig kivetrezn ré&ozemet a 'DIIIIC8m kis 
körében a neJD.7J3tépítö mu.~·ból A 8'&&klapok
ban boaabb tanulmányaim jeleDitek mew uó&J-

Dátum: 1943. februir hó ...• 
mély tisztelettel: 

Pesti Péter 
o/detJeles gyógyszerész (vagy 

kisszilvcbl n6gyszertártulajtlonos.) 

• 
Felhívjuk kartál"88ink figyelniét. hogy a pályázati 

hirdetmény és a közölt )Ilinta betii.jelZése között cél-
saenlségi okokból - eltérés van. 

• 
llleit&e& helyr61 lliYert felvilágositíu. szerint azok a 

kart6.n!ak. &.kik az 1940 óv ős~ -kiirt első töm~ joe 
pálylmton résztvettek és aiki.Jmek okmán)oit a. U 
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minil:izlérium kósőh a~z.al atlta vllisza, hogy "adatait a 
törzslapra fe]jegye:ztúk" és "a Ilályázai ügyében későhh 
fogok dönteni", mo~t uem kell beadják azokat az okmá
nyokat, amelyeke t 1MO /)('ll 1mír benyújtottak és azokat 
a miniszférium fürzsküuyvezlc • .hll1enbeu ezeiknek a kol
!.egúkuak is he kell nyújtani egy tUaúú keleta erkölc:;; 
úiZOII!JÍircínyl, tis~/i/ÜOrt'osi úizonyítrcinyl, az i) IlOUt
han fogLalt két nyiLatkozatot fu; egy kiegészítő minősíl
c·ény/ az 1940 (íszc óta eltelt I'ZOig{Lluli időről. lge_n fon
/os, ho!IY a j"olyamodccínybwt e.~eknek a kollegáknak 
meg kC'/1 <'mlíleni a~r a úelii!IYIIlinis.zleri ikta/ú:suímol, 
amellyel okmányaikat vi:sszalwpták s amely lei?·atúan 
c' törzskönyebe calú j"l'ije!}yzcJs me!} tNw állapítva . 

.hlzcu kollegáknáL íg·y módo;;ul a szöveg: "A fel-so
rolt. uwlLókletck. köz ü l az a., h, d, e (és cset1eg j) pontok
unu foglalt okmányaima i ezút.tul azért nem c.satolom, 
mt-ri Xagyméltóságo(l ..... /ll. }.l. r;z;ám alatt ezeket 
az 1940 Ös?.Ón ki írt orl'izÚgos pú\,yáza t alkalmával már 
törí'~.,köurvc.ztclui kegye,.; volrt." 

Fol:. amod u i lt'he-től('g <'!J !J gyógrt'wrtárra kell, eset
leg· lelwt két-húrom gyógyszert.úrra is. Az 1940. évi őszi 
p{d•yúzuluúl \'olLak ~urltu'sak, akik az Ö,l:!!Szes jo,gokat 
megfol:.·~tmo(tták, mikor azutát~ egy kisebbet megkap
tak, olyan indokkal, hogy .a lwlyi viszonyokkal nom 
Yoltak ismerősök, a jogról lemondottak. Ennek elkerii
lé.,·e cNjcílJól kh•ánjft lnt'!J a miniszlérium az arról szúlú 
nyilatkozatot, ltoyy folyamodú a kért gyógyszertárat 
<;,, wtnak helyi köTiilményeit i.~meri. Azt ugyanis nem 
lehet 'alószinünek tartani, hogy "az ös-sze;; jog·okat·• 
megpúlyázók ulitul a :!! g:.·ógy:,;zertúrat a rendc.lkez.é:n·o 
id ló :m u ap ul a it vógig.iúrtit.k. 

A kérYényt Pgész íve,.; miuisz.terpa}lÍJ'I'a kell írni, 
l.ehetők·g íróg·t'•vpel. A tcrjengő~-;éget keJ:ü.]jük el, mert 
ozzcl <·sa.k felesleg·c.s nmukát udunk a referen!:>oknok. A 
kérvényt köZI'efleniil a m. kir. belii!Jyminisztériuwi 
(Budapl-.st, I., Vár, Üri·u. 49. J:;z.) iktató hivatalhoz kell 
Ilenyujtani akár szemdyesen, akcír ajcínlott levélkc:nt. 
F:: utólJ/Ji eset/Jen a feladúveuényt a kérvény másola
lcíNtl c'!l!liilt jó/. őrizziik meg. 

A kérn}nyro a folyamodott hely lakosságáTha.k sut
llta swri n t a kö\'!~likl'zÖ ö-.sl..(•g·ii okmÍIH)·bélycgot kell 
I'Plvagasztal1i: 

;)000 lakosig· 5.- P., ;>-100.000-ig 10.- P., ezen feltiil 
l:i.- P., Budapc;;i 20.- P. TöbiJ helyre való folyamodás 
c·.w•fén a [Cf/II0!/.1/0b/J lélekszámú ltel.ltllc'k menfell'lő ös.~
s~e!JÍÍ IJétye!}ef /.'('/l /err)ni . 

• \ nH•11éklt•tnkrr, ha a.ZJokon ]('galúhh 30 l'i!Jér é,._ 
tt'•kíi t)kmúnyb(•lyeg nint•s. 30 fillére"; okmúnyuélycgeL 
rugaS~:-J:t.unk. dr. Szász Tihamér. 

Pepsinum Hungaricum 
Ph. Hg. IV. Dr. Rex 

Magyarországon levágott sertések 
gyomornyálkahártyájából előállított, a 
IV. Magyar Gyógyszerkönyv előírása 
szerint fehérjét 3 óra alatt oldó ké
szítmény. 
Beszerezhető az összes gyógyszer
árunagykereskedések utján. 

Rex Gyógyszervegyészeti Gyár 
és Gyógyáru Kereskedelmi R. T. 

GY. SZEM L E 190. 

~-~r.ót 
1'tl ozsonyi prof csszornak a !.:ü zel m u It Ú etil tartolt 

nagysikerű két előadásával kapcsolalúan megemlítet
tük, hogy egy olywt mini:~zteri intézkedés t'círlwlú, me/y 
az Ors.~ágos Közegéiizségügyi lnlézetet felhatalmazza a 
h i ú n y z ú g y ú g y sz e r ek ltelyc/fciiílélic're alkalmas 
( s esetleg a gyógysz,erköny v től is eltérő) gyúyyszcrek 
fel/tas~nálásának cngedélyez~sére. 

