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bázis }\z aneu1innál a tiazolgyűrű k-Ya.terner
ammónium nitrogénje és a pirimidin gyűrűhöz
kapcsolódó prin1e.r a1nin nitrogénje képes sóképzésre [10]:

ábra

kininiun1kloridnál és az aneuriniun1kloridnál
, , . ·
molekulasúly
az egyenerteksúly =
2
A hexametiléntetramin egy értékű bázisként
titrálható szilikornlfrámsa\val Kísérleteink szerint egyértékű bázisként köZ>etlenül titrálható
kongóvörös rnellett sósa' ,-al is, de az átcsapás
elhúzódik és ígyT ne1n kapunk n1egfelelő ered1nén:yt
_A_

ÖSSZEE OGLaLAS

VTizsgálatajnk so1 án tisztáztuk a kongó,„örösn8k és a mctanilsá1gának, rnint adszorpciós indikátoroknak n1űködési rnechanizrnusát sziliko\ olfrámsavas titrálásokban Dolgozatunk tmábbi részében közöltük a módszerrel jól mérhető 1egyű
leteket, Yalamint ezek egyenértéksúly viszonyait
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PE3!0ME
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Es -..vurden dit lndikationsn1Ec1chanif:q1)en \ on Kongo1ot und ].iethylengelb als Adso1ptionsindikatoren bci
Tit1ie1ung0n mit Silico-..volü:a1nsüure gekla1t Fernerhin \\·erden die init <liese1n 'le1fah1cn gut f1rfassba1en
Verbindungen und ihre .4.quiva.lcnz"·ertc angegebt·n

(Országos Gyóqysze1észet-i Intézet, Buda]JP'!f Xl
I! zsoki 11 36 /a)
J~rkezctt: 19G:l

~··,

1 2
\

dl.

gijÁlJlJS.~eff.iJ.~et fii1r.fénelé/Jífl

A MAGYAR GYÓGYSZERIPAR GAZDASÁGTÖRTÉNETE
A FELSZABADULÁSIG (Il.)
~ . A ~LlGY\R GlÓGYSZllRIPAR AZ ELSŐ YILÁGHÍ.RORl' .ÉS 1 T\N{CSRÜZT'iHS\SÍ.G IDEJÉN
(1H14--191U)
SZEi\T11TJ{LÓS1 PAL

__,l inag3:-al g,\ úg~vszerFeg,y·észcti ipai n1egalapozott kezdeti f5jlődósét és a hozzá füzött renJényeket, elké11zcléseket a. világhábo1 ú kitörése derékba
törte
_A_ háL01 ú ipai unkat beSZerzési és elhelyezési
lJiaca.ina.k nagy 1észótól n1egfüsztotta, az á1ak
gyo1 s cn1elkedése, illet\· e a ko1"0na élé1 téktcle11edése pedig gazda.sági alapjait is n1egjngatta ·-~
·világpiaeon ige_n hfln1ar érezhető• é ,. ált a_ n:ye1sa.ny3,ghiány 8\ ájci kin1utatás szerint n1á1 1914bcn több fű11tos g:y óg\ sze1 ben hián~ 1nutatkozott :
adep.s lanae_ aloe kína-kt~1cg és kinin-sók_, a11tifebrin; öter, kloroform, formaldehid, káliumjodid
Ezzel eg,yidejűleg 111á1 a háború els() é' ében egyes
gyógyszerek világpiaci áia jelentiísen emelkedett :
a kodeiné 40%-kal. a, 11101finé 600,.S-kaL a ricii1us-0lajé, bizn1ut~sóké, szalicilsa' é 30~·;·i-kal, az a1nidopiriné és a kinin-sóké 1nc>~-kaI
Németország 191 ± augusztusában ki,-iteli tila.1rnat rendelt el - - többek között - az alábbi
gyógyszera1_Yvagok1a : aloe arekolin Kína-kéreg

