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CJ, He1?'esbité~-„ N,yoflldai __ hiba fűlytán a legu:t,óbbi 14 
(l~<z7. ~uhus .31-i)_ számunkba hiba csuszott be. A 42H 

OJ·a_Jllon, Márkus De-.tső ,,Választunk'' cimü cikkéO-l·ll 
„l]gyanakkor biztositam -kell minden gyógysz·e1észnei~~ 
$tb„, helyese-n igy hang,Zik: /_„Ugyanalclto~ biztositani 
kell minden gyógyszez·észnek„ e fontos köZegészségüg:Yi 
poszton, az őt ~gille'~ő- gondnélküh megélhetést" 

Se-~ ilsen1ótk 
- Ka~tá~sunk türelmetlen- a jogok' kiadása miatt 

Nem' . tu~Ja: honn~, is ,tudhat~ hogy 1310 hónap óua 
n1er!l.y1 tmtat, energiát es ideget haszná1+..·-,1. l · · d. . - / i...LU..lll'i.e, m1$' 0

, a'ig • ~wtottunk, .hogy , 1'ei:r\ia1~suk önnek, ha most a 
_tal~~Z;~sok ugy sikerülnek, hogy 'tisztessé'ges bec~üle 
tes ~~es. nem örökké a saját pecsen;yéJilket sütŐ en1bel:'ek 
ke1:ulnek a parlamentbe a lhi'••talok 'te're ,· · · " , .. • •"" ' e es' vezetu 
testu .etekbe, minden reményiiink meg lehet- hogy . 1, . , ' a 
1~~on:~ve~ te~ ,n~küil!k is meghoz·za a régen várt gYü... 

molosot e.s kielegit minden.kit. 

. ~·· Z„ Budap,est: Az egyetemi beiratk-ozásnál ~~ 
f~g,~ailc f1gyW.embe venni azt, hogy éde.s, apja gY'úgysz.e~.' 
rest", hel~e:sBbbe~ nem lesz önnek elsőbbségi joga azért, 
miea:t gyo~szere.sz család .sai;jii-, azzal sz·emben, ald 
nem rendelkezik e feltétellel, de kit.ünő bizonyitványai 1 
protezsálják„ , 

V. L .. : A v.idéki gyógysze11ész szak:szery.ez,etek szin
ftjén meg~ap,ják a riraguk helyét a s~akszervezéti llítéző
blzottságban. Errő1 a közeli s·zaikszervezet1 Választáso1r
gondoskodnak. 

R„ K, Debrecen: Egyedül dolgoz'ó gyógyszerészek 
011Zaksze1 vezeti tagok ez idő- szer1n't· nem lelletnek.. Vár .. 
jon türelemmel1 e2i a kérdés is rendezésre vár„ _ 

F. S_ Bpest: Amirlt értesülünk, az lJ.948~.as GyógJ--
sz.er_ész; Naptár '&'okkal nagy~bb tarta1ommai1 fog nap· 
világo~ lá(t:ni, i\.Z előkészl.tő ~unkálatok máx m0gindul 
tak. ' 

Dr. L. I : J{ülf'öldi kapcsolatainkat kez.djüik ki
épiteni. Ter>ünk, hogy jövőre -eg31 Budapesten tartandó 
nemzeU;;:özj gyógyszerész-kongre.s,szust hivjunk egJbe .. 

S, L„ l\fátészall{a: Addig, mlg a várva-várt kö2"ös 
ankét rueg nen1 születik, nem lehet konkretlzáÍ[]Ji a jog .. 
viszony .~ialakult ké_pét- és ~·avaslatait. A minisztérium 
az ;ö.sszehlvás1 a igé1·etet te'tt, ezt várjuk„ 

Cs„ L.: A kollektiv-szerződés él·etbe lép'éséig, illet
ve a megállapodásig n l,UUD]raadó előlegkén~ 15 ~;záza„ 
lékot ad- több fizetés cimén. Ugy tu.djuk, talán mire e 
sol"ok napvilágot látnak, a lés~ _ kollektiv-sz·erződés is 
m1egjeitellik -

'l'öhbeknek: A gJÓgyszerek áráit emelni nem igen fog. 
ják,----:;-e-zzel sz'emben a munkadi.iak felemelés·e jogos, lu
,szen ei végeredményben nem emeli a gyógyszer árak;at, 
csak aZ„. ed,dig oly mostohán meg,állapitott gyógys;-eré-

~§S 

. HfRDETö!NK SZ!VES FIGYELMJ!:BE! Hi1detéo1 
/ -

dljaink 1947. január hó Hxn a köv~tkezók: 
A boriték elsii éo utols6 old&lán baaábozélo.uégben 

l mm 2 5-0 forint 
A l>odték baAsó re.zm !Wébs~ 

1 mm 2,- roi'.Jnt , 

Ezi ruurikadijat;" h-ozza egy.eriSu,l:l'.!ba a -többi 
foglatkozásuak ru.unkadijaiva1„ / ' - -',·,:.:.-. 

Gonda Pál Budafok, 1Benedek lstvári,: Gonda L~-·:'.--~~, 
Budapest, F„ E. Városlőd: A beküldött kéziratokra a:~ 
köz,elébb kerül sor. -' ,eg::~; 

Több beküldött cr!{)ket, / .::i.nyagt.0xlótl'áS )miatt,- ·:-,„;:! 
a legközelebbi számban k-Ozlünk. -- · ~-'· 

Kéziratokat sem rueg n€rn. lö1:zHn1„ sem'~~ ' , ::-,,<.; 
ad · , ..........,.. -• -sza. .. n"'- .. --unk. (" . ' \""-'S: 

Figyelő,· Bpest: A Jövőben nem engedjük a ,l_ · ·-, ::~„'; 
„ , . „ . ' mp m, 

VOJat szemelyes ügyek 1Kiteregetésével aláásii.i J' . „' 
"ük" - , _ . smer„' 
J a rµultbol. milyen visszatetszést_ :!.'z.ült az Cgés- :-
gyógy.szerész ·!köz,éieményben az elvi sikokróJ- vai~ ·1·.J-.;„: 
,, · r __- GEh 

teres, ~mely ~ végén_ a sajtópe1ek ~égió_it ierediiuéinye~'-'/ 
te, ma,Jd pedig; botrany:ba ful~dtak „ „ •.' 

(M,) I 
.Pest1negYei I'Om.:gyógyszertár helyreá11itásáb.oi::· 

gyógyszer észt keresünk, ki hű'.sszu (b:é1letet kaphat.- :„:r 
Cim a ki~dóhiv3.talhan 

:vondr,asek ManuáliSt, ·- egy ~gyesitett ~y6gy_<_;~:· 
szerarszabast, .~, 1944-es gyógyszer·és.i:i vagy 
gyogyszeté:szi z:sebna:Ptárt, vagy al~anachot 
me?'".~Jelre ,1\faga.s árat fiz,etek." jeli.géi:e„ ' 

,,w 1 L U R'' töltött szopó ' 
- óvszel'ek ' 

forgalomba hozza: 
WILHEnil: ARTHUR „Heliojs;• köt.szer 

, . egés7'Ségügyi cikkek vállalata 
Budapest, V!, Gróf Zichy Jenő-u. 37. Te! : ~23„.867. ' 

Gyo1s és po,n~s kiszO~gálás, , , 
~---···--·-"---· -· 

Azonnali nllegvételre keresek olya!} vá!'1osban,', 
gy6gys:zer1::á1 at, ház·za.I együtt. OOo~ gimnáYJum .i-s van:· ,':.:' 
Ci::n a kiadóban 

J';letmentéshez! Cca 100 <lb .. TORANTIL-dr,rugéet'/ 
keresünk:. ___.:: Cim a kiadóhivatailban. / --... 1 ~ -

Ingatlan. estleg készpénzóVad~kkal, váro~i1 vagy 
iköz.ségi gyógyszertárat bérbeveninék, Dós:a Ignác gyóigy--·'::>: 
szerész, egyetémi taná1·segéd, Debrecen, 

Bérletet kercf?el< Pes'tre vagy. vidékre. bank~ 
ciával Cim: Nyomál'kay József,/ Budapest, 11:.,, Zsrg_
n1ond-u. 10,. ·n„ 6. 

Megjoionik h• vonta kóltoeeo:· 
Szerk..,,ttloég &o ki•dóhintal: 

. VU , Akácfa .. u. 40. I„ 2 
Telefon: 422-14.0 

Hiva-ta.I.oa órák: d, u.. ~is, 
Felelős ozerk„zt6: Folelőo kia.16: 

HARANGI s.ANDOR SOMOGYI SANDOR 
'l'&letan: 144-411. Tele:fon: !~ 

. i Szer lre.ill1ft: 
MÁRKUS DEZSö SZEKELY J'l!Ji!O 
Telefon: 422-HO. Tele:fdn: l~~ 

L!;ptun„jdonoe: A lapban lévő hhde!Jéo,ek h~lességben 
1 mm. 1 60 forint a M .• M. Sz. Szakszervezet Gyógyszeréez szakout4lya. 

Apróhixdetés, tegfelJel>b 3 sorig 20.-· forint. H<>ffmann _József nyomdája, 'vrr, ~czy-'"'~ ~„ 

i&. SZÁM 

A MAGY Ali. MAGWlKALMAZOTt.AK SZABAD SZAKSZERVIZETE 
GYÓ:.GYSZERÉSZ 'SZAKOSZ:TÁLYÁ·"AK MIYATALOS LAPJA 

Seaktna.i kt:.6hika-
7c;•~ : S'Zéketlj }e.hő. 

PÉCS 
Nem mondok uJat, ha azt átlitom, hogy 

Pécs talá.,n a legszebb és legpatinásabb vidéki. 
' ' város A iháboru is 1 _megkímélte. Templomai, 

mibemlékei, középületei és :magánházai egyet
len karcolás nélkűl vészelték át a háborut .. Szál
lodá.iában hideg és meleg víz .. ?écsett és általá· 
ban egész 'Baranyában nem volt rompatika. :A' 
péc!JÍ.eket ugy érte a felszabadulás, hogy csak a 
wlek 'ujfáépitésével ~ell,ett törődniiik 

MA, 
augusztus 14-én, -minden a választás Je-

gyében zajlik Teljes plakát-díszt öltött a vcí· 
ros. De csak a rp1aloátok agitálnak, vetélkednelo 
egymás között, az emberek ·· ésendesen mennelo 
a dolguk után. !MegszakítáB nélkül csiÍingel _ d, 
villamos, tiÍlkölnek ·az autóbuszok. ÉS 1négi.S. 
szinte néma ez a város Pedig az üzletekben vá· 
sárolnak és alig ilehet lwJyet kanni a cukrász-: 

· dá,kban is a vendéglőkben. A töröktemplom 
elő.tti nagy téren, a villamos sin mentén, egyet• 
len rendőr ügyel a 'forgalom zavartalan lebo
nyolítására. Több rendőrt nem is ·láttam iJ'é· 
esett. Katonát se. 

DOKTOR :.;KENDERES 
kartárs, a pécsi gyógyszerész-szakosztály 

elnöke, G á l Géza kartárs a háznagy, Gál 
kartárs különben tagja a pécsi M .. M .. Sz .. Sz.· 
vezetőségének is. A rszakosztálynak 38 ·munka·· 
válla:ló tagja van, ~ segédmuri,kásokkal együtt .. 

:A vezetőségben iS benn ül két segedntunkM a 
gyógyszerészek ·mellett. IJ(éthavonként egyszer 
tartanak taggyülést és azon megvit11tiák ~ 
problémáikat. Egész Pécsett csak Ji4rom gyógy
szerész tagja az egyik munkáspártnak. A töb· 
biek? Gál IGéza kartárs ugy tájékoztat, hogy a 
többiek semmiféle pártba se léptek be. És ;kire 
szavaznak? - kérdem. Gál ,kartárs mosolyog. 
Én felelek rá Talán ide, talán 'Oda. Me1't az 
alig is feltételezhető, hogy 9sak azért nem fog• 
lalnak n y i l t a n állást, mondjuk a koalí
ciós pártok mellett, hogy t i t o k b a n váza_ 
melyik mui~káspártrd adiák /,e, szavazatukat .. .• 
KífürYcészhetetlen „ vár os„ Az em.berék begom~ 
bolkoznak Délutántól másnap délutánig fártwm 
a pécsi utcákat, figyeltem az embereket, · és 
mindössze két pár tjelvénnyel találkoztam. Le
het, hogy belül, mélyebben hordiálc Mert aho
gyan már· 1emJitettem Pécsett !csak a plakáto!G 
agitálnak. 

250 tfVE 
áll fenn es október közepén tartja .iubi· 

leU1nát a pécsi „Szer ecsenhR.z" címzett Sipőcz· 
gyógyszertár. 161W-1945-ig. Hatalmas ut eUY 
gyógyszertár életében. E eszt e r c z e y Ist_ 
ván kartárs, a UJatika, ielenlegi tevékeny bérlő• 
je, í.zléses cimkét ís csinálVatott, hogy üyen egy· 
szerű és· szerény módon emlékeztesse a közö1i" 
séget az elmult ·két és fél évszázadra Ezenfélül 
kirakott a kirakatba mindent, amit csak eb.bőL 
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az emberöltőkre menő,időbó'l elő tudott kotor
ni e rnagyinultu_patika \kelléktárából. 

A GYóGYSZERTÁR . (t 1jölöslegesnek érz~m m:agam De valam;i megma„ 
.· .. •··•.: · .. uyarázhatatlan ösztön, talán ennek a szaknui· jelenbegi berendezése kereken félszáZfuJ,0/i.~i 

. • . · •· .•. na. k mélységesen áthatott <Sviretete, 'arra. indit, ' A barokksti.lü. ·áillványokat fönn körösk.firiiJ.„.··•.:t 
, . '"Jwgy $ZÓlásra bírjam ezt a t;itokzatos m:uJ.ta.t. Zsolnay-berakáso,k díszítik., !De benn a.dg iemlé!'i! ···· · · 

A KIRAKAT 
' valóban méltó is a 250 esztendőhöz. Fönn, 

a középen T u r i. N 'a g y Sándor péc;;;,)es„ 
tőmüvész sziries grafikája müvészien érzékel
teti a magyar 'gyógyszer;észet utfát a régi fü
Vészke1 ttől ntostana1fJ Alatta egy \1614-es Ba„ 
selben készült kutyabőrb'e kötött H e r b a· 
r i u m BCilr a egy ugya;ncsak baseli kiiui.ásu 
Phainiacop1:a 1675-ből. .Jobbra fönn egy Taxa 

· :medicamentor·um ;1 g43éból. µellette egy fayen- " 
ce,állv4nyedény a 18.. szá;adbr>l, a következő 
felirással Midrídar .. damocr (Talán akad va·' 
laki a ka.rtórsak közül. aki megírja, hogy való· 
jában milyen ~yógyszert .tarhttdk ebben a re
mekbe készült tartályban;) 

Mielőtt a patikába bemegyünk, megnézzük 
a házat i'rs, 1nert- a ,,Sze1'fJCSen"...:gyógyszertár 'eb.~ 
ben az épi(letben őr ölte le 250 éves életét. Mert 
amint. belépünk .a patikába, rnegszünik a va· 
rá.zs .. Munka, pornpás iroda, a ·vidékrn jellem:o:ö 
udvariasság; - és a:mint már elöljáróban rneg· 
emlitettü/c.: !Beszterczey István kartárs, a bérlő, 
aki ezt az egész fubileuinot felszínre hozta h 
szinte tudatositotta ~á pécsi közvéleményben 

keztet vaiami a 250 évre. Nem teh>etünkr·o"''.·.i.'. '' fffrnberek, falak, kövek, él.ők és holtak >--C. be-
"' · ;széljetekl · ·· ' ae v.iiközben körülnézek az anyagkamrwban; iij'. ,. ' . 

laboratóriumban' és /pincében, állandóan arr11; fli·~~ . . . - Szeretnék htni ;:valamit ebből a 250 év
megkapó ötletes arra . valób.an multat irlé •}•t {;'oól A szakma lelkét keresern, kartársa.rn 
kirakatr~ ,kell .go'naoln!m~. Pedig a inult né~'.'~,~.. -. Én a raagarn részéről szivesen állok ren· 
'tt ' \k · • t · ·1att • · ./ . ,,se,, ; dilkezes edre„ r is lSer . . A P\nce a meg egy pt1we van;'.1' ;.: 
az alatt egy rnósik pince, de ez rncfo tisztán tar;;t; - Ne ndvariasko<l<funk Valarni ihiányrik 
térvelem és nem gyógyszerészi töiténelefu...)k ,f{em akarok így elmenni. 
Majdnem megöleltem az öreg laboránst, ki Ji·", F ··- Mire 'f!Ondolsz? 
éve. dolgozik a Szer'ecsev.·gyógyszertárban. . . ,; , . -· Nem tudom. Senimire és mindenr'e; Nem 

'Á gyógyszertárv,t különben V e• r ni s e,1t1, i;~zámonkérés ez .. Lót hatod, rn1141aorn is vé'r gődöm. 
György Ágoston gyógyszerész errígálta 1764c>'.( Keresem azt a két és fél 'Századot„ Nem u gyógy„ 

· ben .. · Eredetileg fi ferencrendi szerzetesek lí~i ;; "~zertár természetes és nyilván mindig fÓl iöv_e
gyógysze1 tárn volt és . .csak •később kapott nyr1. , Mlmező pályafutását. Az utat taposom .. , 
vános felleget · Jelenleg ez a. reáljogu gyógy;;?; ·-- Csak sejtem, mire gondolqz · 
szertár a Sipőcz-család tula.idona. !Az iroda f11;;·.~ - Persze te nem tudod, ntmi tudhatod. 
lán már ott találjÚk Sipőcz Ferenc .1 8 2 6-o s•;f -- Igen, én csak bérlő vagyok és mindiisz. 
és Sipőcz István· 1 8 5 9-e s bekeretezett dip•j;f sze két év.e. 

loináját !gy best:-él a miult. }'~ . -De te rendezed a jubileumi évet .. 'Le.iöhet 
. hozzád egy széles Mtóköril pesti ujságir6 is, aki 

SAJTó·VISSZHANG >kíméletlenül iieked szegeZi a nagy kéi·dést.: mit 
Beszterczey kartárs elém teszi a különboz~ . csiMU„ milyen ered·ményt .ért el ez a patika 

pártállásu péc.si lapokat Nézegetem, olvasg.dtom(! 1697-töl mostanáig? - 1 

a ·cikkeket és örömmel állapitoni meg, hogy lel-); - Teliésitette köregészségügyi 'hivatását. 
ke.shangu hasábokon ünneplik a Srerecsen,. ;J; ... -- Ez igy igaz is. De ezt a tényt már meg-
gyó:gyszertár 2tf0 esztendejét. De ha jól bele-;7 iünnepeltük Most rnenNJ:irk/tovább egy lépéssel 
mélyedek, rq ~ell jö_n":ö':1, lho_gy egytő~eg_víg va'j ,Lehet, ~JJY lptszálag ünnepiontó vagyok A.zt 
lamenny1 pecsi u7sarJiro a kirakati weldányokat, ·akarom, hogy pontosan megéitsd megérezd a 
ismerteti. Csak igy tud7ak tovó,bbadni olvasóikcfr, ,,szándékomat Te nem tµdod,' mit jelent. 
nak, hogy itt egy valóban régi 'patika lcülönle- 1; amikor va.takit kiparancsolnak legy szakmából, 
gesen ritka évfordulójáról' van szó i; melyet hivatásul v,áZasztott Te nem néztél oo 

Mi azonban ennél tovább megyünk !Mi~·;;: ,lopva ;26 évig a gyógyszertárak üvegablakai 
vagyunk napisajtó, a kirakatot sem a mi sl!a--:~ mögé Te nem 'simogattad meg kívülről titkon a 
munkra rendezték )be .. Mi a 'szakma sajtója Vil'i] .szemeddel a fJárát, a méilege~t, a i'o1 ismeit 
gyunk. Kötelességünk, hogy tisztán és becsüle· ~· · allványédényeket. 
tesen niegünnepel7ük ezt a .iUbileurnot EUJh; -· Hát ezt az érzést valóban nem ismerem 
gyógyszertár 250 'éve áll a közegészségügy szoF •) 1 _ Nem fontos és főként nem érd,eni, Wem 
gálatóban Egy helyen, sziklaszilárdan, szinte-:";~ .is azér.t meséltem el .. De engem ez a 86 év, egy 
mozd11latlanul rnentődött át nernzedélcről-nem"'' szakma lránti szinte remhÍ.ytelen soorelem iok 
zedékre. Röszönt7ük ezt a nemes multat, az éil~•t mindenre kötelez .. Most azo.nban nem akard/e el
százados. '.falakat, a Ilerb.aríumot, a régi diplo·i:~ kaZandozni. Igen, én akkor megfogadtam; hogy 
málcat és. az uj bériöt, ki tiszta szándékkal 7'.'eU,'? ha egyszer, valami csodálatos felszabadulás 
hirdette a nevezetes évfordulót. ünnepel,iünk.,, ; után mégis vis.szake1ülök a gyó~yszerészi pá· 

BESZÉLGFJTÉS AZ IRODÁBAN 
-\-;',\' lyára, rneglceresmn énnek a sza/crnának a lelkét 

és örök időie egybeolvadok vele . . Talán 
ezért vagyok néha keméri.yebb és' követel.őbb 
Azt akawm, hogy kifelé és befelé rogyogjon az 
a szakma, a-mely után én több mint két és jél 
évtizedig hiába. :.Sóvárogtam . 

Aztán il'8iilünk csendben, egy1nással 'szernl,)i 
ben az irodában, Beszte„czey kartárs meg; én,·:'~ 
Ugy é1zem, hogy nek(l'ln itt már mindent mell;'>!; 
mutattak. Fészkelődöm a IJcényelmes jotőjben/'t, 

-?;;;;; 

&nyarozsot vesz ,Réthy 
r,,:yógyszerész Hékésesaba. 

- Értem mM a gondol.almenetedet. · En
nek a két és fél évtizednek a jogán lcér:sz most 
számon két,;és fél .évszázadot.. · 

- Megmondtam, hogy nem szánwnkérés. 
Hiszen ezt a 250 esztendőt nem te hordtad ki a 
·vállaidon.. D'e képzeld icsak el, kimegyek egi; 
üzembJe.\ M eg.hívt-ak, hogy számonkérés ru§lkül 
is számot adjanak a gyár két és fél százados 
mük'ödésér ől és er edményf!ir ől Nézd, innen in .r 
dultunk, idáig jutottunk Azután a niunka és a 

' tudomány fénysugar ámi ad utat is rég1g. vilá-
gitják . 

~ 

·~Más a gyár .. A 1mi fejlődésünk kötöttebb, 
Mi nem S?"águldhatunk a rohanó idővel, ~ 

-- Azt akarod mondani, hogy ·a oyógysze· 
rész ·benne dolgozik az örök időben? ... De ve
U'!fük a földet, vagy egy kór házat.. Mindegyik„ 
ből 250 éw:t. 

- Más ott a helyzet, a földön is, a kórház. 
banw. 

- Talán. U gy is m~ndhatnók, azoknak; 
szárnyat ad a tudomány, a technzka, a gépek 
fejlődése, - bennünket kissé talán béklyóba, 
lcöt. ., 

·-Miért? Ezt rnem értem 
--lFogadd el, -hogy nekem most rnindent 

szabad. A ker'ülgetésem csak látszólagos, !Való· 
.Jában pontosan megyek a ,,célom felé . . -HaU.· 
gass meg, kérlek Ha a gyógyszerész meg aka1-.'. 
ná védeni a hivaMsát, fel kellene Lázafinunk a 
gépe/e_ ellen, mely előbb-utóbb ha/,á,lra \sebzi -
a g y ó g y s z e r é s z i k é z i i p a r t. 
Tudom, hogy kilátástalan küzdelem. · Arra az 
öreg takácsra kell gondolnoni, aki mühelye gé· 
pesité&e után is, egyetlen, lábbal hajtható szö1!Ő· 
B?ékén versenyr-e kelt ·a gécpeivel Hogy maid ő 
rnégmutatia, ki a /w.talmasabb.: a gép-e, vayy 
az eniberi .11iunka! „ . 

1 

- Ugy éi zeni, hogy te most a gyógyszer'
különlegességek tér hóditása ellen hadakozol, 

- Én nem mernem ezt ilyen határozottan 
rnegfogal11w.zní. Mezt nem csak erről van szó. 
Tegyünk fel egy egysz,erü 'kérdést., ugyan hová 
fejlődhetett volna a rnágyar gyógyszerészet, 
vagy aká1· vibígviszonylatban is a gyogyszer é· 
szet, ha a gyáiak fokról-fokra ki nem szorit1:ák 
·a gyógyszer tárakbóZ a rnagisztrálisan .késiifJett 
gyógyszereket?, 
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_,.. Tagadhatatlan, hogy fejl-Odésünk 'l!ok te.. 
ltintetben niás liní,nyt vehetett volnr;,, 

·- Példa erre ez a két és fél fSzázr;,d óta 
fennálló gyóg'!/szertár. 

- ÉS mi ennek az oka? 
~ -

-Sok minden.,. de leginkább az, hogy egé· 
szen érthetetbenül valami korMly törést szen-· 
vedett az. or'vosok és gyógyszerészek 'együtt~ü
ködése .. A inai or'VOS, különösen a fmtalabb or·„ 
vosok, már alig irnak rnr;,gisztrális vény.eket. 
Biztosabbnak és kényelmesebbnek ta1t7ák i<L 
jól líevált gyógyszer-különlegességek JLd,ago.Lá: 

EGY UJ ;ÉLKÉP JEGYÉBEN 
Mit kérdezzek még? Kit állitsak 

hogy hol van a laboratrrrium? Hol >kiSériét' 
tek? Nem 0rizneke valamilyeri munkanapW, 
mely hitelesen ler ögziti a rohan-0 évéket, éf{ 
zedeket \és századokat? És lwgy ez az eb · 
'J1, e g 11 e d é v e z r e d mit üzen a jöviirJI! 

Ezt üzeni: vissza a iJyógyszerészethez. 'E 
re a gyógyszerészi tudomány utján. ·· 

ÉS megint ie&ak az ujrendszerü gyógys;fi. 
szekr e kell gondolnom . Soha meg nem• bo.csiíJ 
tuito vétloes könnyelmiiSég lénne. ha nem/terJ 
tenők meg s;:á;mukra az ui '(munka[,ehetőség~tS; 

sát. 

·- Hát ez rÚzben l,érthető is, 
1

' "·!.."'- Ez ped;ig, ugy érzem, előbb-utóbb ·~Íf 
fog valosulili. Hogy lionnr;,n indul ki 'és liogy' 
ragad7a magá,val az egész smkmrit, még - De valóban cÍak részben Mert közben 

a gyógyszerész nem csinál egyebet, csak ráir:1a. 
·az orvosi irecepti\e egy meglevő készítmény meg„ 

., <idott árát és melléie.üti a pecsétet. 
- De mit csináljanak. a qyára,k, ha keve· 

sebb gyógyszer··k..ülönleg•ességet készdhetnek? 

- Alapanyagokr;,t a gyógyszer táfak részé
r e, minél több aJ,r;,panyagot. Mmt a gyógyszeré„ 
sz,ek és a gyárok tervszerü munktija van olyan 
nagyJelentoségü, mi:nt az orvosok ... 

- ÉS ha az orvos és a gyógyszerész együtt-. . \ 

rnüködését sikerulne · kiépíteni? 

·-· Ez az egyetlen ut. De értsd meg én nem 
' ' ' , 

lázadok.. A gyógysZJer,észi munkát védem. 14 
gyógyszerészi hivatást.· Hiába, én nem tudom el·· 
felejteni, hogy Szekelyker·eszturon künn csinál
tuk az udvaron a Sol. Cqlc. oxysuljuratit éa 
benn a laboratóriumban a tapaszokat és min'· 
dent, mní ,,házilag" elkészíthető .. 

·-- Ezek szerint? 
·-.- Csak ennyi. Nincs tovább'. De mÓst meg

kérdezem tőled, hogy 250 r!v alatt ez a gyógy
szertár ';nit te1 melt Vti magából? 

- Tudom, hogy intenziven foglalkozott a 
gyógynövénygy'Ücitésse),. lgy a mecsekfü gyüft{ 
sével'is .. Magáról ia növényről itt ~an éppen egy, 
kitünően sikerült fotografia. 

Beszterczey kartárs kimegy a pr;,tikrföa, 
visszatér egy doboz tedval .és egy csomag cu· 
kor kával Elém rakfa az asz.ta!ra. . · 

Az egyik ti Mecsekfü-elegy, a másik a Me-
csekfü·cukorka. _ ! . 

Keze,mbe veszem, olvasom, forgatom.. Egy 
dob((Z te~ és egy 'doboz cukorka. Ez minden .. 
250 \'ÍV termése GyógyszMéSz-nemzedékek éltek 

· és haltak rnev ezért a jövőbe· átmente# e'f'ed-

1 tudom,. Lehet, hogy a 'falvakból .. Egy" fia,tal 
v·os és egy f{atal gyógyszer ész embersége é8 · 
vatá.s·tuljatri itt is, ott is felébred és uj 'k Ö· z ·· 
utat tör magának a .közegészségügy te~ 
Lehet, hogy ma,id a oyárak döbbennek rá; JÚ> 
nem' tudnak lépést tr;,rtani az orvosi ,és gyó 
szerészi tudomány k ö z ö s szándéluúval. 
lassankint megvonják azt a :hatá1'vonalaJ, ®?. 
a gyógyszertári orvosságokat a gyári /lészit ·. 
nyektől elválr;,szt.ia. Rá kell jönnie orvo 
gyógyszerésznek, tudománynr;,k, hogy so 
több gyógysZJert kell és lehet is „otthon" m~ 
csinálni RJáJeszmélnek majd, hogy a gyógyszi 
különlegességeket fs lf!sif,k egy öntudr;,tosan 
gozó és hivatása magaslatán álló gyógysz 
adhatja ki a betegekne~ Eljön még az az · 
hogy az orvosi és '{Jyógyszerészi tudomány 
kiválóbb 'emberei összeülnek Vwgy kiselejtez , , .::< 

e r;, f ölösleg.es készítményeket. . 
Mert a jövő célia !csak az Zeliiet, \hogy· 

,gyógyszerész, a legkomolyabb laboratoriu 
munkában és kis ér letekben m;ine1 több ,gyó 
szert állithasson elő la gyár segítsége nél .. 
És ha most azt. kérdem mr;,gamtól.: nem· láz 
dás~e ez a gépek ellen? -· nem felelhetek • 
meg kell menteni a gyógyszerészi hívatást. 

!J j utakat, ui lehetőségeket la fiatalok s' 
nUíra, de az-idősebbektől legalább azt '1W ve 
el, f1,mire ránevelték őket.. Ne vegyék ,eZa 
nyerűket. · : 1 ,f 1 i 

S /!,a majd egyszer egy kései utódom átrá 
dul Szófiába, Párizsb(J,, Varsóba, Bukarestr 
Budr;,pestre, egy gyógysZJertár két és fél s ' 
dának ·megünneplésére, talán mást is tcalál···· 
többet, (örökebbet . , • · . 

Ez a M ecsekfü-élegy csak felkép.. RaJ 
mulik, hogy egy messzire vezető uton milyen 
jelképet vagy }élképeket csinálunk magu . 
Az uj gyógyszerészi kéziipar, az uj gyógysz~ 
szi .tudomány 'J,elkes hi1Jatás-szeretetéve1. . 1 

··• '1-demes ie C! kövei~ző iv11zázaáokiíri •.• 

49 

deges ·· ier~nségek és ide11baj1k gyígynivény theréplái 
1n1 : Y1rr6 llad6r B61a 1Y611yszer611 

(Foliff,atds.) 

. A neuraotMnia ~ h~& oly vá:lrozatos e:retelnél 
·ott,. ahol "'" á1t;iránoilan •illó1lwazott gyógyitásl m6 .. 
tatok nem .. voltak~ eredm0i'Yesek, a helyesen és hozZá~. 
. se! ?'endelt gyógynövényekben nem fogunk esa... 