A ,,Budapesti Közlöny" január 2ti-i számában meg 
is jelent a 470/1943. JJ. E. szcimú rendelet, amely e térett 
megadja a felhatalmazást az Országos 1\.özegészségügyi 
Intézetnek, azzal, hogy e tárgyba/li lwtcíro.zatail a "Bu
dapesti Közlönyben" köteles közzélcnni. 

A vonatkozó r·eudeletet j ö vő lapszámunk It i vatatos 
részéber1 közöljiU,:. 

* A kari közvélemény állalcí no:; megért és~>el fogaelteL 
Kalán Gyulának a Budape:>t i Gyógyszerész Testület 
vála:>ztlnánya által elf oyattol/ és 1/luyúe L' Ú l ell azon ja
vaslatát, hogy a budapesti gyógyszertárak esetleges 
bombatámadás okozta károkkal lizemiJen közüsségi ala
pon, kölcsönös önbiztosítás útján védekezzenek. 

A gomlolatot minclcn Jvart<irsunk helyesli cis a llll'!J
indított akciúhoz a 189 budapesti gyógyszertár köziil 
183 rn á r c s a t l a k o z o t t. 

A kari indolencia jellemzésére megemlítjük, ntiszc
rint annak ellenére, hogy egy ilyen önbiztosítás l'ala
mennyi érclekell gyógyszertúr előnyél és úi.zlonságál 
szolgálja, mé[lis akadt 5-6 olycm !/,IJÓ!JYs<ertár, amely 
a testületi lwtátozalot neyli{Júlja, s tüntetőleg lfh·ol
marad a közösségtől. Számtalon I'WTiáciúban tapasz
talhattuk rmís téren is, IIO!J!J mincliu t•un C!/Y réteg, 
amely szeret /,:ülön utakon járni. 

Bizony-bizony: jcwíl/wta/lanok 11li!J.IJUttk. 

* llfint érdekes hírl úe:>zélik budapesti !}yógyszeré:~z-
körökben, hogy az egyik 11 a y y r e á l j o g ú b u d a
lJ es t i p a t i ko. ne[/yed?·észél CL 'naJ)okban meg váscí-
1'oltc~ egy ismerlnevű egyetemi magántanár. Az·t is me
~élik, hogy a professzor j"eleséye - aki még nerm·égi
ben a színpadi világban aratott jelentős sikereket -
gyógyszerész lesz. T'rtlószínülc·rl erre való tekin
tettel történik a yyóyyszertclr bizonyos hányadának 
megvétele is. 

Az első magyar szaksajtó-kiállitás 
rendkivüli sikere 

J auuár 2.'3-án - hét.főn . délben í él l~ órakor nyi
toHa meg· dr. Antal istván uemzeb·éd~lmi propagalllda
mÜliÜ.;zter a sajtókamara harmadik o;zakosz.túlya ú Ua l a 
Yárosligeti M íícsarnok impozáns éJliiletéh()lll reudezl•t t 
első magyar s.~Jaksajtó .kiálliíU~st. A meg·bívoU előkelő
c;,égek közö!tt ott volt vitéz Jíolozs1•áry-Borcsa Miltái.IJ 
dr. a nujtókamara elnöke, JJielricll néml'IJhirodnhni ,o.;uj
tófőn,ök, H altsen és Bisclwff a német szaklapok szövet
ségénck elnöke i, Schabbel a német !'l"zaklaJlOk ~z.övet -;é
gének főtitkára stb. A megnyitó ün.uepsé.gre körülbelül 
3-400 szakember és érdeklőelő gyüll össze. 

A szak.lapo.k általáuan az ujságírás hamupipőkéi, a 
hangO>I'labh, Uu·rnásabh napisajtó műllett. F.m n Jdállítá•'l 
azorubau miudcnkit meggyőzhet arról, hogy kultúrúlil'l 
szempontból óriási területet hálóznak be u magyar 
szaklapok és swl1emi életünknek valóban átfogó irú
nyítói. Mindjárt a nagy iinncpi teremben, ahová he-



•nit az eW, ld a ehemiai tudományt cBtuclatosan a (O'akor]ati éJet azo). 

gálatüa mitotta. G.ialia btató muaUján ée tanitá8aia alapui.W 
oii{Oriat, a 19. eúiutiJNm az orYOIÜ tudomány, mezigazdaaás ée ipar 

azámoe ~ elárt eredmények. Szoros, ep életea át tartó bará~ 

faizte Jllltu8 Liehiget f'öJclijéhts, Beiariela EmaaueJ Merekhez, ld a clarm· 

lilaciti "Aagyal" g~ tulajcloooea volt. Lieltig megteremtette a 
tuclományoe alapokat a vegészeti ipar uáDWa; Beimich Emanuel Merek 

pedig a gakorlatllaa Yalósitotta meg ut. Ö alapitolta 1827 ·heo u 

E.MERCK 
VEGHSZETI GYÁB, 

DARMSTADT 



46 

l(•piink ott Jútjuk a mindonn~l ~kosobben bes7..élő éB 
S7.omlóll.eW form ú ha ö tözh•lt>t1. ha tn hnas mért•t ü gTafi
konokat. nla~")'llrOI'SZftgon ki hinnPY kiizC') 12011 
szaklap jell'nik mrg s az l'' i temws litírom és fél 
KZCÍZ{'zer oldal sz . .cllomi !ltplítlék. ('ikkekbón kifejezve ez 
58.000 zul,<·ikkt•t. jl'lt ut, IUWI~ Ill'k Ploh as.t:sáhm eg) 
emhenH k 8 esztt'IHio k~llPilt'. \ paplr~7uk><églt t körül
IH'liil lUO \agont te-;z ki t'' t ntt•, 11 o1 honorm nuurn, JlOI'

tókiilt Í!-"('kr(', 1 ~ omdnm kö1·iilhdii 1 Ht 13 mil/ilit köl 
tln<'k el a ~ak lapok. 