kinin-sók_ ±011naldehid, tannin, ipekakuúxia-g\ öké1, n1orfin és sói_ ópiun1, borkősa\ 1Jó1·Ra\
Szalvarzán, N eoszah,;aJzán, pcpton
.A. szakn1ai küzvölen1ény-ben élé11k ';isszhangot
\iáltott ki- a.z angol ko1111á11y háborús rcnd(~lkezése
az ellenséges államokból bejelentett szaba.(laln1ak
íf:lfüggcsztósér<~H
:\ iendelkezés g,\. ako1lati alkaln1azására azonban 11e1n ke1 ült sor _:\:fíg tehát
eg,\, részt szán1os_ a. gyóg,)' szer ellátás sze1npontjából
fontos r1:ve1san\--ag neni állt. ·vagy r1e1n kellő mértékben állt rendelkezés1e, a háborús esemé1i-\·ek
másfelől világszc1 te nö\·elték a kc1 cslctet s, ez
bizonyos koniunktlirához vezetett. ~A mag~ ar
g:y--óg,yszeripar azonban 110111 válhatott a konjunktú1 a. részesévé, inert szer11ben találta magát a
szövetséges Németország gyógyszeriparának_ legkíméletlenebb konkurrcnciájával Egy 1915-ből
szá11nazó jelentés szerint gyóg,vnövP:ny kereskPdőink csak abLan az esetben kaptak ki\ritcli
engedélyi: g·yógy11ö\ényeknek Nén1etországo11 keresztül, semleges államokba irán,~uló szállításá1 a

11a a Berlinben székelő „.i.Íusfuhrkommi_ssion de1
chemisch-phar1nazeutischeh In.dustrie'' megállapította, hogy áraik nem alacsonyabbak a megfelelő
11émet árucikkek exportárainál
Iparunk azo11ban, szembeszállva a 11ehézségekkel, igyekezett a gyártás színvonalát fenntartani,
sőt növelte a gyártmányok választékát. Ez bizonyos
fokig szükségszerűség is volt, mely a fennálló
körülményekből következett
A szalicilsav, az
.acetilszalicilsa-v és több más termék árát a J1émet
monopóliumok olyan magasan állapították meg
és olyan mellékkövcteléseket támasztottak, hogy
az osztrák-magya; hatóságok maguk kezdték szorgalmazni a.z önellátást. A Chinoin-gyár vezetősége
elfogadta a V egelin-cég, szalicilgyár tó üzem felállítására és felszerelésére ·vonatkozó ajánlatát.
A felszámított teljes ár 120 OOO K volt, ezzel
szen1ben a szállító cég ga1a11ciát vállalt a kapacitásra, a minőségre és a.z elérhető ö11költségre is
.A. gyár n1ásik új fontos készítménve a Distol
ne' ü ál!atgvógyászati különlegesség dr Mar e k
József állatmvosi főiskolai tanár találmánya volt
A filicin-tartalmú készítmény a juh- és szavasmarha mételykór gyógyításában hézagpótlónak
bizonyult és néhány év alatt olyan keresetté vált,
11og_y a Ohinoi·n nevet ·világszerte ismertté tette és
a gyáI exportcikkei között az első helyet foglalta el
1916-ban kapcsolódott be a Chinoin a hadianya-gg::,rártásba .t\. monarchia hadügyminisztériuma, nagv· megrendeléseket adott le különböző
harci gázok előállítására A megállapodás érteln1ében a 11adügy1ninisztériun1 a szükséges bc1 uházásokat -- melyek későbben a gyár tulajdonává
váltaJr - n1egté1ítette, ing~yen szállította a nyersanyagot s haszon címén külö11 megfizette a fo1galn1azott é1ték lO~fo-át
i\ l 1 hinoin-gyá1 háborús k:onjunktúrájának
alapját, 111cl:y a n1agya.1 gyógyszervegyészeti ipai ban egyedülálló >olt, hadi szállításai vetették
meg A ,állalat 19l:l--191G közötti fejlődését,
n1ely jóval szerényebb, 1nint a. világháború 1násodik
fölidejében, a kö>etkez6 adatok mutatják:

JDJS
..-\lapi:f5ke

Osztalék
I'isztvisel6k szán1a
:L\íunkások szrirna
{iépi kapacitás
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:;oo OOO

191G
!(

'

J OOO OOO K

12 K
12
~fi

i-'i 1,.fi HP

·1

22
352
100 J{P

191 i'-be11 az a.Iaptőkét 3 111illió ko1oná1a cn1elik
fel, ugyanebben az évhcen a vállalat 1 81'7 405 K
hrutto jö> edelmet és 635 ; 81 K tiszta rn ereséget
ln utat ki „
"A_ többi g:yógysze1ipa1i üzeni fejlődése n1eg sen1
közelítette a Chinoin háborús felfutását
~~ statisztikai adatokból kitünik, hog,y az iparág
1913. éú 318-as létszáma 191i-rc 1273-ra növekedett s ezen belül mind erősebb az eltolódás a
női alkalmazottak javára
A gyógyszerkülkereskedelem alakulását a világháború első felében az alábbi számok mutatják

