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A törvény szelleme 
A Gylógyszertári Dolgozók iSzakosztáJyá

rmk küldöUiéi ís jelen voltak a Népjóléti Mí
nisztérium egy jontos ér:tekezletén Különböző 
szakmai érdekeltBégek lhozzászólhattak az uj 
gyógyszerészeti törvény végrehajtási utasitá
sához Szakosztályunk küldöttjei éltek is e io· 
gukkal A végrehajtási utasítás hivatott meg
szer ke"7tői megtaláltálc a n1á'dját, hogy rminden 
komoly szakrMi és szoc:iális kivámágnak helyet 
adjanak 

H a t 'V a n i Béla, dr. L u k á e s Ele
mér, dr, T i b o r c z Ernő min tlanácsosok 
és munkatár saik ór'iási munkát végeztek, amig 
ezt a végrehajtási utasítást rnegszer kosztették 
és n hivatalos lapon keresztül 'átadták ,a IWgna
gyobb szakmai nyilvánossdgnak O l t Károly 
mmiszter'ünk nevéhez fűződile az uj ;gyógyszeré
szeti törvény megalkotása, H a t v a n i Bé
la és munkatánai a végrehajtási utasítás idő
álló' rneg.szövegezésében szereztek komoly érde
met maguknak, 

Ezen a rmini'l.zteríumi értekezleten szakosz
tályunk egyik küldöttje 'olyan értelemben is fel·· 
szólalt, hogy a végrehajtási utasítás, - különö
sen igy még megtárgyalás alatt, - szük8égsze
r'üen el1 észletezi, széftör deli a tör·vény szi/CW-
szilárd egységét, erejét és .szociális szellemét 
Kartársunk ezt egy hasonlattal ~s alátámo:sz
totta Ha jól emlékszünk, olyasmit ?nondotb 
hogy már végigélveztük egy nagyszer'ü szin#
ték minden nnélységét, kibontakozott előttünk 
az e g é s z m ű n e k átütő erejü, ir'ányb 
mutató ör ökkévcdósága , - és akkor utána vé
gignézzük ugyanennek a darabnak 'Ólvasó-, ren
delkező- és házi-próbáit Nyilván ez keltheti 
egyesekben azt a tévhitet, hogy a sok bekezdés 
és paragrafus 'Jcözött elvész a tör·vény eredeti 
szelleme. 

Pedig ez valóban csak tévhit, rHa összerak
juk, csapatositjuk a kűlönböző szempontokat, 
magát a törvényt, az intlokolást és a végrehaj· 

tási utasítást, maradéktalanul ki kert sugároz
nia ·az egész műből - f! töTvény örökkéval6 
szellemének 

A MINISZTER SZANDÉRA 

egy igen komoly és nagyjelentőségil beszéd;· 
ben 1947,. decemberében myilvánult meg először' 
és talán a leghatározottabban O l t Károly 
ezt a beszédét a Magyar Kon1munísta Párt 
GJJógyszertári Dolgozók Csoportjának ~ársasva .. 
c sor ádá, n rnondotta e,l, Ott a n1inis.ztertől hallot. 
tuk először, hogy közületek és intézmények i~ 
lcaphatnalc közforgalmu gyó,gyszertári jogosit-, 
ványokat Ott tudtuk meg, hogy az intézm<} 
nyek a magyar . közegészségügy ISZolgálatában 
olyan eldugott jalvakban is 'felálUtanak gyógy· 
szertárakat, amelyeket csak ráfizetéssel lehet 
maid fenntartani ÉS ;ott hangzott el az a meg
nyugtató kijelentés is szakszervezetünk fe.'é, 
hogy nem lehet különbség a közületi- lis magán., 
gyógysZJertárakban dolgozók 'rmunkabére között. 
Ez a kijelentés csak ar'ra utaZhatott, /hogy ai 
Jcollektiv-szerződés szerinti ibiér ele megjizetése 
rninden munkaadóra kötelk:ző, 

A MINISZTER SZANDÉRA 

. tzsztán és céltudatosan érvényesül a törvény 
mínden sor'ában. Pedig O l t rn\niszternek 
B ok rohamot kellett visszavernf.e És hol vol
tunk akkor még a, Magyar Dolgozók Párt.ia 
megalakulásá.tól, rnüködésétől és haMerejétöli 
J öttek a tulajdonosi ér dekeltségek kötetnyi ern·· 
lékiratokkal, sőt ellene ·érvelt maga a egyeterni 
ifjuság is, amelynek rmgyobb részét az a r;e. 
szély fenyegette, hogy nem űZhet be az apja 2n
tikájába, 6 rnaga. M ert az, hogy az utánuk }Ö-, 
vőkkel mi történik, már nem érdekelte őket .. 