A liítogató &:únto elúmul. amikor (•zd,et a -;zámo
kut f'lolva ... sa ~s tudnt'u·a th,.t•d a ,.,zuk-,a.itó sz llllOkhan 
kifPjezf'tt foutossítgóuak. Enleklodt•sp azonhaut'g~ l'l' ma
gtJ abh ~s mnga <thh fok1·a búg, m1g H?. l'Zt'l'll~ ~:>zakl.w 
minósr.i~<·n oh·end •zt• t kmL il.to.;l llll\.lg.tt a It TIOmpcí 
su1J/nuílJWIII})CÍMI/Jb fl r('mlu 11 'égign{•zi .• \z eg) ik f(\
n mln11 a kntolil-tl~> (.,. l'<'formatu>. hithuzg tlmi lapok, a 
mnsik toremht•n ll köznllÍ\előrlc~i. szépii'Ocla1mi ~-- úlh
litno tndomún~ 11;.-. n.isu~ok, n harHI'IIIÍ!\h.lll ,L ~.ol'ioló 
gini, YÚrospolilikai lapok tal(tlhntók. Kiilön tenne! ka
pott {l lllÍIHSZCt fi SZ lll h '11., U d Í\ at a,l O .l llllh.z:tki, :I:l. 

ipari, a HH'ziígnzdas.tgi. n jogt, a. prnzub~ i. a köz~·1z 11-
t;agi, n I.Pt'<';..],ctldm i, a l özll'kNlt'·si "th. za k ... n.JI{,, A z 
or\ osi Ó.<; In ógy::.z.cri>szi szal,l.tpokat a n~ oh-;tdik lPI'I'lll 

hC'n tnlítljul~ békés ('g~ ct~rtf.sben. Itt az .. Ef/l sz,,i,q" 
címu la]' (· a "Szc'1nlc" kiúllít'tsl a" ",l \C'Z •t. 

\ tlít".Zt l't'lllhPn - ahol igPn a1 ti..,ztil,us d<'l,oráció 
szolg;L] az ang~ al os 11 ag~ a,. l' ll IlU' ), · 1 lf.r nl\ oz 1''11'1 

'n n .a katonai él<; h II'Ctl'I i fnl~ óiratok, túb<~ri njsá 
gok pomp.ts sorozata. 

A l".Z<'lll zintR nom tud hrt{ )nj n Iú•ni\ a Iók t1hne
gÚ\t l {.., I.iili) u;se.n a hhntíl"IH''it•k ,.,zunn•·a la w' :1g s 
P éh C7.1'>1ffi ('Z ll Z iiSSZ('IbOI'dott p.., 7. '•IH' ll l'{' ll d •Zf'l'Cz,dt 

lill) at~·. A kiídlíM.s Ye7J('Hí,.,t'ge n:>:onhan gotttlo-.kotlott 
róla, hog~ a ~SZaksajtó kii:>:vl't len iil értlokt•ht mű' 0löi n 
ki\ iil mind('n/, 1 nu•gtnlálja maga Hzúmúra az érd('kcs~é 
!JCk('f, l·~ t•f.lbúl ol) an lútni' alókkal fíj,.,y,cn~;r.tl•k n ki:íllí
til..,t, ami pÍII'.iÍit ritkítja n maga U!'Jlléb<'n. 

,\z t.' só IW~yten•mben uH',!! . u lit !juk ugyan is i i ''cg· 
alntt a mag:-. a1· zakhpok {• folyóiratok [C'fll'étJiiJ/1 
1Jlld(ÍI/l)rtif . Itt Vllll II. Hitkóczi li'I'J'('Il(' •• M('I'('IIrius v(' 
ridi('uR" I'ÍniÍI uj~lag{uwk az ('[.~ő péld:ínya. alll('llyhiíl 
ö~s~t·<~ •n 2 tiru· a h isnH'r<'ll's a vilf1gon. g7, n ln p volt. a 
legel.-;{) fol~·c)it·at hazánkban. A hw olsií olcla!ftn oh·u-. 
hatjuk pl'rsZ!' lutin 11:'-l'lvon a ht•szúmoll>t anúl. 
ho~~ .T ti z•Qrka .~írlcí 111 f.'tiJOrnok had hí I'Ó·Íiga Oc.~ kay ln·i
gadtrosf n w•rhúi HP, ar kno.;li•h hnn .l z p)lpnslghez 
't~lú hiítltm ittpárloln<;" 1niatt halúJra ít<'-lte í• .. 17111 ja 
nuf1r t.(,n .. hóhér ftltal" ll'fe,ieL'..tCHI'. ~~~zel a liirlh11'1111i 
mullú hírrel k('zt/ódül/ az 1tj.wí.r1írrís "lfa!JJJIII'Orsuíyoll. 
Dc~ esak Í7.Piítü. Rítkt'w~.i .. igazmnndú híl'lapja" 

moll{•tL t•gó.o.;z or ol~ an •·í•gi lapot. mutatn tk ill'. aml'b"t•t 
n magunkfajta emhe1· nem igcn lúthat. llll'l'l ma~·iln 
g~ ii.item{•ll\ ('lkhcn Öt•zi'. azokat. 

Ji}g)' kiilön nsztalon - u~~ ancsak iivog alatt - ki· 
illi í t ollitk a IIPIII'l..t'l!'Omholó Km· olyi-forradn h n i ~ ;~ a 
lwmmunisfn sajló tC'rmékeit. T,indN R1(la -.zégy<'n em
lékű kiiny>H .,!{dl c katona?" \'ÍllllllPI, todhba a ,•iit·iis 
mú.ius iiHno.pél'(• kiadott .. dí..;z'!lJIOkal", n ro-..;zpmJékií 
"Viiriis Ujsftg" ot&:. t>;gy(•h zomm·l1 t'Inlékii híin.it'IC'it. n 
24 én-el W.C'lőtti bo·zm•Jdmy"wmhatuak. 

A kiú ll ítü-. mogn•Htll zé~:>ének ronrikí' ii l fáradbúgo~.; 
muukújat 8zla1JCJJ Géza i·s dr. ( r!JUloi Ft'I'Ctlc szt~rkC<--1.
Wk yftllaltúk. akikd a lc.gnagyohh ,.Ji"mC'rÓ.-; illt•t me.g-. 
A ikCI·lwn rész -.edtek J(occícs, ftfo:;do.ssy é~:> Veli<··~ 

iparmtl\'(•szt'k, ok \é.gt•zték a kinlht.{u.. nuyngúnak mÜ· 
,[.;;zi l"('lldez[..,L'· é" dt kol'.tth clt;;zítr,.,Pit. 

J,fimlen szépet kerlt·elő karfársuak ajánllwtjul; l'ti

IICI• a páratlanul h·d('/,es (R lltH)lJmlrl'fti kiáilításuuk r1 

llll'flf{'/.-inl11.w1t, rlltH'l/1 l'l'f!Yel 9 óHílol délután 5 órái!J áll 
n 111111 11koziin séJJ rcndf'l/wzr!~érr. 