Ké~z

gyógysz

Állati
gyógysz

Vatta
és kötsz

a) Behozatal
1913
1914.
1915.
1916

3
3
5
19

085
144
263
241

200
600
800
OOO

K
K
K
K

54 255
43 700
57 540
154960

K
K
K
K

529 920 K
l 305 800 K

1 914 300 K
1 100 OOO K

b) Kiri'tel ·

1913.
1914
1915
1916

1 284 940 K
1271765K
1 214 485 K
2 229 900 K

7 110
5 860
2 200
1050

K
K
K
K

25
30
28
165

800
120
OOO
OOO

K
K
K
K

E koronában megadott adatok az infláció
1ralamint a különböző cikkek és cikkcsoportok
11em egyenletes á1e1uelkedése 1niatt nehezen értékelhetők A további háborús évek adatai bemutatásána.k 1nég kevésbé volna értelme
A háború utolsó két évében a nyersanyagellátás
mind jobban megnehezült, amit betetézett, hogy
Ausztria 1918-ban kiviteli tilalmat léptetett életbe
mely Magyarországra is kiterjedt.
A kmmányzat 1918-ban „M Kir Gyógyszerforgalmi Kirendeltség" néven anyaggazdálkodási
csúcsszer vet létesített, melynek feladata az ún
„nyilvántartott" gyógyszerek elosztása volt A
gyáripm képviselői ugyanebben az évben alapították meg a Magyar Vegyészeti Külkereskedelmi
R T-t, mely a behozatal terén monopóliumot
élvezett
~t\_ háború fülya1nán a gyárak szinte évről-év1c
növelték részvénytőkéjüket 1917-ben a Wande1
Rt 1 millió, a Chinoin pedig 3 millió korona
alaptőkével rendelkezik
Az 1919-ben kikiáltott Tanácsköztársaság 11r rn
törekedett, hogy az 01szág g~·ógyszergyái:tó üze1neinek zav~a1 tala111nűködését, fejlődését biztosítsa
A ta,nácskorn1ány a gyógyszergyárakat a Szociális
Te1n1elés Népbiztossága lVIűszaki Osztályának
Vegyipari Szakosztálya- f01üg:yelete alá utalta, a
gyárak élé1 e te1n1elési hiztoSoka.t rendelt, a kiseblJ
s az adott ·yiszon:y·ok között életképtelennek n1utatkozó üzcn1ekct a nagyobb gyára]{ba olvasztotta. rl SzocüíEs Termelés Népbiztossága 111indent
elkö\:-etett, hog:y az üzemeket szénnel és nyerHanyaggal ellássa A gyógysze1gyá1 tás legfelső irá11y-ítására később l(özponti Gyóg:szerüzo1n név-en
létesítettek sze1 \'·ezetet, 1hel:y llek munkájában az
iparág legt(~kintélyesebh szaken1berei is lészt
vettek.
A Vegyipari :Yiunkás 1919 fri július ll-i szán1ában így jelle111zi a gy ógysze1 ipar helyzetét és
a p1oletárhatalon11a yá,fó feladatokat
,,A gyóg~y-anyagokat a g:yógysze1tá1i laborató1iumok eddjgi pepecselő és anyagpaza.1 ló 1nódszere
helyett lehetőleg gyári üzemekben dolgozzuk fel
és mint egyenletes, állandó, pontos összetételű,
használati a kész gyógyszereket és galenikus készít1nényeket bocsátjuk: a gyóg~Bzertárak rendelkezésére "

*
Néhány adat a gyógyszergyártó ipar tudományas és müszaki fejlődésének jellemzésé1e :
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A Richter-gy ár 1916-ban „Organote rápiai Érte-címen· folyóirato t ad ki magyar és német
nyelven a magyar és külföldi mvosok tájékoztatására. 1906-191 9 között a gyár készítmén yeit,
ill azok előállítási eljárásait 32 szabadalo m védi
A fiatal iparág egyik legkomoly abb probléiná ja
a megfelelő szakembe r-gárda hiánya. Dr Bart a l
Aurél a Vegyi Ipar 1906 é>i 2 számában így ír e
sítő"

kérdésről:

