m-agyar gyógyszerészet független, ga:-:,dasági és ·kulturális hetilapja -

Szerkeszti: DR. SZASZ TIHAMER

k.fi:1'-tcí1~stÓl

kö·vetkke~?d ;s~:

tól s-z.inle el .se111 .választ.hatók; (Pé1dáxü a. gyó-gys.ze'(:
"·e'.sz csa·11.
a ;i„Jra's
""lo"s·,obá,_·án
ikeresztii.l tud lemenm a.
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pincébe vagy matenális- ka:mará:ba és· ha·s.011:lók.) . Fel
· k.ell tehá.t vetni a ikérdést, hogy mi törtémk a.-z; ilyen .
lakásoikná.l .fa általi.iban a. gyógyszertárakkal. kap_cs~-' ·
g-yl)g·y·::;zerti'H·a1\:kal foapeé?l1ato:~. r~cfo~~~ései lé~y~gilie~ latos Iakásokkal, ha a régi ti;tlajdonos a J>atrka helyi-.
c~.aik ntost kezcleneJ;: e.rv•eJ1yesulmll, am:urnr .a0 eilso c5 0
séget mag·át átadja ugyan, de -a lakás ~~érleté~ rrem
plrntJm tartozó 70 g·yógyl'iz.ertár tulajdono:sa közül hajlandó átwdlni. A la·ká.s át.adására. arkár h.azt11laJdouos
amint olyassuk - 32 -nem ,kérte •a.z. átruhá'nást. ,Ezek -;- a Tégí gyáigy:6'?-er.ész, akár n0m, nem 1':öte1ez.he-tő, . ~uár
az c.seUeg vég„l-cg· ·nwg•szünők ik.ívét.eléve1-'-- or.r;z.agos pa-_ esR'.k azért sem, meTt cs·etleg ő maga sem tud a helyt;;ú·hat út,i[J.n fognak újra adományo1z;bain.i.
, . .
,
ségben megfelelő laikást talá1ni. Itt ,aztán . folme~?l a
.Né·húin!y últal:am ismert konkrét· eset ka11c~án folln- kérdés, hogy mit ér a jog- adományozása, ha az. UJ tuYOrn az HGetélrn::. h~.nyezők figyelmét t\füb 110hézlSégTe,
la.jdon-0s n.'0m tud lakáshoz jutnli.1
előhb-utóbb jde:n:tkezmi fog s a·me1yek1rn1 lrnp~f .
(.'.Sl).l[lt.l.J>aill a megfeleUí intézkedések megtétele feltétlenül
FBJ. kBJU tételew:;ü:k, ho;g-y -a jogmrngY.O'lllásit szenvedő
;,;t,Ükségesnek mntatikozi.k.
kartárs-ák - an.llak e1il.e111ié-re, m~rint emberileg valóAJtalános felfogcis szerint az 1939. évi IV. t. e. két 1)au nehéz probléma. előtt állaniaiJ.;: ~ aiz.. átadással ikapcé.lt
•a m.s:1dóság gazdasúgi túlsú.lyá- csota\tbam. i-s jóh.iszeműeik marac1nak :s nem nézilE: betoazo.})r.a a l11üárrnna.lakra, amelye1:;:
lakocló élíl.e:ru."íégu1ie1\j .azt az új Jm1liegát, :aki :a jogot .a törökc:t ország'os szárnnní1iyu;k al apjáu m-egilieti (6°/oj, vény a:11a.pján megkapja. Mégis elliiépzk-lhclő,. hogy akad
e'.i'.l\nkfrül a keresztény értelmiségi réteg megcrősíté&~t. egy·ik-másiik, aíki a patilca~ anyag és áritkészietét n~m
A..:i.. első ~~élt elYégz1i maga a törvény, a másik célt s~_ol- adja át fo:lj-es -eKé.szében. lffo az anya.ona.k nagyobb erg·fdj{üc „·L kiilönhöző t-;zoeiál.is intfamények, mirnt. az On- teke van, mFnt a pénznek. Killö.nösen 1a; záicüt áru •SiZieitll6sítitsi A1a11, ken"!"l:. hitelakdók stb. Nem kH1em, rezhcitö b0 nehezen. J\fit csináijoll1 az új gyógyisz-erffiz; a
a 32 gyóg;y&zertár 1n-ra foltétle.nül érdeme.s tö1)h- pnHkíwaill, hia -a 1éltárral nem kap elege.Didő gyógys'lle.rt.?
,.,.,."""10-1:
e:-·alii.dos {e-set1eg· hadviselt, rokkant sfö.) al- Valami ge.nerális intézkedés kellene, hog·y az e,gy bizog·yóg-yH,e1·ásznek Yagy clőhhre1\Spést érdemlő n.yos. gyógyszertár részérekiuta1t 8közfog:yasztá:=ra .szánk
förv:ug;:1c),g:y::;:i'.J;J~e-~;z11Lt.lí: fog- jutni. De éJJpen a.zért, 'mert zárolt gyógy.szm„me;rmyiségiét kizárólag abban.'a gyógy;.;•
mint rt törvegyógyszerész·eh gaz- szertín~'ba11 sZ:abacl a ·közölliSég Té-szére B.:r:télke&:í;te,nJi, a„
fJYen11e
álló egyedek, ügyelni kell me1v iészére· ikiut.alták A ;J.nai re1nJde1kwz.:ésBik meilile-t;t
M cnzi:-:ztenciáju.kfff: ne ke,<djék bonyodal- sem'w bántócll:i._qa sincs arn:l!ak a. gyógY,s.zei·é-smek;' iiki:
·11elié.<::!?(~!Jeldwl.
_ mondjuik: - átadás e:liéít.t összepaiko1ja. ·a· fontosabb és
a ténm 8zer.e,fo1:é.m néhám:y a.ggályomat eJ.mon- · nehezen' !beszerezhető gyógy-sze:reket és magával viszi,
rlnná.
esetleg áitadja foszean azt a 1.eg1közelebbi rokon.i viagy
'barúti gyógysze.rtárna:k. . (Ugy,aíl1lez a nebhz·ség fe;n.ná11ElsfuoJ·han lll2•11.{J'Z~"t:g'OK
-alá lrnhat •a bé1"1ete:knhl i~, ·mui:lrnr a bédő a le1tárha.u átvett
riUő
Clldig;i árut foiirnlj 1a ::; mn uit:ód va:karha.t.ja aztán a fe.jét.)
11gyrm1,1-s vagy háztulajdonosokké11t vagy
.
·
·
.
··
(Egy i1idéld
vetfik ·afoglalt .e1 .es~?"'
rakat.
Teki·noottel az a.zok/Ja,n
kö.zérclckíl ·voltára, kész,<;iggel ad·iin.k neki h•,lyct.)
Az 1939. évi IV. t. c.~ne!lna zsidó . tu1a.jdonban levő·

