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. ISml11!'lteJ; kéijük a SZ3kszervezeti tagulkat, !lQgy a 
havi tagJarulekot (1 forint), ne a kiadóhivat.alu.nikhoz 
hane , ' m a gyog-yszerész szakosztály ci:mére VI., Eötvös .. u. 
ll5/a, a 32fü7. •'Zámu csekkszáinMx·a fizessék be .. 

....... 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .... 

vé a VI fizetési osztályba, ZoLtai Nándor'. dl'. és Kál.. 
n1án ~rnő dr„ intézeti adjuniktus osztályvezetőket a 
VII. fizetési osztál3'ba. Boldizsár 'Imre dr gyógys~er
ügyi felügyelőt a VII. fizetési osz'táJyba nevezték ki. 

A kJadott kiütéses tifuszellenes oltóanyagokat nem 
lehet őszig eltaitani, legfeljebb az elöirásszerü jég_ 
sz:ektényben Ezié+t. a tavaszi !hónapokban fel iue::n h~z
náit oltóanyagokat ugj,ancsak vi.s;sz-a kell küldeni az 
OKI-nak és vi:S!6·za kel'l kÜldeni' az elhasznált üvegeke;~ 
és dugókat ls. 

Kéziratokat a lap iegyik oldalára, ritka sorokkal 
lehetőleg 'géppel kell irni, baloldalon 4 cm-es maf'gő~ 
val. ·- Kéziratokat a szerkesztőség nem ad lvissza 

Cz„ J„ GyőI"vár: Hitesek vagyunk arról, hogy még 
hyerogüfát is el tudunk 1olvaisni, de Kartá1s 1947 .. VI 
4-i levelét nem vagyunk J{jépesek kibetüzni Sokszor 
f'ig3ehnezteitük kartár:sain:kat, ha U·ógépjük nent vol
na, olvasható írással kérjük hoz:r...á:nk: küldött soriakat 
lcirni~ vagy lCil atni. Vá1ju:k 'tehát értékes s.Orait„ M .. 

A s e b k e z e l é s r ő 1 hallortunk egy orvosi 
el1őadást. a1ue1yből 'kieuitlünJk e,gy ben1I1ünket 'is éldekJő 
részt Az előadó p1ofes·sz.or Qva intette OI\·oshallg3.·· 
tóit ·attól, hogy friss sehek:1·e mást, m:irlt 15 százalékos 
jódtinctu1át ne tegyenek: Bárnnlyen m:ás lfolyadékikal -
hyd1 ogén, suhJlmat, sebolaj.ok, puder vag·y k:eilröiccis~l, 
.azrnk n:e~ lévén sterilek, igen 1sok esetben, a nem fer.. 
tőzött, sebbe balkté,1 iu1not vihetnek bele M 

i( B„: Mi, 1nu:lt1kori igen sz.ükszavu tudósitáisunk·· 
ban .sem..'Ui olyasrrút nem irt..unk, (hogy m.ast azt egész 
szakn1á1 a kite1jedö általáinos jo:grefo·rm készül. Ezt 
neni i~ lrhattwk. Aki igy olvasta, rosszul ér'telmeZite 
Mi csalt egy Tendelettervezetről ad~Uilik (bJrt, mely né
hány hét mu1va az. 1ö1ssz>es .gyógysze1·észi éTdakelös·égek 
ke:z~be kErül Hogy /UZ milyen mélyelll nyu:ll bele a 
gyógysze_rtá1ak életébe, azt rövidesen· ugy'is megtudjuk 
Ha eddig türelmesek voltunk.. ezt a pár hetet még iga
zán kivárhatjuk (sz.) 

Lán1, lán1', egya<>ek !lné:g abba is nehezen törődnek 
bele, hogy 1 égre vi~zaülhett.ek a patikájukiba„ Nyugta-· 
lanul fészk;elődLnel;::, iS'Zétvágnak maguk körül és csak 
dgy hullanak kö1 ü1öttük a megriadt és ,megriaszto'rft 
munkavállalók. Megjelenik a tőke ié-s rá'r.es·fil a dolgo· 
zók fejét a tőkére Láruh lám,, még ·örülni is csak igy 
tudnak Honnan jöttek .ez-ek az urak? Hol jártak? 
Merre tartanwk? Kl biztatja, mi bátoritja őket? Kinek 
a g~ enges-égé'ben hisznek, amikor a G'a.ját erejüket eny
n:ire, tulb~sülik ~~m, lám, egy pat~di,ba visszatért a 
toke es 1nar az ,e:lso napon hadat üzen,t a crnUfilk:ásnak. 
De - tőke tám:ad1 tőke bánja (sz„) 

G„ · Gy„ ~Jiregyháza: A nemolclevelese:k -ta 
, ·'· .. , ku Ilf 

man~ ugyeben a · ltuszminiszter még neun. .. 
Ka1tars UI kora )S{'1nmiesetre ~·em índoko11·a k' , -. . - . erese 

, Sipos B, Nyinnihálydi: A gyógyszerészek 
reszi vesznek a hároméves tie1 \ megvalósfuá • 
gyógynövények és hasonló magyar tennények 
g;yüjtJése, elos:ztiisa éis gyártása l]gyancsak a 3: , 
k t

• _ . ev 
ere ·eb? illeszkedik V'ár:juk kartár"S·aink erre vo· 

elképzeléseit, hog} összeegyeztessük a már eddi ·. 
vek:kel -. gi -

~~~-~~~:;::::~·:--~~..;;,_. 
Pestkörnyé.ki jófo1galmu gyógyszertárral -el 

né1n cca 40 OOO forint forgalmu falusi patikái~ 
hol~ telken fekvő komfortos házammal. Gyiönyöm a __ 
kosnott kel't, stb. A kényelmet és· szépet •kedvelő_ k
gálmak ajánlom Clm a kiadóhiv,atalban· 

50 a1npulla 2 köbcm-es. Solusalvars~~t _ 
j:lzré:-.ü - nagykereskedői áron elad, :vagy ru:ásra 
rel: „Isteni Gondviselés" gyógyszertár, Kevernies.-> 

,,W 1 L U R'' 
forgalomhab hozza: 

WILHEIJ\1' ARTHUR ; ,Heliü\s" kötszer · .. 
egészségügyi cikkek vállalata · 

Budapest. VI., Gróf '.Zichy Jenő-u„ 37. _ Tel :; 123 
Gyo1s és pontos kiszolgáilás. 

-"S~~~eiij~~~-~;ó;;,~zertár ___ á_tl_a_g_ti_ze~r.;.,·.· 
ezres b1uttó forgalommal - !el:adó. Molnár József' 
vos, Budabest, VIII. B1aross-utca 82. TI. 9 

A Dvo1ál{-féle szabadahnazotit osz,tó kupsod~ó-'·-: 
s·zülék gyá1 t ásához és eladásához P'énzestársat ke 

Szikszón i eáljo1gu gyóg) .szc1tár eladó. Él'dekl ~ 
Rimai Béla gyógysz·erész, Budapest, X, H~-
körut lfi 

20„000 fo1int ingatlanó"adékkal lbéilet•et kel'es 
Jádos gy6gy;sze1'ési:

1 
Jehetúlegj laik;áis· íbiztositásáva.t:· 

A iánlat10:kat a k1adó'hivta;J tiCn áhbitja, 
Egy teljes sol'ozat Ullmann Encyklopédia eladóf·.;-

Cini: a kiadóhiv;atalban· , ., 
A kisJ{o1náromi „Angyal-gyógyszertár" bétÍQ. 

11oesz l'rliksa, tbérletét elhagyja, A gsógyszertár .. 't · 
donosa az esetleges adússágai·éirt felel&,-sége-t 
vállal! · 

I\.1egjeienik ha\ ont a kit.szer 
Szerkesztőség és kiad"óhiv::ttal: 

VU, Akácfa.u 45. I 2 
Telefon: 422-140 

Hivatalos ó1ák: d., u. 4----6-ig. 
Fe'lelös szerkesztő: Felelős kiadó: 

HARANGI SÁNDOR SOMOGYI SAND 
Telefon: 344-311 Telefon: 135-M6·. 

Szerkesztik: 
MÁRKUS DEZSő 
Telefon: 422-140 

LaptUJlajdonos: 

Róth L. A. PécS: Le~·ele nehéz feladat elé állít 
bennünket Ha iuajd demol~rácíánk Íökélete'3: l~sz meg
értetjük az illetékesekkel az ön által helyesen' ellkév
zelt rehabiI~...á:l:ást Addig a többi megvivandó harccal 
ezt is megviyjuk. TUreiem 

a !\'I. M. Sz„ Szakszervezet Gyó~szerész szakoSz 
H~ffmann J6z.sef Byo.mdája. VII, Kuinezy~•tc& 

llUDAPéSt, 1947. JUMIUS 30 12. SZÁM 

A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE 
YÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁL.YÁHAK HIVATALOS LAPJA 

Seak1na-i kr;ó.nika 
7c{a : Stzéket.v- }e.F1-0. 

LÁTSZóLAG hihetetlenül egyszerüen meg .. 
ik minden. Csak fel kell vetni a nagy kér -
és egyszerre megmozdul az egész szakma 

em nyugszik, mig r<l nem talál az igazi utm .. 
ki kimond.ia: a ma,gyar gyógyszer1észet há. 

óméves terve Valaki gyötrődve és reményte
. ul eldadogja.:· a magyar gyógyszerészet jövő· 

· .. És feltámad a szakrrw, lel/aismerete .. É~ 
'/,sorakoznak mellettünk és mögöttünk e szak· 
· -napszá;mosai és birwkos<»i 

MAGÁRÓL a iényegró1 nem kell és nem is 
t vitázni .. Látszólag_ mindenki akarja és még 
al/calmi összefogással sz>emben sem merül 

semini komoly kifogás .. Ha nem is kímondot
ils már az első pillanatban 'taxaemelés, de a 
oméves tervbe többek között talán ez is be· 

ér. A ·magyar gyógyszerészet jövője még jó. 
"g alig képzelhető 'el másként, mint hogy jól 
egyre jobban boldoguljanak az á.llanr kegyel
ől életre hívott szigoruan magángyógyszer. 

ak. Ilyen .elgondolas alapján akár egy ötven· 
s tervet is meg leli;etne valósítani 

... MOZSONYI professzor rajta 'tartja kezét 
/frtagyar gyógyszerészet ütőerén. A szívét is. 
radha.tatlán hwrcosa e fáradt szalcm.finalc .. 
~~csak a 1tudornány embere, de csal.hatatlan 
• kkel goniboly#fa, szövi, bogozza a tudo· 

Ypolitika fonalát. Pontosarn tudja, hogy mi 
es mit kell nwndani.a iés tennie. Kezdemé 

kz, 'életr ~ hív, de felkap mimJJen twzta szán-
.. ot. Minden hittel leírt vagy ki:rrwndott .szó 
gnő, kiteljesül benne .. 15 maga folyton harcol 
·~z. verekszik, tanít, heresi az utat. ö ennek 

fJ>ályÚ!na/c testet öltött lelkiwmerete .. 
MOST is ő hivia Őssze iJzt az első szakrrw,i 
tat. Nem tulságosan sze1eslcörü éitekezle-

' de aiért rninden érdekeltségből - egy lce-

vcset. Természetesen az egyetem is megfeleló 
sullyal szerepel ,ebben ,az összeállításban. És 111.é
gi,~, ahogyan végignézünk a jelenlevőkön, nem 
egyen/cint, hanem egységesen, azonnal el.dönt
hetjük, hogy ez az ankét dolgavégezetlenül fog 
szétoszlani. Már az első percekben rliegnyil11á.nu! 
és egyre világosabban kibontakozik, hogy ezt az 
ankétot afféle szakmai társasjátéknak tekintik, 
amelynek neve: besz&fünlc \m<ÍSról . 

PEDIG Mozsonyi professzor minden élces
szóllísával, tudományos tárgyilagossággal :>neg· 
kongatta, szintie felréverte a karangot. A szak·· 
szervezeti kiküldötóelc is megértették a ihivo 
szót ,,A Gyógyszerész" szerkesztősége talán elő· 
ször mutatott rá a legsürgősebb tennivalókra. 
'Mi val.óban azt hittuk, azzal áltattulc magunlcat, 
hogy a sokat emlegetett ankét, mely bizonyos 
vonatkozásban néha nuír a csodaváJráshoz ha-. 
sonlitott, - nem akarhat mást, mint a;miért 
egybehivódott Hiszen nenr kisebb feladat rfllott 
előtte, mint a szalcnia bekapcsolása a háTOméves 
t'8rvbe és a magyar gyógyszerészet jövője. 

HITTÜK, hogy vita és mellébeszélések rnéL 
kül lcinwndcjJ.lc a sürgősséget. Hogy az ankét 
minden egyes tngia belátja., hogy közeledik 
augusztus .e~seie és tudatában van (Lnnalc, hogy 
az első UJlctlcépzésü gyógyszerész-gárda rnost 
in~ul az e1etbr; Meg_ ti·oltunk győződve, hogy ez 
eleg Hogy vegn.vegr'e egyetlen közös akarat 
ban összehangolódunlc. Ha nem is az ankét de 
az ügy szellemében Ezt vártuk, ezért menÚi.nk 
el az ankétre. Megvallom.: niár előre <készitget· 
tem a tollanwt, nvegformálfu:m a lelkesedés leg 
ti.sztább mondatait. Hiszen egyek ;és együtt ~·a· 
gyunk.. W em lehetnek külön céljaink és külön 
utaink. Arra gondoltam.: mil.yen régen várunk 
már egy szakmai megbeszélésre, hogy lvégrn fel· 
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vo_nU;l/w,,ssunk„ _ Nem egymás ellen, hanern egy
maser t„ .Ugy érezl13rn„ hogy .ez a 11iostani 3Zlt-k
rnai ankét lesz a lpró.bá.ja a rndsik esedékes dl
l~sfo.g_laldsnak a jogr eform ügyében. Ezen .niu
lik minden Ha rnost rnegért7ük egyrnást ezután 
már a legnehezebb feladatokkal is 11wgb/r kózha-
tunk_ · 

SAJNOS, hasztalan reménykedtünk. Kide
rült, hogy a nyár nem alkalmas a tár gyaliisok 
ra„ . Maid szeptemberben megint összeülünk, 
rna7d akkor beszélgetünk tovább. Csende•en 
ör·egesen 'Nem sürgős, Budanovits /caitársunk 
a gyógysz.ertártulajdonosok hatalmas áldozat
oo:Zlal,ásával kapcsolatosan végre kimondja a 
donto elvet: Lteben und leben lassen Erényi kar_ 
társunk csatlatkozik ehhez a oazdasági vonal
hoz. És zeng a szó a r01ngyógyszertárak ujjá· 
építéséről. Hídba felel rá hittel és szociális ér
veléssel Márkus kartársunk „, Ez tisztán vedeke. 
zés vala1ni uj, ismeretlen :veszedelem ellen. E gy. 
re nyomasztóbban ráfekszik az egész érteloezlet-
1 e és látható.la(} megbénitja a szccknwi 'ankét 
kezdeti lendületét. 
_ EBBEN a felkavart és rnegzavOJrt együttes
ben egyszerre ellwngzik egy kijelentés Valáság
gal fcinyl.latkoztatxís: „A gyógysze.ré.szi hivatds, 
a v,alya szeretetének iudatositása, kifelé és be
fe,le". Mindnyájan Halmai professzor felé né
zunk. Ez •már hat és világit„ Ez rnár nyíltan 
szembeszdll az előbbi gazdasági atombombák
/cal.. Pedig talán Budanovits kartársunk seni 
ugy gon_~olta_ Csak ugy megszolct~k, hogy ezt a 
lemezt iatssz-alc Nyllvan azt tart1ak, hogy a mi 
vanasz":inka~ csak ellenpanaszokkal tud]ák le-
sze1· elru„ Aki sir, az 1neni alcar adni„ A'lci 13iJ az 
ni,>g a hár01néves tervben és a magyar gyÓgy-
8Z•erészet jövőjében is csapddt sejt R!égi elmélet 
ez 1is a régi elméleteknek csak uj emberek ad
hatnak emelkedettebb értelmet. 

CSODÁVAL volt határos a másik elnök 
átutő erefü hallgatdsa Ugy ihatott, mint egy 
tr.agi~o.mr:d,za nérna _szereplője, ki a függöny fel
gordulesetol utolso összehulldsáig jelen van a 
szinen. N ern s.zólhat mert néma ;le mindent 
tud, •őt ő indit el, ő 11~ozgat, ő fej;z be, mindent. 
Nezem ezt a nagytuddsu, értelmes kartársat Jci 
mindJenütt ott van >és mindenben döntő .sz~va 
,van. Tegnav is, 1na zs. Né/w,, rnár ott 'tartok 
hogy bdrnu_lom _ezt ~ vándorló közbecsülést, mel; 
minden idok vilwra.ban !ZS kitart az örök ;elnök 
m mellett.! Elszakit/w,,tatlan elnök-egyéniség ,„ 
Valóban csodálatos jelenség. Még hallga
Msóban is.. Figyelem.. Látom, ahogyan d 
kap és rnérlegd 'rninden szót .. Különböző nyilat· 
kozatok, szempontok .hangzanak el.. Talán most.1 
De nern .. Egyetlen pillanatra seni esik ki a sze
repéből. 

ÉPPEN ezért nern rtudtam szabadulni attól 
az érzéserntől, hogy valójában rajta mult rnin
d16n .. Hogy ezt a vitát, az e(}ész szakmai ankét
n~k, a !'.á':.°.1!iéves terynek, a >magyar gyó'gysze
reszet }OVO.Jenek sorsat egyedül ő dönthette vol
rw el. Egyetlen tiszta nvegnyilatkozdsa fM ert 
a/a hallgat, az beletörődik, az 'helyesel, az nem 
akarra azt, arniért rnások küzdenek. Az külön 
u~on jár·. iDe lcövetke;;etesen és végig néma, ma 

rndt A szerep 'kötelez .. Mí azonban már halld'. 
tuk az elnök urnt bcszél11i es még fogjuk is / 
lani. Az elnököt rendszerint azeri voJasztj: 
meg, mert jobban szónokol társamil. Annál é 
Jvetetlenebb, hogy éppen ő vdllalkozott a némJ, . 

A magyar szappangyökérril 
lrta : DR. HALMAI JÁNOS egyet. m. tanár 

szerepére His.zen csak két lehetőség volt szár1Uf A IV. kiadásu Magyar Gyógyszerkönyv 
ra: Mozsonyi professzor tudornányos dl!dspont tette hiV'atalos droggá a Pharm. Rung„ III-ban 
ja, mely a miénk is, vagy elnökMr sdnak gazrin,! hivatalos, külföldi származásu panama-kéreg 
sági előterjesztése. 6 a :harmadik rnegoldá,st v~ _ corlex quiHajae - helyett a fehér, magyar 
las.ztotta Ezt a hangtalan tényt, a szakmai kri;, szappangyökeret, a radix. saponar~ae _Hui;gar!
nikán loeresztlil fel kell jegyeznünk a gyógysz~ cae-t Hatása ugyanaz, mrnt a qmllaJa-kerege, 
részi történelem s.zámára. .;.J • ,gőt sokkal kiterjedtebben alkalimazzák , 

ELMULT a szalcmni ankét és nern tört/.? A magyar-fehér szappangyökeret szolgal-
semmi Egyelőre c'ak eJtnyit végeztünk a háronv tat.ó Gypsoplüla paniculata L.. (Caryophylla
éves terv é• a magyar gyógyszerészet jövője é~ ceae) Középeurópa és Délornszország homok
dekében S.ernmit. Nyáron nagyon nieleg van,.té; pusztá;n honos, Bgész Magyaror.szá~o1"., főleg a 
len nagyon hideg ·can , . Érdektelenség l'usi; · ·déli részeken. irry a Duna-Traza kozti homok
tába kiáltó szavak ... , De rni ebbe nem nyuJ• .. buckákon [azább, homoko·s, kavicsos te.rületB„ 
szunk, nem nyugodhatunk bele. Kitörünk·~ ken, folyÓk, patakok, vasuti töltések mentén, 
sza/cmoi anlcét szüle lioeret:éből. Az egész 8zakrnffi. szántók szélén található évelő növény _Budapest. 
hitére, hitelére és lelkiismeretére hivatkozun~\ környékén Kelenföld, Rákos, Soroksar, Duna
F'elrillsztfuk az orszdg rninden dolgozó gyógyi: keszi Békásmegyer felé találjuk me•g; dombv1-
nerészét. ébredjetek' Ne gondolfátok, hogy W déke~ ritkább Kertemben disznövénynek 10iko
ie/oet nem ér int Hogy ti csak ugy elmehettek'rú · nait is termeszik, a kertészek <viní.gkötésben is 
nagy kérdések meUett. Ezt a pályát csak a legjj alkalmazzák 
egységesebb kiállds rnentheti meg és adlw,,tj4j Szára hengeres, 40-100 cm magas, lágy szár. 
vissza eredeti hivatásdna k Ti döntséflek lel hogy:: Föl dfeletti r é'szét egy gyökérfe.iből elágazó ,szár
rnit akartok.: süllyedni, vagy ernelkedni! 'Jöjje,; · képletből fejleszti., A gyöillfafej köz.elébe eső szár_ 
tek hozzánk ötletelclcel, tanncsoklcal.. Nézzete~', iészeir sürün, O 5-1 cm hosszu csomókat látunk, 
magatokba és rmeglepő kincseket hozhattok fel,'' ezeken átellenes levéltő maradványok találhatók 
színre. Bes.zélgessetek !velünk és egyrnással. A\' E maradványok cser'épzsindely módjára fedik a 
szük szakmai ankét, \ahogyan sejtettük, dolga', szárat Feljebb a száron a szártagok megnyulá-
1Jégz,etlenü1. szétszc'ledt Kíváncsian v'á"july,k sát láthatjuk, ezek hossza 3__:5 cm kö'zött van 
egyenkint és együttesen az egész magyar gyógyi\ Minden egyes csomón átel!tines levél, ilL szár„ 
szer észet rnegnyi/.atkozását. } elágazá:s vagy annak sebhely;e látható. A szár 

EGYETLEN késleltető szernpontot isme'I külseje hengeres, rajta seillély, barázd:aszerü 
•'ünk csak el. Ez azonban szóba sem kerül{ dI bemélyedést találunk, mely minden csomónál 
.szak"rnai_ ankéton. Hogy mo.st várjuk a népjóléti;;' 90'-nyira elfordulva h'3J:ad felfelé A fiatal szá
minrszterium rendelet-ter·v:ezetét, mely a szak."' . ron és levélen apró, egysejtü, ostorszerü szfüök 
ma érdekeltségei elé kerül.. Ebből a U-endekt:cl találhatók. A .szá,r maga többszörösen, villásan 
ten,ezetből a legrövidebb időn belül rende "' 2---3 ágra oszlik Alsó résJJe és a levelek szőrö-
törvény lesz„ Csak akkor Zdthatunk tisztán: :IÍii· sek, felül kopaszok Levelei átellenesek, kesken_Y 
vá, nier're megyünk? Milyen 'Uj célok felé ira- oándzsaalaknak, 3~4 cm hossznak, 5-8 cm sze-
nyitanak bennünket? ÉS hogy a meg.adott ki, lesek kissé kihegyesedők és épszélüek. A levél 
retben mily.en lehetőségekkel szdmolhatunk? főbo;dája a hasi O'ldalon erősen kiemelkedik A 
Mit kell lebontanunk, és rnit kell felépitenünk? meUékerek sürün, párhuzamosaTh hal1ad1mk a fő„ 
Miben .klilönböznek majd a régi rend és az ui érrel A szárak vé,gén számos, apr.ó fehér virá-
rend gyógyszertárni? Milyen közegészségügyi got látunk, junius-szep'tember hónapban virág-
a.lárendeltségben és szü/cségsze1•i1Ség.ben talál, zik A virágok oly sü1ün foglalnak h~lyet, mmt-
koznak egyrnásscil? Melyiknek lesz döntő, vakíc „ ha a növényt egy fehér fátyol boritarrá., Innen 
ban Vrányitó szeriepe a jövőben? Elhullanak-e A kapta valószinüleg a népi.e.s relnevezé.sét: fatyol-
régiek, hogy az ufak felépülhessenek, va virág, buglyo:s dercefÜ. A virágok igen dus„ 
rne::jndul-e u.irn egy nyílt és titkos gyüjtés é bUgavirágzatot alkotnak 
lázadás az ui rend ellen? Mint 1876-tól a 'fel; A növény főg'"ökere xitkábban répa, ,gyak-
szabadulásig J rabban vastag, karószerü Hossza és vastagsá· 
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ga vidékenkirrt <változik átlag ö .. 5-1. 5 m. 
hosszu, 4--6 cm vastag, tömör, rendszerint 
1-2 ágra ágazik el Me!lékgy;ökere kevés van, 
ezek ,gyakran i.gen hosszura is megnőnek. Gyüj_ 
léskor a mellékgyöker ekre ügyelni kell, nrert 
ezek Páter Béla vizsgálatai szerint· saponinban 
gazdagabbak és igy értékesebbek, mint a vasta.g 
gyökértörzs és a va.stag fagyökér., A ,gyökereit 
ősszel vagy kora tavassza;l á:ssák ki, megtisztit
ják, legtöbbször még nyersen meghámozzák, a 

vastagabbakat ferde koTüngokra vágják, a vé· 
konyabbakat 5-10 cm darabokra vágva szárit
ják meg. 

A 0;5--1.5 cm vastag és 2-5 cm átm 
hámozott kornngok :fehér'é'Sek s"mák Kereszt„ 
metszetén látjuk, hogy a halvá,nysárga, ·sugara
san repedezett és koncentrilmsan öveze~t fates
tet, barna cambium&v ,választja el a fehérszinü, 
olykor csillogó kérE;gtöL · 

Másik eljárás sze1:irrt a gyökereket a ho
moktól megtisztitják, 5'-10 cm darabokra vág 
ják, megszáritják és Sarponaria cmda néven 
hozzák forgalomba, Ezt termésretesen csak ipa· 
r.i és nem gyógyászati cié1ra hasznáJ.ják fel. A, 
prurával boritott darabok kivii:l sárgásbarnák, 
hosszant ráncosak és számos keresztben ;rryult 
dudornk van, melyek majdnem harántgyürüvé 
folynak össze. 

Ize eleinte édesea, iké.sőbb cs1pős, karcoló. 
Sz;a,gtalan; hamuja 4-6%. Pora orrba szip
pantva tüsszentésre ingerel.. A drog vizes for 
rázalba er ős:en habzik, ha:bja tJa,rtós. 

A drog saponin anyagot tartalmaz, egyes 
szerzők adatai szerint 15-20%-ot, Matolcsy 
Gábor adatai szerint a gyökérfej (hámozatlarn 
nagy d:ambok) 6.24%-ot, a gyökértörzs (hámo
zott korongok) 7.5%, vékony gyökér (0„8-1.5 
cn'r vasta,g) 8 36 % . · , 

A IV. ltiadá,su Magyar Gyógysoorikönyv 
megemliti, hogy ne tévesszük össze az uton-ut
félen termő Saponaria off.icinal,is (szappaillfü) 
pár cm vastag·, felül göcsÖS és ritkán elágaW 
gyökereivel. 

A gyökér kereszetmetswtének pontos és 
részletes mikroszkópikus vizsgálatát a IV„ Ma
gyar GyógyszerikönYiV részletesen ismerteti .. 

A drogot 5-10 : 200 arán:inban iköptetőnek 
kiterjedten alkalmazzák. A népgyógyászatban 
régebben rheuma, köszvény, sőt syphilis elJ.ell 
is használták Érroékes s,,;apparrsurrogatum .. Ru
hatisztitásra, gyapjumosásra, S"Lörmék zsirtala 
nitásá,ra, nagyban alkalmazz:í.k Tisztitószerek·· 
ben gyakori alkotórész. 

A magyar fehér sz,appangyöklér nálunk bő 
ven meg)terem, szép .eredménnyel termeszthető. 
E 1 helyről iS felhívom a figyelmet aNa, hogy' 
főként vidéki k!artársaink foglalkozzanak · ~ 
gyüjtésével és termesztésével, mert ezáltllll 'érté· 
kes mellékjövedelemre tehetnek szert, ami nem. 
zetgazdasági szempontból is je1entős tételként 
szerepelhet.. A következőkben réSzletBsen ki fo· 
gok térni termesztésére és gyüjtésére. 

A Gypsophila paniculata L„ laza, száraz, 
homokos talajt igényel. Megnő a ~&ilányabb 
homokterületen is sőt fntóhomok területeik be
telepitésére is kiválóan alkalmas. Semmifé' e 
trágyázást nem igényel, de meghálálja, A bete
lepitendő területet még az ősz folyamán mélyen 
ássuk fel, vagy szántsuk rei. Tm'3Sszal porha
nyitsuk meg a talajt. Szaporitása legcélszez übb 
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tőosztás utján. Lehet magról is vetni, iU. ül'.et
ni. A :ma,gv.akat palántaelőnevelés céljából juni
us-julius hónapban szabadágyba vetjük 15-
20 cm-es sor.okba, ritkán és öszig rendesen gon
dozzuk JV[ég szeptember vagy október hónap
ban, vagy tavasszal, márciusban 60x6A cm tá
volságra állandó helyére kiültetjük; a palántá
kat célszerű kettesével ültetni A magvetést ta
vaS.szal is el lehet végezni, ekkor azonban ;állan
dó helyére, fészekbe vagy sor okba vetjük és aj 
kikelés után me,gfelelő távolságra kiritkitjuk 
Ha tőosztás utjá11 szaporítjuk, akkor ezt korn
tavasszal végezzűk el Vetőmag-, ill. palánta
szükséglet magyar holdanként 100 gr mag, vagy 
30 OOO palánta; katasztrális holdanként 150 gr 
mag vagy 40 OOO palánta, hektá10nként 250 ,g.r 
gr mag, vagy 70„000 palánta .. Ha a palántákat 
egyesével ültebj ük, akkor a fenti me1myi·ség fele 
szükséges Visz.ont, ha tavasszal áJllandó helyére 
vetjük a magvakat, akkor a fenti mennyiség 
kétszerese szüksé,g.es A magvak általában 3-4 
évig tartják meg csíraképességüket; 75-80%
uk ·szokott kicsírázni. 

Gondozásuk aránylag nem sok munkát igé
ny;eJ. A kiültetett palántákat tartsuk gyommen
Ve8en, évenként többször meg kell kapálni Az 
állandó' helyre vetett magvakat kikelés után -
mint fentebb mondottam - ;ritkitjuk és meg
kapáljuk . A sorlléözökben korai zöldségfélét jg 
\.ehet termeszteni, pL törpe borsót 

, . „ A, 2-3 éves füvek . mélyreható ,gyöker,eit 
keso osszel vagy kora tavasszal áJssák ki. A ki
ásás meglehetős körülményes, mert a gyökér 
igen mélyre nyulik a földbe. A kiásott gyökepec. 
k<Jt a rátapadt földtől ütögetéssel vagy sárkeflé
HJ megtisztitják, a vastagabb részeket megmos_ 
va szárítják Alapos mosás semmi•képen sem 
ajánlato,s, mivel a gyökér saponin anyaga víz
ben o!dódik, _ igy _az alapo·s mosa.s a hatóanyag 
egy reszét bvonJa, ez. pedig a drog értékének 
csökkenését eredményezné„ A megtisztított gyö 
kér ből az odvas, kor had:t részeket ki kell vágni. 
