kaucswk_ eilőáWítására, amely abból áÜ,. hogy sz·intétikus izoprént, a polymerizációt serkentő aúyagok hoz~
záadásávc~l, vagy azoh nélkül, 250 0° alatti· hőmérsékletre hevítünk.·
.
De az ig1azí harc a mügumi gyártásáé•rt csak ·ezután
iúdul meg', mert a müguminak számtalan hibaja . \rm1,
A thüringirai Kölledában tSziiletett, apja, kereskedő. A leg,első (& legnagyobb) az ipa,ri gyártás szempontjá.::
JV.Lint középiskolás kerül. el ottho;n•ról, még érettségi előH ból,.ho.gy drágább a termószde6 guminál, n·em. 'r.afotúkato.na 1es.z; Leszerelés után a göttingai városi gyógy- rozható, már e,gy óv mulva ki:szár.ad, törik, mint autó
szertárba [lrnrül s az akk,ori szokás \Szerint még· az ás-· gumi rsoklrnl rövide:bb &leHartamú s így a hannoveri
ványviz,e~ üvegeket is ő cipeli be a koüsiról a paükáha.
„Contínental" gumi 1abro1J.rns:gyáT, amely az elberfeldi
Ez~rt e,gylrnri Ü·sdálytársai gúnyolják is, d:e a patikába
fostékgyárral szerzőctés1t kötött a mügumi abroncsok
be:íii.ró egy,etemi tanárok hamar észreveszik hallatlan árusításár.a eg'Y év mulva be is 1s.zün teiti a gyárt.áist, nem
érdeMődését ·S fogékonyságát a kém1a fránt. Minden, k~s r,és,zben azért, meTt a természetes kiaucsuk ára 20
. a kémiával ös1sze1függő kérdés érdekli, az akkor feltiint márkáról 5-6 márkára esett s így a mügumi még· kecsodias·zer, az A.11tipyrin k:éplet,ét is a mánánylapra riajvés:bbó bírtia· a versenyt. De a hibák kikü6zöbö1ésére a
zolva tanulja meg'. Korábban gúnyolódó .társai lasrsan
ldsértletek tovább folytak s 1914-be.i1, a. kemény műgumi
hozzá járnak kémiát ta;111ulni s nem egy ős-szigorló a,z
már jobb, mint a tm·mészeteis.
.
ő .se gíts·é.g·éve1 jrut üúl1 a szigo'l'11afon. Göttin.g·ából Ber·
Az els 1Ő világháborúban, 1916-han lrnzclt.ék el építeni
linbe kerül.
a ':'il~g cltSŐ mű.gumígyárát s az 1917-ben meginclulit
E1ső. berlini éveinek érdeke,s e.pizódja, hogy mint
gyartas a háború vég,éig· 2.500 to,nna terrnelós.t ért el a.e
színéstZ is. fellép Berlin .e.gyík kis szfoházába.n, de kujó minőséget csak a kemény guminál tudtak pr;clud:aa:ccal. Ezutá'll viss,zatér a gyógyzerés'z,ethez, már 28
kálni, a műgumi-ab,roncs'Ok minős·égét móg mindig nem
éves, mikor gyógyBzerész oklevelét megszerzi; azután
tudták megj1avírta:ni.
,
tovább tanul s megszerzi a doktorátust. Az aacherú.
De mégis Hoffmann JH'Ofess.zor ·érdeme hoo·y me,o·
műeg·y,etem tanárn,eg.éde l1eisz" itt les,z rá .figyelmes a
volt máLL' az, ·~Jap, amelynek folytonos tökéletesltésével
leverkuseni, elber;feld;í fostékgyárak egyik vezetője, dr.
eljutottak oda, hogy ma már a buna-gumialJroncsok
Duisberg, s szetrződteti. Gyógyszerszintézissel foo·lalkokétszer olyan élett:c1rtamúa;k, mint a termószeteB· gumiz.ik. A hivatkozortt mü mill't az Aristochin, AnÜleprol
ból készült ke,rék,abroncs ok.
és Adalin ~e1fedezőjét émlíti m.e,g..
Megemlíti még Fazek1a,s I stván munkájában azt is,
E,gyik angol ·S7'~1do1ryóiraföan .a műgumig·yártá.s öt- hogy Hoffmann profos,szor 1941-ben Budapesten is járt
le.tével talá:llwzik, ez a.rn:iyira megragadja oérdeldődését,. é6 előadást tartott, amire azt hiszem többen emlékezhogy többé nem tud e problémától szabadulni. Duis· hetnek is ktacrtársaink közül.
'berg és Bayer, a ,gyár kéit vezetője megbízzák e iké1:dé0
Bár nem tarfozilc ide, de me.g·említem (ugyan>Cs1ak
kid0Lgozáisáv1al &s hajlandók kísérlietei céljára 10 éven Fwz,eilrns István idéziett mm11káj.a nyomán), hogy a mű
át évi 100.000 márkát fordítani.
·
fona1gyáritás ebő német úttörője.: dr. Friedrich Todoévéinek tava~zán kezdte meg Hofmann a mun- tenhaupt, ~erlini gyógyszertár-tulajdonos volt. Bár
, ..
kát,
a műgumig'Yáritás akkor mar tekintélyes alapöUete: fofölözött tej kaze,inj.éből müfonal gyártás
irodalmát tanulmányozzia át töviről-hegyire s így foo· helyes v.olt, 1az ipari megvalósí:tás kezdeti nehózséo·ei'
neki a kísér13t.eik Viég·eláthatatlian sortmak. CarbidbÓl amit fokozott az· 1914-ben kitört világháború, lrnd~rét
ny·ert acetylenből iTuduJ ki .s izopren, butad·ien polyme- szegtek ,g 19'19-hen öngyilko1s lett.
rizációja úttjám jut el az elBő műkauc1sukhoz.
, E~'n:;:it ,dióhéjban, a müanyag-gyárfas élén haladó
1909 szerptemher 11-én az. elberfeldi festékgyáriak keit hires rnemet gyógy1szcr.észről.
.
így jegyezték be .a iS·za:hadalmat: Eljárás mesterséges
Kolumbus.