Miniszterünk fogadta az érd.ekeltségeket, 
maga elé engedte az uj szellem ellen lázadozó 
fiatalságot, - és rnent tovább a kijelölt uton. 



Mindenkit meglwllgatoÚ is 
egész szakmát rnegisrrwr te 
hogy itt trnindenki mást akar 
R zél. 
A MINISZTER SZÁNDÉKA 

hetek alatt ezt az 
VilágosrLn láttr1, 

Mindenki hawbe· 

rnég akkor is változatlan erővel tört utat 
magának, arnikor rájött, es erre iragyon hanwr 
rá kellett jönnie, hogy a szakszervezet vezető
sége sem egységoes. Valójában nem is volt veze
tőség. A miniszter tárgyalt, beszélt, figyelt, 
hall.qatott és rá kellett döbboennie, hogy ez a 
szakma akkor is kiskor u, cunikor valóban sms
döntő kérdésben, a saját sorsának kialakító-sá
ban kellene határoznia. 

De akkor már a miniszter kezében volt az 
e g é s z a n y a g. Ekkor n1ár több·et tudott 
rólunk, mint mi saját mrLgunkr ó'l.. I gen, ekkor 
már jobban ismerte, jobbr1n féltette ezt a pá
lyát, núnt a gyógyszerészek igen nagy töm•ege~ 
Igenis, ekkor ő rnaga vette kezébe a mi jövőnk 
kirnunkálását. Pontosan fel tudta mérni, hogy 
milyen intéz/oedéseket keli tennie, hogy ne csak 
a gyógyszerész.közösség lássx hasznát, hamem a 
magyar közegészségügy is. 

A MINISZTER SZÁNDÉKA 
nern lehetett eU.entétes r1 dolgo;JÓ-gyógysze

részek és a ikis vidéki gyógyszertrir-tulajdono
sok érdekével. Az ifjuság célkitiizéseivel pedi{/ 
leülönösen nem .. Ezt mindnyájan tudtuk, lrittuk, 
ele minrlannyiunk között tr1lán n legtisztábban 
felismerte O l t Károly, ki solwsern tévesz .. 
tette szem elől, hogy az ui gyógyszerészeti tör .. 
vény lszeU.eme egyetlen gondolr1ttal sern tér het 
el r1 magyar népi demo/cr ácía szellemétől A mrL· 
gyar népi dernokráciéd pedig a korrnrinyzaton 
belül és rLZ egész 1nr1gyar népen belül, O l t Ká
roly képvwelte Amikor nekünk uj jogokat 
fl:dott, aTra kellett ügyelnie, hogy ezekkel az uf 
Jogokkal az egész irnagyrLr nép életét is köny
nyebbé tegye. 

M ert a miníszter csak ugy foglrLlkozhatik ve
lünk, hogy tul is néz rajtunk és még szándéká
betri is, az egyetemes magyar szándék érrJénye
sül .. 

Éppen ezért becsüljük meg, amit ka7Jtunk, 
mer t ez a töTvény nem csak a sorsunkat hatá-

7 eÓ.fféf'l-et, .s.zám~fó.9if'l'et, 
r:tusc.8 ~t i,s. '"~ff~.S tietus rte.s.zünk 
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A Gl'óG'YSZEiRESZ 

'ozm meg, hcenern döntő befolyásrL van szociális 
és talit kat mggatartú.sunk kirLlrLkitásrira. 

A szakszen;e.zet u.h a 1nagáTa talált A ve
zetőség a különlegesen nehéz idősz.akban !Jecsü• 
letesmr és tárgyilagosan, núndig az egész tr1g .. 
ság érdekeit nézi Ez biztositlik arm is, hogy a 
törvény szellente nem fog ,elstkkadni .. De emlé. 
kezni és oemlékeztetni fogunk aTr a ktz 1 G'!, 7. de. 
eember ében elmondott núniszter i beszédre 

M er t ez ;volt és ez nw i.s a rrz,iniszte1' szán
déka Mi pedig nern engedhetjük, hogy bárk! 
is, hatóságok, érdekelt.ségek vagy rnagánérdekek 
meg rLiw;rják bontani a :miniszter szándélorinak 
és a törDény szellemének zav'arta!rLnul nagyvo
nalu egységét.. 

