
lOG GYÓGYSZERÉ~ZET 

Úti élményeim Than Károly szüHíföldjén 

Régi vágyain teljesült, 1nikor Szőke Ibolya. gyógy~ 
szerésznő - aki 1D77 /78-han :Budapesten szerzett 
cliplo111át - 1neghívott szabadkai otthonába. \lcn
déglátón1 érdeklödéBi köre szintén a gyógyszerész
történcle1n. _t\. régi J3ács-]3odrog inegye gyógyszc
rt!sztörténetét dolgozza fel. Első dolgunk volt fel
keresni a X\iJII. században ahtpított szabadkai 
„öreg" patikát, rncly a.lapítása. 1780 óta a 'város
háza épületében n1üköclütt. A gyünyürü újjáépí
tett, Zsolnay pirogránit tetűvel fedett n1agyaros 
jellegü városhúzúhan a régi gyógyszertár helyett, 
teljesen korszerü egészségügyi intózini;nyt talál
tunk. I~zután ó1::ól.:e kollé~an6 1nnnkahclvérc, a 3. 
sz{tntú f!VÚ~vszc·rtúrba 1n~ntünk, ahol az'" 1SU7-!Jiíl 
szúr111a~l\ ei~el ll•tí, \·ilúgos csercsznyefút1úl k<~szült: 
neoreneszún:;;.z patinás - berendezés~ fogadott. 11úr 
a bútorzat: a kis helyiségben zsúfoltan van elhe
lycz\·c~ így is értéke1l1ett) a görög oszlopokkal o:-.;z
tott úllvúnvzat:, a túraasztal dlsze:; fara~\·únvai 
nünt iparn1Íívészcti rernekrnü. _\ :;zekrönyek iiv(•g
túblúiha -"1cskulap és f-lygica alakjút 1naratt:úk he. 
I{iilön figycJc1nrc 111éltók az ötvös 111ívíi kilincsek. 
a fü'>kok ·logti gon1bjai. i-\ régi patikai eclt;nyekbDI 
111cg111aradt néhúny szép, aran)r szegélyü alt,vicn 
porcclún~ erydct:i kartusú (círnerpajzsú) <.líszc.s 
üveu:edénv. J~rclen1es Yolt 1nef..d:ekintcni a 1nutat:c'1s 
n1íi~1nlék ·gyógyszertúri Lcrc11~Íez6st. 

l\Iúsnap Znn1borban .dntiC Ciyörgy g~vógyszerész 
történészt kerestük fel, aki 8U úves korát 1ncglta
zudtolö flirf..;esé~!.!el, nu'.·~ n1a is helytörténeti ku~ 
tatásokat fc'ilvti~t~ a hclv·l;c~[i lcvéltúrLan. /Sok t:rtó
kes patikai ac'latnt gyúftht:t ii:-;sí;e:~ a korabeli hiteles 
fényk<;pckr(í! nen1 is hc·:-;zélve. Ugy tudjuk, hn.uy 
egy nagyob!i összefogó 111unkún dolgozik. 

C~ólunk az volt. hnuv rneukercssük Óhecsc?n '11/u1n 
l{á..roly prof'es:5zo-r sz,fÜ{íluí~át: . .;.\ feladat 1najclnc1n 
re1n(:nvtelennek lútszott, antikor n1cgérkc·zt.iink 
Ó\Jecs~rt:. A„zt µnndoltuk, hogy a 1núlt sziL;,ad elején 
épült· ház az id(ík viharúban elpusztult:. vagy egy 
táv-oli tanvún kell kcr(·snünk, rncrt az <'.dctrajzi ada~ 
tok szcrirlt 71/ian édesapja a helybéli földt>s.úr gnz. 
datisztje volt, 6s nyilvú.n a városon kívül lakot.L 
Itt-ott: hiá.ba (:rc1Pkl<5dtünk, 1nikor 111cglepetés ért 
l.ionnü11ket. \' ~let!Puül 1negpiIIantott:unk egy kor
szerii uvóµ-yszcrt:ár feliratot, 1nelvcn a. kivú!ú tn~ 
tlós, g~·~J(.r\:~zcn'.~sz ,.'11han f{árol1;'; nevét olvashat
tuk. ~:\. 'J1atikábn. . lielí~pve, 1S'~h-illinr1cr JiJlconóra 
gyúgyszcrésznö nagyon kecl vesen fogadott éR a 
gyógyf:!zcrtárban elhelyezett 'l7lutn k(~prc 1nutatntt. 
Szívesen v{dlalkor.ott arra, hnuy elvezet a f{:inteún 
levő '11han esalúdi !túzhoz, ahol nag\· eUidünk szü
letett.. 'Útközben 1ncutncltnk tóle, "f1nuv a. fiítéren 
levő rú1uai katolikus', t:enqilo1nban a f'1{iro1n o!túrM 
kép Than Jf ór festfírnÍÍYésznc•k, f(ároly fivf!ré·n('k 
alk(itása. 