.A- gyökérfejet és a mellékgy;ökereket célszerü 
Jdil.önválasztani, azután a paráJtó'l lekaparni 
vagy meghám02mi és a meghámozott gyöker€" 
ket ferd:e Uwro11gokra vágva, napon vagy fütött 
helyiségben meg kell szár itanL Szokták a gyö
kereket parafadugó alakura is felvágni, az 
egyes darabok azonban ne ]egyenek hossz.abbak 
4-6 cm-nél. A ,g.yökereket hámO'zatlanul is le
het forgalomba hozni, ugyanugy aplitva., mint 
a hámozottat; ez az áru azo11ban ~ényegesen ol 
csóbban helyezhető el a piacon .. A gyökéHől le
kapart párá.t is lehet értékesíteni, fontos, hogy 
tisztán kezeljük és szintén jól szártsuk meg .. 
Szellős padláson, jól sZétteritve, vidéken aszaló
ban vagy kenyérsütés után a sütőkemencében 
hamar:rbb szárad az ám és igy ·szebb is lesz. A 
szárítást addig kell folytatni, ami,g az egyes da
rabok törékennyé nem válnak Egy magyar hol
don 10,--15 mázsa, egy katasztárlis holdon 15--
20 mázsa, egy hektáron 25-30 mázsa száraz 
gyökeret lehet termeszteni.. 3-3 5 kg nyers 
gyökérből kapuhk 1 kg száraz drogot. lVIint em
ilitettem, a növény virágzatát is fel lehet hasz-

nálni, főleg a téli száraz 
kes nyersanyag 

0.SSzetéveszteni lehet a tüské3 édesgyckéJ' 
- Gly;cyrrhiza echinata - gyökerév·eL E nö
vény 1-1.5 m magas, kábító illatu, leV'elei öszc 
szetettek, mint az akácéL A levélkék hosszuká
sak, tövükön \keskenyedők, csnc·sukon hegyesek. 
A virágzata, s ürü, lambos füz;ér, melynek kocsá
nya a le,elek tövéből niítt Az egyes virágok pe
dig nem fehérek, hanem kékek vagy Jilásak 
Termése lapos, tüskés hüvely Az Alföld ártera-i 
helyein terem, 

A növény gyökere hasonJit a szappangyö_ 
kér hez, azonban kivül világosabb b~rna, belül 
sár gáswbb, ize kissé édeskés. Biztos és könnyil 
megkülönböztető jEJJ, hogy vízzel rázva nem 
habzik 

A Gypsophila paniculata kártevői közül 
megemlitem: Dianthoecia inegularis Hufh„ és 
Heliothis dipsacaea rova10kat, a gombák közül 
pedig az Uromyces caryophyllinus (Schrank) 
Winter rozsda.gombát. 

Végül pedig rövid visszapillantást szeret.. 
nék tenni a szappan.gyökér történetére. A vadon 
előforduló Gypsophila fajokat a XVIII. századc 
ban említik ielőszöi· az ir a dalomban, valószinü, · 
hogy nemcsak a Gypsophila, hanem a Saponaria 
fajokat is már az ősidők óta használták a nép
gyógyászatban, 1sőt házi technikai célokra is. 
Dioscorid·es feljegyvés.eiben több utalást talá' 
Junk arra, hogy a gyógyászatban széle,s korben 
al•kalmazták, erre bi.zonyságul scik elnevezése 
szolgál !gy a görögöknél Kerdon, Kathar:sis, 
Struthion-camellos, Chamairyton; a rómaiaknál1 
Herba laria, Herba anaria, az ~gyiptomiaknál 
Oino, más a.frikai népeknél Syris.. Nemcsak: 
Dio'.3corides, hanem Plinius és Theophrastos is 
foglalkoztak má.r küilönböző Gypsophila-gyüke-
1 ek azonosításával, származásával. Theodor. 
JV[artius végzett beható vizsgálatokat, több 
Gypso·phi!.a fajjal, (paniculata, armstii, :fasti
giata), sőt ezeket a Saponaria off.-tól és az ak- · 
kor használatos Bryonia abyssinicától 'és a Le
ontica leontopetalum-tól is megkülönböztette. 

A VL században Görögországban Strut:hion 
néven egy szappangyökér volt használatban. 
Erről sokáig vitáztak, hogy Gypsophi!a faj-e, 
vagy nem. Dioscorídes szerint nem Gypsophila 
faj volt, hanem valószinüleg Saponaria offici
nalis. Ibn Baithar - Avicenna - szintén ezen 
a nézeten volt Viszont Plinius és Honain azt. 
tartottá,k, hogy a Struthion Azsiából származiik 
és egy Gypsophi!a·faj szolgáltatja 

1826~ban került elő:s2lör a forgalomba le
vantei szappangyökér néven a Gy;psophila pani
cuiata és arrostii ,gyökere .. Hosszu ideig a két 
faj szolgáltatta a kereskedelmi árnt Spanyol- · 
országban és Olaszországban igen el volt terjed
ve, de kivitelre nem került, silány minősége és 
rossz term&képessége miatt, 

Érdekesek A. Gehe 1879-ben végzett vizs· 
gálataL ő azt találta, hogy a szicíliai Gypsophila 
arrostii gyökerei kevésbé értékesek, mint 
ngyanannak a növénynek a Kisázsiából szárm&
zó gyökerei.. Ugyanígy a Kaukázusban és Kö· 

~- GYóGYSZERESZ 

zépeurópában termelt növény sokkal vastagabb 
és értékesebb drogot szolgáltat A Gypsophi!a 
panjculata, az ősidőkb~n „ n~ tudjuk pontosan 
,honnan sz.arnnazott, kesobb1 fennmaradt keres
)<odelmi elnevezéseiből következtetést vonhatunk 
származására (Radix levantica, IR. egyiptica, R. 
fiungarica, iR orientalis) Azonban a drog ke-
1Yskedelmi elnevezése nincs mindig szo~os ösz„ 

· szefüggésben a drog termelőhelyéveL 
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FORl~ASlVIUNKAK: Augustin-Darvas: UL 
mutatás a vadontermő _gyógynövények gyüjté· 
séhez, (1922), Darvas-Schneider: A gyógy- és 
vcgyiipari növények termesztése (1922), Mq,· 
tolcsy Gábor.: A hazai Gypsophi1a paniculata L. 
saponin-tartalmának quantitativ értékmeghatá
rozása (1928), De Giovannini Rudolf: Utmnta'tó 
gyógynö~énygyüjtők és beváltók részére (1940) „ 

Hozzászólás egy korszerü javaslathoz 
Néhány héttel ezelőtt :a szakma egyes kép

viselőit rögtönzi:Jtt •értekezletre hivta össze a~ 
egyetem egyik p10foss:zora, abból a célból, hogy 
kezdeményező lépést tegyen egy olyan tervezet 
megalkotásához, mely a gyógyszerészet eljövendő 
irányát volna hivatott kijelölni, A gaz.dasá'gi, 
jogi, szociális és kulturális probJiémá!k .megoldd

. sára ma"ának a gyógys2lerész szakmának kell 
. javaslatot tenni - mondotta a professzor -- és 
amint más hivatásbe!iek megcsinálták már 1 é~ 
a maguk .terve2letét, hogy miképpen kívánnak 
az ujjáépitésben rész.t venni (és ternnészetes,ern 
annak á,ldá!saib.an részesülni), ugy nekünk 
gyógyszerészeknek is meg kell monda;iunk, 
hogy tulajdonképpen mit is kirvánun~ mi ma„ 
gunk, miben látjuk szellemi és anyagi felemel 
kedésünk lehetőségét 

A tudós professzor igazságát mindenki el .. 
ismerte, aki ezen az összejövetelen jelen volt 

. Mégis. midőn a.rr a került volna a sor, hogy a 
konkrét jav.a.3lat előkészítésére egy szükebbkö
rü bizottság alakuljon meg, a szakma p10mi-
11ens képviselői ugy hai áraztak, hogy - ez a 
bizottság majd szeptemberben fog ös•szeülni .. 

Szerény véleményem szerint a mai >áők 
szükséges és életrevaló elgondolások megvaló
sításának halogatására nem alkalm'asak. Két
ségtelen, hogy a nyár küS'zöbén állunk, -- de az 
a körülmény, hogy most véletlenül juiius·van, 
nem indokcJja, hogy ne nézzünk szembe saját 
problémáinkkal, ne fo'glalkozzunk saját gond' 
jairrkkal és_ ne igy.ekezzünk minden ]épést ha
ladéktalanul megtenni. mely szakmárrk közös 
érdPkének megvédéstfüez veze.thet. „De 'nobis 
sin?. nobfs" ~ ez volt az. elm.ulft. ·ra:;szemlékü 
időkben .a gyakorlat.. ]\l[a vége az .,egy okos em
ber" polit'kájának, ma metéJ<e.sek megkérdezik 
véleményünket, meghallgiatják észszerü javas
latainkat és igy módunk van megakadalyozni, 
hogy jövő létünk problémáiról nélkülünk döntse_ 
Illek A prnfes·szor, aki a kérdést felvetette, 
csaknem érdektelen; az a kiszámu pedagógus, 
kik a gyógyszerészek oktatását végzik, a kul
tusztá.rca státusába tartozik és mint értesü
lünk Oriutay ku11tusZillliniszter legntóbbi nyilat
kozatából, a közoktatási kormányzat legsürgő
sebb feladatának éppen a pedagógusok jeJ.en
tős fizetésemelését tekinti, amelyre vonatkozó 
javaslat már a legközelebbi jövó'ben a nemzet
gyüléS elé. kerül. Mindannyian, akik egy kev~s
Sé is látjuk azt .a nehéz és sokszor igen hálat- -
lan munkát, me!y{lt a pe<;lagógusok végezl!ek! 

örömmel üdvözöljük a mini:szter nagyj1elentiő
ségü kezdeményezését, mely a mult sok elpuf
fogtatott frázisa után a „1wmzet napszámo· 
sait" végre némi gyakorlati elismerésben· is 
igyekszik r észesi te ni 

lVIindezt azért kel) itt e1mondani, hogy 
hangsulyozom: a profe.;;szort nem saját érdJe
ike, hanem a gyógyszerészi társadalom önz·etlen 
szeretete vezette arra a gondolatra, hogy az 
'érdekelt' kartársalmt bizonyas aktivitásra bnz 
dítsa. 

A gyógys2lerészi kar mai probl1émál igen 
sokrétüek Ezek kö·zt fontossá.gi sorxendet meg_ 
állapítani igen nehéz; a problémakörből csu~ 
pán a l(yó.gyszerészképzés, illetve a gyógysze,éc 
szi továbbképzés kérdését szer,etném kiemelnl 
és rávilágítani ~éhány szempontra, mely ez;en 
a területen megvitatásra szarul 

Gyógyszerés21ké!Jzésünk elméletiJ.eg 1940 
szep_te;nbere óta uj alapokra van fektetve .. A 
kol!egmmok a két évről négy esztendőre fel
em<Jlt eg-y;eterni oktatás keretében kibővültek. 
számos uj kollégium is került a tanulmányi 
anyagba, sőt a szigorla.l·i tárgyak száme. ;„ l .<' 
nvegesen megnövekedett Az .elméletileg" i·el
zőt aziért hannálom. mert a háboms eseménvek 
követ~e,tében a tanfo[yamok megr'iividültel< 
néhány ugvnevezett „ÖSSZ!evont" iévfolff2~ni.' 
után csupán a,z idén végzett egy oJ·wrn 
c>ioport melv valóban nyolc félév,ot töltött 
el gyógvszeré'2i studium<Ykkal„ Errül az 
első évfolvam.ról még.sem lehet elkés'Ziteni ~7;. 
ui r.endszer mérl('gét. minthogv a most abszc>l
vált fiatal gvógvszeréswk tánulmányi ide.ién ok 
javarésze a h:ícboru az ostrom. a 10mok fi'zik~i 
eltakarltá·;;ának idejére eE"ett. és ez~k a rnirdki
vüli ~sen1énvek a szemesztereket csankává, a 
tanulást hézavr\'sá tették Feltehető azonh2n 
hogy az elkövetkező években az immár beiive
geiett. 1" bomtórhim0kl•an fütött tantérmekben 
'lZ oktatás telie,s•i'P válhat és a ~z·éns'zünetekke! 
meg nem rövidített sz.emeszterekben a most b
nuló u.i 1Yvóirv~zerész.-1ten:eráció val6ban tOhbf>:t 
foo< elsai~J.itani n1inőségben é'S mennvisé:gbe11. 
mint elődei tehették A fejlődés lehetőségét 
véo-si\ fokon itt is anvao:i s7lenrnontak jdetermi
:náli:ík: ha a ta11itásra hivatottak számárn le
hetővé teszik hc•gy megfelelő fizetés mellett, 
egész energi•ájul<at a nevelésnek, az /Oktatásnak 
szentelhessék, _ ha az államkassza a tanszékek 
jelentős anyagi szükségleteit képes lesz fedez-
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ni -- végül ha a rászoruló !hallgatók ellátásác í:a és tandijmentességére megfe:.eJő szociális 
intézkediés történhetik, akkor a gy;ógyszerész
képZés el fogj a érni azt a fokot, melyet a;z u j 
rendszer mega,kotói elérni ki,vántak 

Sulyosaöbnak látszik a gyógysze1 észí tovább
képzés kérdése.. Nem vitás, !hogy továbbképzés
re szükség van, minthogy a gyógyszerészet 
nem egy lezárt, hanem egy igen heterogén ele
mekből összetett, folytonasan fejlődő tudomány, 
mellyel csak az tud lépést tartani, aki a tudo
má,nnyal a kontaktust nem ves,.;iti el, aki a fej
ílődést állandóan figyelemmel kíséri és azt gya
ikorfatilag is nyomon követi. Anélkül, hogy a 
j;:özismert okokra részletesebben kitérnék, vagy 
hogy bárkit is hibáztatnék. tényként állapitha 
tom meg, ho;zy kar-társaink nagy része ettől a 
„továbbfejlődő" tipustól meS'Sze áll A d\plom% 
elny<?:rése után a gy;ógyszer észek. :nagy része a 
tára rnellé kerül .. Hivatásuk, mely feJelőS'S~gtel
jes szellemi munka· mellett sokswr megeről
tető fizikai munkát is jelent, könnyen válik 
az élet mindennapi gondjai közt megszokoltt, gé 
piei! mesternéggé A városi patika a magistuá,lis 
és laboratóriumi tevékenység hiánya miatt 
gyakran egysz-erü adás-vételi üzletre emléke'-
tet; a gyógys.ierészet réJÚ hagyományait még 
inká]jb őrzik a falU'si patikák, melyekben awn
ban a gvógyszerész többnyire má.gára van ha
gyatva és távol '.'Z egyetemi k~t;rr~~?<„ dP; ::1ég 
a szakmai' Ö'&S:<eJövetel-ek lehetosegetol 1s_ ,rnny
nven süllvedhet a nemtörődömség, a közönyös
Réi>: hináriába A továboképzés feladata, hogv 
ezeke~: a városi •és :1'2IU'si kartársakat azokkal 
az uJabb pyedmény·ekkel meghimeri;esse m~lye: 
ket a tudomány haladása prailukalt To„abb1 
vagy ha ugy tetszik, ezt meg;előző felad;it: fel
uiitani a n~ár egyszer elsajáltitott. de rég' fele
dés'he meTült ismereteket Fáidalmas ITenne az 
a statisztika. mely őszintén kimutatná, hogy 
hány olyan r:yógyszerész van, aki az egyet:emet 
dhagyva. például egyetlen titrálást soha el nem 
végzett 

Sokan vannak birnnyám akik a fejüket 
rsóviiliák és azC mondják: minek nekem tovább
képzés mikor olvan gondjaim vannak hogy 
miből veszek télire tüzelőt, vagy hogyan. szBr-
1.ek cipőt a gyermekeimnek Mások .a iogreform 
régóta vaiud6 kérdését szeretnék előbb tisztáz
va látni. Elképzelésem szerint gyógyszertárln-

lajdonosnak, patikában vagy üzemben alkalm~
zott gyógyszerée:znek egyaránt fontos a t<Y: 
vábbképzés Gyakorlatilag: a képz•ettebb, sokc' 
o1dalubb tudásu gyógyszerész bármilyen viszo
nyok közt jobban tud érvényesülni, munkáját 
inkább megbecsülik és így nagyobb kereset( 
lehetőséget "tud magának biztositanL E méleti- · 
IQg: ha mi gyógyszerészek hangsulyo";znk, hogy 
foglalko.z;á,sunk nem pus,.;ta kereskedlés, hanem 
a;, orvoséhoz, l11érnökéhez hasonló intellektuá!lf; 
hivatás, akkor ugyanngy !<:ell magunkat: tovább: 
kó,.ezni, mint a;z orvosnak, vagy a m~rnöknek. ;; 
Al10gy az o·r vos természetesnek tartJa, hogy -
s~aklapokat járasson és azokból tanuljon fa, · · 
an1int ~ mérnök igyekszi1k egy -uj épitési n1ód
szert, vagy egy modernebb gépk,onstrukciót 
megismerni, ugyanígy a gyógys~resznek sem 
szabad megállni azon a ponton, ahol a;z egyete
met elhagyta, - még kevésbbé megfeledkezni_ 
m;nderniíl, amit varaha is tanult _. , 

Mindezek előrebo~sátása után szeretnék• 
egy gyakorlati javaslatot tenni .. Egv problém!it 
nészlegesen megoldani is jobb, mint teljesen\ 
„ad aeta" tenni Minthogy a gyógyszerész köz-'; 
egészségügyi hivatást tel,jesit, képzettség-e nem···
csupán foagánügy, hanem köz:érdekü kérd!és is. 
:Miként az állam továbbképző tanfolyamofuat• 
létesit a tisztiorvosaknak ugy a gyakorló· 
gyógyszerés,ek számára is szüfoséges voina , 
gvakoriati irányn tanfolyamok sürgős létesi• 
tés.e. A Budapest, Debrecen, Pécs és Szeged 
városokban, valamint ezek közvetlen környékén 
n1ük,ödő ·gyógyszerész·ek szán1a az ország· Ö1sszes;: 
gyógvszerésieinek legalább 30 százaJ!éka. Ezek-' 
nek a J,1vÓgyszer észeknek számára a négy •egye, : 
temen különösebb előkés,,,üJet és anyagi áldöwt·, 
nélkül, akár a nyár folyamán, vagy ősszeJ meg i 
lehetne tartani a továbbképző tanfolyamot. Ily' 
módon a to.vábbképzés problémája 30 százalék, 
ban megoldódnék A Szakszervezet, az Orszá' · 
e;os Egyesület, a népjóléti kormány ~s a~ egye-. 
temek közös feladata lenne megtalálm azt a. 
módot, ahogy a fennmaradó 70 százalék kérdé;/ 
sét meg lehet oldani Azt hiszem, hogy komoly . 
~lh.atáro•z-ássaI és egy kis lelkesedéssel az erre h1.; -
valottak inunká.ie eredményt fog hozni és a 
most rné"' nthidalhatatlannak Játszó nehézségec
ket leküzdve, a továbbképzés' kérdése ország~ 
viszonylatban is kielégttően megoldódik , 
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11 vese és hugyutak betegségeinél alkalmazható 
gyógynövények 

lrta : Varró llladár Béla gyógyszerész 
(Folytatás.) 

IZZASZTóK 

Az izzadás kh,·áltása által, az egész sz·eivezet á'ohan
·g01ásával,, Jegtöbbsző:i· a fokoz-0thibb hőleadással, gyÓ'_ 

uyulást remélhelii.nk hü1'6srnél, fertŐ'zés'nél, rheuimat:iikus 
·felens2gekiniél Az .izzadás, _. foly ad~k\·esztes'éggel . Ja;, 
·]llely ja,,.asoJt h~ydrops, neph1it1s csete1iben, a vese kJJm\é_ 

:--iksí szcmpontjáb&1 '1s. S:ziv és véredény haioiknál. me
Iyel;: ma~as vérnyo:n:ás-sal járrnak, az izz·asz'tó kurák 

.; : sokszor aj ánJhat6k 
A physikális és hsdrotherápiai elJá1ások mellett, 

az; orvcsi kei',elé:s niem né1ikiilözheti ikitünő gyógy~örvé
ny.einl~et. A 11ö-.. ényi diapho1"Ctiiku1nokat, m1ielcg~n fo
g)ra'.~;ztandó teik yagy teakeverékekben issza n beteg 
Jq,zasztó h::i.tá:snkn't:, főleg iJlóolla,j tn,1talmuknak tulajdo_, 

· ri:itják, :a hőhatás inellett 
A legis1nerl:ebb éis Jegkedvelt'ehb képviselői e cso

porf,nak a hátsfavirág_ (Flos tiJiae) -és a bodzavirág 
· (FJos sa~nbuci) Is111e1 tek továbbá a füstike (Fu111a1ia 

off ), a kecsl{eruta (G·;üega off ), a szurol{fij (Oiiganu1n 
:";;ulg.), a 1uajo1anna (Origanum inajo1ana), a sás (Ca

rex atenaria), a7. angye!ika (An.gclica archmngc1ika), 
á mocsári molJiizö (rLed:un1 pa:Jrust1e)~ 1s'tb Alkalcnla(lt·ánJ 

_ .. ezekből 1--2 grm -nyjt vagy 1 evőkarnálnyit főzüI1Jk m·eg 
250 0 g1:'.!1„ vlzizel, vagy' fo11áziatot készii.ünk. 

Rp Flos tili.a:e. FJ sw1nbu~i, Fl. cha1no1niUne, Herha 
origani, Herba 1na:joranae :ina p, aequ. lVID.S 1 
evőkan 1 csésze , izzeJ l~for J ázni melegen elfo 
gyaszt.an-1 Naponta többször i:::: 

IZZADAST CSÖKKENTŐK 

Az általános izzadás nagyon zavaJJ:ja a beteget, i~y 

hype1 thyreosisnál, különrösen a phl:yzikus he.teg éjjeli bő,_ 
séges iz~vadása fárrnsztó Lekfudhétö ez n kénye1metlnn_ 
Sié'g gyóg~„nlövén~.einkkel A zsálya le,elét (Folia salviae 
of'f) kell 1emliteni elsőso·rban, melyből 2 e\'ő:k::i.11Jálnyit 
veszünk 2 del. vizre, l1efo1l"ázzu~ és lefük,·&s elö1tt este 
megitatjuk Tüdőbajo'.;;ok kitünii" t_~,.áta Ott is eredményt 
láttak. ahol n~á:~ tiiH~ráplni szierekkel híába ki'siérleteztek 
I<l!e sorozható az izsóp (Hyis.•copUJs off ), a zöld dióhéj 
(Coitex fructus jugl:andis) főzete és a fokhagymából 
(Allium sntivum) készi"oott szirup. Hatóanyaguk ezek_ 
nek a ""tiövrénYeknek éte1iikus olaj ,és csersav ta_rtalmuik

, ban van 
Kifejezetten izzadást CrSÖkkentő ;h;atiá:su a nad.J.agu

lya alkaloidájának, az at1opinnak kénsavas sója (Atro_ 
pinum 1sulfUricun1), melyet injectió foi.m:ájálban adagol 

.·az orvo.s é!s cxtrak"mma (.Extractum bellad'onnae), me
lyet pi1ula vagy végbéllruD alakjában hwsz.nálunJk . .A!z. 

·.: agariein, a könnyező fagon1ha (Agarlcµa albus) g.') anta .. 
.sava, melyet igen kis adaghan (0 004-0.02) az izzadás 
kitö1.ése előtt k·ell 'beadni, mert hatá:sa 5-.6 óra muha 
k'ö'\'etke7'ik be. Rendesen ·Ópium__'Ila'l együtt adagolják, 
tnert mellékhatásként bélizga1:m1a"c; és hasn1enést oikoz
hat A kámforsav (Aeidum camphoricum), a k.ámfo1fá_ 
n~ (Lam:us CHmDhora) oxydaüós piodµ~tunip.. melye~ 

( 1-2 grm -dt) ostyában admJak éjjeli izizadásnál a be_ 
teguek. 

Rp. Folia salvi.ae. Heriba Q1ys:sopii ana 40.0, Co1tex 
nucum jug1:-indis 20 0 l\1:DS 1 evőkanállal 200 0 
grm. vizre, 10 pe1cig fÖy;n1i, este 1-2 cs 

Rp, Agaricin, .Exhactum opii \ana c'tgrm 0 30 
Extractum liqu1ritae quanturrn satis ut f pill 
No XXX Este, esetlieg ·éjjel is· .1 pi1ulát 

LAZCSILLAP!Tó GYóGYNÖVÉNYEK 

Alapjálbant a fellépő lázat elnyo1rnttti, csillapitani el
Jen't111ond :az é.szszerü gyÓ'gyitásnak:, mert ez a tünet a 
szervez:et biorrógiai rearr:cciója. Nérha azonban ikiváinatos„ 
a' 13z.e1vezet to,·ábhi legiö-ngüléslélt, erőtlenedésé't meg
gátolni, ha varnnak kéznél olyan ártalmatlan növérnye'ink, 
melJek a lázat csök•kentili, vagy elmulasztják. 

A legisme1tebbb lázf'lllencs dro.g a chininfa (C:imch9 .. 
na lSUiccirubra,- ledged:ana, calyisaja) kérge dhinin, chi.
uidÜi. cin,chonin, cinchonidin1 alkaloidái a jelentősebbek 

l\'laiga:s alkaloida 'ta1 ta1omnyeréB <:Jéljából ·a -chin'irúát 
te1n1esztilk. Lf:>ggyakrahban sói a chininum hydroln'Omi.. 
cun1, chinin11m hydrochloricum 'é's 1a ch'irnh1urn sulfuri
cum n.yernek alkalmazám:. Rendelik a kéreg porát és 
főzetét A1ika1oidái, a malari·a :specifikus gyógyszerei. 
A chininnek kumuJáló ha-rá:s:á:t js ész.lelték, mCly kin'in_ 
bódulatban szokott jelf',ntkez1ni, to,,ább"á: szédülés, alusZlé_ 
kon) :.ág, én1elygíés, hányáis. fÜlzugás., sükelség, beilső i'Z'
ga1om formá.iáiban Ilyenkor a:bba kell ha:gyni szcd·_ésé't. 
inert az el,őbb emlitetit tünet1efu: 1s;rulyosakká válhatnnk:, 
álJandósulnak Soka:n \·amm:ak, kik annryh· 1a érz.ékenyt'ik: 
hogy1 urticaria oedema, nurpura lép [eQ, amikoi; Ugyan
csak .abbahagyjuk fl toYábhi ·a!(h~g0Jtá1st. 

Régebben a klnaké1-eg Jázellenes pótszere, a külö11~

J).ö7,ő füzfaféleségek a fehérfüz (Sali'x alba). a csigolya_ 
füz (Salix purnu1ea), kJéh:ge volt, j1Jetve .a kére..g, ílev;é], 
virág i;rlycosidáia a saHcln BizOllJ.OS fenn,en'tuu1ok h.fl" 
tására a !'lalicin gluco'.5.ié1a és salige11inre hasad a s·alicyU 
alkoholjára A sai1i.geniTI.1 oxidatiós 1Jeuniéke a 'S'alicyJsav. 
A bioJogu...q orros ma h:: s·zíves.ebben iendeli a kéreg po-
1 áit vagy tfőzei,ét. a nen1 n1incllg Pf!".'·,enletcs hatá:sn. mPt-:

ters:éges g;rári ké'1·zi-ti111ényü ~ali"Cylek helyett.. H·áh,áu:ya 
a d1ognak, hogy nag,· ..,cln:goika:"C; kell rl'ndelni a hatás' el.. 
éréséhez. Leggyak1 nbbnn a ·saliC.''11 11atrimni 1sóját (Nat_ 
1 ium salcylcum) h,jáik elő a here_gnek. Az. a:;;pí:rin n _.,sa„ 
Hcylsav ecet8Rtere 

A népiPS" gyógyásZ'f:hnn a bokrétafa (Aescnlus h~'po
castanum· é°" a körisfa (Fraxinus excelsio1) k..érgét, fő

zet formáj'ában föa::;zinálták lá7,e1lene.s sz,eynek 
A sárga tárnics (Gcn~inna lutt'..a), az ezer".jófü 

(Er;> T-rea cPntaurJ:ium). a vidrafü (Me.nyanthes trifolüif:a), 
ugyancsak ~:ázeJlene:s drogok1 de batá'SUk nem te1j('sen 
megbizható -~ közönséges orgonafa (Syringa vulgarl:s-) 
kérge, s~'rincin nn~ R'ga folytán. régebbPn a mala1ia 
_g'yógyszere 1 olt Enl:lité::.re érdemes a szártalan bábaka

lács (Car1ina ~auli1s), a cickoró (Achillea milllefoliu.m) 
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a csarab (Erica <Ulg ) régebben has'znált lázellenes 
gyógynövénw. A ilrábo1 us tapasira1atok fsok esetben, :::nás 
g,yógyszer hijján~ _ 'igazdlták e n:öv:ényekhez füzött re
mé'nyeiret, azéxt :im.dokolt voltna ezeket _a növényeket la
bo1 atoriumi yizsgáJatOlk 'tárgyává tenni ) 

Rp. Ritdix gentianae, RhiWIIlla caricús areruariae, 
Herba centaurii, H•erba trlf.olli fibrini ana rl'O 0,, 
Co1·tex salicis: 6-0. 0 MDS„ 1 evőkanállal 1 csé!size 
vizTe. Fözet. Naponta malegen 1-..;31 cs·észényit 

RP Cortex salicis 20.0 : 200.0 ~-izre megfőzni, le
szür:nri, 100. O ibefő~i- Ni:l.p!klözben elfogyasztani 

Rp Co"Itex 1saliciS pUlvis 1..0 D„ tal Dos No X. lin 
caps„ amyl Naponta 3 x 2----3 port 

RHEUMATIKUS EANTAff.iMAK NÖVÉNYGYóGY
SZERE1 

Rh-eum:atNrus betegségeknél az iz.ületek, lzmok, 
izomszallagok; csonit-0k, fájdallma>s, gyuilJa<lásos sokszor 
torzitó .e1vál1:Qzá:sait figyelhetjük meg. Egyike a leg_ 
gy!akorihb betegségeknek, aiµ:ielyek idültek!lre válnak. A 
növénytheráJ)Íában bőségesen 1·endelkezünk anyaggal, a 
betegség gyógyitá;sára„ 

Be.l:so"Ieg és kül1sőleg alkalIDatziható dr'Oigokat i 1S1Il1f'· 
)'ÜDk, a rheunniatikus !komplexum kezeJ!éls\élr·e Az izülefi 
:r·heu'n:ia mindeni változ11táná~, ia· snlicyl nagyobb adagja, 
n 'S'Pccifikus gsógy.s'7ieI NöVéniyi eiedetéről az izzaszt.6 
drogok tál'!g'~':alásiámál beszámoltiunik Ugyanott m~gflm1i
tettük a füzfaféleségeket Is, meJyeilret a:zoniban nkut 
rheutnánáI azért nem lehet adagolni, :mert csak eg'-és:z. 
nagy· dosissal é1ménk el' e.; ·edmén~ Izon:rh~um:áná.~ ~z:o
kásban van chinalkéreg fÜ'zeiiet ké'sz1ten1, a konsfa 
(Ft·axinUJs excell•sior), a~ erdeifenyő fiatal, iáJghajtiá.staiból 
(Turionee; pini silvestiiR<) forrázatot, 10 :O =. 20?:0-ffa:, ~a 
boróka gyiim'öJcsiélbőI (F1 uctus (ba.ccae) ju;n11_pe:r1) forra
zatot. ;;;üritett pépet cs:uccUJs:) \'ll3,gy 'r.íniktur.át Rheuma
tikus izületi gyulladás esetén. a sás ('Carex arennr.ia), 

papriJ;;;ából J;:1észitet l 'bedörzsölő~ fájdalmat is C's.iliap- ---
magistr.ali,san e!okészitett sz.e1"ekc"L. A meleget áras· ~ 

meleget JH~~gtartó kataplas1nák, melyek főleg lenni~ 
(Semen llni) , a·gx knnnpliból kész-ü1;nc:k„ sokszor kitif 
nően nyugtatjáli: a beteg, fi~jdalma:s ·i-estr·észeket 

Szh„eB'Cn ·és ereIB.nényesen alkalmazhatók a szé 
pol}va fürdők teakurával kapcsolaiba.n,, még a Ieg 
ségbeejtőbll esetekben ís. Az i4:a'LüS füvekből, keve11 
bői készitett ü-ditő :fürdők. rheurdatiJkusi .lb-ajakra 
hajlamos:ságnál, ugyancsak kitiiTIJŐ- gyógyit5 ·hat'~ 
vannak -> 

A ifu.eurnatikus megbeteged-é:~;ekniél alika.1~~ -
gyógyszereke't, :l }{ÖSzvény változatos eseteinél ajánl" 
ták és haszn,áltá!k. Ez amJ.laik tudható be, ho!g;y -a e' 
nikussá vált, vagy rohamszerüen fellépett r'hem.nati}\: 
111egnyilv.ánuláisokat J'.1heun1á:nak 1minősitetté!k: és ann 
kezelték Igaz, hogy .a ,-alódi köszvényt, a rheum,á: 
:ailkalmazott növényi s·zerelkkel, vérli.szfatással, antidisc 
SiáR sze1-ekkel j-ó'tékonya.n: befoiyásolhatju1k, A di_aigll- , 
tikaí m·ód:sz1e1cik fejlődésével; k!öszv-ényről ritkábban ~t}: 
)unk. 