„ Vegyészei nk, amíg a tisztán teoretikus tudományos tére11 mozog11ak, aránylag nen1 állnak a
külföld mögött, de a praktikus talajon, a gyárban
- eltekintve a sablonos üzemellenőrző munkát
végzőktől némi kivétellel, már sokkal kevésbé
felelnek meg Innét van az, hogy gyáraink, ha
valami újat, jobbat akarnak produkáln i, kényszerülnek külföldit vagy legalábbis külföldön végzett egyéneke t alkalmazn i és gyártulajd onosaink
előtt a magyar diploma nem a legjobb ajánlólevél_,,
A magyar g} ógyszeripa 1 ezt a problémá t kezdetben külföldi szakembe rek alkalmazá sával,
illetve az egyetemi intézetekk el való együttműkö
dés kiépítésév el oldotta meg
R i e h t e r Gedeon 1910-ben, az akko1 még
szerény 1néretű szintétiku s üzem vezetésére
P a p p e, német vegyészm érnököt alkalmazt a
A Ghinoin, a már említett készítmén yeken kívül
1913-ban előállítja a félszinteti küs homatrop int,
majd ennek metilbrom idját (Novatrop in}. Ez
utóbbi mint kvater11er ammóniu m bázis, 1nentes
az atropin nem kívá11atos központi idegrends zeri
hatásától 1917-ben kémiai szakértőként alkalmazza a _Műegyetem 11agynevű professzo rát, dr
Z e mp 1 én Gézát, aki ezután számos eljárás
kidolgozá sával segíti a gyár munkáját . A gyárban
dolgozó vegyészm érnökök száma 1922-ben eléite
a 22-t Amik01 a világhábm ú végén a spanyolná tha
járványró l az első riasztó hírek elterjedte k, a
Ghinoin Rt megvásá1 0lta a 8'abadalm at G 1 ó h
Gyula, Fal k a s Géza és Mann i n g e r Vilmos professzor októl a 1lfagnoste1 in nevű fertőtlení
tő szer gyá1 tására
3 A MAGYAR GYÓGY8Z ll!UPAR llJ~O-rn~;
KÖZÖ11T

Az elvesztett háború és a 'l~anácsköztársaság
bukása után a gyóg,yszeripa1 elé számos nehézség
to1n~yosult. A n:yersa11yag beszerzése n1egnehez ült
A szükséges devizák rendelkezé s1e bocsátása a
Devizakö zpont engedélyétől függött A külföídi
piacok bezárulta k a magym gyártmán yok előtt
A szomszédo s államok egy része teljes bojkott alá
vette a magyar készítmén yeket A háború alatt
felduzzad t munkáslá tszámot az üzemek nagy
részében leépítetté k A rohanó infláció sod1ában
a fizétések vásárlóéit éke fokozatos an 10mlott Az
ellenfona dalmi fohértenm bosszúja kíméletlen ül
lesújtott a munkásos ztályra s akihez a legkisebb
gyanú férkőzött, bebörtönz és, internálás vagy
állástalan ság lett az osztályrés ze Mindezek a körülmények bénítólag hatottak a termelésre
A háború utáni első évekbe11, bizonyos szo1·zószámok alkalma,zá sával a monarchia.~beli vámrendszer ·yolt érvé11·yben, mely az alapanyag ok