De. a röVid plir .soi·os hírben még a neve sem 8 Z>e.repel világ·híre:s kartársunknak, így talán .nem 1.esz ·étc
dektélen, b.ia Fazekas fatván: . „ötlettől a· találmántyig"
dmű munkája nyomán néhány adatot ismertetek.
1

1

1

1

1

A Budapes~i Kö~I?ny január 26-i számában jeAbaúj-Torna vármegye:
lent meg a .b~h~gyn:nmszter pályázati hirdetménye
Nagyida
„Őrangyal" (érték: 18~000
2600 P). Jogazokra a zs1do mlaJdonban levő gyógyszertárakra
n.yert;s: Kelemen Róbert. A jognyertes 5G . éves,
amelyek 1943. május 4-én kerülnek megvonás alá··~
~03szu .gyakorlatta~ :endelkező gyógyszerész. Ezamelyek átruházását 1942. november· 4-ig nem kér1dosz:~mt a ]:)arabas1 (Bereg megye) gyógys4ertár
ték. A pályá~at ~~t,ár~deje 19~3. február 25-én járt
kezeloJe.
le ~. a:ra , - ~rtesulesemk szermt - többszáz pályáBereg-vármegye .
zati kerveny erkezett be.
.kér':ények~t az Országos Közegész- · Munkács „Isteni Gondviselés" (érték 73.333 P és az
á.~uleltár). Jpgnyertes Barsy Béla. A jognyertes
.~llete~e~. b~z?ttságának véleményet~bbgyermekes, katonaviselt
gyakorló gyógyszea b.e1~gym~ms,zter:um 13/a osztálya vizsresz, hosszabb szolgálati idővel. Ezidőszerint a
„.mwlott dontes vegett a belügyminiszter
szolnoki „Isteni Gondviselés" gyógyszertár bérlője .
pályázók adatait táblázatokba
...... u ... ,c. ...... v törvényes .rendelkezések
fi- - „Aesculap" (érték 61.273 P és az áruleltár). Jogf!.veü~mbevé·telév,t'.>l mérlegelték a méltánylandó könyertes: Sárkány György. Hosszabb gyakorlattal
n11rr1er1v1::.!n=-t is.
.rendelkező, családos· ember. Felesége is okleveles
15-én döntött a. miniszter a jogok oélagyógyszerész. Néhány évvel ezelőtt· bérlőként ·mű:.:
Ennek eredményeképen a kiírt jogoködött, majd a Fővárosi Segítő Alap tisztviselőjé
követkző kartársak nyerték eL:
volt.