1tféltán ,8ok hive van, n pontosan n1egá1lapitíhá-tó 
Ki'Üsz-'vénJ ke:-.:elié'sére aZ- őszi ldkerics (Coilch:i'cu~n aÚttl~; 
na.le) !ll;rag,jábóJ vagy -gu111óJá!bó1 kJészitett 1gyóg~r2;zer.nek
Föihaló-anyaga a colchic'in, me1~ bői a magban 'Döb'b, 
gu1nóban ke\ esebb van. (pr;o dO'sÍ 0 001. pro die ú.001)!_ 
Tinct\uát iés bort készit.ene.-k magjáJból (1 : 10-re 
Egyébkén!t n colchicu-n1 i;;ymptomatilrnsan: ható _gyó 
sze1 ként jöhel' al1kal11raz-ásra 3J111~llet:t, hogy en')s mér 
a .szakavatott, i1ndikátióját ismerő orvos ikez;ében Jdtün 
gyJÓgyszer„ 

I1smrrt 11épiet: ~zrr a sz:á1 itott dió zöld héjja (Per_! __ ; 
ca1pium juigl~1ns regia) főzete (l0:--'15 : 200„0').. A 
dócse~sznye (F1ucfus physa:Jli.s 1alkakangi) főZetléU.é1, 
u1átki'i-álrus:ztás fokozását tapa:szta1ták 

Rp F0lia senn1ae, Folia salvia~ ·ana 10„0 Fóliia · ~ 

tul:ie Herba equiseti nlll'a 2.0 0 Co:rtex :3·alict1is 40:: 

Rp 

MD8. 1 Pvőkanáhal 2 és fiél del •1zlben. jÓ-1- ki 
flizn1i Naponta 1-2 cS:é..(lzényit ~elle.gen elfo~ 
gy'asztnni 

HPtfun equisetí, Perica1pium fructus wcun1 j~ 
1;-nídis, rCortex ae.sculi. hypocaistam~ei ana 2ű 
Cor1rx salic'iS' 300, Frutctus physal:iLc;; alkeke 
10 0-MDS Mjnt fenrt 

:i nádtippan (Rhizoma caJanmgros,tiís-) g~ö~tö~z·siéből,:. 1a 
hékeszittyó (JumJCUR effu'Sus) 1gyökié-rifci11z::lebol es -a JruL, 
földi sarsaparilla g-yÖkf'>r·é!bül, főzel;~t ~szitenek, .~ ?"'°
kásos ,adagoláshan A nlépie:s gyógya.iszat, s-o!k„ no> e~~t 
tsmer n rheu111a g:i,ógyii&s~ra,°' vagy legalabb is a ~álJ
daJniak en:thitésiére; a borsós keserüfüvet (~.0Jygon1u'rn 
hydropider), a biidös libatoppot (C~·e11opo~1um vul~
i·ia) a sii·ló.s gama.ndort (Teucriu.m c~amedr„1~), a l'~.ro„s 
áfonyát (Vaccinium viti·S 'idea), a mocsa11 moly~zot 
(J.seduni palustre), az. istápfüvet (S~[Idago v1:rg.a 
!lUrca) a kalánfiivet (Coch1eari'a pyrena1ea), stb Az ,, 

e-gyes füvet vagy k·eve:rié1n~t ves'Zik. 
EUlfizet.ési dii: 

l hóra 15 .. - forfnt 
A küis·öJeges rheucrna eliieni szerekkel hc-lyi I'€8otp

ti6t igyekwzünk ·el~rn'.i , agy helyi fehn~eged€st a vér
ellátás fokozódásával 

Felf>m1itiük elsősorban .a mustál'!ma:g-0:idlól ké1szitett 
::nustátpaphost (Ohart.a sinapisiata), 3 mustárszeszrt~ 

(Spiritus .sinapif':) és azoikat a kenőcs'ös készitmén.yeket 
1nel:i;ekhez m1ustá1'0Iajat (O~·eum sinapis) keverünk. Ide 
E'>Orozzuk a kárnfo1 os-. :mentholos alkdho1os 'kPnŰcsalap_, 

anyaggal készltett · gJ ~gyszereke't. via1a!Il1int a poritoit 

Negy.dévre 15·- forlnl 
Falus! törpe gyógysz~k: 

l hóra 10 - forlnl 
3 hóra 25. ··-· forllnt 

SZakszeryezeti tagok: 
l hóra T .. ·-- forfnl 
3 h6ra 20 ·--· forint 

Postatakarékpénztári \csekkszámla szám: 

mellett ·már az [U~anrin fart! .c.rt.· 

A Kalium jodatum és Natrium jodatum 
laboratóriumi előállitása 

(Tekintett-el ana, hogy ez a Jrerdés me, ill 
nagyon időszerü, a szerző engedélyével közöljük 
egy régebbi dO'lgozatát.) 

A jódsók be·szerzési nehézségei arra kény-
szerítik a gyógyszerészeket, hogy a kálium és 
nátrium jodatumot maguk áfütsák elő, mert a 
pillanatnyi helyzet az, hogy jódból rui.gyobb 
készletek vannak az országlban, mint j ódsókból. 
E célból olyan előiiatot adunk, melynek pontos 

. betartásával minden nelréz,ség nélkül állithat.. 
·• juk elő a jódsokat 

• Mérjünk egy 200 kcm-es főzőlO'mbikba 1 O 
g vasport, vagy vasrnszelékBt, adjunk hozzá 80 
· g lepárolt vizet tés áJlitsnk a lombikot jég közé, 
vagy ha ez nincs, igen hideg vízbe. Miután a 
keverék jól á1Jhült, szórjunk a lombikba apró 
részletekben és folytonos rázogatás közben 30 

· g darabos jódot. Poritani azért nem céJsz.erü, 
mert a reakció hőfejlődéssel jár és poralaku 
jód használata esetében, még nagy hütés mel. 
lett is annyira felszökik a keverék hőmérsékle
te. hogy a jód számottevő része elillan a lom
bikhó', ami pedig, mint látni fogjnk, fuészitmé
nyünk minőségét nagyon befolyásolja.. ügyel
jünk ilyenkor arra is, hogy ujabb jód mennyi

. séget csak akkO't vigyünk a lombikba, mikor az 
előzően adagolt jód barnás színe a lefolyt. reak 
ció folytán máx el!lünt. Még ilyenkor is célsze. 

· rü kb .. fél percig a hütő folyadékban tartani a 
lombikot, hogy a reakciós llieve1,ék ujbó! lehül
jön. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a jód 
a lombikba hulljon és ne tapadjon a lombik 
nyakához, mert ez a mennyiség kimarnd a re
akcióból. Ha az összes jód mennyiséget felhasz
náltuk és a fölös vaspor felett .lévő oldat el· 
vesztette barna színét, néhány percnyi állás 
után megszürhetjük a folyadékot egy sürü, viz· 
zel előzőleg átmosott 6 cm átmfaőjü redős 
filtrumon. Haayj uk az oldatot jól lecsepegni. 
majd öntsünk .á' lombikba 'ujból 20 kcm l·epárolt 
vizet, mossuk azzal ,jól át és öntsük ezit is a 
szürföe A leszüréshez egy 120 kcm-·e& közön-

. \ séges gyógysze1 es üveget is ~asználhatun~.. J; 
halványzöld szür,edékben oldJunk most uJa?o 
10 g jódot. A jód most már vörös-barna sz1~· 
ne! oldódik a vasjodür oldaifuan. Az eddig 
elmondottak ígen jól ismertek a s~. f~rri jo: 
dati Iészitéséné! de éppen •a sok kifogas, amr 
ezzel a készitménnyel szemben van, tette szük
ségessé hogy a vasjodür előállitásának minden 
hibafor~ását részletesen leirjuk 1 

Most késziv.>ünk 32 g kálium hydrocarbo
nát-ból 100 g vízzel egy 300 kcm-es jénai, vagy 
Ergon Iombi1'ba egy oldatot, melyet nyilt lán· 
gon erősen fon aljunk fel For rnlás közben az 
előbb leírt vasjodürjodid oldatot olyan vékony 
sugárban csurgassuk a kalium hydrocabonat 
o'1datba, hogy egyrészt a forrás ne szün.iön meg, 
másrészt a C02 füjlődés olytán előálló h'.'bz~s 
a reakciós keveréket ki ne futtassa a lomb1kbol. 
Közben egy barnásfekete F esO• csapadék válik 

Le az oidatból, amí a fO'n alás alatt összetömö .. 
rüL Az összes jodür-oldat felhasznáJása után 
mossuk ki a lombikot 10-10 kcm vízzel és ez
zel a vizzel mossuk le a forr aló lombik oldalán 
lévő vasoxyd csapadékot i•s a lombikba, mert ha 
ezt elmulasztjuk, ngy a lombik oldalán maradt 
vasoxyd olyan finom elosztásu marad, hogy a 
későbbi szürlézéskor átmegy a szürőn és a ké. 
sziti:nény vassal lesz szenny.ezve Tanácsos a re. 
akció befejezése után még további .5 percig for-

• ralni az oldatot hogy a csapadék tökéletesen 
összetömörüljön' !Rövid néhá;ny perces várako 
zás után 12 cm. átmér ő'iü, vlzzel jól kimosott 
szfüőn átszürjük az olJ'l'afat egy 12....,-14 cm. át~ 
mérőiü e]fü.e megmért pornellán párologtat.o 
csészéb~ .. A csésze sulyát azérit k@ll ismernüi_1k. 
hogv a kiterme~ést ellenőrizhessük. A csapadek
ról lecsepegő forró oldat után njból kb .. 20 _g 
vizzel mossuk át a csapadékot, hogy abban mi
nél kevesebb jódká!inm · marad:i011; Ott, a!'ol 
nutsche áll a rendelkezésre, veszteseg alrg all
hat elő. 

Ha betartottuk az előirait sulymennyiségeit 
és készitésmenetét, ugy egy kristálytiszta, r;!IZ:in
telen és alig lugos kémhatá,sn oldatot nyerünk, 
melyben kizárólag csak kálium jodid van .. Most 
szabad lángon lassan bepárologtatjuk az olda
fot addig míg az o1dat felületén kristályhá.rtya 
:nem keh~tkezfk. Tekintv,e azt, hogy a jódkáli viz· 
ben \gen jól oldódik, ez a jelenség, csak ~or 
áll ,elő, mikm azi o1diat alig 40 szazalék vizet 
tartalmaz. Ilyenkor arra kell ügyelnünk, hogy a 
melegítést azonnal szüntessük be, mert a hk
telen beszáradáskor a készitmény legnagyobb 
iésze szétfrecsegne. Eblből az oldatból Jas~u, 
erős lehülés után igen szép hexaéderekben kns
tályosodik ki a só. Ezt azonban legj cfüb már 
gazdasági szempontból is elhagyni és legcéh;ze
rübb a sürü O'ldatot szekrénybe t&ve, ott 120 
fokon teljesen kiszáritani. Szárítás közben v: 
gyük ki a porcellán tálat a száritóból ~s a f~:g 
száraz készitményit kapanuk fel a csesze al.ia
ról egy kis porcellán keverővel dörnsöljük el 
eg~enletes porrá és igy szárítsuk ki tö'k.élete
sen. 

A készitmény porcellánszerü apró kristá· 
ilyokból álló durva por, mely a gyógyszerkönyv 
;szerint megvizsgálva a következő eredményt 
ad;ia: 

Pora megnedvesített lakmuszpapírt er ős,en 
megkékiti. Ez azt mutatja, hogy a kés<>Jitmény· 
ben K2CO' maradt. Ez a mennyiség azonban, 
ami egy gondos előá!Ji,tásnál, mint sz;ennyezés 
marad a jódkáliumban, egészen ele;nyé.sz.ő, ugl'.. 
hogy bár a gyógyszerköny;vnek nem felel meg, me· 
gis nyugodtan használhatja a gyóg;v~ze~ész, me1t 
egy ilyen anyag~iányban ez a mm_nn:i-hs, lugos
ság nem indokolJa azt, hogy egy keszrtrneny ki
maradjon a gyógyszerforgalombóL Ezt a Iugoo-

, ságot azonban egészen a nyomokig lehet vi-.ssza· 
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HIRDETő!NK SZIVES FIGYELMÉBE! Hirdetési 
díjaink 1947. január hó 1-t-Ol a következők: 

A boriték első és utolsó oldaJián hasábszélességben 
1 = 2 5-0 forint 

A boritkk beLső részén hasábsvéles1'égben 
1 mm 2 - forint 

A lapban lé"Vő hirdeWielk hasáb8"élességben 
1 mm.. 1 óO i'ortln.t 

ApróhirdetéB, Jegfeljebb 3 sorig 20 - forint 

„„„„„ ...... „„„„....llllliiiii 
'tompitani azzal, hogy a jódkálit tízszeres meny
nyiségü alkohol absolutusszal jól átrázznk. 
Miután az aibsolut alkohO<l drága, nagyon jól/ 
használhatjuk a 96 százalékos alkoholt is, ha 
azt előbb kiizzitott nátrium sulfáttal néitány 
órán át állni hagyjuk Awnban ebben az eset
ben számítanunk kell az,zal, hogy a készítmény
ben mindig maradl1ak ·alkohoJ nyomok, de ma 
rad kevés karbonát is, mert a kimosás kvanti
tatíve soha·wn sikerül Ha a jódkáli világosság, 
vagy más tényező hatására bomlik és jód válik 
szabaddá ugy az egész készítmény jodoform 
szagu leSz, Ezt sok kereskedelmi árunál ta-
pa:sztalhatjuk Higabb alkoholt ne hasZ1láljunk 
a mosáshoz, mert abban a jódkáli t·obbé-ke
vésbbé o.ldódik. 

. Jodat, Cyanid, Chlorid szennyezés még nyo
mokban sincs a készítményben. 

Vas a gyógy•s„erkönyv vizsgálati módsze
Jével nem mutatható ki, de valóságban nyo
mokban található Ha az dő iratot betartottuk, 
ugy a vas szennyezését&l nem H;ell tartanunk 
De ha pfü.. nem mossuk vissza a vawxyd csa
padékot a lombikba és egy nyom vas á;tjut a 
szürőn, ugy a vasreakció erős lesz. Ebben az 
esetben meg kell tisztiitanunk a készitményt. Az 
egész mennyiséget gyengén ki kell izzitaamnk. 
Ilyenkor erősen megsárgul, sőt megbarnulhat 
a só. Az izzítás ig€n egyszerüen, lapos pürcel· 
lán tálban történhet A sót most feloldjuk két
szeres menyiségü vízben és h@záadunk 100 g
ként 2 g aktiv szenet, ezzel felmeJ,egitjük és 
szürjük A szüredék mindig kristálytiszta, va:s
mentes és a bepárnlogtatás után kifogástalan 
készítményt kapunk Természete-&en €Z a máso
dik tisztítás további veszteséggel já,r. 

A gyógyswrkönyv mennyil.eg2s rne;;hataro_ 
zás'ával készitményünk l 00 százalékosnak bizoc . 
nyult. Kitermelés 40 g jódból 48.2 g jódkáli. 

A nó.trimn jodatum előállítása a kálium 
jodátuméhoz hasonlóan megy végbe. Ehhez . 
azonban szükséges, hogy •az alkatréf'zek meny: 
nyiségeit külön. megadjuk Miután a k"szités .. 
egyes részeiben is némi ·eltéréssel kell dolgoz- .: 
nunk, hogy az eiőáJ!itás simán menjen, megis
mételjük röviden az előállitás menetét is, 

A vasjodür oldatot ugy készítjük, mint 
ahogyan azt fept Ieirtuk 

Az átalakításhoz azonban nátrium carbonát 
oMato't használunk amit nem natr. carbona.\.' 
ból, ha:nem hydroca~bonatból állitunk elő, azért,C 
mert a natr. carbonat többnyire erősen elmál,: 
1ott és igy car bonat tartalma magasa)Jb ~i~to·s 
töménységét cs,ak a carbonat meghatarozasaval 
lehetne beálliliani Ezt elkerülendő, hydrocarbo
natfal dolgozunk, ami felforr wlva carbonatra 
bomlik. 

A hydrncarbonat, arne·l)nyfüen az a gyógy
szerkönyvnek megfelel, mindig állandó összeté: · 
telü Lemérünk tehát 28 g nátrium hydrocal'
bonatot, beleszór.iuk egy .c,lőr.e megmért 300 < 
kcm-es Erlenmayer lombiloba és hozzámérünk 
100 g vizet. Természetesen a na:tr. hydrocarb;>: 
nat nem oldódik fel a 100 g v1zben, de fonalas 
alatt elbomlik és mint natrium carbonat o•ldat· .. 
ba megy Ehhez kb 15 percnyi er ő·s forr alásra 
van szűkség A tiszta oldatot kiegészítjük 130 
g-ra 

A továbiakban ugy járunk el, mint a jód· 
.káli előállitásárníl. A szürt jódnátrium oldatot 
azonban gőzfürdön pá.iologtatjuk be szárazra 
ismeri sulyu por cellán tálban Ilyenkor kissé · 
megsárgul a só és kb. 2 molekula kristályvfaet 
>tartalmaz.. Ezért a további száritást szárító
szekrényben 130 fokO'n végezzük és álland!ó SU· 
lyig száritjuk 

Hófehér, amorf, szemcsés készitményt nye. 
rünk, ínely igen gyengén 1 ngos · kémhatásu, de · 
egyéb tekintetben megfelel a gyógyszerkönyv
nek 

Kitermelés 10 g jódból 11 g jódnátrium .. 

S per gely Béla~ 

TÖRÖK-LABOR 
gyógyárunagykereskedés és vegyészeti gyár rt. 
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)1rnét '4i ~~1~g.ae 6eá.Uttfa 
a gyógyszertárak szükségleteit. 

SÜRGÖMYCIM: DROG TÖRÖK BUDAPEST., TELEFON : "225-460 

Az egyik minisztériumban egy kedves hölgy 
: ~mta a kewmbe ,,A Gyógyszerész" cimü lap· 

azt a s"ánlá/t, mely!ben Szélwly Jen6, a 
a krónikása néhány sort szentel szemé

nek Ahból az alkaJ.omból reszi ezt, hogy a 
'niszter nevemre iltru a Csi•llag nevü gyógy. 
J'l;árat Megírja, milyen s•zokatlan helyzet ez, 

· • ily fokozott felelősséget jelent, ho'gy egy 
, s egy szocialista iró, budapesti patika tulaj-

a lett S mindebben tökéletesen igaza 

Mentsisten, hogy hozzászó~jak Még arra, 
vállalkozom, hogy gondolatait toválbbfüz

Megvallom, telje&en járatlan v.agyok e 
a b€lrpolitikáj,á:ban Kezemben a seprü, 

Jyel való sepergetést Svékely Jenő hévvel 
ja, de azt se tudom, melyik végét hasz

jam előbb: azt-e, melyre a cirkot kötötték, 
ap1óbb szemét végett:, vagy a másrkat, a bol. 
abbika:t, a nyelét, amellyel ütni szoikás. A 
regetés tehát, mint :a költő szerint a jöven

' az istenek térdén fokszik. 
Nem tagadom, még mindig csak a meg-

1~petésnél tartok, hogy nevem után a „gyógy
rész" s'.llót <'!lvashattam, ami azóta se fo.rdult 

ő, hogy a diplomámat e!helyezt:em abba a bi
onyos „alsó" f.iókiba, a régen lejárt ujraoltási 
, a még régebben lejárt erk!Ölcsi• bizonyitvány 
özé. E jelző meglepétt :s aggodaloonmal töltött 
. ; immár jóvátehetetJenül gyógyszerész va

ok, tulajdionosi rangban„ Ez az, ami meglepő., 
ami aggasztó: hogy ismerem jú€gynéhány 
ng- és kartársamat, tehát nagyjá,ból tudom 

miféle garnizonba sodort a végzet.. Mióta pa
tikus, sőt tulajdonos vagyok, ugy térzem, mint
ha a saját dédapám lennék; aki igen derék és 
szorgalmas ember volt, s nem iSmerte - hogy 
íl!merhette volna - a repülőgépet, a rádiót s 
.inás efféJe bünös dolgükat. Meg a demokráciát 
!eJn, hogy el ne fel.ejtsem .. 

Nincs ebben semmi tulzás.. Aki szeret ki
rándulgatni - nemcsak térben, hanem időben 
is - az nyilván tudja, hogy ez a legolcsóbb 
szórakozáS .. Az ember példá.ul fe1megy a Nem
zeti Mmieum lépcsőjén és ugy érzi, hogy negy
"fennyolc márciuswban él, ha néhány pillanatra 
ls. A földalattilban, hatvan fillérért, bárki meg
láthatja, mÜyen volt ősbudavár s az ezeréves 
·· itás s ott láthatja a magyal imperializ

.. ust, mikor még rajt volt a köldökztsinór, spi
l'ituszban. Tessék kipróbálni., S aki benyit egy 

patikába, nézzen kör:ül, hogy Jiá;ssa: ilyen volt 
1930 Egy a:szpirinéTt bárki kirándulhwt a har
mincas évekbe, egész csalá<:ljával, s gyermekei
nek több történelmi kuriűzumot mutathat, mint 
a Nemzeti Muzeum kézimttárában. Tessék el
lenőrizni 

Nyilván kivétel i:s van, bár nem leltem 
egyet sem. P1edig hónapok óta járom ;keresztüJ 
kasul az országait, s épp € miweumi élmény 
kedvéért minden faluban és városban be-be
nyitottam néhány percre a harminéas évekbe, 
kegyeletből„ Ugy állok e kript:i;i szago1'b;m, 
miként fentemJi.tett dédarpám skjánál. Soha 
ilyen csodát. Embernk,' akik fölött nyom nfilkül 
Jrnzott el az idő. S micsoda idő, Istenem! Há· 
boru, Szálasi, ostrom és forradalom, -· Bn nem 
tud róla, prindpális ur? 

Hallani hallott J'Ó~a, csak tudomásul nem 
vette Miért is v.ette volna? Ugy él a „kö„egész„ 
ségügyi intézmény" futóárkai és s~ögesdrótj::vi 
között, mint v·alami elméleti telepen, mint a 
Y' ellowstone-Parkban egy kén;y;es és öntudatos 
bölény Kedv,enc sm;va a jogositvány, melyet 
még töretlen hübéri csengécsében hallat, mintha 
mondaná: pallosjog vagy_ uram .bocsá' - jus 
prirnae nocti,s . , Kár hogy Lipót császár azt 
[s nem adott., 

Pedig rás"8dték szegényt, Soha még bölény. 
nyel igy ,el nem bántak Megtévesztett.e az, hogy 
e forradalom halk és nesz nélkül való, ·- hátha 
nem is igazi forradalom? Nagyobb a füst
je„ mint a lángja hátha nem kap 
bele a patikákba, a .iooba? Évek mwtak 
el s ime, egy v,esztett háborunak s egy el
szánt ujjáépitésnek még ma is ő a legkisebb· 
tehervi&elője, „Fog ez menni" - mondta az az 
ör:eg kartárs T,.-ben, elég pestie;;en; másszóval, 
tátott ő már ilyen demokr áciá;!:, a:zt se ették 
forrón. Ez se égeti el a száját. 

Eddig terjed mincien tudományom, ami 
rang- és kartársaim világnézetét illeti Nyilván
való, hogy tévedek itél,etemben Bár igy lenne1 
nincs nagyobb öröm egy i~yen tévedésnéL Sa i
nos, r•itka az ilyen meglepetés.: ritka, mint a 
kiséctJet.. Talán ez is csak kisértet, e furcsa lá
tomás, a fehé1leples dédapák, akik rnotoriciklin 
pöfögnek elő a reáljO'gn gyógyszertárak tárái 
mögül.. De strígis, qu.ae non sunt. · S a jó
akarntu embernek békesség 

Ür.ú.b1.r1 7 6tukr. 
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Az • UJ rák-gyógyszer )emr-eméltó az az e1ő. hogy a hónapok óta 
ban fekvő betegek felkelnek Az esetleges 
nyős siéromatikug, gennyes és !büdös kivá
tódások elvesztik ilyen jellegüket és végül 
szünnek. Ami nedig a tumor masszáiának -
•i állapotát illeti. igen sok esetben _ifüent&e 

őrizhetők A többi esetben észrevehető volt a 
daganat jellegzetes, állandó feilődésének meg
Szünése Bizonyos esetekben a daganatképződés 
átalakul ugy, hogy puháibb halmazállapotu - Dr. Guarnieri cikke széruma felfedezéséről -

A ,,Tovább" ma az. or·S'zág ]egjob'ban sz.er_ 
kesztett táisa<laluü, poJiiikai és kulturá:lis 
hetilapja lVIipden egyes száma valóságos 
·es.e:nény. Innen vesszÜJk át 1az alábbi két 
ciíkket az uj rák_.gyhgyszerröl Az első citk„ 
ike.f a „'l'ováhb" is az egyik olasz napilap
ból, nz „Unita"-ból ve'tte át Dr. Kellner 
Béla cikke a ,,Tovább" eredeti tUJdom-ányos 
is1ne1 tetése a Guiarnie1i-szé1u1nról 

(sz) 

1945. januárjában elkezdtem a májki,vona .. 
tok tanulmányozását a vészea vérszegéüység 
gyógyitása céljából 

A háboru miatt abban az időben nem tud
tam .elég borjumájat sZ<erezni. Arr.a gondoltam, 
hogy birkamáiat fogok használni és a birka má 
fából olyan ki vo•natokat készítettem, amelyek
ről azt hittem, hogy csak a vérszegénység ellen 
hatnak A szert <;gy V12sze3 vérszegénységben 
szenvedő lányon próháll•am ki. A betegnek 10 
nappal az.előtt volt a menstruációja {es a májki
vonat alkalmazása után két órán belül ismét 
rnens t.1 nál t. 

Ez a _j,elenség nagyon meglepett. A szen1ek 
tehát olyan hatása volt, amely nékí,ny órán 
belül létrehozta a hormonok befolyása é3 ana
tómiai változtatások révén egy rendkivül bo
nyolult b10lógiai körforgás kifejlődését, amely 
ncrmális körülmények között 28 napig tart 

Megértettem tehát, hogy abban a májkivo 
nalban lévő bizonyos anyagok ieridkivüli mó. 
don hatottak. Minthogy az előidézett jelenséget 
bizonyos mérgező j elemégek is kisérték, meg. 
felelőképen módositottam ·a szert és megvár
tam a megfelelő pacienst. mielőtt megismétel
tem a '!<isérletet 

.J eJ.entkezett nálam •egy beteg, aki;rnk rossz. 
indulatu rákdaganatja v<Ylt a gyomrán és a 
nyelvén A IRegma Elena Intézetből az:zal a di
agnózissal bocsátották -el, hogy betegsége na
gyon rosszindulatu és gyorsan hanyatló .. Altalá~ 
nos végső senyvedés állapotában volt, az emész
tő és asszimiláló funkciói teljesen kihagytak 
Alkalmaztam a szert és szép javulást tapasz
taltam a betegnél, visszanyerte piros arcszinét 
és ujból tudott táplálk<Yzni A neoplastikus tö
rn~g a nyelvén annyira visszafejlődött, hogy is
met tudott ~welni és beszélni 

Igy jutottam el ahhoz a ~ze1hez, amelyc;t 
AF 2-Faktornak neveztem el 

Az AF. 2-Faktort eddig. körülbelül 5000 
betegnél alkalmaztam, akiknél a rnsszindulatu 
'aeoplasiát klinikai, radiológiai és hisztológiai 
vizsgálattal határmottan megállapitották 

A betegek 90 százaléká:,t már előzőleg se
bészeti vagy röntgenterápiával, vagy a kettő 
együttes alkalmazásával kez,elték anélkül hogy 
kedvező eredményt értek volna ~l, vagy' olyan 
visszaesés mutatkozott, hogy a fentemlitett 

gyógymódokkal nem lehetett \Öket 
zelnL 

Az 5000 fentemlitett eset közül nagyr; 
a le.gsulyosabb állapotban kezdtük meg a kuf 
(rákos senyved&o, gyorsan lianyatló, rosszíl1<l 
latu kórjóslat). Egyesek türhető általános 
lapotban voltak, ,; .égül egy minimális -ozá!ó»le 
;gen jó állapotban volt Az említett eseték 
a következő erndményeket értük el: 70 :Szá 
léknál általános javulás, 25 százaléknál vál 
zatlan állapot, 5 százaléknál rosszabbodás. 