KimondJuk nyiltan mí azt akarjuk, hogy 
minél több közüieti gyógyszertár 1épüljön bele 
a magán-patikálc "or aiba. J-i.rLsson, mutasson pél
dát De a gyógyszeJtári dolgozók életszinvuna
l•ának fokozatos emelkedésével és egyenlő elbí
rálással núnden gyógysze1 ész felé 

Csak ennek biztos tudJattiban icépmsel!<etjük 
a tr1gság egyetemes érdeke ·t. Ne nyiljanak nwg . 
községi patrkák olyan helyeken, ahol a dolgozó 
•gyógysze> és.z 1nun/cáját nem ivépesele !megfizetni. 

Hivei vagyu"k tehát a közületi fl'!J:ógyszer
tárnak, de n e m m i n d e n á r o n.. Mi p, 
köz.egéssségügyet szolgál]uk, de a szakszer~ezet 
keretén belül ugyanugy kötelez bennünket ro 
gyógyszertári dolgozók ,qndasági helyz.etének 
nwg]avitása Ez a céljÓL a szceializmus felé me
netelő magyar népi demokráciának is. 

A NUNISZTER SZÁNDÉKA 

és ennek tetté érése a törvény betüíben, a 
törvény szeU.emében, halld krLpion döntő elisrne· 
rést U n g v á r y Kr1tica okl gyógyszerész 
rna elmondott szu'VrLiban. Ungváry Kr1tica ezt a 
két mondatot a M agy·cl;r Iddil5n ker eszfül a ti
szahalmi Arany Angyal-gyógyszertár'ból üzeni 
az ország núnden gyógyszer:észének: "Milliomos 
abból lesz, ki másokat dolgoztat Én ~neg rLkrL
rok élni a munkámból." 

Ungváry Katica mégTe ki1ncndta, viliágosan, 
félreérthetetlen nyiltságg1al, hogy valójában mi
lyen és merre mutrLt az uj gyó,qyszerész,eti tör
vény szelleme. SZÉKELY JEN6 

Alsol crém 

PoSterisan kenőcs 

Posterisan kúp 

3Sf 

/-ta.r;a,~'J;ffi Sáhdo.r; 
a.e ~,;~e. Y,f!Ó.9-'f&eet.élrz l~fje&üfet 

fni~i~eter;i &ieto.&a. 
Ma.gya.r Belügyminiszter 

~Ol 208/1948 IV /3 

ÉrtesLtem, hogy Budanovit., •ribor gyógy
E'z,mész, ujpesti la:ko•st, az. Országos Gyógyszle
.r.ész Egyesület miniszteri biztosé,t tilszts~@e alól 
s•aját kér•elmére feJ.mellJtelitem és •egyidejüleg 
a Népjó1éti Miniszter Ur ·Blőterjesztésér·e ~z 
egyesüJet üg)"einek iide]glenes vitelére Hamngi 
Sánrllor gyógyszerész, pe~stszente.rzsébeti lwko11t 
minisztmi bizitosként kiküldöttem 

Budapest, 1948 julins 2 
A min,isz~er he]y;j(jt: 

dT. Szebenyi Endre sk. 
áUamtitktí.r 

O r szá,go.s G yógyTszm é:sz Egyesületnek 
Budapest, VI. Heged!üs Sándm-.u 17. 

Harangi 1Sándor tehát ezzél a miniszteri ki
küldüéssel az Országos Gyógyszerész Egyesü
ret élére került Hogy lrnilyen külön megbiza
tá.ss•al, arról :hamarosan ugyis tudomást szer
zünk Egy bizonyos azon1ban: Harangi Sáudort 
l;árm!lyen helyr e ts állitották, ő miuden tetté
ben) s :.akmai, 1n-o1'ális, szociálü; .é.s politikaí té
ren _ r1 rn·i Harangi Sándorunk mar'ILd, aki 
1'919 óta egyetlen napra sem szakadt el a mun
/,ásnwzgalomtól .. 