7. évfolyam 11. szám

behozatal i vámját magasabb an szabta meg, inint
a késztermé kekét és így bénítólag hatott az ipana
Z e eh m e i s t e r 1921. évi kimutatás a szerint
pl az 1 kg acetilszali cilsav gyártásáh oz szükséges
összes nyersanya got az állam kb. 70 K vámmal
sújtja, míg az Aspirin vámtétele 8 K kg-onkén t
A morfin kg-ját 8 K, a nyms ópiumot kg-onkén t
7 K vám terheli [ 1\Iagyar Chemiai Folyóirat 27,
3 (1921) J
Az új autonóm v'ámtarifa pedig, amely csak
1924-ben lépett hatályba, a gyógyszer ek vámtételét olyan alacsonya n szabta meg, hogy az nem
jelentett komoly vámvédel met s az ország a külföldi termékek számára csaknem teljesen nyílt
piaccá vált„ A szalicilsav· autonóm magyar vámtételét például kg-onkén t 1,50 aranykoro nában
állapított ák meg, szeiződéses vámtételé t pedig
0, 75 aranvkoro nában. Ezzel szemben a szalicilsavat gyáJtó mszágok közül pl. az USA-ban
2,30 ar. K, Angliában 1,00 ai K, Németors zágban
0,94 ar K \-olt a szalicilsav- szerződéses vámtétele t
a cikket nem termelő országok mindegyik~ben
jóval meghalad ta a hazai vámtételt . A vasúti szállítás magas díjszabása szü1té11 nehezítet te a kivitelt
A magya1 gyógyszer ipar válságos helyzetén ek
másik fő oka a fogyasztó k fizetőképtelenné válása ..
Az elszegény edett dolgozó rétegek gyógyszer igénye,
gyógyszer fogyasztó képessége erősen megcsapp ant
A fogyasztá s az olcsóbb készítmén yek (pl teakeverékek ) üányába tolódott el.
Az adott helyzetbe n az önálló 8~aLttdalomrnaJ.
rendelkező készítmén yek kivitele látszott egyedül
célszerűnek, mert ezek a külföldi piacon nem találtak vetélytá1s rn
Külföldi elhelyezés céljára elsősorban a „Distol"
jöhetett számításb a A Ghinoin-n ak még 1920-ban
sikerült a bolgár, német és török piacot néhány
készít1né11yei elsősorban a nDistol" számára megszeieznie Ekkor kezdődött meg a vállalat külföldi
érdekeltsé geinek kiépítése is Karlováco n, Bécsben
és Amsterda mban, helyi vállalkozó k bevonásáv al
Képvisele t)étesült Sanghaiha n, Urnguayb an és az
Egyesült Allamokb an
A vállah1t 1925 végén tartott igazgatós ági üldsc
megvizsgá lta a külföldi bizomány osok évi fm galn1át s azt a következőnek találta :
Jugoszlávi a
Ausztria ( Sanabo)
Csehszlová kia
Románia
Bulgá1ia
Sanghai
l\'Iexikó
Törökorszá g
Görögorszá g
Olaszorszá g
Anglia
Összesen

33G
18 ö
13 S
219
26
8,9
í3,8
51,436,:i
1,9
±521

inillió
inillió
n-iillió
rnillió
millió
inillió
millió
millió
n-iillió
1nillió
inillió

K_
1"(
K
I{
IC
K
K
K
J{_
IC
K

5568,3 millió K

Az év~ végé11 a bizomány i á1u1aktá1 ak összes
értéke 5400 millió kmonát tett ki. melvből a,
Distol egyedül ?200 millió kmonát képúseft
Állítsuk emellé a Ghinoin 1925 évi termelési
adatait (millió koronában )
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ÖnköltÉrtékesí~
! ségi ár :
tési ár :
11nill. korona mill korona
j

Specialitások
.
N övényvédeln1i szerek
l{ommersz árúk
Kisebb ko1nn1ersz árúk
Acetilszalicilsav
Szalicilsav
Klóretil
Éter
Distol ..

3 900

4 300
254

397

504

381
1 450
1 050
977

154
2 555

11 500

13 874

:35 284

289

1 180
738

Összesen

10 680
8 55ti

293

Az adatok megvizsgálása alapján az igazgatóság
arra a következtetésre jutott, hogy a kedvező
külkereskedelmi forgalom ellenére, jelentős túltermelés áll fenn, s a raktárak értéke is magas a
fogyasztáshoz képest. (Belső fogyasztásra vonatkozó adatok sajnos nem állnak rendelkezésünkre )
A termelési adatok tanulmányozásakor szembetűnő, hogy a Distol termelés értéke felülmúlja az
embergyógyászati gyógyszerkülönlegességek öszszes értékét. Figyelembe kell azonban vennünk,
hogy az 19 25. évben Európa-szer te szarvasmarha·májmétely járvány ütötte fel a fejét
1,
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_4 m.a.gya1 gyógy.sze1 ipa1· 1925. évi külkereskedelmi adatai
(ara.ny koronában)
Behozatal
Kivitel:
1

1
1

'

Szalicilsav és sói
50 OOO
Acetilszalicilsav
20 OOO
és sói
Kloroform
(altatáshoz)
3 OOO
Ouajakol és kreozot
készít1nények
22 OOO
Alkaloidák
167 OOO
Etiléter, éter
(altatáshoz)
44 OOO
J!~gyéb szerves
készítm
1 72 OOO
Galenikumok

203 OOO

I-Ciszerelt
gyógyszerek

209 OOO

1

1

1 OOO (Jugoszlávia)

i

2 OOO (Nagybritannia)

3 OOO (Csehszlovákia)
2G OOO (Jugoszlávia,
Csehszlovákia,
Törökország)
l J 0 OOO (Románia,
Jugoszlávia,
Csehszlovákia,
Bulgária)
~ l 5 OOO (Nén~etország,
Jugoszlávia,