A ~lue.~lll'IWk a fiHdulnlti 'illamo;;,~nl kö;r.t•lítlll'tfj 
IPgkiinn~ eiu 11 me~ .. \ kiúl'ít'1"' fl'bnwt· 2 :'111 zÍLrnl. 

s~ó.t kéu.k 1 
Tekin trte., Sz1 rf,•r•szto.~r·!l! 
Sz í re.~/.'t'djc'IWk altí/J/Ji m•!ttÍtiJJ ~Ol IHIIII(Ik llll!JI t s:w

rílrllli: 
A /Jir111a 8tÍS1Jinsze.,,., tiClll !JJitÍY!I'•t r, ch az 1 l'lize

tles rcklrím IIIIIIIJil(l lwlclw/rtJIÚ/Itt mnHtk r·.,otla/( tő z·ol
trít a ki.i·iinség fej{[)(', /iOf/JJ kiiliittÜSt'll l'irlékr 11 a 
})(t/ikríkbun i.~ /,~>rcsil;. Alwn·r1 111111 a/,f/1'1'(1 /1'/irí/ kény
Icienek 1'U.fl!/llllk tartani. 

1!1!1 d/ll'(íu a rlolnu. nizziil: tiiUJ miliJ('Il ha,,znot l'll
!JN/é1.'1('Z IWI,üuk a IUifJlJkaliil('l'lt JJ.IIIÍIIÓ rr'xzl'élly[rínw
'IÍ!I. amdy fud,·alci'Ő('Il Cf/,11 f/.1/'IJJ.II·~~rréxz alatlif1ísa. A 
J.i8 iiC{'fJ ,./Jiulla SIÍ,fJOIS '·'~ il~ ('1 t si lÍra ]JOifrí {s 
fmnkrí ltt'l!.iil \f {illt'r. dadrísi (/1'(/ ll zr, fon!lll/lli wltí 
'tléll,iil) 91 filllr .• l hmnwdos lll'Lfl IH•strzt~i (ÍI'(! 

1.49 P. 1 irulasi am 1.6.'1 P. '1'1 ·'·'<l. U' l a~at re1u1i, fc/szrí
mílrllll a hozatali koll.sl;f/Cl>l t, fol [}(lim i adót st/J .~ ki
duiil, hogy ilrmhot/JJ <'!1.1/Cllcn fillér ha.,ZIIIIIIk ?'olw1 
mcllcff(', d(' rt "haszon" a l'{'flif'f sem fedezi. 

/Ja re~cfősrg('illk élelmes('k le1w{11ek. már ré!! !I.IJrír
lalUtínak t•a/aho/ sztímuu/,·ra kiilön ~·thfwrsz{',,"mtfrl.ríl, 
1 mit'l'l a !JiaiUít /,i le/t('/ ne szuufa11i a JJIIIikti/)(í/. 

'J'igzhleflf'l: 
(alúírú .. l 

( fll/IÍ,t/,I/8ZI'/'(I.\t.) 

Módos1'totta' k az O T l te "l t" . . . ru e 1 

beosztását 
\ mag:>ar ki,·i'tlyi hclii·~ymini,.,zh'I' 2(}3.300/1943. -.z. 

rc!ldt'lf'tén'l ~~z ÜI'JS:ritgo~:> 'I'úl·sntlulomhizto~ítú lut<l•.z".•t 
t<•riiiPti lll'o,..zt~ísút a kiiY<'tkezűképp<'IL múdosította: 

\:r. .O'·;z:tg!h, 'l'ú•·~nt~a~om.hizlosító. T n tézl't hndape~q 
k<'J'IIIC\t l )ll'U'l.(HI'HIIJik t'IICI ku•t•ndl'lbt•gp, a lwmfii'Oilll 
hriilPti p{•nzt{arúnak hsel.:ti,it•ári kirl'lltiC'It~r"'O és ~z 
un~niti'i kll'iilcti pÍ•nztúrÍl!lak hr'l'('fi·'Z<Í!IÚ kii'f:;Hlelfségf1 
11!1'1/t>/lt', dc u .Jifi,''::IJII" o rl't!iel .scm f('r/t·zi. 

* Az érst'k/Íjrári keriifeli l)énzltír :.;z(•khel)e: :f:,-...l'l;:
ú.h·ú ,., ü•l'ii leLe: 

a) ~~·itm {•,., Poz-.ony k. e ... vÚI'IIlf•g~·~k teriiletéb<'íl: 
f:l'"l'>kúj\IÍI' llll'f.r~·ci Ütl'll!>, az {•rsl'ktl.iYúri .iúr:ís tm·ii
lcto. K01n jút. ~agy ... urÍIIIy, Bitnkt'~Yi. Alsú"zíillii"'· Csol'
nok, FC'bí>~Y.iíllö~. Ö;r.diigo. Zsitvafiidémc·"· l•~:orhú:magy
sz<'g, ({j..,, :had. X;rib·nmnlonlsz('lg {s X) i!J·alu;,. közsé
gc>k kh {•tp) ;Yel. n gnl:ínfni ,i!ÍI'ÍL" pg{><;z tei·iil!'t.P, - :1 
,·ft.!!' ;('ll~ PL .ii'u·á" t•gi>~z teriileíl'; 
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laszcnd, Garadna, Novajidrány, Hernádpetri és llcrnád
n;cse, - a tornai jin·ás teJ·iilete, Jósvafő. SziHJ)Otri, 
'l'ornakÚJJO'Iua, P(•1·kupu, \'arhóe, Szin, Szögligct, ffiger
s.zög, Szöllős.ardó, 'J'erPsvtenye, Derenk, Jablonca, Kört
y{IJyes, Szádalmús és Tornagörgő kö~ségek kí\·éteJéyel. 

Az tUIJJt•lÍri kerületi pénztúr területe: 
a) Ungvár th.i. YÚros területe; 
b) U n g· YÚrmPgye pg·(•~;z ü•riilete; 
c) Bereg· YÚrmcg·ye területéből: a vá~árosnaményi 

.iúráshoz tartozó Lóu1ya, MÍ11yás és 'I'iszakcn•es•eny köz
s·c'gPk; 

d) S:baholt"s nírmegye területéből : a kisvárdai já
rá,,ho;~, hrrtozú JN'nyc~litk•c, Komoní, ,Jéke és Pap köz 
i'ége1k, . a tis•í'Jai járás teriilete, Gyüre, Kisvarsány, 
Nagyvarsú.ny és Gemzse község·t~k kivéteLé\·el; 

o) az ungi kö7..ri.gazg·at[Lsi kirendeltség cg'&..z területe. 