Az ő véleménye, sokszor kiértékelt poZitíkai 
és ernbeli h,te.Ze biztosíték arra, hogy a ma
gyar· népi demolcrácm minden posztra r1 leg
megfelelőbbet állítja Ma máT elmult a fölösle
ges bérharc és ,a h(18zontalan erőpazarás ide.je 
össze kell fognu/c, hogy megnőhessünk szociális, 
gr1zdasági, erkölcsi és politikai jebentőségünlc
ben 

Minden okunk megvan rá, hogy H.ar·angi 
Sándor müködését a legnagyobb bizalommal Ici· 
sér.iülc Tudjuk, hogy ezzel a mebízatásával 
ugyanugy nem távolodik el tőlünk, ahogyan 
1919 óta éllwrcosa volt, /maradt és le.s.z ezutá"! 
·,s a rnunkásmozgalomna!c 

Tudjuk: hr1 rni szólni akr1runk /hozzá, bár
m<kor megtrLláljffk Ha; ő leeres bervnünket. min
dig kész•en állunk az együttmüködésre. Nincs és 
nem is lehet kétségünk afelől, hogy egyet aka
r·unk .. Ráállitani ezt a lszakm4t is a rnagy·ar né· 
1ri demokrácia voMlám Hogy egyiitt nő.i.fön és 
emelkedjék ennek ler18jével. De áldozatot is tud
ion hozni lw r1zt akarirL, hogy demokráciánk al 
rrw.ga fejÍődésének tiszta utján rnagával vigye. 

Ezért nem 'veszünk bucsut Harangi Sán-

dortól Csak átment a sz01rtszéd szobába, de 
nem ment kr az épületből Ezért nwl'ad nwg a 
lap felelős szer keszt.ője is .. Ezzel is bizonyitani 
hvánjuk, hogy !továbbra is ő a jelelő.s azért, 
hogy ez r1 r;ályrL megizrnosodva JceTüliön. ki a 
sok belső vihar'ból 

Megyünk a magun/c utján, de mi tudJuk 
!egyobban, hogy Harangi 1Sándor ak/cor került 
eg.azán és egé.szen köZ!el hozzán/c, arnikor lát· 
szólag eltávolodott tőlünk 

És most M rnunkát, Har·angi Sá.ndor krLr
társunk és br1rátunk Marnég éles a határvonal 
a te rnunkaterületed és a 11menk között. Az em· 
ber azt hihetné, hogy két mozdony jut egy
mással sz.embe egy sinpáran és előbb·-utóbb 
ossze kell üközniök. De éppen itt dől el az igazi 
vezető nagyszeü lélek.felenléte 

Az el.ső lépése rLZ r;olt. hogy nániszteri biz· 
tosz megbizatásáért nern vesz if el fizetést, a má-
sik ez a két •átirat smkosztriluunkhoz fM or·ális, 
szociális és szaknwi vonr1lon _ 'Harangi Sán· 
dor rnunkába állt 

• 
Budapest, 1948 .. julius 9 

Magyar MagánalkalmavoUak Szrubad S2laJkszer· 
vezetének Gyógyszer:tá;rí Dolgnz.ók Szakosz,tálya 

Budapeslt. 

Hi\artalom átvétele :allm'lmával szánnhalvéve 
mindazon tenni V"alókat, :ameil)"ek a sza;kma szo
eiá:l s i:e!.:me1é1se szempO'rutjillból időszerüeik, a 
megoldaa~dó kérdéseik között a legels&k közé so
roltam a munkr1nélküliség ügyér]eik nÚ1előblY~ 
megoldrisát Az Országos Gyógyszerész Egye
sülE>t ezt ;i kérdést aa;onnal napiriendre ~űzi és 
:a Szaks"ervezet vezetősé)\1áve1 együtt i,gyeksz'k 
mindent meg;tenmi a kérélés tökéletes és mielőb· 
b i mego'ldására Amirlőn •ezt ~zi ves tudDmásuk
r a hozom, ;va;gy(Jk 

F'aurgú~Sándor 
ügyv. i:az,gató .. 

P H 
• 

ka;rtá;rsi tisztel-ettel 

Harangi Sándor 
miniszteri iblllitos. 

J3udapest, 1948 .. julius 9 .. 

Magyar Magánalkalma1zattak Szabad Smksztl· 
vezetének Gyógys·zedári Do~gozók Szakosztálya 

Budapest. 