A Faktor bevezelés{w&l eíért eiedmén 
változóak. aszerint, hogy mekkora a daga 
teijedelme, mennyire képződnek más helyen 
daganatok (áttételek), mílyen a beteg áltafíi. 
állapota és a sze1 beadásának módja _ ' 

Egyes betegek az első próba.adag (föl k. 
centiméter) beadására is hevesen reagáhr 
m:isok iwm mutattak határnzo'Gt reagálást 
néhány napon át ismételten vénába bea<j 
legnagyoblb adagokra sem.. _ 

A reakció abból áll, hogy a hőmérsékle~:
foki.g is fel-emelkedi1k, maláriaszerü borz01 
jel.entkezik, hányás általános, vagy migrén 
rü fejfájás, a vérnyomás emelkedése, tachi 
dia és tachisfígima, ameJyek időnként eítér 
a te1mikus görbétől. tonikus •és tanikus 
nikuo görcsök Néha ezek a jeJ,ens'égek e 
is jelentkeznek 

A fentemlitett: reakciókon kivül minden. e. 
l>en jelentkezik egy általam „fokálisna;k" l1 
zett 1 eakció: a beteg az első inj,ekci-ók utáfl_ 
tói panaszkodik, hogy felélénkülnek és khi 
nak a fájdalmak a daganat táján, az ism_ 
metastaúsolmál (áttételeknél) és esetl<ig-az 
náJ is, amelyeket még nen1 is isrhertek fel.·-

Természetesen ez a jelenség különböz-ól 
pen jelentkezik minden e.gyes betegnél, de · 
dig pontosan heiyhez kötve 'i 

Az elé1t eredményekkel kapcsolatban 
kell szög,eznem, ellentétben azzal, amit ~d 
irni, lehetett, hogy én személyesen sohasem:, 
litottam és nem is állithatom az eddigi fap 
talatok alapján, hogy a AF gyógyitja a rák; 

Ezt majd a klinikai megfigyelés és az · 
á!lapithatja meg, · __ 

A tények alapján a megállapított javul'' 
csak az általános áUapotra és a lokális mo 
kádókra vonatkoznak 

Sok beteg az eJ-sö .injekciók után már 
állitja, hogy jobban érzi magát A bőr és l1 
ható nyálkarétegek el-vesztik a jellegzetes r' 
szinüket és lassanként visszaszerzik a noT 
színt. A vérképlet is megváltozik A fájd 

,, ökkehés áll be a daganat tömegében, különö
-CS a tapintás ntján körülhatárnlható tumorok 

és azoknál, ia!>1elyek iadiológiai uton ellen-

Kellner Béla : 

A Guarnieri-szérum 
., Valamelv 1izer értékéről nem lehet addig 

eményt alkotni, mig a ré.sz'letes közléSt nem 
astuk és amig a vi•zsgálatok eredményei~ 

k n;e'S nem erősitették Guarnieri vizsgá
iról ciak a napisajtóból ér-e\Sülthetünk,. 11 

kfolvóiratok, a részletes közlés még nem JU
i"" tt el hozzánk„ 

É!>P ,a daganabkérdés ter en és -a közlésnek 
n módjával szemben nem alaptalan a tar

; ozkodás Egv igen tapasztalt. hirnewes rákku
;;lató több mint tiz éve. ugy emlékszem, 'A'risto 
latin néven, eqy szervkivonatokból készite~t 
~yógvszert hozott forgalomba .. A lapokban llo
'napokon keresztül egyik cikk a másik után je

nt meg fü,ről az- uj cSÓdaszerrőL A II bru
~esi nemzetközi r ákkongr esszuso•n ,azonban_ 
de1ült, hogy a szer hatásossága mellett fel-
7-ott biz0nyiti>kok teli esen elégtelenek A 
ógvszenől m.óta mái; el is felejtkezett a lu
mányos világ 

Egy alkalommal egy angol impilap munka
rsa mondotta, hogy alig van hii, mely olv 
ztosan emelné nz ujság aznapi példányszá
át. mint egv érdekes nj közlés a rál!: gyógyi
sáról. A nehéz körülmények között diol.go-zó 
itató nem egyazer rászorul a nanilapok segit
éie.. Ennek ellenére az ilyen hitekkel szem

- n mindig nagyon óvatosak vagyunk 
A Jcöztudatban a ník ugy szerepel. mint 

! !lvógyithatatlan_ reménvtelen betegsúg. Ez 
hit téves. 'J:lal:in nem felesleges, l'a elmondom 

hogy a ~Iakemberek egyöntetü véleménye sze-

(pasztaszerü) lett _ , 
Nem idéz-ek még vigasztalóbb eredmenye

ket mert számszerint ma még nem '1ehet pon
tos~n megállapitani az A:F .. 2-vel elért minden 
eredményt. 

és a rákkutatás mai állása 
rint a rosszindulatu daganatoknak kb fele biz
tosan gyógyitható Ehhez tern,észetesen az kel
lene, hogy a ma rendelkezfaünkre álló di-agnosz
tlkus eszközök tökéletes kihasználásával min
den e'Setben a lehető legkorábban ismeriük fel 
a daganatot. Másrészről hogy mindien dagana
tos bc;teg a lehető legtökéletesebb therápiába'.' 
rész<>-süli-ön .. Biztosan bevált a daganatok sebe
sz,i és sugara:;; therápiája Sajnos, a be~e!'e~ 
nagyrésze későn kerül orvoshoz; .da_ganatatk~
sőn ismeri fel A daganat.therama rgen koltse
_o:es, ]1ata1mas szervezeté lés drága ber.endezést 
igényel 

- A daganatok ugynevezett -helső kezelését 
ma már nem látjuk annyira kilátástalannak, 
mint akár csak tiz évvel ezelőtt Erre a lbiva
kodásra az ad okot, hogy ma már ismerünk 
0lvan o:yóo:yszernket melyek a daganatokra ha
tásosalmak bizonynlta.k A daganatokhoz na· 
i<von közelálló fehérvé1itségben kétsőg1e1enü1 
h;:it:isosak egyes inest.erségesen T1ádióaktivv3. 
tett elemek igv elsősorban a rádióaktív cink 
és foszfor· Az ut<íbbi _hatáso·wak bizonyul! 

'e1rves cRnntdaganatoknál is. A mu.<tárnáz egvik 
F1r.árma7,éka P-A a kö71önséi;res !altat:óké11t ~nl< frv; 
tizede használt 1rnethan is használatns fehérvé· 
'l'üségnél Rég tudiuk hogv az arzén ÍR ártal. 
ma:o a dan-anatseitekte. A seitMr'b\< érnelrns 
mérne 1a colchicin is -két-~égtelenül hat a daga. 
natseiteki-e. C:v6avszerek csak a.klcor használ 
hatók a bete<>eknél, ha .sokkal ki<ebb adagbar• 
:í.rtailak a daganatseitel<:nek mint az egésr 
szervezetnek Az arzén és colchicin esetében ~' 

Titán Vegyipari ]\füvek R T Dr. Nose<la gyár 
i·smét megkezdte a háboru előtti időből jölismert 

DR. NOSEDA ~ ,,Do-no-plast'' 
ragtapasz (Co1lemplastrum adhaesivum) készit; 
ménvek forgalombahozatalát - egyenlőre k01-
láfolt mennyiségben, békebeli minőségben. 

is eltünnek és azok a betegek, akiknek rncY 
injekciót kellett alkalmazniok, nem érzik töJi,, 
ennek azükségét és könnyen leszoknak rólJ\..~f 

Az ödémák csökkenek, vagy teljesen e!.f.!l!l, · 1t d XI B k 1 90 TII 26 88 13 
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hatékony és mérgező adag tulközel esik egy- • 
máshoz_ 

biztonsággal magától rák keletkezik A s. 
kipróbálását minden kutató először eiel1 

Eléggé Mzismert az is, hogy igen komoly 
eredményeket értek el prosztatarákban szenve
dőknél a here kiirtásával, és emellett vagy ehe
lyett stilbén-készitménye~?<eJ. , (Ez egy, a _női 
szexuálhormonnal egyezo hatásu. mestex·sege-. 
fien előálli.tott vegyület) 

Nagyon biztató eredményekről számolnak 
be awn próbálkozások, melyek lényege, hogy 
<llélrtelenül tá,piálják a daganatos állatokat, 
vagy egyes táplálékrészeket vonnak el (pl. kén-
tartalmn aminosavakat), · 

Egészen uj utakon járnak az orosz Kljufeva 
?s munkatársai vizsgálatai ők egy trypano
soma fajtával (a Csagiasz nevü !betegség kór
okozójával) :llertőztek rákos egereket. A kóroko .. 
zók a daganatos szövetbeu . i_qen felüaporodtald 
/.s a daganatot elpusztitották Uiabban pedig 
~zen trypanosomából kivonatot készítettek és 
evvel a szerrel ·emberen próbálkozna;k. 

Altalánosan elfogadott módszer, hogy va
lamely szer !hatásosságát először daganatos 
állatokon próbálju]{ ki. Már igen régen hasz, 
nálatos erre a transzplantált egénák l\ll:a ját
szi könn:v;edséggel tudunk kémiai anyagokkal 
különböző 'álliatokon mesternégesen daganatot 
előidézni Sőt. kitenyésztettek számos olyan fe
héregértörzset is, melyekben 80-90 százalékos ' 

tokon kezdi el. 
Cuarnieri nem ir anól, hogy kipró 

a birkamájkivcmatát kisérleti. á,llatokon p 
ezen az uton arról is tájékozódni lehet, ho -
hat -a szer, mi a hatásmechanizmusa. 

Jól tudjnk azt, hogy egyes szervkivolll\ 
különböző betegségekben csodálatos hatá 
gyógyszereknek bizonyultak A belső szekréd 
készítmények tulajdonképpen szervkivona,to 
Szervkivonatok a máj!oészitmények, az inzu 
stb. Igen sokan próbáltak szervkhronatokat 
kalmazni ia rák gyógyitás.á'ban. Legismer.teb 
egv kiváló belga kutatónak. Maisinnak vizs 
Jatai. A vérbe, vagy szövetekbe injiciált feh 
jetermészetü anyagok Iá.zat keltenek Ez a ]~ 
keltés nem eQ'yszer jól felhasználható gyógyi 
eszközünk. Daganatok ellen is kipróbálták; 
nem vált be. · 

Az analógiák ala;pj&n nem látszik lehet 
lennek, ho011 a Guarnieri-fele bír-luimájkiv 
hat&os gyógyszer. Ennek igazolásához azonb 
még nagvon sok vizsgálatra lesz s•zükség, 

Szentember második felélben ül ii'ssze a f 
nemzetközi rákkongresszus St Louisban E 
bizonyára szó fog esni ezekről a vizsgálatok 
Ezen <:ongresszns után .azt hiszem, vi1ágosab 
fogunk la-tni ebben a kérdésben is„ 

Egy gyógyszertári jof!foszttis 
elég nagy port vert fel ahhoz, hogy ille történ
hessék meg a nyilvánosság és a legsulyosahl:i 
terhelő a~atok kizárásá'1'al. Ha valakit jogfösz
tásra ítéltek ott nyilván felvonultak a t.e.helő 
tanuk és határozottan megmondták allt, amit 
tudnak Akár meg is esküdtek vallomásukra. 
Annyira szükmarkuan bántak a _iogfosd.ással, 
hogy ahol mégis dlye'll ért:eJemben diöntöttek, ott 
alaposan iitviZ'ogálták a felmerült körülménye
ket. Ott ha voltak is mentőtanuk, azok eltör
nültek ' semmit sem tudtak bizonyitani a vád 
hatalmas anyaga ellen Az igazoló bizottságban, 
melv ezt a marasztaló határozatot me'l'hozta, a 
külilnböző noiitikai uártok kirendelt em here! 
ültek, többnyire munkások Alig tE'itelezhető fel, 
hogy az adatok tárgyilagos megvizsgálása nél
kül ·valakit mondjuk, iogfosztá:sr·a ítéltek, ahe
lvett hogy' felmentették volna Kisebb eltolódá
sok, 'a fe;,nfornó ténvek különböző mér'legelésé, 
ben e&etleg előfordulhattak 

EGY NÉPBI:RóSAGI FELMENTÉS csak 
ugy történhetik. hogy nyili\lánvalóvá lesz min
den egyes terhelő körülmény tarthatatlansága 
De ug,Y'anekkor annak is ki kell derülnie, hogy 
minden egyes mentő-tanu szava. aranyigazság 
A terhelő tanuk á:llitólagos légvára szinte ma
gától összeomlik hogy közben a mentő-tanuk 
felépíthessék a népbir ósági felmentés látszó1a
gos örökéletü sziklavárát A jogfosztásra ítélt 
és jogerősen felmentett gyógyszerész személye 
egy és ugyanaz A iogfosztás és a felmentés kö
zött mindössze hat hónap telt el .. 

EZ A HAT HóNAP elég volt a iogfoszt' 
tó.l a felmentésig Pontosan ennyi idő kellett . 
nak bebizonyítására, hogy az Igazoló Bizotts 
rcsszul doigozott, igazságtalan határozatot ' 
zott. Mert nem vette tekintetbe a mentő ka · 
ményeket és hitelt adott olyan vádaiknak, wm~; 
lyek, amint már mondottuk, eg;yszerüen &ssz~ 
omlottak Az ut azonban tulságosan .rövid ah1; 
hoz semhogy ezen simán elinúéződhetne ell)'.y 
ember elmarasztalása és szakmai megdicsőül'~tf 
se Itt valami közrejátszott, valaki )<özbes~l~ 
Valaki ezt a hat hónapot alaposan k1használtlJ.1' 
hangya-szntgalommal g-vüjtötte az . a~atokat~ 
Végre aztán elérkezettnek fartotta a-i 1dof. h;>ll)':; 
döntli rohamot indítson az iga.zoló biomiihság Jó!)'-" 
fosztó határozata ellen Az üg;yvéd győzött '.'8~ 
természetesen keresett ill. Ahogyan ez mar:; 
ilyenkor történni s-zokott " -

·'<; > 

BENNüNKET AZONBAN az ügynek ez_!! 
a resze a'lig érdekel Mi nem anyagg-al anY!J\' 
giakkal dolgozunk Elvek irfü1yitanak 'mindi>l)j; 
sorunkban és megmozdulásnnkban De é:weit; 
ezért keressük mindenben a nyilt fa titkos ös~# 
szefüg_gé~eke!. Belemély~dünk az elmi;lt ~'.l't h~} 
nap torténetebe. Kutatiuk hogy mr változOA 
mee;. A kor? J\faga a jogfosztott és felnienteft1 ember? Ugy értjük, hogy az illető hat !t6naf,; 
alatt esetleg a tudtunk0'11 kivül valami o!Ylll!;I 
hősi ,cselekedetet _vitt yégh;z .. mondjuk, :1 !1~: 
romews terv megmditasa erdekében. ami· "W:1; 
szárnyal minden ellene szóló biZony}tkll:vt. 1$8!1-i~ 

'.:-f;.S'9 

. A GYÓGYSZERÉSZ 

most már jó uton járnnk Csak erről lehet szó 
A kor és az ember találkozásáról 

LAPOZZUNK VISSZA a napisajtóban 
Nézzük végig a vastagbetüs címeket.. P.ersze, 
hegy rájövünk, rá kell jönnünk, hogy ez a kar
bíisunk azonos azzal a. nővel. ki három hónap
pal ezelőtt megakadályozott egy zzabotázst. ö 
az ki szakadatlanul résztvett a Margit-hid épi
té~éEen ő járta végig a gyárakat, hogy izzó hi· 
téve! lelkesits-e a munkásokat és munkaadókat „. 
Itt ke1l lennie, csak elkerülte a figyelmünket. 
Vagy talán feltalált egy különleges módszert, 
valami elmés, fmfangos szerkezetet, melynek 
sEgit:ségével haza ]ehet. szippantani az amerikai 
összeesküvőket, hogy itthon és 111yilt szineu 
konspiráljanak La.pozzunk csak to~~bb Az 
utols:Q hónap n1ég llátra va11 . Semmi, 

MAGA AZ EMBER ~ehát ártatlan a fel
mentésében. Nem tett jóvá semm~t, még ?s:;k 
nem ;s iparkodott Crnk ült és varta az 1dok 
múlását Kivárta (sz) 

Az igazolásokrél 

A Mao·ánaJkalrnaz.ottak lapjában Baján Gyu-
la el\tá.t'.:;; igy ir az igazolásokról: . . 

Köztudomásu. hogy a Magyar Nemzeti Br
zott.ság által alakitoU i~az.oló b_iz?ttsá.gok .mur;
ká ját az igazságügymm1>'.zter k~rülb~lul. ket I:o
nappal ezeJőtt a miniszte1~1~acs r_ntezkedcse 
alapján ujabb rendelet ki:;dasarg szunetelt~tte 
A nem io-azoltak száma meg igen nagy, Nm:s 
1 endezv<t a Cseh-SiloV'á,kiábó_I jöt,t munkaval
ialók és más elcsatolt teruletekrnl ,M:;gy:uor
szágra kerültek igazolásának _ügye_ Allqskoz".T 
ti tő osztályunk a még _nem rgazo•Jt munkava_ -
JaJók közvetitésénél nehez, h;lyzetb~n van, me~t 
, már régebben igazolt allaskeresoket nem b1-
~1álhatja el hátrány.o~abban „a~okkaJ. sze;;rbe~, 
akik két év óta folyo 1ga.zolasr rendeletoknek 
nem tettek eleget.. . . 

Az iga.zolások körül ez idő s"'.'rint tdies b,i
zonytalansilg malkodik. Hir sz~rmt '.' -~1zo~tsa
gck összetétele és vezetése kerni rev1z10 al,!1 ,A 
munkavállalók számtalan esetben m~Jlo_zh~k 
szakszervezetünk i.sméteJt figy;clmeztet~seit es 
most, amikor állást kiváni:;ak va~tozta~m va~y 
uj á]]ásba ki vánnak menm, az rgaz?la.s_ok hr.a
nya miatt hónapokig kénytelenek varm, amrg 
ügyük elitézesre. kerül , 

Egyes szakmákban, mint például .a g:l:'ogy
szerészeknél, életbevágó fontO'ssággal, bn, az 
igazolási eljárásoknak megfelelő szab":lyozasa,_ 
mert ha a buda.pestkörnyéki, vagy tavolabbr 
helyeken az igazolások nem szakavatott szervek 
kezében vannak, az elérni kivánt cél he!y~tt 
megint olyan zav:;r ~l ~ló, amel:y_ a _sza.~;ar er
dekelfség nagy hatranyara fO'g válm K1vanatos 
volna tehát, ha az illetékes intéző _körök a szak
szervezet és a szakmai érdekeltseg szermioi1t
jait figyelembe vennék. 

367 

KlÖTSZER ARLAP 
Steril vatta cer;atba eso!ll:agolva, .amer:iJkai: 

5 10 25 50 100 250 

125 148 217 342 4.82 896 
Nem steril vatta, csoma:g1ban, la min&iégü: 

10 25 50 100 250 rsoo iooo 
-- 7s-ü4---i-9o-:J:14 if 72-iz-32-22:4-0 

Ameriikaí hófehér· sel:yi.mes vatta: 
50 ' 100 250 csg. orig. 

204 3.36 720 900 
Papírvatta: 

50 100 250 1'!00. 

123 1.68 3114 5 94 
Steril gaze 

1/4 1/2 1 m. 

1916 288 
Steril pólya 

5/5 5/6 5/8 

207 2 30 2.76 
Nem steri~ pólya 

125 1.37 182 223 
GypspóJ.ya 

·5/8 5jl0 10/10 

342 ®99 7 .. 6'4 
Gyors kötöző, typus 

5//6 - 5/8 5/10 

Genny tál 

239··--2 85----3. 30 

115 

480 

2'6 cm 
920 

~Ientőszelu'ények erős falád~, beosztással: 

I Ipart, lk:icsi, compl 
FoPint 

Jlels. 1--!20 sr.emiély 116 --
LI. lkiözép ,„ " 210-5'0 „ 192 -

III „ nagy ~ „ 
Autóhoz kicsi (sze.."'11.éiy) 

nagy (teher) 

50--100 ,, 296-
42-
72-

l\IIent.őszekrényhez felsze'i"elést cikkek: 

Elsősegély könyv 1: drrb. 
V ase1in 1 tub 
Jod old pa1nacs 1 amp_ulla 
Tapasz 10.XG m Hansa 

,, 2Xl 1, Leuco 
1Iá1 omszögü kendő 
Bizto;;,it.ó tü. 1 tucat; 
K;ö·tszer_oll6 
1 fasín készlet 
1 drb Kramer-sín 
1 drb Érlekötö ;szalag 

- 1 , Égési pólsa 
100' g ,, o1aj, üveggel 
1 üveg vérzéseláillitó vatta 
1 d1 b ívó pohár. aluminium 
1 ,• k:örö!Ilikefe, >e~:szerü 

1_ „ amónia_pá~·na 

1 üveg Hoffmanrn-csepp 

KÖVESDI 

1.20 
130 

-.80 
2-
1.75 
3-
144 
950 
9.60 
6-
1.20 

12c-
450 
5 50 
280 
430 

-80 
-SO 

SÁNDOR 
Budapest, V, Bajcsy-Zsilinszky-ut 22, szám 

Telefon, 125-946 
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Gyógynövénygyüjtés 
-- Szarka József, Püspöknádasd -

Levelére egyelőre Itt adunk vá:laszt Kérdé
sei ugyanis annyira közét deküek, hogy nem 
szabad egy zárt borftékba rejteni azt, ami az 
egfaz 'szakmát érdekli .. Nem is hiszi, mennyire 
örülünk kartársunk csendes, tiszta és tervsze1ü 
munkájának. Különiis je1entősége van a digita. 
!is-termelésnek már csak azért is, mert mind· 
nyájunkat fájdalmrosan érintett a tari gazda
ság hatalmas méretü digitalis telepének elpusz
tulása Ha akárnnilyen \kicsiben és kezdetlege· 
sen is indul el valaki, de elindul, példát mutat 
és megteremti egy szélesebb kezdeményezt&o és 
termelés lehetőségét Főként ez az a iterület, 
amellyel magyar vonatkozásban s,zámolnunk 
kell Ide kellene az a biµonyos sokat emlegetett 
ir ányitó szellem éS kéz. Szinte megható az a 
sz,eretet, az az önzetlen cselekvési szándék, 
mely Iecv.elének minden sorából felénk árad„ 
E7lért tartjuk fontosnak. hogy mielőtt felelnénlo 
rá, legalább részleteloet közöljünk szerkesztő· 
<égürrkhöz küldött püspöknádasdi üzenetéből: 

Tekintve, hogy qyógyszaranyagban nagy 
·"ijJcségleteink vannak, ennek fedezésére egy 
előre ~ne.aállapitott terv szerint igyekeztem 
gyo_qynövény gyüitéssel foglalkozni.. Sajnos, 
csaknem eredniény nélkül. Ugyanis a niult év
ben 5 lcgr Digi!Jális levelem volt, melyet nem 
tudtam semmi 'áron sem lértékesiteni, b.ár Sper _ 
gelyék vizs.aálata a1lapfán lcivaló hatóanyag
tar talniu r;olt. Az egész termést felajánfottam 
az Egyesület révén a Gyójának.. Végre annak 
silcerül.t J 50 forintért ieladni, rnel1J összeget tel· 
jes egészében a Gyóiának adományoztam 

Tervemet azonban nem dobtani el és a te
r·iilet naa'l.fsáqát vetés által mesteriéqesen gya
r avitotbam. I.n?J rm.a már }eb 30-40 lcgr.. szára.z 
Digifáhs levéllel rendel/cezem 

Kériem a _qr1ógynövénybevaltó/c cimeit lcö· 
zölni, homJ egyéb gr1üitést is végezhesse/e Eh
hez természetesen előre IJcell ttudnom a bevá1báBi 
'árakat, mert televes barátaimat óhaitom ezál
tal keni1é> keresethez :iuttaflni, lciknelr. község•em
ben alig van m.egélhetésülc. 1 gaz. hogy ezriltal 
én is csak la létminimumot forgatom. kis falusi 
plltilcrimban. 

A tele1J1Bseket kedvezményes vetőmaghoz 
juttattam '"ár eddÍ(f is (má/c, haidina, stb) és 
fölrl.i fJiket ho.w meluik részen mil)Jen növényt 
érdenws termeszteni analizálásnak v,etette1n 
alá, Mjesen ingyen, friradsáaoniat sem sz~mit
va fel, mivel "Z itteni /ölroeket nem is·inerhetik 
méq Ezért i,ktattam tervembe ~z lő segitségü„ 
lcet nyóaynövénygyüités céliából remélve. hoqy 
igy is 1'enyérkereS1eti lehetőségüket fokozhatom. 

Eddig szól a levél !gy derül ki egy falusi! 
gyógvszerés~ :-lldozatos mnnkáia a közegészség-· 
ügy legtisztább szokálatában. !gy térünk v;ssza 
mindig eredeti kiinduló-uontunkhoz: tanulni. 
tanitani és iráuyilani. Ezért fontos és nagyje
!entöségü a magya.r gyógyszerészet hároméves 

terwének mielőbbi ~ialakitása. Ha nem is telje· 
sen, mmdent magaba foglalóan, de legalább 
0Iya~1 jár ható utakra, melyek függetlenek a 
me~.ielenő, tö;vény~k~ől és rendeletektől Ez a 
terulet paldaul vrlagosan és zavartalanul áll 
előttünk. Valósággal mag.a világit és mutatja· 
az utat 

:Most pedig megüzenjük kartársunknak 
hogy kérdései és problémái szakszerü elbirálá'. 
.sára forduljon a Gyógynövény Kisérleti Inté
zethez, d1. Boross Ádárn egyet m tanárhoz (II. 
Herman Ottó-ut 15) A letiltás végett pedig az · 
Egyetemi Gyógyszertani Intézethez, Issekutz· 
professzorhoz, vagy az Egger c·éghez. Fritz 
professzorhoz. Levelének ilt nem közfüt részé
ae, a válaszbélyeg felhasználásával mi is lievél.. 
ben vála:azolunk 

Hisszük, hogy ezt a közleményt nemcsak 
kartársunk ol•vassa el, hanem mások is Olyan 
tudósok és szakembernk, akiknek az az élethiva 
tásuk, hO'gy az ilyen ke.zdeményezést minden 
módon és eszközzel támogassák. Éunen ezért 
hizonyoswk v.agyunk benne, hogy ér békes közlé 
sére nemcsak mi felelünk, hanem megmozdul a · 
szakma illetékes szerve is Addi.g is jó munká!_! 

{-elyl 
• 

Legutóbb; lapjuk szerkeszkői üzenetében · 
úlhivást találtam, melyben kérik hozzá:siólá 
sunkat a 3 év&s térvben is szereplő gyógynö 
cvény termelés és lbegyüjtés kérdés.éhez. , 

Elsősorban csodálkozom, hogy ez a fonto·s 
kérdés eddio; egyáltalán nem, most pedig csal< 
a szerkesztő üzenet.eben eJ.rejtv.e szerepel. 

Az o.rozág ·legfontosabb problémája az „át
állitás" Agrár szempontból igen nagy hordere 
iü lenne a gyógynövénytermelés 

A ozervezés hiánya miatt idáig is milliós 
értékek men~ek kfor•ba. A szervezés régen is 
rossz volt A' Hangya kivette a gyiógvszerészek 
kezeből a vyüjtést é!l szakértel·em nélkül. csak 
néhánv gyógvnövényt vett át és ezeket inkább 
rosszul, mint jól fizett.e. A cél az volt, hogy az 
érték€,s árut a J1émetek olcsón megszerezhessék 
ök az- árut egyrészt jó áron külföldre tová:bb. 
adták, másrészt feldolgozták és mint Madaus 
és més készitményeket nékünk méregdrágán 
eladták. · · 

De rosszul jártak a hivatásos gyüitők is, 
a1kik heteken keresztül. esőben-sárlfan iárták a 
határt, a szabadban aludtak és gyü]tötték a 
gyógynövé11ycnagykePeskedőkne.k az árut. Ezek 
111egadták UgJran 'a?; irányá1rat. de mikor a, sze
rnncsétlen szállitott, a Ia árut Ila sőt IIIa„ 
árunak deklarálták és az, aki fáradt és dolgo 
zott vele, néha még a na.nszámj át sem tudta 
megkeresni Ezeket a hibákat ki kell küszö. 
bö~i . 
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Mi " teendő? 
A Gyógyszertani Intézet tartsa köteleoségé

nek, hogy a hallgakókn:rk, esetleg 'o·lyan szakem
berek igénybevételével, mint Var.ró kolléga, tta· 
nitsa. - mint egyik 1e,gfontosabb tantárgyat --: 
a gyógynövény-ismét, a begyüjtést és termelést 

.·is. A vidéki gyógyszerészeket kötelezni kellene 
arra hogy maguk. de a gyakornokaik/r,al okveL 

·lenül dolgozzák fel a vidék fJóráját.. Egvid1e.iüleg 
kötelezni kellene a gazdasági tanítók és szakta-
nárok képesítő intézeteit, ho'gy az átáll\tás fon-
tosság:\ra való tekintettel, mint egyik l,egfonto

. sabb tárgyat, tanttsák a gyógynövénygyüjtést, 
termelés! és ér tékesitést.. A tanitás már az ál
talános iskolába:ri megkezdődik 

A kiképzett gyógyszerés·z és szaktanár kar·
öltve dolgozik Az 9itvétel, tisztességes áron, 
éppugy az állam ikötelessége, mint az értékesi" 
té·s Ha tekintetbe ves.szük. hogy különböző or
szágok különböző gyógynövényeket használnak 
is a lrnk6rica bajuszától a bodza bogyójáig min. 

;Y den jó áron .exportá,lható, akkor nem nagy fan 
> t:izia kell ahhoz;· hogy ez milyen Bok milliós 

ha<znot juttatna - majdnem semmiből --' en· 
nek a szegény országnak. 

A 1o:Yogvnövénvterrnelésre szerződéssel és 
előre biztositott tisztességes h;rs.zo·n segitségé
vel kol] a gazdát megnyerni A gazdasági smk
;,Jwlál(líar1 mintagazdaságokban. rnintatelepe· 
krt kell létesiterd. Ez.ek hasznothajt6 müködésé
böl mep:győződhe.tik a gazda. !lO'gy érdemes a 
vyógynövénytermeszté'osel foglalkozni A ter· 
meltetést az állam előre elkész.itett t,erv alapj'án 
végezteti és ahhoz a razdák vagy a termelő
szövetkezebeknek minden kedvezményt n1egad 

A \q;yüjtée amint már az áltaJá11os iskolék 
IY1n n1eqtanulia a R:Verimek. kiküszöl1öli tL vidéki 

">: flB_l!y i1von1ort P_s R 3 éves t·el'.v keretében majd- · 
11 P111 ,n ~e-n1miből és S'€'.mn1i:vel hoz :J.iétre milliós 
értékeket 

l\l[inden te.r n1észetesen a 11elveS' szer vezé.~ 1en 
mulik Nem az a d"o'ntos. hogy a sógor vao:y ko
,,„a vaq_·y h'"'z:z.á n·e.111 éttő n8.rtem1b,er iA1 .elhe
ivezkedhessék és egy vizfeiü bürokratikus in· 
1-·P.:rn1é11v léte,i::.üliön- hanen1 hngy 111r11n·é,l 'k:evie
··ebb admin;odrá.cióva.l mennél megfelelőbb em 
ber kerü1iön megfelelő helyre. 