.A. munkdcsi kerületi pénzleír területe: 
a) Bereg vármog~·e t.erülctbből: ,;\;[mukilc·s megyei 

város, a mtmkúcsá járá,., e,g·ésll.l t.e.rülot,e; 
h) a bereg·i közig·a.zgatás.i Jdreudelt,sé.g- teriiletéből : 

az aJ..;óvcreclmi júrá.s eg·ésZ\ trrü1L'tc', · - 11 ntunikút·;;,·idéki 
.iárús terülct.c, Ardú.uhúz,a, Dl•{tg·abúrHalnt, .Maszúrfnl
Ya, Nyiresújfalu és Klastromialva község·e·k kívételé
Vt'l, - a szolyvui júrús terülct•e, Bert>znik Ó>~ KPrc>t,ke 
községek kívéte~lével; 

c) a. máramarosi közigwllgatú.si kire.Jldeltség terü1e
t.éböl: az ökörmezői járú;;l10z tartozó AJ:.;óhiiPgpuht.k, 
Felsőhidegpatak, Iszka, Pilipec, Podobóc, Ro>~ztolu1, 
Bukóc, KclecHéuy, Ric.slka, 'fym•ka, Ripiuyp, Lynhóc• és 
Hcketlye köz.ség·elc 

(Befejezés n köt·etk. szcímúa11. - Az ú.i IJeosztás 
191:3 leln·. 1-én lép élethe.) 

Szeged gyógyszertárai a XVIII. században 
{Fejezet "A XVIII. századbeli Szeged közegészségügyének története" című munkából) 
lrta : dr. Csajkás Bódog 

(A !J.l. kir. Fereno József Tudományegyetem 
or I'Oslö'rt éne ti intézetének köztem é n y e. I .l}aZ{Jafú: 
dr. 1•iléz Berde ](árol.IJ C'fJYl'f. ny. r. tanár.) 

( Bej'ejező köz lemény.) 

A másoclik gyógy!SzerLúr l.lJY iü'tsúnak C;!lgedélyczés6t 
moglagadvúu a helyttu:tótlruntLcs, J>reselska Vendel ve
zl·lto mosi m{tr z.avartala.nul a város Pgyetleu gyógy
~zertárát. Vag-yona e.g·yro gyarapodott, úgyhogy az 
uuyagiakba11 mcg;szorult város•uak hitclcző.ie lett. :WOO 
forinttal 6s az összpg után évi 6"1o kamatot kapott. 
('l'<Dll . .ikv. 592 sz. 17!);3 Úprilil' 1:).) 

A város kereskedői azonban továbbra is rontották 
n g·yógys;-.ertúr jö,·edelmét, amcm1yibcn a helytart.ó
tanúe.~; szigorú mnde.lkezései ellenére tovább árusítot
twk !J.IJÓ!JY~>zereket és méryekel cg~·aránt. .l!}twek meg
akadúlyoz.ás.úru három tanác.snokot kliltlött ki a tanács. 
A kiküldús credménHyc,J, j;; jú rt, nmcn.uy i bt> n több he
lyen talúllak rrryenturn ·vil'umot {higanyt.), sőt fehér 
arsmlicumof j,-;. {'ran. jkv. 534 Rz. 1795 ávrilis ll.) 1\lag·u 
Pre~>elska. is JHW.wszt tett a tanácsnál, hogy ,,eg~-esek 
kiilö.llit'Mo olajokat, spiritusokat, orvo~Ssúgokat. árulnak 
a \"Úro~Shau, ~SŐt Hátorokat is üt11ek .azok úrulásúra." A 
taniws a vmtruszbeadYúny nyomáJI Jükii.ldte Sobay 
0,1;örgy városi Ol'\'O's1. és Pálfi József tauáe~nokot az 
ügy kiYi~sg·á]úl-;a Yéget1.. (Tan. jkv. 644: sz. 1795 má.ius 4.) 
A kikiileleLés Preclmé:unye.l i>< júrt és a vásáro~;ok sátrai
han l';Ok tilos gyóg-ysz.ert talált Pálfi uram. (Közig 
Húr !iH ·i'·Z. 1795 mú.ius :í.) 

Presetslw gyóg·yszerés7.i muukája elle.n lí97-bcu 
üjahh lllllHtSI'. llll'riiiL fel. ~zúlüd "Nemes Beltlll .Arkú
dius Ur bé nyu.itott irásában érzékeny panasszal elől 
ad}a, hogy l'fJészséaének t•állo<:áscíl lapasztnlL·án, mi
dőn szakott orvosság á Pal ld cá nt volna élni, az he/y
/)(!/i Apotlleca/)((n az számára rendeli orvosság liibás és 
méretJuel vegyelelit való ké~>úlése miat csak csudakép
pen mC'nekedet rnerJ az kino.~ //(fhíllul, előÍ rulvcín egy
szersmin d az helybeli Apathekari u.~nak hasonló gon
datlansátJáhul varm ludatlruwígábul mái' ez előtt is 
törlént sze1'rncséflen eseteket is, ho.c;y az abbéli vesze
delmC'k ell lál'ozlatdsám e N. Tmuíls szügséges ren
delésekelis friiC'ssen kivánnyo: 1-o, hogy az ő rajta tör
l(nt l'Csccdrlmes könnJJiil állá~> meg <>izsrJállasson, 2-o 
HZ I'ÍSlJIÍilÍHIII nékieis liiteles liizonyíll'líny ki adattas
son, 3-o, IW.IJJJ az, ha ezen esett nz Crim. Praxis 2-dik 
1·észe 72-ik czikkr.l.l}c értel111C' nltí uem hajul-é és az 
Eyés.~érJ t·end.iériil s az Apothekalr Regulcítiójárul költt 

Parancsolatokkal nmn ellethkezike? és Presetska Apol.
ftecarius go·1ldai/lansága elég-é az rJ'j'éle szet·encséllenség 
ki mentésérer törvénye~>~>en végeztes~>en el; 4-o pedig, 
hogy nékie méltó elég tétel adattaltassan E zen egye
nessen az közönséges jatt illető /rlemes !.:öt',nyiil dllá
soknak, mind, atnennyi1·e t)(maszkod6 Belan úrnah: 
miud pedig amennyire más al<árkinek törlént szeren
csétlen esetét· érdeklenék, szoros me y cizsycílá~>á ra. S.zil
ber .fálto~> Polyármester, Kentui Scí11dor Tancítsbéli, 
Virág Péter második notarius, Hosa Andnís szolizolló 
1trak amennyire talán az helybr!li Doclor Ur inleressál
ta.tna, az a végre rneg kéreudő N. V yye Doctorával 
együtt ki küldetlelne!.:, ntiiU!enelaü/ környülálló .Jelen
tésül~ bé várnttatván." ('Da1111. jkv. 912 sz. 1797 június 10.) 
A kiküldölt I.Jizottsú.g· azonb~u1 s,rmmi terhelőt uem ta
lált Presetskct ellen, söb Soba.v Györyy váu.·osi orvos
nak hivatalo~:! g·yógyszortúrviZ~s-gálati jC'lcnlé~ei udud 
arró1 számoltak be, ho~·y a Presetska által yee.eieti 
gyóg-yszertá;rbau miudeaU a helylm·ióüllláe.s randelke
Ziéseinek megfelelőeu t.örténik. (Köúg. Hár. 2117. sz. 1798 
február 20) 