A gyógys21erészi pálya regyik égető kérdé Je 
a gtyógyszerészgyakmmcJkok elhelyezése. Az 
utolsó néhá,ny esztendőben aztt a tapasztalatot 
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Taggyűlés 
Julius 22 ·én, csütörtökön d. u. 6 órakor a Dohány-utca 76 .. sz. alatti 
nagyteremben. Tfirgya: az uj gyógyszerészeti törvény és a gyógy. 
sze.rtári jogosítvány · 

Sliereztük, hogy mindig keves<1blb és keVIesebb 
lehetőség van arz I évet 'V'égze!tt gyógywerész
hallg.atólrnak a gyógysz~mtárakban vallló ellw
lyezkedésére Amidőn ennek a kérdésnek meg
oldását n~JJpirendre tfulzűk, · szükséwe;mek taJrt
j uk, hogy az elh~lyezet>en gyakornokok s:ZIÍ.!má-
r ól és egyéb körüfuményei:ről tisZita képet nyer
j ünk Épperr :ezért kérjük a t. SZiaksZel:1V'eze.tet, 
szi.veskedjék az ezi"ánybrun rendelkezésére ál1ó 
ad:altokat ve1ün:k f<Írduló pos:tával közölni.. -
Amennyiben az <ll'helyeOOJetlen gyakm:noikok lét 
szár'ruá.ról nem volnárnLk pootos adJatok, kérjük, 
hogy a 8ZrLklapban sziveskedjenek jelentkezésre 
f:elhivni az ezimeig el nem helyezkedett gya,kor
nokokat. A ma:gunk részéről is hasoilló :Delhi 
vással fa:rdnlun:k a gyógyszerésztársadalomhoz .. 
Meg vagyunk győződve, hqgy a :szükséges adla
tboik birtokában ezt a kérdést a lehető•ég)lez ké
pest m€go!<Thishoz fogjuk s'lgíteni 

F ara.dó Sándor 
ü,gyv. ig azga<tó 

• 

K~rtál1Sí tiszi:e1ettell: 

Hamngi Sándor 
miniszteri b'Zl.tos 

Igen, Harangi SándO?", közös az utunk. Az 
első szó elhrLngzatt . 

Uj eim: 

6JóU ~J KöfHeriJ~ri Kft 
Sudapest, V .. , Szabads-ág-tér 17. 

(T ózsdepalota, Zoltán-- u sarok) 

Telefon; 123-958 .. 

Gyógyárunagykereskedés. Kötszerüzem. 

