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Kongresszusi jelvények. A kongresszus alkal
mából ízléses és művészi kivitelű jelvényeket csinál
tatott egyesületünk a külföldi delegátusok és ven
dégek részére. A jelvények kartársaink részére is 
rendelkezésre állanak az önköltségi ár ellenében 
(1.20 fill.). Kérjük kartársainkat, hogy ezen igényü
ket a jelvények korlátolt számára való tekintettel mi
előbb szíveskedjenek bejelenteni.

A „Magyar Gyógyszerész" okt. 15-iki számában 
, A nagyvárosok kuruzslói“ cím alatt, hosszabb cikk 
ostorozza a reklámszerekkel való kuruzslást. Kincs 
szándékomban a helyeslésen kívül ahhoz reflexiókat 
fűzni, csupán egy adattal óhajtom gazdagítani a 
kuruzslóreklámok példatárát azok számára, akik ne
talán még nem ismernék a „Hamburgi csuda Essen- 
tia“ nevű kézieladási szer „leírását és használását". 
Ennek a hosszadalmas és siiletlenűl népieskedö uta
sításnak néhány kiragadott részletével szándékozom 
ezúttal a szó szoros értelmében szórakoztam az olva
sót. Megtudjuk ebből a humor szempontjából sem 
utolsó alkotásból, hogy a „Hamburgi csuda Essen- 
tia“ —- egyebek közt — a következő betebségeket 
gyógyítja sikeresen és könnyen, még az esetben is, 
ha már minden más orvosság csődöt mondott volna; 
„egy, két, három és négynapi hidegleléseket, az ol- 
dalszegzést, a vérhast és fehér hasmenést, szívdobo
gást, száraz nyavalya, avagy podagra fájdalmakat, 
az altestben való hideget, z úgynevezett fehérfolyást 
avagy fehér hószámot, kimaradt rendes hószámot(!) 
melancholiát. és eszevesze11séget. Az életkívánást he
lyesen előmozdítja és aki ezen Essentiával csak néha 
él is, egész életében mentes marad lohadtságtól, 
kelésektől, gutaütésektől és magától a száraztó nya
valyától is, a pestisnek ellené á l l . . .“ stb. Továbbá: 
„némely szerelem betegségekben (franciában), ha 
igen mélyen meg nem gyiikeresdtek, vele hasznosan 
lehet élni." Mindezek után következik a ravaszul 
komplikált, hosszadalmas használati utasítás, mely
nek sorai között szintén nem utolsó dolgok vannak 
elejtve, mint pl. a következők: „ezen Essentiának a 
gyermeknemzésben is csodálatos ereje vagyon, mint
hogy a férfiakat felette igen erősíti. . .  a férfinak és 
az ö feleségének ilyen esetben ugyanabban az idő
ben kell hozzáfogni a kúrához." Végül pedig: „aki 
ezzel az Essentiával helyesen él, az Isten segítségé
vel soha beteg nem lehet, melyben fő és álrendbeli 
személyek, kik azzal éltek, velem megegyeznek." 
Nem akarok ágyúval verebekre lőni, ép ezért mellő
zök minden további kommentárt. Legfeljebb csak 
annyit jegyzek még meg, hogy ezt az egyébként ár
talmatlan háziszert jelenleg is ezzel a „prospektus
sal" hozza forgalomba a készítője, egy vidéki gyógy
szerész. Igaz ugyan, hogy nem annyira mint
inkább csak „álrendbeli“ személyek vásárolják, de 
azt hiszem, ez nem mentség a gyógyszerészi etika 
szempontjából. Mandel Pál. ,

Chinoin-gyár megtekintése. Szétküldött teljes 
programmunkban jeleztük, hogy 9-én d. u. a külföldi 
vendégek megtekintik a Chinoin vegyészeti gyárat. 
Ezen közlésünkkel kapcsolatban hozzuk tudomására 
kartársainknak, hogy a Chinoin-gyárba külön villa
moson indulunk a Blaha Lujza-térről V2 I órakor. 
Mindazon kartársaink, kik a gyár megtekintésénél 
részt akarnak venni, szíveskedjenek a jelzett helyen 
gyülekezni.

Százalékrészesedés.Már a múltban jeleztük la
punk hasábjain, hogy az Odol Co. magyarországi 
vezérképviseletével %-os megegyezést létesítettünk 
a gyógyszertárakban eladott készítményei után a 
cégnek. Ezen részesedés címén utalt át fenti cég ma
gyarországi igazgatósága 120 pengőt, mely összeget 
ezúton köszönettel nyugtázunk. Kartársainkat pedig 
kérjük, hogy az Odol készítményeket a lehetőség
hez képest minél erősebben propagálják.

Tánctanfolyam. Péterffy Anna és Erzsébet 
tánc- és tornaintézetében IV., Váci ucca 11/b külön 
kurzus van alakulóban gyógyszerészek részére mér
sékelt tandíj mellett. Külön órák. Gyermekkurzu
sok. Telefon Teréz: 256—44.

ROKKANT KARTÁRSUNK felesége jutá= 
nyos áron ad zongora=órákat. Címe: Paulay Ede 
utca 18., III. 18.

Úri szabó, elsőrendű szakember, készít kartár
sainknak jutányos áron, kedvező fizetési feltételek 
mellett ruhát, felöltőt, télikabátot.

Címe: Kertész Vilmos, Budapest, Nagydiófa
utca 18. I. ern. 15. sz.

Egyesületünk ügyésze dr. Csizmazia Endre v. 
országgyűlési képviselő, címe: Stáhly-utca 5. Hiva
talos órák d. u. 4—6-ig.

Tagdíjhátralékosokhoz! Felkérjük mindazon kartársainkat, 
kik feledékenység, avagy nem törődöm ségből tagd íja ika t nem 
egyenlítik ki, hogy ezen kötelezettségeiknek annál is inkább 
tegyenek eleget, mivel határozataink értelmében m inden hát* 
ralékot ügyészünk ú tján  a legszigorúbban be fogunk hajtatni.

„Terla“ készítm ényeket m inden kartársnak kötelessége a 
legmesszebbmenőleg propagálni. A z igazgatóság a forgalom 
2%*át b iz tosíto tta  egyesületünknek.

Vizsgálat. Bárm inő vegyvizsgálatokat az Egyetem i Labo» 
ratorium  egyesületünk útján  a legteljesebb szavatosság és 
m érsékelt d íjazás m ellett vállal.

Tagsági igazolványokat, úgyszintén az ú jításokat kérjük a 
hivatalos órák a la tt eszközölni. U j tagsági igazolvány kiállú 
tási díja 80 fillér. Ú jítás 40 fillér. Fényképet kérünk  hozni, 
vagy küldeni.

Laptulajdonos:
Okleveles Gyógyszerészek Országos Egyesülete. 

K iadásért felelős:
Dr. Dömötör Lajos. — Lakik: Ráköczúút 8/a., II. emelet.