.L

1

·r hi1r<.;1·1 ti.l;'.r>.n.r.

•SZc·rüpf•-l te.k.

Tuli törtfa11i-k

i11:1J han

ar.,

esciiföe,n,

ez-itlőszerinti bérlője májrn·;. 4.-ére

a helyiség hé'l"1eté.t és a háztnlajdohr>hns:·'''"'-"''"''" a rendeleteknek teljesen megfelelő
-május 5-től eg-y igényjogosult 1kere.skei1nu·osnaik) kiadja. cgy-anezt me,g-teg-yógyszerész is, anélkül; hogy
hú"'w•i F.<'>i
Teforzió\-a1 lehetne élni. És mi tört-éa. gyógyszertá.r helyisóg.ei .szolaká1Ssal, anmyira, . hogy egymás0

~:f

Utoljára haigyiam, de a kérdé.s lcg,súlyos•w1Jb

része
a gyógys.zertá:ri jo_q értéh.énck, rnegálla;pitása lesz. A
tönr.6nyes re.nde1kezés .szerint .a jog érté.k.&t a megvonát-;t riiefJelőző öt év -v1agyo1Thadóa.1apjám!a;k f.igyefomlJevételével ikell megá11l1nip:Íitail.lii. Az. ehnult hónapo1\!ba:u több
gyóg·y;s.zertárat rruézte.m meg Yevö ,sz.áncléllal s bizonyára más 1;;:.;1u·társ is tette -e1ZJt. Egyenesen me,g·döbixmitem,
hogy némely i)r„till"a forgal!ffiáTól a könywkhe:o: ·milyen
u_qrássze-rü emellrnc11ést mutrut.tak ki. Nem 20°/J, ·v.a.gy
500/o-al „javult" •a forg·alom- ez még talán .érföető lenne