Csehszlovákia,
Románia,
N agybritannia,
Ausztria)

1

1

111

Szalvaizánkészítmények

10 OOO

Amint az adatokból látható, 1925-re a szomszédos államok elzárkózó magatartása megváltozott,
ami lényegesen hozzájárult gyógyszerexportunk
megindulásához és fejlődéséhez
A Richter-gyár áruforgalma :
1924-ben 5 287 018 020 K ~ 422 961 F
(1926. I 1-i árfolyamon)
1925-ben
522 967 F
A vállalat fennállásának 25 éves jubileuma
(1926) alkalmával kiadott•évkönyv tanúsága szerint a gyár ebben az időben az alábbi organoterápiás készítmények előállításával foglalkozott :
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Hipofízis első-( Antephysan), hátsó-(Glanduitrin) és mindkét lebenyéből készült kivonat . Az
egész inellékvese, a mellékvesekéreg kivonata
(Cortigen), a mellékvese velőállományának kristályos hormonja (Tonogen suprarenale) Pajzsmirigy ki yonat ( T h yr eoidea). Gyomornyálkahártya
kivonat (Pepsin), hasnyálmirigvkivonat (Pancreatin) l92i-bcn kezdi meg a gyár a kristályos inzulin gyártását Petefészek kivonat (Ovarium),
sárgatest kivo11at, p1osztata kivonat, bikahere
kivonat (Testis), tobozmirigy kivonat ( Epiphysis ), mandula- és nyirokmirigy kivonat (Tonsilla), a szürke agyállomány kivonata (Cerebium),
mellékpajzsmirigy kivonat (Paiathyreoidea}, szívizom kivonat, májkivonat, méhlepény kivonat,
emlőkivonat, Thymu.s-kivonat, vö1ös csontvelő kivonat, szárított epe.
A gyár újabb, szintétikus készítményei közül a
Tophosan-t, Bis1nosalvan-t és J:leobis-mosalvan-t
emeljük ki, amelyek forgalomba hozatala a megfelelő külföldi készítmények behmoatalát tette
f8leslegessé
A Chinoin-gyógyszer vegyészeti gyárban az
1920-as évek elején indult meg a narkózishoz
alkalmas éter és klóretil gyártása Ezeket követik
a brómvalerokarbamid ( Albrorrian), a jódetilallofanát ( Aljodan), brómacetokarbamid (Somben), a
már említett magnéziumhipoklorit (JJiagnosterin)
F ö 1 di és K ö n i g kutatásainak eredménye a
Distol hatóanyagának, a filicin-nek kémiailag tiszta
állapotban való előállítása I s s e k u t z megállapítását, hogy a Novatiopin és a papaverin
gö.resoldó hatása között szinergiz1nus áll fenn, a
Troparin és más kombinációk előállítása követi
Újabb fertőtlenítőszert hoz forgalomba a gyá1
1925-ben, a benzolszulfonklóramidnátriu mot, Neo1nagnol néven
Számos új, korszerű készítmény bevezetésével
ezekben az években indul meg az európai szín-vonalú, versenyképes magyar gyógyszeripar fejlődése

A gyógyszeripa.ri munkásság szociális helyzeté" el és munkás1nozgalmi tevékenységével kapcsolatosan érdekes adatokat találunk az 1924---25-ös
évekb61, an1ikor az infláció tetőfokára, a munkásság anyagi helyzete pedig mélypontjára jutott
1924. április i-én a W a n de r-gyár munkás:<i
beszüntették a munkát „A legtöbbet kereső női
munkás 11etii keresete nem é1 i el a 3 kg zsiradék
árát "
Nagyobb a1ányú bér sztrájk töi t ki a Ohinoingyárban 1924 április 2-án Az igazgatóság a tisztviselőket akarta rábírni, hogy fehegyék a munkát,
amit a tisztviselők egytől-egyig visszautasítottak
Háromnapos sztrájk utá.11 a gyá1 vezetősége
30%-os béremelést ajánlott fel Ezt a munkások
április 5-i értekezletükön elfogadták és április 7-én
felvették a munkát
A munkásság szervezettségére és öntudatossá-·
gára utal a Chinoin 1924 június 13-i munkásgyűlésén hozott határozat, amely szerint : „a notórius értekezlet-kerülőket a szaklapban fogják
kiszerkeszteni". (Vegyészeti l\'[unkás, 1924 júliusi
szám)
(Folytatása. köi:etkezik)