Falusi 011ógyszerészek 
Előfordulhatott az, mint a napihirben közlik. 

.. hogv a katB"·terlce sorol:\shoz való ielentkezést 
befejezettnek nyi!vánitiák Ez azért furcsa 
111eri nincs az ci~:·.s:zághan o1van gyÓ:gvRzerész: 

· Rki el ne ii;;n1erné R falusi gvó~vsz1erf>szek azon· 
iogát 110J-,'"Y a ,,Rorolá..sban" 0k is részt v~gvenek 
h;szen ezzel a kevese,bb érdemekkel rendelkező 
fiatal nem7edék heI:yhez .iutna. A falusi gyógy
szerészek jogát megkPrdezésük nélkiil elvenni 
tfllán még~ertl lP:-hP.t„ ]i/[eg \rH 1P"'lro1< P'•rőződv,e ar-
1\11-é-3 e?;t örök i~ nagyon Jól tudfák - l10QJ' 
"''ek közii'tt i" plcoi!nok .iogosultak, :>kiknek ta
lán nagyobb érdemeik varrnak, mint a már be· 
i'Orolt kartársaimnak 

Azt hiszem. azt is elismerik hogy frivolitás 
rnlna azt állitani, hogy ezek a hosszu évek óta 
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FELHIVASI 
Igen tisztelt Ka1tárt.aiml 
Emlékeztetni kivánorn ö.nöket, hogy ininden

féJe gennyes sebekre, FURUNKULUSOKRA 
Jdv'fi'ló hatásu a FÜRTI TAPASZ. Sa.iá:t érd{'ln~
ben ajánlja vevőinek, kik hálásaik lesznek é1_ te, 
egyben fo1 ga[mát növ-eli és a legnagyobb hasznot 
biztositja„ BÉKEBELI 1\1.INőSÉG! 

EgJ1Szersmind felhh om nib. figJülJJtÜket, hogy n 
anindenféle bőrbaj1 a kitünőPn bevált ICHTHYOL_ 
SALICYL KENöCS, toH<iibbá Roboferrin s~ne iá,3 

e arsen., Növén:sess·entia fluid (Mentú b:a'.z.sam), 
Bas'tillo syrup is1nét kaph:itó a gyóg~á1una;:,7-
kereskedőik:néU és niála~11 

Kartársi üdv'6zlettel: 
ERÉNYI LÁSZLó g~ ógyszerész 

Dinna gyógyszerLá!l 
Bpest~ VII, Somogyi B-éla-ut 5. 

1 

alkalmazott nélkül do•lgozó, szabadságot nem 
élvező, gondokkal küzdő, az alkalmazott kollé· 
gáknál gyatrább keresetű falusiak, má,r 12legel 
voltak a na1pos oldalon. ( ?) 

Fontos, hogy ne féljünk sz.embenézni az 
igazsággal ! 

FOLDES BÉDA 
gyógysze1~ész, Kunniadurc(s 

Orvosi vények letiltása 
A M Belügyminisztérium IV/f!. 

ügyosztálya, 
mint Kábitószereket Ell<mörzö 

Központi Szerv 

„Dr Kovács Zoltán főorvos rendel d. u. 
3-5„.ig, Budapest, VI, Teréz-körut 44." körbé 
Jyegzővel ellátott hamisitott vények kerültek 
forgalomba A hosszukás fejléc h,e\yett körbé
lyegzőt használ a-z i!J.ető toxicomániás. Az orvo
si rendelvényekkel egy 35-40 év körüli hadi 
rokkant katcnának látszó kb„ 165-170 cm ma
gas harna haju, sapka nélkül járó katonai zub· 
bonyt viselő, egy botra támaszkodó egyién. 

Felkérem a gyögysz„ertártulajdonosokat, 
hogy fent leirt egyén megjelenése esetén a 
186-780 telefonon hivatalomat reggel 8-3-ig 
értesit.eni és a gyógyszer kiadását megtagadni 
szive._<>:kedj enek 

F. évi május hó 16.i 9 számu szaklapban 
megjelent .,Orvosi vények letiltása" cim alatt 
Dr. Natus Gyula orvos által irt iendelvéayekr2 
vonatkozó letiltási rendeleternet hatálylB.lani. 
tom. 

D•. Jelenffy Szilárd 
r. .alezrede<; 
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uo.~te& iete.nté.s 
a kú~aeo. WÍ-9-'f&~ectáci fo9cef.o.e1núe 

MÁR ott tartunk, hogy mosolyognak raj
tunk.: „A Gyógyszerész" .iólértesült szerkesztő
ségén,.-.A napilapok cwk ugy ontották a cikke
ket „a gyógysZ!8itári hitbizományok megszunte
tésér ől, csak mi nern nyikltkoztunk Mindössze 
an.n11,it h?Z~1f";k, a ~z,aknUf .tudomására, hogy ké
szul a nepJoletr miniszteriu1n rendelet-tervezete 
és ez rövidesen az érdekeltsé{f'Bk elé kerül. 

KöZBEN mindenki ;tudott vaklniit, sőt min_ 
denlci Wbbet tudott. Lenalább fa nálunk Mi méd 
ekkor ~em változtattunk azon álláspontunkon": 
a távollevők irhaJtnak, beszélhetnek vitázhat
nak, "°8künk azonban meg kell m~radnunk a 
legszigorubb szakmai tára11ilagosságnál Mert 
mi a gyógyszerészeket tájékoztatjuk a rnagyar 
gyógyszierészet iövőjéJől 'él< nem a nagyközönsé
get. 

DE annyfun szegezték nekünk a na.gy kér
dht, hogy mi Zesz Hogy rniért nincs egyetlen 
tisztázó szavunk sem a szakma felé. Hiszen io· 
gosan várfák tőlünk, hogy '-éppen a döntő pilla
'nátban ne rnarad.iun/c némák. Nem azért jarat. 
ják, olvassák, böngészik a szaklapot, hogy ép
pen arról !f1 kérdésről \ne találianak lnenne 8em· 
mit, 'ami őket első.sorban és a legio'bban érdekli 
Pest méa csak szerzett innen is, onnan is érte
süléseket, a vidék 'azonban egyre !észrevehetőb
ben 1wu.atalanlcodott„ 

FöN N .iár tun/c a népfóléti minisztériu1n 
saitóosztályá;n hoay megkérdezzük és megtud
juk '<véare. medrlirr beszélhetnek méa rnások a rni 
dolgunkról anélkül. hoay mi is foglallcozhal!nánk 
a saját ügyünkkel? Mégis meg :kell rnondanunlc 
ho.ay az. amit most itt közölni fogunlc, nem hi
vatalos tá.iékoztatás„ V,,, senki nmn emelt kifo
glist ellene. ho,gy •szóvá. tegyük és éppen ezt te-· 
gyük szóvá. 

V ALÓ.TÁBAN nem rrnondunk semmi u.iat a 
realioqok tervbev.ett 'me.aszüntetésével Ugy gon_ 
doliuk. ho.ay az érdekeltségek, de mindenekelőtt 
a szakszervezet e.a11sé.aes megnyil.atkozásától 
fügq. hogy a reálio'r1ok végleges felszámolása. 
1narrában a !J'endeletben mennyi idő alatt fa'! 
lebonvoZódni. Nem ha.zabeszélés, ha azt áUitfulc. 
hor111 szakszervezetünk minél egµöntetübb fel
lépése irren sok uiszletkérdésben diinflően !befo
lyásolhatja a W-.endelet vagy törvény végleqes 
szociális meafogalmnzását A jövií a„ 1nunkás
s6gé és mniért ma harenlurilc amit ma fe!épi
tünk. maaunknak, a iiivőnek épitiük 

HOGY nii ma.aunk ;s ki fefthessük uélem é
nyünket isniertessü.k 'to.lá,n a „Szabadság" cik
Tc~t, ~„ gyógyszertári. hitbiZO'niányok rnegszünte„ 
teserol' 

„A-népjóléti mi'niszt.ériumban elkésziilf. a rendelet
ter~ezet a gJ·ógyszert.ári .iogositványok ado1nánJozási 
rendszerénelc I"eformjáról. Eddig csak n11agánosok kap_ 
hattak jogosítványt Ebből keletkezett ai egészségtelen 
helyzet, hogy a l'árosokban és községel\ben elegendő, 
sőt néhn sok gyygy~zertár létesült, míg a falvakban, a 

kevésbbé jövedebnezö hel}eken egyáltalán nincs .· <<~:-
1
,, - •• gJogy __ _ 

szer .at, lagy csak h1anJos felszer.elésü patikáli akad -k--'. 
"' 1 , • „ . na. 
nJJve a 1g.}ogyszertarak ugye nen1 lehet kizár·1a:< 

„ 1~- k' d' ' 
0 

g uz 'taI er es es a feladatot magánkezdem-ényezé 1 
ld . ' -1nego an1 nen1 lehet, az uj rendelet lehetővé teszi h ---: 

, ·t' . . . , ' ogy gyogyszer ar1 JOgosit\anyokat n~agánosokon kívül k ... ; _-,· 
ltkk

„.
1

, ozu„. 
_e 1~ , ozsege i, rtarsadalombiztositó intézetek iis k --

hassanak, ill'etve a 1negüresedett jogcsitványoliból rés:ri 
sülhessenek Ez a kivánság az intézménrek részéro"l ~_;-" - .me. 
tült fel, amelyek eilállalták, íhogy '.azokon a terü18teken: 
ahol az ország közegészségügJ i helyzete megh:övetet•-: 

t ' !dl ' ' ' ~ .. • 11esz esegg~ o gozo gyogyszertarakat is nJi,tnak„ _-/:; 
Az uj rendelettervezet a gyógyszerárak sze1npontjá?; 

ból is illagyfelentőségü 1Eddig a hatóságok a gyógyszef~, 
ál' ak kalkulációiba ne111 tudtak betekinteni, 111,ert ~;:j 
gyógysze1tár nem vezet olyan könyvelést, arnely ezt< 
lehetővé tenné. Ha egyes lgyógyszertáI"ak ~özületi vagf-> 
társadalombiztositási kézben lesznek; amelyeket az árat{~
kia.Iakitásában magánérdek nem vezet, ez kedv-ezően be~-, 
folyásnlja a gyógyszeI"ál'ak alakulását 

Á. 1endelettervezet másik j.elentős -intézliedése, hogf':' 
az ug;rnev;ezett reáljogot megszüntet,i„ Ezzel n;iegszünikr 
a gyóg,} szertára}\ hitbizo1nánJ jellege és vége 1lesz ·:a:: 
gyógyszertári engedélyekkel l'aló kereskedésnek, üzérké; 
désnek A rendele'tteivezet az érdekképviseletekkel l'ill6„ 
le tál' gyalás után r-ölidesen 1niniszte1 tanács elé kerül," , , 

AMINT ~rotjuk: a rendelet-tervezet lényege 
az. hogy ,a, különböző, szárnszerint kilenc közüie" 
tet i~ bekapcsolfa a. gyóg71szertári fogadom&: 
nyozasba. A szekesfőváro.si és községi patikákon. 
ldvwl. Ezt a napisajtó, nyilván hiteles érte~ 
sülés alapfán azzal indokolfa, hogy a közületek 
aká7· ráfizetés&el !is, rnindenütt felállítanak riá; 
tikat, ahol arra a közegé.szségügy érdelcében. 
szükség van. Oda is, 'ahova niagáne11lber nem is 
kérte, mert neni tartoUa rentábilisnak. ,. 

MÉG egy iér:vet hoz fel a navísajtó a közű'.,, 
letek beállifá,sa mellett Ez pedig a gyógyszerá-,· 
rak terniészetesebb kialakulása __ a kalkuláció. 
ellenőJZése kövebkeztében Itt már kife.iezetben 
a. nagyközönség 11iegnyugtatásánl tö1 ekBzenek. 
De o/wgy ez mennyire igaz és hogy a navisa.it6 
mé{f ilyen vonatkozásban is men1iyire reális si, 
lcon mozo_g, elég, lha 'U hatósági~ és a. magán~--: 
gyógyszertárak /cözö.fti iJcüWnbségre utalunk:. 
Az :egyik népi birodalorn, amelyből ki és be sza.-. · 
badon Járhat mindenki, a niásik 'hét lakattal le: 
zá1t ors:á!l. melybe be uern léphet az avcdatlan;, 
kivánesiskodó.. < 

EZEK a szempontok feltétlenül fontosak) 
Bennünket r:zonban ebben az egész készülő te!'' 
v~zetben mind<;nen tul is ;~z érdekel, hogy né 
ku_nk, munkavallal.óknak, elonyös-e ez vagy sern,, 
Tobb alkalmazottnak ad-e biztos és zavétalan• 
rrvegélhetést? A válasz anm;ira term.észetes, 
hogy neni .szorul seni1niféle a-!ii.t6-niasztásrá: 
Á/lavitsuk meg.: mi11 az egyéni joga(lornányozlÍ,S( 
csak egy törpe kisebbség !érdekeit .szolgálfa:, ad·\ 
tig ez a megoldás egész dolgozó közösségü:nlol!t 
juttatja ibiztos /cenyér:hez. 

Á GYÓGYSZERÉSZ 

MOST pedig nézzünk szét egy kissé ma„ 
gunk körül. Nézzünk szét az országba.n. Tekint
sünk először a falusi patikák e'letébe. F ö l d e s 
Béla kartársunk ebben a lapban felernliti annak 
fontosságáv, hogy a falusi gyógy.szertárak is 
bekerüljenek a lcatcui.zterbe. Erre az elvi meg
jegyzésre légközelebb válaszolunk.. De az 'okok 
már ide tartoznak.. A falusi gyógyszertárak ál
dozatos szolgálata Mlandó /közegészségügyi ké
szenlét. A jövedelem 1negközelitőleg sem éri el 
a feoelős 'Vezetői fizetést. Még csfh/c nem is gon
dolhat nyári szaba$ő;,gra, mert a helyettesi!, 
11iár nem bírja •el a gy6gyszerMr. · 

. MI történnék ezzel sz{míb@n egy 'Olyan fa
lwn .ayÓgíJ.szertárban, melyet valamelyik köz)j; 
let k:ezel .és 1,rányit? Tudjuk, hogy a népjólét& 
minisztériumnak ;s az az álláspontja, hogy 'akol. 
lektiv-bért kivétel nélkül mindenütt ·megfizesgék. 
ez már, '(LZ elég régen huzódó :tárgyalások utá.n 
a legrövidebb időn belül meg is 'Valósul. De van
nak má.s ,eüJnyei is a közülelii irUlapotnak„ Meg,
szünilc a helyhez-kötöttség, mert a, közületekmek 
mindenütt ksznek gyógyszertárai„ Ha valame
lyik falusi kartársunkat a gyermekei nevelteté
se városba szólitja, semmi akadálya ;sínes, hogy 
esetleg egyetemi városba kerüljön.. És elmehet 
szabadságra is, mert ·~ /cözületnek lesz pénze a 
helyettes megfizetésóre. 

MÁR most wmerünk néhány olyan törpe
r111ógy.szertá..r-tula:idonost, ki szívesen ~tadná pa„ 
tikáiát val·anielyik közületnelc iugy, hogy ő ma
_qa csak 'vezetője legyen volt gyógyszertárának. 
Ez már versenyfutás egy szociális rendelettel, 
mert egyelőre a lcészülÖ törv„én,y nem 'érinti a 
1nagánkézben lev..ö ipatikákat.. ÉS mégsem cso
dálkoznuk raiita, ha 'Ugy érzi. hogy leszakad róla 
a gond, a sok évtizemes robot, - eUátjá/c gyórw 
szerrel és minden orvosi vényt elkészithet. [Ha 
csak egyes gyógyszerek mostani keserves be
sZ!8rzésér e .aondolunk, ez valóban a közegészség· 
ügy diadalának tekinthető. 

DE rándul.iunk csak vissza a ifalva.kból a 
városokba Akár Budapestre fa Utazgassunlt 
egy kicsit. Talán álljunk /meg Pesten. Éppen. 
eleget jarfuk a pesti patikákat ahhoz, hogy 
majdnem lmiudenfJ tudjunk azokról. [:;merjük 
a legnagyobb pesti gyógyszertárak tulnjdonosni
nak állandó panaszait: „Jaj, nmn megy a pati· 
ka. órák telnek el 'és egy Zékk sem jön be .. ]Az 
alkalmazottak csak :állnak és vár jak a. vevőt. Le 
kell építeni, hiába, le kell Jépiteni ... " A'lcár-· 
merre megyünk, mindenütt ezt halljuk 

É8 van még valami. Erről azonban ennyire 
pontosan nern igen szoktak beszélni. il,egfeljebb 
arra rmutatnak r1á, hogy most legutóbb meginfJ 
15 százalék/cal e5'8tt a raktár értéke. De ki köte
lezi a .ayógyszerészt, !hogy raktárra rendezked
jék be? <Arról már kevesebb szó esik, hogy 
augusztus-szepf.e1nberben alaposan felduzzasz. 
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leggyorsabban, legolcsóbban 

Weiss Manfréd Rt. 
bádogáru osz;tályától 

BUDAPEST~ IX.; MARIASSY.UTCA 1. 
TeI:efan: 136-218. 

tották a raktárukat .. M erfJ nem bíztak ki forint
ban. l gen sokan sajnálták az infláció szinte 
korlátlan, !arannyal mérhető lehet6ség;eit Sai· 
nálták a megmarddt és elértéktelenedett 'arany. 
fedezetet„ 'Nem bir tak belenyugodni a minden 
atmenet <ne'l/cüli stabilfoálliÓ „esetleges" sike
rébe. 

EZÉRT nem is merik! most kihan.qsulyozni, 
hogy „raktáruk'' értéke augusztus ó'ta majd
nem 45 százalákkal leesett .. tA, közületi 
gyógyszertárak mindvégi,q ment.esek nwradnak 
efféle károsodástál. 'Azokat csak a gyógy,gze1el 
osztás szük&égszerüsége irányithat,ia N mn ha.Z. 
mozzák, szétosztják a gyórmszert. Nem egy 
gyógysZ!8dáJr minél bőségesebb haszr;át, hanem 
a közösséget, az egész magyar közegeszségügyct 
szolgálják. 

NINCS iis niái !jelenteni valónk De núelőtt 
befejeznők tájélcoz'tatásunlcat, - valamit nwg 
szere~11.ék még egyénileg is világita,ni . . A na.
pokban talál/cozta.m egy most végzett fía.tal kar -
tár.sammal U .irendszerü ;okleooles. Különben kö
zel két éu óta szociáldemokrata-vár ttag.. Be
szélgettünk a magyar gyá'gyszerészet jövőié1 ől. 

.--~ -~--,.,..,.,--,-

' Központi iroda, Üzem és rendelés f<>lvétel : j ,,TERLA'' 
Gyógysze ének Szövelk!tzele Kft. 
BUDAPEST 

VII„ KIRA.LY-u. 67 L EM. 7 1 
Telefon: 421-926 :i 

Steril klitszerüzem. Camprlmatáll. Betegápolási cikke". 1 
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Hogy men~, hová is visz az utunk? Miként vé
le/o3dik ~rrol lmaga a ficd(Llság? Amit hallottam 
a:; annyira köz~rdekü, olyan mélységesen tanuz'. 
S'.IOOS, hogy szinte ,szószerint ide kivánkozik: 

na - ~z fi'!' aqárnnak gyógyszertára var77oy 
gy „ videki varosban. Most a divlomármnal 

eaye!or~ hazamegY_ek az r»]Já:m patíkájába. [)e 
i:e -tessek azt hinni, hogy én erre épitem fel az 
·eleternet. Nagyon jól tudom, Vwgy a demokrá
cia, _eb_ben _la gyógyszertáraké is, a közBégesités 
a ~ozuletek, tehát végső fokon az áUa;,,,ositáÁ 
fele halad. Ha ez n~m aesz vieg ma, néhány év 

A G'YóGYSZERlllsz 

mulva egészen biztosan megvalósut Az egyete:_ . 
nwn sok:it tanultam, tudok is, és fiatal vagyok, 
Dolgozni akarok Ha nem nz apá.m patikáfá
ban, akkor rnáshol A 'régi víkighoz csak az öre-· 
qek ragaszkodrnk, nii fiatalok ~gyre komolyab
ban részt akarunk venni az uj világ, a magyar. 
demokráein felépitésében.. · 

, EZZEL a taüilkozássa,l, ezz·sl fdisztn valloc ·· 
m~ssn~- be ,is fejézzü_k elősetes jelentésünket a 
keszulo gyogyszertán jogreformról. - . 

Sz. I 

IJz életritmus-vizsgálatok jelentősége a gyógyászatban 
DR .. MODLINGER GUSZTIÍV egyetemi e nv. rk. tanár elöadása a Gyógyszerésztudományi Társaság 

folyó hó 13 -i ülésén 

Előadó a környezetünklnn élő szercvezete
ken megfigvelhető, periodikusan cvégbemenií fo
lyamatokkal foglalkozik és főleg a szerveb\Jen 
különösképpen a belső elválasztásu rnirigyekei{ 
~szJelhető 24 órás é·• é'lszakos ritmust tár
gyalja, 

, ~smerteti az agvfügg<>lék, meHékvese, pajzs_ 
mmgy n,ansz~k~.s. illetve évszakos ciklikus ·s~eL 
kez~h valtozo•R.1t.. melyek:ke-l az előadó és 'l11Ul1-

katatsai ~ogfalkoznak Ezek közül részleteseh
hen a naizsmirigy évszakos ciklusát mutat:ia 
be mely szerint az állandó hőmérsékletü álla
tok, vagyis a madarnk iis emlősök na.izsmirigye 
nyaron csökkent-müködésü. azaz a ho-rmont tar
talmazó kolloidot raktározza, ezzel szemben té
len fokozott-mük<idésü.. A ciklik1rn szer•kezeti 
vM't<»ások okait kutat-va_ az előa<ló " fénynek 
a hatását vi ,sgálta_ Vizsgálafaiból kitünik, ho$!V 
a különböző hul!ámhosszuságu fénysugarak 
más és más módon befolvá.sol_iák a szem-ideg
r.r11rl~r,er-agyfügg-e]ék utiá11 a 1)aiz:s·rniriQ'V mü
ködését. N<'vezetesen ~- rövid hulhímhossiuságu 
vao:vi>' az ibo-lyántuli fénvsugarak csfikkentik a 
':1 aJnY\'lh n.ai7.sn1irigy mükörlését ez:zel szeniben 
a sötétség és -a ho-."zu hu!lámhrrsszuságu fény 
sntr::i,.rHk nl. \rör0c::_ fén1r ,~P.rkentik a naiz~miriP-v 
mi>kn<lé..~ét. -\z ibolvíl11tuli fénysugarak 11atii!sá" 
ra kialakuló naizsn1irigy .. p;zerkezet az lévi cikluc: 
nv:íri .. raktározó s:t~.iliun1.~11al{ felel n11P.g, mig· a 
sötétben vagy vörös fényben tartott állatol< 
ri.aizsmh:igve a téli vaavis fokozott müködésU 
pajz·smirigv szerkezetével egyezik meg 

A továbbiakban a kóros müködések ritmu
"ával foglalkozik Rátérve a i itmusvizsgá,latok 
f'VÓgyászati je]entőségére, hangsulyozza hogy 
e,zen a téren még csak a kezdet kezdetén va
gyunk, de az előadásában felsorolt különböző 

RZervek ritmusát fig:velembe véve a korszerü 
orvosnak therápiájában tekintettel kell J.ennie 
arra, hogy az ember szervezete és annak mükö 
dése. a 24 órás és az évszakos ritmus folyamán 
n1é!yreható válto·zásokat szenved KüJönösen fi_ 
gyclcml:e 1>ell yenni a napi ritmtd a strophan-

tin, diu~e~ikum,ok, insulin adago!Asa esetében, 
de -emhtr ilyen nézőpontból az altatókat ·s a 
koffeint is. e 

Végii! ,kiemeli; hogy az életritmikus kutatá
~ok a gl'.o!(yszereszi tudományok nézőpontj ~bál 
is_ rendlnvul fontosak Különösen arra mutat 
: a., hog;v, a gyógyszerek hatására és annak ki
e~te.l:eles~r e vonatk?"'? vizsgálatok nem hagy
hatiak, f!gyelmer.'- bvnl a napi és évszakos rit
n:u; tenyet, arm az u"iabb készitménvek kipró
b~l~sa szempontjá~1ó! jelentő-s. Hiszen megtör
ti;mk, hogv er;:y diabetes ellem készítmény ha
tasos_nak látszik, mert csökkenti a vér cukor tar. 
talmat pedig ez a vércukorszint-süllveilé•> eset
leg ~ szerv~zet ritmusának rendes hullámcvöl 
gye es a o-yogyszer nélkül is bekövetkezett: val-
n~ T~r~1és·ze;ces, hogy az ilyen kira"adott pél 
rl.::in k1vul, szan1os más gyó~yszerhatáRról 1~ szó ·"' 
lehet, ~mely a, szervezet ritmikus müködésének 
vap alavetve es ez esetben főleg a hormonkész.H .. 
menyekre gondolhatunk Mert nern közömbös 
h?g'.l'. m~Jyen id~poiü?an értékeljük ki va1amely 
keszitm<my hatasossagát és valóe<zinüleg ez -az 
oka az iro<la!omban található számos eltérő é~ 
ellentmondó eredménynek De az életritmust a 
hormpnkészitmények előáilitá,sárníl is figyelem 
be keU vennünk Az előadó ~z es-etben ar-ra mu 
t~,tott rá, hogy az agyföggelék hátsó Jebenvé. 
bol nappal más hatiisu lzivnnat kéRzWhető mint 
éiSzaka amikor a hátRÓ Jeb2ny fokozott ;.,,ükö
dést fe.it ki. Ue:yancsak a 1Jajz:smirigy thyroxin 
tartaln1a is más télen. n1int nváro11. arr{ikor :\ 
hormnntartalmu kolloidot raktározza .. E tények 
;;.~ körülmények figyelembevátele a gyógyszer
-VBgvészeti jna,r ban J11a n1é1?: leküzdh·etet1.ei1 nka
dályok:b" ütközik de csak ezen az utcn állít 
hatjnk be a gyógvezervegyészeti ipar fokozott 
minőSégi l er melését 

Dr :!\födlin_ger p_rof'Pssz.or előadása különben az el
képzPlhető 1egqagyobb 'i.s·szihangra talált Tu1lo1náll)-0S 

vipszhnng1 a Sikerült kR:i·zf'1_ hoznia hallgr:itósá.gához ezt 
a nehéz és bon~roluLt: tudonlán.' á;Yat Éppen azht, inert 
iá1nutatott annak igen komoJy gyakorl1ati je1Pntőségé1·e. 
Ne::n csak a tudománybiln. hanem a gyógyszerész lnin.:. 
denna.pi munkájában is (sz.) 

A GYóGYSZERESZ 

Elmult a ballagás 
Azóta /cnrc.su fekete tokbnn mcír viszik is 

haza az első ujr endszerji o/cleveleloet. Szaklci
punk •mult száma szokntlftnul bő teret ndott nz 
egyetemtől bucsuzó gyógysze·rész-if1uság bnlla
gásrína/c. Ver sb~n, p1 ózában, felszólÍJ,lásakban. 
f')rre a gazdag 'ismertetésre egyszerre megmoz
dultak és körénk csoportosultnk ifju kartársn
ink„ Legalább is szaklr»]Junk köré 'Mert minden
ki kíváncsi volt, ,rneg nkarto, tudni, mit írtak 

, róla. El akarták tenni ezt a, számot. Jöttek ke. 
resték ' 

DE ez csak félig emberi hiusrig, talá:n még 
félig sem egészen. Különben csnkugymi sike
rült, végre sikerült valarnivel megfogni nz ifiu
ságot„ Mindegy, hogy pillanntnyilng nzzal, hogy 
mi irtunk \róluk Ha esnk egyetlen lépéssel is 
közelebb kerültünk egymáshoz, mái led'őlt az a 
rnestenéges válaszfal, melyet egy országrom
boló, i!Jünös korsznk emelt közénk . Egyetlen 
íépéssel .. 

. MOST már együtt vngyunk, összelcerül

. tünk. Az ifjuság tudo11tásul vehette, hogy lctz ő 
ügyük n rni ügyünk is.. Az ifjuság láthatta, 
hogy amikor ,a rnagyai gyógyszerészet jövőjé
re, elsősorban fmi, telies fénysugárral rávilági
tottunlc, főként őket aknrtulc szolgá1ni. J!;s hogy 
cse1ében alig leérünk tőlük valnrnit. Csak any 
nyit, hogy áll1anak mellénk és mögénk és a fia
/XJ,,l.ság Őrök lendületével építsék .fel velünk 
együtt a népi derno/crácin egyre erősödő épüle
tét 

NEM nkarun/c tőlük mást. Nem küldjülc 
hozzájuk politikai pártok ügynökeit .. Mert vnll
iuk: ctz ifjuság beszélhet. Vagy az, aki csak :teg
nap, r;-agy tegnacpelőtt került lci az egydemről. 
De rnár az életiért, a demokráciáért hcurcol .. In
nen megy vissza közéjük, hogy meggyőzze 
iiket .. 1Vngy !akinek lelkéről ugy peregoo/c le az 
clmult nyomorék évtizedek, hogy -megőrizte 
örök fiatalságát„ 

AZ ifjuságra, sem kényelemszeretetből, .s;ern 
olcsó allcalmazlcod6sból, nem .szabad hmnis pró
fétákat <rá sz a b n dit« n un k . . Az ifiuság 
nem kíváncsi rájuk. Meglwllgatjá/c, elfordul
nak és kiröhögik őket.. Annyit csalták, iámitot-
ták, oly ~okáig és következeuesen félr evezett élc 
ezt a szerencsétlen ifjuságot, hogy bi.zalmat'J;nnná 
tették. Ha 11~ást nern, ezt mindenképen sike-rült 
elérniök. 

CSAK a Degtapintatosabb külső és belső 
körültekintéssel foghatunk hozzá az egyetemi 
ifjuság deriwkratíkus átnevel-éséhez_ De semesak 
ez a tévelygő. és utat kereső ifiuság, hanem uz 
épülő népi demokrácia is kötel"ez_ bennünket, 
hogy jól megválogassuk azokat, nlcikkel hatni 
cikar-unk rájuk Mert sokswr ,csnk pérceken 1nu
li/c és ör ökr,f; eljátszottuk szociális hitelünket. 
Jól gondoljuk \meg, hogy ki és 11iit beszél annak 
az ifjuságnnk, viely minden kiábrándultsága, 
mellett is szo11ijasnn várfn és fógáa,jn a kimon„ 
dott szavnknt. 