!dni·· .... 
Megé:rdemelit ,jó ,htr:nJélvnek ·örvendenek azok a kii~ 

, eP:es il~al::u gyó~övébyek, timelyek neuraistlheni·á'.. 
é·s ih.yst-eri:ánál r·endelike.ziésrü.nkre állan:ak„ E~zen 

. gyéni a szagok ell>II·álása. ' 

.. A mirhafü, népiesen jeZ'suitfa tea. (Chenorpodlum 
Útbrc0scid'es), bUdös libatop (Chenopodium vu~viari'a) 

:Íea vaey tincfurr a ío:rmáj:ábiarr:t'; a körisllevelü ezerjófü 
.. (Dictamus a1bus) friss gyöker•ének _föz~e; 'továrbhá az 
· lllatos imacskamenta (Nepelt:a cat'at'ia), a kerek r·epkény 
/Glechoma hede~acea), a fekete peszterce (Ballota nlg<. 
~·a,), a mézfü (Melissa off )'~ az egyes 'íü~ek vagy' ke'Ve~. 
rlke 'tinetur á)•a vacy fözete, !•gen j6 er,edményt hozlharti 
·Az Ázsjáb6t sizárrnazó asa foetida~ ehhez a csopoo:th~ 
,:~rozhat6. A büd"ös libatop. népiffi gy6gs1szer1 agy:grnta 
követ>kezli<lben beállott nY"lvbénulásncál 

Az agyveloldeg:r<1 ""'11 '1·atássaJ,._ kért\ bazsalikom 
··(Oc!mum basilicum). E·z llU6ol'aJ4n·ak sn:iátsáiga Ide.IZ' 

d!W.Rrre hat6 és nyugtat6 a !tavaszi berlc_s (Adoniis 
.~ehia1is), az ~ImatJ1Rn'Ság nagyrab~Ült í~ópszel\\ 
különösen„ ha az idewkimerüJt.s:ég és szeUEmi.i tu.1~r·~· 
helt..~g következm.éllye,. arne~ytbenf nyugtat61ag halt 
.a központi Idegren,dszeI"I'e 'As a terflexlz'galma'kat szün .. 

teti. 
A macskagyökér (Valeriana o:ft) legmegbi•h>litóblb 

'.'~'!:'edm1ény~t .. a gyö~ér iáz.tatásával nyert sv.-üredékke1 
t.:v'R,ey alkohol· albsolutussal. készült tincturájávaJ érw 
·.jilk el Ha't6anya:ga az a;gy iés gerincvelői 'izga1ma!'t1: 
Szüntt>tó il1ióolija íés a 1gyenglén bóditó' -isovalieri,ánsav„ 
,Hatóanyagokban le;gta1tatmSabb n tavass,zal termflflt 

, ~yökér Tfncl:.ur áját és t:ö:r.efér nem helyettesiti.k a ld"' 
szerelt„ gyári készitrnények. 'Va16s·zinü. h-o-gy 'iz.e ~ i'f.. 

::laf1a folytán reflektorilmsa·n iis !h:atl. G:v~·gyj:arvanlnta: 
nervinu'm, sedatlvum:, hypnotieum. analep"ticum, carmf. 

· natlvum 

Eltsmert nyugtaítló ikülön6sen a genttáiliS ~rveK-, 
e: . 

. re a komló (Humulus lupulns). A tobÖzok (Smobull) 
i.vlrágpóTa a lnpulin (GJandulae lupuli), melyet 000-
•9u1 gr. adagolásban =deJ;k por vagy ptlula fo1májá., 
'>:ban. Köztudom.ásu, hoey a sörgyáriak munlrásait a 
· 
1
.koml6 !<Ziiretel~!<énéL zlí\t helyisé!lben végzett · munká. 
:'nál. n k-0mló i1Iata elá11m.tosI't:ja, 
} A népgyógyászat al'tatón:tlt ajá'nJja a borban ~ 

tott vad leto:frázott' kaponnágot (Anetlmm gra\'e. 
,: 01leius) ~s a csarabot- (Calluna vul1g, )„ . A betyárkóró 

(Erigeron canaden,sis), a ..fekete ür<im (Attemi'~ia. vul. 
gat ), a sárga .tárnics fGentiana. Iute.a), a nép á1Ytal 
haszn,ált. álmatlan1ság. elleni $Zere!k„ Köz'túdomásu hogy 
a m&kb6I (Papa ver so~-erum) nyeft opium ié.; alka. 
loldái, erÖ! nal'kotJ.ikurn;ok -és ?Eájda1omcsillapitók 

' Fejtájásnltl ~. ideg:fájdalomniá~ •e!se<hmként has.. 
nálliatjuk , a már emli'tett lázel1enes d:rogokat, miilta
húgy ideggyulilad:\snfil (n~uritls) és, ~só.ba (neuo:aJgia) 
esetelnéJ, melyet meumattku~ megbetegedésnek is lehe~ 
~nnl, a m~r emiitet't -anth:~heum1atUru.mok és vértisztitó 
teák j5hetnek sz·imi'tásba A· cifra ka~kalin (Primula 
auricui1ata), me1y a Kárpátolr hav-arsai'na.k mészkős1ik-. 
láin vadon tereml, sz'édüléssiel Jár6 íejfájásná'l bevál1tl 
Ezer'. A eisakvlr!g ·(Aconitum hi:tpe1Ius) g.yöktör'z!séne1' 
alkalotdájn, az aconitln erós mé~g. f·á.ida1omcsillanit6 
A drogot iéppP..n ezié·rt nem \használj_uk· hRn<em pi1ul~ 
t'ormá,jábn az aikaloldát, vwgy tincturájából 4 c,.<l.el)oot. 
tÍlely rnf>gfe}el egy mil1igramtn aconitlnnek A J\~k.ör
esln (Pubatilla (w1g) grn~<lis) a friss növény (heT. 
iba) 1~s maig'ja i)iI.uláJban:, Jciillönifa:en neuralcikuis fái<lal. 
!lliaknál van h$-zná:1ati1Yan. A klözönsié'ges·ol'.báncfÜV1et (Hy_ 
percum perfo-ra.t ) a rn~~Jl arczsábánál rhasználja I1yen 
íÍépie1! szer tej_ .'és· f.ogfájásnál amikor a betegp:el mus„ 
t.árolajat szngo1lf:atnak.:· 1 

Az emht-ett iciegba,jokr.a külsó bedörz.F·ÖlÖ R"Zer.eltet 
i·s szoktak alkarlrnMmi, 1f!Y az .edes kömény olajat 
(OJeTu.~ f'oe:Íl'i.cu1i), a majora.'nna olajáti. '(Olenml majo
ranae) .a rnP..nrtholt A (már emlitett bör1z·gat6 s-z-erek ·l~ 
teklntetbe föhetnek, a kü1sá íájds.lmat szüntetö 'gyóg:v· 
szerek mellett. 

Rp. Herba, gléeh.omae hedera:ceae, S\tr'dbuli lupu11 
F.los \ la:vandulae ana 1'5 0, Fonn mel}th-ae plpe' 
r1t1ae 35,.0, Folia meum•ae 20„0 ims„ 1 cs~S'ze~ 
vizre l evőkaniá.1niyit, ,For:ráz;art. Naponta 2 

esés~~yit. 

R;:p Tinctura adon~diJs" Yerna1i:s 10 0, Tinctura va1e·
riana.eo, Tinetura tadic. di'e:taml. a1hi a.na 20.-Cl, 
MDS Naponta 3-sz'ot' 2,5--30 cseppet 

Rp Heriba asperulae, m~1~§-:sae, mnleiolii, Fl~s la:
vn4ulae a.na 10"„0. Rádix 1et foHa· violae odoraW, 
Radix · valeríanae ana 30.0 .. },{DS 1 evókanár_ 
lai 2 5 dect v!zre. . A szüretiéket kor;tyonként . 

hldegen, 

1':1·=---==1=1=::-:1=1=--:,=-·.--::•=.=--,-:,-=:--·----K-l_z_p_•_n-ti-ir_o_d""a-,-ü-z_e_m--é-s-re_n_d_e_lés fe~:l:" 
.'ff . . ' VII., KIRÁLY.u. 67 I.'. EM. 7 Telefon :" 421 ~926 

Gyé11ys:eré11ek Szövetkezete K~. 
• .._•..;..· _u __ o __ ,,. __ P __ E __ s_r __ :;,;st;;;;•r;.;;H:.:tl:.:.;t:;;sz;:;.er~zem C11m11~1m111u. · Retegt1101as1 cll!llek 
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Mit a vC!lasxtásf61 ? 
Felszabadulásunk ó·ta harminc hón~n van k ·· ' · ' 

. e 11 venni mü·ködésüket és helyükre a· ; '. 
mögöttünk Egv emberöltőben nem volna nagy t' d k 't 1 „ „ • · z ey. 

. 1ze e o a ... meJo.zott és· arra érdemes kartá·r ... · ... ·.·. idő harminc hónap, de iaZ elmult pusztító vihar k t k '! 
· sa a m ultetm Ezt a vitát sürgősen 1·. k. !!'.' ntáni két és fél esztendő hősk:or A nagy dicsé· , · 1 Ik . e e 

ret ideién nemigen hallottuk 'eddig, hogy külön zarni, a. e eket egyszer végrn már meg 'kel{ 
nyugtatm E purifikáció nem várathat ma, ;i.{ 

megemlékeztek volna a gyógyszerészekró1, ra!. Az uj igazolási rendelet 'e.rre ·módot gd·· .. ·.·.,·.· .. •. 
aczokról a munka hőseiró\ akikr;iíl érdemes a a 

• Kics.i a nyáj, nyilwánt;ntjuk a lesipuskás .;:,, -.: .. . · .. 
történelem számára is egy-Bgly oldait szeni:tlni ' .„eg-

bujt bünözőket, hamar eljutunk a vég€re, ~"<·k' '. 
és e herqikus 1nunkát megörökiteni b ~~ . ecsületesen hozzá kell fogjÜ 

AJ ostrom után pillanatok afatt ráczta le Egyidőben a gyógyszerész munkavállalók>'; 
riagáróJ a. gyógyszerész e szörnyü pusztulás szervezetét:' Szakszervezetünket kell tiSztábai,' 
kábu1atét s rögtön .az élre ugrott A mm há· raknunk Nem vitás, hogy az öss'ús felmerliló · 
tán .. hullák és ves2lélyek közö~t. n'em várva sem- problémákat egy erős, tekintélyben megnöve
mif!<le utasit.ís,t vagy parancsot, rohant őrhe- kedett szakszerveztt~l tudjuk csak megvalósi. 
1,rére az esküt tétt gyógysz.erész:., l1og~r 01lajn1ér-..s tani,. Nincs szé.1:dékomba11 P cikk ker~tében ecl~:> 
mellett !1'ég életVeszélyek köz.ött hiányos fel~ digi szakszervezeti munlj;ásságunkról birálat!lt 
szere'ésscl teliesitse legszentebb kötelességét: gyakorolni, ugy foigen fel az egészet, mint· 
en1bertórsai egészségének védelmét Nem cé- egy fej!őclJésse~ járó zökkenőt, nr'e!y begy;m!i, 
lunk ma, még rhegelőzni azt a bizonyos t.öité' tődésbcn van· Ha vannak ellentétek Szak~zer:· 
nelníi b;viatüt és hősi eposzokat zengeni a név- vezetü17.lcön belül, mint ahogy vamiak, a közele· 
telen iele;s rrvógyszmészről, de (lle.o: kell emlé- dő ui választások minden lehetőséget é~ ré 
kezniink ró1a, m~rt ugy lát.szik~ mint a multb.an ménv,t megadnak arra, hogy uj erőkk'eltó •. 
oly 9'1Íakrnn ma is megfeledkeznek egy mun- wíbbi alko±.ó és termékeny munkát végezhesi.: 
~ósrét0gről. különösen a nao:vtömegü, birtokon st:nk. . . . ;1 
k'viili alkalmazottakról, ak,ilmek ioo:o; kiván· A nyugdíj- és korpótlékpénztár, mely falán:) 

. ságait a dem9krácia eddig nem Igen vette fi_ a, legnagy9bb vivmány, mely demokrádiánk ek''. 
1,,-,relembe l\rl'o: ma is a r_éió elcsé·Delt arany ső idejére esik, csodálatosképen csig.alassuság, 
hánYÓ.'1 ke1esztül itélik meg a gvó~vszel'észe gal kerül a különféle bürnkratikus retartákorf:' 
kei; peoio: a.„ idők rnhanó tempóia, me·g kell. át. Pedig a kész, letárgyalt és aláirt rendelet:' 
hogy vií,ltozfassa e ;mlyos előitélet4t kétségte- csak 'végrehajtásra vár Reméljük, h,ogy itt is~ 
len. hogy itt is .. mint mindenütt előfordulha- rövidesen meggyorsul a tempó mert :gondolja.· ' 
tolt hoqy nkadtak vAms7'ed6i e nagy nv911101ru· nak a soksok éhes szájrn és a magával telie
~i\g·unknak, de ez oly elenyészően csekély, hagy tetlen kartárnakra és családjaikra.. . 
eltnrnül an1ellett a hafalmas nagy teljes1trnény Az ni orszá,ggyiilés tárgyalja le a sok,at vi·' 
mellett melvet a harniínc hónap alatt te1iesi„ tatott gyógyszertári fom•íszony reruJ,ezését fa.. 
tettek: A romból a nnsztulásból, rendes tisz- Enől a kéiclfaről an11yit jr{unk már, hogy ugy': 
ta jól f 0 Jfzerelt patikii.t varázsoltak '" egész, érezzük csak azzal te.szünk jó szolgálatot, ha'a:' 
orezée·ban an1elvet többé senki tagadásba nem népjóléti minisztéJ;um által hosszu hónapokk8il' 
vehet, ez m,fax a törté11e1emc\ ! Alkalmazott kol· ezelőtt tervbe vett szakniai ·ankétot sürgősen. 
lég·§k_ 1);·imifi\r éle.tkörü~~11é11~.re]{ k,Czöift. so1kszor összehivatjuk Erre az ankétra a szakma min~ 
éhezve. fázva végezt,>J: Y:agyszerü munkájukat den érdekelt képviselőjét meg kell hívni s tart• . 
S

1 

ha 0z n r:vönyörü telje.sitmény igaz, miút son a megbeszélés napokig·, ·de alaPosan, mi~- -
ahogy igaz, akkor ezzel sz.<,mben lehessen köve. élen kérdést l)észleteiben le kell tárgyalni. mert: 
telése is a gyógyszeí-eszeknek ! enélkül, a nagy horderejü kérdésben jó munkát, 

---Nézzük n1eg sor1endbPn _m1Vel taTtozik 2 végezni leh·etetlen 
korrnánvzat A legsürgősebb _feladat tiszta de Végül, '·ae nem'· utolsó sorban kellene meg' 
mokrntilzus gyógysze7ész levegőt teremteni a émlé-/'ezntillli a gyógyszeré$z-fóoszMl'!J feláUi.c;; 
saié.t ,10rtén.l<on Az elmult idők fasisztáit, tá,sáról, mint régi adósságrói, melyet a kor•:'\ 
akik e demoluácia j6voltábó1 még ma mányzatnak meg kell vialósifani. Enélkül' 
's nviltan ··de sokszor megbujva. érdemtelenül s z i v é s l ·é l e k , n él k ü 1 bolyong tP;\ 
bitorniiák a demokrntikus őrhelyeket, f s 1 ü f .. vább e fontos helyet betöltő hivatás. Nem nyu7}• 
k e J I v i z s g á I n i, r e v i z i ó a 1 á: god.hatunk többé bele abba, hogy ugyeinj.et 1\e.' 

· magunk intézzük Nem · sorako~tatiuk fel az 
unalomig elcsépelt és Íiltalunk régen hangozta· 

'tott érveket, hogy mily egyedü1álló jeleméig az, 
. ' hogy ·saját ügyeinket a valóságban mindenki 

más, csak nem gyógyszerész intézi. 
' Azt hiszem mindnyájunk hő óhaja pályánk 
tudományos . nivóiánÍLk felemelése, mert a 
közöny, amelyet az ntolsó időkben tapasztalunk 

pálya tudományos felemelésének ügyében, 
egyenesen kétségbeejtő és látjuk, hogy az ér-· 
ték, mellyel foglalkozásunkat mérik, kínos és 
lealázó • Történelmi felelősséget érzünk tehát 
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ennek megváltoztatására és a konn,ányzat se. 
gitségéve.l, valamint az egyetemi karial együtt, · 
hoÚá kell fognunk sürgősen. még ahároméves 
terv keretében .. 

Rövtdí e szabtam és globálisan vázoltam a 

legsürgősebb tennivalólmt, hinni szeretném, 
hogy lankadatlan erővel, közös jószándékkal 
i~dulhatunk a Jllegkezaett uton, nem hátrálva 
a közbeeső éS várható ;nehézségek előL 

Fel, .. sorakozzunk, friss erők bekapcsol~sá 
val a megkezdett nagy munkához.! 

MARKUS DEZSŐ 

! r 
. ~ ' 

A kivonatok ballasztanyagai 
lrta : SPERGEL Y BÉLA okl. gyógyszerész 

( F olytajlás, l 

Ha viss.iagondolunk az eddig elmondottakra, ugy 
ruáris ia ~'egJületek haflafma.s csopo1tjai ~lla.nak elöt·· 

· .tüuk, amelyek, n1iután hz élő szervezet bio.blemeit 'képe .. 
zik, majdnem minden drogban megtalálhatók Ezek a:. 
yegyületek azoriban - mint '1nár !több alkalonmnal em·-\1 
litettük -· állandóan átalakulnak, ugy, hogy ha a ga
lenikumok szeiusii>géből tanulmányozzuk a sejtJRrtal-· 
mat, önkéntelenül tis \azt kutatjuk, hogy a szervezet 
1niképen ·haszn81ja fel az egysz-e1· felépitiett vegytilete-

, · 1<et, mert kézenfekVö, hogy a mi szem)pontuinkból épen 
olvan 'fontosak a lwntlástie!Iméliek, ln.int az asszimilá·· 

.. ciÓs folyan1at fc}lytán épülő nagyntolekulák, 
/ . 

Bár rrÍég ne1n1 fejeztem be a ballasztanyagok szem-
, pontjából is [ontos 'hioelemek felSorolásáti, mégis ~ény-· 
;telen vagyok röviden oiyan bomlási fol;ranJ;atokat is 
mJegemlil'ieni, · melyek nélkül nem .térhetek át m·aga
Fiabbrendü vegyületek tárgyalására„ 

Hogy a növény, - de igy van az állati ~zervez~tl 
i~ „__::. a sejt .saját vegyületeit szintetizáJhassa, a kör'Dye-

. 7.etbÖl fefvet!t' orgainiJrÚs T·együlete.ket etóbb szétbontja 
kisebb nJolekuláju alkatréSzekre és ezekből építi fel a 
saját iSejttartalmát.. Ennek a szintlé~snek eg~i~ elöfo
lyamata köi"é ta-nt.ozik a savak képzése 'és további fe)_ 

- , dolgozása 
A jnövényi sZ'et""·~zetben kizárólag organikus sava·· 

kat talá!unk, ami .'fiermészetes is. Ezek egy része a, 
eejttartaln1\a.t kép

1

ezi, sokszor· már· az asszimjJ.áci~ vég
tetméke. mirlt citron1sav. Mmasav, nüg másoknak ig6n 
fontos szerePe n·an a sejt kémiájában és átmtneti ve .. 
gyü1eteket kép.e,znek a nagy m~Iekulák elóállitásához.: 

, aszparaginsav, ecetsav, borkősav, glicerinsav, cuk?r·-
sav, aszkOrbinsav, tejsav, stb l\'Iind1Bzen savak tehát 
ir:egtalállÍa~ók a 1

1galenikus készitményeinkben. 
Eredétükre vonatkozólag érdekes megemliteni, hogy 

aag~ obbrészt .a cukor bon1lástermé~ei Eziek között 
igen érdeke.s folyamat az. rnikOI a hexoz _la ha!madik C 
atomnál széttörik és 
CH20H CHDH. CHO + CH20H„ CHOH. CHO = 

, glicerin a~dehid keletke-Lik Ez a folyamat egy oxidó
redukció1 n:i.~?y eú~imek hatására simán megy ,·égbe a 

f 

plazmában A továbbiak folyaffián egy ihichált és egy 
dehidrált termék áll elő: 

CH20H.. CHOH. CH20H + CH20H. CHOH. COO'H 
glice1in· glicerinsav 

Ez a reakció azonban nem Szigoruan a leirt képle· 
tek szerint folyik le. mert- ebben a loszforsav is lénye_ 
ges sze.tepet játszik, amint erro'1 !Itlár az előző fej-ezet-· 
ben rnegemlék'ezt.:.n~ De \itt kell megeinlitenem, hogy 
ennél és sok hasonló folyamatnál, melyben egyidőben re. 
dukció és oxidáció tÖI ténik és a! H és 0 enotódása 
folyt;án álianak elő uj_ molekulák, az' élő szer\'.ezet ka· 
talizátorai :a glutation és a vitaminok. melyekről elóbb 
már szintén ~6 volt. 

Egy másik igen fonrtQs folyamat a~ erjedé,s, n1ely
nek legegysZl'.'.lrÜbh · esetében a cukor simán tejsavra 
esik szét: 

CGH1;00 = 2 C3Hoű':í 

Egy más esetben etilalkohol ke)etkezik: 

' 
CaHi20s ---• 2 C02 + 2 C2H,OH 

'Erdekes lesz még me~emlékezni a h"exoz egy továb-
bi bomlá~áról, -n1ely esetben izolálni- lehet: 

·1) glicerinaldehidet HO. Cfü .. CHOH CHO 
2) di~fiacetonl HCl. CH:o Cü.. CH2DH 
3) metilglüoxalt CH3 CO.,.,CH01 keto 
4) me!ilglüoxalt CH2 =C(O.H) CHO enol 

ez utóbbi oxidációs terméke a Piroszőlősav: 

,CH2 =C(OH). COOH 

Nen1 foglalkozhatom, bárm.e~nyire is érdekes ivol-· 
na, a már eddig is jól isme1t összes foly~matok~al: 
mert a hexozok különböző enzi~at.ikus --hbmlastermeke1 
oh:an :nagyszámu vegyilletcsopor:tokra _ oszlanak meg, 
-m~lJeket lft még felsorolni sem lehet , 

Nem lesz azonban érdektelen megerrilékezni az aL 
koholos erjedés ntelliékfolyamataként végbemenő t'eak
cióFOI. mely esetben acetaldehidből indul ki a folyamat 
~s lé~ter:•néke is.mét J;lce'taldehi<l, tiogy az 1:1Jból \elindul 
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jon. ;Egy körfolyarrA.t ez. melynek mindegyik tagja 
fon/os b~oeleme a rlövényi sejtneh:. 

ace~aldehid -> ~etsav _->fumársav --> al,maSav 

-> oxálec2tsav- -. -> pi:toszóiösav -- > aéetaldehid 

'- Ezen sava~ össz-esSége hiánytalanul megtalálható: 
levéldrogjain.kbOI késziilt kivonatokban 

A NITROGEN ASSZIMILAqóJA 

A !fehéJjék, illetve azok elemi vegyüle""ei i!tz n.mino
_savak szint~ziséhez a niivényn~k nitrogénre \'an szük
sége, n)elyet legegyszerübb állapotban a .ieveg(fböl'. 
mint el2mi N-t vesz fel. 

- Az ál1áti szervi2iet mr.iinosavakat általában nem 
áUit / ieÍO„ hnefu azt a n9l1ényi tá:PI~lékkal felveLt fehér
je vf'gyü'etek szétbontása utján szerzi· meg és -haszno-. 

· sitja, v{gii-J, mint hugysavat,'kiválasztja a ·szer~ezetbőL 
Ezz 1- s-·emben a, növtiny a nitrogént 8aN k.ö esben ve
szi fel :és ezt azonnal a szénláncokhoz köti, milllta1-
aminosavakat, pirolt•, _ indolt, Pi-ridint, b:innlint I{épe7„ 
\melyek a klorofillnak,' alkaloidáknak, aminosavaknak 
elerr ·Í Vf'gyületei~ képezik„ 

Hogy ez a folya!)'lat- jól szemléltethető legyen, lás-· 
suk az aszparagin képzödését: 

CH COOH CH(NH,) .. COOIJ c)i NH, eooH 
11 +H.N= 1 . +B'3N=I 
CH COOH CH2. COOH CH,. CONH, 
fumarsav asparaginsav .J asparagin 

Hasonlóan keletkezik a citt'omsavból 'a gluta1ro,in. 
sav, mel~'nPk amidja a glutamin, ami szintén igen el
terjedt baliaszt.anya.ga kivonatainknak. 

Az an1moniákón kivül a lhidroxilamin (HO NH2)• 
ami l'lz ammoniákhoz hasonlóan a salétromsav _reduk
ciója révén ke'etkezik. rendkivül. fontos szer pet ,ját
szik az atnJnokéPzésben.. 'Mint igen erös reakciók-épe~ 
vegyülel, a cukt:ok ald-hid és, keton cso'portjába kap· 

·csalódva aminoculuokat alkot, amelyek szintén amino
savakat alkotnak, sőt,· mint már előző fejezetel~ben tár
gyaltam, ez,en cukorláncokból keletkeznek a gyürüs 
vegyületek, ez esetben a '-heterociklikus pirot; indol, 
'kinolin,' stb. 

lcbthyol Ph. Hg. IV. 
raktárra . érkezett, 

siétosztósa a zárolt cilck-elcat 
szá.llitó nagyk ... „skedő cég"k 
utjón ,megk ·' zdődötr. Magyar
országi vezérképviselet'. REX 
Gvógvszerv„gyészeti Gyár és 
Gy~gyá•ukereskedetmi R. T.. 
Budapest, V, Dorottya-utca 7 

A GYOOYSZER~z.'. 

GJénnzerÉS'fek ~sszei6vete1e·,, 
Aµgusztus · 26-án, kedden este egy Es:uter-'t 

házy-utcai vendéglő kerföe!yiségébeI\ több• .. · 
m'nt 200 gyógyszerész jött össze, ho_gy megc< 
hallg:assák a jelenlevő felszólalókat 1foha olyan/ 
nagy szükség nem volt en e, mint éppen ezekc. 
Len a r.apokbm1, Egy sorsdöntő válas7ltás e'őtt ·. 
mely jelzi. és meghatározza a népi demokrácia'. 
el nem alkudható célkitiraéseit Elsősorban ií: 
hároméves tervet, · 

Pártkülönbség nélkül gyüítek össze gyógy
szerészék, gyógyszertári dolgozók és jól esett .. 
látni, hogy az értelmiségnek ez a nem egységes· · 
tábora milyen szomjasan haD1gatja azokat,. 
a)dk megmutatják a kivezető utat a jelenlegi 
polit'kai zsákutcából. .. : 

Természetes, hogy mint minden választás< 
előtti társas összejövooelen, itt is volt sze1ej:)e 1

) 

a pol'tikának Annak a nJagasabb érte1mü „nw 
pi" politikának, mely az augus•ztus 31-i válasz_ 
tásban éri el (érte el ! ) csucsponti át, Hiszen·,:. 
ma még a gyermekek is vá1asztást játszanak 
otthon és választási urnának használ.iák (és 
eset'eg összetör:k) a levesestálat.. . · 

Olt Károiy, Nágay Lajos és Pickler György·' 
elvtársak beszéltek a na:gyszámu és lelkes hall-. 

: gatósáe'110z Ismerjük az előadókat. tudunk 
társa(lalmi rangjukról, politikai és szodális · · l 
h:itelükrőL Külön idöszerüséget adott a há.rom "':j\.; 
bernédnek .. hogy mind a három ekl_vlá.rs 1~~v1tit1tt~! 10!í 
a Magvar' Kommunista. Párt epv1se OJe o JB ,„,„ 
is Valóban mi

0
nd a három előadó az, ,i:, 

érfolm'sé, helyzetéről beszélt az épülő népi d'e- IT\ 
moluáciában. Az értelmiség két utjáról gzól- ")Í,: 
tak: szemben a nép aikaratáyal twábbü1ni a '·" 
regi elszigeteltségben, v,agy összekancsolódni a, :~~ 
néppel, hogy a nagy magyar nemzeti közösség- ,, 
ben méltó helyet harcoljon ki magának. Ebbe . 
a keretbe arntán minden belefért' Mind a há
rom felszólaló a mag.a egyénisége szerint a1a
k'totta éS széles'fette ki ezt a keret't és töl•. 
tötte me'' a népi ,élet taxtalmávaL Mindenütt 
ott érezWk a mi külön problémánkat. a gyóg-y
szer ész ekét is, melyet nem lehet különvála.sz; 
tani az eo:ész magyar politikai 'és gazdasag1 
élet e'indu'á~:ától ' „ 

M'nd a három előadó -feltárta az elmult 
két és fél eszt{ndő hatalmas munkáját és 
szoc'á'is hit és a politikai é1telem fénysugar~ 
val m egv'lágitották az utat előre is Hogy mit 
tudunk elérni most a néppel együtt, az egyrei 
jobba'1' kimélyülő munkásegységgel 