A gyógys~erésai arany-diploma 
magyar szövegtervezete 

' A Pázmány Péter alapitáJ ól elnevezett di-
cső és igen hires Tudományegyetem üdvözli az 
~~~! -

Mivel az igen díszes. igen !tapasztalt és tU
dós gy ó gy.szeréiizrn.-u,
gister m ötven lévv•el ezeWtt, mint ifju, sa,ját 
tud01nányában, fügyességében és er kölcseinek 
feddhetetlenségében érett, nagyja,inkt',ól, és pe" 
dig a dicső és igen jeles 
arvosdaktor, egyetemi nyilvános rerzd,es tanár, 
mint az évben müködő orvoskari dé-
loán ur által, bölcsész-
doktor, egyetemi nyilvános rendes tanár, a böl
csészettudományi kar akkori déloánja és 

or vasdoktor, egyetemi nyil· 
vános <rendes tanár rnint az orvostudományi 
kar akkori jegyzőjé áMal aláir·t gyógyszerész 
magisteri aklevdet <megkapta, 

immár a :,gyógyszer észnvagisteri oklevél elr 
nyerés e óta 1 O lustrunwt töltött el sze'l1encsé
sen és 'az évek e hosszu sorozatán keresztül ugy 
a gyógyszer:ek készvtésében es ktszatgáttatásá
ban rnint a,z emberiességet :előmozdltó ügyek
ben' kiválóan tündökölt,; 

ezért ugyanez ig•en díszes, igen ta,p~zta)t 
és tudós ura,t megbe· 
csülésünk jeléül ~ubiláris gyógyszerészrnagis· 
terré avatjuk, hirdetjük és nyilvánitjuk, meg
adva neki rnintkn előfogat, a,melyeket a jubi
lár·is gyiógyszerészmag·isterek élveznek ás ame
lyekkel élni szaktak. _ 

Minderek hitéül Neki a Tudományegyetem 
nagyabb pecsétjével 13llátatt és a szokásos a,/.á;' 
irásakkal mgerősitett ielen oklevél kiadatásá
r ól gandoskadtunk. 

Budapesten Magya,rhonban, az 
esztendejének hrLvána,k 

Ur rr91,.8. 
napján. 

a, bölcsésztudományi kar e i 
dékánja 

az orvostudományi kar e.. i
déloánja 

az orvostudományi kar e.. i 
jgyzője 

,,TER LA'' Központi iroda, üzem és rendelés felvé el : 
VII., KIRÁLY-UTCA 67 .. l. EMELET 7. 
Telefon : 421- 926 -

Gyógyszerászek Szövetkezete 

B U D. A P E S T. Steril kiitszerüzem. Comprimaták. Betegápolási cikkek. 

A. GYóGYSZER1llSZ 389 

Részletek a gy6gyszerészeti törvény 
végrehajtási utasilásából 

2. KqZFORGALMU GYó,GYSZERTÁR! JOGOS!T_ 
VÁNY ENGEDELYEZESE 

6 § 

(l) Közforgalmu gyógJ·szertári jogositványt ujon.. 
nan feláJiitandó gyóg,yszertárra és megszünt_ lgyógy-· 
~_szertári jogO!Sitvány helyébe lehet engedélyézni. 

(2) A T .. t:12 .. és 21 §-a éitelmében közforgalmu 
gyógyszertári jogosítvány engedéJyezhető: 

a) arrmak a gyógysze:rt.ár vezetésére feljogositó bk 
r·endelkezö gyó'gJ"szerésznek, aki magyar állam_ 

1DDI<rár·. a gyógyszertár ~'ezeféS;ére flestileg és szellemile.g 
álkalmas és aid a gyógyszerészi oklevelének megszer_ 
zése után a T. 12. ~-ának (2) ~ (Si), bekezdésében meg
állapitott időtartamon át gyó·gyszertári, va·gy a népjó

rniniszeb által megállapitott egyéb gyógyszerészi 
szakba vágó gyakorlatot folytatott; 

b) városnak, (l\Özségnek); 
c) a biztositó intézeteknek és az; Országos Tisztvi
. Betegsegélyezési Alapnak 
(3) A T. 12.. é• 21 §_a érteinnében az, előbbi (2) 

bekezdés a) pontjában előirt előfeltétel fennállása eseM 

tében sem kaphat közforgalmu gyógyszertáli jogosit~ 
ványt az a gyógyszerész: 

a) akit a biróság büntettl, illetőleg a néilhiróság há. 
borus vagy népéÜenes· avagy a: denwkratikus államrend 
ellen elkövetett büncselekmény (.1946 :VII. tc.) miatt 
jogerősen szabadságves2fés büntebés:re itélt· 

b) aki gondnokság vagy csödeijárás al~tt áll. 
C) akivel szemben az, i:ga.zolási eljárás során jog
határuzattal feddést vagy ennél sulyosabb bünte. 
szabtak ki; 

d) akinek nt,agánah: vagy házastársának l<özforgaL 
mu gyógyszertári jogosítványa már va-n Idvév... ha a 
k' ' ...." 
erelmező vagy házastársa la ){ÖzfoÍ"galmu gyógyszer·., 

tári jogosítVányról az uj engedély elnyerése esetére 
fennfaitás nélkül lemond. 

7 § 

· (l) A T .. ll. §·a ertelmében n, közfo:rgalmu .gyógy_ 
szert<ári jogositványt a népjóléti miniszter engedélyezi; 
e~~edél,\ ezé.s előtt a népjóléti miniszter· az Orszáj:tos 
