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,,Végy börcsiigvér 
. ' 

pol'ából három 
szemernyit 

• 

'' ••• 
. Vi·l~gszerte megemlékeznek 

ezeltben· a napokban a .Nagy Ok
tób.eri Szocialista Forradalom 50 . -
éves évfordulójáról. Nemcsak 
or~zágok, .városok de. üzemek és 

a ma-
• 

han-
melyet 

v.ál.lalatok is megrend~zik 
guk ·kisebt;>, családiasal;>b 
gul·atú ünnepi műs.or*t., 
alkali;ni rendezvényeltkel is igye
kéznék színesebbé, változato
~af?b~ t~n~i. Igy került 
kültu.rális szempontból is jelen
tösnek ·mondható esemény 
kapcsolásár·a a · nagy ünnepi 

sor egy 

be-
so-

' 

rozatba. 

A Bács„ Kiskun meg~rei Ta-
n~cs Gyógyszertá1·i Központja 
ugyanis november 4-én délután 
tartotta meg .ünnepi megemié
~ezését és ezt az· alkalmat hasz
nálták fel ar~a .is, hogy átadják 
rendeltetésének a megye terüle
téről ' összegyűj'tött régi gyógy
szertári mU:nl{aeszközök, edé
nyek és szakkönyvek még fel:.. 
lelhető és meglevő darabjait. A 
főleg szakmai, de kultúrtö1'té
neti szempontból is igen érde
kes, sőt bátran mondhatjuk 
tékes. gyí.íjtemény nemcsak 
szakma dolgozói számara jelen
tős. A közönségnek is sok é1'de
ke~et tud nyújtani. A több mint 
500 tárgyból álló gyűjtemény 
egy-egy edénye, vagy azok fel

, 
er-

a 

• m1sz-iratai még· arról a régi 
tikus idől{ről beszéln~k, amikor 

állottak a 
a 

gyógysze1„ek közelebb 
kuruzsló szerekhez, 

• 
mint a 

tényleges gyógyításhoz. Ilyene-
ket olvashatunk egyes régi 
nyen: ,,Sárkányvér por••, ,,Hör
csögvér por''. A disznózsír, 
nyúlháj, és bármilyen furcsán 

edé-

a 

hangzik is ~.at?-apság, de a ku-

• 

• lS keresett gyógysze1"es 
kenőcs-alapanyag volt. 

A könyvgyűjteményben pe„ 
dig még 1843-ból való gyógy
szerát"j egyzék is altad. Ebben az 
időben még a patikai súlyok 

g1„ammok voltak, hanem a , 
az obon, a terecs 

mer. Aki tehát tudni 
mekkora egy ,,szen1ernyi'', 
nézheti a Gyógysze~é~zeti 

sem 
lat, es a sze

sze1"etné, 
meg
Régi-. . 

• 

, 
resze. 

ségek Gyűjteményének kis üveg
szek1"é11yében. 

Ertesülés·ünk szerint az érde
kes gyűjtemény nem nyilvános 
ugyan, de megtekintését a 
Gyógyszertári Központ Igazga
tósága lehetővé teszi az érdek
lődőknek, előzetes bejelentés 
alapján szomlJat délelőttönként, 
a Jókai utca 14. sz. alatti helyi
ségben. 
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