Felszólaló elvtársainkat sokáig lelkesen ün· 
nepelték Utánuk Székely Jenő. ,.A Gyógyszec 
rész" sy,erkesztője mondott néhány szót gzakla
punk szakmai, szociális utj áról é.s ~zakszerve- · 

~~~~~=======~~=====~:::zeti hivatásáról. -r---OJ 

ftz f U~a~f rin~ mif e 
mellett már az [UUHfrin f Drte .e ••••• ;, ~a~~ató 1 

,·; 

A mostoha gyógyszerész 
Aki az én sorsomat \~llopt.a láttam, Nipponban 

;'vagy Amerikában, -- igy sóhajt fel Ady Endre egyik 
.":·versében, amelynek ciu1e: Sor:som _ellopója. Vagyunk a 
"gyógyszerészi _pályán jó néhányan-- törpe gyógyszeríár

titlajciOnosok fs idősebb alkalmazott kart~rsak; akik a:t 
eln1últ évtizedekbeit 1óval közelebb, itt MagyaroI"szá

c··· ~o-n láttuk sorsunk ellopóit ~uszas ,é.s harnrincas tévei
Ket _élő kar.t~rsak és ka-rtársnőli személyében; akik jó 
Ö5szeköttetésekke1 rendelkező ·papák vag)' ri1ag,rbátsik 

· réVen egy'enesen jó váI"osi vagy t:sirosabb -\,idéki helyre 
kQ.ptak jogo~itvá:hyOkat, ahol, ha - igazság lett volna, 

:; 'idősebb családos embernek 1adtak volna jogot az élet._ 
:heZ Él:de1u h tudás nlelléke~ volt' ezeknél a jogoSitvá .. 

-·\nyoknáL A ·nJ,ostohagJermekek pedig '1eifeijebb ököl_ 
-b~. szol'itoil :ák ~ kezüket minden ·[iyen ~gazságot 11-1eg-
8z~gyenitő aktusnál, -

Azóta forduJt egJ-' kicsit ~ vilfig ker:eke, de ~ond~ 
meg· őszin"én, a mostohagyer1nekek egy része ma 

is ~ostoba sorsban él EZétszórtan, )fis falusi egészség
ügyi ózhelyeken, ahová, koldustariszrlyát akasztva vál
lulu;;i Ötv.en vagy hatvan év .küzd~hµe n1ellé, nagy ke
gyesen törpe itulájdonos.nak Oda állitották őket,, Ezek_ 
nél a móstohagyern-1ekeknél aztán nelu töI"ődnek azzal, 
bŰgy tlldja-e g,}'ermekét vagy , gyerntekeit iskoláztatni. 

ész1e fogja„e .venni az uj idő eieket az igazsag_ 
talanságokat és az u'tolsP 25 év jogadományoz.ását fe-

fo~a-e l'izsgálni? \ . 

Solfkal szebb~n. solikal igazság9sabban lehetett 
l'olna megosztani az 'alkahnazotti kavtá1sakat. foglal_ 
l1oztató gyógyszer-tálak között a:1 allia.hnazotti fj.1.-é1:é .. 
sek mai 1te_1hét, ha a~ruakidején a ituiajdonos-egyesüleq 
régi 'vezetői ·erős kéz helyett, vagx menett, n1!0gértőbb „ 
sz1vveJ is i:endelkeznek és ;i:üzzeL.vasSal 'Siettették vol~ 
ita a korpótlékos fizetőpénz.tár· 1negvalósulását, Mi 

sok borSót hánJtunk akkoI' a faha, és in1a sok tulajdo
nosnalí sokkal többeb kerl fizetnie nágy ,szolgálati' idő-

. 'fel/ rendelkező idősebb alkalmazottjának.. Pedig ez_ iga_ 
» zán közi:is érdeke volt tuJajdonosnak éppen ugy, i~int 
alkalmazot.triak„ Hiszen az ·idősebb, nagy szolgálal:i idö
\'el ,endeikező alkalmazott /igen kel'ien1etlen te~erré 

vált sok he_Iyoo 1-:s ezen kérdésnek helytelen megoldá- _ 
'sa miatit 'juiottan1 én~ is olyan so1'sba, hogy memcsak 
jóval kisebq \kenyeret ad a pályáin, mint 3.dna alkal- -
mazotti sorsban, de ami legfájdalmasabb, e miatt kel
lett félbeszaldtani '.érettségiz~t:t g,ye1meken1nek az isko
lájiit Í>edfg ez a helytelen 11;1eg0Idás ne1rn az. én bünöru·; 
sőt a debreeeni szaksze.rvezetet lén előre figyelll1ez-teÍ:-
tem a 1megoldás hel) tel,En voltára és aI)nak várható 
következményeire, lnevezetesen': az idős alkalmazotí 

; tnég kevésbbé <.kedvelt személyiség lesz nagy f~tése 
mi~tt sok helyen„ ·Ez a kéirdés is égető problén1ája- pá .. 
lyállkna.k, _'mert hiszen egy rison1oruságos falusi pati
kánál családos, islioláSgyer"D.1ekes ~mbernek egy biztos 
kenyeret adó v4rosi kondició töb~_t ér l 

Hogy a :huszadik században gyógyszertárra, mint 
font<>s közegés1Ségügyi tényezőre 1szüksége van város-

. nak és falunak egJaránt,· ezt mi gJógyszerés,zek is 
megértjük, De ott következik ~l á nagy hiba, hogy 
amig aZ eg~ ik gyÓgJ szerésznek a gondtalan jólétet, 
fárosi kényelni.et,..„gyetmekei ·(llel'elteté,sének hiztositását: 
(ha van, vagy vanllak)~- szózakozást és mindent jelent 

a kapott jogositlány, _ ad~g e pá)ya mostohagyerme
keinek több gondbarázdát il:ajzof a hontloká1á a falusi 
nyomoruság, több álmatlan, ~·Ohajos éjszakát a gj'ermek 
nevelt:etésének /a gondja, és több -teménJ telen küzdel:: 
met. 

An;Likor· azonban .égy falu megkéri, vagy kihaI"oolja 
a jogositváinyti a minÍsztériwnhan, egyciltalán nen1 

gondol azzal, hogy mi lesz a gyógyszerészé"\'el Fizet 
é.s lakást ad- ~ orvosának, vagy köro1vosának, ~Hat .. 
OI vosnak, i:;züiésznönek, de azt, hog;y küzdő gyógys~e., 
részénelt segitségéie leg,yen, már mem birja megért~ni„ 
A g.}ógyszeré.szen eg,lllé111elyek: ugy akarnak segiteni; 

-~hogy hitelt könyöt·ögnek, amit,: ~ gyógyszerész sohase1n 
lát, vagJ rnegsugják ;neki, hogJ nen1 szükséges_e eg,y 
~is liszt háromforintos aton, de hozzá teszik, hogy ibt 
vagy o< t már öt fo1int a liszt ára„ , 

A má~ifr tényező, aki segitsé.get nyujthatna a tö:t: 
pe gyógJ szel'tárakmak, az állam. Nem uj dolog máll ez1 
Ronránia példát rnuitatott ei·re, ahol a falusi gyógy- 1 
sze.rtál'ak nen1 ;fizetnek adót.. 1A munkáspártok p1og. 
r·amba vették az 'öt holdon aluli törpebirtok adójának 
az -elengedését, de .kérdezem, Iesi .. e egy párt;., 1amclyik 
gondoljon azokra, akik 1éjjel.nappal rabjai a falu né ... 
pének? iledig a gyógyszerészet mostohagye1meke, ca 
falu8i gyógyszerész iS érdemelne valanJi segitséget, 
hogy a háboru 1Viharában tönll::re1nent eszközeiből, ~dé-· 

nyéiböl pótolni tudna-. valanüt.. Köz~ és álla1nérdek ez 
egyaránt! És e nélkül a sf'.gitség '!nélkül hiába hivják 
az forvosi, gyógJ·s~erészi pály3.ra az ifjuságot a~:ial, 
hogy „akik minden tehetségükkel és tudásukl{a} ehna-
1· adott k_özegészségügyünk problém*inak meglátásával 
és megoldásávaI aka.I"ják szolgálni 3. magyar demokrá-· 
ciát« Ne1n ,elég a probié1nákat iueglátni és tudást. ösz_ 
szeiyüjti.oni, hiszen gyüjtöttein tudást 1~n i~ alü kitün
,tietéses diploma és több diSzoklevél tulajdonosa va~ 
g;t ok, ~s m_~gfá.t.om a problémákat, de a.zOk n1eg0Jdása 
nem 1ni rajiiunk, Jdsen1bereken függ, vtl-.gy nmli.k, hi 
sz,en a-„GyógJszeré,szek Lapja" elsárgult levelei biza .. 
nJ ithatják hogy de sok 'borsót hányta1n a faha, de 
hÍába! Ez az élet és ·ez a magyaÍ'. sors! Ezer forintot 
sza\azot,t 1neg községem az <Hvosi Uakás átc~inositásá

ra, de ar1a, h~gy gyóg.yszerésze n:em tudja' a kenyé1_ 
gabonát bészerezni, hogy tönkreteit.t analytika.i rnérie_ 
gét ne1n tudja 111,.egja\itta.tni, arra senuni iondja, \pedig 
közérdek ez is, legalábbis ugy gondolom, sőt nemzeli 
~rdek, mert kiváló tudás .és gyakorlat Is hiába, - niint 
s.-,.. repülőgép 1,száruyak nélkül -, ha eszközeinket ..pó
t.olni nem tudjuk 

Sokféle magot \'etettek az utóbbi időkben a ma
_gyar ugarha.. Ugy "\tetetté.k az';lkat a n1agvakat· a mag-

\ vetők, hog;r belőle 'a .... ~1.agyaÍ'ság boldogabb jövendőjEt 1 

JOg ki.Kelni. „-Bizo_ny egyik másik vetésbe.n nem volt 
, köszönet 'Most istnét mások a magvetők. Vajjon mi· 
f1;en lesz az uj termés? _.\_ szeretet, megértés ~s igaz
~0ág napfénye meg tudja-e te1n1ékenYi:_teni és ~a 
becsületes n1u;nka verejtékgyöngye meg tudja-e 
erősíteni? ·vajjcn leSz-e boldog aratás a ma-, 
gJar földön'? .A tudás, a munka és a tőke " 
szenthárorut;ága_ tud-e boldogabb életei,: varázsolni 
ezen á. sorSüidözött, megcsonkított. magyar fö,ldön'r Fa .. 
lum. üresen n1ar'adt házai és ímüveletlenül, parlagon 



heveró, szárazsá
0

gtól kiégett földjei feletti 1neddö fel 
~ők u~znak Szegény te!epes népen1 Rlig nr.atott töhbet. 
mint ,run;it el~etett1 És ahog;r tépelődő lélekkel szeret_. 
nék dátni boldugabb ma.gJat' jövendőt itt- :a mórág~i 
hegyek között és szerte e hazában ·és szeretném lát:rlf az 

. 1 • 
igaz-ság urahnát "a mi' ;pályánkon is, Petőfi Sándornak ,. 
azdk a sorai égnek a lelkemben, amikoI· azt ffiondja: 
\.Messze elmaradtunk a világ sorától, I\.itörö-Itek a 

nagy nemzetek_ s(}rá.bó~ Élni ··nem_ tudunk, és halni neni·'-~·; 

merünk" _:. Jgy égette a lelkét nemzete elniarado-ttsáS. 
ga száz évvel ezelőtt, annak a tünemélly·es \életitek':-> 
Mii idó'k magyarja. rajrtunk a !sor, hogy eiyyszer lega~ · 
lább elrnaradottságunkon segitsünk ! · 

SZILÁGYI LAJOS gyógyszerész 
Mórágy„ 

' pelnek A gyógyszerészet teljesen elkü,]önü! !tZ\ reinek anaesthetikus haitáSát mutafja ki K~ 
:!·'·orvostudománytól és megbecsü}t tudómányos sőbb Sc.hmiedeber g' r~.jön, hogy a gyógyszerek · 
( fogla:lkozási ággá ff;j!ődik JA_ teehnika, a cve- hatása nemcsak azoknak cvegyi összetételétől,, 
· gyészet, a növénytan iC gyógyitás szolgálatába hanem fizikai tnlajdcnságaitój is függ .Minden 

lépnek A cél értékes és biztos hatásu gyógy- egy~ felfedezés ujabb irányt rríutat, az ered· 
·szerek előállitása- és far:;nakológíai értékük. mény pedg néhány ,,lljabb és megfelelőbb 
meghatározása .. A kutatók a tudomány minden gyógyszer. A· 70-es években forgalomba kerülő 
fegyverével rávetik maguk,at az egyes drógckc ch}orálhydrat után Cervdlo (1882) paraldebyd, 

•. ta és igyekeznek azoknak hatóanyagait tisztán Sch11úedeberg (1885) az urethan, Baumann 

A. gy69yfüvektll •z antibioticumokl9 
. \ . 

: előállítani Igy válnak értékes kinccsé a Digi- (1888) a .sulfonal használatát javasólja .. Emil 
· talis és Secale kivonatai és izolált hatóanyagai., Fischer kísérletezéseinek eredménye a bar bi

-·Az orvosok szivese;n , iende!ik a kivonatokat,' tursav a mult század végéri került forgalomba 
· vagy a tisztán előállitott hatóanyagqkat , egy-\ és az()ta az altatószerek közül még ma is első lrta : LIGETI VIKTOR :,1 ·részt, mert pontosabban adagolhatók, másrészt, helyen áll Tucat számra' készitették vegyüle-· , 

Ha az 01vostudomány fejlődését nézzük 
Galénustól 11apjail1kig, különös tekintettel az 
egyes gJ ógyszerek alkalmazására, azt figyel
hetjük 'meg, hogy minden időben más és más, 
ujabb és ujabb gyógyszerek vannak használat
ban A tudomány fejiőc1ik Néha csigalassus'ág
ga1, néha pedig neki.rugaszkodik és rovid időn 
belül mériöl<leket fut be pótolni az elmulasz, 
fottakat Ilyenkor a felfedezések egymást köve· 
tik, a lelkesedés mindenkire átÍ agad, a - „kor
szakalkotó felfedezések" szenzá'.ciói toronyma
gasságra- en1elkednek, ámig egy ú.l csillag 
n1eg· nefu jeleilik és n1agál1oz, nen1 ragadja a di
csőségét Ilyen természétes szelekcióra szükség 
is van, mert egyedül csak ez biztositja a fejlő
déEt, a koTI al való haladást A gj"ógyászaitba:ru 
is minden időnek meg voltak a sajátságos fa, 
vi:iritjaik, melyekre az orvosok esküdtek és 
amelyek gyógyászati , szempontból többé-ke
vésbbé értékesek is voltak 

Az ókori görög és római időkben a gyógy. 
szerek egyedül a növér.yek birodalmából kerül
te)<: ki. A növények, amelyek a mezőkön, enlők 
ben és később knltiv*lt kertekben nőnek, a' leg
hO'Zzáférhctőbb raktárai különféle gyógysterek
ne)<: A főnicia1 kereskede]e!!Jl, továbbá a hóditó 
háboruk ujabb és ujabb gyógynövényekkel és' 
fűszerekkel gazdagitottá)< a gyógynövények bi
rodalmát Ahová az élelmes főniciai kereske
dők, vagy Nagy Sándor seregei, vagy később a 
római légiók, á középkorban pedig a keresztes
vitézek, vagy még-később a felfedezők eljutot
tak, onnan magukkal hozták a vfdék jellegze
tes föszereit, melyeknék részben gyógyitóha
tást is tulajdonitottak Egy-egy ujonnan-felfe
dezeH arcmás növény keresett cikk lett, m~: 
Jyek közül sckat csak arannyal lehetett megfi
zetni.. Az Olibanum, a Myrrha, a Piper, a . 
Rheum stb.. mint drága gyógyszerek volfak is.
mer etesek, melyek közül sokat csak kir ál:jC.ol<I 
és fejedelmek szerezhettek meg 

A középkor sötét és titokzatos érá.iábaru 
Galénus és Dioscurides könyvei alapján tovább· 
ra is a gyógynö> ények a gyógyászat egyedü!l 
hordozói. Imitt·amott állati drógok is forga-
101-,,ba ker ü]ne;k, melyeknek hatását babonás 
ceremóniákkal, ráolvasással, hókusz-pókuszok
kal igyekeztsk növelni.. Divatos gyógyszer lesz 
a Theriacmn, a középkontitokzafos gyógyszer
keveréke. A gyógynövényfőzetek meneti' hasz-

, , k -~ mert a por, vagy folyadék afakban . elkészitett teit .főleg a 90-es évek ele.1· én és kombin. ációinak nála.tba kerülneM az aromas párlato , vizes-·• 
boros és szeszes festvények é.s kivonatok. A ;:; .gyógyszerektől a betegek többet várna:k, mint lehetőségei még ma sin~senek kimerítve, 

':a· gyógyriövériyektőL melyeket' Ja vas- és -füves·· · · ' 
középkor nagy járványai idején egy-egy 0 uj "" -· · Hasonló a helyzet az analgeticumok és an, 
„arkánum" szen~ác1óként .hat, hire messze' i -, asszonyok is árusiJ;anak , tipyréticumok terén. Az antifebrint követi ázJ 
földre eljut és a betegek csopmtosán zarándo- , Az 1828 esztendő fonáda!mat j'elent ugy antipyrin, a phenacetin, az ' amidopyrh( Az 
kolnak a le-gt{ibbször sarlatánnak bizonyuló .tu- < á vegyészetben, mint á 1 gyógyszerészetben .. Ek. ntóbbiak az acetylsalicyl-sav:val, még ma~ is tart. 
dós doktorhoz, hagy babonás hókusz-pókusiai-. : · kor sikerült Wöhlernek először anorganikus ják a pálmát és nélkülözhetetlen gyógyszerek·' 
val és füveivel enyhítse szenvedéseiket. · ,; vegyfüetből (ammonium icyanatból) az orga- Iiek számitanak 

A középkor nagy fantazmagóriája, . ;t7i :i' nikus carbamidot előállitani Ezzel a felfedezéS" A d · k · 
, k k t' 0 1 "lt ... 1 · d 1 h . .. . "k . száza eleJén ujabb lehetősége kmál .. 

aranycsinálás és a böl,csek kÖ\'elle uta <1sané, '\~ . , se m,egdo a, l'egr i,~e e em, og;r 01ga;i1. us koiiiak. Ehrlich és munkatársai megalapozzák a 
mileg a gyógyászatra is kih;JJt Divatbajön a ·::! yegyuleteket csak élo szervezet kepes felep1te- . ' . h. , "'t·. t , . b · 

' k , M' d k' t k · '] · · ., · n/··hl . t 1. " . .__,, , . a e 's t dö'rrlányo~-modern chemot erap1a , Ku atasaik egy ees--· 
vegyesz, edes,.. m en 1 arany.a a ar csma m; -i~ m. ,'' o e; e Jeo·l"'.'enyere z. ge.z. ,u. .. !' uek Koch és Behring a bakteriológia és szerol6" 
a. szegény, hogy gazdag legyen, , a gazda!i Pir ,-.~ v1!ag, fe]f.gyeL M_in~ , ahogy a koz~pk~n alh· gia terén elért eredményeivel. Lelkes kutat-ásailll 
dig„ hogy hatalmat sze:rezzen maganak A f1gye, ~,; m1sták ~z aranycsmalasra, ugy vetik ra m,:;ign·· a fertőző megbetegedések kól'okozóit lépésről-lé_. 
lem az ásványokra terelődik, melyek közük'·;: ,' kat a kem1kusok az ninhb orgarnkus vegynle- , .. f lk t t"'k . ''l"'k , . , t-

k . ' 1 k k t , k, t · f lh 1: t k l"'l!"t' , A XIX , d · riik s pesre e u a Ja , izo;a Ja es mesterneges ap-.meg isere ne so a gyogyszer „n is e" asz--;•,1 e_ ~ o~ 1 a~'ara .. .·· szil;za. az orga . 11 talajokon tenyésztik. A halált hozó csirák a, 
nálni. Most már -a Mercurium, a;z Aisenici•més, ;' kem:li Jegye?e1'. te11k. _Ezer es ezer. orgamk~s kntatók előt( vannak .szüksége kivánkpzik. te· 
az Antimónium lesznek a gyógyszerek és mér- 'I : -vegy~let~t. kész1ten_ek es azokat a:z. ipayb::n es hát olyari szerek felfedezésének, amelyek a bak
gek. elöljárói Mérgező hatásuknál fogva gyógy-·.'} a gy?gyaszatba;i . 115yeke~nek fe!hasznaíll~t1 · k At · térinmokat és protozaonokat nemcsak in vitro, 
szerként inkább kevesebb, mint több. eredc: :' , vegyeszek lomb1kia1 ?,1_'t.i.ak az UJ vegyu e 6 . e · hanem az élő szervez.etben is elpusztitják Olyan 
ménnyeL A tudósok még;-mindig a bölcsek ltö- ·-" · · Runge -(1834-ben) eloallltJa a phenolt, amlmt, „ 1 t 1 t k 11 t l'I · 1 k. . , b · t-. ,· ' ' · ' ld · · · h · h (. 834 · t t· , l" · vegyu e e <e e a a 111 ame ){fl a ver e JU . 
vét kutatják, közben Európan veg1gszagu .a chm?1mt, . Mitsc G:llic„ . 1, _. ) szm, e iza)a a va direkt uton,· vagy uj vegyületekre bomolva 
Í)estis, a vérbaj, a; kolera. és más járványok,,. benzolt. mtrobenzolt es mas, benzolv~g.yulet<?· tt .1„ k'd"" k'. k 'k t 1 · t'tJ.'k d 
Egész országrészek lesznek lakhatatlanok, az ket Piria (1839) a sali('.ylsavat, Gerhardt az 0 e os ? ,.° oro oza ~ e pusz· J a ' : 
orvostudcmáriy pedig alig .fejődik ,'f (1845) a sulfanilsavat. Griess (1860) kütönbö- l:lmelHett az elof s~t~rkvelzetrte ar!~'adl'mkatlanotkb .. Abi fi: 

· p l (14 3 1541) · J ' · ' . „ d" , "let k t N· t (.1856) 'f h gye em az azo es e ene ere o 1 , mer e zo 
,arace sus 9 :- megJe enese UJ.-} Z? raz?-vegyu e 0 ' . a anson , ' uc ·~ nyosodik, hogy egyes organikus fe5tékanyagok 

:mederbe téríti a gyógyászatot. Galénus elavult_;;, smt, C:aro (18!4) _eos~nt, G~aeb~ e,s Liebe; , a protozoonokat elpusztltják Ehrlio.h és Shigar 
tanait megveti, könyveit nyüvánosan elégeti,::\ m~nn (1869) al;razmt es egyeb festekeket ~e- 1904_ben eredményesen hasiználják a trypán-
az aranycsinálás helyett ujabb gyógyszerek fel: } sz1tenek E Fiscluer (1878)1 phenylhydrazmt „ •• t '" . · . . 'k 1 · J 

fedezését tüzi ki célul Beszédeiben, irásaiban:.;, állit elő, mad ebből Knorr (1883) különböző vorcs e~.i es fain tr\pa,nosoma e] en.. . 
durván megtámadja a kor tudós arvosait és.· pyrazo!ón-vegyi.He•teket, Baeyer (1871) phenol: Későb arzén tartaJmu aromás vegyületek-
gyóg'ymódjaikat, ami miatt üldöztetéselrnel<; phtaleint.. A vegyészek munkájába te~mésze- kel próbálkoznak . Kiindulási bázis az atoxyl, 
lesz kitéve. Mégis az ő tanai győznek és az or- teseR- belekapcsolódnak a' phatmakologusok. melyet korábban Koch álomkór ellen használt, 
vostndomány uj utakon halad ,tovább ujabb ésl BU;chhei1n;, Schmiedeber9, ci~:ide Bwnard de toxicitása mí~tt n~n; vált. be. _El;::lich az 
ujabb becse·s gyógyszerek felfedezésével és .a, ! Brown·Sequard, R. Koch, Er7kmann , egye..q atoxyl savestere1\lel kiserletez1k Ra Jon, hogy 
gyógyszerek számának szaporitásávaL · · • vegyszerek hatását állatokon próbálják ki Meg.. az ötvegyértékü arzén nem olyan hatásos,,ffiint 
· Amerika felfedezése ismét tág teret nyuit.{'. figyélik a vegysze;rek hatását ai állatok külön- a háromvegyértékü. Száz számra végzik mun

ísmeretlerÍ ·növényi. eredetű gyógyszerek meg:. \' böző szerve.in; megállapítják azt a mennyiséget, katársával Hatával a kísérleteket, mig végre_ 
ismeréséhez. Az amerikai drógok fokozato-san_ ~, amely bizonyos vegyszerből ,elegendő, hogy va- 1909-ben a 60.6·os kisérlet meghozza a munka 
elárasztják a gyógyszertárakat. Megjelenik aA'. !amilyen szervi elváltozást előidézzen, yagy egy gyümölcsét.. Az uj szer, melyet· Salvarsari'nak 
China-kéreg, a Sariaparill;t, Hydrastis, Raila~-.'J;; szervi elváltozást megszüntessen és ezáltal az neveznek, · Ehrliohnek örök időkre dicsőséget 
hia és egyéb, 'értékes mógok, ame1yek ma, is .~f ·egészségi <igyensulyt helyreá!litsa. szerez. 
használatban vannak részben magukban, res2',:;j . - · 
b 'lt h ' k , ' k · 'b , Megindul a kutakómunka a gyógyszerek 

en pedig izola atoanyagai rua 1a an. . . ; :\ . vegyi sze1'kezete és élett'an.i hatása között lévő 
A késobbi időkre jellemző az évszázad?k ;i,.·:.' 

alatt' felgyülrimJett sok gyógyszerül hasznait, j,; összefüggéS'·-megállapi·tása céljából Ezek a ku-· 
anyag kiselejtezése Megjelennek a gyógyszerc;'it. tatá:sok ujabb vegyületek gyógyszerkénti fel-· 
könyvek, amelyekben csak a megbizható és w-.,:r h.asználását eredményfzik. ··Igy LieJ;>reich (1~6~) 
dományos kisérletekkel alátámasztott értékes ::-7 . felfedezi a chloralhydr.at hypnotikus hatásat, 
drógok és azokból készült gyógyszerek szere:, Eiéhorn (1899) a 'para;-amino-benzoesav est~ 

A kutatás tovább folyik 1920-ban felfedB" 
zik az álomkór gyógyszerét a Germanint, maid 
a 30-as években az Atebrin (Mitsch 1930) és 
a Plasmochin, a maJáriagyó~itás kitünő szerei1 

aratna]{ sikert. ' ·. 

(Folytatjuk.) 
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A munkanélküliség· megoldása 
Egy hetenként találkozó alka(ina7JOtt gyógy. kénti felhasznáiásával és hol van ,felesleg? i~!: 

,szerészek asztaltársaságában, egyik gyógysze- A keresztény tanitás szerint, a fefos!eg kt·. 
\rész azt inditványozta, hogy a m1mkaheilyel osztását ..a /szeretet parancsolja, sajnos a fel,;! 
biró kartársak mindegyike, m)iiden össiejöve - baráti szeretet ösztönzései kialudtak' !J>Z erií:beZ 

\ telkor lásson vendégül e1y munkanélkÜ)i kar rnk lelkéből. Épen azért is, mert. a, foíes1eggeÍ 
társat vacsorára. Mennyi segiteni akará<l, meny- \aló rendelkezés nemcsak a szerMet parancsá;. 

_•nyi megértő Jóság,' mennyi szeretet van ebben hanem a szocáJ.i.s igazcság kövételmény8 is :~ .. 
az inditványban Ha minden gyógys2'erészt, tu- - rendezés az államhatalom köte1eEsége, ' -, 

GYóGYSZERlllSZ 

lajdonost és allí:aJmazottat ennyi megértő szern Kötelezheti a.z állrtmhatoJom a feleslegh~t\;' 
tet hatna át - . nem_ lenne múnkaflé!küliség, bit 1 gyógyszer tár .tulajdonosokat, hrJf(Y ki_izv<;-,\ (-. 

De a szei etetnek nemésak egy vacsona fi- , tett, vagy, köz~etlen munkaalkalmat · rnyufts.a,,'.~ p. 1 

j(étoldaliságáhól, a tulajdon individ!'áli~ ~"'- szo· 
\~/,;§íis funkciójából. Az. iil!amhatalom feladat\'. 
!J10gy az idevágó ]l:ötelességeket,_ ahol. ari:a szuk
Sség "\ran és \8.mennyib~n :a -t.erm~szet,Jog ele1g~11-
:>>dőképen meg nem határnzza, r éBzletekbetnenoen 
i''körülirj:i Az állam tehát, figyeloorbe véve a 
t.Jiözjó valóságos követelményeit, mindig a ter
:'mészeti és isteni jog 'keretében, r~<zletesebhen 
~·elrendelheti hogy a tulajdonosoknak mit, szaó 
~-had tenniök tulajdonuk használását i!le~en és 
*-init nem szabad " (- vid -) ,. - . \ 

zetés~i&\ kell terj~dni, hal;'em '; mlii1kan~l~üliek nak? Ha jog.a van az á!llanthafalomnak a. val ~ crt~lmisegi na~ygyÜ es 
kenyer'hez, munlrnhoz y.alo jügat, me1y tolttk el- gyondézsma kivetésére, közvetett munkanyUj~' 1.···.·.• F .. ho' 27_~11 este fé.l. 

7 
órakor a SwciáldeJ 

vitathafaf!ai1, meg kell adni, a munkanéiküli-. tás elrendel2sé;e, ugy }oga van ahhoz is, hogy'.. 
séget intézm.§nyesen i;neg kell' oldani és pedig a fel~sleggel rendelkező gyógyszertár tuladoiiü, "inok_rata Pá1t öSszértelmiségi nagygyülést hir-
azonrúrl. - ·, ' , sokat loözvetlen 'munka nyujtásá:ra, okL gyógy~ 1 detett a Nemzeti Szinházban,, 

Keserü áz a falat, amit munk.abiró embe1- szerész alkalmazására kötelezze, . - A fényesen kivilágitott szinházat zsufolásig 
11<1k alamizsnaként kell lenyel'.)i, mégha szere: 'Nehezebb kérdés megállapítani a:it, melyJ, ''megtöltötte a főváros értélmisége.. A ma;g:yar 
tet adj.a is ft2't Afamizsnára nem lehet életet - t' 1 „ , d 1m 1 f 1 lé! t t há: >szellem! élet kitfulősé«ei naigy számban voltak 
épiteni. A munkané]ki,ilisé.get a szociál.is igaz- gy ogyBz,er ara' JÖV,e e . e · lOZ e es ge ' · e t ,f l.•. képviselve , A közönség .soraiban fo. g,l. alt h. e!ye, ,t 

melyeknek tulajdonosrui kötelezhetők közvetleir-'! '"'-„d -
ság érvényrejuttatásával _ meg . kell -0~dani -munka iíyujtásra, alkalmawtt tartására,, 

1
. Oc:lI i feleségével együtt, a ma-gyar JO;;vu omany 

azonnal k 'Id' " ': .. büszke, sé•g.e, a kilenc évE>.;? emigrácróból mclst Gyakorló gyógyszerészne ez sem mego ,,~, 
Minden egyes gyógyszel'észnek tudni kell:,_, hatatlan probléma Ismer-e~colyan pooti gyógy: .. /' .... ' :.'hazatért Vámbér;y Ru8zJ;eni ;. 

•iem' csa'' .t~·'a .. i'do·n .i'og, ,J;a11em lia.szM;,lati 1'oa ii - , h · f · · · /, A· M "VAG k .;.u 'n k. e'neke'vel a Mar" ' '" "" ' ·~ " szer tarat, amelyben a a i 23 .. 000 onnt fai·-;;"- : . A o~ sa a . · , . -
van. és hogy a használati jog erősebb,) nrint a galmat hét (7) alkalnlazott honyoJitja le, kö~·:é; ''seilles-ezel kezdődött" a nagygyüfés Sőhin VH: 
t-ulajdon ;iog Máooknak a kapoU,:jogok birtók- .-tük négy ,akl gyógyszerész és olyat, ahol 15---::;é ;·mos elv,társ üd\•özölte Budapest it'a.gy szá"1han 
lásáhól való kizárása nem terjedhet odáig és a . 16,000 ·forint förgahJ1at egy gyógyszerész véc .; >megjelent· értelmiségét. Utána s_zakasits, A_r
joggal va1ó rendelkezés nem mehet 9lyan irány. gez el egy labmánssal Nem S40IUI bizönyitfui;, ,, "pád főtitkár mondotta el nagyhatasu bes•zedet, 
ban, hogy lehetetlenné, vagy elviselhetetlenn~ Ía, hogy mig az elso esetben a> szeretet és ilí ,,, (melyben az értelmiség fontos szerepére muta- -
tegye a jog rrálkül átlók számára 1a megélhetést szociális igazságéués minden felesleget közvét·,:li tott rá az uj demo.krácia felépi~ésével kapcso-

' A gyógyszertári joggai ',nem rendelkezők len mnnkanyujtásra fordit, adr.lig a 'más?d*;; Jatosan. örömmel látja, hogy az értelmiség 
egyetlen rtu,ajdonszerzési lehetőségé: a ·ni-unka eset szivtelen önzése vét a szodáhs igazság ,el,~}'. ; napról-napra jobban felismeri as.ztályhelyzetét
Számukra tehát a munka kilteles:Ség, de a meg- len, a fele.slsget elvonja a köz rendelkez~se előJ:..Jf ; és elfoglalja .. a demokráciában azt a helyet, 
elhetés erejéig egyben jog is, amely jognak ér .13'.gyik. _ ~alusi gyógyszertár~t, -rumely anyagell.á: .. :.'~ ramely őt tudása révén megi!l<eti, . Ladomerszky 
vényesitése a gyógys·zertárakat kezjiklíen tarto bs szermt a 2-es kategonaba ~ o.sz;tva, a ha-:c '·Margit, a Nemzeti Szinház. rnüV'észnő.ie, nagy, 
tulajdonosokat terheli, Azaki' részére, akiknE'lk szonélvezöj.e 60,0 forÚÚ havi bérért .adott bérc, 1- fots7,ésse\ szavalta el Petőfi „XIX-ik százrad 
nincs gyógyszer áruk, a tulajdurosok kötelesek be, a bérlő a megmaradt jöve(lelemmel meg; ';költőihez" cimü versét maid Kassák Lajos, az éi-
rend.elkezésre bocsájt;:ini a szükséges javakat van elégedve.. Egy 4-ik . kategóriába osztott ,i .telmiseghez EZÜló fe!Mvast olvasta fel. · 
ÉS pedig a m-unkaképeseknek megfelelő 1nunka •oyógysze,i:tár béJlője havi 1000 forint bért fi'''. 

1 
. Az est k i e m e I k e d ő felsz'ólalój1a 

teljésitmény ellenében a rn;unkaképteZenekne/i ;ét és még; maga, í.s megkeresi ami családjának·' ;'dr Ries „István ígazságügyrniniszter volt, szin-
ellenszolgáltatás nélkül, ingy'en, szükség,Bs " · , le percenként áHitott'ák meg taps":i~kal ,heszé-

Mínden 1011 rnea van terhelve ·a munka~{ Minden 4-es és annál magasabb kategóriába> dét,, annyira lázba hozta a nagygyules resztve„ 
ráknak munka,Jogával és a m-unkaképteleneh: 80, ozott gyógyszertárat, . rendelettel [kell köte; vőit '-- 1 

használati jogával. , rezni oki gyógyszerész alkalrnazásá:ra.. ,<' „Mi nem lefelé, hanem felfelé aka1"'\tnk: ni„ 
'. Mennyiben és milyen határ-lg érinti ez az , TerméSzetesen az általános rendelet a]óJ. vellálni" ~ mondot.ta többek közt.Ries elvtárs.. 

egyes tulajdonosoka-1:? a miniszter félmentést adhat (bérlet, nagy csa'\ s ha ma vafak; ·nem puli-tizál, az is politika, a 
Minden körülmények között m~gilleti a tu- lád rendkhüli - eset következtében forgalom · gyávaság politikája Dolgozzunk éS' ~anits;in~., 

Jajdonost a gyógyszertár jövedelmének .egy ié- vis~zaesés, stb.) szakembereinek vélcméíw~ >mert •az -értelmiség teljes bekancsola.ga ne1kul 
sze, amely szükséges, hogy a minden embe-i;i, alapján.. , ' . - . ; "nem lehet felépiteni a demakráGiát" 
tehá1 őt magát is megillető IJ-a~ználati jogot Egy ilyen szociá;lis igazság gyakorlását ta,r- A~ Internationale eléneklése után, .amély-
gyakorolhassa., "az ezen felül.i J'övedelm,et 111.ár·a talmazó rendélettel 24 óra alatt m. eg lehet"old.' . · k , „ 

k 1 · "t · -.:.hez a meg1'eléntek ném_ .án,. csak az ajka ino,,_ kötelezett&égek ternelik Vagyis a gyógyszertá1 .. dani a gyógyszeI"észek munkané! l> isege , nui:?· 
jövedelmébőí a tu!ajdono•sé a szükséges, de rnn: <len tul,ajdonjug sérelem nélkül„ Hogy a tulaJ/ gatásával adták a kisérefet; fejeződött be a 
deltetéséb~n már közös a feiesleg. A gyógyszer- clonosi kart megnyugtas~am arról, hogy a fen:· -l!agygyülés, amely h1eg1endezésébé'n, ,s„ellemé- -
táftu)ajdonos nem tartha~ja magát abszolut ur. . -ti2kre nézve joga - van az államhatalomnak. ~' ·ben _ elmondhatjuk," egyedülálló voit a Párt 
nak ' minthá'.- nem tartozna számadással senki- rendező és szabályozó lmtaln1at gyakorolni, be- 1 ' .. 

' · "l - · történetében .. nek A szabad .J'övedelmek, vag·i·is' azok, me.l.yek iéiezésül . idézem az egyik pápai körlevélbo ·.a.· · t , 
" ' 1 Az értelÍniség _szerepe a ;,munkáspár ok ele-a megfo1elő és tisztes élstfenntartáshoz nem következőket: „Hogy a tulajdon használá9ava ;' 

k k · k t ' k "t ]" · k 11 d l · 1 ne~l ·"ben o'ra'róícórára nő és hisszük, -hogy a mi szükségesek, sen ine. smcsene te szese sze- ne111cw a saia e onyre e gon o m, m . "' ·: "' 
rinti rendelkezésre adva. - a köz javára is figyelemmel kell lenni, az_m1nc-: ;,csoportunk is ~növekvő megb8"Si,iléEt fog kiér-

A ké1 dés ·az: ki rendelkezik a_ feleleg mil dei; tová]lbi nélkül következik a tulajdonnii.i;:, demelni. M 

-„ 

Az eddig hirdetett 
I 

C„I B A 
, '" f - - ' 

' 
készitménye.ken _;l<ivül 

1,.1 J r a k a,p h a t ó 

ANDROSTIN .ampulJa á 6 dlJ 

c\BALGIN ampujla á 5 db 
/ 

i ! 
CIBALGIN supp á 5 dh {erős) 

CIBALGIN tabletta áJlO db 

' PERAND:REN ampulla: á 4x10 mg 
' ' 

PÉRANDRÉN ampulla á 4x25 mg 

PERCC;RTEN ampulla á 4x 5 mg,, 

PERCORTEN ampulla á 4x10 mg,, 
" 1 

' 
SPASMO-CIBALGIN sÜpp á 5 db 

SP ASMO-CIBALGIN tabletta á 20 /db 

' 
PERCANIAL kenőcs á 20 g., 

" ' 

EN'l'ERO-VJOFO!RM tabletta á 20 db 

\ \ ' 
PROKL}MAN tabletta á_ 40 db 

NEURO-'CRASENTIN tabletta á 30 db 

CO:RAMIN LIQUID á 10 keni. 
\ 

PRISCOL tabletta á 401 db / -

Magyarországi képviselíl : 
J!lkitsí:il János, Budapest, V., 
Mérleg-u. 2, Telefon: 18_7·768 
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Tudomány „ 
es gyakorlat-. ' 

S t r e 'D t o m y e i n 
( J .. BüCHI ZüRICfl. Pha,rmaooutica A éta . ben és alkoholban oldhat,.,tlán Actinomycin' B .• 

Helvetiae No 6--1947-ben az ismeretek mai álc re. Az első élénkvörös, kristályos Chinoid szer::' 
Iásáról m2gjelent összefJ)glaló beszámolója nyo- · kezetü vegyület Theinostabi!, s még 1 : 1os hi:. ) 
mán) . . gitásban is számos grampositiv orgari,izmussái' 

„A Gyógyszerész./' 1946 .. évi· I. évfolyam 5. szemben is. hatásos. Gramnegativ baktér'iurriok~ 
számában közzétett clső ugyanezen 'cimü ref.e- kal szembenkevésbbé, egyenlő.re nagy toxitáláSa;, 
1á-tumomra utalok 'szerényen, ami.kor a PenÍcil- gátolta meg, hogy a terápiába bevezessék Az? 
lil) mellett ds nagyjelentőségü, uj antibiotiku-- Adinomycin B színtelen V'együ!et, bakterio:sta.-~ 
llJ10t, a Streptomicint a napokban a Council on tikus hatása nem e.sekély, de 1 mg 100 kcrif 
Pharmacy and Chen'üstry of the American Me- koncentrati6ban gra:rnpositiv. bakteriumokkar' 
d'c-al Associatio11 a „New and Noofficial Re-- szemben jó baktericid hatásu; ugyancsakAoxi: 
medfos"· be felvette. Ez a beiktatás nem csupán _kus. · · ' . _ , f .· , 

elismerést je1ent, hanem azt is, hogy ,ezen • 2„ Clavatin a Cza.pek„Dox tápoldatban ·te·<:r· 
gyógyszer tulajdonságai, alkalmazási módjai nyésztett As-perg.fillus Cla:v~usból nyer:t bakte;;;,; 
:messzemenően isníeretesek s ezért indokolt, ricid hatá.su filtratumának. Ghlorofann v. ?'? 
hogy áttekintő beszá;,,-olóban megismerjük és a.etheres extraktióiával áJJi,thia·t6 elő.. Ez az :· 
állást foglaljunk a biokémia és orvosi kutatás !J:ránylag stabil , hatöany:J;g ugy gra.mpositiv,·' 
uj vivmányávaL · mint granmegativ .inikroor:ganiz;muS'okka.1 szem- _;-, 

A Penicillin felfedezése és a gyógyszerkin- ben ;i : 105 higitásba.n is bakter~cid hatásu,)i;l 

Antinomyceták izruwlásá,t, me\y>ek megfelelő 
körülmények között antibiotikus és phanw;ko 

Jogiai vcmatkozásba.n égy kivánatos kfüönböző 
.: tulajdonságu anyagot produkálnak: A törzset 
-'Antinomyces g11iseusnak sikerült'.idenfiká'.ni, s 

elnevezték Streptomyces · griseusrua:k. A frissen 
izolált törzsnek huskivonatta.1 ké.szü1t tápol<!:3-

':• tában előállott a.nti:biotikus anyag sok tek;n· 
c:tetben hasonló tuladonságokat mutatort:t. mmt 

;r 6) alatt.leírt Streptothricin. Ezntóbb1t-Olmeg-
külöU:bözteti azonban, hogy erősebb hatásn bi· 
zo)lYOS 'gr;a.mnei('"tiv bakferiumokkal, f.őként 

· proteus vulgaris, . Pseudomónas a.erug~nosa, 
Sen atia niarcescenssel szemben. To•v:föbá . M 
aernb, spór:icképző bakteriumok, mint Baci1lll$ 
mywldessel szemben is hatásosabb, · mert ezek 
csÍrái resisten.sek a $treptothricinnel A törz~ 
nevét Strepto'myces ( = spora és Jevegőmycelr

. umoliat képző cso:oortja az Actinomycetes-nek~ 
:·atapulvéve nevezték el az_ uj anyagot: Strepto
, 'mycin-nek . . , . 

· Leach és munkatársa 11 JeguJ abb kutataS'r 
:eredménye, egy második a.mföiotikusan hatásos 
anya.g a strentomicynképző Streptomyces gri
seus törzseiből ruz: Actiaion.. Ezen a.cyagot aJ 

.. tápoldatból izolá!1ták olvkénen, hogy.azf'szénuel 
·. adszorbeáltntták, melyből a hatóanyagot ace

tonnal kioldották Az aceton_os kivonatot vizzel esek közé való beiktatása. természetszéüleg ma_ ugyancsak toxik)l.snak bizonyult ' v? 
gával hozta, hogy az antibiotikumok tudoíná- 3. Fuinigacin: Szintétikus tápoldátban As.:.\. ' 
nyos kutatási ter:ülete kiszélesedett.. Az ujszerü pergillus funügatusból izo-laJható' Chlorofor-m'':!f .·· 1 

hatóanyagcsoport ir:í.nt forduló általáno·s tudo- ban, aetherben jól oldódik; viz:pen, alkoholba~.:}; 
mányos érdeklődés mellett a'· fe]adat yilá.gO's kevésbbé. Gramnega.ttv bakteriumok (hi.gitá.., ',;f 
volt: oly készitmé1weket előáfütani és kidol- J ': 103 ) eUen alig ha.tásoi. hőálló, s azáltal ki•,,, 
gozni, mélyek hatásterület, /LPPlikatiós lehetőség sérletekke! szemben nem nagyon toxikus. '; 
és tartó-sság tekintetében a Pemci!Jint felül- 4 .. Cl~aetoinin.: Jn vitro hatástalan, nem to: ·": 

felvették melyből azt chlw·oformmal kiextra
há!ták, szintelenit-ették, majd az oldószert lc
desztillálták. Viz és 'hénzol keverékéből kristá
lyosith,.,tó ki az Aot\dion' n;iely amylapetatta.1 

mulják, vagy legalább is ol:v..anoka.t, meilyek a .te- xikus. • · ·.~' 
kintetben folrnzott előnyökkel rendelkeznek A ~ u·k · Ant•,'bi'otikus hata'sa· · 
további antibiotikumok felkutatásánál a megol-- " "'' romonosporin' 
dandó felaaat volt, oly antibiotikusan hatásos, jelentéktelen. . , . „, 
terapiásan Jöértél<'elhető anyag, mely a követ- 16. Stl°fptothricin.c Actinomyces la.vendufae " 

tá]ioldatwlla.n találták.és izolálták Szelektív ha-< kező fontos követelményeknek felel meg: tása a· gra.mnega.tiv organizmu.sokka.I pL E. C{}-\f. 
a) bakteriostatikus és baktericid hatás a li és Shigella dysenteriaeval szemben Néhány ' 

gramnegativ bakteriumokkal szemben, grnmpositiv' kórokozóval szemben is hatásos .. 
b) ne legyen erősen toxikus és a S'zervezeL Streptothridn U:emcsupán in vitró hanem iti<c 

ben se fejtsen ki más neinkivána'tos vivo is aktív. A íendsz;ercs felülviz'sgálat a.wnc·. 
mellékhatást, ban néhány pha.rmakologiailag hátrányos tula,j_. 