/\. 1Iarsall J~itn nlica (i, szfÍ111 nhí érkezve 1ncuta
lúltnk az é\·forclu!ónt frif.:sc:n tat:arnzntt, sríruúra' it::sM 
tett 11/ian porUiL .A fükl:;zintv:-; c:piilet újaY)!J nH:g~ 
lept:t(;st tartogatott szúnntnknt. ::-i húz ho1nlokzit~ 
tán kétuyclvü (n1agyar-szerli) 1núr1.cúnyhíJ1lút ho-

Jvpztck cl, Juelycn n1eL'.örökítctték Óbecse két hír-
1leYes szülüttéi~ek nev~;ti küvetkezc'.iképpcn: 

.,'I'lw11 Mór (1828-18\1\1)-'I'han Károly (183,l
l\108)" 

Than E\ároly tudós gyóg~vszcrész, kémia profCsz
szorról 1Studényi és dr. rrondra (1D2H), dr. Szabad-
1:áry Jt'ercnc: ':I'han [{droly cÍlnÜ könyvében (1Hi2) 
írt, dr. Zalai f\~ároly pedig többször 1nóltattn. lít a 
,.Ciyógyszerészet'' hasábjain. Ehhez júrultunk hoz
zá egy újabb adattal. 

ÓtH::csei lútogatúsunk 11ha-n f{ároly halúhínak 70„ 
_71!/(tn Jlár sziÜC'f't'.•sí.:llck 1;)0. (~.-;ztencl<'.is évfnrcluló
júra csc:tL .;.\ helylieliek nenu:ég koszoruztúk 111eg 
az e1nléktát~lú,t. 

A„ hálús ntúkor n1eul~1nlc'~kc·zl~.-;t;re ncntcsak alkotó 
ievéken}'·ségük érdcn'i'ef-:iíti iJkc:t, ha11cn1 haladó gon
dolkodúsuk, :.:zal.>aclsúf!szc•retetük. i\:Iind a né;.rv 
7'han .fiú a~ líi4S-a;.; f~-'1rradalrni harcnt ,-é!ligkii;,
diittc. IJc111 c'•s ()örgcy hadseregéhen szolgú!ta.l\. f(á
roly a l;) éves diák. 1nint t:íizn1est:er, hútyja, Jíór':' 
sú!yos 1nalúriúja rniatt, csak 111int fcstlí - az esl'
llH··nyek (Buda n.-::t:ro1na stb.) i!!uszt:rútnra követte 
a viláuosí i(,uv\·erletétt:liu a sereuet. -~z id6scbb köt 
f'i\·ér j'~·ihach~;~~.vkc'.·nt: vitd'Zkeclett . .i\z ifjú '11han f((í
rol y .Bólu11 r· il nlos t fizérkapi tány gy{unkotlúsa rncl
!ctt: részt vett 18-!S-4\J-es erc1c;Jyi téli hadjárat
ban. Ji:llíszür veu\·észi kedvteJés<.\t) tnrlú:-;át a na~v
.-::zp\ip11i 1iuska1;(;r111alon1lJa!l c.-:illogtatluttta. ]\.:~é
s1'íhh 11tint tüzör rt'.szt vett a har('okhan .. :\.vízaknai 
iitküzet:hl'll 18-lSI, januúr .J-1'~n 1negsebct:iilt és fog
;:.:.úgl1a esett. _Bőlui1 kapitúny azonban kisztt1-Jadí
tot:ta, 1\ szo1norú zsibc'ij íl:gvvc:rletételnél hadltör
,.l;!l\"SZ(;k eh:· úllítottúk. Fiit't:al 1-:orúra való tekin
tl't:t~:l felnH:11tették és hazaengedb!k. 18·!il utún 
J!1ír a lic;c·si i\kadí:n1iúra, üccse pedig J(ürüsla
dúnv Lia nu:nt !( is.'3 ft'crenc „8zenthúro111súuhoz" 
(•í1n~ett IH1tikúj{il_1a .f!yógyszcrész ~yakorno'knak. 
Púlyr'tjnk 1naf!asa11 felfelt~ ível6. 