Carbargon 
Colldid ezüstöt tartalmazó nagy 
adsorbeáló képességü szén gra 
nulákban" 

Foghuzásnál helyi érzéstelenítésre 

Cocadrit 
(Cocainum novum hydrochloricum 
2% illetve 4% - adrnnalinurn 

· hydroch!oricum 0.002%) injectio 

Supergen 
tabletta és pulvis 

szilárd hydrogen hyperoxyd. 

Előál!itja és forgalomba hozza: 

~ervil~ ~Yó~yuernyár ~~ ve~yi~ari Rt. 
BUDAPEST; VII..; SOMOGYI BÉLA-UT l 

Telefon: 22-66---30. 

!-~..,..-------------~ 
DE elkép.zelhetetlen, hogy cpéldául a hnza-

té1t hadifogoly-vasmunkások lellei, szakszerve-· 
z,eti, politikai ·megszervezésére egy vezérignz{Ja
tót, vagy )éppen a gyárost, vagy a gyáros fiát 
szónoko!twssák. Ugyan ki is hinne ezelcnelc a. 
nrunkásságra felülről ráerőszakolt kapitalisták
nak? Micsoda botor szándék, 11iicsoda szociáli< 
r ijvidlátás volna, ha valA-iki igy próbalná neg
nyerni egy, az itteni viszonyokat nem ismerii 
mun/có.störnegetl 

KI vállalná ~zért a felelősséget? . A 
nngy kudarc u~án, ki bizonygatná, ki ver11é a 
rnell-ét.: ez az én rnilvem voit.! „ Ne,rn, a.z ern
ber"ek általábnn nem ,tnrtják szám.on a vesztett 
cscttákat és nz iallcalm--i vezérek ilyenkor 11snd· 
szerint nem önniagulcrn, hanem egymásra -mu
togatnlllc De jól ügyeljünk: nem élettelen 
anyaggal dolgozunk, ne11i lombikolcbcin és r-etor
tákbnn kisérletezünk. óriási n tét: nz ifi'uság 
lelke.! _4z egész 11wgyar jövő. 

,(SZ) 

„ ... „ ... „ ... „ ...... llllillÍI ... „ 
Felhivás az elöfizetőlíhÖz ! Igen s"Okan, ugy a szak

szervezeti tagok, rn.im a gy.ógyszert.Mak nagy hátralék
ban vannak ·az előfizetéseknél N·ehogy k~&bb nekünk 
tegyenek szemrehányást, ha felesleges költségmegterhe. 
lésse1 érvényesirtjÜk kfóveteléseink.et, arra kérjük az elö .. 
fíze:tést · eddig még be nem küldő kartárs.aik:at, hogy az 
1 402. számu postata.karékpén~tári befiootési siámlánk. 
ra tartoziásukat fizessék be. 



A népjóléti miniszter 167.800/1947. N. M. számu rendelete 
az 1895 ;XL.VI te hatálya alá tartozó mezőgazdasági termény.ek, termékek és cikkek, továbbá élelmiszet'ek; 
élveZ€li cikkek, GYóGY- •ÉS TÁPSZEREK, GYóGYSZERTABLETTAK, OSTYÁK, DRAGÉEK, .VALAMINT 

EGYES KöZSZű:KSEGLETI SZEREK és tár·gyak szinezésére felhasznált ifestőanyagok tárgyában .. 

A közegészségügy rendezésé1ő.J szóló 1876:XI1V. 'r.c 
167. §..ában foglalt feJha.tal:rnazás alapján - a föld·rnive_ 
lésügyi, az iparügyi és a ik.özellátáisügyi miniszterrel: 
egyetért-i;e - a következőket rendelem: 

1. § 

(1) Az 189;5:XLV1 tö1viényciik:k hatály.a alá tartpzó, 
kÖzíogyaszi:ásra .szánt Jnezőgazdmoági te1mények, termé
kek és ci,kkek, to\ álbbá éielnris„..e-1:ek és élvezeti cikikek 
(cukol'l.ka, fagylalt, cuk1á.sz.iiparl termékek, itaJlok. fris
sitősz·erek, krvonatok, süritmények esseruc~ák. 21amatositók, 
stb ), va.la1nh1t gyógy- é.s tápszerek, gyógyszert~bletták, 
ost.}ák és dragéek szinezésére csak az alább felsorolt 
festőanyagok használhatók: '8 

L a szervetleu festékek köiül aook, amelyek anrti_ 
mont, mzént, bátiumüt, kad,miumot, !krómot, rezet, hi
g.anyt, ólmQt,. máint~ cmket. ónt és k1ékoovat 1egyálta.1án 
nE'il11, vagy icsak oly'an n1ennyilség:beu tartaílmaznaik;, mely 
n szokásos előá:lliitási n1ód mellett eJ'kerüillletetllen szeny _ 
ny.ezé.s mért.ékét, illel.őleg a jeloo r:endelet l, s·zámu 
inelliérkiletében megálrliapitott ihatárrért&ket nem fbP,1adjla 
meg; 

2. a te1·més:zietes festiéí:anyagot tartalmazó n·ötv\ényi 
eredetü terlll~éikek, -kivon;atanyagok: és ikészirtln!ények 
(sáf1~ány, 01leán, ~eklice, ialcanna, a maig kál'os anya
gaitól tll'enies .alkörmÖ.S', s~ntálfa, oraeiUe, bodziabogy6, 
szederfélék, íln±nden fogya.sztáis'la ,aiTuklal1mas gyümölcs 
vagy annak feldolgozása f'olytám előállott te:ti~'6loo), 

tO\·á:bbá az állati eredetü bibor (cochenil), valamint a 
cai·amel és a koron1; 

3„ bá1mely nÖ> ényből v;a,gy te'rm'éktébő~ ártahnas 
szennye·ződés'tő1 n1en"t€soo előállitotlt festéikek: carotitnok 
( A.pI ovitaJ.nin., seaxa.nllfi.rn:, capsanthin,, capsoru1bin, 
kr.:yvtoxantllin), ain:tociánok, klorofi~ és flavonoik. vala. 
mint ezeknek keverékei 

4 .. a mesterséges festékek (káitlJJányfesték„k) közül 
a jelen rendelet 2 számu méLliékUe'tébenl megje]iÖLt sav .. 
l:'3'á1'ga, niaftOl...:Sátga, ta:r-trazin, !bo:rdóvörlöS„ skarlát, fény
zöld, indigó-karrniD;, alik:dhoH&k és vizJrelk festékek„ 

(2) Az előbbi bekez:d~s 4„ pont,j.álban fels-orolt mes_ 
terséges festékekből egy kilogramm áru (él~szer, él
vezeti cikk st1b ) festéséhez legfeljebbb 0 2 gr festőanyag 
használhafai A m~stersé@es festié!kek es azok U\:everékei 
költött (fantázia) nevek ala:tJt) ie/ forgalomba hozhatók 

(3) Az (1) bekezdé\;oon emfüett árnkat ru; (11) )>e. 

kezdés 1--tt„ (Pontjaiban felsor,olt festőain~gokkal sem 
szabad ugy fes~ni. ho:gy a festés a vevőt, az áiru nlln.O_ 
siége vagy é1 téke tekinteté:ben megtévesz.thesse .a vagy 
azoknak 1omlo'ttságát vagy lllZ egészs'égre ártadmas vol
til leplezhesse. 

(4) Az (1) bekezdésben emlitett áruk tá:rollásrura 
(!érintkező csoma~olására) csak festetlen vagy az, (1) 
'bekezdés 1-4. pontjaiban felsorolt festőanyaigo1clm1 
fes'ret burkolatokat és edényekie-t ::.'Zaba<l: !használni 

2 § 
Bőr haj S7,aJ, körÖnL stib. tiszti"t;ására, ápol,ására 

._„agy IT~sté...<:-f~·'e szolgáqó ápoló és s:zépitő (kozmet'1kai) 
::;ze1ek szinezés€1e csak -az 1. :§ (1) bekezdésének l-4, 

pontjaiban felsorolt, továbbá a bártums:zil'l'.fát, kiildmium
sulfid, kr ómoxid és ónoxid d:0stőan,yagokat szabad haisz.. 
náln. 

' 
6 § 

(.1) A jelen rendele-'t rende1ikezéseitől eltiérő rnódlon 
szinezet1t„ fest-ett 'és készitett áruk.at -· \az. alálbbi (2) 
bekez<lés·ben emlitett kivételllel - ior:ga~bmibaho:zmi ne1n 
sza:bad„ 

(~) A 35 . .55/l/19()5. B M. számu ll'örrendele'ttel 
(Rendeletek Tára 287 oldal) engedélyezett de a je](\n 
11ende1et rendelkezései sze11int már nem hasz.náliható 
fesOOany'agokk.al fe.St:e-tt 'éis a je!M crende-let hatállybalépé.. 
isekor forgal-0mbahoz.atalr·a mát kész álruk az, 1947„ 'éTI 
s:.zepte.."nber hó 115„ napjáig 1:0rgalomb:a hozh:atók„ 

7 .. § .. 

( 1) An1ennJ' i:ben a cserre:IDmiény, s.uly{lsaJbb bürit.etö 
.rendelkezés alá nem esik, !kihágá~t kö:vet e-1 és pénzi.. 
büntetéssel bfu?.tetendő, aki a jelen rendelet rendellrezé. 
se1t megszegi vagy kijátsza 

2) A jelen rendelet meg;szegésévell vagy kijátszá:
sáviaI forgalomba: !hozott vftgy fürgalombfüliozá.IS céljából 
raktáI'On tartiott •áru eJkobz.á:sát el kell rem:delnl„ 

(8) A ;p'énzbüntetés 1tekintetében a'.zi 1928: tönviény_ 
cikk és a- 8.960/.1946. M -E„ számu rendelet (M•agyiar 
Közlöny 178·. S'Zám) rerude~kez€seit keLl allkal•mazni 

(4) A kiihiáigás rn[att ra·z; eljánás: a köz'igazgai'.álsi 
hntóság,Illak, m·im.t 'I'endő1i · büntetőbi·ró.ságnak hatásköré
be .tartozik Az 1929:XXX. k. 59. §~a ('l) bekezdése :i .. 
pontjának alkalmazása szempcintjából 15zarkminHwJ~rne1c 
a lllépjóiétt mifilsz.tert kell tekJ;nrteni', 

8 §,. 

(1) A jelen 1ende1et kihirdet1éSének napján lép ha
tályba.. 

(2) A )"!len rendelet hruóáJlybalepiéSével a :15.556/ 
113-05 B. M„ sz.árul körrf'.n<leJ~lf::.( hatályát veszti 

Budap~t. 1947„ évi juniUJS' hó 18-án, 
Molnár Erik s. k. 
nép.Jó]~ti "~ 

1. számu lnolléklet a 167.800/1947. N. M. sz •endelethe~ 
A megengedett kio1dlható határértékek a Uövetlke-

zők: 
Arzénr 
Antimon 
Higany 
ólom 
Kéksav 
Urán 
Kadmium 
B3.iium 
Chrom 
Réz 
Cink 
ón 

5 m:g:t 
10 mgr 
10 mgr' 
20 mgir 

liO mgr 
100 mgr· 
100 mgr 
500 mw 
500 <J1gI' 

1 15,0:0 rnigr 
50-0 mgir 

500 mgr 
A fenH"kioldható l!rtlékiek 1000 gr eredeti festék~ 

i G'fóGYSZERlJSZ 

"ií lo,pun/clca) „A Gyógyszerész'.' ;18 szá11uit ad
fjuk kartá1'.ainlc, a szakma lc?zebe. Ha upy. egy
': vitisJ a rnk.iulc a.z eddig 11i~gJelent ~appeldanyo
;· 1cat, elsősorban a leirt, ki.szedett e.s kinyomott 
' aneyag mennyisége /cav meg bennunket. A mi 
'rn.unkánk azonban neni az anya!J'r-a, ha.ne~i a 
szellem erejére. az .elvek tántorithatatlan trsz. 
taságcú a támaszkodik. 

t1né.ti~ . . 
: ahogyan átlapozzuk ,.A Gyóg'!fsze'f'ész" szamait, 
1 ·egymás. után valamennyit,. f',ar gy;lago~an '}1e~ 

kell állavitanunlc, homJ 70 rnunlcat ·vege~tunk. 
Mer•t ~Jlyan üJ,őben indultunk el, amrlcor rneg fo,U 
:wm szelte át, nem világitofta. 1!ieg a ltelJe.~ 
szalc11uú sötéts·éget. ~ Solc ba.tonag, h~t, ero, 
tiszta. szándék leellett hozza._ h~gy viss~a ne 
riadjunk Kt leküzdhetetlenrwlc laüzo akadalyok 

'tól. 
; 

f'n~f; 
ott tartunk, hogy ltitju/c az u~at magunk elő~t 
és egyre többen :Sor~lco~nalc fal "!'ell~ttunlc es 
viögöttünlc.. Egyre twztabban rn,taprn:tunlc I~ 
szakma szivére, hogy e9yü~t ... dobomon ,a la~ 
lülciető é~etével A közeg~szsegug,yet ugy a.ka~ 
J·n/c szolgálni, hof!Y abboil !1z egesz szal:rna ki

1
t

's •t· És r'észesül7on annak kiharco. vegye reze . · ·· . 
ei·edrnényeiből. 

hogy a szahzervezet, a munkwvqllaló'k lapját 
c.•iná;lju/c.. I smerjülc azt a hivata,;unloat, _1nely 
inindenelc előtt szociális átn~~e_lésre lcote!ez 
bennünlcet 'ÉS arra, hogy szoc1ali.s rendet vag
iunk olyan területen is, rrwly eddig ~onolc1!1 el
zárkózott elóTlünlc Ez azonban nem _Jelenti. azt, 
Jwgy ne dolgozzunk együtt rnindenlciv_~l, aki_ •ezt 
a sza1c11iáe f!Zereti és ar;nalc. ~rdel;eiert. nieg, a 
legnagyobb áldozatok vallalasan1 is hailando 

látfuk# 
hogy kartá1saink (méltányolják nehéz munkán~ 
lcat Ltitnunlc kéll az előfizetők egyre .szaporodo 
'"b . 'b .1 TudJ·.,1c hogy ma nvar nincs lolyan, 
r..u, 01a o „ " 1 , ~ • , , \§.s; 
pesti vagy vidéki gyógyszere.sz, ki ne var'na . -
rie olvMná: szalclapunkat.. Mt niag_unlc azo~. va 
gyunk hogy ilie C)3a/c lconwly, mindenre k;ter
iedő l~pob szerkesszür;k •.. 'hane?n egyutt~.Z e;~e
keset is.. Néha azt hisszuk, hogy ez mar felig
rneddig sikerült is 

ff.f.tho.e 
· ... azonban, hogy ezt ti színvonalat :ti~gt11;;thassuk, 
·.· sőt emelhessük is, nemcsak eJJ.ifizetokre van 

315 

szükségünk de arra is, lwgy ezek az előfizetők 
fizessenek. 'És hogy valóban előre fizessenelc 

Se.F1-ki 
ne 'l)ételezze fel rólunk, hogy mi jelerneltülc az 
előfizetési dijat. De ugyf!molyan természetes az 
is, hogy aki csak u t ó il a g küldi be az e l ő
fiz,etési összeget, laz nem részesülhet az enn_ek ~ 
csoportnak nyujtott 'kedvezményben. !11" kiado· 
hiJvatal üzeni\ hogy végre tiszta helyzetet sze·· 
retne terem/Jeni az egész előfizetői fronton 

Vet~t 
mindenki tudomásul, hoIJY a vidéki törpe· 
gyógyszertá.rak rcsak ugy loapj~lc n~gyedéven' 
kint 25 forintért a lapot, ha elor e fiz.etnelc, 
különben ha.vi 1 O forintot kell beküldenrölc 

Cét.u-F1-k 
ne11i lehet az, hom1 a felszólitólevelek özönév_el 
árasszuk :el lcartársainkat, ha.ne-;n .hogy lerog· 
zitsülc azt a tényt, hogy ;a lap .eletehez pe11zr~, 
az .előfizetések pontos befizetesere van szukse
gün/c · Éppen ezért ta;,t~a s;zámon lmindenki, 
hogy mikor 'Jár le az elofizetese. 

SrziF1-te 
elképzelhetetle;i az.~ .~minsztrációs. többlet 
munka ha rean/c JuintJak ezt a nehez ferlada
tot. Régi igazság, hogy egy em.be.r kör.inyeb?en 
ellenőrizheti a saj.tit 'kötelezettseget~ rn,in.t 1ni az 
egész szak11táéf .. · Kérjük, hogy ne varianak a 
jövőben külön fizetési felhívást. 

/t,ütö.n 
panasza és kérelme a ki.adóhivatalna_lc,_ l~o_qy 
egyszer a va.tika cimére, rnáskor egyem nevre 
kéri/e és kapjtilc a lapot. 1,/ gy loeletkeznek a z_a 
varok a kiadóhivatali l/ca.rtotélcokban.. f{Ytlva7i 
erre is gondolt a kiadóhivatal awal az uzenete
vel, hogy szeretne végre - tiszta helyzebet te 
~emteni. 

lapot a szakma hivta életre;_ azért dolgozi.lc,, azt 
szolgálja rniind.en hitével, niinden tollvonasaval. 
De ez a lap csak ugy telj':'sitheti igazi v~llalt 
hiv-atffisát ha mindenki érzi, hogy szakl.apianalc 
bárnogatÍsa és megbecsülése - elsőrendü szak· 
rnai elkötelezettség .. 

,,7'l fif1ó.g.'14-rz.er;é1-e'' 
&zecke1zt61ég.t é&. ú.ia.d.64.it«da.ta. 
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Gyógyszertárvizsgálat 
,,A. Gyógyszel'ész" f évi junius 16_iki számában 

iuegjelení.: dr._ Ke1uény Györg~ cikkére szere:nék l.né·· 

há.ny sorban refl~ktálni 

A 1cikknek azon tészé,vel, mely a gyógyszertárak 

vizshá!atát g~ óg,} szer ész. 

fn is teljesen eg~ etértek 
szake1nberekre ~üvánná bizni, 

A cillknek többi része- azon_ 

ban, mely a vizsgálatok mikéntjé\el foglalkozik, erős 

tiltakozást vált ki beúnem. At~ól :tartok, ha ~z a 

gJógyszertá1vizsgálati rendsze1· megvalósulna, al{kor 

a gyóg~ szerész-ellenőr sok esetben valóban \adász le:nne, 

aki lesben áll és rajtaüt, az ellenőrizendő /3zal{társ pe

dig üidözött vad, állandó készenlét állapo álJan 

.A. cikkiró tulságos jogkört óhajt. biztositani a 

g.} ógyszerész-ellenőrökne.k, ugylá~szik :abban a feLe\.éS_ 

hen, hogy erre az állásra kiválaszthatók lesznek tök~

ictes jellemü, hiba né{küli eni1berek, akiknek ,,gyakor_ 

to. t szen1ére" és ,,iniciati,vájára" sok mindent rá lehet 

hizni 'Rájul\ le-het bizni hova ,~üljenek be napolna" és 

ho\.a "nézzenek be percekr·e", inert egész biztosan nem 

fog megiöi fénni az a ne1nkivánatos eset, hogy a jóba

ráthoz „néznek be percekre" és ahhoz „ülnek be llapok

ra", aki nekik valamely ol{ból nen11 tef·szik„ 

Lehet, hogy a cikkiró ismert ol).an helyeket, ahol a 

lahorató1iumot nyári 1nosókonyhának használták En

nek n1egállapiiásához azopban ne1n kell ,,g)'akorlot1t 

szem" Iia ott van a n:osóteknő, akkor a gyakorlatlan 

szent is 1negállapithat,ja nem azt, hogy ott moslal{, csu

pán azt, I{ogy a mosóteknő ne1n itartozéka a lahora,fó~i
umnak, tehát oda ne1n \'aló; ha e!Ienben nincs ott, ak_ 

kor a n1égolj gyakoriott sze,Jn sem :bizonyithatja meg_ 

nyugtató ~r 1ódon, bog.}' a laboratóriu111 nem más, mint. 

1nosókonyha, UgJanigy vag_Junk a cildíiró ra~táI'ozásra 

"onatl{OZÓ érVé\:el ,is. A !fortélyos gyógyszerész Theo.

bron1in natr. salicyl-t tart a Diuretines edényb~n„ M~g 

kell öt büntetni, de csak al{kor. ha a deliktunmt előbb 

bebizonyi.toituk, n1ert (bizony az Js megeshetik a mai vi

szonyok h:özött, hogy az csaktigyan Diuretin Erre fel

hozom azt. hogy ma nincsen acet)lsalicylsava1n (a havi 

150 gramm egy hétig sen1 elég), de 2 évvel ezelőtt. vel'f· 
hettem volna 50 kgr„ Bayer Aspirint egy té;telberi, ;h~,'.~ 

lett vo;na elég pénzem Vagy: Acid phenyl_aetÍrYit 

barbitur._ot hónapokig (nem kaptain egy gra1nmot seiri;

Luminal-t ellienheil korlátlanul Eredmény: az add;"
phenyl-aefiltyl-barbihuicum .. os !üfeg üres, de a -Luni(c
nal-os üveg tele van. 

Huszonkét éve dolgozom a pályán~ ebből 13 é~at}: 

min~ eg,J edül dolgozó falusi KJ ógJszerész Tudo1n, -h~g 

voltak hel)el{, ahol a gyógyszerész és 'a tisztif&r 

„l{edves bátyá1ni és öcsé1ua viszonyban \oltak é.s a,-.pa;

Hka_vizsgáJat is ennel{ megfelelő volt. Tapasztáltaíii; 

azonban ennek az ellenkezőjét is, midőn a tisztifö~r".os 

a 'ár megyei hatalon1 képviselőjével jelent 1neg a gyógf~;;; 
szertár baQ és .tudoh: esetet, amikor hatósági kezelőt -h~;--·;;~_ 

lyezett a gyógyszertárba, ahol hibák 1tennészetesen vÓ·I~~~ 
tal<, de ezeket a hibákat többé.:.ke"ésbbé :r.náshol -is ; 

meg lehetettt találni .. 'l'ehát. nen1 1nindeniitt volt meg ·ai::;~i 
' ._:ik az „idillilius S)1nhiosís", ellenben~ akadt.ak olyan esetek;;~;; 

is szép számban. ahol a g)ógyszerésznek türni kellett.~~:~ 
basáskodást l~s igenis állandó készenlétben kellett .áÍini/~~: 
pedig !ne-ni volt szokásban, hogy az ellenőrző tisztio·rvo~tf 

na1}okra beüljön a patikába„ \:~i~ 

Éilpen azért csak 'ligJázzunk a reformok 1negalko:;~{~: 
lásáhál az ilyeil tulzott jogkÖl'Ök kreálásá\aI„ Szüksé,g-"t~f 
van arra, hogy a gJÓgyszertár-vizsgálat,oi{at szakembe_~,~--'.~ 
rl~k szakszerüen végezzék, de nincs szükség arra, hogy .-a,:1i 
tuhnéretezett jogkörrel az elmult rezsimben megutált';'.:)$ 
basáskodásl'a ujból alkalom szülessék Csinálják tehát fi::;f 
~'Ízsgálatokat szakemberek s~al{szerüen, jól köt'ilUd:~-~~· 
for.1u1ulák Jie1etében, de ne bizzunk olyan sokat az eg_yé-:.\,? 
ni n1egitélésre, mert nlegt-01 ténhetik, hogy a felelősség~,-:) 

teljes munkát végző gJÓgyszerész csakugyan diálik_á:_,;} 
lesz, tele kisebbérf;éküs_é>.gi érzéss~l az ellenőrző ,,tanár--~--;; 

ur"-ral szemben. 
A de111o]{táciának igenis feladata, bog) a -Jtépn,ek(~ 

dolgozó gyógyszerész n1unkáját ellenéirizze, de semnld~_'_: 
esetre se1n all{othatja meg refortnjait abban a iszellem..:>Y· · 
l:ien, m.ely dr„ l{e1nény 'kartárs cikkébó1 árad , --_-_:22 

RADÓ Il\iRE g,J-'ógyszerész·.:t1· 
. >:/:' 

'l'iszacsege„ ·':'<::~ 

~-------·-··-------'----MEDICINA _ 
GYÓGYSZ ERÁRU HAGYKERESKEDES 

IELEFON: 120-261 

BUDAPEST, VI., 
HAJÓS UCCA 32 

Ismét a leggyorsabban és 
a legpontosabban és cs&k 

gyógyszertárak részéi·e •••••••••••Ili••~ 
•zállit •• 

~> 

Csere-bere 
Addig, amig a gyóg:ycszerkereskedelem za

vartalanul müködő gépezete a világker,eskede
lem kitaposott utjain járhatott és hibátlanul 
elláthatva a gyógyszertárakat nyersanyaggal éF> 

készítményekkel, könnyü volt gondoskod" 
ni anól, hagy a gyógyszer-utánpótlást különö, 
sebb erőmegfoszités nélkül beternmtsük. A há

sok gyógyszert elvonmk a 
- P " ko"r·e-bo"l, viswnt nyilvános gyogy.sz,ex,1ara" 

a központi irányitás rendszere, a havonta ki
utalt, zároltook nyilvánitott anyagokból 

sok olyan alapanyagot és gyári Mszitményt 

osztott sz·ét, 01Inik a gyógyszertárak legtöbb-· 
sziir lecsökkent forgalmában feleslegesen f,elsza, 

porodtak EzekE't az anyagokat a gyógys·zertár 
vez.tője harvonta átvette, elraktáro'zta, a gyógy, 

e·zertár forgót.őkéjéből sokszor felesleg;esen fek-· 
tetett :bele abba a mozdulatlanságra itélt an)iag
ba. amelyet azonban szakszerüen-"ffieg.őrnött, 

mert mégsem tudta, mire lesz az jó. 

Erről a gondo'skodási munkáról s az ll!nya,

rrok értékesiléséről szeretnénk ezuttal egy aján-
" 
latt1al szolgálni.. 

Hivatáss,erü kötelességünk, hogy .azokat 
látink -el gyógyszerekkel s azokat gyógyitjuk, 

n kik l'et.egek Ma azonban minden gyógyszertár 
hflső keresked'eln1i szervezete is bete.g-. - néz

zünk befelé, - mert vagy olyan anyagokban 
penészedik- for gótőkéje amelyben nem foirog, 

tehát passziv, vagy azáltal. beteg, mert hiány
r,ik a raktárából a:zt, amit viszont: beszerezni nem1 

lehet Ennek kÖvetkez\lél5en a g}"ógy.s.zerre szo_ 
mló betegek legtöbb helyen -nem juthatnak 

hozzá ahhoz a gyógvszerhez, amelyre éppen 

szükségük volna 

Próbáljuk meg magunk egymás között 

megoldani ezeket a bajokat, gyógyitsuk meg 
iize~i betegségünket, ami kifelé szociális hord

erejü, mert sokakon, tömegeken, beteg dolgozó

kon seg\t 
t - k u"zemi Gyógyitsuk meg a J?:YÓgyszer ara 

betegségét 

Mindenki a vezetése alatt álló gyógyszer

tát'at. S az a ~sodálatos eredmény fog ebből ld, 

fejlődni, hogy a kezünkben lévő gyógyszertár 

meggyógyitásával más g:y;ógyszertárak meggyó_ 

gyitásához ds hozzájárnltunk. A szociális végső 
eredmény az, hogy pácienseit mindenki jdbban 
szoJ,gillhatja, tehát közhasznu munkát V'égez 

Nézze meg mindenki az anyagraktárát, 
emene ki belőle a mozdulatlan anyagokat és 

aj1ánlia fel cserére olyan gyógyszertár számá
ra. amely ilyennel nem rendelkezik Kér jen érte 
olya:n anyagot, amilyen viszont neki kellene„ 

Ezt a sorstársi és kartársi megsegitést 
egyes szoms2Jédhs baráti kapcsolafüan lévő 

gyógyszertárak eddig is gyrukorolták Sőt sok 
helyen az egymás megsegitésének olyan ideális 
és követésre mélt6 módján, hogy anyagraktá.

ruloat a csere méretében közösnek tekintették 
Ennek a csere-gyógymódnak a, megvalósL. 

tását az egész ország területére kiterjedő mé, 

retben csakis a szaksajtó tárnogatű segitségé
vei lehetne talpra a;llitani Igen egyszerüen ugy, 

hogy a feláliitandó: ,,Csere-bere" xova't „ad" és 

" 
Tceres" rovatában minden előfizető dijtalanul 

meghfrdethetné .azt, hogy milyen gyógyszer-
anyagé\-t mit szer<!tne kapni Természetesen 

csak az anyagok nev·eit, mert a cserélés módo

zafaiiiak publiká1ás:íit a mai nehéz nyomdatech, 
n'.kai viszonyok kiö2lött válla:!ni nem lehet Ezt 
a hirdető felek majd póstai uton, vagy szemé

lyes,en egymás kö7Xitt intéznék el 
Kétségtelen hogy a megvalósitás közérdekü, 

szociális ténye, amennyiben ezt a szakBa jtó feL 
karnTIÍá, nagy hor derejü J.errne, s bizonyára 

mindenki hálás helyeslésErel fogadná 

B1 enner Dezső gyógyszei'ész 

Csávoly 

• 
Brenner Dezső kar~rsui-rknak ezt a közegészség

ügyi és sz.oc'ián~· sz~pontból is é'·tékes ötletét „A 

Gy6gyszerés;.r," a legnagyohb ik;és7,séggel ndia tovább A7. 

egész tervet, uigy ahogy áll. feJit-éte1 nélkül e1fogad.iu1c 

A „Csere-here" I'ú'\: at megs1.ü~ete'tt és vár ,ja. h~gy az

kartársaink fe1ka1olják és -élett€1 töltsék meg: nz é1~1l 

és gyógyftani aikairó gyógysz~rt?J * életével 

(sz.) 



378 

Hirek az antibiotikumokról 
Külföldi szaklapok <egyre nagyobb teret szenfolnek 

az antibiotikun1ok kérdésének,·::....__ né1nelyikben az ilyen 
tá1gyu közlemények már l{ülön rovatot töltenek meg 
l\Ii is !figyelemmel kisé1jük 1mind a külföldi,_ mind a 
hazai sajtót, hogy olvasóinkat az anti.biotikumokkal kap
csola'.tos g''akorláti és tudo1n'áhyos 'kérdéselírOI kellően 
informáljuk Ezuttal a Magyar Kémikusok Lapja .Il 
évf., 10. száin::ában 1neg,jelenf ké.t érdekes ismertetést kö
zöljük.. . (T.) 