e) ugy szilárd, mi.nt oldott alakjában steril donságát .állapitotta meg (resistencia, min .. to,·, 
Jegyen és a, sejtr:edvek ne ina.ktwálják xicitás). · 

Már 1939 évben, a „Penicillin" .fej:Mése 7 Stieptomycin: Antagonisztikus hatásu<' 
közepén m:gkezdődött Department of M1cro mikrcorganimnusok főként gramnega.tiv bakte;
bicilogy of the New Yersey Agrimetural Expe- riumok ellen hatásos kere.sése ,közben, különbö-: 
rime11ta; Statio·n :Rutgers University--n az a.nt,i ző kutató], ('. ', ')•felfigyeltek az Aotinomyc.e-. 
biotikus· li.atásu 'anyagok keletkezésének, h'.elye tes csoportra Az Actino:rnyéeteshez tartozó vizs,. 
sebben képződésének s a mikroÓrg')nizrirnsok gá!at alá vett törzsek 20...:.30 százaléka kimon: 
szerepének széleskörű tanulmányozása Ezen dottan a)ltibiotikus hatásu Az a megfigyeléS, 
rendsz·eres sok· ezer sugár gomba törzsön, más hogy néhány gombát és baktéiiumot . taláJ!a~,; 
gombá~im é~· ba1fteriuIJ1okor:. esz~özölt vi~sgála.t melyek a Mycobacterium tuberculos.is felode· \ 
eredrnenyekepen ;a, kulcnbözo hatóanyagoK soro„ . sét hát-áltm'ták, Fit a kiindulópont és ösztön:. 
zata1t izclálták éS jeJlemezték közelebbről. ., zés, hogy a különböző Actinomycetes-ből izo~~lt.: 

L Actinornycin: Act'nomyces ant'biotikus. anyagckat .í endszeres vizsgála.nak vessék 
bol ethnes extract'-Oval állitha.tó elő Sz-étvá· a'á .. hogy azók mennyiben alkalmasak a tuber-. 
lasztható a vízben .és alkoholban oldódó Actino kuloz's kezelésére, · ' 
mycin A.--ra és a petrolaetherben oldódó, viz- . Ezek a _tanuln;ányok erednÍényezték --

még kriStálvosithat6 B'"kterrnmokka! szemben 
hatástala.Íi, ·de az élesz;tő gombák. fejlődését be
folyásolni képes Kristályos Achjiion a..,l(.a~h?
gen Cryptococcus neoforman.s. gomb~ geJlodes-et 
0 0002 mg/kcm ko'llcentnfoió-ba.n gátolja. Ma.
'gas hatásfoka és csekély toliJicit:tsa. -Crypto
rcoccosis e!Jen a.Ikalm:~ssá teszi.. 

Str eptom11ces gri.seus lcultura.: Mig .a strep
tothricin relatív i!!énytelen tápfo!:y1adékot igé-

. nyel, '"ddig a tlÍi!'ol1aj ö:>sze~tele Jé~7~g;s befo· 
Jyást gyakorol a Streptomycin k~pzo~esere .. A 
Streptomyces griseus kultnra elofeltetele b1zo
nvos S-pecifikus, a fejlődést elősegítő anyagok 
ielenléte, EzekBt a huskivon,.,tokban adjuk meg. 
7 A nitrogén és szén kielégítése többé kevésbbé 
nem je!-lemző. Keményítő és. g-lycerin elegendő 
1:duko•z pótlásám, mi.g nem hidro1izált és hidro-
lizált kazein. továbbá különböző tryptonok, 
aminosavak és ná.trium nitrát közelitőleg ép 9ly 
alkalma.s. mint a peptonok Legelőnyösebben a 

. köve-tkező tápvíz alkalmazható: 

Glukoz 10 g 
Pepton 5 ,, 
Huskivona.t 5 , 
NatriumchlO'JJid-- 5 .--. 
Ivóvíz 1000 kcm. · 

Kívánatos PH 6 5-7. l\faximális fejlődé.s 
2 nau ala•tt a' rázókulturák utián érhető el, ml· 
vel ezeknél a knlturák aktivitása is ez idő alatt 

. a legnagyobb, mig a stac}onalis, áll? ku1~urák 
esetében cca 9 nap sZtikseges a hatasopti-mum 
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eléréséhez. Mindkét eS'etben a tápfolyadék gyen 
gén alkalikussá válik iStr eptom".ces grisei;_s 
kulturák antibiotikus hatása igen stabil. 
Ugyanazon táptalajon azonos feltételek mellet1 
a különböző törzsek közti különbség közelitőleg 
ugyanaz marad. Maga.s aktivitásu törzsek meg· 
tartják magas termől<épessegük,et, mig sze_,;;éi:".: 
m. gyenge törzsek továbbra 1s nem kieleg1tö 
prnducensek maradnak. A .tenyészet alatt a 
kulturák inaktiválásá.tól nem kell tareanunk 

Izolálás: Stteptomycin jól oldódik vízbeli, 
mig organikus oldószerekben, mint aceton. 
aether chloroform oldhatatlan, s ezáltal köny· 
nyen található egy eljárás a tápfolyadékból va
ló izolálásra.. Az eljáníst Waksmann és W?od
rnff dolgá'zta. ki s Ha a maximális a.ntibiotrkns 
hatást elérték a tenyészet tápvizét a mikrnor· 
ganizmusoktó!' szüréssel vagy centrifugálással 
választjuk el. A szürőmassza megváliasztásáná.' 
nagy gondot keH far ditani, mivel a 8trepto.i;iy 
cin könnyen ab.>rzor-beálódik A Jugo•s kéi:nhata.su 
rosmentes S7iürletet al<otivszénnel kezelJük mL 
kor is a-z antibiotikum tökéletesen a.d.sz'orbeáló
dik 

Az a.ktivszénadsorbeatot elválasztjuk. a 
tisztátlanság eltávoN-tása végett kevés alkohol· 
lai mossuk majd megsavanvitott alkohc;l''.11 ki
oldjuk A Streptomvcin tökéletesen oldod1k A 
ozén eltávolítása után a sRvanyu szeszrs ddatot 
;einJ.el"esitjük a · kiváló ti~ztá:tl:onságo~a~ ki
szürjük és az oldatot bertömeny1tJnk 10 terfo· 
ga.tnyi • rész aetherrel az a.lko~olt elvonva,. a 
sárga, barna ,vagy vöriis· szinü vizes konc,;ntra-
tumban ~ Streptomycin visszamarad ,Elcbol egy 
szilárd praeparntqmot készitünk olykepen, ho~y 
vagy acetonnal kicsaniuk va.gy vak~u".1ba:1 
sz;árazra pároljuk A készirtmény tovább; tnrzt:
tása a maidnem oldhatatlan Streutomv0m-Helt
anthat (Streptomyciµ-helianthin kettős .só) ut
ján eszközölhető, rnelyb6l a vizben jól o·ldó~ö 
Rtrentomycinsókat (chlc;rhydr~t. s;rlfate!°") '.'!· 
litják elő. ~ Streptomvcm. izola}asar~itnas ~!Ja 
rásokat is kidolgoztak Fr1.ed es Wmterstemer 
10 pl az aktív ·szén savanyu kivonatából phos
nhor-wo!frarnsavval csapják ki a Stre?to:riy
~int, s a szabaddá tett bázispól ni:e:s n;ki; atot 
állitana.k elő, melyet chromatograf1ar e;iarns,sal 
választanak szét. ~ pikrinsav-' leválaszta;s_a 
ntán különböző vizben igen i ól oldódó fr akcio
kat nveruek Ha,vizes oldatában a Reinecke ~ó 
kristályos csapadékot fdéz elő. ~elvből frakc1?
nált krist;ílyositással a megfelelo Str eptomycm 



<vegyületet (Streptotnicin-Reinecke 162-164S C 
olva?ásp?nt) nyelhető ki, melyből a sfrepto
mycm v1zben oldódó vegyületei (hydrochlorid, 
sulfat) álJithatók'elő.. · 

2 WakSman, Horning, Wélsch- 'Und WOodruff, 
Sci 54,, 281 (1942) 

3. Welseh, J. Baci; 44, 571 (1942) 
4 V\7alcr,man, I\!Iicr·obiai _ .ania2'oiüs~us U'nd antibiotic 

'-'iUbstances; The Commcn,venlth- Fui1d, 
1945) ' 

5 Schatz. Bugie und V\T~lksman Proc 8oc 
. 55. 613 (1944). . • . ' 

6 Jones. 1\-íetzger Schatz und Waks:ma.n Scieii:ce 
103 (1944) 

7. Vila}{;sn1an. Bugie- und Shatz·. -fi oc S't.mff 

-. Az előálliitás egy másik utja, a Kuchl, Peck 
Hofhine, _Graber és Folker eljárás azoi:: 
alapszik, IÍogy az állati svén adsorbtió)a után. 
abból meth:vlalkohol fartalmu hangyasavval 
vonjuk ki. pikrinsavval leválasztva, chlorhvdrn-· 
tot állitímk elő és az •a;luminiumoxydos adsmp
tiósoszlopon a fázisokfbt e!különitve, ··végül a 
Helianthat vegyületén ái (bomláshőmérs?klet 
220-226 fok C) megtisztitjuk (Folytatjuk ) ' 8 

Maso Clhúc 19, 537, (194';1) 
Vlak~man und Woodruff Proc S-oc Exp, 

liodalorÚ: 

1 Waksman und Schat.z J . .Am Pha1m Ass, ,P~act. 
Ed. 6, 308 (1945) 

Med. 49, 207 (1942) 
9 ÍuehJ Peck : Wolti und FoI1i:el:s. Sci-e.nse 102-~ t 

(1945) 

10 F,1i~ und Wi11te1steine1, ... Sc~ense 101 6113' (191415). , __ 
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A m'agyar köztársaság 
0

kormáu~ih.iak 10.00011947. 
Korm. számu ren<f&lete .. 

• 
az igazoló eljárásol~ tárgyában 

A n1a;rya.r közt-ársa-sá:g kormánya az 1946:XVJ te 
l.: ~_-ában fogJah és legutóbb -az 1947:XVI tc.·· 1 §_ával' 
~eghor:;·szabbi'tott f'eThatak"na-z.ás \ alapján a következő_ 
ket rendf'li: 

1 § 
(1) Az igazoJó e1já1 á-süli: tekintetében a fe1üg;yel€~.· 

t·et az igaz.ságiig~ ·mini·sztner gyako1 olja 

(2) A felügse~eti jogk~r kit:e1jed kü~·9nösen: 
a) az i.e:azolÜbizo'ttsá_goJ\: n1egalakitáS'a é1s11negszün

fetése. továbbá hatá:skö1ük és i'll 1etékességi -körük meg
ha1,ái ozá~a tekintetében a főispánok u'tasitására 

b) az igazolóJ:iizotú,ágok működésének' fel:függesz_ 
tés·ére, 

e) a:>; igazolóbizo.ttSágok eg'1séges gyak~rln'r.ának 
kialakitás:;:;i. vagy n1üködé1sük egyéb iránju ·elő111ozditá. 
s:i céljábó-1 az; iil~zol1ási ügyek elvi j°ellegli irán;yitásá:ra 

2. § 
A közaJJtaJ.mazottak igaz-o'lásál 61 szóló 1.0.80 /1945 

' l\·T E szá~nu 1 ·endelft (Magyar E:,özlöny 20 sZámJ 5 
~-ának harn1ndik helrezdésP. akként módosi't::taitik, hog~
az i~azolóbh·ottságok mega1ak1tá..~a teJd:Írtetében a fŐ
j,spán1 a bizo·tt 'teendők ellá;iása Budan.esten 'az igazság_ 
iigYn1iniszter feladata. 

3, §.! 

(1) Igázoló eljárást i.1faláhBn csak azzal n Sze
méllyel lf'hf't folytatni, aki a felszabadulás idöfi-oll'tj·'á .. 
ban olynn áJlást_ (foglnlkoz:ásf·) töltött b,e, am1>-Jynek 
körébPn t:inusitrti 1nai;rat,artása al:ap_ján 'a ·.fennálló jog_ 
sznháh:ok SZ{'lint i,ga'7.,óíó fliá1'ásnak vari helye 

(2) Ffa ,alamel~-- szen1ély a fe1Fzab:fldn1:áS+: követő-~!11 
,-ál1a1t olyHn Pllást (fogla1kozást), a~l~nek körében u 
fennál1ó_ iogsz3bályok , értelmében igazoló elj,árá:snakl 
,-all h"(ve őt ennek folytán csak akkor lehet igazoló 
f'ljá>ás alá YÓ11ni, ha a felszabadulás időpOJ"!~jtábah ti
Zf-\TITI~ o1ca0ik f}etévét betö!,tötte és ha vele' szemben 
ig-'.1.zoló ~'.-iárást addig sen1miféle mÍnős:égben Sf'.!ll foly_-
tnttak le. 'ag:i; Hgyét az államháztartás egyensúl~Br 
11nk hel~ i·eiillitá-sa ér(1ekében szükséges egyes rende<lke_ 
tés2krő 1 szóló 5 OOO/ 19~6 M. E ;~áruu reudelet (l\fa_ 

gyar Közl:öny 113. szi>TJ.), illetőleg az '5000/~946 .. l\>!; 
E ~zá·mu rendeletben m<:>-gszab01tt: __ hatáTidő ~_jabJ:J' nieg..; 
áilapitásáróJ ~·zóló 10.4310/194·6 M. E. számu triendelrét · 
('I\fagya1 I{özlöny 205. szám) alapjáin el nem 'Í:ii:rá!lták. 
Azonbfln ~hben a7, es-etben is cs·a:k ni igazoló eliár:áis
flilá vont szem·élyn1ek a fe]s·zabdulás 1előtt tari.us'iltotii' 
magatartását lehet vizsgálni 

~ § 
Azok a szen1iélyek. aikik1re1 sze.."'TI~en 

1 
a feJmá:ll,ó jOg. 

szaibáJyok éa:telm.ében i·ga·zoló e1 1}árásrt kell fol'yt.atrit
1 

igaz·oló 11yj1l<itkozatukat. ·- a (2) lbe--k'ezdésben fogl&it! 
'kivéteJPk't-0~ - eJtekintvP. ---:<..---legkésöhben az 1947„ 1évl -olt
tóber hó 1. n'apiáig kötelesek benyujtarii. 

(2) \Az .(i) ipeke,zdésb0n emlitett időpontot kiöY~ 
töen igazoló n;viiatkoza-f: benyuJtá$án.ak csak akko:r ,van 
helye, ha az i·gn.zoló eljárás meg-ind-itásáit olyan ~00.:.· 
mély kéri, 

a) aki M"agyarország te1ÜJletére a'Z (1) bekleZd.és·..;' 
ben en1litett frlőpontot köve't.ően 1tért vissza, 

h) :1l;:h-iel s;:zemben az- (1) heke7.<l_1é'sben emlitett-ha..; 
itáddö't követően k-e!H ' betiö·ttött állá-s·a (fŰ.glalkozása) 
folytán a °'3 -§. értehnében igazoló eiiátá-st fo~ytatni 

(3) A (~)\ hekezdésben f0h;o101t e:sPtekben az l~a. 
zol6 nyilatkozl:o1t a \:risszatér-és_tö1, il~etöJeg az uj 'ál~ 
~!ás (f'og11alkozás) ~11egkezdfs:é11ek napjától sz;ámitótf:., 
h::!.tvan nan alatt'- keII benJU.i•tanl . 

/ 

5 ~. 
(1) J-ogerősen , bf,>,:f:e'j':'zett i,gazolásl ügybell a'Z 

u ibó1i tár.2"~-alásának csak abban az esetben Jehet hely.e, 
ha az igaz-016 eljárás alá. vont sz•emé1y ellen_ olyan uj 
heJelHJJ!.tést (1 080/1945 M. E. sz r·. 25. -.§-ának máso-
<lik bek.) teszn<lk amely az igazoló- eliá'rás alá VQnÖ 
RZemélynek a f-elszabadu1ást me-g-e1őz.öen 't::anusitott ma~ 

·;.gatn1tásá1a __ vonatkozik.'- rUj beie1enté~ és njbóli tár
:c;; alá.s;. alapjául csak niyan tény szoJgá1hat, amely a 
_jog~ifr3en hefe_je-ze'tt 'korábbi ügyben lf<fo1rtatot;t 
l fiB~or·á11 nem volt elbir-álás tárgya 

Azokkal a közszolgálati alkalmazottakkal szem„ 
ben, akiknek ügyében az 5 OOO /W46 M, E ·>fzámu reDl" .. 

;A G~óGYSZER:ESZ . 
);,..-.-.~ .... 

:'delet 11. §-a ~rfe1m€ben ig~zoló eljárást folyamatba 
t~, i'11etöleg t_ovább 

/ 
foly1batni ni"e-m lehe't, a:t ügy uj

b6fi táigyaliásána:k a jelen (§. (1) h'f'~ezdése &lapján 
~n1 lehet h·elye„ 

6. §. 
(1) Az 5. § ért,,1111ében 'rett uj bejelenilést a jelen 

~ (2) ·-bi!kezdése,szerint ahi.kÚ;~tt öt-'tazu ~izoitsá« eln{L -
tcéht>z keli benyujtia.ni 

(2) Az uj he,Jeleht!éSeket alőzerte:sen ö'ttagu biz-ott
'5-ág birálja el A ibiz-ottság ·' e1n5'két áz Lg;azsá:gügymi--

egy_egy _tagjá'r., pedig a Függetlien 
:·K1sga7,da-. Föl<lmunk_ás.:. é's Polgáti Párt, a !\'!agyar 
·.KOL""llm.unisti Párt, a"

1

~emzet1 Pa1nsztpárit és a Sz:ociál.:. 
:·~aemokra'r:a Párt kÜldi be. k(,. eln6knék és a bizottság 

__ lin-gjainiak jogi kép'eSitéssel kell bitniok:· 
i:t: - (3) A bizottság azt az ~j bej0lentést, awe1y az ·5. 
L' §„ban fogia1Í. rendelkJez-ésse1! ell~'cétben. az Igazoló eljá

:-rás alá vont s21emélynek csak a fe1~szabadulás után ita_ 
.. , ~nusitott maga tar táS'á;ra v~g:'y olyan tényre yonat1kozik. 
\.ftn1ely már a jogerősen befejezetit k-011ábbi Qgaz.or1ási ügy-
~n elbitáláis tár·gya volt, 'tovább.á.~· am'eÍ)'. )piJÍf!Ö'en· mei~ 

,--_· nJ,apozkllttnak __ nerq_ mutatkoziik,r vis-s~autasjit}a; egJ~é.í!J_ 
;_:ként pedig a bejelen'ués{: a'z eljárás J<e!fol:Yra.tás-a és 'ÓL„ 
,;; ~-- aemi ei1bh' álás végett annak az igaz0Tóblz0-t:ts1ágnak az 

· ~elnöl;;éhe~ további~.ia, a-mel"Y'. az. ügyfben e11s:&fokQn el 
járt, iÜetől-rg amely 9- 10 !§ érlr-el!mében illetékes„ 

1 

· (4) Az_ uj bejé1entések eff·őzet.--e:S elibi'~fa-1'áisára aJia;ki! 
tott 1bizottság hat.ározata az érdemben e11járó iga:zol6-
bizottsAgra irán~adó 'S az eltien joÍ!or\~oslatnaik hel~~ 

7 .. § 
Az ígaz-0lóbizo·&S-á:g az- uj bejelentés :alapiáin indi

totí eljárás során csak a peje1enté:sben foglalt s az 
(ŰÖz;etes eJbirálás1a aIT·a-ldtott bizütt;ság 'ái1taí 'érdemi eL 
·biráláS'la utalt tényálli'tá,sokkal vagy az azokkal köz_ 
'~·etlen kapCS{>latban f.e1.Jnerü1t egyéb körüqménJekl@_t 
foi:laikozhati1k 

8.. § .. 
() A·z _J,gazolóbiziottká:g(l(k tag3ainak (!elnökéUiC>k~ 

., __ '.meghi2íat:ása há!·om hónapi"g tart; a 'lUe.V.bizá.s. bá1rn1k,:i-1• 

Y'-..vlSJSzavontha'tó -és az- emlitett b:atáÍidő 'eltélte után meg:-
„_ ism~telhetO„-- · 

(2) Az igazolóbizóttság tagja (elnöke) ,~gyid€jü .. 
más ig.az;olóbtzott.ság ~-agja (el'nöire) ne1n lehet 

9 1§ 
(1) Az ig :zolóblzo'vts'ág iogi képesit.é-sü, tagját az 

.1. 080 /1945 M E számu rendelet 6 §-ában felsorolt 
pohtikai pártok valamint az Országos Szakszervezeti 

' Tanács hél;yi sz.er'í·ezetei l'ész;é:ről b.01nutato,tt és az á1-
ta1Uk j-a~asolt :o:z-e1n~iélyt>k nevét ta1·taJmaz6 iaJs'trorm 
álapján a,z igazságügy1ninisz,ter jelöli ki. 

(2) Az 1 080/1"45 M E számu 'endelet ff §-ában 
fel.sorolt po;litlfk.ai pártok valamint az ÜThxág-os Sz,a_J.::_ 
szervez,éti T!anács helyi szer> ezetei i kötelesek a je--len 
iendelret hatáJybalépé$étő1 szárnitoTt„ n:voic; 9.ap alatt -az: 

igazo1óbizottsáig-0k jogi k-ép-esités~ tagjai teldnte'téb':'n 
a j 1arvaslataikait 'tartalmazó ~ajst:roi11ot a főispánhoz 
fBudapeste:n az: igar.ságüg,yminiszterhez) benyujta11!. 

10. §. -
(1) A j'elen reridelet hatálJ balépé~s'é't megelőzCen . 

:tlakito'r.t iga~zo1óbízottságok Ü_ig"j-ainak meg:bizatá-:::a ia · 

Jelen réndeJ.et hatályibaJiépéséne.k n-apjá\ al :mle.2."st;ünik, 
(2) A főispánok a jelen rendelet ~atálybalépésétől 

s~ámitott" 't::izeniöt nap a1att köteleselk bejelente:ui az 

51!5 

~ÖTSZER ÁRLAP \ 
Steril vatta ceratba cso~agolva, amerikai: 

5 ' 10 . 25 50 . 100 250 
125 148 r 217 3 42---4.8f--8 96 

Nem steril vatta, '<?Som·agiban, Ia mín&-~gü: 
10 25 . óű 100 2-00 500 1000 

=78 134 190 314 6.72 1232 22:40 
Amerikai hófeh€r selymes vatta: 

50 100 i 250 csg. orig. 
204 ~--as~---72Cl- :;---,--9~---

Pap:i'l::vatta: 
5o 100 250 OOO 

123 168 3.U 594 
Steril gaze 

1/4 1/2 1 m. 
19'6 288 4J60 

Stein p6l)"a 
5/5 5/6 5/8 5f10 
207 2.30 2 76 322 

N~ steri11 pólya 
Íll5 187 182 2.23 

Gypsp6!ya 
' 5/8 5/10 10/10 

3 42 3.99 764 
Gyors kötöző, !YJM1 

5/16 5/8 5/10 
239 28& 8 3-0 

GennytáI 
1J5 IZ2 26 cm 

480 1130 920' 

Mentöszekrénye'k erős faláda, beosztással! 

l IParr, kicsi, corµpl 

n " közép ~ 
III. „ nagy ia 

Msi l·-'20 személy 
„ 20-50 •' 
„ 50-100 "' 

Autóhoz kicsi (személy) 
" . nagy (teher) 

J, 

Ferin t 
116, 
192-
296-
42--
72-

·----· 
Elsősegély könyv 1 Mb. 180 

, Vase'lin 1 tub 130 
Jod old pamacs 1 ampulla -·.80 
Tapasz 10X6 m Hansa 2-

" .2Xl 
" Leuco 175 

Háro-ms~ögü k·endő 3.50 
Bizto-sjtó tü. 1 tucat 144 
Kötszer_olló 950 
1 fa sin készlet 9 60 
1 drb Kt :nner-sín 6-
1 drb Érlekötő S'7:a1ag 2:40 
100 g l!;gé'.3i ollaj 

/ 4 50 
1 üveg vérzéselá'llitó vatta 5 5Q 
1 d1b fvópoh4i~ a1Uminium 2 80 
1 körö!llkefe, egyszexü 430 
1 „ amónia_párna -80 
1 _üveg Ho_ffmánn_e~pp -80 

ÍKÖVE~DI 
1 Budc:ipest, V, Bc:ijcsy-Zsilinsz.ky--ut 
1 . ' Telefon:125-,46 

SÁMDOR 
22 szá~ 1 



' 

1 iP;azságüg,í mdnisztérnek, hogy milyen székhellyel és iL. 
1',etél\ességl kö11:-e1 hány igazolóbizottság megalakitását 
lá-iják szük:::~gesnek.' egyben köteléSek felte1j~sZteni a . ' . 

joiJ_ képesités-ü tagok B:Z'emélyére vonatkozóan a jelen 
ie-.d::l('f 9„ §-án1ak (2) beke~dé:...~ iér_1eihlében benyujtott 
;ajstromoka-t is ~4!z igaiSagügy,minIBzter a főispánokat 
az igazol'óibizotfSágo-..~ bletéJriesség:i. kör-bnek •:!llegj:elölé
se i11Bllett a szük,,séghez képest ntmitJa a bizottr;;ágok 
tneg.a-laki'tfi.sár a. illetőleg Budapesten a bizot'r.ságokat 
:megalakltia, eftyidejüleg pedig kij€JÖ1Í az Jgnzolóhi 
zot-tságha külcfött joii képesiWsü _tagot io:. 

11 § . . 
(1) Az igazolűbizQtts:ág-t.agjainak i(eJnö~.ének) 1 il

Jie_tő1eg ,jeg~-ző.iének niapidij csak f.lyanl tá1g'yalási nap 
után jár, amelyen ai igz·01lóbizoft,s;tg: legalább négy órai 
i"P,őta~i"a1non át t;árg;\"alt. Ha a -b'izottiság egy niipi t:ár
gyalá..~'a .enn~'i ffl.Őt nen1 ves1z. igény(J~, (a 'tá1 gyalá1s'i'irt 
n~pidij ne1n ,iár, A tárgyalás időtart~mát az igazol'ó. 
bizottsáz elnöke éis jogi iképesit-ésü ta_gja igo:i:?.olja, 

- (2) .!\.z igazo1ó9izo'tf.~ág m.etlett az -irodai tyendők 
teljesitése céijából az Jgazságügyminiszter ,engedé~:.,,·B-.. 
vel igaz.ságügyi i:is-ztviSelőt lehet alkal:mazni, aJdn'é)t 
1nil'/-den olyan napra, am·elyen- a lnzottság t~r.gyal, ·öt 
forint napidij ját -

{3t Az i·gazolóbizottstígok 1nü'.ködé2éyel kapCS'ol 1at
ban .fe1~ei-ülö . doJ-0gi szükségletek' kie'.<égitésével kD.f>

csoJa:tos köl'tségl'k ferl~z-0.séről nz igazságilgyminiszte~· 

golldoskodik \ ' . _,. 
(4) Az igazoló reljá:1ás alá vonrt szem-é-lvt a napL 

dijnak vnq:,v az igazolóhizottság taginit (~lnök-ét) ille .• 
tő bá1n1ely tmás eJnevf'zésü költségnek e~ő1egezéisére 

1 
\7.agy , iseJésére"- kötelezni nel!.n lehet. Az il:-.· en ci1n~en 
at eITTrrf'; iftazolóbizott.sá:g-0khoz a j-elen rendelet h_a
'tá1.1 ba11iéi)'.;sc előtt befo}~.t ösSzegek1&l nz igazsffi,gügy .. 
1nin1szt(>rnek e1szán10Jás mellett a jelen Tendelet hatály_ 
baltépésétől sián1i'tott . tiz,enöt na,l l'llai.t je?e~i:16~t kell 
i1enni s a Űiég fe1 ne.n1 :µm~znált 1összfige1<-0t trz· igazság
iigyn1inis,.;ter utnsitása sz:eiint az igazs2g1ig.vi tárca 
l".endelkezésé1 e k-elI bocsá'tani. A t 01}<le1kezésre hocs~

l:ott összegieket a?.: irgnz'oló eljárás -.. személ:v1 és do~ogi 
szÜk$égleteive1l feln11e1ü1ö költs'éigelr fed~ziés.§re kell fel.. 
használni A~~ennyiben az igazolóbizottság haszniálatá·· 
hall a jelen b'ekcz<lésben emlitett, össz<egekből b2szcr·-" 
zeft felsze1űlési 1tárg:i,ak s irodai anyagoze1'ek Vx'lnnrak, 
ezeket az iga;:O']Ó e]iiirás doliogi .szÜkS'égleteinék: kielé-, 
.cóté~.é1e va~ó f'P1hru:.,zná1ás vé'gett az előbb jeÍzeti. ha_. 
tálidő aHnt a:z igazságügymíniszt-er ált:-il ki~dott uta
~dtás sze1in( z.z igazsáigÜgyi tárca rende1kezésé:1e kell 
bocsátani A je:en 'bekezdésben meghat,á,;11ozo~t kÖ~~·1-e.,.. 

2ettség-f>;k-1negtartásáéit a.z a személy, aki a je~en 

rP.ndelet h'.ltál~. balépéseko1 a bej'elentendQ (~s-szegek, 

iUetiíl<=>g a tá1 gyak folett r-Dndellrezik, 'tf'lj::s: vag~ oni 
fel~lössé-_ggei' J",a1 t.oiik ,,!>„ :'.\ 

' 12 •§ 
(1) A 5 000/1946 M E Za, u i•endelet 11' ~. -a z . ' . . s. m „ 

ér·-i:e11nében m.~gszüntetett olyan Ü(azolásÍ Ü_g\ Cen, 
n1'E:'lvben az igazolóbizotságnak nyugdij,az-ást vag~ ö_:
lást61 >aló ~e-rrfosztásÍ kimondó határozata ne!"l1· <'f~n~l
kedert ,ioge.i Őit> ;,ihól fel kel'l \enni és folytritni keH 
az- eJt[nást ha ;1z i-~azoló e-l,já1ás a1á \ont szen1élyt a?.: 
5 000/1946. ~f E. szánít1 1·f'ndel!>t. aJapián a ténJ1i:.ges 
~olgá1atbó1 e1JJocs.átották · (V€ge1bánás alá v9nták), 
felté\.(>. ho<;y :tz i.gaz0ló eJjá12.s alá vont szeruéJ.v az~ 

it=razo'fu;j l~ :·y!)ell hnnr:k feJfi.ig&-esztéSe előtt fe1lebbezé_ 

Eiiét be,je1entette, vagy a (13')- bekezdés érie1mében 
lenti. 

(2) Olyan Ügyben, ameJy;ben a fellebbezést ni1ég·-:a7,'> 
jgazoló eljárás (f°eltfüggesztés·e előtt bejelentették, a;., 
eljárás ujbóll ftl;vételBniek és folyfátásának c:;:-nk aJr_'. · 
ko1· van helye, ha az igazoló eljárás alá vont személy 
f.'ziránt a jelen renderet hatál~ balépését.ől s~ámit-Ott-'.:·· 
harininc nap al'att a népbirósá'R:·ná;l kérel~1et ierje.§~t.;-: 
eJö. " 

1 

(3) Az (1) beke7..-dé-s alá ta1to,z.6 olJan igaz·olási --·t 
ü.gyben, am·e1yben a_z ~azolÓ eljár-á:s felfüggesztéséii. :/. 
a- fellt.bbezési hatá1idő nem 

1
járf, .. ~e, a jelen r·endeJe1;:- .. > 

hrrtáb ·balépésétőJ száwitott hárnrinc nap alatt beJeieir~:._. 
t,ctt fellebbeziést abban az esetben sem lehet elkése'ttn'elt' 
lf:-E>Jdnteni ha a .feJlebbe21és határideiének 11ej.árta -a~; 
ngy,8.hként i1 ánxadó reJ:fileilrvezé,..,ek ;sze1int -az en1litett' 
harminc napi határidő lejártánál korábbi időpontra::, 
e:snrék / - ': ' 

(4) A uéµbiróság a jelen § alapján fol:í:tatott iga: 
7.olási ügyhen az igaz.oló-.e1Já1ás alá vont sze1nély 
aatqt tását "'abból a s·z,e1npontból viz·sgálja, hogy az ~l_ 
lető sz.e-mély a:l'kalmas-e a. közs·zolgál.at ·körén kivül 
e-"ő áliás (/oglalkozás) bet1öités-é.re Ehhez képest 3.„ 
népbiróság hatá1"0zata csupán az igazolási Üg) 
:i:é.sér,e te1jed ki és scn1ilyen ,:-onatlkoiásban se1n 

-a:r. 5„000/1946. M E. ;::zá1n:U - 'rendelet é1t1?Jmében 
t~nt P.lhoc~átás (':égelbánás· alá 'ion.ás) ~latályát 

/5) A jelen •endeJet -· az (1)-·(4) 
foglalt rende.'.kezésiektől e1tekintvP.· - nem. érinti 
5 Oíl0/1,~46 'M E szá~u i·endelet 111 §-ánnl~ 
en1lrt-.ett igaz.01.5 eljá1'ás·ok megszür;itietéséri> vonalk<ni•' 
rt:'filldelkezését 

13. § .. 
(1) A s·za:badi)á1:i,:án inüködő é1·telmisé2i foglalko

zásnak és a hatósági jogositv ánnYal 1 ·endelkez:ők, ig'a-_ 
zolfi e1iárás alá vonásáról szhló 1.146/~945. TuI E. S'Z•; 
;r_en<leJet (Magyar Ki3zlöny 21. szá1u) 2 §-a :harrµ'ndlk' 
és negyedik bekezdése !hely.P.bie H következ.ö 1 endellk:e-
7.0.i:;c>k lépnek: 

.Az igazolóbizottság a7. a;l:áhbi határozatokat hoz~ 
hatja: ' 

Az ig-azoJÓ eljár.ás alá vontat 
l lgaz-Oltnák jelenti kl 
2 megfeddi~ 

1 

a az 0J:1.--ost (állator,„o.st) ,&s a 1111é.rnököt meghatá
rozott, .de legfeljebb öt évi időtartamra eltiltja attó·q, 
hogy képesiésének megfeJf-l1ő állandó jellegü rnagáii:~ 

alkahnazáBt vag~· kö1zmegbiz~1t.ást ('állá;st) 
illetőleg a gyógyszerés·zt meg:hatá1ozott, de 
ij~ évi időtarta::.1H·a eltiltja attól, h?y g.yó~sziertárl · 
felelős vez~tő1 állá,st vállaljon, 

4. foglalkozásának gyak011ásátó1 áltaJáb'an 
a hatá10,-;Rlhan me.e:jclölt helységekben 
de legfeljebb öt évi időtartamra eltiltja 

A 2. -és :3. 1nont eseteibén az igazoló eljárás 
\·ont felJebhezéssel ne:n élhet 01vost, állatorvös~~ 

tnérnököt, gyógY,szerészt (st'gédet) - tekintettel -~ 
megje1ölt fóglalkozási ágakban: m:1tatkozó. hián;vra 
c.-<:.ak kivételkép2n 1e-het foglalkozásának gyakorlásátó'l 
eltiltani 

(2) Az 1 ~_46/1945 111: .E számu. iendelet 
n:1rmadik be]{ezd-és,ének 4 pontja alapján a .1elen 
delet hatá1J balépését megelő:;:ően hoZ-ott és a 
rendelet hatál~ balépéséig '"ég1e uem hajtott határoiií~ 
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tQkat ci1ybá kel( tekii:Jtenl, 'mintha azok az 01vost (~L. 

~:,:-: íatorvffst) és a mérnököt képesitésé'nek megfe1e1:ő á1_ 
, · fo_ndó jellegü magánalkalmazás vagy k{jzmegbizatás 
,~'-. {áJlás) '"áualás·4tól, illetőleg gyógy,sz:ei.)észt gyógyszer_ 
_'tári"' felelős vezetői állás válla1áSát61, a határozat jog

'.'~·1:1?röre emelkedésétől kezdőd_ő· hatállyal a 1-íatároza.tban 
lne.1d?-atár6:úrLt időre eltiltotta vo:l'lla. 

14 §. 

Carbargon 
Colle1id · ezüstöt tartalmaz,<) 
adsorbeáló képességű szén 
nulákban. 

nagy 
gra· 

Foghuzásnál 'helyi érzéstelenitésre 
;z; - (1)- A spo.tt körében az it;azoiásról rende_lkező 700-/ 
:>J946 t"!i·zámu re-ndelet (Ma.gJ'ar Közfony 19. szám) az
,\ ll-Jábbi rende;kezé.s~kkel egészittetik ·ki 
~ (2) Az 1980/1945 M E. szÁmu Íendelet f, ~ '-
, á,naik eliső .bekezdésében f0gla1t rendelkezést azzal az; Cocadrit 

,- eltéréssel kell a.1ka1~azni_, hogy a k:özhiVatá-l -!Vagy 
,;<közüz·em alka:1rnazottai közül° behivq'ndó tag he~yf'tt a 

11izottsá:gba annak la sportszövetségnek kiküldióttjét 
-,J(ell [rehj.vni, rum1;lyik -Stportsrok'szövetségnek az igazoló ~L 
jár ás .alá vopt siemély tagja, Ha az igazol<$ eljárás 
n.lá vont sze-m1ély több sportis:z:a'ksz·övets-ég tag.fa, a_ 

Nemzet! SP01 tbi.Íottság· ál11apitja meg, hogy mo,lyik 
spo1tsz.aksz-OV1etsé:g kiküldöttjért kell az lgazoló:bizott .. 
ságba -behlvnt -

(3) A sport~zaksz-'övé't;S1éig·ek az igaz-0~óbizüt~'ágha 
kiktlldendö tagok tekintetében az igai~gügyminiszteL 
11ek teszIÍe!k javaSlatot. Az d-gaz.gá:gügy1~iitiszter sors-· 

,)1uzás utián dönti el, !ho·gy a iavasoJt sz1emélyek kö.zül 
mPlv1k bizottságba ki küJdess_ék Jd 

. (Á) ·-A ,jelen § rende:lkez&·ei nie:Ín érinti~ a 7i00/, 
1946. M E. számu: rendelet ·alapján, vaig:-.' annalr ha-· 
tál~1 balépé~1e €lőtt . a nem1z.eti sportb~zotf.ság által lé--t 1e
~itett l.gazolóbizottságok rés7,érő1 hozott jogerős hatá
rozatok ha.t!ály-á;t 

1'5, ~ 
(l) A jelr>n rend:eJct klhitdetésének napJan 11ép h'1~ 

. túJyba; hatálybalépésével az 1980/1945_. M E szá1nu 
ti~nde!etnek, vaian1i:rit az ezt kiegeszitö· és lnód~'sitó 

·: rPndeleteknek a jelén TendeI.ette1 e1Jénk€ző r·eindC.)k.tzié. 
sei hatályukat ''esztik. ' 

(2) A jelen ~ende-let rendelke;,,é;s·0it all\:n1mazni keU 
n1lndazokban aZ U„gy-ekiben, _amelyekben a fennálló r.en
ae·ik~zés:ek itt'rl-ehnében iga:zoló eljár.ást lu~ll folytatni. 
kt,::éve a csendőr~ég fe]o.szlat-á~áiól .és ·az á11hnnrendőL. 
s~g rnegszervf'ozés.éről szóló 169'0/1945. M, E szán:nu 
rendel•et (Mngs nr Közlöny 26 s:;:ám), vahnnint az 
ef!:'~'·etP.mek €s iöi-skolák hall.ga.tóinúJc igazolásáról szó1é 
8..500/194-5 M P. sz.ámu rendelet ·(J\1n·l?.'~·ar l{özlöny 
13·6 S7.-ám) /la.lapján :t;olyta+,ott i.rrazo.J.ási ügyeket 

(3) A jelen pendÜief-·1endelk·ezé:seit mind az iga
z-oTóbizottságok, n~ind pedig fel'.ebbez~s folytán a nép
bii:óságok eliőtt folyrmatha11 lévő i ;azolá-si üe;y·eikiben 
!:s alka1ruíazni kell AZnkh2n a folyan1a+ba:n levő i_i~~f'-k_. 1 

ben azo~ban, a1ne1~ Pkben a j-2len · rcinde- et, rendP1kezé 
r;el szerint Igazoló e'1járásn::ik 'ng~· uibóli t.árgyá1Üsnak 

liBllr!lllllllllllBIBlllllllllillllllllmllllllllillll!llllliimiilllllll!lllllllllllllD 

Elllf!zet.\ol dii: 
1 hóra 1>- forint 
Negyedévre 45 - fyrlnt 

Falusi" HÍrpe gyógyszeitáraknak: 
1 hóra 10 ·- forint 
3 hóra 

Szakszervezeti fagok: 
1 hór·a 
s hótlj. 

Postatakarékpénztári 

- ' 

25--; forint 

'7.--- for:!nt. 
20 - forint 

csekkszámla száni: 1402. 

(Cocain.nm novl!m hydrochJoricum 
2 % illetve 4 % .- adrenalinum 
hydrochloricum O 002%) injectio. 

Supergen 
tabletta és pulvis 

szilárd hydrngen hyperoxyd 

Eli)~llitja és fo,rgalomba hozza:' 

~ervna ~J~~Jn~rny~r é~ ~e~yi~ari ~t. 
BUDAPEST, VII.; SOMOGYI BÉLA·UT 1 

Telefon: 22--66--30. 

. 

helye ninc'S (3 §. 5 .§), a:z eljá~·ás folytatására a 10 
§ ~rtelmében illetékes i;gaz:01óbizottság, i1letőleg a -nép: 
bilós~g az ,eJjár_ást indokolt határozat,tal megszünietnl 

köteles 
(4) A jelen Mndelet y'égrehajtásáról az ; )g.a:zság

Ugyminis_zter gondoskodik 
Budapest, 1947 évi augusztus hó 8-án 

• 

Dinnyés Lajo! s k. 
minl~zterelnök 

Az igazságügyrninis·1Jt·'érium ~épbitósági ositál'ya -
~ n1elvnek }i-özvet!en félüg~relete alá kerültek az igazoló..; 
'h!zott.ságok ·--- az alábbi tájékoztatást adja a közönség 
rész~re. hogyan kell igazolásra jeJell)~l{ezni,: 

Budapestei;i a 1Központi .Járásbiróság elnökségén. 
, vidékf'n a föi~páni hivafiÚol{ban a közönség rende!kezé_ 
'sér'e állnak az igazolón)ila't1kozati lv:ek, amelyek kl~ 
töltve ug~·anott azonnal benyuj+-hatók Igazoló ':n~ ilat.-

1rflzatot lBgké~bh ~ktióbr.t 31-.ig he.ll trnnt Az igazSág_ 
ügyminisztériun1 felhi\·ja az érdekeUteket, hogy 'sajilt 
érdeJ\ükhen nii0lo"bl-· Je.lel\tkeoizenek A nyilatkozatt;éte1-
ró1 n1indenk'i sorszán;,ot kap, amellyel a járásbirósá·g 
hizon):itja. hogy 'az illető :igazolásra -jelentkezett. A 
hadifoglyoli: különleges elbánást élveznek, JNert a vál-
1al3.toknak a sorszám alapján ideiglene-~en a1kalmazniok 

kell őket. Uj hejelent~st iaz igazságüg.ymniszté.riun1 ik 
tatóhivata1ába kell lieadnl 'Ezeket clöször szüröbizott
sá~, vizsgálja felül , 

Az igazolóbizottságok müködése e;lőr·eláthatélag 

Gzeptember· második feléberí ikezdődik ~r.e$ Budao~ <:C'~l 
1 

egyelör·e tiz bizottság alakul 
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A magyar köztársaság kormányabak 
' ·- ;; ' ' IOJ30JI947. Korm.! 

. · számu rendelete 
az egyszeri vagyondézsma és az egyszed Viagy0 nszaperulaH dézsmá • 

tárgyában (Kivonat) 
A magyar köztárnaság kormánya ,,z ll46 :XV'T te 

~ .§-.áb<t11 foglaú- és az lg-4?:XVI te 1 §-áva:l ni·eg
:hosszabb1tot.t felhatalmazás alhpjáll a következőket 
rendeli: 

I CIM 

1 § 

Egy:sz·e-ff vagyondézs1nát kötele-sek fizet:1i: 
1. a yagyon8.dótól szóló 2·440/13!47, 'IVf. E számu 

- r·endelet (IVIng-Yar Közl,önJ 48 száill) szeI'int vagyon-· 
adó fiz~tésére kötelezett azok a i:ermé"szetes ;:;;z0mé'1yek 
&3· kül'ön kez:nlt vngyoniöm~1giek, akiknek, illetőleg am?, 
Jyeknek az ~94 7 ·évi január_ hb 1. napján mfglevő ttstz·
ta vagyonuk Iértéike a 75-00ú fo1intot. ·meghaladta; a
'haszonélvezettel t_erhelt. vag-yont a haszonélvezeti szol_ 
,g-alom töI;;:eéitékén~k levonásává1 (5 §) a t~lajdon'IJS'~ 

.. / 

náI keH VBgyonként számitásba veniii; " 
2 a Magyaró1·R.z1~fgoTI1 székelő r'é~zvénytál'sa'3·ál{ok 

s.;i;övetk-ezetiek, !k:orJ.átoit f,eJelösségű tárSÁ"'ág-ok részlí0é .. 
nYékre alaikult \betéti társaS!álg-ok, bán:-.r~társulatol~ ta
-ka1 ·ékpén.ztáral;;: és a p-énzbet:étek ·átv.ételél'e jogositott 
Intézetek: 

3„ . a 2 pontban emlii-ett tárFiil sáigi fo1 rµában vagy 
ÜZ'letkörhell mükiQ.dö küiföl'di vállalatoknak az ország 
te:rületén ·· Jevő te lepel; 

4 az '.állam · a törvé'nJ71hatósá:g'ok és a közs'égC-k 
(városok) társul~tr adó alá ,e·R& válhdat::ü: 

5' mtndrn olyan jogi Rzemié:ly. intiéz·mény _vagy va„ 
gyonköz:ös-s~, an11eJy vap;~ on.adó fizetésére nem kötie·les 
ugyan, azonban 1_947. január hó 1. n1anián me?"l'évő 

osztnOan tiszta vagyonának értéke a 75·000 forintot 
ní.eghaladta 

2 §. 

M~tf!sPk az egy:,;zeri vaiYondézsnui al,ó1: 
l az idegen államo~ diplomae1ni kéip·yise-lői és: 

P.Xe(]UJ~tn;t nv;prt hjvntá!"lszl?iÜ konzulli:ti, 1·alamint ~ 
dip~o·n1;áciai k:épvio:eletnél-"· és _konzulátusnál alkal".nazot-· 
tak, ha külfölrlí: állampolgárok és \'.>7f'l<:nPk va.gy család
Ú1p;jaiknak szol1g?.,.Jt::1tában -áiló külföldi állan1po1g:árolr a 
va,iyonadó alól j:S mentPs vagyonuk Ü"kintPt.ében; 

2. azok a ~zemél;\ek. akiK·et a llB111zPtltözi jogelvek 
vagy a nP.mzetk-özi eg:yez-,mények 3.,J3pján vagy-0n:i.dó 
menfPsS-ég i11ét meg: 

S.. ::i.?; ·áih1m H törvenyhatóságok és I;::öz',.:;é,iék (vá
rosok) az 1 $ 4 pontjábnn oemlitélt váJlalatai·k (kivé_ 
télé>et továbbá az álla1n a törvényhatóságok é~ köz. 

-; ségek '(váro"':ok) által'ke.zelt talápOk és alapilványok; 
4 a t,ötvén~ esPn be-retf Va'gy e-1ismert' vn llásfele. 

kezetek és '$'Zerzeté~Tendek a'z jstenfiszte.ieti, közmlive
lődési (kultucilJs)' j5tékon:-v·sáii 1(sz0Eiális) es kegy~-
1eti célok_at szo1gá1ó vagyonuk tekintetében: 

r; a '11.fag>'ar Nemzeti Ban'k; 
6.- a Postatákarékpénztár; 

7, a Pénzintézeti ICözpont; 
8 a társadalombl'ztoi"itási lntézm·ényp]{; 
9. a nyugdijpénz"tá1ak (n~uidijalapok); · 
J_O a mwnkásjóléti int~1nények - és s-egély::,i.1apök; 
11. az Országos Nemzeti Bizottság'. á:ltaI f'Jisrriert 

politikai párt~k a nem üzletszerü.en (üzem~z,e--[üen) k~-: 
zeJt vag3,onuli tekintetében; 

12 a Magyar SzabadsÚVkszervezetek 
Központja (Szaksz;_eivez-~t'i · Tanács), ,valamint 
~·ezetei' a nem üzJets·ze-xüen (üzelÚszerü._ n) kez.elt 
:r.;vo1n1k tekint.etében; 

13. a közmüvélődési (kuHu1 ális), jótékonyisá~ 
(~zociális) célokra ala:kiJ:Lt va!g-y alaµit'ö.tt 1{itéz.mények 
a n0:n 1.izietszeriien (üzemsze1üen) kezelt vagyonuk·~·
kint~tében; 

14. :a ne1n ha:iszÓ.nra a!3ikült sportegyesületek; 
115. a köz.forialmu rasutak és a hajózáo;i , á1lah'to'Jé 

vagyonuknak a-zon t~észe , tekintet-ében, a1nel'y a 
yag:\. hajózási üz:e-rriágra eslk; 

16. _.„az.ok a válkllatok, am~lyiek h..-Ulön törvényes 
:rendelkezések alapján a vagycin'.1-dó áJ.ól 1nen:teseki 

17 az-ok a részvéll:ytársa-Eágo
1

k - és 
tnnel), eknek kiz&1 óia,gOis c~lja az, hogy 1észvériyes(>fJt_ 
nek, ÜJetőleg tagjaikna1k a részV>énye'k, iJletöleg az iiZ~ 
letrészek ellenében örökl,akáist biztositsanakj 

18. a 11700/1945 :M„ E \"_;zámu rend<e1et (Magyar 
Kö~löny 208 „száffi) 1 :§ .. .a alapján' a Szovjet-.Unión:aÍi 
;átadott vagyon (vagyonTé:sz); 

19. azok a i ész\~énytárSaságok, s-ziövetkezetek· .é~ 
korlátolt _fo1e1'Qsségü társa'Sáigok, .a~elyeli:'ben a SzciV-_ 
,jet_.Uniónak á 11,7.00/1:9:45. M E. száirn.U .__rendelet 1. 
§~a alapián __..-_;50!% vng3 ezt m:eghal~dó r6szvény, 
letrész-· vagy törzsbetét é1'<l'ek€ltsége va11; 

20 az 1946:ll ·te alapján jutatott vagyon , 

II CIM 

.,_Egyszeri vagyonszaporu1ati -0.~~sma. 

13. §. 

-Egy szeri yagyonszaJ)orul~ti. dézsm-át , 
zetni a:z 1 ;§, alapján vagyoll'déz-sma fize'tiésére köte~é
zettek ha az 1939. évi dece1nber hó 31. napján meg' 

•volt vagyonukk~l o;zembe'n 194'7 :é:Vi jauuár hó 1. nap~··
ján 50.000 foiintot meghaladó vagyon:szaporulat jelent
kezett ennek"ÍJ:0.000 forintot Jn~ghaladó réSze uitán .. '· 

14 § 
A 2

1 
§ szeiint a-z egyszie11 'cg:, ondéz-sma a:lól biz-, 

tositott n1entes~g az egyszeri \ 2izyons:'z;1porulati dézsi;,· 
... rúára/ Le;:; kiterjed 

15. § 

Az igazoltan öröklésből , ag} ajándékozásból, ,3. ··" 
nag}· birt.okrendsz·e1 :neg·s~üntetéséről és . a -fiöldmiv.esn:éi> 
földhözjuttatásáról szóló ~soo /1:945. M. E számu -rerL:.·,"'· 
delet (l\iagyar Közlöny 10 siám), --~a:Ia:mir;t az 194Í1i-:::: 

, , , te alápján tö,rtént. juttatásból, v-égül a haszo{1élve. 
~~~_:,-zeti szolgalom tőkeéxtékéböl szár:Oiazó vagyo~'Szapo .• 