..:\ Ba('h-reiHl:-izer iildiiztl· az(lkat, akik részt vet
tek n szaliaclsá~_d1arclian, vau\· t:{l!nnuatt:úk nzt:. .l\ 
l\{;!.!\. ~I'hán riút ~,.!{tzad6nakn';;,-il\·ánÍ"fottúk. I(lt·i,u
ór~'lig a liizton~úgot nyújtb c;salúdi otthonukl.Hl~1 
húikúJtal~. nc1n hn~:'hattúk el szül(ífülcljüket, n1ert 
a \:úros nen1 adhatott ki szú1nnkra útlevelet-, hiva
talos írú~:t, 

}\?. apúti ':11/ian esalúdot annyira szerc•tték, és 
J 1ccsül tt~k Ó becsl:n, houv 18-l ~J-! ~cn a helyi tanúcs ki
t (í nti üt !ette l ú tr\· kerilite 1neu a' l-lel vt:artö 'l\1núcs 
h:tartóztatúsi ~·11clelkcz<~st;t, ,, IH igv f'elhasznúlta. a 
11e1nesi .~\P.·\1'.I eUJ1H.~\·üket és .:\(>1\'fl. :f(.:-\J.{()J_.\_-, 
AJ' :\Tl :.IóR részc're úllítol:t ki pecséttel ellátott 
írúst. 1Bz a növ nen1 szerepelt a keresett. szen1élyek 
jefiyzt~k{~l1e11. Íc:y jut<itt /lpríti ('11han) Jlór }~ec:-;be. 
~'1páti ('11hon) f(ároly J!C'dig ](üriisladúnyha. 

'.l1/;r1n J[~~r ll tHÚH :"-ziiz11d n111u:vnr tiit·t0nehni fe;;tt:
:-:~·:1~t\,'lli~k útti'1ró, llHtgusan kiPinelkl;'(j(J alakja volt .. ~'\ngy
utén~t·Ü \·ú:-:z11nit g ;\Ía::;\·nr 2't-~rnzeti ()ul1~ria őrzi, hutul
llHL:o frP~kó knn1po·;:íciúi. i1 :\fnr,;y1n· Non\Zf't.í :\Iúzeurn. l.G. 
Opc•rnhúz, u Yigndó ft.tlnit dí:;zítik. 
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Óbecse büszke volt városa szülöttére, ezért 
Thari, J(árolyt díszpolgárává választotta. 

Illő tudnunk) houy nauv nevű ké1nikusunk J3ucla
pesten kívül 1negf;n·clucít n1int gin1nazista diák: 
Szabadkán) I(alocsún, Szolnokon, Nagybecskere
ken. l\lint gyógyszerész gyakornok I\:örüsladány 
után Hócl1nezővúsárhelyen 1nűköclött. Ezt követte 

FÜSTÖLES NELKÜL lS l\I.EGY 

BN: ÖAZ 3!i (27--28) 55:! (!DSl ). 