Pre~>etska tekintélye pedig közheu egyre uöveke
dott: 1797-ben az elhalt Rod/ Józse/' hclyéhl' őt jeJöJl.ék 
a választott községbe, üe ezúttal kise.bbs·6gbe.u mariadt 
{'l'a.ru. jln•. 1196 hZi. 1797 a ugnsztns 1().) Azon han a r. 1798 
éYi iisztújitús soráu mégi~ csak hekerü.lt u vála.,;•z,toLt 
község• tag·jai ~orábn. {TI<lln. jkv. 703 sz. 1798 á1n·ilis 24.) 
A uag·y anyagi gondokkal 6s .ioleniős köle~öuökkel küz
köclő városuak igyekezett. ö is segíli.;égére leHni és 
"ö,nként e Nemes S zabad Királyi SzC'!JCd Vát·osscínak 
szfi.ksé.l}ére és kiiló'nössen a Hadi segedelr>m pó/lá8n fe
jében" :!:00 forin1tot ajáutlott fel, ami bizony elég-gó tP
kintéllye.s összeg, különös-en, ha Iig·yelembo ves1szük 
azt, hog·y a v{Lros lalw~sága ene a <·él!· u m indössze 
mimJdös.5ze 2860 Iori'l1tlot ajánlott fel. (Közig. llár 467 
múrc.ius 22.) Az ig·.az;;ágnak tartozunk annak I'Plcmlíté
sével, hogy Presetslw Ul'•<um a múrciusban fe1aj.á.ulott 
ÖK•SZCget többszöri feJ-;zóJítú.s p]}eJl!Óre még szeptembcr 
havában sem fizette .Ie. A lcl'~z,eirsbe.u való kú"erlclem 
azonbrun ali.g·ha. magyurúzható Presetska pénziclen,...é
gével, hiszen a y{n·os Pgyc>tlcn g·yúgy;;zer!úra olymt .iö
Yetlelmet bi~losít.ott gazdájá!liU.](, me ly 1PheUív6 t•C'tte szá
mánt, hogy a vino,; hilelezöje IPiwtc\L 2000 forinttal ÚR 

Szeghy J ó~seftől többek köz.ött Fci·-ÖYároson a Tarján 
ne YÜ r6szcu kukorieu földPt YchPil't t mag· únak {'l' au. 
jkv. 544 sz. 1801. április 10.) 

G Y. SZ EMLE 1943. 



As BDJVI jólét met.lett sok cOtll®t okoztak neki a 
tiiÜOtl Ic nd11111nriár lelállitMát célsó etrrre ismét-
1&16 k l tek. 1718- Platl József pécsi JrYÓgyeze-
riáz eapdélyt tól, hotrY ~rY6nazertárá 
val ~ A tanáo& a kérés teije-
sítéeét mectacadta h tY vároeheti is van, aki 
gy6nezertárt t ván f, llit n.i. (Tan. jkv. 282 sz. 1798 
február 12.) Platl Jó f erre a helytartótan6c&tól kért 
~élyt. A helytartotanács a kérvényt a melalé~tek
kel ecytitt Jekiildte a tanácanak véleményezés végett, 
de a tanács ezútt.l következetes maradt el6bbi álláB
J)QD!tJá.bao. (Tan. jkv. 400 ez. 1798 március 16.) Plall 
József ezután a nádlorhoz fordult kérésével és egyben 
felaján]otta, hogy ..u orvoBadgokat a azegétt.uebb 
Rendil betegeknek Takadn alul egy negyeddel Otaóbban 
adni" hailaftdó. (Tan. jkv. 1826 sz. 1798 n'Ovember 8.) A 
nádor Ploti a,iánJMát icen ked~ezóook tartotta és ÍlrY 
a helytartó tan.ác8 1798 december 18-án kelt 80.247 sz. 
revoluti6jával 111 máeodik gyólr}'szertár felá.llítását en
gedélyeze Platt 8Zámáre. Még a helytartótanacs enge
délyének kiadása elött Gráff Antal tanácsnok azt kérte, 
hogy "azon vélelredéa meUyet é N. Tanáta azon úr fitt 
dltal itten építend6 Apatéka irdnt a FelBél/flek feUkill
dött, f.Bmét meg úittlJBBék". A tanács ezt a kérist telje
sítette is. (Tan. jkv. 1987 ez. 1798 november 1.) 

Grdlf Á.nlol tamá.cenok fia, Richard, amikor metr 
tudta a helytartótanács döntését, amnnal beadvánnyal 
fordult a tanácshoz gyógyw.ertárnyítá8 ügyében. Be
a.dváJnyá.ban felemlítet~ hogy nagyapja vásároita meg 
annak idején a helyö1'8élri DÓD zertárt 8 vezette ha
láláig, majd atyja vette ilt és ezenfeLül a gyÓDnertár 
nyitá.~á.hoz s:z'liik~ Ö88zetnrel is rendelkezik, ameuy
nyilK'n a legalább 6000 fori:ntot lorö atyai házam. kh ül 
is van pénate. (Közig. lt.ár 86 AZ. 1799 január 21.) A be
adványt a ta'IÚlM kedvezö véleményezéesel terjesztette 
fel a helytartótanácshoz. 

• A. zázadfordnJón méa" egyetlen cyócszertár volrt 
a vár~bllill és ezt Presetska Vencel uram vezette. A 
második gyógyazertá.r engedélyerhe iránti kii2delem 
azonhan továhh folyt változatlan eréllyel s ez már 
maga is jól mutatia, hogy jövedelmező foclallk:ozás 
volt "Galenu1 meBterBége", amely a földi javakon kívül 
tekintélyt is biztosított. (Vége.) 

PALYAZATI mBDE'l'BNY. 