Jodometriás módszer penicillinkészitmiények 
vizs,qálatára A penicillin meghatározására al
kalmas eddigi módszerek awn alapultak, hogv 
a penicillinázzal vagy alkálival inaktivfrl't peni
cillinből egy savcsoport szabadul fel melyet 
alkalimetr iás uton meghatározhatunk 'U i abban 
fedezték fel, hogy "" igv inaktivált penici!linből 
penicillin-sav keletkezik s ez a viszonyoktól 
függően 6-9 egyenérték iódot fogyaszt. Az 
eredmények helyességét biológiai vizsgálatok is 
bizonyitották A meghatározáshoz a penicillin 
nátriumsó.iát kevés vízben oldjuk, nátriumhid
roxiddal 15 percig inaktirvá]juk utána I n só
savval közömbösítjük az oldatot. ismer:t meny
nyiségü 0. 01 n .. iódoldatot tes,zünk hozzá s 30 
perc mu1"a 0.01 n. nátriumtioszulfáfoldattal 
visszatitráliuk a felesleget ('1 mg penicillin G. 

. fogyas<t-2J)2 ccm O ül 11 jódoldatot, mely mó
lonként 8 97 er:yenért&knek felel meg.) Külön
böző penicillinfaiták molekulanagys:i.gban kii
lönböznek s a jódfogY'ii,s forditv:a arányo's a mo
lelrnlasullyal Ily módon ismeretlen kész.itmé
nyeket is vizsgállhatunk (Industrial and End
neering Chemistry Anal. En .. 1946. 61 !) J_ F .. 
Aluciuo)'' Triznyai Mária. 

Stre-otomycin A gyógyszergyádás ter'é.n 
a penicillin után nagy füjJődést jelent a strep-· 
tomycin felfedezége Az uj gyógyszer 2.ntibio'
tikus hatiisu gmm-negativ· mikroorganizmusok_ 
kal szemben. hatásosan gyógyítja a tularemiát 
llé>1bet.egség), influen7~s meningit.ist ( agyhá:r
tv" gvulladás) és a tuberlrnlózis bizonyos ese- i 
teit. Felferlezése után rövid! idő alatt kidolgoz„ , 
ták a tökéletes ovitrtási eljárást, ugyhogy fo„ 
lenJ,eg havi 100. OOO g termeléssel ( 1 g megfelel 
1 millió hatóegységnek) a szükséglet nagy ré 
szét fedezni lehet. A gyár1tás hatásfoka nagyo'n 
kicsL többmiNió tonna , nyersanyag ('fÖleg viz 
é.s oldószer) fölhasználásával lehet csak pár 
o:-nyi végterméket kinyerni .. Az eljárás lényege 
hogy a tápoldatot · (ez glukozt. pentont, huski
vonatot és oot tartalmaz), beoltják Streptomy .. 
ces griseus gombákkal és fenékeriesztésnek ve
tik alá" A müveietet megfelelő hőmérsékleti és 
egvé15 körülmények kÖ7,ött vég.e.zve (} 005 s7"'t
'" lék streptómvcin tartal!l'lu oldatot nvernek; 
ebből szürés. szénadszorpció kioldiis és lemi.rH·i\ 
utiiin különítik el a nversterméket A toxikus 
hatóan)(ltgok és· t:is·,.bítalall'ságok eltávolit:ís' 
ujab]j -feloldás és biológiai szfüi'eljárásokhl 
tiirténik A végső finomítás után vákuumbenár-
1 ássa] és kifagyasztással norszerü végterméket 
nvel'nek Az eljárás minden folrnz"ta tökelel0 s 
sterilitás és kontrolláilás mellett történik 
(Chem Eng. 946. okt. 94. old.) Gécs M. 

A GYóGYSZEREs~ GYÓGYSZERÉSZ 
~~-=""--------~ ~'· 

Az orosz kémiai ipar nagy tervei · Alosztályi közleményék 
Az 1950-hen végzÖdő orosz ötéves terv nein 

cs_ak_ .~a~alma~ _ h;l~re~llitási n;unkákat„ de Sok " Jelen cikkemben a dolgozók osztályhelyzetét aka_ 
1:}J el,Jara~ beal11tasat IS ter_.v.ez1 a kémjai ipar-::- ;§ :~;om megvilágitani. A jelenlegi te1melési rendszer, 
ban. Tekintve. 11og:y a vegy1 1par 60 száza1'ékba .:; "' ·.;atJlely a magáritula.idonhan gyökerédzik, a középkorban 
Lenin.giád ~s, ivroszkva, 10 szá~a!ékban pedig --~ialakult ké.zn1ü"es-ipa.rral (céhkorszak) kezdődött és 
Ukra,Jna v1deken volt ce11trahzalva, a llélll.et--__ '.Y :·utott el ia mai tOmeggyártásig, a n1odern gépekkel ter·
m„egszállók sok értéke~ „ ü~e?:1et „ szerel"t:8k Ie· a).:_§~ _ J elő g) áripaI"ig .A. mai gépipari termelés kö~etkezté_ 
ha.boru. a;.Iatt. --· Az UJ epulo gyarak :µ1ar neni::?+:, <:ri a munkás_, ki 111ég nen1 1endeU{ezik saját 1U1:unka
centrahzáJta11, 11anem a .ny·eisanyag·-forrás- kör.:·:---: -· -zközökl{el, hog_) Iétfeimtart.ását biztosítsa-, kénl-telen 
nyezet.ében épülnek fel Szibéria, Ural Ukraina :;~\- ~-=unkaerejét áruba bocsájtani- a tern1előeszközöh:kel 
és Turkesztán iterületén„ · __ -;~:~-:_rendelkező munkaadónak "ag_yis a tó'késnek A ikizsál{-

A munkálatok alapanyaga termés~etesen ;:i'.f· :.:-niányolás fogalmát M a r x határozta n_eg é.s tudo
az acél_, n1•elyben egyelőre csökkent a termeleg,:_:~:-~~ _::-- án1osan Id1nutatita, hogy minden doJgozó értéktöbble
de 1950-re 24.4 mHlió tonnára fog emelkednJ>-" k --~:t Íe1111el, amely ug_y jön 1étre, hogy a munkást tová~b 
Ugyanez alatt az idő alaft a vegyiip:a-r tern1e„ :_-- ·dolgoztatják, n1int amennyit neki a munli:abér fejében
_lése is 50 százalékkal fogja fe1ülmulni a bék~-, , i~-ke.Uene llégezni~„ Tehát a -tei:m.elésből szá11nazó ha-szon
termelést„ r~~ ,. nak csak egy kis töredéliét adják a 1nunkásnak lgy 

A Sz;OV}etunió birtokában vall a világ fosz~: ,_ '.°-halmozódik mindig nagyobbra a tennel-ésből származó 
t:átkészJetének kétharn1ada, -ezért igen n·agy _ té- ~--- , ·.vagyon, vag,Jis a tőke„ Ezáltal a tőkés kiváltságos 
f,eJlel szerepel az ötéves tervben a szuperfosz- { :·--hehzetet biztosit magának, n:ieb-' n1ódot nyu~t neki a11a, 
fát .. gyártás„ En11ek évi term1és-e el fogja érni. _,~ J_--ho~Y f'gész életén át bőségben, gazdagság,Jan éljen Ez-
az 5 miHió to1mát, amH1ez még· 400. OOO t„ őrölt. ;'.- · szemben a n1unkás, 1ki egész életét munkában 
foszforit is járul„ A nitrogénes és káliu11108 mu--· {ölti el. a.z alacsonY- bérből csal\ tengetni tudja életét, 
trágyáknáJ is igen nagy f,ejlő-dést irányoztak ,;~\ mert kevés bérébő] nem tudja megvásárolni a néki 
eld '~ AZlikséges javakat Ezért van az, hogy a 1nunkás egész 

A-z 01rganiklis és 8zintétikus ipar a .szén.re;:~ 'letén. át állandóan nincstelens-é,gben, i·ossz lal{ásban, 
és pet1óleum11a támaszkodva uj nlüg,ya11ta. gu~;:-;Y~: - ~ián)os táplálliozáshan és 1nüvelet.Ienségben sínylődik„ 
mi és szintétikus texti<lgyárakat tervez Különös ' Ebből láthatjuk te.hát, hogy az uralkodó osztályok és az 
figyeln1et szente111ek a mesterség-e-a n1otorl1ajtó >>, eli1yomott osztáJyok J{özött az ellentét áthidalliatatla.n 
anya-gok elö.állitásának is„ mert - bár az :-::::;j Azt hiszem :ezzel világosan kifejtetten1 a dolgozók OSZ

u„ s. S„ R. a világ második legnagvobb petro~ ~f :(tál)he:Jze~ét Ezért fontos hogy minden dolgozó öntu
ieumter111elője - a kutak a háboru révén j,eJ.e1i: .,, datos és felvilágosult leg.}ell é.s hogy tisztában legyen 
tős káro1kat szenvedtek, s· az uj m,ez,ök (n1int .::~i- -uszt8.lyhelyzeté\el Me.1t még nagyon sok dolgozó k~-
pL a volga-ur:Mi) term-e1és,e még nem é1te el a \'iseli so1sát és ködösitett légkörben él Ezel{eti 
várt értékét. Ezért évi 900. OOO tonna n1üp,etro# a do~gozóliat is· Iá ke.Jf ne\elniink arra hogy szervez-
leun1 e1őállitását tervezik A müszálak te-rén is· ked,ienek és öntudatossá nevelődjenek, i1ne1·t csak igy 
nagy fejlődés várható; a béketermelést- ezen _a_ lálnak saját so1su1Jn1ak harcosaivá. 
téren legalább négysz·ereséte szándrékozzák ki- Batátsággal: 
terjeszteni, főJeg a viscose-vona!on 

Tekintettel Oroszarszág óriási kiterjedé'sü 
erdöir.e, a fának, mint szerves kémiai nyers· 
anyagnak kihasználá.sára is .sok gondot fordí
tanak A termékek között szerepel az alkohol, 
aceton és származ{;kai pulp és papír, gyanta 
és terpentin, sth 

Míg a szappanipa.r szépen fojlődik nincs 
adatunk az ofajok a keményített olaiok és a 
margaringyá1itásról, pedig ezek valószinülBg · 
szintén komoly teljesítmények, 

Ami az anorganikus ipart illeti: 1950-ben 
390-000 tonna marónátront é's 800 .. 000 tonna 
szódát szándékoznak termelni .. 

Hasonló fejlődés várható a gyógyszer-, fes-" 
ték-, lakk- stb iparban is .. (The Chemical Age, · 
1947 ) Pongor G. 

Nagyon megneheziti kiadóhlvatalunk 
hogy egy-egy gyógyszertár, ·aho.[ tPbb előfizetője V'~n', 

lapumknak, egy befizetési lapon hiild:iik be ellőfizetésüilret: 
Itt a lle-gnagy_obb baj az, hogy igen sok _esetben a pén~ 
1·endeltet-éséró1 nem is emlékeznek meg. Minden 
to~ azonnalli közlését kérjük 

PÉRCSI LAJOS JSTV ÁN. laboráns. 

A. Szo.c.iátdemo.kr;a.ta P,,ár;t 
kö.rzri-<>nti 9-V-Ó.9-ff&rzer;é8-rz

c..s<>ri-<>r;t h"'9-ff9-V-flf é.s.e 
Folyó hó 25-én délután a József-köruti 

pártházban a csoport taggyűlést tartott, melyen 
Dr Székely Miklós népjóléti államtitkár elvtára 
„a gyógyszerészet aktuális problémái" c'm~;1 
tartott magasnivóju el&adást A hatalmas elo
adói termet színültig töltötték meg az érdeklő--Ismételten kérjük a szakszervezeti tagOlkat, hogy a 
havi t_agjárulékot (1 for_inrt), ne a._ki;-a-óhivata1;:111~-oz~ 
hanem a gyógyszerész szakosztály enne.re VI. Eotvos-u 
25/a, a 32.9~7. s:zárnu csekkszámliár·a fizessék be: 

-----·------------. 
Bértablettázást 

keverést, őrlést stb.; ,kiszerelést vállal: 
PHARMÁC!A RT. IZABELLA-TÉR 6 
Telefon: 425-383, 425-3,84 .. 

dő szociáldemokrata kartársak Az előadáson 
megjelent Kőmives József elvtárs .. az OTI el
nöke és Gáspár Arpá<l; elvtárs, a MABI vezér 
igazgatója .. valamint Dr, Lukács Imre minisz
teri tanácsos A hallgatóság soraiban örömmel 
üdvözöltük a tudományegyetem tanári kar át 
Dr„ Lipták Pál és Dr M1zson:yi Sándor pro
fesszor vez;etéS'ével, de ott láttuk a napi~aj tú 
J<épvfaelőit is. Ez az előadás tulnőtt a r.e11des 
taggyfüések keretein és, ha nem is oldott, m:"g 
problémákat, mégis irányt rimtatot; .a. sz_cc1~.l!s
ta szemléleten kerBsztül az aktuahs kerdesek 
megoldásám. Az előadást vit;i követte és jól 
esően állapitjuk meg, olyan nagyszámmal ie·· 
Jentkeztek ka:rtársaink a hozzászólás1a, hogy a·z 
elnökJ.ő kartárs a beszéd idEJjét megszabni volt 
kényt.e1en. Lap:.árta miatt Dr„ Székely Mi~16s 
beszédét a következő lapszáill'lban ismer tet.i nk 
A gyűlést Győrbb ó Jenő elrvtárs vezette a tőle 
megszokot kör ületkintésseL 

S-gyi. 

·------
OXYCI D 
FLUIDUM 
ujból beszerezhetö a győgyáru

nagykereskedök utján 

Felhívjuk a Gyógyszerész Urak 
szives fi,qyel1nét arra, hogy a 
vé,qbélgiliszta, o.stor féreg v,agy 
b.á,nyászaszály megbefe,qedesek 
esetén eVíirt OXYCID kura 
fluidummaJ, illetve kupakkal 
folyta.ta.ndó; Szüksé,qletét tehát 
az Oxycid fluid nie,qrendelés.é"f!I 
e,qyidefüleg Dxycid kupckbol rs 
fedezze 
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A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szak-... 
szervezetének alapszabályai 

C) A központi 1.1eze,töség. 
17, §. A központi wzetöség a szakszerve-

2.etnek azon szerve, mely mindazon ügyeld:Y<in 
kötelező .-·röv•el <fünt, amelyeket a közgyüMs sa„ 
játrííaga vaigy mái! sZ<l!Ivek számá1ra -alapsza
bá1ys20e1 iilen fenn nem tart 

pooti veioetőség<ot rendkiVüli ülésrn 
hivni. 

D) A felügyelőbi.zottság 

21 §. A felügyelőbizottság felüivizsgálj 
és eUenfo·zi a Szaks7lervezet vagyonámaJk k 
lését és felhasználását, ]Yénz- éS gazdasági ügy, 
kezel:é'.sénl'lk intézését · ·.· .• · 

A felügye!őb1zottságn0k tiz rendé.s és négy' 
A központi vezetőség ta:gjai : wz elnök, 

1 ~s alelnök, egy főtitkár, két főtitkárhelyet
tPs, egy főpénztáros, egy föelll'lnőr és két ellen 
őr, ,két jegyw, két főügyész, két há1"Ilagy, 40 
központi vezetőségi tagi és 10 póttag, 

A közpooti vezetö11éget a rendes közgyülé·s · 
váJasztj1a a választható tagok soráJbóL A Szak
szmv;ezet álltandó fizetett aJkalmaizottai a köz
non ti vezetősiéo:l'! ·n annak egyötödénél nagyobb 
sz§mban képvis2lve nem lehetnek A szakszer-
vezet alkalmazott titká:raJii azonban .. amennyiben 
nBm viífaszitott tagijaii a koZ1p0nti veZjetőségnek, 
u o:v tanácskozársi jo•ggal hivatalbói vesznek 
részt a központi verotöség ülésein .. · 

p6ttagja van, aikilret a közgyülés a tagok sor 
bó1' választ.. A Szaikszervezet alkalmazottja 
fölUgyelóíbizottságruak tagja nem ll'thet, s a ~ 
ügy;előbizottSJági tag más aJapsrolbálysze 
tisztségeit nem tölthet be.. . 

A felügyelöbrmttság a maga kebeléből vác 
faszt elnököt és jegyzőt A felügy;eJ.őbizot.tsá~ 
tagjai tanácsková1si joggal nísztveszmek aJ .köz~ 
pont> vezetőség ülésein .. 

22 §• A felügyelőbizottság havonként egy. 
szer tartov1k ülést tar/tani &s a 8zakszerv•ezet 
gw~d'asági ügymen1·,tét és köny;V'Vezetésiét felül 
vizsgálni. 1 e 18.. <!. Az elnök a S·zaks~rvezet ügyeinek 

Ie.gfőbb in téző.i.e a főtitkárral együtt, a költ 
ségvetési km·etben utaliványozási joga van, bá:r
mikor pénztárv:i-zsgála:tot taithait: s az ügyvi
telt •ellenőrizheti A Sz<akszie:t'Vlezetet a: főtitkár
ral együtt tdjes joggiaJI! és felelősséggel képvic 
seli hatóságiok s által81ban harmadik személyek 
felé. ' 

Az alelnökök felválliva ruelyettesi,tJik az el
nököt annak akad!Íilym;taltása esetén 

A fötitkár a SziaksZj ·1rvezet Ügyv'itelének a 
feje, irányítja a Szaks:>Jervezet alkalmiiizotti ka
rát s az ügyviibelért felel&séggel tartozik. A 
költségvetés keretében a'l' e1nöki]<j0 U együtt utal-
1rány0"21ási _joga van és a Sz:akszel'.'VeZJet .wervei
nek hivatalból eJ.őaidója. 

A pémtáros relooata az alkalmazdtt pénz-· 
táros müködésének a sza!bá!yisZj ·r·üség s'mm
ponti áb61 va:ló ellenéirzéSe .. Az ellenőrök a S'lJak
i;zervezet ügykezelésének 1'llenőrnését végzik és 
osztO'mak a t>énztáros :f)01elósségében 

A jegyzó'k a közgVülés, k?·zponti vezetös~ 
üléseinek jegyzőkönyvét vezetik. 

A. főügyészek jogi tanácsokkal támogiatják 
a kö,nonti vB:retőSég mnnkiádát 

A háznagy n se;akwerivezeti s?Jékház f.s 
r'l!Véb helyi1ségek használatát, valamint gondo· 
zását intézii. 

111 .. [S A központi vezetőségnek jog-a yan 
t-eendöinék bizonyos résret egy<egy a sajáJt ke
be1:éből váolaisz:tott bimttsá,g-ra ruházni, melvnek 
az elnö1< V"agv az aielnökök valamrlvike. és a 
főtitkár hivabi,lool tagjai. Az ilyen bizottságol{ 
~.ltaJ i1ozott határozatokért a köz:ponti verotő
~ég felelős 

. 20 s. A központi V"ezetöség a szükséghez 
képost ·de legalább havonként e.gyS21~t", ülésiJ 
tart .. mely akkor· is határozatképes ha azon leg-_ 
al:\bb 12 központi vezetőségi tag vesz részt.. 
Ot központi V'e2letőségi tag ki'vánságára a köz„ 

A fölügyelőbi'zottság hatásköréhez tantozik: 
1. a pénz- és vagyo•nkiezelésnek bánnikor 

történő megvizsgálása; · 
2 .. a •számadási év lezártával az évi 11á,r 

számadásokna!k a pénzkezelésre vornatkozó ok'. 
mányoknak ós könyvBk111:k részletes megvir.a-: 
gálása. 

Az 1 alattiról ~tenkénJt a központi 'V'~e 
tőségnek, a 2 .• alattiról pedi·g a rendes k!özgyiü 
léSlllek jelentést tartooik tonni. 1 <.1 

3.. A pénztárnak havonkénti rovancsalása/ 
23. ,!$'. A felügyelőbizottság határozatát szó/ 

többséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az 
elnök szava· 'dönt. · 

Azok a tagok vagy .tag, aJkik valame>ly ha.·, 
tá.rozath<Jz.atalnál kisebbség1J:J1 •n maradfak, jo• ·· 
gosu1tak különvéleményüíket irás1ban a Szalosrer
vezeti elnöknek vagy főtitkárnak benyujtanQ, ' 
mely esefüen "'zen ügy elintézésére a központi , 
vezetőséget ~'haladéktalarrul ülésre kell ösSzé''· 
hivnL „ 1 

, 

E) Szakosztályok 
24 $. Azomors érdekü szaksZffi'verzi~rti tago 

ored!ménves egvüttmüiködiése cé]jáJbol szakdsz-
tályok alakíthatók · 

25.. $ A szakosztálvok szü.kebb gazdaSágí:' 
kérdése i-ket tm<lgtárgvalj ák, szakmai továbbkép-: 
7,() előaidá;sokat wndeznek és ügyeikiben döter- .i 
jeszttéssel fm'<l'ulnak a központi! vezBtőséghez. · · 

A smkosztályok élén kétévenként válasz-; 
tott szakoszibályi v;ezetőség áll, amely a sajá;t ik~.:.. 
beléből elnököt, alelnököket, titkárt, jegyzőt es, 
háznagyot választ. · ·:; 

A Szakszervezet fontosabb ügy,einek megc 
tárgyalása a szakO"sztályok összvezetöségi ü1é-. 
seire tartozik, melyeket a K V.. a szükségheZ 
\képest, ai~ negyedévenként legahíl;>b egyszer ta« 
tvzik összehivnli. · 

F) Helyi csoportok 
)' !26. §.. Székhelyen kivül fekvő helysége~berri 
f,~elyeknek ter~letén Jegaláibb„ 40 ta~ laki~: .a 
Szaksrerve2let, rlletve annak kollpol'.ti vezetős~

!3 ·· hi'.lyicsc;portot alakíthat. A hely;icsovm:t ku
,,~~ alapszabMyt nem alkothi:~' ha1y~m ;i-. S~~-· 
!izeI1Yezet alapszaibálya] alap:ian feJti ki müko· 

idését ' ' .. ' 
\! . A helyicsoport kétévenkent ko2lgyulest tar~, 
,·1etáDgyailj a a csopartvezetőreg. j.ele.n'tését, .. h;iita 
>roz a felmentvény do\gáiban es UJ vezoetoseget 

álamt. k 1 2 1 A helyicsoport ,vezetőség<;,: 1~l;nö , "--;-- a· 
elnök ti.tkár pénztárns, ellenoo", ,Jegyzo es 3---: 
9 ve~t&.égi 'tag és 2- 5 póttag A közpon~ 
Ve'Zetőség kötel1's ,a helyicsoport ügy.kezelése~ 
1 · alább hat'hónaponként egyszer felül<vizsg:íim 8T A helyfosoport a Sz'.'kszenvezet. szer~i:]n~ 
)tatározata1t. az alayszaJbalyok ker:eten belul ko· 
.·vetni tartozik. 

f VL vegyes intézked!és.e,k„ , 
'. 27.. {!.. Amennylben valamely ~z~osz,taJy 

vagy helyfosopmt a •S7lakszervezet celJ awal . el:· 
Jentéti •s rnükooé\!t fejt ki és. hatáskörét_ t1Jll~~1'. 
.µgy a szakoseitál:i;. :'agy iu:.1y1csopo1t n;uíkodeset 
!a központi vezeto~eg feMugge.szthet'ii es __f~losz. 
'Jatásárn vonatloo•zolag a rendes kozgyulesnek 
e]őte,rjesztést ,tehet. 

28 §. Amennyiben a ;::;z~~rv:ezet ~em, a 
>szak@e1'\ie2leti Taná"s. \)c<5jlk1t\l21~e1~ek es er 
~ keinek megfelelő modon m~o~ne~, wgy a 
Szakszervereti Tanács :flelügy_eleti Jo~ganak gya
korlását akadályozná, hatarozat::mak , eleget 
·nem tenne, ugy a Szal<srzi.~1vezet1 Tanacs ta
nílosülésl határozat alapjá;n a Szai~szerve"'etet 
,tagjai soní:ból kizJárhatja. Ilyen határozat ellen 
llll.lasztó hatály nélküli :fi~llebbietzJéimek„ vall , h;
lye a Szakszerwezeti Tanacs kuldottkozgyulese
lwz„ 

Budapest., 1946. december 16 .. 

A Magyar Magánalkalmazottak Szabad 
Szakszerveze.t:e 

Kertész Miklós s. k. 
elnök. 

Köves Andvás s k. 
főtitkár. 

Szakszervezeti hirek 
Osztatlan munkaicÍő„ Egiyre több vidéki ,városbó~ ~r

keznek ill:ozzán!k olyan pam:a.Szoik, hogy a ~~:gyszert~1~~·· 
bfull nem tartják be az osztat~ani nyolcórai ;i:nunikau:1.~rt, 
Az alkalmazotrtak ill.'Y<>lc óir:á.t dOlgoznak ug;y~an, de k~t
órai ebédszünet rneg·szakitásáival. Pedig tudni~ ~e~! ~n~ 
den vidé!ki gyógys~ertá1·tulaj<lon<>snak, ~-ogy epüllo ni~1n 
de...'llokráciánk egyilk: :l~komolyalb!h v;i;vmanya az osztat_ 
lan nyolcórai mi!Nlk:aidő ü~ekbeni, hivatalokban, 
gyó:gyszertárrukban„ De ha ezt a munkaadó~ ne~ aka„r
"ák tudomásul venni, ott vannak a munkavallalok .Eleg 
J · k h ek . m.1nde-erősek hozui. a szaksz.erv~iZete , ogy enmi a 
"tt !fogadott dlöntrésrnek érvényt is szerezzenek. Csak 

nu e ...... n" 'k 
ennek elintézése után Vehetők ,~kintetföe, a .i.ui1ora1 .~~g-

felelő megilérítk.sével, - a fidiék.t vistZon:yla'tb~, a ktil.~ 11~ 
b .. " ~.0„ ges" z1séJmii·O"l71i szemporutok :Mert etTOl nekunk 

ozo 1n1. ze :c.·~e,„ ". I)(. „tf 
0, ...,...""·ze~·észek.nek soha, .semIDi !körülmenyiek ozo . 

gy e.J"' ' ·.•. . (sz.) 
sem szabad megfeledkemunk„ . ' 

Szakszervezeti megbizások.. Felhivjuik. azokat a 
szak.szervezeti vagjainkat. akilk a feI.srz:abaduliás óta bár-

fil fol amatos jellegü munkára. megbizatást nyertelt, 
m yen y '.. , , , , tt . 1· , 8 áia 

ob' '[ elüket felullbuia1á.S viege JU lU!S: ·- n hogy me= izo ev "'lrt 
mut~ssáik ibe a sz:akE;z.e1vezetberu Minden :rége~ ;r1a, r ~tt 
és a jelzett határidőig be nem nu1tatott megib1z'OleV'el e1·· 

vénytelen. . „ 
Az Aratási ünnepélyt azért kellet bi,zonytalan idore 

elhalasztanumk mert minden jel arr:a rm~ta'to~t, lho~~' 
k anyagi ~kei:-ét nem tudjuJk biztositMlll„ Mar pedig 

anna , ·· . j székházának fel-e:z:t a mulatsal_{ot Sz:akS1zierver..etfunk. u .. . 
épités:ére terveztük„ E1z· a nagy cél nem merulhe~tl el 
a te1jes a:n~wgi kl]darcban: Lgy tö1t~é\nt'. h-0;gy a kir;;:o-

t .A·vo'k ,_ J·egyek birto'kában ehhez. a meg-0.1 iws· 
mo t me5ul ~ . 1 l"Ö 
hoz [(ellett fo[ya1n-0dnunk. Niem számoltunk az.za ~ ~ -

, . . . k h' \€igen "l énn;vel hogy szakszeJWezteti ·iagJaln a o , ' 
ru in · „ • „ 1 k · tudnak . , okadlkán" nemcsak 1}cl). te ezn1 nern , ennyIIe ,s , '! · s n 
d:e ~g a'J·e:gyüket i'Si nehezen \birjiá:k iID~gva tani ze·1·~ ·

m .. „ • messze al_ csé:re a segitség nem olyan sut gosi,, ·-~ meg .. . 
k , 'tkez.t:-t&l, -· hoO'.y ez:zel az eszszer. u .eJlihalasz .. 

Iun az ep1 eö • b' , „. 't J '1 
d t . él ínré:l SÍ[l(eresebb eler:esie szo ga -tással ne az, ere e 1 e iJil . · , _. 

61- • 'llirég rukkor is ha a juliws 28-ára terv"'ezett Ar.atais1 
n '-, .L1.L ' uil •- • t tuduník ~P-n-ünnepély helyett csak Sz.üretl .m ai-;:;a1go 
dez.ni _ szeptember elején. 

Az uj kollektiv-szerződés megkö~~e _temi~szetesen 
szal~'zervezetünk .gyógyszeréB'Z-szakosztalyat is 1.gen 1ko
mol an fogl~lkoztatja Már 'étintkezlésbe is lévtünrk az 

J ~ •. 1• ·"s J'ogász: szaikisr.e1 vezette!, hogy az orvos-, a me1nu '-- ,.,. a . ,_ 

VAJNA ÉS TÁRSA -
gyógyárunagykereskedé~ ~~-~

Budapest, u., Wekerle Sindar-u. 11. 1e1.: t25·974 

Anyarozs9f 
Kőrísbegarat 
Hársfavirágot 

V E S Z 0 N K 
Pipacs virágot 
Ökörfarkkóróvirágot 
Beléndekle11let 

Nadrigulvalevelet 
Menthalevelet 
Pemete füvet tbolyho•ut) 

' 
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augusztuí'\ 0l.sej0n életbelépő fizetéEeket össz-_eg~reztc.~
.sük a n1ás p~lyán doigozó fÖts1'.\:o át vé,i{zett e1 telnliségi 
n1unkásokéval A jogász_szákszervezet vezetőségével 
má1 tárgyaltunk, _ut1ána az_ orvoSÓk és mérnökök kiikül
döttehel is értekevünk. Ai úss·zehainigplt_ és telljesen Uá_ 
alakult 1:€ry;ve1 ke1 Wünik azután a Tendes szolgálati uton 
a Szakszervezeti Ta11ácshoz. Intéző bizoÜ;s~gunk Hart-
1nann Tivadar és Somogyi Bámdor kartársaikat bizta 
meg, hogy az előzetes tár:g;ialáJsork után az uj ko!Lekth
sz0rz.ödé;;t az intéz-0 :binottság, illetVe a 1nár nÍigyon 
esedékes tag'gyülés elé terjesszék Te1 mészetesen ugyan_ 
ebben a keretben megindultaik a n1eg:Íel1elő előn:iunkáJla
tok a gyógyS'zert.á1i segédmunkások uj kollektiv bérének 
:rendezésé1~e is Ezen a vonalon részbe.n a vegyipaTi 
n1unkások, részben an~ a'bzakSze1vezetürnk uj szerződéS'§

hez kell iga~odnunk„ Aszerint, hogy labo1ánsokróI; teeh_ 
nikáik1óJ, vagy pénztá1osnők1'Ől és t.aka1itónőkröl van-e 
szó„ Még~ mostani zavn1 os és eli.nt1é·z.és alatt lévő !h:ely_ 
zetben Í'S felmerült ruu1iak szükségs:t..erüsé,ge. ihogy aZ elő_ 
lrész~tő-bizottságha a segéd1nUITTJká:sok ].;fö.z:ül is kijt4ölje· 
nek '\'alakit (s.z.)' 