rul·atot a Ya&yonsz-apornlati déz~ma_ aJapjálk'l,k m-~gálln •. 
sW.nntáson kiVül -~e11 '11ag;\'Ili .. 

16 § 

(1) Az egysz,e:ri vagyonszaporu1ati~ déz,s111a sze.."11., 
az 1939. évi deóernbs:r hó 3'1 napján fei1n .. 

,,agyont áltaJJáJJ-an az 1940 .. ·é~ agyonadó ki\e. 
soián számitásba vett vagyoni á1Iagnak megfele
,az 1947. évi január: hó 1. napján m:egvolt tffiz,ta 

é1 té~t' pedig a 3'. §. a 4, § (1) befoezdés'e és' 
!5„ '§ Pendelkezései .szeiint kell kLszám1tani. 
(2) Azt a 'vagyons~.aporula.tot,' :ame_ly az 1939. é1vi 

.d'eccml,er hó 31-i :állápotta1 .szenJben a családtagok szá 
, következtében '<állott elő,- a,. vagyon~ 
szapo1ulati "dézs111a alapjának kiszámitásán~l fig;i, ellille-:i 
kivül ~en hagyri:i , 

(3) Az 1.~.3·;) -éíi decein!Jer hó 3l_i v11g,vo;:1áll;g 
meg,~lla11itásánál a,zoknak a rern1é.szete.:; sze·~é-I~ekn~k 
v-a:gYoilát, akik az 1947. ~vi január hó 1-én már nem 

, tekinth~tök olyan csalá<lt"agaknak, kiknek \ a.gyonát a · 
'vag;iob/ridó szempontjából a kÖZ:Ös háztartis fej:é11ek· va-' 

kell hozzás:zá.uljtan!.. figy,elmen kh'ü1 ~kell , 

17, § 

(1) Az 1. 1 § 2---4 po11tjai a1á eső vállalatoknál az 
19:3:9. évi deceini!Jer Q1ó 31-i kezdő tiszta ~ag:i 011t-at 
1H40 évi tár·sU:lati adó kive-tésénél figyel.e1ube vet~ 
1nérleg leltá~i adat,ai alapján kie1l 1negá1lapitatii. A 
kezdő tiszta vag:i on11oz. hozzá kell szá1nitani az időköz._ 
ben alaptőké1e, ü~Jct1észtőké1:e, tö1zst-őkéie ..,:ngy Üli''" 

talékra teJje'sitett tő;kehefizetéseli: é1tékét, le' kell vi 
~l'Ont \ onni az ~etleges 'vtsszaflzeté~ek értékét A IJE> 
r.flll fízetett alapiő1két 1,agy-0nként il,sn1 k~:li' szán1itásha 
venni. A ~e~gűhen tc-ljesit~íJ be:ii'zetések és vi,;,·szaf1Ze
té.s~l\: átsza1nitására a pénzügy;minisz'Thr ált·al inegha'tá
roza11.dó .~tszárnitási szo1:zó.s.záma~· kell ~lkaI~azni. 

(2) Az 1940. évi január hó 1. és az 1946. évi de_ 
Cl~111her -hó 31 napJa l~özött -álakult vállalat.o:knál kezdő 
\ agyo113.llanotként „ nz alakuláskor be,fizetett tá1sasá:gi 
tökét kell .::,'z.ámitá~ba y;enni. Az· időközi változások te: 
kin1:ei..ében az (l) b!_.kezdéS!_ben foglaltak ai irányadók 

C3) Ha az 1940: évi január hó 1. és az 1'947. évi 
január hó 1 napja közötti .-időben két vagy tlO!bb váHa
lat ugy <tgye~ül't, hogy 1niudegyik: ~negszünt é; uj vál
lalat kelet1kezett, a ke':dő vagyOni állapot az uj y áÜa
lat megnyitó ~é1 leg.&ben 5e1eptkező tis:z'ta vagyon; ha 
pedig az egye-sülés olyan ~ódo,n jött lét1e, hogy egy 
vag:i. több vállalat ]Jeo-Jvadt egy másik 1áll-a!latba, a1nel'y 
1·ov;á_bbi-a is fenn1naradt, a szaporulat megállap1tás·:1 
szempontjából a beoh adó ·vállalat v<lg3 ·onát olyannak 
kell 'tekinteni, mint amely 1ag;yon a beolva'Sztó vállalat'. 
nak már a 'kezdő időpontban is tulajdona Voit. 

18 § 
Abból a célból, húgy a vagyonszapo!ulat 1negálla,. 

pitható1 legyen, az 193'9. évi deca"'nber h0 31-i vagyon~. 
illéttéíleg a7: időközl~ri ~tlal~ult , álla[atoknál az alakulás 
idejében fennáUoit vagyont az 1947 évi január hó 1-i 
értékkel kell számíi:ás:ba veimi A kezdő tiszta vagyon_, 
n~ Pengőről fo1intra , átszámitására _-_ ha ~z már· 
1939„ évi december hó 31-én fenuá11ott - 4..:szeres Szor. 

. Zószámot, a k-ésőhh alakult váll:il_atoknáI, illetőleg a,~ 

emlitett határidőt kö1etöleg szerzett vagyoútárgya_t 
é.1'Uékelés'ével kapcso1atban a pénzüg,y·an:iniszter által 
meghatátoiandó szOrzÓ's"Zárnot lféhl alkalmaz:ni_.Ha ~~;i. 
ban a kötelezet,t a kezdő 1dószak ) vagyonállapotáró! 
részletes le1tárt Csatol, a kezdő vagyoni állaP,ot meg~ 
áuapitása a kezdő leltár állagának az 1947:. é1i1 i'anuár 
hó l_i é1 tékkel átszámitása ~alap,ján is, történhet 

19. § 
A 1-0. §-ba:n foglalt rendelkezések~ 1l. vagyonsza

porulati dézs111a alapjának a kiszámitásá~ál is érdem .. 
S'Zerüen alkalmazni keíl ,.. 

44, ,§. 
A jelen rendelet kihirdetésének naipján l~p hatály ... 

ba; végre-hajt.ásáró1 (l pénzügy~iniszte-r gondoskodik 
llatályba Jépés-é,el a.z egJ üttes ke1~s-eti és jöv1e<lelem 
adóról a társulati €s tantierp.adóiióJ, valamint a va_ 
gyo11többletadó1ól szóló 15 890/194·6 M E\ számu ren-· 
<leletnek (l\'.Iag,yar közlöny 119 szá1n) a(·vagyonl1öibb. 
letadó1a "onatkozó 1~endelkezései hat"á1ynkat veszt.i.k 

BP-dapest, ~947. révi augusztus hó „18-án. 

