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mernek kollégáink közül, mert évek során át 
előszeretettel járt kisegítésekre. Vitéz Ters- 
tyánszky Ödön gyönyörű teljesítményét a 
kormányzó úr Of Öméltósága is kellőképen 
méltányolta, amennyiben neki a vivósport te
lén elért rendkívül kimagasló teljesítményért, 
melynek elismeréseként a IX. olimpiászon a 
kardvívás világbajnoka lett, továbbá a ma
gyar királyi honvédség kiképzése körül telje
sített, az átlagon messze felülemelkedő, kivá
lóan eredményes és igen hasznos szolgálatai
ért, a III . osztályú magyar érdemkeresztet 
adományozta.
Az Egger-cég körlevele.

Ismeretes, hogy a Magyarországi Gyógy
szerész-Egyesület ez évi keszthelyi közgyűlé
sén és az azt megelőző kerületi üléseken sok 
jogos kritika hangzott el a dr. Egger Leó 
gyógyszerészi és vegyészeti gyár működése el
len. Ismeretes az is, hogy a céggel az egyesü
let elnöksége tárgyalást kezdett, hogy a 
gyógyszerészi kar sérelmeit képező dolgok 
kiküszöböltessenek. Ezeknek a tárgyalások
nak az eredménye az a közmegelégedést keltő 
elhatározás, amelyet az Egger cég itt közölt 
és valamennyi gyógyszerésznek megküldött 
körlevélben tudomásul ad. Ezen körlevél tar
talmának pontos betartása megszünteti azokat 
az ellentéteket, amelyek az utóbbi időben a 
gyógyszerészi karral évtizedeken át jó vi
szonyban levő cég' és a gyógyszerészek kö
zött felmerültek. Maga a körlevél igy hangzik: 

Mélyen tisztelt Gyógyszerész Ur! Van sze
rencsénk szives tudomására hozni, hogy 
„Tablettáé Egger“ készítményeink közül a 

Tahi. Acid. acetylo-salioyl. 10x0.50 
Tahi. Amidopyrini 25x0.10 
Tahi. Amidopyrini 10x0.30 
Tahi. Phenacetini 10x0.50 és 
Tahi. Phenacetini 10x0.25 

készítményeink forgalombahozatalát beszün
tettük és igy kérjük m. t. gyógyszerész urat, 
hogy amennyiben ilyen receptek érkeznének, 
azoknak kiadását jelen levelünkre való hivat
kozással visszautasítani szíveskedjék. Fel
használjuk, az alkalmat arra, hogy a Munkás- 
hiztosító Pénztár terhére rendelhető készít
ményeinket közöljük, ezek: Argil, Bízol, E!g- 
goplast, Novonephrin, Sulfolein, Tahi. Garbó 
a n imái is, Tahi. Acidi diaethylharhiturici, 
Tahi. Atrcpini sulfurici, Tahi. Chinidini sul
in rici, Tahi. Nitroglycerini.
A babona és a kuruzslás elleni kiállítás.

A Népegészségügyi Múzeum Eötvös uecai 
palotájának ötödik emeletén e hó 7-én délután

nyitották meg a szakkörök széleskörű érdeklő
dése mellett az Országos Orvosszövetség által 
rendezeti babona és k'uruzslás elleni kiállí
tást. A megnyitáson a népjóléti miniszter 
képviseletében dr. Scholtz Kornél államtitkár 
jelent meg, akit az Orvosszövetség részéről 
dr. Csilléry András, az Orvosszövetség elnö
ke üdvözölte. Csilléry hangsúlyozta, hogy az 
orvostársadalom készséggel vállalja a munka 
oroszlánrészét a pépbetegségek elleni védeke
zés terén, s ez a munka sokkal könnyebb vol
na, ha nem kellene állandóan küzdeni a nép 
alacsonyabb kulturáltságából er^dő babonás 
szokásaival és a kuruzslók eredményes műkö
désébe vetett hitével. Az orvostársadalom, 
látva a kuruzslók munkájának veszedelmes 
voltát, közgyűlésének napirendjére tűzte en
nek a problémának a megvitatását és igyek
szik az egész társadalmat a kuruzslók elleni 
küzdelem szolgálatába állítani. Köszönetét fe
jezte ki mindazoknak, akik a kiállítás létre- 
hozatalahozatala körül közreműködtek __első
sorban Manninger Vilmos egyetemi tanárnak 
és Gortvay György miniszteri osztálytaná
csosnak, akiknek irányitó és szervező munká
ját dicséri az egész kiállítás. Scholtz Kornél 
államtitkár hangsúlyozta, hogyha a törvény
hozás és a kormányzat eszközeivel akarunk a 
kuruzslás ellen küzdeni, tisztában kell len
nünk azzal, hogy a kuruzslás definíciója igen 
bizonytalan és határai fölöttébb elmosódtak. 
A kuruzslás elleni küzdelemnek semmiesetre 
se a büntető rendelkezések szigorítása az egye
düli eszköze, nem nélkülözhetjük e téren a ta
nítás és felvilágosítás eszközeit sem. Ennek az 
akciónak legelső állomása ez a kiállítás, mely
nek megszervezéséért és összeállításáért há
lás köszönetét mond Csilléry Andrásnak, 
Manninger Vilmosnak és Gortvay Györgynek 
és mindazoknak, akik értékes munkájukkal a 
kiállítás sikerét biztosításk. Az államtitkár 
eztuán a népjóléti és munkaügyi miniszter ne
vében megnyitotta a kiállítást.

A likőresszeneiák és konyak gyógyszertári
ái usítása.
Alkoholt tartalmazó készítmények és ter

mékek csakis italmérési engedély alapján áru
síthatók. Kivételt képeznek, az 1908. évi XL1. 
t. c. 34. §-a alapján, a Magyar Gyógyszer
könyvben felvett alkoholt tartalmazó készít
mények és termékek, (Vina medicamentosa, 
tinkturák stb.), továbbá a szesszel készült, 
vagy szeszt tartalmazó, de kizárólag csak 
gyógycélra alkalmas készítmények, melyek
nek kiszolgálására a gyógyszertárak italmé-
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