:.__ dc ;WU, „l}i, :JUfl "/o-o/ is. :\yng·odtau uu~r1~·gelhetjük itt.
hogy 1 nr1ni11yi nz ú:i fnrga1nrnhúl a ro<tlíüú,.; és lDl'Hll}'Í - ·
rf. lw:zmetikai míícelcf. 'L\tdom, l•ogy Yann_uk li5'zíu-,;séges kartár-::::nk ·i':1hp ·szú.1LYnutl, alúk ~!«!: illetéktf1en Y·a":YO""'ZC-rZ:':":n.f:k -ezt H?J út.iút nem követik. Dc c\l-::érm:1h~tő-:.z az c;::oet i,.;, hog;y a mondjnk · 3ü-±(Lü00 pei:,gőt

tudjúf,:, fw.11.rf 1Veij1ös Uyula lmrfo.pe0ti kmtúysnnh egyik f.öú/; n.udvé{; [;cszél.ő fia - w·eörös
G :rula ta11úr - tőlJu, mi11t 15 éven át a finnországi. -Jie l s i n ki - Cff.IJClnneH wíik.öclöU. Ott: i.s nfopítoU
·c.':(iládof': fin11 lccí11yt '1:efi: felCségiil. Két szép kis gyer·1;1.ckii..k nm.
IYcö1·ó".> G,yula lwllc[}ánk.ut 'iJW.~l naf/Y orom érte.

i~~~~~\l'~ \~~~:.~~~~~~~t•\::1g~tz~~~~'1:fi.~~;~)tz~t. ~~;·tL~:·~n-~;;~ki;~~~;

meu·úll<.qútásúnúl, most múr 100--120 üO\l IJengGt „forg:üt·'.
PeJ~'iZe 1wpi1oso11. Bárki kiszúmíthatjn P.g:y ·mnil'.urni.ikcti Fiát ki11ei:e;dr;;k w2 C.icfdéken 'il!C[Jn11ilt Keleti· J{t:.:.
reskedclnli F6iskoirírn íuHúnurk „<; Í{JJJ irnzc1lért Fil1>n-0rpélchí.i1, hogy rr. 11F1nléfe.:::ő forgoiom uiúui adó stlk·k~:l
kcvesl'hh, rnint amit ugyimerrnck héls.z·cres t'deláru la- s2áyuúl csulád)á·val euyíifl. A [ínn-maIJ11or iestvfris1~
t.esz. C:;ak egy ki.s laza lelkiismercl. sz·iíh!!1;ges lw:zzá és „a get cr. .\':::ó szoros érfduu'úcu i11f:m·ncíló kis ·uuokült, akik
ú[t.iJ a (iil·H. mint o 11w,r;yW'. nyel ucf: töf;életcesen /Jeszc~lifi,
boldoü jogn1;.r:.rtes" mindjúrt az iudulrísilúl iönkrc vn11
s.:intén mc/Jérkedch Mo!J.iJflrurszáifl'tl a 11afJJJ.'iZiilők kgtc~i.:c. Gomlo:::,1rn111ui J;:d1e11e tehút arróL hogy 11izo~1yílh:1l:óan u.1egtúYes~ztést eélzó -c~~~ttel:lH~n - ~zakértő. köz·beni!.Jaú/;{J i.irümL'rc.
·jöttével - .mr, :dóhc,vnllú':i s1.ánrnllaüütól cltfo·fJen, a
fél!-.lfleges rorr;alom ahipjún meg: lehes;.;011 úlb1Jíta11i a
8ajnálafhrl ces.„;:::iik a fiírt, /IO,(UJ JJ o fJ l u t z V: ild or
gyógysZiertúri :io~· ért~kC•t. Sem a·r, 1989. TV. t e. sem a
lwlleqánk, uz A11JJlffJhi,caíal .!JiJÓUJJsé1t;ripuri o,;,zfá.:vele kap('c>:iolatos vé"g.rcha.il:í.:-:i tl.ii-asít.'1Ec•k a l'C'paní.eió lc- lyáuak elűrulój(l koráexony óta 7.Jeleif. Ju)"luc11.z1ís erehe:tős·&g:ét •l1•CHl. :adjú.k ;meg:.
. dcW rnellhcirty((!JY1LllrHhfsa ~·olt, dt; mod már lcib[1uEzek azok n l:ro1Jlémák, amik frh·dóctnek •n l'-özd- do.::il.'_
. jövőbm1 {'::-ctlékc.~ tömc~.cs
knpesún.
Os.zi)lfc [J(1nÍÍ-'>Ó!1.<JUl z...;1;áwtnk Nf'ft'.i mielő[1f1i tcl.ics
A rendezés s.:úiksé!]es a f;ésől;l; i t~ cd1, s.zdmtí.ro is.
.()YÓ!.fJJillCÍst'.
Yen~tn:r.

