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PYRAZOLIN
(Antipyrinum puriss. „USINES du RHONE") Négyféle kristályosításban, u. m .:
1. Nagy kristályok.
2. Kis kristályok. 3. Kristályos por. 4. Őrölt por

PHÉNACÉTINUM
AMIDOPYRAZOLIN
Kétféle kristályosításban, u. m .: 1. Kristályos.

2. Por.

(Dimethylamino antipyrinum puriss. „USINES du RHONE")
Háromféle kristályosításban, u. m. : 1. Nagy kristályok. 2. Kis kristályok. 3. Por

Kapható a gyógyárunagykereskedőknél.
Mintákkal készséggel áll a mélyen tisztelt Gyógyszerész urak rendelkezésére
a MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELET:

B Á L IN T IZID O R CÉG,
TELEFON : JÓZSEF 338-54.

Friss, vérszívó piócát, gumim! pelenkát., gumin i
nadrágocskát ,stb.“
Sajnos, e formátlan alakú, de annál több Íz
léssel megírt nyomtatvány alsó része, letépve
jutott birtokomba és így a befejező része
'hiányzik, de azért sejteni lehet és nem is lehet
ez más, mint: Urrraim és hölgyeim, tessék be
sétálni, ma pénzért, holnap ingyen!"
#
Az 1876:XIY. t.-c. 53. §-a, mely a kuruzslásról szól, igy rendelkezik: „Gyógyszerek avagy
betegségek elleni óvszerek készítésére, továbbá
oly felfedezések, találmányok vagy javítá
sokra,, melyeknek alkalmazása, egészségügyi
tekintetekből meg nem engedhető, szabadalom
nem adatik." Ezekután, jó lenne megtudni,
vájjon milyen alapon nyert Gáspár Imrénó úr
asszony, vagy asszonyság (Budapest, IX.,
Drégely u. 12. II. 24.) Rheuma elleni szere, a
m. kiír. szabadalmi hivatal által 76.424. sz. alatt
szabadalmat és ha már hozzájutott, törvényes
joga van-e, az ismertető körlevelét gyógy.javallatok tömegével elárasztani. — Nem bünte
tendő cselekmény-e az, ha egész orvosi (1) ér
tekezést tart, amikor azt. írja, hogy a rheuma
hülésből származik, a vér vizenyős lesz, ez a
vizenyőség a vérrel összeütközik: és ez okozza a
szúrást, a. fájdalmakat. Több év múlva, — Írja
— ezen vizenyösség által mindig’ lanyhább lesz

Budapest, VII., Rottenbiller ucca 30.
Sürgönyeim : „DORBÁLINT BUDAPEST".

a vérkeringés és igy kezd sűrűbbé válni a, víz,
kezd leülepedni, úgy mint a homok, ekkor ne
vezzük csúznak, ezután következik a köszvény,
ami a lábakat és kezeket bénává teszi, a mi
több évig kínozza, a betegeket, és mindaddig
kínozza, mig a szívre megy és ekkor, hosszas
szenvedés után belehal.
Aki mindezt el akarja kerülni — folytatja
— és tökéletes gyógyulást akar elérni, csakis
a Gáspár-féle Rheuma csúztapaszt használja,
amely felülmúl minden más rheuma elleni sze
reket és biztos sikerrel gyógyítja még az izomleroskadást ( 1) is.
Ezek a „szabadalmazott kuruzslók" sokkal
könnyebben jutnak értéktelen kotyvalékaikkal
engedélyhez, mint a vegyigyárak, vagy gyógy
szerészek, komoly és tudományos alapon álló
készítményeikkel és dr. Linhardt Alfréd orvos
űr szavaival élve: A kuruzslás nemzet rontó
járványa elleni harcot, ezekre a szabadalma
zott, kuruzslókra kellene a, legnagyobb eréllyel
kiterjeszteni.
*
A Ferenc József keserüviz régen te csak mint
hashajtó volt ismeretes. Ilyen minősékben sze
rényen meghúzódott a fűszer kereskedések és
szatócsüzletek polcain. Ez idő óta azonban tel
jesen kivetkőzött szerény mivoltából és olyan
„csodaviz“-zé alakult át, amely — a hirdetései