+

, __ .„ .••.

M ezőkászony. „Remény"
21.666 + 4020
J ognyertes: Sipos József alkalmazott gyógyszerész.
Nagyiucska. „Angyal" (értél;: 15.720 P és az áruleltár). Jognyertes Orbán
gyógyszerész, aki
ezidőszerint Feketeardón
Beszterce-Naszócl vá?niegye.
TeZcs/ „Feller gyógyszertár" (érték 18.000
1376
P). ·Jognyertes Kutor István alkalmazott gyógyc>zerész, Székesfehérvári lakos.
Bihar vármegye.
Nagybáród. „Hemény" (érték: 30.540 + 7427 P).
Jognyertes: Kiss István Gyürgy a királyhelmeci
„Magyar Korona" gyógyszertár hatósági kezelője.
Gömör és Kishont vármegye:
Pelsőc. „Isteni Gondviselés"
55.500
6560
P). JGgnyertes: Novák
a kolozsi gyógyszertár tulajdonosa. Hatvan év körüli érdemes, családos ember. J ognyerése a tii1T1P-1c:svnP-v.c;zp·rF>~'zF'k által kívánt „fokozatos
Komáro'ln megye.
Naszvacl. „Angyal" (érték: 20.061· +
nyertes Ferenczy Pál Viktor
retaxátor.
Márarnaros megye.
Felsővisó.
(érték:. 36.000 i- 4765 P)„ Valószinüleg
késöbb kerül kiadásra.
Hiiszt. „Salvator" (érték: 49.546 + 9110 P). Jognyertes Béres s János 50 éves többgyermekes, családos ember. Frontharcos. Ezidőszerint a taksonvi
tulajdonosa, rncly a
"
fog ürülni. Béress János
a törpegyógyszerészek „-'-'J"'-V'-'·'""'J0
elve alapján történt.

+

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye:
Újpest. „Kígyó" (érték: 114.421 és az árul~ltár). Jognyertes vitéz Király Mihály makói gyógyszertártulajdonos. A mult világháborúban kíváló teljesit, ményéért vitézi rangra emelt, 50 éven felüli, többgyermekes családapa. F~vekkel ezelőtt Mak:ó:ra lm.Patt jogot, az azonban annyira kísforgalmú, hogy
amióta vitéz Király Mihály ismét bevonult katonának, a
többet volt zárva, mint
nyitva.
a „fokozatos előlépés" elve érvényesült.
Tószeg. „Segítő Szüz Mária"
J ognyertes Utasi János
Somogy vánncgye.
„Megváltó" (érték: 49.272 +
'~'''A~•+A,~•
dr,

bölcsészdoktor

Gáva. „Mátyás király" (érték: 17.394 + üG99 P).
Jognyertes Horváth Lajos hodászi
tár tulajdonos, családos ember. Kora
52:__53 ~v. Ez is „fokozatos előlépés".
Mándok. „Megváltó"
30.320 + 6000 P). Jognyertes: Gö1 ögh
Imre gyürei törpegyógyszertár tulajdonos. Érdemes kollega. „Fokozatos
előlépés".

Szatmár vármegye.
\érték: 20.000 + 3080
Erdélyben működő
gyógyszerész.
Avas-újváros. „Csillag"
36.000 P és az áruleltár).
szánnazásl'.1
bérlő,
ember,
hosszú gyakorlati idővel. A jogot igaztm megFehé?'gyarmat.
Gondviselés" (érték: 36.000 P
+ 7210 P).
Horváth Mihály Sopronban lakó öreg alkalmazott kartársunk, 31 év
müködési idővel.
Szilágy vármegye.
(érték: 15.000
Tasnádszántó.
Kálnián
Tolna vármegye.
14.085 + 4650 P).
allzalmazott
Szekszárdon lakik.