A szerkes.ztö merJ.iefJ.7J:::b;c Yicl:Ski kartársuuk somit
ké&zs·ég·g13l küzzéacttu1'-, hogy ford.
rnin1;t1rn
közénlekíí. véle.mén;r11c:tc A ma.~;unk
a fcJn\bBit
prohlé:rn.á.khoz :a kö-\etkezlík-e.t füzz,ük:
1) A helyiség· é.s •a gyógy;;;z.ertárra1 J;:a1w:::ol:üo;:; hi1'.ús prohlémú.iút a múr frmní.l1ú é:;· a most <21cthc1é11ett
la1{ásren.tfo1ctek ::.zalJú,Jyozzúl~, úg;-.·, hogy e t.úreu ;1ehé;;sége;k aligha ll'szuck.
2.) A
k:11w~:obto~:
mi
is heJyti1.l,Jók1mk fot.rUuk. T011y. hogy e téren ksznck
nehézs.égek, bár azt hi-.::,;ziik, kevesen tÜ::at1u~1k. ttkik az.
cg-ymú.s .iriütti :ÍüHele:; kcllt'g-Ínli.tás ú.:s a l1c(·•:ületcss.6g
írás.ha Ti.e·m foglaJ!t sz-,al:ú.tyni C'llen Yéi.cn»Srn:ik.
H.) .A gyógyszr~d·únt•k l'org'nlmú1wk „[e.lkozm0li1;-úzása" is.1nN·t :ie1e1Fsúg. C-únúHúk c>zt. múr hfüzt'h{'.•H is.
Sőt e}111.onrlh~üjuk, ritkn YoH <tz :1 gyóg·y~;Zcrtá1·dadá-;
a nniW:mn,, <lho.l n Yev6t - n
1Uc.We11 - 1\:ir„.el)b yrng~~ ii.·i gy.ol1b mériéJ::hrn1
nC'-Hl. ér+e. OJy.n:n
esetben, ahol e.z «l ros,sz.hisze.míis.::;g· terükh~n1
is ww. v.ét1ekezósi m.ód. Sz,~1kérlőkke1 meg- kd1
. taCni, hog-y a drof!s<rímhílniak me1w;.·i fh1:ule.ues tor{}ulo)n fclc.l ·meg., Ha e·nnél 1ém.yc·g-e~en tfi11l1ct m1üa:Lrn1k
ki 1n,z; e1adá:;:,i ái· fCJfoJ:0ZÍ1p,a. é!.iú.bó!, nz közönség-e:.;

1~eg.tiéveszté"' ~

maJ!;YHrnl: csulcí:; -

vényikönyv ahq1ján

·~s

;1

Mintc.::tőtöi'

ii>lídüz.hető.

Az miudc11·c•:O.c{ri'. hizto3-Ít6kul l"Zolg·6Jua. ha az ú.t.nd/J,t bifon; ~zig·m'l'a.1 Í;-; köleleznBk üzleti ir;üain:n:k, FwúmlCii11nk,
és .eg--yéb pé.i1ztitir-1Jizonykda111·H,!c lt'g:t1úbb ;i éven
meg·őr:z.ésfre, nmi külifa1ihc11 .\'g·yúhkt:ut Í.J'_ köic1ez.ö.
A. ~20.00_0}1933 sz. be!ü9ym1niszte1 i rendeler .rende!kezése szerint

csak ere det i -csomcrgolósban
ó r u s í t b a t ó.l
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f e o - f e a· s z á 1 l í r u rÍ k'
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1