.Ausztriában ti ílohó.nyztis elleni ukció jelsznvn: 
„li'üstölés nélkül is 1ncgy" (Ohnc 1~.uuchen geht cs nnch). 
E:r, u rnott:ó nzonos círníí dni szerzésére inspirtiltu IJ. 
Chrneln zcneszerzGL :\ dalt - nz egészségiigyi 1ninisz
tériu111nutl cgyctértt:sbcn - !ianglcn1czro vett.ék fel. 
Ezzt:l egycl6re véget ért nz eddig leghntékonyahh 
egészségvéc16 k111npliny !\uszt:rifiban (nrncI:y- últn\!ibnn 
n lcgerPdtnényesebh dohányzás elleni nkció is volt). 
:\ n1inisztériun1 1negbízfisiiból elvégzett értékelés vilfigo
s1.u1 111ulatju u kutnptiny ered1nényességót: a lakosság 
98%-a is1l1('rÍ nz nkciót:., nn~·,',-n is1neri a jelszót, f!(i%-11 
tudjn u dalt:.. l~zenkíviil 1nind a nők, rniud a férfiak kü
zött; co:;éikkent n dolHinynsok szlin1H; gyarnpodott nzok 
sziírna, akik elége<letlenck (Iohii11'i,'OS 1nivoltukknl (r•zf'k 
a doluínyosok 5D%-át teszik ki); (1z utóbbi hónapokban 
legnló.bb 200 000-en fcll1agy·tak u c.lohfiny:r.üs;,:n\. l~zek uz 
adatok vili:igosnn 1n1dnt:jiík, hogy az c•gészs0gügyi fc!vi
liígositás olynn stíln81Íl'U t.nlfíltnk, 1.unit n.. jövőben is n!
knlnuizni kell. l1ozitiv indítékokkal éo; nern ijcsziéssel 
hatni öntnrlntos, eg0szs0ges életvitel ldalakfrtisti én.le· 
kében. _.\ „Füstölés nélkül is 1ncgy" cíinii hnngle1nozt 
nz egészségügyi és ldirnyczctvédclrni 1ni11isztériu111 in· 
(!ycn hocsfijt:jn az érdeklődök rendelkezésére. Dr. I\:nrt 
St.e:1-.-0r 1uinisztcr ron1önyénck adott kifcjez,:~t, hogy asi
keresen ln:r,firnlt akció I\1(~::; tovúhhi erednH:ll\'t is foc: 
hozni: n dohányzók sztí.1n!ifluk újnbh c;.;C>kkcnéSét (184 ~ 

LELKI KONFLIKTUSOK IS RiÍKOT 
I\:.l~LTfIETNEI~? 

8111ou: ().~\Z 3.5 (:2:)) ,lfii (lDSl). 

R.B. 

:\ ró.kkutat:ús egyre újabb és újn.bh ilsszefügg(~seket 
fedez fel n körnvczoli rnérgck és a rák keletkezése kö· 
zött. '.I'ndiísunkn'ak ttzonban niég csuk n kezr1ctün ílllnnk. 
:\ rákot kelt{) (knn~inoi;én) 1Hl,'nc:ok 1nollett. n1n{'\Yt_•k 
kh,iilról hrd.olnak n :::zc·ivezet:be. r:S- nzt kiirosít:ják, vidó
színííleg léteznek lelki, pszichikni bcfolvások, Hlllt'lvck 
bclillr61 liat.va j{dsz1n111k közre n nik 'kelctJ;:1:zóoé\-~E:·n. 
Európai ,:s tunerikni knt.ntók rükos liotegckcn V(~gzeU. 
vizsg1í !ntni jc!lernz6 szcn1élyist)gi tiinetckct állnpíi.ot lnk 
n1eg, 11n1c\yr:k n kiivctkr~zt1k: túlzott kll[H'::lO{atfc·lvi··tcli 
készség, kifcjl'zct.t \JanHs1ígos n1ngatnrh\:::; nliPleplilt· nµ:
resszív Öl'zf'ln1ekkel. al1izatossr\g. nutnrit.ü::.:-tiszt:elet, iida
H(his, saját r:·rzclineiuk nz elvárthoz ti'lrü!,ntí nlkalrnaziisn, 
képtelerrnC:.g nrrn, hogy fclhalrnuzoi t indulatnit kiü•lé 
lc\'czes:::c (~S vc}i:iil kcv(•s önhce::;(iJ(;s. l~z BzenHqvisl~s:
kl\p - jól jegyC-zzilk 1neg - nen1 a nikhrd.(•gsc'.g t~üvr:-i_
keznH~lly·c, !1nnc1n H kntntúk f;zeriuL olyan alapV('fŐ 11111-
srnt.arhis, !llTH']y kf•dvez ll ln'(.('•[!S{(Z keJcikcz{•S(:lll'k 
:\z okok tiihlHi~·irn n gy(•!'!nf•kkorbfl V~'Zt'I t1t>k vi:-::-;zu. \ 'I. 
kevt'.•s i.iir·()rlés, · eln...-ort'iot t 1 lnc-renkci<'J, fe!l1nl1 nozr'Hloi. i 
büniudat \'Hí!V P!!i'í1c:...-ni.oltsúi.d érz(~S (·s kud1trct.t'1l yu\ó 
rcttec:0s. }~z1;·1~n1:k a·z· iisszcfOÜgt'~seknek nz ísrn('r('i1"l11•n 
lou:iklis kiiveLcln1é11;.-ek ll'i1nn'sZt.hntók n ll(!\·1.d1"st 1!;.; n 
g-~~Í•rr11Pk-szii](1 knp'<·snlaiot illet:6en. -lh· c'µ-ylH•n 11udnnk 
nrrn i:-:. horry 1t1Pnn...-iro üsszetett fo];.-nrnilt a ník [(~i1·t·
jötte, 1u11ii: .. korúlih~ui tiszüí.n üirt:\:i okokra vvzc•i.tek 
visszn. };gyf:hJ.;/·nL n_'.gúLa istn(~l'Ptt>~,' hogy rnüs b\!Ü~g:-:(·
g(•k !6tn·jiii.i('.•lit•n, 111. /!.\"f!!11orft'k(·ly ·<ngy C'kc('.!llll kt·l1~t
koz1~séli1.•n részük \'IHl !ulki t.ényeztiknek is ( J 80). 