VARGA SÁNDOR 
GY0GYÁIUMGYIEIESKEDtSE 

BUDAPEST, ll., BAt TYHÁitYI- UTCA 3 
Bebl '- 'Yidékl reudel61ebt a '1 L •• o N: at7•tJt 
beénesM upjáa eQMJdWukl ...._ •• VAliNMAlMA 

o) a hadirokkia.Dt, vitéz VB&'Y tűzharcoe minÖ8él' l&'a
zolá.sára a 741/1989. B. M. fámú rendelet 7. §ában mec
jelölt '*mán t; 

d) hat lífnapnál nem rétribb keletű bató&áci er
kölcsi bizonyítvá.nryt1; 

el. a gyÓirYSZer.tá.r önálló vea tésére fel,itlcO&itó 
gyónwzeréni okleve1et; 

U ecy~i. leclmkön)'!Vet ~index); 
«) miiködési kimutatást a vonatkozó bizonyitvá-

nyokkal e~Rfitt!; · 
b) rövtd életrajzot az abban fo~alt adatot (map 

sabb e«Yetemi fokozat. katonai 8IZO at. ese~ tu
dományos müködés, stb.) heJ~ t igzoló okm4nl)'o
kwt; 

i) az egészt'légli állapotot iga.r..oló. hat hónapnál nem 
régibb keletu twti főorvosi bizonyítványt; 

j) joghatályos nyiltatkO'll&fnt, ho.r~ folyamodó a-
m nnriben fl?mlllélyes gyóJtyszcrtári j~osítvá.'!IIYa van 

az új &"Yónszertá.ri jo~sítvány elnvel'Ó96 eeetJón 
arról !Jsmond. V&loamint nyilatkozatok arról, hogy folya
moclóilltt "WWI1H reéilioa'ú A'Yón-szertára é8 volt-e már 
gy6A'Y'8ZE!riá.ri ;icllroeftvá.uya; 

k) ;iollhatályoe nY'ila.tkaza tot a 22.870/18.88. B. M.. 
súmú reDdelet lJ. §-ának (2) bekezdése ér:telmében ar 
róL hOCY a folyamodó a ;io«osítvánt el;nyeréee esetén 
ezen uógyWIJBrtá.r berendezéllét. felemereléBét és áru
klészletJét a beesoáron átve.!!IZi. 

A hiányosan vaa'Y elkésve benyujtott kérvényeket 
figyelembe nem veszem. 

BudJapef.'lt. 1943. évi január hó 20-án. 
Belügyminillzter. 

(MegJ. a B. K . 1948. I. 28-i szd~an.) 

•HIDEK• 





ractl--~~~P:ZJ::~7~~ 
QIPi~ ~lt La. A ment6k a kórbúba vittlák. 
ahol l'f~ e]Jrehna•t. Állapota aúlyoa. 

- As Almuaeb -'tklhWie. Az l9d. évi 01161111-
•ztlf'é•d ..41Mmtoclt :DJ'OIDÚ alatt áJ.l a amint a könyv
köt6i mu.Dka Wnt, ér MODMI erzétk.tiJidjitk. TelriDt.ettel 
a m.ind1JIIl'falan felbutkanD háborús aft11411ftdéz•~llekre 
a ezétkü.lCW. ~ ideiét eléire nem tudjuk mecmon
da.Dii. a.rtJOnbaD minden J.fYekemt.ü.Dk odai.Noyul. hocy 
az időközben 800 oldalt u túllaalado könyvet mi&lőbb 
kézbe kapját a kartál'l!lak. Ebben as esetbeo a türelem, 
ROndos kivitelü éa jó könyvet foc. teremni. 

- Fnnaa kártérité&l per ear kat,.a mlatt. A liaza
honi bíróútr elő-tt isen érdekes kártérif.é!li per folyik 
8flJ' otlani gyógyszerlsz el.Jen. Az eset el6anénye, h~ 
e117. pzdaar liawzaboni po~ IJMWd~)ött a IIIZép 
fijk,utyája. A kutya lr8Zdi,ja észrevetbe. hotrY annak az 
orv~s öveenek a cimiéje, amiből a kutya közvet
llenöl elpuaztulúa el6tt JrYÓCY82'Jert kapott nem ecy~ik 
amal a vftfluel, amit a betetr állathor~ kihívott áLlat
orvos felirt. Ebb61 arra következtetett. hOCY a flYÓU
~81Z :talán tévedett és a kutya a r01!18Zul eLkészített 
ltYónszel"t61 J>UIIIZtult el. A UÓUSZ16réaz azt álilítot1a, 
hoey C88lk flZ üvec felirlllta voLt téves. map a nőCI
ezer a rendeletnek mes:felel.ően kéwmilt el A .kutya ~raz.
dája exhumáltatta kedvenc állata tatemét és szakér
takkel vizBeált.atta lllelf· A vizsiálat, eredményeként 
perelte be a uógyllll.eJ'éazt maayar értákben kifej67JVe. 
törfilbelül 10J)(J() P . öaw.e&'ért. A lisszaboni közvélemény 
és u otta.n:i JrYÓJryezen.t.elk nacY érdekl6dléeeel tekin
tenek a :kü.lönöe kártéritési per fejlemányei elé. 

- Püyúat uón'uertúi Jocra. A Butla.f)el'ti KiJ•
liJ"JI jMliUár 28-i azámában meJrjelent a huzonélvez6 
~ e~ következtében megrti.resedett sajó
kazai (Borsod vm.) ,..Amny Csillaar" eímü l{f~r
tár 8Z001élyes üzleti jocositvlmyára kiirt pályazat. .A 
hirdetménut mai lapszámunk hivalatos részében kö
zöljük. 

- En úJ konsenáló a~a~. Bizonyos romlandó 
tárnak és anraarok mearörzése céljából e~ész réari idők
ben csak a szarító el.iá.ráat alkalmazták. A formaiinnaJt 
és alkohoLnak h&8Ulálata ily célra nem réaribb keletű a 
mult század közepénél. A német V&JrYi ipar most egy 
új anyaarot talált fel konzerválás céljaira: az úcneve
zett mesters~ges borostyánkövet, amit Cellodán néven 
hoztak forplomba. E111Dek a folyékony üvepzerü 
anyai'Dak az a sajátsága. hoa-Y a belemártott tárgyat 
teljesen megóvja a ezerves bomláatól, sőt a színválto
zásoktól is, minthoKY a vele bevont tá.rcat. illetve 
anyaarot hermetikU8&n zárja el a küTviláirtól. 