A kereskeclelni:i é.'> höi!ckedéiii1nfi. m.inis,ztÚiírní kíralol hiildölt la1m11!; belső ·munkotársá1wk Dr. P 11 t-

melyúen a !J;IJÓ[fyá.runagyl.:ereskerles::..uJc7.:önyi7 mcf.JÍ!'áscíval. bízta 1nes;.
i'wli:alerőlcy m/.-nden k.ere~<;kedelmi

A

áfJf!{ -;n.egJ'eleW. úrh~kcs s:mkkön:ycekkel kívdn ellátni.
J~ d!ból mcquld.:ítcUa kelJelélJeu. a „J{ere.~ke(lelmi.~ Szak-

hi511.11i:fár S::.cr],·('X.::'lő In."!otfsá.(Jút"; c.z

ván hi110.f1)a

.';2rrJ,:hünu;~eh 1ne!firufásáról go11doslwdni.

a

A Sr:erkeszfö

JJi.<:off-"Úií níltt-'.ztásu most dr. Putnok;/ Jxtrríll. lwrtár- •
-'z..'nkm. cselt, ohinel1· s:wbad hc.wl udirrk a k.ön.lJV terjedd111ét illel'őcn„ · EU!:eki11teUek Dtfól ·is jóllehel c.zt
mi.nde11ki11él vcfrrrfotlák edr!i.y -, hogy a munka s,zer-

úiséyét két in5Jwk Jultassák. '
·
A.rnint linlljak P-ul:nok]J hl·ván (fr. h/iro·mhöf-eles
w.unltáímn foí uán;in összef ogl((T.ni u !J)JÓ!J:!J<Í·l"tinogy!cercs-

kcdel.cm

'l.'Cfl]Jfa11i

rés.:::N s niipdcnrc ldtr:rjeclöcn.. lo!Jja

is nÍcrl l'f11 i a:::ohot a t·w!J1 iNrlóhat, 'ili'el yekre o m1ó.rmrí rnm1g ykereskcdőknc k
munkáJnk
közue11 .,:zük!Sé,r;e
lefut,
Belsö munku1ár:m11kut érf, c:z n hi c(!.[alos megl:ii;zf elé;-; cs(fk. erősíti az () s.:c:aldrói rfrlékét.

A,:;: erdél!Ji
!IO.IJ:lf J{ o n á
Pőméífóságú

napilr1poh

JJddawlásként.

említik

HICff,

is Andor nwrusnísúrlzeí.11i ku1lársw1h a
Asszon..lJ últu! Jwzdemé11yezefl és a lwre-

téren szoluálafol iel,if'sífő hő;:: /101wédeh //o.zzálÚrtoz1íimrk j'else[Jílt;.~ére irán.l}alá mo.zr1alomrn. ezer p e 11 rJ ő /
adomrÍH}JO.=zoU. A muru.q•úsárftel:ui Reu,1Jcli Ujsri.11 a köcetfi:.e;:ől,:et ·í.rju említett i gám1.ll4riú.iúról a JJYÓ!JJJS«~e
ré1>zkörökben ·is i:imert erdél:yi. karf.árswrikról.:
„Il.'ot'á,ts .A1Úlor u. 'multbrm. ·is -nemes l1őlwzüséggel
·ve# ré.<:zf; 1ni.Jl(lenff>.le 1iW-.<J.IJOr ·nemzeti. megmozrlulá.gbun

és rr kisebu.'-:é.qi hlőkúen i.s úgyszólván {eleke:~eti és társadalnii iekí11tef: né/.hül jidtafta. el közösxéyi célokal
;;zolgúló i:ám.ogaüísút. JII Q,<;[ani ezer pengős ado·inánya,
·minrf.enl.:i Szúnufra. l1azafias 11éldw1dás.1;al szol.<Jálliu.f."
1.Jf!JJ érc.:::zíik, rendiink sorailJrm még szá·HWiW'il ·vunnak joblJ m1..7Ja.<1i köriilményck kfüött (;lő J,:ollegúk,,akiJ,;

bcUran li:,öi:eilu:.t11i!.k Kouál!:i Andor nemes példáját.