fi'. J;. 

szegedi kondíciója. Illő le11ne, ha ezekben a váro
sokban, ha utcát nen1 is, de patikát, brigádokat 
neveznének el róla. 

Azzal a jó érzéssel tértünk haza, hogy a \ 7 ajda
ságban sern felejtették el és 1ncgbecsülik nagynevű 
elődünket, példaképünkct. 

Dr. Hegedüs Lajos 

KÖHH Azr J~S KÖRH Az KÖZI GYÓGYSZEHTARAK 
SZl~Tf\11~ZETI l<'ELÉPÍTJ~Sf<~·Nl~I\. 

M.EGHAT1Í.HOZ.4.SA 

Daoy1;ko, L. i--·-: Funnaciju (2\Ioszkvu) SO (4), 10-1:~ 
(l 98 l ). 

Szá1nít (1g1.~p scgítst'~gr'·vel kirlolgnzt:iík, bo.rry ,-1:.l11111cly 
gyógyszertár 6sszcríi t:ngozódii:;u nz nlúbbi képli:t.t.el iil
lapíLható 1nt>g: 

Eészlegek (o::;zlúlyok) sztirnn: 

0,23 +O. l 03. Gy +0,0015·!.tÍ. +o.ooOOG.F 
uhnl :\: az iígyszún1, Ii': nz éves „gyógyszerforgnloin" 
c'zcr n1bt1lhcn, C:J.v: a rrvóc-...-szerck r-;zfi1n11 . 

. -\ gyógyszLTtiirak i~itti~-go1·izií.hisn V'II-t.ól I-i;; jPlölvc, 
az ligyszürn nlnpján rendre: 150 ügyig, 150-200 ó.g;,', 
200-:lOO tlg~·, :l00--150 iigy, ·150-050 ügy, 050-I OOO 
iig;,·, 1 OOO iig;,·n1il Löl1h. ~z(•r,·ezPt i tagozódás11k: 
- a \-Jf-\íI-\-. kntcgóriálrn.n t~sak n~<·t>plúrni-ic·r

inf'l!'.~;:;i (\s igazgnt.üsi oszt:ríly vnn; 
n IY'. knt:egóriúban nz í~lüztíekl'll kívtil kl~szleif.'Zt'.·:-:i 
oszt iíly is; 

- n III." kut.cf..!;óriiíbnn nz ic:uzgnüisi oszt.iilv ki.:í. rl:szru 
í.agolódik, lováhbú n kih1y\,t{u· is kü\i.i~1 szer\·ezcti 
eg~·;;ég lohot; · 

- n lT. kut.egóriábnn experliiiló os:r,tiily; 
- az T-bc~n irifúziós-iujekeiós-aszt·piiktlfi luhoraió-

riun1 is van. n.z elózclekcn kíviil. 
(H<1~f.: .A 1ninő.sf.gi ollt>n()rzéRt ií.Itnliihnn n tcelu1oh'.igu~ 
L'vÓgvsz~:rész végzi. íu-y nz nnnlitikai lahorutóriurn tH:ui 

hi1úlfr1 szervc:zcti eiySÓg.) (180.) 
Dr. I1artai Istt·án 

A I\:LfNTI\:AJ G.YÓ(.})"8ZI~J{]~8Z SZl~Hlc:l.'E 
A EÓHJÜZBAN 

Cupit, e.(!.: .T. Clin. Phnnnn(~Ol. :!.l, (.'í-0) 2Gl-2G2. 
( l (lS l) 