. . Dinrt~'és Lajos s. k 
mfo.i~terelnök 

* 
E rendelet \·égrehajtáisi utasitásii n1§g nem je!.ent, 

meg M,' 

A Pénzügyminiszter 18! 900/HJ47. P. M. 
számu rendelete 

az illetménytöbbletadó. cüól 
illetniény összegének ujbóli 

tárgyában 

mentes szogálati 
meghatározása 

Az ,illetrnényadó1pl szóló 8.750.:C..1946, M. 
E szárnu iendelet (Magya1 Közlöny 172/h 
szám) L §-ának (2) bekezdésében nye1>t felha· 
talmazás, alapján a követk;ezoket rendelem: . 

1. § 
A 154 000/1946 .. VU P, M szánm rende 

let (Magyar Közlöny 209,. szám), 1 §.ának (2) 
bekezdéséhez füzött utasitás (1) bekezqése he· 
lyébe a k?vetkező rendelkezés lép: 

,,(1) Az illetinénytöbbletadó aló! .mentes 
szolgálati illetmények .Zegrnagasabb összege 
további rendelkezésig - 1 .. 500 forint" 

2.~ 
Jelen rendelkezés 1947, évi szeptember hó 

l··ei érvénnyel, kihirdetése napján lép hatúlyba~ 
Budapest, 1947 évi augusztus hó 22-én. 

A miniszter helyett : 
dr .. Antós Jst~án s. k. 

államtitkár 
lll!illlll!l!lllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllilllllllllmlmll!lll!illll!ll!llllllll\Nl!ll!llllllllllllll!llJ!lll 

HI.RDETőINK s.ZIVES FIGYELMÉBE( Hiidetési 
díjaink 1~47. január hó l-től a következo"'k: 

A boriték: első és utolsó oldaJ:án b:asábSzélességben 
1 mm.. 2 50 for1nt 

A bo:riték belis·ő részén hasábsziélemégben 
1 mm. 2..- fo1 int 

··A lapban lévő hirderesék hasábSl'élességben 
1 mm 1 60 forint 

Apr-Ohir<letés, legfeljebb a sorig 20.-· forint 



Fleming és Pasteur 
Az Eg3esült Nemzetek n,eveiési, tudoil:1linJos <is 

kulturális szeÍ'vezete (UNESCO) 1946-ban. :P<lrisban 
k(áll1üást reüdeZet.:, melyen l-asteur éieléq és aiko~a-· 
a:ait D!Utai:táb: be. Ennek a i-snditlvül étdekes ~ilalüúis
na.k az. auya~át 194·1 ta\'aszán át~itt~k Londo ... tba ~s aG 
ü1u-.ep.c1yes megnyitáson Fle1n1ng proíessior, a peru.Cli_ 
Ún vi~ághüü felfede~ője ismeivette iöviu.~11 a k1álütás 
anJagáti é.s Pasteur n1u1ikasságát.: lgen jeid.eiiöS és ta.... 
nit-1.sagos, hogyan iáf1a l<iemiug' nagy e.Ll;dJenek ele; __ 
müv€~ Pasttur, aki nem! vol-ii orvos, láüges.lével, ~ö- .. 
hetet„en- akarat·ával nagyobb lé1J"ésse1 íilíe e.<őte az 0.J."' 
vosi tudG{"ányr, '1.nint ko1tarsa1 ÚOzüi hái.ki. 1nás. Bgy 
uj tud~mányagnali, a mikrobioiógían<ili .Pasteul a szu-· 
lőapJa„ É1Lheto, hogy }fleming, aKi az anHbioün:u1naK 
kuta,!ásá,t azon .a~ ösvénj'en ifOi,,r~atla, "Itl<::1yen az ut:-

törő iépts ... ket P8iteur· tette voh rHig, a ~~.i.~i.esed~s és 
a bámula~ hangján szól arról a fé,.1.'ll,Ur811 ·an1 0il.i.iJ~~
nek, tudosnak eg.raiánt a legnag;.tobh voft, 

i\. „Brjüsh .J.üedical }ou1.na~" ez evl 'április 19„-4 
iszáma bőségesen fogla&iozik ~ ---litkaértékü ki<iHitással 
és veZ-etö heiyen közli ~"leming meg.nylto besz.ed.ét 
1nely első~\Orball! iöviq.en isme11et.i :Pas~eui: f1jusagat~ 
• .\·'fiatal Pasteur terilész.ettudomá.nyok_ka1, főkent ké
njáyai é,s f._zikával fog1.l.Hiozik1 és első- nevezetes fel
tedezése, a kr~stál);'(an te1ü1etén. történik Silie..:üit a 
jobbl' a- ~s bairafo1·gató borkősavat egymástó_! :eivaiasz
tan~a; ez a jeienté:kle1ennek látszó fenedezés a .sz;...~,r.::-0_ 
izoznó'ria tanán.ak mega:lapitására vezet é~ szá1nos or .. 
ganikUiS \egyület .szintézisét teszi 'leheUivé. 

Pasteur pályája r agJ ogóan emelkedik 34 !éves ko .. 
ráhan elnyeri a pári~si 1GyógyszerésLet-i Iá.rsasá"g nágy. 
diját, a Bec:'i.üietrende~t; és a londO.ni tloJa.1 Sociei;y 
tudon1ányos .kitQfatetését, 185.4-beu idnevez1k- a Lüle-~ 
egyet_m' dékánj~vá„ Ezen a vidéken a répából e~jesz
,lés~el alkohol({ áhitanak elő: 1-'asi.eur ennélfogva fog .. 

la~kozni .kezd az _erjedé,s p:i:ob_lémáiva1 l\Iinthogy a re_ 
paié é:s egyes /izsgahi gyün1ölcsl0vek s.zá.1uos tisztáta~ 
h:UlS4got ta:Í:tahnaznak, Pasteur kisérleti Céha egy 

o~yan :oldatot kt'iszit, li1ely csak cuk:i:ot, ásváil1yi fosz-· 
fátoi! fés amilloniumsó·~ tartaln1at.~ 

1 
Nitrogéntaritaimu 

01 ganikus anyag az oldatban nincs. Ezt az eg;J szer ü 
< ' táptalajt :éleszlóvel beoltva, gyors \erjedésJJ ér· el és 

1negdönti azt iaZ eh:néletet, mely .szerint az- erjedéshez 
nitrogéntartahnu orgarukus anyag feitéi len szlil.iséges. 
Az e3yszerü kisérletben az a legjelentősebb, hogy Pas .. 

_ ieur itt _először használ n1e.s:.;.erséges tápialaJt, mely-· 

ben isme1t összetételénél fog\;a a kémiai változáiiio'k 
könnyen megfigyelhetők. 

Pas·:eui: beb1zonyitotta, hogy az erjedéshez szüksé .. 
ges fei:n;,entumqt egy élő oI"ganizmus, ai él..sztőgo1nba 
í.er1neli Mibő~ lesz azonban az éiö szervezet? Pasteur 
e:ő,.t sok hive volt, az ,,ősnemzés", a gene~_atio spon-. 
tanea ta,nának, amely szerint az apró éió1énYek, rova
rok, iférgek a poi:ból, piszokból, szervetlen allyagokból 
.keJetkeznek. Pasteui: ~e 1.étel Íarthatatlanságát ig.en egJ'
'3.,,,érü módOn bizom'itotta be Két előze~ese'h vízgőzzel 
1<te-riiizált palackot n:iegtöltÖ'.1~ erjeszthető folyadékkal 
Az •egyik palack nyaka igen husszuta volt itihuzva , 
Néhány nap mulva a közönséges palackban levő folya. 
dék .meger,jedt, a hosszun;J·aJru palackban ázonban \ál. 
tozatlan nuilradt az Oldw\ mert ~ lev~gőben lévő mik-· 
roorganizmus~k nem juthattak eJ a folyadékig Ehhől 

a kisérl'eiből -·.Pastew 11rra köveitkezt~tett, J1,ogy a _le~e;. 
göben iSZusipffiidált po1· hordja a, feunehtwnol .ternieiö<;5 
organizmusokat.. Ezen a nyomon eündw.va, ju.:ott --k~~. ·' 
sőhb arr.a a gondolatra, hogy a kóroJio.Zö ;::sirá~t-. ~~;-·" 
itt keress e. i 

A „pasztöÍ:izálása ,eljárása Pasteur szülOhazája~ 
ban:. Arb_ois bortermő ~idék-én Születetti meg. A_ sZötö~'.'.: 
gazdák panaszlíodtak, h9gy boruk gyakran zavarossá~~: .. 
.r:avanyuvá válik Pas,feur vizsgái.ni k~dte ia milisi, · e:r~"<k 
jedéset: a no~máhs folyamatnál nrlkroszkópja ·a_l_ittt::.'. 
éicszLőgoruh,a.4at lá;.-0lt,_ 11nel~elmek fer'ínentúnta kataiú::,:: 
zá1ta az erjedési folJamatot. _iA megzavarosodott __ .bor<.'-/::·'. 
ban Pasteur másfajta mikroOrganiimusűkat láto-tt -~·::~):t' 
mikroszkóp alatt. RájötJ, hogy ezt a 11násodik erjedéSi"<SY'. 
a bor \enyhe melegité.sével ·· 1lieg lehe:J ab:adályozni. -.Ez'/;:.~; 
~'z e_.járás a bor zamatilnJaganak ne111 árt, de a bi>m.~<l~J: 
lasztó fern1é)ntu~nok keletkezését n:..eg.ikadályozza. A ,·\· 

- ' ~ . , 
csil'ak enyhe me.;.egi t'isseJ való lta.ástaianitását nevez~-
.z.ük, mint is1nel'etes, pásztőrizáiisnak UgJanekkcir''· 
vizsgálja a~ ecetgyárt1ást is és kimutatja, hogy .. iÁ· i·t 
;vegyi fo . .yamat mindig egy gombának, a Mycodenn3 .·,'f, 

acelinak jeleniétében megy végbe.· A bor p~ztörözé,.. ~'1 

sénél szerz __ tt ta1•asztalatait néhány évvel ké,sőpb -.'a. 
sörgláttásnál is hasz.nOs1tja, l\.imutatja, hogy ·a '.sör .. ' ,;;!J 
meg101nlását itt is a másodlagos e1jed~s okozza, mé.:' 
iyet_. 55-„60 e fokra való n.ielegitéssel. maid gyors lehil~::. ~, 
téssel ,,meg lehet akadályozni. 

1 
: "<.\~~-

18'13-ban a tudós uj munkaterül~tet választ ... -A ~.i~ 
fe11nen áiással kapcsolatos tanuln1ányai során gyakran ./:. 
fo1duit meg agfában a gondolat, (h:ogy mikr·oszkópikú~ ,;{~ 
csirák emberi, áliati b2tegséget is okozhatnak Pasteurt „.;:~;. 

a viiág sze1encséjére ---· két:;'"esem.fuly viszi,~ kór-·.·~ 
olíozó mik1obák Vizsgálatához: e1sösol'b3.n ké.t leánJ.rá-(: 
nak ha~ála, akik :tifuszban„ pusztultak -el, ~'lliásodso1ba1.: ::'{' 
iaz 1 0rvos~udomái.1yi Akadémia határozata., 1ne1>: 1Cj8.g:- . 
Jai b:öi:é választja, 1877-hen kezdi n1eg :J9uber't tár
saságában ,az anth1ax-ba<;illus'b 1t:anulmány9zni: Egy ·w 
csepp dnthraxos vé1t -idlencszer· olt át ugy, hogy_·.a :-} 

'S végső higitás akkora, mintha ·az eredeti cseppel a,, ·:,_".;~, 
fO.iddel cgyen;ö -~tiérfogiitu foly~ékban Oldotta voln~; ;;;;' 
1·-asteu1 t n1ég éz a higitfás„ sem elégíti ki -- soks~r_ é_J} 
rnegis1nétfi az \átoltást és csal{ tanrlkor· \llle'ggyözödik, o::~ 
hogy az 'utolsó higii1ás is éppen. olyan hatásos nyulakrl\ '}i 
és 1tengeli malacokta, nrint .az •elsö volt, akkor állítja. 
l~atározcttan, hogy a kórokózó az anthrax-bacitus0 

l\iás be.>egségek más ll!ikróbák következményei -
állapitja n1eg Pasteur l.A tharomfikoierával kapcsolatos.':: jl., 
n1egfigyelése döntő fordula;tot hoz az en11ber- és állat- '.: 'ir 
g:;-ógyásZaiha. Eg,y megbetegede.tt csirke véréből izO
Iálja a \kórokozót jés tenyészetét ~gészséges cs~rkékbe 
oltja á~; ezek megbetegszenek és eipuszt:uJnak, Egy a·l~ ,.'...:<;: 

kaloinmal friss baktecl.um1tenyészetek helyett !'égieket ~t 
használtak az oll,áshoz: az állatok ekkoI' !életben ni~~·,· :~ 

radnak Pasti:ur 111egállapitja, hogy az oltáshoz hasz::, 
nált 1égi tenJ·észetben élnek a ntlkróbák, .~e valan:ilyen. :«18 
okból \fietn \puszt!tják .el a csirkéket Uj teny#szeteke_t ~~jf 
készít és ezei;:kel beoltja eg:;-részt az elózö kisérle1et .-{ 
tulélt, n1ásr€szt a 1nég beoltatlan csirkéket ,Utóbbiak .-·,„ 

szabályszerüen megkapják ,a ibaromfikolerát és e!pusz,.. ·~:~~j 
ftulnak, míg a 1·égÍ kutturával előzetesei! beoltott és. ;"',iS'· 
életben marad~ csirkék a második, friss, 'virulens: n11ik:.-".~
rObákkal .!Való 'Oitást is 1rulélik Kevésbbé jó megfigy~ő '7:~E 

. .,,,,,,y, 

}-cl.ment volna e meilett a t~fiY mellett, de nem igy 

- .rusteur: ő megállapitotta, hogy a régi,_ elöregedett te.,. 
.'.:::.nrészettel ,aló. oltás megvédte, i ~ m u ni z á l t a 
~„-a csirkéke~ -a betegség ellen. l\1eifigye~ésé\-el egybe.ti 
·;· {e}fedeze~t egy ~uj. tendkivüi jelentős módszert a fer.~ 

;_._~ tözö 'betegségek n1egelőzésére, A :baktérium tenyészetet 
·_:'·gyengitik, hatástalariitják és a gyengit~tt mikióba nen1 

pusztulást, hanem védelmet ad az állatnak„ ;Pasbeur a 
pa.ro~nf'ikolera kórokozó,jánál kip~·ób~lt módszert 1Lzu:·án 
Rnthraxnál is alkalmazta. Kitalálta, hogyan lehet .olyan 
_nnthraX-tenyészetet Iétreho.z1.Ú, mely imn1unizáfja az\., 
állatOb anélkül, hogy. beteggé telUlé„ A .~ormá:.isnál ma
iasabb hőmé.1séklet:ell tenyésztett ·-a~tluax.:.kulturával 

·, ,sikerüit a kivánt ereµ1nényt elér·nie Vizsgáiatait hitet
lenkedés -fog~dta: hogyan is diithatna- egy vegyész, _or
vosi és áilator'\iosi kébesités nélkül~ ilyen 'f.elfedehésekre! 
Pasteur nen1'i riad vissza attól a próbától, melyre fel.. 
-bivták 1881 májusában egy-- Janyáµ 25 juhot és 6 1nar
hát beoltanak Pasí.:eur va.kc:in~jával, u.gy.l.naHilJ'it ~oita~ 
lanul ha.g,}nak Két hé.ti-él később' vai8;mennyi űlia:il 
megkapja a lhulens anthrax-kultura halálvs ~dagját. 

J\.ét nappal ezutá~, 1881 junius 2-án ór~ási tömeg gyü_ 
lik össz€. a Pouilly le F-0rt n1ellelti kis tányán: .tudó„ 

·sok szeJnátorok, ujságirók jönnek id1c, vala1nenny~en 

· kétkedük„ Az eredii1ény fi:appáns: ·a védőoltásban nem 
részesült állatok n . .dnd egy szálig . elpusztultak, 1nig, a 
Pas_teur- vakcinájálial be.oltottak vidáman, egészségesen 
tegelész.nek. 

A baro1nfikolerát .és az anthr<ixot a sertésol'bán<: 
gyógyitása k_övetre, majd Pasteur legnagyobb tette, a 
veszettsé.g 1Leküzdése következett Abban az időben a 
veszettség veszedeltnesebb \·olt, 1nint ma: IJ"ettegett, haM 
látos betegség,. ~ Pasteur 1-w;;~ taláft.a meg a kórokozót. 
(Nen1 is taiáih~tt~, m"ert \3. közönséges milnOszkóppal• 
a veszettség virusa nem látható, az elektron_mikró 

, "zkóp pedig abban az idöbeh 1nég nem ;volt felfedez:· 
-.?ie) .A. harcat teh.át egy is1neretlen, láthatatlan ellenség 
~L~n l<etett folytatili: Száz é_s· száz ,eredm-énytelen' ki
sérlet után felfe4ezte, hogy a veszet1t kut~ a agyvele •. 
jéből kivett szövetrész szuszpenzióját nJ-'Ul gerincvele~ 

jébe 'fecskconde:,~v~, többszöri: átoltás után s~kerül -.e.~y 
-Qlj'an kórokozót kitenyészteni, melynek VIrulenciaJ<l 
többé nem fokozható Ezzel a ,,fix- virus"-sal beoltott 
nyulak gerincagyá~ különböző Ideig száritja és a leg_ 
tq.vább (13 napig) száritott, tehát -legkevéSbbé vi~uie_n~· 
tenyészettel kezdve, egészséges kutyákat beolt naprol-

, napia fokozatosan. viiuJ.ensebb kórokozókk3.J_, végül pe
dig egészen friss virussal, anélkül, hogy az·- állatok a 

. __ \r-... ..-,zettséget 111egkapnák, A~ így .immuní'zált kutJákat 
veszett \állatokból IVe't.t fertőző anyaggal 'ís beolt.la, \e
~szetit kutyákkal meghaiaptatja őket.~ 1nindennek elle-·
nére a fokozatosan oltott kll'tyák r.gészségesek n1arad 
n~k, imm1unizálásuli tökéletesen sili:erült, -

PasteU:r élete művét az koronázta 'n;Jeg, hogy ve-
8zettSég elleni val!;cináját emberi megbete'gedés ell~~. 
is eredménhyel alkahnazhatja és ezzel sok .. sok ezet' 
ember életét n1en'ti 1ueg„ Pasteul' laboratóriuma J\1ek
kája iett azoknak aZ egész Európából összesereglett 
szerencséileneknek, akik~t veszetit- kutya r__nart meg::___-· 
irja F,leming. -·e '' 

Néhány é\·v.el Pasteur -halála .előtt., 1892::-ben, 70-ik 
születésnapját ünnepli <a világ Flemipg a So1bonne.-o~ 

" tartiott ünepségből L i s t e t szavait idézi. ·aki a -
Royal Society :rievében a következőket mondja: "'Taló ... 
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ban, nincs a lilágon n1ég_ :egJ ember, aldnek az 01 \iosi 
tudo1nány áll.nyit köszönh:.tne, ~int önnek a Fieniing a 
következőket":füzi liozzá: „Ez (Lister hesz~de) 53 év~;el 

ezelöt,f"hangxo~t el, A m;egáílapitás .még 1na is ígaz•-eL~ 
tekintve attól, -Ítog.} Pas~~urnak már ·csak a szc-llen1e 
van közHink " 

{ 

l-Ia még ehhez hozzáfüzzük,' hogy a .b::!ktériup1ok 
antagoniznuisára, nlely végül is a penicillin és más 
antibiotikumok felfed;ezesére vezetett, ugyancsak P--as
teur / mutat-0tt rá 1877-ben (Fleming 11neg is jegyzi, 
hogJ ha Pas1beur 1·áé1 t ,o}na ezZ.el foglalkozni,. s.kl~or -l;k. 

peníciilin mái' a tnuit századiJan fel lett volna fedezve), 
„._ na Ezámba vesszük az antiszepfikus és asz~plikus ke_ 
zelés á1dásait, 1nrelyek8t Lister és a mag) ar Se1nü1el~~13;ss 
Pasteur \tanitáSa ·~1a11ján honositittt ~neg a seb<'}ceí.ben.-' 

-'ftietve a szülészetben; \égill, ha át.gondo!ju!i, hog;r a 
küiö:nböző, Pasileur kutatásái alapján e]ő :\Lito :t i alici
nák hány százezer ember életét. n1eniet:-,ék n•eg, akkor 
le túdjuk mél'ni ~nuek a tutlóSnal{ valódi !J<i.gyságát 
Befejez~sül pedíi áUJinali H,t n1agának Pnsü;4rnak ,Fle. 
m{ng- áil:al idézett szavai; , 

„UgJ-lát.szik, manapság két eUe~1tétes í'ÖiVény 
küzd egyn1ással: az egyik a v~.n)ni,ás és ha.lál ti,1$,1'

vén}e, m·:ly núndig a ... Jltlsztitás uj eszköz:j! ku
tatja és a1ra kénjrszer.iti .a népeke~, hogy álLia

, dóan ha~cra készen áUjanak_- a 1násik a béke, 
\a munka, az egészség törvéÚJe, éz peU.ig nüntllg 
azoka~ az eSx.iiözOket k'ei·esi, amelyekkel ai; eiU
be1iséget megszabadithatj~ a reá nehezedi) csn. 
pás~któl. Hogy ezek. közül végül is meiy~k fog 
g~'Özni azt csak Iste1l tudj,a" 

Ez a harc n1a. is folyik Re1néljük, a békiC, a 1nunka. 
az egészség töl'vCnye fog; diadahnaskodni. 

', " Dr. TURI PAL 

----,----' 

A Népjóléti Minisztérium Sajtó= 
osztálya a következő köidemény 

közzétételét kérte : 
~A Gyógysze1é:sz" cilnü lap f.olyó évi julills· 31-i 

f>'Zámában Soiuogyi Sándor „Lássun1';; tisztán" cimü cik 

kében a többi között ·ez.eket üja: , 
„A fal\a·k népének gyógy1sze11e va.n szükSéige és ez;t1 

cfia:k állandó gyóg;yszcrtá1ak. felállitásá,al Jeh12t b1zto-. 
sitani A reakciós és fasisz'ta időki}Jen ~e1e-\'en el~ár: 

kóztal{ uj gyógyszertá1ak létesitését.ől, ~ n1Prt v~.qe.n1 
akarták a rendsze:i: kedven{:e1t, ~11 meg aze1 t nem s1et . 
nek ve'le, mert fl- tanácsadók ellent~tes t~Ivei köziött a 
dörités hem tud "megszületni.. A falvak n2pe t;hát sok 

heti, ·en--továhb1 a_ is nélkülÜzi a gyóg~ sze1 t, bet€g gyer. .. 

mekek szám1á1 a késik a segits_~g. _,\ hivai:.nli a11~~1~~-us: 
nem inditja meg a községek s\in:~;tő és konyol:gO 

azava 11 

E cikkel kapcsolatb.a!l -1ih ata.los helyi-Öl a követ-

kezöket közlik: 
_ A népjóléti minisztériumba uJ gyógsszertárak 

feláTilitása iránt 19-45. é\'l január 1·-töl_ ezide1g !11.ind .. 
össze hit község és három gyógysze1é."Sz ké1·elme érk-e-

t t be A gyógyszerellátással kapc~_olatos kéc·e1111ek, 
ze · !:" l' „ 
illetve panaszbead,-8.nyok kivétel nélkül a r;.·:eg cvo 
gyógyszertárak gJ óg-ysierkiszo_lgá!1tatásának hiáns·o.s 
ságait kifogásolják 



Az uj gy6gyszerészképzés is a 
gyakornoki- intézmény 

lrta; DR. _'VITEZ ISTVÁN egy. m. tanár 
(Befe,jeZŐ irözlemé'n;.) 

·Az viszOnt., ter-ru-észetes, hogy niindezeknek ,a tech_
nikaí_ dolgoknak· teljes 'begyakorlására nincsen elegei.n.tlő 
idő az egy_\f;temen De va,jjoµ van-e eg}iiitalán olyan 
pálya, ~une.lyre a,z egyetemről ieljes~ gy<ikor~attal lep ki 
valaki? Nagy gY-?l{orlatra csak az e1'EÍ ben iehi:;t szer a 
tenrii. Az orvos is eg,}es szakterületre csak 3 vagJ 
többéves gyakÓ~lat után Iüip s~akképesüEst s csak · ak_ 
kor 1~Sz---iteljesen otthon eZen !A kis, e1siigeteit te .. u1~ten. 
Vagy a mérnök, ügyvéd, biró, {tanj.t, Íl:ö._tiBztvi.r.e.ő 
mindjárt nagy gyakorfatÍal kezdi-e pályafui~sát·r' Sem
miesetre sefu„ Gyilkornokként ~\:ezdi s ugy halad e:őre 
Ez.ért neín tudom 1n,:.g?riieni, nüért kivánn;1k,kl'v-~:te~ké
pen éppen 1 a _gyógysz~résztői 1nár köz\.oetlenü1 az ok
levél 1neg-sze1zése pillanatában akkora gJ ako1.icatot, 
mint .senki máStól, holott a gyako-1Jat meg;,;ze,_·zés_ére az 
egyetem elvégzése -nrtán Iendeli{ezésre áll eg;} gyakoi:ló 
év, ai;:.t:ly ramugy is kötelező. S az (ésiszel'üség is azt 

· ldvánja, hogy előbb jtanuljon meg minden leh Jt.őt a 
f;'j'Ógyszerész elnué~etileg: _s azután hasznositsa gyakor_ 
lat,iJag. Ilyen 1nódon az egy év gyakorla.tí idő ·teljesen 
lllcg-.~ndő és \;okkal eredményesebb, mint a r-é.gi lkikép„ 
z:ési r~ndszerben 2 éves i.vakorlat. 

- ' 1 
_,. Itt kapcsolódik be azután a tanitó gyógyszerész 

Sietepkörének megváltozása, Ez a Szerep az uj kikép~ 
zés.i rendszerben pillanai~lllyilag _ liétségtelenül nehetiebb, 
mint. korábban volt. A gyakornokl\ént most fk:Hrerü1ő 

hallgató e!~életi tudása ugyanis 'isollszor nagyObb, n-ilnt 
a tánitóé. Ebből k_ét kellemetlen dolog íszáunazi-k Az 
egyik az, hogy a gj· akoU!Jok fölényben lcezdi 1nagát 
ére~ni a ta~itója föliii.t és ilyen viszonyban a )tanitás 
nem lehet eredn:.-éuyes. A másik p:edig az, hogy a gya .• 
kornokban .olyan balhiedelem ébredezik, hogy !ft.z ~egye
temen tanult eh~:releti ismer~~k a gyakorlati életben 
fölösl~gese\r. Ez n13.gJarázható azza.~ hogjr a fiµ:lU:t hali_ 
gatónak még ne1n alakulhatott ki az Stélö l{é-Pessége 
dnnyira, hogy döntheSsen arról~ mi az, ainire szüksége 
lehet ~·z életben, Ez a tény ismét a tanulási ké.szséget 
fogja csökkeneteni. kivált akkor, ha ez ,a tudat korá;n 
jelentkezik, lgy tehát a 'gya:kornokképzes kétélü jegy
yerré válik és ennek a f~~adatnak igen ke\és t;anitó 

; gyógysierész ' felelhet meg itökéléteseu ~ l\Iin~enesetr e
f;okkal kevesebb, mint anwnllyi \a gyakornokok száma. 

_ EgyébkéhÍ el~oildolkoztatiÓa~ é:Jd.;·kes 1negfigyelést 
tehetünk, ha, végigpillantunk 1 a gJ·ógyszerészet fejlődé 
sének ltörténOtén, Utalok itt MELLY professzor kittin'ö 
tanulmányára (Magy„ Gyógys~ Tud Tál's„ J!:.r·tesitö,ji, 
1947„ 3--4. sz 65 .. lap), arrnely sz~mbeszökően mutatja 
a -fejtö~·és egyenes utját '-isztán jtörtéuelmi alapon. 
Ebbó1 a- tanulmánSi"ból kiviláglik, hogy 1772 óta, anlákor 
az orvos és ,_gj--ógyszerész- hivatása akadémiai \'onalon 
ls :elkülönült -egyni.ást-01, a gyakori:i-oki idő €.s gJ·akornÜki 
t&n.folyan1 jelentősége 1mindinkább .csökkent, az egYete„ 
mi . kiképzés pedig állandóftn fokozód~tt. A.z 177 :t évi 
s~ahályzat még---csak egJ éves eg)etenli ~.anfolya:ritot ir 
élő s a mester·vizsga tárgyai: botaníka, gyÓgJszerisn:;e_ 
t•e!t!f gyógyszer·észchémia éS gyógysierkészit&sL 'gyakorlat 

) 

voitak.. ·- 1850-ben ia gyógyszerészeket n1é.g_ az_ 
sOk_ közé sOr:o~ta a rendeiet· s a gyógysz,erés.zet8t 
a ke.0.e,-,kedehni 1:.árcához '.C'3atolták Az -1851-52;:.b 
é~e[be léP~tt u.j tanufmánJ-·t rend .a gllnlllázium 4: O~~·:·,;;: 
\.ályáaaK ei_vúg._f~s,lt" (elsoiosztá1Yu· érde.fujegyek~.h}:::: 
_irt a -tlő alar1f1eltételül.. :A_, 'tanonci oklevél _ iqegsZe'r~·:,„ 
séhez peüig ~ é\. gJ?°akorl'at v<J'lt szüi{séges l\iajd kés_i~1) 
a 35 :l8~/lö9.2. y,, K. l\i. számu rendelet ,ug; s·zabály~_'.· 
ta a gyakornoki időL, hogy akik a gimnáZlum_ 6'._0$ _· 
~iaiyát \-égezték . :el, ,azoknak 3' · éVet, akik érettsé_ii~C1_:,: 
lépt.ek a gyógySzerészi pályára, azoknak piedlg c_s_ak_"_-;2::
é·v-fí~ kelleti; gJ ako~noki nii-nöségben eltöiteniök. uiYarr.: 
,akkor 'köyeiCL:Ö gyako1nQh-i tanfolY)an1okali ,Íéte.sitét~.fil:.f· 
Buaa.pesten és Kol_ozsvárt. A. tanfolyam végén kapóit:_; 
bizonyilvan'.y, képesite[.te azután a jelöltet 'az egYetémf"· 
tainulmányokra, am~ly i él'ig ta:r~Ott, · 

0

" 

A 105997/1912. és a~112H5/,1914 'V K. M. s~{ 
ren-d.ele:tel{kel Jét.rehivott kiképzési rendszer már· isme:;·. 
retes: é1,et iSégi után (latinból •is) 2 év_i g)'akoinoki .fd~ 
és ezr.': lk_övetöen 2 éves 'egyetemi tanfolyain,' 11naj.d 3 é~i 
gyakori~t után a1Jpi·óbatio, Végül az 'ŰjrendszerÜ._ :kh;t 
képLés lépett életbe a 32 900/1940 V.. J( M. sz. renX 
deJeitel, :a1uely a gyakornoki ,időt 1 éVre inérsékel~:'.· 

hasonlóképpen a gJ·akorló éve.f. is, A régi· gyakornokif: 
~anfolya:_.n, é_s az 3.pprobatiós vizsg:a tárg~ a_it Pedig· a -:14\· 
é\es egyetewi kiképzésbe _lillesZ1;etre be. Ilyenmódoll·>á:: 
l!~~kornok id6 tanulmányi tekintetb~n vé_gl~ elvtsZ.:.,·-_, 
telte jelentőSégét:,' n1ert n1ár csak pusZL<in primiti\~".,:~ 
teclHµfrai dolgok isn1ertetésére )szoritkozhatik_ J'-

És Jnost lásSuk, nü- tÖrt.énnék akkor, ha a gyakól'~Sj: 
nolü időt a gyakÜrlati évnek ve:1nők s a friss _diploffiá~".:· 
IT3'Ógyszer.ész kerü?ne 'glakornokként' a patikába_? . .Á_~_::-:· 
első napokban 

1 

mirndenesetre kissé :szol{atlµ.nu~ lérez_U~,~
tnagát, éppugj;~ njint bármely más /pályát kezdő~ gya~----~· 
kornok„ Ez az ~llapot azonbin hamarosan n1egszünnék;

1
:: 

n1et t a legkorszerübb elméleti és alapvető gyakorlati'·. 
tudást \ ínné n11a'gaval s itt valóbMl_ Csak \a begyakorláS-: 
technikai hiánJ áit kellene már Pótol~ia. EZi, pedig intn..·~· 
•'de~ pályáial közös vonás lés .-ezen kereszt.ül ~is ~egy> 
mindenld Nem \'itás, hogy ·az ilyen gyak9rnok a Ile,~~,0 '.. 
deti nehézségeket - az .egyéni ~dottságok szerint_.,__;:._: 
n~hány hét alatt könn:ren le -tudja biriµ és így sok~lil/_:; 
rö\-idebb idö alatt válik lha.sznothajtó al~aln1azottá~~;-;: 
mint bármely n1ás gJakornold rendszer esetén és __ ig~:::~ 
l;:egszünnék a patikák :r-ész~ról tapasztalt huz~dózf':-~· 
is ~a g'Yakornokoktól Hiszen ha iüncseµ vizsgagondJ~ 
n~ár, akli.:or nyugodtan és lelkesebben -1fekszili ·nekí>~'.t":: 
gyakorlásnak, mert a gyako1lati tudás megszer~:e::,,_ 
ffiosi már -k'ialakuló anJagi -bázisát is (érinti:-_ ~be.~::: 

, azonban, hogy az il;ren \tipusu gyakornolmak többe1:l
JreU fiz2tní; ·de a tulajdonos rész:é.!'ó1 ez a látszólago~::;._, 

, ~-Obbldadás bőven- ~a1natozik a fnunka minőségébein és'' 
mennyiségében is,, 

I\iásik rendkívüli nag)_jeÍentőségü erednbénye :J: , 
ennCk a rend'szernek az, hogy bizonYos fokig n1egold_a!1. 
a- továbbkép~-é,s_t is„ peí:sze itt csak azokra a g_yógr_s · 

. GYóGYSZERÉSZ 
. . 