Utazási kedl-ez1n~ny A.7. M, M. S·z. S,z rend~1ke-1;1ése 
é1tehuében az üdülési utazási iked~ ez.n1ényben c~ark olyan 
szakszervezeti tagok rée,y,sülhetnek, kiknek összjá1and6-
sága .a 770 fo.rintot meg ,ne:i;n haladj.a„ Ezt te1 mészetesen 
tudon1ásu1 ke~l ven111Ü!llik, de vitáiznunk ezié1 t szaba.c1 Meg 
szaibad és 1111eg is kelll emli!tenüruk azokat a panaszokat, 
1nelJ0k e hatá1 oz:atra ibeérkieztek hoz1zánk. Még iálláist is 
foglalhatunk, ha ug-y látjurk, hogy ,jogo1s pamraszokról, 
sőt igen gyalnan '.5'Zf>in11-eh:áJ.1~ásokrÓI va.n szó„ Mert egé_ 
szen bizonJ os ho~ itt valanii IDncS' egészen i·endjéin 
Vegyük csa1k például a ini szi1ik1mánk11t Miért nem jo_ 
goSThlt: ,e1re az utnzási kedvezményre az, ak'1. harminc 
éve m-egt-izakitás nélkül áll a tár.a rrielleitl, mondjuk, há_ 

............ „ ................ „._. ... „„ ....... _ 

Áfonya bor 
Asthmolysin inj. 
Posterisan kúp 
Posteriso'n kenőcs 
Alsol crém 
Tinct. Ferri Athenstaedt 

cum et sine ars. 

rom gyereke van és ös,szfizetiése 860 fo1iut? ne .·:'--
1- · h . _ - , ineg 

... 01 is, ' a nn:e6ell gye1m1eke Kizárhatjuk-e .,. ~ 
k t. . ' - 1-Z-ikf!' 

a1 arsa1nkat, vag,~ családtagjaikat az őket, · „: 
e ·11 1·· t · · .Jo tn g1 e o u az:a:s1 kedvezn1én} bő1? N1agyon jOll t' 

h~g~. bár::nely pályán a kollektlY-szer:ziídés .ma 
bere, -. ~-tt, ahol ~iug1ási le!h-etö.sé'gek m:'incsenek, 
e_ sak az ido.sebb u1unkasokra , onatkoziik Ez pedi ·. „ , „ g'a 
lobb esetben igen ikon101ly, főként üsali:'íill c.lkX.t..o.1ezet 
get jel,ent.. Az sen1 egés7...c-:n 1ninde-gy, hogy a:nn~k .a 
forinté1 t dolgozó g} ógs szerésZinek csa1k 'll1agár·ó1 -_k 
gondoskodnia, yagy többtagu családjáról. Egy pfu.: 
és egy ikar;éj ken1 é1 kevest>hb, nlint allnak négysi:e 
Ne büntesisük t"ehát a családot Ne ihoz·zunk törvél:t 
gy;akran n1á1 féHg-1nelldig IH e g i ok ik a n t' ~ .. 
k • , • k . m 
as nyara~asanai inegnehezh;és'ére. Még ha ez ne· 

csak a_ 1ni szalu:;ze1 vezetünk IE,ndel,kezé~e, hanem ál 
nos szaksze1vezeti utasitás„ Viz:sgálják meg az il1~ 
sek ennL'k a sul1_o~~'fU1 pannsz,olt ügynreik szociáli1S ~ 
kozásait €„ 'áltoztassanak rajta Sü1,gösen, mert e 
Jik a nyá1, vége lesr. a· szabadságoiknnk és ki fo:g de··; 
hogy ígell soknn cs:i~k .azé1t n1ar1ad'tak itthon 1a i· · 
pe-s.ti lakásükb·111, 1nrrt ne1n 'olt pénzük utikö1tsé . 
Népi de1nák1áciárnk Jpg;:o;ajátosabb tulaidonsáiga. éD 
a rug3lmas$ág 1-Iogy nem raga:,;zkodik az h ott;, s 
árta1':n1ns hetül1;ö.z, a~niko1 a ko„r és n szoci.áUs iklövétél 
mények n1ásfelé mutulniaik. (Sz;f· 

HIREK 

Ha vala.ki régen járt 
az_ Eg~etemi Gyóqyszereszi Intézetben, még 
valtozasokkal ~alaU;ozik A! M ozsonyi-inté 
nemcsak befele, hanem külső lmegnyilatkozás 
ban is egyre szernléltetőbben közeledik e 
komoly_ hiv~~ása _betöltéséhez. A eél az, hogy 
tanul?-if.iusag n;mdent megtaláljon, amire 
csupan tanulmanyaiban, hanern künn az él 
ben, külső munká;ában is szüksége lehet, M 
amiko_r "; _lép~sőn fölfelé haladunk, drógok szin 
foto/wpzait lat7uk, - ezeloet most át is le ' 
;;iúí:gitani Fönn a ma rnég 1wm telfes <ísván 
gyu7temenyt, -;- ebber1; ma.idnem minden, a 7.eg 
tavolabbz gyogyszereszi. vonatkozásu lísvá,ny 
megtalálunk. Ami ma még 'hiányzik, azt az in ·· 
zet igyekszzk bes:e1 ezni Igen érdekes az inti;; 
zet pomba-gyüjteménye, í:Jlyan 'élethü megmi'llJ.; 
tá.zasban, mely kiválóan alkalmAS az ehető 'éS 
m,ér ges gombák tanulmányozására és felismet'<'
sere. Maga a laboratórium egyike Európa le 
modernebb, legtökéletesebben felszerelt tmun 
terinérl!ek .. Ezt lényegében má,r azelőtt is tu 
és ismertük Ami azonban ujitás.: na9'1ke~nél 

ko.dáttan 
fnenn'Ji&ég-6.en 
ka~ató. ! 

edén?fekben !Preparált dr 6gok gyü_itemé 
M aganak az egész gyü.iteménynek kialakít ' 
csak most \van munkában .. A különböző jris 
leszakitott vi.rágzó vagy zöld növényeket ·n . •• 
áztatják kénessavban, hogy megfelelő előkésziti!~ 
után rézgálicoldatban állandósitsák Ktir, Jwg11 

. a virágok piros szine a rézgálicban megfakul;, 
de példtiul a sárgrL és zöld szinek élethwen uneU,'.; 
maradnak„ 

...... „ ....... „._ ......... „ ... „ ....... ...: Minden \tökéletessége mellett is, 

nyí-intézet az állandó fejlődés képét mutatja 
A.z állandó miunkáét. Mintha tanárok és twnit
ványok tudása és tudnivtigyása fokról-fokra 
épitené ezt .az intézetet a; gyógys.zer észi lxudo-
inány fellegvárdvá. (SZ) 

Nyugdijintézetünk végleges életre k-elté.s~re nyilván 

3zé1t ne1n jelent 1neg 111ég a minisz~.eri iendelet, inert e-1; 

'·is ö:;szefüggé::>Uen '' nn azzail a 1endelette1' ezCttel, n1ely 
>a· jogrefo1 n1ot S?'.:tbályozz.a és most kerül a szakn1,a elé. 

A N~ ugdijinrté:Zet megalakUilását és m:üki.idés-ét ugyanis 
<·a J.egközcJebbről érinti a közületi gyógysZerlá1-ak elsza

porodása. ÖSIS·ze kell_ eg~eztetnf bizonyos !Sze:.npont:okat. 
,„ .. Nem \ alós:züJ.üt:len, hogy -eilőhb a g~ ógy·sze1 tárak hely
·,::,.-.zetét 1endezik !és csak azután ketiil ,iso:r nyugdij'intézie„ 

tünk1 e. (sz..) 

Gyakornolcképzés. Julius 27-én délután a Muzeu11L 
kö1uti J{éniiai-intézet 'tantermé'beI1: naig~1jelent6::1égü vita 
z.ajlott le a gyógysze11észképz1é;'3'.1Ől Az eg.ész anyagot 
·é.S az ez-t mege!Ö;i::Ö' c1őadáist, szal;:lrnpunk legköze1ebbi 
szá..--nában az ügset 1negill<eitÖ tárgyil131gossá,~g~l, majd_ 
nen1 teljes tB1 je.deln1ében is1ne1 te-i;jük Igy óhajtjUJk tájé" 
'koz,tatni vidélú kartá1sanikat is, .aki:k niern veh(~ttek 
részi a Magy·al" Gyógysze1iéS"ztudD!mányi Társas.ág pén„ 
teJ;:i előadásán és D&.'11 s-zólhattak be1e a gyakornok-k.fp-
zés virájába. 

ADOMANY A GYóJA .rAVARA. A „fe
. renc József" keserüvi'Z forrás vezetősége a 
gyógyszertárakban for galombahO'zott kes.erüv~z 
után 1947 április hónapban 138.-, május ho
napban 27.- forint adományt küldött a Gyógy
szerészek Orszá,gos Jóléti Alapjához,_ 

Szérumgyártási eng·edélyek A föld.nlivene·.sügyi mi... 
nü:zteuel egyetértőleg 104.2l8/lt947 szám alatt ideig· 
1enesen a v'1ss·zavonásig 1negengedte a l\íag'ya.1 Oltó·~ 
nnyagterni~lő Intézet iés BaJctokémia Szérumle1n1:lő 
Szö\etkezet Köz,ös üzem.e Rt.-nek (B'éké~C$aba, Aindras_ 
sY-Ut 14 ), hogy sertésbőt és lób-ól scirt~sor:bánc e-Heni' 
8zé1 umot 1termelhessen 1&; azt for,gallom1bahozihas>&a. -u gy 
a lóból. 1nint a se1tésbö1 ter1nelt sertésorhánc ellem 
szérum fogyasztói á1a 100 kcm-kén:t 14 40 forint, 
nmelyhez az .edén;yzet és a .csomagolás lönköltsé.ge, vala .. 
mint az é1 vényben lé\ ő forgalmi ·adó és a postaik:öltsé:g 
loü!<in Mszámitható. (104218/1347. ~]L 2 F, M .. sz,) 

A föld1nil;elésügy'1 uiinisZtex a uépjó1éti miniszterrel 
e;{yet.é1tő1eg 1'04, 2r2/1947. F. M sz. alatt ideiglenesen 
a , isszavonásig megengedte d1 Benedek László Sz11Srum·" 
te1·melő Intézetnek (Budiapest, X, M.áz.sa_tér 1J5.-:---6.) 
hogy baromfiikolera elleni szérumot iés baromíi~ole~-a 
elleni vakcinát term,elili.essen . és forgaLon1bahoihaE>son. 
J\1egengedte továbbá, hogy baron1.f1ko:l:era elI-en.j csapa· 
dékos védőoltóanyagot k:isérrleti eéJo'kra termelheSJSen és 
azt dijment:esen hozhassa for:galomba. A -lba1on1fikolera 
elleni szérum :fogyasztói ára 100 kc111 .. kiélnt 8 forint, a 
bai'űn1fikolera elleni vakcina (huslevie.stenyészet) 10 

. k~in-es pedlg -.60 foiint., amel~·hez az edényzet és 
C·somagolás önköltsége, va:Tamint az éryény„ben lévő for. 
galmi ad-ó és posta'kölitség kÜI'Ön felsz.ámitható. (104.212,6 

194 7 IIL 2 F M .. szi."Il.) 

Adományok a 1\-Iagyar Gyógyszerésztudomáuyi Tár
, saság részére E laip hasábjain kartársaink. gyakran: ta

láJnaI.: a Magyar Gyógy\Szerésztudományi Társasággal 
·fog.lakozó köz1eményeket, u:gys2fuitén fellüvást a -bel<é--

jgj 

pésre, valamint a '"Iáraasáig anyagi támogatására, ami
vel vége1ed..'11énytben saját jólfeillfogott é1·-dekeiket is 
szolgálják a K:artársak ősz.inte ijrömmel érte3ültünk, 
hogy a Török~Labot gyógyárun.a.g'ykereskedés ~s vegyé„ 
szeti gyár r. t. és a gyár üzemverebő mérnöke, Q.t Han_ 
tos László egyenként 200 f-0rinyot adományoztak a Tár
saság nemes céJkitfu~éseinek megvalósitásá1a. Am~kor 
ezt a szép gesztust hl1.ül '3.djuk, tesszüI~ ezt :ablY1n a 
ra'Il·énJ !Jen, hogy kaJ:társaink és gyógy,szer,,egyésZ~t.i 
gyárak Itövetik majd a példát és adorná:nyaikkal segiit.
ségé1 e lesz.nek a nehéz anyagi helyzetben [évó s a kül
föl<lön is elismert !és becsült Magyar Gyógys.zerés'z.tu.. 
dományl Tár sasáignaik 

Beszéljünk magyarul. Sz~Zervezetün:khöz a kÖvel
kező átirat -:éi·ikez.ett: ,,X. Y. urral m'agiántisztvisel6i mh 
nőségben munka\'iS'Zoniyt óhajtunlk létesiteni." Az1~rl 
talán egés·zen igy ~gsem leihet, 1.,egalálbb há-i:on1féle ke~ 
v;ésbbé magyartalairn, igy eJf0:g:adhatóhb fogalmazást iJs1

..: 

n1e11Un:k Hogy ne is beszélljünk a h~giegyszerfübbről, 
mely k1érri X„ Y. kik1öiz.vetitését.. P~dig nii :még a „rkiköz 
vetité'.~;" klfe,iezésre is össze:i.Wkódunk É11pen ezért, Ie· 
het, hogy 1bennünik van a :Juha, unert még- senki:vel sem 
óhajtunk - munka:vfszonyt' lé'-vesiteni. (-ely) 

M. F„ I\.özség.esités: ]jsmerjük a Székesfőváros köz-

l'légesttési te1vezetét é..s abban szó ~incsen olyan meg

szo1itásokról, auiiket kartá:rsam fels()o101. El1lenben kife

jez.etten benne van, hogy a S1Jéikesfőváros a. kőzségesi'tés 

esetén fenn kivá:nja ta1tamii a jelenlegi hatóságii kere~ 

lié::;:ben lévő gyógysze:i.'.tárnk- alkalmazotti fizetését„ T.e"I

m.ész~tesen a minde111ko1i komektlvs1..e1ződés figyelemibe 

\ételével. Esz.eiriin't 1uér: a községesitett gyógy,sz·ertár ~e

zetői járandósága sem y.oJna: lke~esebb. a hatósági, kCz:e_ 
l1ői fizetésnél .. Iink:á:hb ilibb Ak1 m-ást mond, az; vnµ:y 

téved, vagy igy próbál Iázitanl a iközségesiVéis egyre 
kö,z.elebbi rnegvalósuJása ehen„ Mi viszont csak a pus·zta 
t•ényeket ismer.te'tjük, anélkül, -!hogy eléje vágniámrk a 
nép Jóléti! miniszter rendelet-tervezetének (sz.) 

L B„ Sátoraljaujhely: Névosere tJö:rtént., tanuljunk 
be:őle !és „n;.ásk()r" irj:u..ník: ·olvas'hatóbhan. C·~a·k a sz1er
kes·ztő1k gy6g)-!BZerészek. ikiadóhhrata:U tisztviselőink nem 
érteno!?k a. 1ecept;-0Ivasáshoz. Igy történt,, ihogy Lá;;:,zló 
helyett „l\láskó"-nak irtwnik. ligié.T-W.k. hogy tnáskó Lász
lót irunk, de· Lás·zló kartársunk máskó ne i1<j.a ugy u ne· 
vét, hogy l\-1ásl{Ó-nak olvassuk Bizony, kartárs, sok 
cikk csak azért nem jelenik ,meg sz·rukl'apunkban, mert 
egyszerűen képtelenek vagyunk elolvasni. Pedig m1 m,ár 
jónéhány hleroglifát mie:g[e:~ttünk él~t:ünkben. (sz„) 

Dr .. N„ A-: Nádas LaJos el\tá1sunkat va~amennyien 
ismerjük, .érté~eljűk, szeretjük -l\1ián: elment a ké1vény 
Rákosi elvtáTshoz, -az ő süigös hazakei:ülé1se érdekéhen 
Tudjuk ,az't IS, hogy az erni-gráei-ó:ban együtt volt kint 
Ráko·si, SZántó Zoltán és 'V~a:s Zoltán elvtárs:á'kka11

. Csu
pá:n ar1a vonatkoz.óiia:g il{ér:ünlk fel1viláigositást Nádas 
elvtárstól: mlért kel!l öt kikérni? miért ne-"11 jöhet haza 
akkar, amikor akar? - · (sz„) 

Zs„ p,. B„ Tab: Erős a gyengének, de az erős bi1rja 
öreg IJil_}ás k.ar'.tál"'.s élvezettel! szi\·ja. A gyengiék eltoljá:k, 
néznek, •Ö-sszes1agna:k Én meg is 1köszönö1n t\abi 
kartársunknak (sz) 

L 

\ 
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lfj P 1.: A GYóGYSZERlllsi -----„··-::=:::-:=-~-~---~~ 
'
- . _ ~ . .': . MBgnyugtiatlak, hogy minden !koruob., =--/ 

c1hel"ezk d I t -~ Ati:uház-hatatlansa'g·, r 1, - „ e e.s1 e11e őség:nél gondolok iád. Számon tat ta· gaza ,an kartá1 sunkn"1k, hogy 
ak -4-~on 'ag.} ok, hogy kieineljelek jelenlegi l'OS'SZ hély.. ebben szal~~e-r vez,etünk a leghatá1'0zottabbau állást fo 

zetedbol De amiről n1s • }alt„ Az-t lI,Ja, hogy 1:aJóban szociállis:· i·endeLt ak .. ·.g.~.-::-.·-~-
-- • „ „ ..: z, az .meg csak te1 v és még ineg- , . ~ cs a 

kozelltoleg sem, ol3 11's1111, amire kolll· olyan e'p1'te11·1· lehet gJ<ogyszertárak átruházhata:tlanságán épülliet f 1 - :: ~::· 
l "b k" • · „ • e· Mert. 

V-annak ~nberek wkiket iko"zele'b aka nk h - ua a i ozsegesHunk e;s kö2rü1etesitünk l . . ,. ...,. ru , ozni ma- • . • ·1a a regi gyógy~ 
guk' n-ld1oz Ninc.s sok ilyen, de te ezek l\iözé tarlozoi,, Alcla ~zerta1akat az idők végtelenségéig adják, veszik, Ö~ök:'·;·" 

e1iek: vedd ezt igy tudon . 1 hk, cseTeberé'lik , Nen1 !hiss1Zu"k, 110~ a k.ó„„u„.ia .i-:.:·· - •.•• -:-:: 
_ iru;;u e.s :hidd el, hog:J' nem , k ~... ~"' w INr""' 

feledkezünk rneG' rólad H ei··-· b „ vceny enne a vulóban sorsdöntő kérdésnek gyo"lceres. ·.>.'.· .. • .. '-... •.' 
„. „ , '=' ~ a oo nem, uz ru,J, inast iké- el szulo - iu;t'.ézésétől megfe]edl,ez11e'k. . .--\-'-' 

gyogyszc1 eszi 1endelet igen sok alkalmat tere.int ~ (sz.) -
majd kart~1saink foglalkoztatására (sz) 

B. l{. Tájékozatlanság: A mu-Úkás .azon dolgozi:k, 

hogy inegértsük ;egyrná.st és nem az·on, hogy eHeufei.léit 

be~-ek-etit.:.e a mllJJltaadóná1, Ez a módszer is,meretlen a 

szakszervezet és a i11uMáspá1t~ok életié'ben , Épp,en 
ezért bátra:n üzenhetjük: ios.szul táj1é.koz.tatták, ,Ezé v:a-
lak1 kiL~Uálta„ Ez nem tJöi·té.uh.etett , · meg,) va1gy meg a 
felsz.a!Jadulás előtti időből szármiaziik! (sz,) 

B K„ Tagság.: Ha a kérdezett kartá11snak van va

L,~rni kis„társa:s vegyJüzeme"' de emellett egy gyógyszer·· 
tar fel-elos vezet"· · - ~ iOJe LS, nemcsak jogo:s sz.aksze.rvezeti 
tagsagi a, de kötelessége iJS, hogy be~épjen gyógyszerésiz:„ 

s~akosztál;yunkba M-egfelellŐ munkak1ö1.rel egy munkáS 

ket szaikoszervezetnek is tagja /lehet l'Jyenkol' a s~k
\S~z..e1 vezeti di jat a fizetés arányábai!l: száimitjáik, esetleg 
;k.ettéoszljálk 

F. K Sáta: A ikéidezett előiratok: 
1 Vaselin bromatum: 

Rp Nat1 Bo1acic 
Vaselin fJv, 

2 SJr Calc. hJpophosphor, 
R~ Prochinin 

Acid mur. conc, 
Feri, Lactic. 

. Calc !hypophosph 
Mang, chlorat„ 
Aqua dest. 
Sa-chatu1n alb, 
Tinct StriO:h!Il.i 
Aqua destl11 

gr, 10 .. 0 
gr, 90 0 

o„ KI 
gr .. 
gr·„ 
gr 

1,0 
5„0 
50 

gr, 15 O 
gr. 2.0 
gr, 400. 0 
g• 500 .. 0 

3. Syr·, Calc phosphoric„ Co-nl!P: 

gr. 15,0 
gr„ 57 0 
0: K: I: 

Rp, Chlrúu nov .. 
Acid mui ,conc .. 
Calc phosph.or, 
Acid„ mur, conc, 
Aqua dest„ 
Ferr„ La<:tic 
Manigaru., chlorat 
Aqua dest. 
Sachar, alb, 
Aqua de_.t. 

gr. 
gr·„ 

1,0 
5.0 

g1 35 0 
gr„ 30.0 
gr. 100.0 
gr·. 5„0 
gr.. 20 
gr„ 300 0 
gr 500·0 
gr, 22„0 

Tiszt,eletpéldán.rok: Lapunlk: 10, számához befizetést 

lapot mellékel1tünk. Igy történt, hogy ez a befizetési lap 

még a 'c:iszteLetpéldánJ okból sem maradt ki A kiadóhi_ 

vatali ad~nini:sztt ációnak ez a tulbuzgósága 37.on:ban 

nem jelent semnii váltüzá<st a tiszteletpéldányok küldésé. 

ben. Akik eddig igy kapták a iap9t, azok ezentul is meg 

fogják kaDni 

Helyesbitéi:; ! 
szertár (Szü:lhok 

Ér-tesülésünk .szé1 int a Kőtelki gyó ·~< 
n~ .. ) '1nár több, ,mint egy éve mü.kíöi[', 

.. :4- Dv?rá,k-féle szabadahnazotJt o.sztó kupsodró_ k&:.->. 
i;~ulek gya1 tas.áihoz és eladásához pénzesLársat k resek '·" 
Cun a kiadóhivatallban e · 

Szikszón reáljogu gyógyszertár eladó. Érdeklődés·~, 
Rimai Béla gyó:gyszerésiZJ, Budapest, .X, Hungá;r!S:~' 
körut 16, 

,,w 1 L U R'' töltött szopó 
óvszerek. ' 

forgalomba hozza: 
WILHEIM ARTHUR , ,Heliojs" kötszer 

egészségügyi cikkek vállalata 
Budapest. VI., Gróf 'Zichy .Jenő-u. :~7. Tel: 123~867.,': 

Gyors és pont-0s kiszolgál3.s. 

~---g~~miázá;t:t~;áiá~·i ·~á1l~~l-gi-·o"'.". g_y_s_z_e_r .-. s„z_a_s~z-ok_a_'. 
.sos d1:1iert: b1uttó üssze.g 4 sz'ázalé:Jcáiért C1m A kiadó· 
hivatalban 

. G:_Yógyszerész Urak! J1ellenleg Dunátw:ün edlé!niyeket· ? 

sz1.g,nalo~'; majd inegJek torvábfb Kér-e1n julius lO~ig 
feltietJenuC a mu1nikaJe-hetősiéget ,·elem lev~élbea:t (köz6lni. 
Murnkán1. szép, jó és ~e:ális áron alapszilk„ He:gedüs Jisit-. 
v.án cimfeötőm~ster, ZalaegeT1s;zeg, Eerz;sen:yi-u„ 4 . 

Megjelenik ha vonta k;é1tszer. 

S•erkesztóség és kia~óhivat&l: 

VU, Akácfa_u 45, L 2. ··~ 

TeMon: 422-140 .. 

Hivataros órák: d u, 4-lHg 

Fel@!{;< """'kesztó: Felelős kiad6: 
HARANGISANDOR 
To!e!on: 344-.'lll. 

SOMOGYI SANDÚR 
Telcion: 13&--34>6 

SzexkesM!k: 
MÁRKUS DEZSö SZÉKELY JENŐ 
Telefon: 422-140. Telfilon: 162--81i6 .. 

!m;ptullo.jdonos: 
a M.. M Sz, Szakszervezet Gyógyszerész szakosztálya. 
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A MAGY Alt MAGÁMALl,<ALMAZO'fTAK SZA.ltAD SZA1<SZERYEZETE 
GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁHAK fillVATALOS LAPJA 

Székely Miklds népjdléli államtitkár 
beszéde 

a Szociáldemokrata Párt Központi Gyógyszerész Csoport gyülésé11 

n:.ed~es Elvt-ársak, tisztelt Elvtársnők! 
EgJ ob an problén1áról kivánok önök előtt a kér· 

dés 1ujr a aktuálissá válása folytán beszántolni, amely a 
gyógyszerészi kart egy év óta intenziven foglalkoztatja. 
Meg al{arom emliteni azt, hogy akkor, amikor a gyógJ _ 
szerészi jogosiüványok birtokosainak, illetőleg a )gJÓgy· 
szertártulajdonosoknak az érdekl,;é11viseiete -.a reorgani· 
;i:álás munl{áját megindította, én már \akkor felisn1.erten1 
pártunk szen1pontjából annak fontosságát, hogy <a ma
gyar gyógyszerészei,; problé1náival ne csal,; budapesti 
viszonylatban

1 
hanem országos viszonylatiban iS foglal_ 

kozzunk és hogy ismertessük előttük '.azokat a célkitü .. 
zéseket, an1elyek a szociális haladás utjára lépett tár· 
sadalomban szükségszerüen \várhatók. Én n11a, kb- há
romnegyed év ·:tiávlatából nyugodtan tekintek vissza er
r·e a munkára, amely ·- ugy látom ., nem volt ered
ménytelen lVlindezt ,azé,rt tartom időszerünek miege1nli
teni .most, mert ~.mmár a GF is szükségesnek látta, 
hogy maga is foglalkozzék a gyógyszerészek több niint 
egy évtizede vajudó irefornlJkérdéseivet. A nli pártunk, 
a Szociálde111okra.ta Párt, továbbra is a legkomolyabban 
kénytelen 'ezzel a probl~1nával foglalkozni„ Azért is kelt 
komolyan foglalkoznia ezzel a kérdéssel, mert csupán 
a nú pártunk l,;eretén belül 700 főiskolát végzet-ti, 
gyógyszerész, tul'ajdonos és all{a_Imazott foglal helyet, 
Legyenek tehát az .elvtársak rneggyőzödve, hogy pár
tu'nk vezetősége kellően értékeli ki iezeket a körühnit~-· 
nyeket és a legkomolyabban a szívén viseli a gyógy
szeré.szek és la. gyógyszeI"észet ügyét és kérdését 

A gJ ógyszerészet két egymással ellenté.tben álló 
réteget ölel fel: a tulajdonosokat és alkalmazottakat, A 
magyar gyógyszerészet fejlődési történetében elnl!Uil1i 
évtizedeket ennek pi ké.t rétegnek a haI'ca jelle1nzi 
Visszaemlékszem azokra az idó'kre. aniikor· még a bel
ügyminisztériwnot foglalkoztatta ez a kérdés, (hogy mi
ként csiszolhassa le azokat az 'ellentéteket, amelyek az 
alkalmazotti :kar· jogos igényei és a tulajdonosok ugyan_ 
csak waokoltnak tekinthetö igényei következtében elő_ 
állott érdekösszeütközésből adódtak. p.ak legutóbb é~ 

tallín először sikerült egy általános gyógyszerészí re· 
form keretén belül a tulajdonos és az alkahnazotti 1,kar 
közötti érdekellentéteket ~nnyira szintézisbe h.ozni -
a1ni szinte egyedülálló jelenség volt -. hogy \a ké;rdést 
rendező törvényjavaslat - bár indokolásával együtt 
száz nyo1ntatott ol'dalnál is nagyobb terjedelmü volt, 
az érdekeltek ~gyil,;ében sent váltott ki komolyabb eL 
Ienzlfo...stl Ez a javaslat azolatak az időknek a szellemé
ben !készült és oly törekvéseket igyekezett kielégíteni, 
an1elyeket én Jnlár azokban iaz időkben sem tartotta1n 
teljesi:!n helyénvalóknak. Én már eléggé ismereteS voI
ta111 a multban is arról, hogy mindenekelőtt az alkal
rnazotti érdekek védelmét ta1·.tottan11 szükségesnek és 
ép11 jezért a tulajdonosi kart állandóan <emléJ,;eztette1n 
al'ra, hogy a másik !réteg javára enged.DWnyeket kelt 
tenni, mezt ez a haladás tör·vénye, ez a fejlődés egyet
len utja (Általános (helyeslés, taps) 

Az .a vegyes engedélyezési rendszer, amely Magyar_ 
Qrszágon fennállott, er6sen vitatható' volt, - nem an
nak vegJ'es jellegéből, a reál és a személyi jogosítvány 
ke\e.rékébó1 következóleg, ·- hanem la n1üvelt nyugati 
á1la1nok fejlődési vonalából itekiritve. Mi igenis köteles_ 
sr günknek tartottuk akkor is iés tartjuk Jna i,s. hogy; 
szemmel tart~uk a fejlődés irányát, de voltak és va11· 
uak bizonyos ineggondolások, amelyek arra késztettek 
bennünket, a !tíultban és kényszerítenek most is. hogy 
n1egfelelő' igazsággal\ es tárgyilagossággal, a politikai 
és gazdasági adottságok helyes kiéx·tékelésével igyeke~
zünk a problémákat anegoidani. 

És ekkor kénytelenek voltunk ebben a tó'keszegény, 
országban koncedálrii azt az elvi álláspontot, hogy tö
líék pusztulását neni idézhetjük elő„ A nemzeti vagyon 
szempontjából igen tekintélyes a gyógyszertár'akba be
invesztált" 1tó1re De je1nellett nem szabad elfelejtenünk 
azt sem, hogy bizonyos átöröklött, a generációkon to„ 
váhb1nenö tulajdonságok eg~-- pályának a tökéletesedését 
segitik elő„ Igy utalok arra, \hogy nagy gyógyszert.árak„ 
sok nen1rzedéken át öröklődött jogosltványok, ugyan
~sak nagy hasznára voltak a gyógyszerészi tudomány· 