_.\ klinikai gyúgyszerósz s;~.r:n•p\• n ki'Jrluizakhnn nii· 
vekvrjhen ;.-1111. :\z _Egvcsii!L )Jlnrnnk 1nind tiibb kórhá· 
zrílHtn iiilt.i be 1~ uv<'i°uv:-;zpn·~s?. a klinik11s konzult1in;-;i 
Bt:crcpt·l·. Ez 11 ittt11Í(~'sa;lf\s:; llt'!ll('Sllk a µ:yúµ:yítú t.vn1n f('h'· 
{•r\·r:nyPstll, hnnein n h«iP!:! irú11viíbn is. J(íi'crjcd n llH·l
lt-klH1lúsnkrn l·s 11 gvór;vszcr (~:;:pi_li_)f:;l°!-i lcrato~(:ll stb. 
hnt ü:::iirn is .. A klinikfll .i:.:·,:óq::vszer1iszn~~k jclr.~n1 ős .. feladat· 
kiire, ho[[Y 11 rneio1uiliS _!:!~'óc:vszorelt'.~s 1n1'gvnlós11ljnn, 
cl'•lszcrli 1(~n11ékv1dnszt.ékot'. a!l~nlnn1zzru111k,' küliit1i)s1·n 
a k<:Jl'l1úzl•nn t.;~·akru11 hnszniilntos gy<'1gysz(:rfnn1111\úk 
t·-~kint.r:i.r~hen. 1{endkivUI fnntns. hor:\· n\: c~snk nz \'Lo;Y~'s 

ki'!o::zí\'111()11,·ek Pltt~n~s\':iről. n k<izi'dtú'k funnií\ló knliii1l1-
;:;,_)f!r6l, hnl1c111 !lznk hnso11lr'1súcuíri'1l is kellően infnrn1Ül· 
t ;1k Jeg;;1_•r11~k azok, nkiknPk t~, c:v/i_gvszerck viilnszi ékn 
Í>'ldut:ci.öb1.~n <liinicnii)\;: kell. '· ' 

1-t11tin feliulatif't vtilt n kli11ikni fnn11uk<1kitt(·tikai sz(d
_'..!tÍ.lnL bisz,·11 a f1tn1Htk(Jkin1·iikni 11d1onlttiri11111 <t\iH!HÍ· 

nnk !~!'tt~k(·k·S(! 11 h<'it!L'.S(·u !llt'U:f1·lPl6 ki>zr~h:•s(.~\;(~n 1uin<l 
ru1!!;,·obb jc·lent.6ségre ((~sz''szPrt:. :\ klinikai !.!.V<igyszt·n"sz 
1111ísik fontos sznkt(•t·illeii: n hipltilt't:,;t ;.:t'.olgük) pan·ntt!!'tÍ
lis ki'.::-zít111c°·nvt~knr:·I nnitntknzik ttlP!:!. :--:zlin1ns beh·vn az 
\~zt intr:zó U·i~lll iul.!·rrníli in!!.iH a klinikni gyúgy:-;1.t~n·~sz. 
A toxíkol('1gini vonnikuzú:-;ú inforr11úei('1 i;-; ugyik f\H11.i1:-; 
tt·rii\(•if~ n klinikui '.'.!YÚC:\':<'/.f'l'\·~:-;zn(~k. Or::zÚ!.!:::zertr~ szú1111J:: 
nH·~1·t_·gi•llen6rzti \;:\i'l:·[:lolit üli g~·(')g-yszcn'.·s:r. ·~«'Z!'t(·:-;e ttlnti.. 
Sokszor ti'1d.<'.·nik tilP:! nz, lin!!V -„- nz ('uc'•sz:-;(·r~ih.;vi f''1.ak
:':r.c11u'·lvzct nH~lleit. - kiizvctlenlil H f(1uvnsz't('1ki1iik tl<l-

nnk i\.\~t'n jcllegü infonntí.ciút (201). ·' 
I:. 