-~~cielue gondolhatni. akik természetüh:nél fogva hajla
sak a 1taladásra és .tanulásra. _Az· -·uj kikét>zé~ü Ok
e!es gyalrornokok ·magukkal vive, mintegy házhoz · 

~zálli'ják a több tudást és abban része_sithetik az eL, 
Jnaradottabb "ka_!társakat is. '.Nagy ,előnyt jelentene ez 
i"fóleg abból a szeinpontból, l1ogy a tanuinivágyó, sze1·é

:ebh anyagi kör ülmén..yek közt,._ vidéken élő gyé gy sz-e_ 
-~-' zn_ek, ;mégpedig itulajdonosnak és. a:kaln:1azottnak 

alkaln1a ri_:rilnék tÍjabb ismeretan~ag illeg_ 
2:CrZésére anélkül, hogy Budapesten:. vagy más város
afi rendezett, -továbbképző tanfo!yárnon kellene 1részt
ennie .. 

_/,_'._ Nem _IehS't eléggé hangsulyozní áz :e rendszei"ből 
J~:idódó .ama előnyt se1n, hogy az egész _ kifrépzés n::1ég 1 
}:·_~\I-vel, összesen tehát 2 !évvel m,eg-1övidülne, a régi 
~-,réndszerhez képest A_ kultura kárositó hatása szociális
:;·:hygi&!lés teldn-<-~t~ben éppen abban jelent~ezik, hogy az 
/:-tgyes pályákra tör•énő. kiképzés időtartama ig'en hosz .. 
l:-iszu. Ez a késői há~sságokat, ez pedig a szüle~ések 
';::'.sZá1nának csökkenését _vonja maga után„ ' 7égered1!1-ény

hmt a n~mzet törzsének elsatnl:ulását, pusztulását id-&zi 
-'.eJö. anti ellen 'védekeznünk mindennél font~sabb. ha 

.; -~:gyáltalán élni akarunk, 
l\Iegvtcíltozik la tanifó gyógyszerész s_zerepe abban 

a tekintetben' is. hogy a gyakornokot' n1tost n1ár· nen~ 
füikusként érzi maga mellett, hanem magával egyen.. 

/ran,g:u szakemberi lát bennie, a.ki elméle'.i téren már 
;·.·u;iegfelelö ítélőképességgel 1endelm:zik A kµIönbség k~t. 
Y:'töjük között CS!J-k annyi, hogy a gyakornoknak meg 
. 'nincs t1eljes gyakorlata Ig;V a tauitónak bizonyos vo.
natkozásbalti könnyebb a dolga, min~ régebben 'lOl'Í, ter~ 

·:.mészetesen azok a primit'i.v foglalkoztat.ásqk. (seprés7 
törölgetés stb.); .-a:inelyekre régebben Oly nagy ~ulyt 
'tektettek éi;; amelyekre laikus· gyaliornok esetében _még 
tatán !szükség is leheteJ't, mOst 1nár ehnaradnak. Jgy 
pl, az üvegn€!11.iiiek szaks2l'erü tisztogat~sát is lsókka1 

·:;·alaposabban rnegtaD.u_lt~ 1nár· a gyakornolt a chemiai 
laboratóriumokban, mint. ahogy 'f'.zt \egyes p~tikákban 
Végzik. Jgy tehát 'in medias reS lt~zd§dh~tik a patikai 
munl{a, fölöslege_s idöv~sz-:teség nélkül, Bár· se-kan /azt 

· \'Dllják, hogy e. nn1nkánkkal a t!Brlaságra és rendr-~ 
-akar.iák szok~atl}i a gyakornokol{-at„ E lekin~e!b~n a_z~n
ban az a tapasz/alat„ hogy vannak m-end-_.--.es bszt.asag

; szeretö és vannak rendetlen -emberek és \az utóbbiakat 
öreg napjaikig sem lehét ~ászofo'atni a ltis:;;:tas&gra ré~ 
rendre .. Pontosan ugJ anez ·a helyzet 1a , Blickdiagnozis" 
(chemiai anyagOk és galenusi készitmé'n:rek · felismeré-
sé ránézéssel) tekintetében is„ Egyes gyógyszerésziek_ 

' 

nek ehhez van férzékük, másoknak nincs é.ci: err·e sewmi 
módon se1n lehet meg;tanitarii valakit. Erre sZületni 
kell 

A gi akornold rendszer fenntartása érdekébÍ>n m1ég 

azt a Ié~yegileg pontosan körül !J1-0In irt_ /étvet szokták 
felhozni - S ennek dönt-0 jeléintőséget tulajdonitanak -
hogf a gyógyszerésznek gyakornok korában 1kell meg
tanulnia _,,a bánásmódot a közönséggel", Több izben 
kérdez/em meg gJ"akorló gyógyszeré_szeket, hogy volta„ 
képpen :mit is ért-enel{ e tevékenység _ala;it? ~rdekes 
módon egyetlen esetben se1n kaptam olyan választ, 
a.n;.ely valamely komoly és poíi'"osan kö-rülhatároll kü
lönleges magatartást !jelölt voina 'meg' és amelynek 
megszerz€se hosszu g;rakorlatot igényelt "Vo,lna. Egé_ 
s zen t,e~Inészetes, hogy a gyÓgyszer~_s21neJt 1nindenkivel 
@zemben legelsösor ban emberies magai+'ariást !kell tanu
~itani, \ne~·· 1csak aiért, mert erre kötelezi képzettsége, 
tanultsága, mÜ\elt'Sége és hivatása. hanem azért is, 
mert azt kivánja a .gyógyszertárnak tagadhatatlanul 
1neglév6 üzleti \'ona1kozása is. Mindenki-µ.-ék joga v~n 
ugyanis bá:i:n1eIY gyógyszertárban megVásárolnia a 
szükséges gyóg:rszer·eket, s miudef1ki inl{ább az~ ta 
·gyóg}szertárat kel'-esi fel\ ahol .a gyógyszeré_sz rokon_ 
szenvesebb, vagyis előzékeny és Udvarias a jó izlés !Ja .. 
tárain be'ül és mindezeken kivül az esetlegesPn. feltett 
szakkérdéi;ekre okosabban, tárgyilagosabban és szak1ze_ 
~libben tud feleln~ közönség mást .nem is kivánha.t a 
gyógyszerésztől H.ogy vannak olyan. gyógyszerészek. 
akik ügJestbbe'n tudnak „eladni", minit. mások, az két
séitelen, de szerény né.zetem szerint a !gyógyszerésznek 
nem ez az 1i::lsörendü hivatása, hanem a gyógyszer pon
tós és helyes elkészi.f,ése -Az :eladás n1üvészetét ráér 
késó'bb is megtanulni, ha föhhez egyáltalán ~yan érzkke.: 
mert ez ·a képesség nem annyira !Szerzett, mint inkább, 
veleszületett.. fVannal{ kiválóan képzett, de „rossz el-\ 
adó" gyóg-yszerészelf és Viszont Ezek ilyenek is marad
nak. A tapasztalat viszont azt b'izonyitja, hogy szive_ 
Sebben keresik fei n beti'gek a !komo'y és .ió szaliembef' 
hirében álló gyógyszerész{\ 1 trnint azt, akitó1 az a véle .. 
inényük, hogy ink~bb csak az ,ieladás a céljul~ .... ..:ts vall
inlr be az eladás n1üyészetének egyik tényeZője ·- mint 
~i'nde~ ker:eskedeln{ tényfre.désben - a meggyőzés· e~ 
ráheszélés Ezlt. ,,alóban müvészf tökélyig lehet fokozni. 
Ennek azonban a giógyszerfár ban nem volna szabad, 
hogy létjogosqltsága Jegyen; 1wert ha ez a t·ábeszétés 
történe+esen gyógyszerre vOnatkoiik, akkor ·'ez már ku
ruzslás, amit a: törvény tilt, ha pedig kéz-eladási, pipetel 
vagy hasonló ciklue vonatkozik, akkor viszont .a 

1 KDl~meiU~r f rimi~i mó~ai -gyógyá~unagykereskedés 
'"-'"""""" 

1 Ismét a . békebeli félkészültségével cíll 
b .. oeoci rendelkezésére 

Távirati cím: Pharmcchemia 
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grógyszeré~z/ől messzebb áIIó keresked.fü tevékenység 
:És éppen ebben találo1n, hogy az utóbbi !évtizedekben 
ü nagyk8-·önség a. gyóg-yszertárat inkább k~resk?dé~nek 
látta mint közegészségiig>l jnc":éz1nénynek. igy azután 

„a .tn-ógysze:i:tát tudományos jeUege m.egszürivén, vagy 
_leg,lohb eSetben nagymértéli:b~ csökken~én, laz ei;rész 
gyógyszerészet kifelé és befelé is igen nagvQ".- zuhánt 
tekint.é!> ben, társadalmi slil)-'ában és !SieH('~i, tudomá
IlJOS ~:éren is Végeredményb8n ez volt a7, 0gyenes ut, 
an1ely a tudon,:ánJ'tól a périz felé __ Vezetett. _i\z e~ye_ 

temek és a gyógys,,-erésztársadalom komolYabb, és jó

zanabb részének (a felfogásá~al ez az üt ~zonban ne~ 
e~ik eg1he, Inert az egé.sz ujrendszerü kiképzés abból a 
célból született n1e~ hogy ra gyóg~ szerés:r. nag1ubb tu 
dománvos feikészülfségii szakembe1' !egyeri, ~élni csak 
iigyfsebh k ~resI{edö, 

Ami már .mos! a dolog lényegét !Heti, az átlagos 
miiv~1tsé"'U okh'>le1es gjrako1'n'ok is feltétlenül rend~1ke„ 
zik nnn:vi intelli~enciáva], hogy a kelrő rrraga~a.rtásra, 

viselk2désre vonatkozó ut3s'itásoJnit, ha egyszeri hat. 
~ál"ra . Ill. ··rq,~ ~-s de kétszeri figyelmeztetés!'e már ineg-
1e.g:,i zi,. ~!,. ;tán;;ad1llmi érii:ttkezés alap\'etó szaháJvait is 

bizonnyal ];;-neri már anny'ira, ib.Ógy az e1Ső nan~k ter .. 
rnészete;s e1foP-óiJatts_?ga e

0

fmultá,;a! az .. 'u+~.rarin!'l és 

e1ö~ékeny vise1kedéR" nem okozhat szárll~r~, ·)kii.lÖ'lÖ~ 
g?:1i!ot Ha 1f'?.Pk a 1tulajdonBágok alante1ht{sr.et~hő! 
h1anyo:'l'rr1k, saült. éredfoé.hö1 is tá fog k~nyszeriHni, 

l!o~·~ e1nhe?!társah:aJ szernhen mindig ?-mber~eS, mer.:fr·t.ö 
es f( g:ycJme7rtt 1!fla_gatar tást tanusitson Ez a sza.l1~11i 

Ji,em a gyógyszeTbtrban doliro:ró goyóirvsz·e1ész l;h·ált~Ó· 
ga. lianem n,i.nden tanult -emhf'ITe köte-Je7Ó éreiü„ 

Végeredn1énybeln nz:t 1"1ondha.tjnk. hng-y 13.z. ui Id
kép7•é~i Tt"ndszer tu1a.idonkénpPll :l haladiís irán:v~ha 

Van bf'áfljti;.a, de csak iélig Ehntlet! t Strn -·· iuik~énl'. 
az első vég:reflt: évfoh am \itsg'!ii.b61 ez n1~.!!il11auitható 
volt - lbe is váH-0tta a hoz7-:Jfüiött rem·énJflk0t„ G:va_ 

, !i:orfati !t"„en a.zonbafn tJ<?m hah!~ a kikfp?;és a.. .ko:rszerü 
E :CllJ·.é'e:ti ki1{épzé8.sel :oárhUiZ!'flfilQSaTI. !mivel 3, n1aJ:adi 
g~ a.kornol<l iri~f1éz,ményt ne1n 1küSzöbölt~ ki Ennek korS 
pedig htár le.járt, ·nJég- ak!{OI' is. ha idei.f!'-óráig erő~za~.' 
kosan fenn is tartják. A gyako~noki :ismeYetan~'ago~ 

!éni: rg-i'ep: 'már átvette !lZ errvetem akkor. a.niikoT n 
rf':c:ep1 urai és galenusi e1őadásokat és gyakorlatokat 
beiktatta tanrendjéhe és ezekhöl ra. tárrrval{bÓI g,ako1·· 
lati és f'lméleti szígorlatot irt' elö. Hasonló célból 
ug,ane7ck közt az e~'et~_:n i JúHele-r::ti' eHía~iisok t;s 1,:izs
g-ák kö".i:Ht s;rerepe!nek .,a ln~re~ke"-O.e1n1i is1nereLek", 'a 
, joi{szabályÜk" c'I11li.i kollegiuiri,ok Ps rnéR" más Jdeg-§szi._ 
tő 'tiir g~ a.k j~ a.melyek :i. régi. kik~pzési 1·end.:o:zerbe~ 
mind a gyakornoki tanfolyam és az approbatiós ·vizs
""H l.'izsgnanJ ~Rá11a tartoTnak. \Az; uj !dlrépiéi:.t rn~e:1\J_ 
k01tó szahályrendelet 'gondoskodott a .beg~akot1ásró1 
is, a1nikor elöht~, hogy az okleveles pJÓg"szeré::>zne\': 
egy é\'en át kéll !gyakorlatot f91J t.atnia, hogv teljesjog-u 
gyógysz{'.résszé váljék Miért' kell tebát ih en niedd& 
intéz-ménynek fe1u1áfinia. ámikor mindazokat az is1?1e_ 
ret2n~agokat, an·;el;\'e'knek ID'!gSZe!zfse ~dt.a 1111e.i{ ko1áb
ban a -~·a]{ornoki intéz-n;!ény Jétjngá1t. )Obban, IésdE1te
sebb{'!'n :és Plaposabban tnnitják az er:Jete1nen és a h1.l1 
~ató~ ,i7sgáznak 1is belőle? Kinek ?.i:·.érd~ke ez'7 Kire. 
~?.árn,1azik ~bb~l. haszon'? Anlint kifejte~tcm, a gyakor-

1nokta~ semníi esetre sein s €-pp ugJ" nem a gyógyszer-
tárr~, s:em 'pedi~ az egyeten•J:e. .A gyakoinoki intfz_ 
n1én~ il~ ·:!! módcn n:ár csa~ feleslegessé V'ált, 'az egye. 

te1ni kiképzés folytonosságát és folyamatoss?gát 
s l "t' k d'l • ·· k meg• za n o, a a a yozo, ures, tos ado_zó váz A.„mikOr· 
·gJ:akorlati- és szeUemtudon'ifánvi téren és az eg:. ·. :. 

~ . ,...... • . ...sz -br'"· 
szagb~~, mn:;_d;n :~kintet~en n1egkezdő_dik az l!jjáépitéS; 
az u.uaeledo gyogyszer-i:;i;ze!·böl se sajnáljuk e!távoiL._. 

tar:i ia, maga id~jéhe~ pŐtÓlliartiatlan szolgálatot ·tett, di 
n1a mar ~l_>:orhado, rozoga gi<::i.endákat hogy ennek hel ·,:· „ 

, . 1 ' • YeJi..·: 
is a hal,?-dás diorszerü \szelleme vegye át az irán~:m~l'.~: 

lényegesen csökkehtik . .. 
az e~yetemi hallgatók, szám6ft, 

- .. ·„.e· 

,.;\ budapesti és vidéki 'egJ··eternek'en aTJ 1947-48~-i~} 
tanév kezdt:itén na.gy 'mértékben csökkenti!~ a hallgatok, 
f:Zámát Ennek ,·a~ :r: endelkezés~'ek az~nban ter mészeÍeSen 
nincs sen1mi politikai vonat.k~zása ·és ·nem iránrtl\::„' 
egyetlen val!á„si vagy szárn;.:a:tási kisebbség ellen sémi:·· 
lz~ 3z ~löz:ő é"·eknél lényegesen kevesebb lesz az egYé~ 
!:enü hallgatók 1étszáma ! 

E!'ln:otint :a budapest.i Tudomán~egyetem 
t"ára 160 hallgató vehe10 fe!. (Tilvaly több nlint soo;: 
előz_ő- évben tö~h mint {1200 hangatója \"·olt. az orvos) 
!turlományi karnak.) .A /különbQJ:ő vidéki eg};etemeli·<'' 
..egyenként 80-SO hallgatót "\'ehetnek ~el az orvos~ 'f~~~-~'.C 
kult.ásra, 

A 1\Iüe~~·et1~m általános 111?rnQkJ ka~~a_ 200, -~pL\7.:;t 
tés?:n~érnö.ld .. k.arára \ 80, gé~és~n1~:nöki li:a.rára .300'..·{-~ 
veg-yeszmernoln karra 40, erdon1ernoknek 60, bánya- és f;Jr 
kohómérnöknek 54 h~Ugató vehető 1 fel A hallgató'k -~'.(~:
:;;Zárna edd11.t ezeken· a karolH~n _is lényegesen ;ilagyobb ;;,,;i 

volr't. A budapesti Tt1domán.rPkYf"temen· a . v/gyészéfi'_ ~· 
karra 60, a ,gyógyszer·észeti' kaPr:a szintén 60 haltg'lt.Ó·~ <!% 
vehető fel. A Rzegedi egyetem,en 40 vegyészt és á5 
g~ ógyszerész,t :vehetnek fel (Tavaly töb0száz3.n 1~nUl~ 
tak ezeken \a l{ai''Oli:orn.) A 1 Tes'f>Qeveloési FöÍskolár; 50':<;} 
hallirató vehető fel 

'. 

U? 
'' 

~"'69(fsrzer: 11.é,,.etor:~rz&9&p" 
ll: tu&e~kuM-zi1, elleh 

,_ .. A„ német orvoso]{ élénk é-rdeklö~léssel , tekintettek~ ,·.< 
pef,eosthor :elne\ezésü uj güínó'kór· elleni ,gyógyszer. tii~:.;; 
uróbálása elé. A me~száU6, an2'.ol és rimerikai szakorVO::':;; 
sok is osztjáh ezt. az ~rdeklödéstl, bár eg~ e1őre kéte.1~·,··.,: 
fH•dnek a kilátások lsikere tekint,etében j' j,,~ 

Az uj szérum felfedezője ,.Paul Troch, a Weser„>~-, 

\Ölg) ben fekvő Bád Pyr~and tuberkulÓziskórházának\ 
~ezetí)je Kisérietei nr.ég az elsQ világhábo~u uh~ti~',> 
é\'ekl'.'e nyulnak vissza Troeh szerint a peteos·fhór· :ha.~,
tásosan öH a gun1őkór csiráit, amel"°ek.nek növel\edésé~< 
24 ~ór·a alatt !negállitja és 72 ó:a ·alatt me·g. is ·ölÍi;~k 
l\Iestersfgesen megfertőzött tengerinyulak véráramá~'.1., 
lagy izmaiha való befecskendelés néhány nap aJa.ff: 
nt~. gállitotta a betegség, elter~jed.ésé>', :..4._ kórházban ·á}l1)lt1_.'~· 
betegek közül 'is sokat meggJ:Ógyi:tott _,Troch a. pet~:::> 

, osthorral. An1. a tüdővéf;z gy-OgJitását' illeti, mi\ri. :: 
Troch 'is Ó\ atosan n:;-i!atkozik, 1nig a szakor\osok a Ieg~· 
nagyobb óva.tossá.gra intenek, lrnert. még többévi kut~·:,·:::~ 
tásra· és- kisérletezésre van szükség. - A. pet13o~th_o:~(t 
eg~·ébként rádióaktív thorium elemeket tartalmaz„ " , 
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A n1agyar gyógyszerészét fejlodése 
a kiegyyezés koratól a szézadfo:rdulóitr 

lrta: DR BÁNYAI KÁROLY" 
Gyógyszerészdoktori értekezés a budapesti Egytemi Gyógyszerészeti Intézetböl 

Igazgató : Dr. Mozsonyi Sándor egy ny .. r ,. tanár · ' 

(Szemelvények) 

A gyógyszertár tulajdono\Si egyesület vér
mes remén)l'eit alaposan lehütötte saj;1t j ogta-
nácsosának :véleménye: , 

t "k ' 1 
1 , s azon következmény,e ivan hogy a biró 

per ese!én is, cs'i:t<k ezen szabá'.lyz~tban fog
lalt hatarozmanyok S2!erint hozhatja meg az 
ibéletet." (Gy K. 1886. 779) 

„A iközgyülés idevágió határozata folytán 
a jogtanácsos írásbeli jelentést tett arról, 
ho'gy mi módon J.enne eszköz]endő miként 
even üzleti és házs:1:a:bályzat kötelező erőre 
emeltessék .. s a főnök és személyzete köz.ötti 
perek esetében annak határozmányai a b'iró· 

., Az üzlet és ház·szabályzattal szorns össze 
függésben az országos egylet egy:séae$ minő-· 
sitvényi lap bevezetését hátározta ~l Ennek 

ság által is ilyenül elismertessenek •. , 
A )ogtan:á,csos ·eme jelentésében kieme'i, 

hogy, amig a ker-eskedőkre és iparnsokrn néz
ve különös törvény,ek . által lettek szabályoz
va iaz ily felmerülő kérdések, addig a gyógy 
sz<erészekre nézve ily jogvi<szrmy csaknem 
egéS21~n sZ'abályoza.tlanul maradt 

A közegészségügyi törvény 125. §-a vilá
gosan rendeli, hogy a viszony 1g, gyógys7'erész 
főnök között és a sz.emélyzet közt magáriff,.er
ződés utján állapitható meg. Ebből pedig az 
következik, hogy azon) szabályzatot, melvet e 
részben ai egyl.et kidolgozott, n1rég a n1in,isz~ 
ter sem teheti kötelezővé oly érlelembem. 
hÓgy felmerülő per'<'s esete®ben a bir ó a sze .. 
rint itéljen. , 

A közgvülés által. kijelölt célt azoi1han te!· 
.fo.sen el lehet érni ~z által ha a főnök vala
hányszor 's?Jerződtet va,lakit a gyógyszortár.-

' ba, a folveendó egyénnel közli ·a ny0mtafott 
sza:bálvzatot, s azt vele, mint egyessé!ri1e'l' 
elfogadottat alá,iratia Ily módon a főnök és 
al"kalmazottja közt SZióbe1i szerződés létesül, 
amelynél. fogva a szohrálati viszony teldnte
tében a n~1cmtatott üzleti és házszabálviat 
mindkét részre nézcve köteiez,őne,k elison~rte~ 

szövege a kövcetkező: \ 

;,(J:yóg1[szerészi '!Yfinősitvéyiy A „Magyal"
orszag1 gyogyszerész egylet" 1884·ik éJi k'iz
gyülési határozatáibóL -- L Szü1,etég helye, ko~ 
ra, vallása, nemzetisége? - 2 Hánv gvmng,i 
siumi osztályt, hal és minő sikerrel végzett? -
3 -Gyakqrnoiki hel)l'e ~ ideje. tani,tó föniik ne
ve? - 4. S~gédiként müködött, hol; kiknél? _ 
M~ly év. hó, napt61, mely év, hió'nanig?-~- 5 
Oklevelet nyert, hol. mikor? - 6. Mint okleve
les müködött, hol, kiknél? -· Mely év, hó •. nan
tól, mely év. hó, napig? - 7 .. Je1enlegi áHrmuí.·· 
sa .. hol. kiknél? - 8. Mely iwelv'E>ket beszél? :_. 
9 Nincsem~k-e testi vagy érzéki hiányai, eset 
!eg. mik azok? - '10 Állapota nős. va!Í:y iniít· 
len? - lL Katonai kötelezettsége? mily álla .. 
potllan van - lZ A rcikép is - ha lehetséges 

m:elléklendő Kelt - - ·-· - 188 - hó 
- - nan1an A iánJ.lmzfr név aláírása 
Ezen minősiwényi lap, mint ia, l\llagyaro'r· 

'sz.ági r+v6gys„erészegylet szabályzata. a segéd 
nrak ált.al minden egyes ai.ánlkozás alkalmáv~:l 
használandó és minden rovatban beto1tendő 
Elfogadás esetén e minősiwény a fAnök által 
megtartandó, ellen e~etbeu vi,;szaküldendő · 

\ A fenti rowtok valamelyilloéneik a valóság· 
gal nem egyező kitöltése esetén, elfogadott ál-, 
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lomásától minden kár1iétités nélkül rrögtön el· 
bocsájtható. 

A főnök és se7éd közötti viszonyrá nézve, 
ha előbbi •e1fogadásJkor nem 111yilatkozott. a 
„Magyarnrszági Gyógys~erészegylBt'.' által 
1879 .. ' noyember havában. __ kia:dott „Gvógyszeré
szi üz'et és házszabá!yzat" az irányadó " 

Ezeknek az irntoknak pusztán a hangjából 
is, a tarra.lmat n'enL is tekintve, következtetést 
vonhatunk ana a szellemre mely ezekben az 
Időkben a „főnököket" alkalmazottaikk'al s11em
ben eltöltötte. 

A FIZETÉS 
MiuMn az 1876:XIVi tc .. a gy·ÓgySzerMz

alka'mazottak munkafeltételeit magánmegálla
podásra bizta, .a lfizetés kizárólag a kereslet
kinálat törvényéhez igazodott. A- szaklapok ár 
láshir.deté~i rovátából !ru Gyógyszer'ésrsegédi 
á11omás0k) 1862-től kezdve kapunk táj>ékozta
tást a fizeté.si viszonyokról Az 1862. január 
2-án megindult Gvógysze1észi Hetilanban az 
e'ső állomáshirdetések' a január 16-i 3 · szám
ban ielennek meg. Eszerint: A) Okle.veles 11e· 
itéd krrestetik: Aradra, mindennelí e1látés és 
24 o. é. ft.. ha.vi diiial. Alkalmas e!!'Vénnél a 
fretés meg is i'wittaitik 1Ma.rns.vásá1helyre és 
Sr-egedr1e ugvanilven feltételekkel) Ez utóbbi· 
nál utazási költségre 10 o .. é. ft-ot is 1ajánla-
11ak 

B) Nen ok1eveles sep;éd ki.vántatik: Rózsa
hegyre 12-14 o .. ' ' ft ·havi dij- és egész ellá
tó,ssa] Ha.iduböszörményre 16 ft. Lugosra ............ ............................... „ ............. „~ 

Áfonya bor 
Ásthmolysin inj. 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol crém 
Tinct. Ferri Athenstaedt 

cum et sine ars. 

na9'~kei;ukedő.knét 
k~an 
-men~i.s.ég.&.en 
k(l,~/í 

......... , .................... „„ ...... „„„„„ ... 

-, ~-{t~ 
-'/;)ff 

'}';.i/' 

:A: GYOGYSZlml'811'41 .. • ~\ 
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mindei:neli ellátá'(! és 20 o. é. f.t havi fizetéssel, 
Meg ugyanabban az évben olvassuk, h<tgy 

Temes.várott Pecher ,rá.nos ur (aki 187 4-ben a .· .· .,. 
szentpéterv~ri 'kongresszuson. k~pvise'.te a m~'·, .'.~ 
gyar egyesu1etet) ·25 ft.. h~Nl ·duat :fizet egész ./'*' 
ellátással ; általában 20-25 ft. a fizetés ez ~ •\' 
ben, teljes ellátás mellett. Természetes·en ~ ' ·.,+~ 
oszbá:k erték~· forint y~sá;i:l~er~je ekk9r még , •'.' 
magasabb, mmt a ke:sol:Jl;n évtizedekben.. · Az ~~ 
olasz és porosz hadjárat, valamint a Bosznia;· ,,, 
o•ll:lnmálásával kapciolatos hadmüveletek az '·'1 

osztrák pénzt megingatták, az árszínvonal lé· \i 
nyggesen emelkedett, ami a g~gyszerárak 20 
szárnlékog emelését. is maga után , vonta 1I;• 
(1869). LMsankint a fi„etése!k i•s felfelé kusz. '3 
tak 1880-ban Zlinszky .J621sef Sátornliaujhe.. "' 
lyen tel ies ellátással és havi 30-32 foriüttal <f 
kere:.s oklevelest_ Gázer Sándor Ta.nolcán ellá.- ! ·)ti 
t:I~ néikfi.l 40-42 fqrintot aiánl Nála az aiánl-

0 

kozák r észéröl a v;iJJ,Í,s i:s fe1emlitendö.. (fotó. 
czy és Verhmrav tmár müködnek.) Gondnoknak . 
valamlvel többet fizetnek Kunszentmártonban 
ö.zv Bá,·iiny Antalné gvóg-vszertárá:ba irondnok · :S, 
ke1«'.stet'k 3~-40 frt hav'bér, eiré.•·r ellátásSal · '1 

X885-b 0 n Fridély Ödön urnál Mezliköves(len á \ ··~ 
fizeté:;; 80 forint .as ellátás, ugyanennvi Kirch- 1 -·~ 
ner Mihály m;nál Kom!iromban Pacsu Döme :~ 
UTnál Nag~kikindá.n csak 30 far:int, mfg D:tvld , ,, 
r.vula ur Es~ék·en tanasztetlt nem okl<>velesneH ·> 
?O forintot fi·7et telie:s <>ll:itás-sal Rchaeffe~ n, 
Adolf ur Afacfon taua.sztalt nem oklevelesnek ' '"''' 
ellátás ;nél1di] havi-50 fm'ntot fizet . " 

Ar 1 ~'12 ;évben me~kwdődiitt vetl'utarende- ,, 
7 .P,·.::i: n1e!J"k~t<::zey·,ezi f?.7. 8.r.i:i"?:invo+n~Jat a fiz1et€:sej\ .~ 
is fokM'otos~n emelkeilni kezde'Tl·f"k 

18~1'-hen a ·· ~·100',;~7,Brésri Kö?:lön~rhen 'n. 
l<<ivetlr.pr;,f) }Í.11omR~hfr"d,etést olv·assnk: . „M11n„ 
k·ír>s ~ FerP11<':Z:V CTvula ur11~.l: b 0 l ff7AnJ1~l_ ~vi ·8; 
·'ii 1 000 forint e;mr ·ÁY mnhra ia,vitá..'1 Nőtlen, 
l<P.rPR7f.Á1yp· T'f'('P.nt~r';ll~ nrat A'f1~-it, ki m„ né„ '."~ 
rno.t és Fz:1,~v ·n;rp1~T<Pket hi1'·i::? H·eti kfa11enö 1. ~ .,;; 
f"Pl 11P.n 1\ifinK~;+~rén'r n1ól1rii1i ai.~nl~tot. 11~m .. ::iK 

\7f'C!'7. fifl';rplomhP H , ROR -eleiié.11 a b!=!iUS7.n1e<l.!rlít ·:o, 

n,.,.6rf;0 R·0'1:1lrA i:r;P?'.fll1i121rrn1 hR'Vi _-Ríl fnr·intnt' él~ /)J'. 

toli·p.fr p11~tq~~t_ ... fi?:et. 1 s:;?q7„ p1~·iPn óhe<>,cién P,q ';·.-.·~ 
n;ó(J'O'tTµ;J"~tt tp1i,PR pl1:5tfü~ mell,ptt ~() f...t. Vnlt ,._, 
~'<': 0k10;1pl.p~ ávAfl'\i.<:;!7.P,rP.sz h 1RVi fi•7'f!t?i;:e (l'.l"Pl1P.O'V" 'j) 

h,\,<11 T.nrbp;ér Vi111'1ns öO-flO ft. h11,ri dVihtl 
.P·~ pll~t~·.~~al kP1"68 aJk::ilmfl~?:ot.t~t. 1 R!'.l~ októ- "'' 
heréhen mór ~0-f;ö fmi'Tl\•t 'f'i 'Pté~t 16n3}nak, "'? 
r'h~ 'f"t"~_Q" irrv j.<:;!. nPh'P'lATI }p,fiet 2.l!k.~1ma·rot.tqt kan· .. 
ni 1qon_h~n1 Mi~ko~con 'Rrirn~h f~:i;nJ1;i_ntil ::i. h~'. .,;.
?!ot.Ps ;pl1:5t5,~gi:.q1 1 O(l-120. koTnna Po11~t~,~ nP.1ílfiil_ .·-p 

már t(ihb he]vPn fi r,-,tnek 1 t;••-180 knronót .. ' '" 
A Ko1rn·n~~r.!Smit:5~ra ,r::i,ló ffelta.lá110s ~tfé- "·-:,{-~ 

, r'P.C!.!ö::+>l a fiz-etP-~.p~'k r:,v,invo113.1 1a nf':m eme1kf.(J'e"tt · '-.·: 
Mh1+.~n eai:r forint 9, koron~:val vol·t ,e,gvP:nló; a ~··/ 

f'"'r intfi'7-Ptéc:t 'k-P,ttÖve1 rnPl'.t~-7ornzrvn. ::u:lt:1.'k ki ,~.::.·_:'.~' 
k-ovo,.,óhon. hoTott a;7. u; v"Jub ;,itoH.noll drá'gu· 
lá."t hozott In>ari kanacit:\Bnnk fc>ko,ato:.; nö~ 
vekeiléBe nem "azzal."'·" ered>ménnvel iá.rt ami
'"'l má•utt. nem c•.iikkentette n · él·etnivó költ
S~Cl'eit hansm el1eni,ezően, feJ.emelte. EnM'k 
magyarázata kétségtelenül az, hogy a feudális, 

az ipari és banktőkét. semmi sem korlátozta, a 
hataJmi esziközökkel kezükben korlá.tianul ural„ 

· tá:k a gazdasági helyzetet Az agrárolló olyaTI/ 
· tágra nyi1t, hogy csák a hatalom vak urai nem · 
.vették és:z:rie az ámk és a megélhetés között 
táfongó . ijfsztő szakadéikot Rendőrminiszter e
i:nk azonban a helyükön .voltak és nilnden szo,_ 
ciális megmozdulást csirájában fojtottak el.. 