- Lebontják a Schwariaer-uanatórlam effy részét. 
Budapest leghíreeebb maprudeggyógyinrt.ézetét: a 
Schwartzer-szanatóriumot tudvalevően a Siesta-ezana
tórium.mal e&'J'Ütt mearvásárolta a m. kir. Posta Jóléti 
.Alapja. November wtolsó napjaiban me.rkezdt.ék a 
Sohwartzer...an.atórium lebontását. A tervek tJJZerint a 
Posta Jólléti Alap a Schwart:t..er helyén önálló 1kórhá
zat létesít. A 4WJ&Datóriumot nem bontják le tel~n 
caa:k annak eary részét és néhány új 8'1Jámt~t épÍ~ 
nek. hOZZá. vétföl az erilzet renoválják és teijeaen. uio
dem kórhát&i lia~~ láij~ el. 

- 'CJ alakbaa Jeleat •ee • Ng..M6uef_...'fl...,.· A be.l-
118'Ymi.D81térlum hivataloe kÖJletr'~ azakfolyó
lftita a ..N~ ;iaiiiOÜ' 1... kelld6d6en mec
..,-zobbodoft au.&b8n,-Mvebb ta.rtalommal ée uj typo-
8'l"áfiá.val jelenik ~ Az :nj alat és ltletuet& kfálli
tú a lap_ ezerke821t63ének: dr. Grosela Károly minisz
teri outályf6nöknek, ch. Kovacsics Gyula miniezteri 
oaWJ'tanAceoanak, dr. Rauscla Kdrol11 ecyetemi ma
gá.JrtaDárnak és dr. Pdris László miwazteri oszt~ta-
0808nak fej!~tt izléeét ée &Z&okavatotteálrát dí<Wéri. 

-Ali OOYOE felhidea a nóuUertár-tala,Jdono
aokllGIL Fetkérettiink a következő 60:rok közlé&ére: .. A 
belfigymin.i.tztéri.um illetékes fia'yoszWya minden eset
ban, amikor valamebit ~ó08Z&rth Zl8idó mttnka
HOJP,latos kirendeiMét kéri, meckfvánja egyeaiiletiint 
S..OiáBát arról, hotrY M illet6 u~ állú.közve
WI irodánkhoz fordul• ker e tény ucStrY~:résm alkal
~ tönetítále f:IGébeo • u eueedlet álláak.öz
..... lrod4ia tereutény alb:Jmazott&t kösvetítieni nem 
~ J'elhlv.iak a i.- tiestelts761f ert&r-tala:ido
~::Ot-~et. NJ' ~beo Mid6 man
la lll"'atoe ldrwel6dt li6rik a minieatériamt61, 

LETOM BORKIMOS 
HAlVIZ 

Beazere zh e t6 : 

Er&en hirdefett és 161 bevólt 
kozmeHkol kézielad651 cikk. 
Szlve5séget tesz vev6jének, 
ho korpa, fejbór viszketése 
és hajhullás ellen oj6nljo, 
mert ezen tüneteknél feiOI
mulhototlon hot6su. Kielé
gitő haszonkulcsat ls biztosit 

ca lAu. HftlcereeketNW I tov6bW a HUMNIA tritw
u erNr laltoraNrhnHIUil laclapett, VII., ~laet-lcWt. "k 

1/ 1 Oveg elod6sl 6ro P. 6.37 
1/ 1 Oveg elod6sl 6ro P. 3.69 

el6d.letr t~ altah:oazott közvetitése érclaWben 
fordulj8uak ~ttiu.k álléekörJvetít.ő .irodájá.hoi. A 
m~rium taJ. mackivánt ipzoláat caa.k abbao u 
esetben áll móduukban kiállitamli, ha ~~~ m-,: 
k.iaérelték k~y J'YÓfi&zeré&z aik zW.t. AII 

eKYeetilethez intézett levéTben kérjük, hotrY tünteseék 
föl az alkal.marlá8 időpontját é& azt az ösuearot. a.mit a 
vótrYazertá.r keresztény alkalmazottnak fizetni kivlim 
Felhívásunkat az eljárile mecgyorsitáaa é& íc a 
JtyónuertártuLajdonosok érdekében tettük köz.zé. b 
OOYOE. Ye.n6úge." 

- Gyónueriuek Túrista TáreuáP,. 
nak febrDiri p~mja. Február 6-da, 

i 
szombaton este fél nyoldkor a Tá.reaaéc 
vacsoráj_~ a Bandl-~rem túrista ~ 
jában (VIII., József-körút 46.) A Tára&
sác tagjait és barátait szívesen M.tjuk. 
Menü 1.80 és 2.30. - Február 11-én, c•il
törlökön, délután 6 órakor a M. T. E. ve

'94' titettképes eladása a Srz.föv. Pedacótriai 
Szemináriumban (VIII .• Mária TeréZia-
tér 8. III. e.) Előadó Papp L. .,Bullrária 

1942.'f (szí.nes f~vé~lek.) Belépés díjtalan. - Feliruár 
18-dft, c•iitörtököfl, l!trY&D.Ott délu.tán 6 órai kezdetteL 
el6adó Nemecz F . "Szfnes képek in.nen-omwm". Túrista 
é& fotómüvéaz vá.dorúton. Belépés díjtalan. - Feb"'át' 
21-éft. vasdf"MJ). Túrista eéta a H üvöevölnbe. Ta.ll.l
kozáa délellitt 10 óráig a &élJ Kálmán thi vilamoa 
p. u. eepre&BÓi v~l'IJlOkában. Ebéd hátizaAkból 
V&JlY a hüsvöevöligyi Balész vendklőbe.n. Ké16bb j/J.-
1J6k ott taldlkaMatflak. Vem6: bafdsfai Oro•z FereJtC. 
-Február 25-ht., csauirtiJkön, délután 6 órakor az :MTE 
tArista tárgyú el6adása a Szfőv. Ped.ac. Sfan.-baa 
Előadó: Dr. Keszler H. ,.új barlandeltá!Uek Erdély
ben." Vetíttett képeikkel. Belépés tl1Jtalan. - JlegJegl/
•~•. POIDt.os m~nés és melea' ölt.özködés ajánlatloe. 
Az új jelvények elkészülteik és 8I6 újonu:an belépett ta
Jrok poatá.n meg.ka:pjá.k. Túri.inkon ée &tszejövet&l~ 
ken viaeljfit a ,.Gyógyaraerésm Tú.ri&ta Jel~t". lev&-
14!12'á!einken. a .,Gy~ Túriata B~yept melyet • 
bri karitativ oéJQkat ~ 

DARlíiS 
• ... aclhat6iala clfj ••lett ., ...... : Mincle,.....G Eny fino• '' cllilYa &I'MI 

FO N YÓ T. KA RKÖLO ÜZEM, .,DAPIST 
lrocla : VI., Szalaola-utc 1/aiL 7. ,...,_...,.. : 291-177 
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