„Szt. István"
r.""''""·1·oc· Schweiger

aki

ezidőszerint

Ung vármegye.
Nagylcapos. „Szenthárornság" (érték: LlQ.65'9 és az
áru-leltár).
Eiekes Imre, erdélyi _<Ollkalrnazott
a gyergyószentmiklósi „Orangyal"
volt hatósági kezelője. Családos
Veszprém vármegye.
Baiatonaimád'i. „Balaton" (érték: 89.466 + 8593 P).
Jognyertes:· Rimay István .regőlyi törpegyógyszertár tulajdonos, 54 ·éves, többgyermekes családapa,
tűzharcos és hadirokkant. A falusi gyógyszerészek
rendszerében boldogulását
Zeinpién várrncgye.
Királyhelmec. „Magyar Korona" (érték: 42.210 és
54'76 P). J ognyertes: Csatlós Dezső Káhnán alkalmazott gyógyszerész,
ezidőszerínt
salgótarjáni
lakos.
Boclzásújiak. „Megváltó" (érték: 13.943. + 7927 P).
Jogll.yertes: Rákosfalvi Zoitán volt egyetemi
-nársegéd. Tudományos készültségét kellett
. 1embe venni egyéb érdemei mellett.
Budapest székesfőváros.
VIII .. kerület Rákóczi-út 61. „S.zent H.ókus."
103.818 + 18.586 P). Jognyel'tes: özv.
Vilmosné, szül. Kolmann Györgyi,
gyógyszerész, kinek
mint százados a
folyó harcokban az
esett

Törvényhatósági jogú városok:
76.879 + 13.900 P). JognyerLajos érsekújvári alkalmazott

+

Kis Szt. Teréz'' (érték: 41.396
Jognyertes ,Maizik Miklós alkalmazott
Anna" (érték: 53.069 + 3900 P). Jogvitéz N émetváry János
alkalmazott

érlesznek .1943.
szabad kézből elátruházást nem kérik,
'Trl1eg·vonatnak és országos páhasonló módon

A M. Jl{JIR. JB.ELUGYMINKSZTER
318AJ.4/1943.
JV[, SZAlvrn RENDELETE

;;, vaseHnum albumnak és a vasclimun flavumnak helyeHesitése tárgyában. kiadott 333.774/1941.
lVL szamű rendelet
lw, tálytalanltása.
A közegészségügy rendezéséről szóló 1876:XIV. tc. 137.
és 167. §-aiban kapott felhatalmaús alapján a következőket
1·endelem:
A vaselinum albumnak és a vaselinum flavumnak un-'
guentum paraffinivel való helyettesítése tárgyában ldadott
333.77J-'/1941. B. M. számú rendelet a jelen rendelet kihirdetésének na1)ján hatályát veszti.
Budapest, 1943 évi április hó 12-én, - A miniszter rendeletéből: Dr. Tomcsik József s. k. miniszteri tanácsos.
(JYiegj~Ient a Biiclapesti Közlöny 1943 ápr. 16-i szárnában.)

Magyarországi Gyógyszerész Egyesfüet.'
4675/1943. szám.
A-. · Codein és Aethylmorphin beszerzése

napján lép hatályba.
hó 12-én .. - A miniszter ren·s. k. miniszteri ·tmiácsós.

terhére

'21.78 p
25.29 p
27.85 p
52.26'P
65.79 p
79.69 p
92.67 p
77 p

A M. Gy. E. H. K. :legutóbbi. számában közzétett 99.227 /
í943. B. M. szárn.ú rendelet a kábítószerek közé sorolta a
Codeint és Aethylmorphint, valmnint-sóikat. A rendelet kivételt tesz a gyógyalkalmazás céljára
alah:b::rn forgalombahozott Codeín és. Aethylmorphin
tekintetében.
· ·
A rendelet következtében a Codeinum phosphoricumot,
hydrqchlöricumot, továbbá az Aethylmorphin hydrochloricumot in substancia, a kábítószerköriyveeskében lévő sárgaszínű megrendelőlapon kell a nagykereskedőtől megrendel:ni, éppen úgy, mint például a Morphint. Miután a Codein
vagy Aethylmorhin tabletta vagy injekció nem tartozik a
rendelet hatálya alá, .tablettát . vagy injekciót továbbra is
közönséges megrendelőlapon kell megrendelni, azaz nem a
kábítószerek megrendelésére szolgáló nyomtatványon.
1943
19.
Dr. vitéz Várady László
igazgató.