A székesfővá.I osi · gyógysz.erészalkalmazot
tak fizetéséről alig talffi.lul1k adatot és S2'ak1apok .. 
ban, a pesti állomá;scikat µern álláshirdetés ut
ján ·· töltötték be. hanem leggyakrabban a ká
.véházi pincérek utján (Muzeum kavéház) Pes· 
ten ·a fizet.és. a század elején 180-200 kor-0na 
körül mozgott. 

NAPI 16 ó!RAS MUNKAIDő 

, A munkáért j ~ró fizetés nagy.>ágá t u;;.ér„ 
Jegelve, a megélhecési tényezők mellett elsősor
ban a munkaidő taritalmát kell tekintetbe ven
ni. Á muít század utoJsó évtizedeiben a gyógy· 
szerészalkalmazották munkaideje napi 16 óra 
.volt, de ·egyes helyeken 18 órára is felment, 

Erre, Valamint á1talában a korabeli szociális 
viszonyokra . rá.világit Incze Kálmán abrudbá
nyai gyógyszeré.szsegéd levele, melyben .így fr: 

. „A f'őnök és segédei közti viszálykodásnak 
rendesen az a sz.omo1 u köv·etkezmévye, hogy a 
segéd bál mely percben faképnél hagyj a a ;fő
nököt, s néha fé1évig sem konditióskodik, vag.Yl 
pedig a főnök adja ki minden kisebb vétség 
miatt az utat a segédnek, ki aztán a méltatlan 
bá.ruásmóditól észre tér v·e, még makacsabb el: 
lenállásra ragadtatja magát„ · 

A segédhiány~ak másik okát a 16 órai sőt 
m•ég ennél i.s több munkaidőben találom, ameny •. 
ny'iben a munkától tulcsigá:zott segéd nem ké„ 
pes (nagyobb gyógyszertárban) reggeli öt ór á

. tól este 10 óráig, gyógysi>ertárzá.rásig, sőt még 
azután is 1-2 órán kereszti:il laboratiót ve· 
gezni, mely szokás különben igen sok fönöknél 
divatban van." (Gy .. K 1893, 532.) 

A nehéz megélhetési hely11et és 'a krud'élifl 
szolgálati feltételek igen nagy elkeseredést 
szültek az alkalmaz.ott gyógyszerészek körében. 
Szervezkedni kezdtek és helyzetük ja.vitásara 
moz.galmat .indítottak. 

A mozgalom támogatásra talá1t a napi· 

St'l 

sa,jic)ban is, bár az akkol'i „segédek" a főnöki 
karral szen~ben - nyilván relelmükben _ ta
gadni ugyekeztek, hogy a sajtókö2'leményekhez 
valami közül volna„ Az egyik, a „Szabad S2'Ó" 
c. fővárosi napilap 1893. nov .. 16-i számában 
m~gjelent „Okleveles páriák" cimü cilikhez egy 
.vidéki gyógyszerész rektifikáló nyiiatkozatot 
küldött be, amelyben elismerte ugyan, hag-y 
egyes helyeken a munkaidő napi 18 óra, csak 
azt jegyezte meg, hogy „•ez a hosszu munkaidő 
igen kényelmesen telik el me1t a segédurak ' . . többnyire kedélyesen cigarettáznak és pipál-
gatnak a gyógysze1tá.r hely~ségeiben" Amíg a 
cikkíró Környei Béla aknasziahnai gyógysze
rész ilyen kedélyesnek állitotta be a „segooek" 
jlelyzetét, addig az egykoru napisajtóban meg· 
jelent közlemény4höl ;pontosabj;J képet kapunl<J 
a „segédi" kar akkori- helyzetéről A „Szabad, 
Szó" 1893 .. évi 189. számából megtudjuk, hogy 
vannak olyan segédek L•, akik 25L30 :frt havi 
fil'letést kapnak ellátás mellett.. „A Jakás.t•: -
írja a lap _:.__ „5 forintba számítom, ennyiért 
mindenütt kap egy hónapos ágyat, mert a „la
kás", .amit a gyógyszerészsegédek ,;élvez.nek" 
tulajdonképen csak hónapos ágy Az e'.látást 
számítom 25 foTintba„ „össze-vs.sza rel1át a s·e· 
géd fizetése: 55-60 forint, vagy, ha 40 forin
tot kap ellátáson és lakáson kivül, 70 forint. 
Sziveskecljék Környei _ ur elmenni akár melyik 
fővárnsi-0 gyár ha, ott megtudhatja, hogy a 1nap
sz.á:mo.sQk is megkeresnek havonkmt 40-50 fo 
r intot Bedig azoknak ,a na,pszámosoknak okfo· 
velü•k nincsen. Csak' 10 órát dolgoznak napon. 
kint, nem. pedig 16-ot. ÉjjeÍi munkát nem vé· 
geznek, ha végeznek, külö.n órapén:zt kapnak. 
Hát azt 11iszen1 kissé merész á"litás volna, 
hogy a gyógyszerészsegédek helyzete fényes. 
Az is el van mondva az ellennyilatkozatban, 
hogy a „gyógyszertár.tulajdonos va!óságos rab 
j;a a segédeknek". - No hát erre nézve hadd 
mondok el egy példát: 

„Néhány érvvel ezelőtt a budapesti gyógy
szerészsegédek kört 1 akartak alak\tani. 'Enge„ 
délyt kértek erre a főnökeiktől És a főnökök 
nagyl·elküen meg Is engedték ·a dolgot, de csak 
azzal ,a kikötéssel, Jr0gy .a segédek abban a kör
ben semmiféle mózgalmat nem indítanak hely
zetük javítására. Ezért aztán a kö~ alakitása 
~1 iS maradt " 
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MEDICINA 
GYÓGYSZERÁRUHAGYKERESKEDÉS K F T. 

TElEFOH: 120-261 

BUDAPEST, VI., 
HAJÓS UCCA 32 

lsmét a leggyorsabban és 
a legpontosabban 'és csak 
ll1JÓ91J•zertá.rak részére 

uállit. 

TELEFON: 127--401 
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RINkL: 
Ac. diaethylbarb 
Methylendiarniu 
Fernpn phosphoricurn oxydatum 
Fe11 urn alburninaturn. 
Fenurn peptonatum siccu:m 
Crocus 
Alpha eucain 
Desofórm, 
Extr ratanli 
Extr barb. 
Sernen Strophant 
Strnphant semin .. pulwis 
Extr.. stigm maid. 
Extr .. hamamelidis fluid 
Amphot10pil1' pulv .. 
Piperazin 
Chloreton 
Epicarinum pur .. 
Acid .. chromicum 

e 

1 

.. · .. , 

:.{GYóGY~a~i 

/ 

Tussol 
Eurqphen· 
Aristochin 
Orphol 

\ 

RaL citricum 
Taitnismuth 
PJumbum jodatum 
. Eucupin 
Necaron 
Diplosal; M<aretin 

KERES: 

( 

Amidazophen 
Azophen· 

. Plumb.. aceticum 
- Acid .. salfoy1 

N atr. benzoic. 
Atophan 
Phenóchinol. methylcarb 

?'-. 

\ 

Adalékok a Win~ler-emlékkönyvhöz 
A természet nagylelküsége. 

Volt egy .hallgató az egyeten1en, :;tkinek a~ 
egyik lába rövidebb volt a másiknál Ez nagyon 
idegesítette dr Winkler professzor urat, mert 
hol le, hol fel kellett rá néznie. aszer irnt, hogy 
nwl,ik lábára, állt Nem haragudott rá, sőt 
c';szinte r'észvéttel volt iránta, de ez a változó 
magassága láthatóan izgatta. 

Egyszer ez a hallgató elkésve érkezett az 
· órájára és leszállva majd felemelkedve, besán· 

l:ikált a padba .. A professzor ur le- följár6 te
kintetével követte bukdácsolását, de már nem 
birta ki megjegyzés nélkül: 

- Csodálatos a természet nagylelküsége ! 
A vak embernek kápótlásul nagyon érzékeny
nyé fejleszti tapintásér zékét ! ' A süketnek éle
síti a látását! Akinek az egyik lába rövidebb, 
1108szabbá teszi a másikat! 

Dr .. Winkler Lajós, mint gondos gazda. 

Nagy és komoly, az egész tudományos v1-
lág által elismert tudósunk -volt dr. Winkler 
Lajos, a szerves chemia proíesszora és mínt 

·ilyen, nagyon kényes volt müszereire, melyek 
precizitása nélkül ef sem yégezhette ,oh>a nagy 
horderejü )dsérletei<t. 

Egy nagyon érzékeny analitikai mérlegre 
volt szüksége Irt hát a' kultuszminisztérium· 
nak, hogY\ ilyen meg ilyeu gyá,rtmányu 
mn mér,eget' rendeljenek az irntézet -_ --- -·--·, .. 

Telt-mu]t az idő, egyszercsak meg:ie<lent 
egy k,;vésbbé ismert cég ügynöke a megrendelt 
;inalitikai mérleggel, hogy ott hagyja krpróbá- · 

- lásra. 
Egy hét mulva jelentKezik az 

prób11 eredménye· iránt érdeklődve. 

·- Hát kél'em, nem az igazi amire nekem 
· szükségem lenne ... - mondja a 'professzor ur: 

- Csodálkozom rajta, mert ez a mérleg öt 
tizedesig biztos eredrnén§t ad! ~- így az ügy· 
nfür.. 

- HÚ igen; az tagadhatatlan, hogy az 
d1k tizedes 'tényleg pontos volt. de a másodill. 
az bizony tévesnek bizonyult 

• 
Tatarozni kellett az egyetemi előadóter, • 

met, mert má,r nagyon potyogott a vakolat 
a Profosszot ur már nem volt hajlandó toi;ál>b-, 
ra is vállalni az ő szeretett patikusainak" a 
testi épségét Ismét irt hát a kultuszba és jelen~ 
t.ette; hogy intézete javi.tásra szorul, 

1'$. GYOOYstEBJl:si ' 
~::~,._,.,._ 

!sürgősen, mert a meny<;zet már a hallgatóság 
fejére kívánkozik -

JÓ nagy idő mulv.a .megjelernt egy szak0111 
ber a mm1szténurnból, hogy megszemlé]Je a 

>'teendőket és alapos . körüJtekintés után ezzel 
•,fordult Winkler profksszorhoz: 
· - Mikor takarítottak itt u~oljára 1 

__ Nem régen kér·em, nem régen kérem! 
Miért tetszik ezt kérdezni kérem, tfozteit ur? 
' _ l\Ítert a plafonon egy akkora pókhálót 
]átok, hogy akár har csáí'a is lehetne veie ha
lászni ! ~ mondja gunyosan a smkémber . 

-· Á kérem, tisztelt ur, ahhoz nem )ehet 
]lozzányuini ! Isten ónzzen meg attól! Az tart 
ja a menyez,etet . K. Gy. 

\_ HIREK 
Az iVI. í\1. Sz. Sz. Gyógyszerész Szakosztá

lya panasszal fordult á palgáxmesterhez, _hogy 
egyes ·11yógyszertá1 akban a tnla2donos nem 
szakképzett felesége. 'iilető!eg a technikai sze· 
mélyzet végez gyógyszerészi munkát_ 0. polgár 
rnester' 1J1.0St elrenaelte a gyógyszertárak felül
vizsgál.ását .abból a szenipoiitból, vaJion val~bccn 
icépes1tetef;, gyógysze1észe/c 'dolgozna~-e a pati
Jcákban. 

Halálozások„ Winter Nándor budapesti gy6gysze
rész. heje aU~.. hó 10-éu hosszas szenvedés· után mieg
h.a!t, 

di .. M akr ay Lá3zió gyógyszerész, f hó 27-é/1, 
7 4 éves ko'rában, Ba)á:u elhunyt .. 

özv.' Berl\es .A.1n1inné f hó 12-én, 78 éves ko1ában 
) ~hunyt. 1Az 1elíhun;yt,ban Erdélyi Dezsőné szül.. Berkes 
, Rózsi édesanyját vesztette. el Temetése nagy részvét 
'mellett f hó 14-én ment végbe. 

Gyakornoktartási e~gedélyek A vallás- é-s közok:.; 
tatásüg,y i ininiszter ,a népjóléti nún.iszt0r:r€11 egy;et~,i:tve, 
az Bgyetc::eni gy&gyszerészképz.ésrő:]L szÓló 32 900 /i91-0· 
V. K M sizáwu i·eudc1et 6. §-.a és a gyógyszeréJ~zgya_ 

kornoki gyakorlat sznpál;yoz.ásáról szúló 9.1130/1:~43 V, 
K M számu r~ndel-et 3 §-a alapján az alább felso1olt 

. gJ ógySzer tárvezetőket gy<,).g~ szerészg,yakorn(Jlk tartásáir;a 
feljÓgositortta: di„ Káln1án Lás'zlÓ, Fatrdinánd gyógy
::;zertár, Bpest, V.,_ Váei-ut ;314. -_ Halász BiéJ:a, Bpe,~;t, 
Aranyszarv g:yógysz..ertá1, VJlI, _R·ákóczi_ut 32. ·- Ra
dimetzky Antal, H.ákospalota, Jliátyás ki1 ály gyógy 
sz~rtár.. Józsa Sándo1, Kunheg}'es. Aranykalási 
gyógyszertár Me1 \ ay Gé~a, Kisujszállási Gólya 
gJÓgysze~tár é;:,· dr l\íihalovits Jen{), Debn~cen, KigJ ó 
gyógyszETtár (114 843/1947. VI. V K l\1 száim.) 

Dr Horvátih Lászlóné. Győr, B·ato.5'5·-utca 
· 4, Városi gyógyszi~;1 tár~ E Lukács Béla, 

Székesfehérvá1, Nádor~u. 15. Fekete Sas g.yókyszert:ár 
·- Fejér IStván, Sii.'lleg, 1\'Iegváltó gyG~sz.eitá.r„ - dr·. 
Thu1J' -Gézáné, Baja, Szent Háron1ság gyógyszertáT. -
-dr. Jeney István, C·~;ePel, Ki1ályerdő, Királye1dő gyógy-. 
F;Zertár - dr. Wéber Dezső, Budapest, VIII, P1áiet-u 
45 Szent Család gyógysze1tár. (116.096-1947. VI. V 

K M stó.m,) 

A Chiunin u~ vezé1igazgatója 
ChinÜin kiváló V-[jZ-érigazgatójá>nak 

519 

Dr, Wolf EtP-il, a 
elhunytá 1 al meg-

ün~sedett ,ezérigazgai::ói tis_zt.et, mint é1 tesülünli.:1 Csup
- pay Lászlóval, a/ vállalat eddi,gl üg,rrezető igazga'.tójá
va~ töltik be„ 

Kiláló orvostanárokból penicillin .. bizo.'.tság alakult 
I\íagyarországon A népjóliéti minisztériwn penici].:Ln
bizott~ágot alakito'tt a penicillin :készitmények hatásá
nak és összetéte,}ének klinikai anyagpu v3.ió \ tanukná_ 
uyozása céljál!>ó.1 A pen.1cillin-bizottság- a következő ki
váló mag.~ 8.l' O"rvosokból alakult meg: dr Issekutz Béla,. 
d1. Alföldi Zoltán, dL lilig;yesi -J-Ó·zSéf~ dr. l{iss Pál, 
dr~ Rajka Ödön, di Rosenthal JealJŐ, dr, .S·cl1111idt Lajos, 
és dr. Zádor LáSZ:ló egyetenli tinárokból _,..A Gazdasági 
!'őtanác;~; lta\j 16 0-00 dollárt utal ki penicillin beSZ'E)I'~, 
zésiére A penicillinn.g!, ikapcso1latba~ a köze1multba1i 
olyan hrrek terjedtek el, liogy az ~esite:llt gy6g5-e1ejié_ 
ből. A bizotságnal;;.: tidhát , a készitm,ények: -elI~nőrzéS-én 
kiivül e1le'n011iznie kell azt ·is, h.Q!!:Y az iiy,en lUTek, n1eny-· 
nyiben .Jelelnek, meg a \alóságnak, Hamarosan Ma-
gya101 sz.ágon is !11egindu1 a penietl1ingyártás„ Az -E::gy1k 
g~' ógyszerg) ár 111ár eU;::észit-ette ai eu1ulziót"_penicillint. 
an1ellye1 egJsze11e 200 OOO eg~·ség'Llt Jeh:et a beteg ;:.zer„ 
vezet.éhe ,ju1Ci.a1ni .. A mi feladatunk, hogy biztosittSuk a 

k~fogásta:l~n penicillin~yárt_á.st, .ezftrt .m~r :1' \kÖ,zei j~
voben mllld[ttl dobOz1a. ravezetik" a b1z0Ltsag ,;ele1ne.
nyét és a szer ható idejét Rövidesen piaci a l_ft_rül a pe
nicillin-tab:.etta is, sőt ~negkezdi{ék a penicillin l ágÓ-· 
guim;i bevezetését is. 

Thalim3'.yer é.s Seitz Rt. cégnél Biet'naczky Szilárd 
Douglas John_, l\larrrin Graha111 igazgatósági tag1:.ágát 
bejegyezték. 

$acha1ingyárat. épittet a Gázgyá1. A székesfőváros 

gázg~árának számos olyan n1e1l&kte11néke van, an1elyet 
eddig nem liasználLak fel ipari célokra, A cu~o1hiánYr a 
való 'tekintettel elhatároztá•k inost, hogy felé1litik a~ 

első budapesti sacluu ingyá1at, miután a sac11arinte~~10: 
lés alapanyagra a tenon, a gáz.gy át tás egyik 1neHék.
terméke (Vi, aug. 22.) 

Superpenicillin! A francia lai:iok egyre t;öbbet fog 

l~ilkoznak egy csodahatásu gyógyszerrel; anielynek re'1 .. 
találása honfitá:rsurík, Paul Frixton d1,. nevéhez füződik,. 

Az uj gyógyszer neve: BAX és thatásriiban messz.e fe-· 

lüiillu1ja az eddig ~egjobbnak vélt penicilrlint Jelle.ruzö 

erre a nagysze1ü találmánsra, hogy például szenZáciÓ'~ 

e1 edményeket ié1\nf!k el vele a csecse!nőbélhurutnál, a 

v.érm€1gezéses _beteget négy óra nJiatt, az influ-enza 

gyógyitását 10-12 óra ,alatt végzi! el és a legmaka·· 

csabb tifusszal is legfeljebb két. naP alatt ;égez. F1 an 

ci.a Itapieleni::ések szerint . a BAX_n1üvek felállii.ását a 

közeljövőben Baiú1oishan te1 vezik, ahol naponta min't_ 

eg;i,; 500 kil?grammot állitanak inajd,t:[LÖ, rendkhül olcsó 

áron.. (K. N.. aug 14 ) 

Épiil ,az első békés at-0111ene1 giamáglya Lake Suc-· 
cessból jelenti aZ United Press: Hé:-főn megkezdődött 

az első - békés l;.et n1eliés szoJgálatá.ba állltandó ·--' 
atoÍnenergia nl;áglya épité.se A inágJya a hozzácsat1a.. 
kozó laboratóriumokkal mintegy 10 _millió dollárba ke .. 
rilit és_ jövő év közepe táján kezd mükÖdni. Az épités 



19 nagy keleti egyetem és aa; atomenergia bizotbSág kö,. 
z:ött létesitett szerződés szerillt történt\ A mágl~·át el, 
sősorban gyógyszer, flzikaj, biol6giai és mechruiikai ku_. 
tatát:ok céljára épidk A m;ág1ya hasonló a tenne.s~ei 
állarnban l'évíl oakridgei mágJyá11oz, mel~ et az alom-

' " _:bo!nba gyári-ásánái1 épitettek és ,jelenleg rádió:aiktiv 
izOtöpoka't gyárt. Ezeket a r&lióaiktiv anyagokat az 
orsz.ág vaJiameiins:i részébe ,szál~itották, hogz 1..'"ÜlÖnböz,ö 
beteg~égek, külö.nösképpen a rák ellen küzdjenek yele 
A h1 oökhaverú mag1ya anyagát eJső;~;otban saját laibo·· 
rató1iurni kisé1letekre használják, de ~kiés-őbh rendelke

-iésér·e bocsátják n1á:s kutató intézeteknek is 
. - -· \. 

Letart&z.·.attak Sopronban egy gyógyszerészt, aki 
ke.gjetlenkedett a hadifoglyokkal.. A soproni á lan1.~ 
rendőriség őrizetbe vette-- Alács Ferencet, egy s-opr nü 
gyárban munkásként dolgozó budapesti gyógyszerészt,
Alács, mint /ka1paszományos honvéd, kegyetlenked~'tt 
oroS"z hadifOglyokkal Ivio·stanl munkahelyén is fas;szta 
f>s fe:lekezcti Izgatást fejtet't ki. (Vi. aug -·1-5:) 

:F'igyellem! Aki a_ GJógysze11és-z péÚl:án:yait beköhu 
óhajtja, illetve h~/kiötési táblázatra_ igényt t1art, __ ikér íÜk 
errevonatkozó szives értesité~é:t, hogy annyi példányt 
készithessiliik, ahány megrendelő lesz 

Dr .. N. A.: Most kaptunk választ ké:xvényünkre Rá
kosi e·!vtárs kkadémiai-uteai frűdájából. Rákosi Mátyás 
~1vbá1s m~gáé..,;á tette az; ügyet és sz-P-mélye·2en intézke~ 
dett Nádas L-ajo·i;> 01·oszoi;iszágb:a emigrált Ira1társunk 

,_ A szerkesztó'k lakáscime f~löl már· -töbDen érd~: 
í.ődtek s.ierkesztő~:égü:r.!kben l\íost közöljük: _. -'.~ _.;;_--; 

Harangi Sándor, Pestszenterzsébet, ErzséOOt-i.ér--:-t:;: 
1Már,kus D.ezső, Akácfa-u 45 
S.zéke __ y Jenő, III.., Zeyk Domokos...u„ 5 
Ar-r~ a, kérdésl'e, hogy a sZi:::rkesztö_s'egnek: sZ4n( 

-leteleket ho\á cimezzék, ,csak azt válaszolll:i.atjuk,;/; 
szerkesz'.:űs2gbe. Ez azonban nem jeiffil-ti azt. hogy 
egyes s:t.1e-rke.::ztőkn-l?k ne (küldhes.sünk Jeveleket iés k6 
lrat'okat Minden összefut és twlálkozik szaklapunkba,ti~,
„A _Gyógyszerés_z"..:ben. · 

. -·· ·"·-·-· -··-'--::-:--~--;; 
Dunántulon vagy Pestkörnyékén gyó~szeriárai'l' 

vennék V?.gy béTelnék „Dlmántul'~ j~qigél'e cim a-_ k't: 
adóhivat:::Jhan , · 

A \Ti;:,solyi-gJÓgyszertárba hér:l-őt keres a hasz.ori~::,: 
élvező: özv P6t.erfy Istvánné Vim>oly (Ahauj-m,) ' , 

Orosz hadifogságb~n gy6g~fizeré&zi cilplomám. 6Íég~'.::._ 
semmJsült Kereszté1y Gyúila, Albertfalva„' M8gváib)--
gyógyszertár. 

,,W 1 L U R'' 
forgalomba" hozza: 

tölt6tt ·~•pó, 
óvs~erek 

WILHEIM ARTHUR , ,Heli<X'l" kötszer 
egés'zségügyi cikkek vállalata 

Blldapest. VI., Gróf Zichy Jen-0--u„ 37. Tel: 
Gyors és ipontos ki.Szolgálás 

és elvtársunk mi-előbbi -h)zakerülése é1d:lkében (sz.) Vidéki r
2
áljogu patikámat, házzal együtt 

Megható és egyben· :felemelő érzés. amivel Kar- rnegye) elcseiélném pesti ingatlanért, Vagy 
társaink egy feladott hi1detésrriei válaszoltak Éidek1ődés te:efonon 360-·275, 8-4 óráig 

,/ , :f::I~t:merité~he.z" 'kell egy rég 00~ kapható gyógy. -. Egészséges forgalmu gy~gYszertárat béze1nék vagy.;·~ 
" · • ""l ··d'" ' " t" · t f l 'llita 'k M rgbizott->• szer. Sz.e1ikes;.-;töségünk gyor.s segi'tségre hivt·a f. ü kar - ~ ne1n n1u ..:o. 9 gyogysze1 a1 a e a · ne~ _ • .< 

táisah1k .figyel1uét. Tömegesen jelentJ<t:zteli: ikaitársak. Gáspár Emil, Szolnok, P1-ohász·ka Ottoká1.u. 1~ . 
sőt egy,:sek cimünlne feladúák ~ ké1 t gyógys·zea t A Ingatlan óvadél{lral városi vagy fal.~st gyogysz~r~<-
sok baj és· kellemetlenség !llellett egy percre 1ne:gál· tár bérletet ker~sek. Cim a kiadóhivat~.iban _ -,: 
Iunk 1a gyógyszerész s1zivek meg;n:yilatkozásai m1:1Kett Iiözvetlen pestk_örnyéld. gyógyszertár, be~de~~·-

A G • " " 1 k.. 1 hb' v d ·d·' nélkül, bérbeadó __ :' Ajánlatokat a kiadóhiv~talba ké·> ,, :rogyszeresz eg oz:e e l sza1na a ren ~:is 1 o. .. e ' 

, ben jelenik meg. _ru_nk_, ________ ~--

Braun Sándornak Budapes1t és f.öbb.:k~ek: Szak.. 
szervezetrilnk kötelez.ö ~:nwlkakiözvetitö"1 hivatala: Bpast. 
VI. Eötvös .. u .. 2'5/a Ennek tnru:111észetes k;övetkezmé
ny.e hogy lap-Wnkban munkavállalók hi1det6si _ ajánll«>· 
zá•;:;Át nem közöÚük Ez. a határozat eÍsö: perctő1l ér
v~nyben van, :s mig ezen az illeték~ek nem változtat. 
nak, ragaszkodnunk kell az @óJdaj állásponthoz, 

V„ L .. Szombathely:- A Winkler emléldratok köryv.~ 
alaku megjelenése csak akko1 valósul meg, ha meg;fe .. 
lelő közlésre alkaIÍnas anyag gyül össze. Várjuk a_ gyé·~ 
ren érkriző ·anyagot. 

Dr_ L. J, Bp,: „A Gyógyszerész" bekötési táblájá
nak ·árát leglrö~elebb lrözöljük és ha elegendő jele.:q't
lke:ző [esz„ hozzá fogttllk az eikészittetéséh_~z ,.-

Dr. P, T„ Bpest: Az idei Gyóiy-sze1ész napt\ir. 
mint már közöltük, kb kétszeres' v&stagságban és bá·· 
kebeli kiállitásban fog megjelenni. 

Sipos Berta ~·- Szalamin Miklós kartársak cikkei. 
.a.tlyagtorlódás. i;n.J-att, maradtak ki 

l\íegje.ienik ha.., onita kétszer 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
VI!, Akácfa-u, 45, L 2. -

Telefon: 422-140 
Hivata.Ioa ·órák: d u, 4--6~-ig„ 

Felelős sz.er ke.sztő: 
HARANGISANDOR 

Telefon: 344"--311. 

. Felelős kiadó: 
SOMOGYI SANDOlt " 

Telefon: 1~34'8- "„ 
Szerkesztik: 

MARKUS DEZSö / SZÉKELY JBNö 
Telefon: 422-140 Telefon: 1~. 

Lapt~jdonoa: 

" l\[, !\:!.. Sz.. Szakszervezet Gyógyszerész S•akoulálJ'8> '. 
--------~--_„ ___ _ 

H()ffmann József nyamdája, vtr.., Kamaezy,.atea ~~- ·::_;;;, 
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A ~ü tlt&ÁM!J!'Mtf"~ SZMAC W«SHRVi!ftff 
GYÓ&YSI!RÉSZ SZAICOSZTÁl YÁ MA K MIVATALO S LAPJA 

EGYETEMI FELVÉTEL 

Én csak ·mint megfigyew lehettem jelen 
azon a kar közi bizottsági ülésen, hol az aJ 
gyogyszerész-neríizedék felvételéről, számáról 
és osszetételéről döntöttek„ Éppen ezért most 
itt kell rámutatnom sok olyan szempontra, me
lyeket ott 1nern tehettem szóvá„ Különben is fog
lalkozni kell ez2!13l a részleteiben szociális „át· 
szüréBSel", niert ezen keresztül óriási tá:vlutok 
nyilnak meg előttünk. Naguk 1uz aitutok ,bi:zo
nyitják az elkövetel!.t hibákat és uta,t mutatnak 
u jóakar atu fé'liedések orvosLására 

Az ',Egyeterni Kar közi 'Bizottság az első és 
legnagyobb hibát ott követte eh /if!gy a szo
ciális szempontok érvényesitését nem kezdte 
el már a kitünő és 'deles , érettségi bizonyitvá
nyojcnái. 

KIVÉTEL NÉLKüL 

felveÚek ugyanis minden jelentkezőt, ki 
kérvényét praedurús vagy jeles érettségivel tá
masztotta alá Az önként kinálkozó érvet az 
első pillanatb~n el is lehetett fog,adni. Aki 
ilyen kiváló középiskolai végzettseggel klvan 
erre a pályára lépni, 'azt csuk a hivatás"szer e
tet hozta !hozzánk. Már pedig az első és legfon· 
~sabli cél,; a gyógyszerészi pálya tudományos 
szinvonalának emeléBe, Ilyen emberanya,ggal 
egészen biztosan d is érh~tjük, a "ki'!ánt e~ed
'ményt Jiiszen ezek a loiJüno kozepiskolá:ok 
bármilyen más pályára kérhették volna if elvete
lüket és sehol sem utasitottáJ< volna vissza 
őket. , , 

Mindenki természetesnek tartotta tehat, 
hogy ehhez á. két első osztályhoz ne nyulianak 

hozzá Még arra smn voltuk kivancsiak, hogy 
honnan, •milyen társadalnii rétegből lcérvényez. 
nek Aki kitünő és jó érettségivel lépett elő az 
ismeretlenségből, az előtt minaen lbirálat és' 
gáncs nélkül meg k'ell nyitni az e'gyetem Ica· , 
pufát 

ÉS MI AZ IGA'ZSÁG? 

Az igazság legaMbb is arra Jelé mutat, 
hogy ezéket a kitünő eredményeket szocüilis 
sikon foko.zottan meg kell vizsgálnunk, Engem 
nagyon érdekel, hogyc pra.eclarus 'Kérvényező 
Len/Lének .ugyan lci is a mélyen tisztelt papája,. 
Földmiive~. vagy bankigazgató? Posta.altiszt, 
vagy nagyke1 eskedő? Azért érdekel, mert tu· 
dom, hogy nem niindenki azonos körülmények 
között tanul/uxtott A bankigazgató ~ányánal\ a 
/citüniJ érettségije feltétlen# erősen alatta 'ma
rad az ugyancsak lcitünően érettségizett föld. 
inüves gyerekek. teljesil1nényén.elc: Mert „eze.k 
mögött mem "szorgoskodtak /culon 1wvelo/p e8 
nyelmnesterek A postaaltiszte/c gyerekei csak 
magukra, csak a saiát tehetséf]iikre támaszkod. 
hattak. 

Különben még a· ieleseket smn bántották, 
per1i.g itt is figyelembe leellett volna venni az 
előbbi szempontokat. 
-, 

ELFOGYTAK A JELESEK :/S 

Jönnek a jqi- érette/e őloet már beledob,t~lt. 
a szociálzs rostába. Bele leellett, hogy dobiak, 

"mert az előbbi két 1csoport rnár kiszoritott~ 
' őket. Alig :egyharmad rész jutott neki/e a f elve· 

telbiil pedig sokan vannak ám.. Itt mar. :dr, 
Z s e b ő k osztályfőnök félretette a bankigaz, 