Kozegészségügyi Tanácsot, valamint a Magyar Magán· 
alkalmazottal{ Szabad Szakserveze-té-nek Gyógyszerészi 
Szakosztályát .(a továbbiakban: Szak!sze~,·ezet) és aJ. 
Országos Gyógyszerész Egyesilletet meghallgatja" 

(2) A néJJjóléti núnisZter a. közfor galrnu g,yógyszer .. 
tári jogositványt minden esetben országos pályázat 
~l~pján engedélyezi A pályázatot a népjóléti miniszter 
Il'Ja ki és azt a_ Magyar Közlöny hár01m1 egymásután kö~ 
V~ke.ző számában. valamint a "Népegésiségügya cimü 
hivatalos lapban közzéteszi. A pályázat hatázideje a 
M_agyar Közlönyben -elsőizben történt közzétételtó1 szá-
nntott harminc nap ' 

8. §. 

(l) A közforgalmu gyógyszertári jogositvány enge 
iránti pályázati kérvényt közvetlenül a népjÓ" 

mlniszterhez _k-ell benyujthnl lA kéxvényben pont.o
meg kell jelölni azt a gyógyszertár-at. ~nrelyre, iHe •. 

tóleg azokat a gyóg}szertárakat, amelyek yalamelyikére 
va.gy amei,.·ekre .a kérelmeW a gyógyszertári jogosiL 
vány engedélyezését kéri .Ha a pályázó község vagy 
v3.ros, a. pályázati kérvényben továbbá fel kell tüntetni 
a pályázati kérvény beny-ujtását megelőző naptál-i ~v .. 
ben a közgyógyszerellátás t-erhére gyógykezelésben r-é_ 
szesü~t személyek számát, ha pedig a pályázó biztosltó 
intézet, ia pályázati kévényben meg kell jeliJ1ni hogy 
abban a községben (városban)~ amelyben a biz.tositó 
intézet közforgalmu gJÓgyszedári jogositvány engedéM 
lyezését kéri, mennyi a gyÓgyszertáti jogositványt kérő 
biztosit.ó !i.nt.ézetnél betegség eseté-re biztosito-ttak szllfma, 

(2) A gyógyí3ze1ész áltat előterjesztett pályázati 
kérvényhez ·a következő okiratokat és egyéb ~gazoláso .. 
kat kell csatolni, 

a) a magyar állampolgárságot igazoló hatósági bi.. 
zonyit.ványt, 

b) :a születési anyakönyvi ld'vonatot ( születé,si ér:f.e~ 
sitést), 

c) a gyógyszel."lt.ár vezetésére feljogositó gYÓ.g;\'SZet·é .. 
szi oklevelet. 

d) a müködési ki-mutatást a vonatlmzó müködési bL 
zonyitványol\kal együt,t, 

e) a két hónapnál nem régebbi keletü h:a.tósági er .. 
kölcsi bizonyitványt, 

f) az igazolásra vonatkozó összes határo7Jatokat, 
2") nz !egészségi állapotot igazoló két hónapnál nem 

r·égebbi keletü tisztiorvosi bi:r.onJitványt, 
h) l'ÖVid életrajzot) és az Abban /foglalt adatok (ma;. 

gasabb egJ etemi képzettség, katonai s.tb. -szolgálat, eset .. 
leges tudományos müködés, stb,) valóságát igazoló okira-
tokat. · 

i) joghatályos nyilatkozatot arról hogy a folyama-
dónalr van-e vagy volt_e már· közfor·galmu jogositványa 
és ha van, a meglévő ,gyógyszertári ·]ogositványi'Ó] ~7> 
uj gyógyszertári jogositván:r elnyerése esetire fenntar .. 
tás nélkül lemond, 

k) joghatályos nyilatkozat arról,. hogy folyamodL\ 
házast.ársána,k van_e közforgalmu gyógyszertári jogosit 
ványa ~s ha van" a meglévő gyógyszertári jogositvánY~ 
x ól az uj közfor galmu gyógyszertári jog.ositványna.lf fo. 
lyarnodó részére való engedélyezése eSetére fenntartás 
nélkül JeiDond 

9. §, 

(l) A közforgallnlll gyógyszertári jogositványnak 
uj mman felállitandó 'gyógyszer tár r a engedélyezése ese té 
ben a jogositvány engedélyese köteles az engedélyokirat 
kézb~itése napjától :számított iegy év alatt az; engedéh'· 
okiratban meghatározott körzéten belül a l'onatko~ 
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő' helyisé-gekben 
és a hatályos rendeletek rendelkezéseinek megfelelö-en 
bez·endezve, felszerelve a gyógyszertárat felállitani és a 
g:"ógysz~rtárnak a közforgalom részére való megnyitá .. 
sahoz az engedélyt kérni., Az erre vonatkozó engedély 
megadása előtt az engedélJes a gyóg,rszertárat a köz .. 
forga.lom részére netm. nyithatja meg Az engedély iránti 
kérelem előterjeszt-ésére a népjóléti .nüniszter méltánylást 
érdemlő esetben hosszabb haáridöt is megállapithat és a 
megsz~hott határid{)t is meghosszabbit-hatja, 
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(2) A gy-óg,Jszertárnali a közforgalon"!l r.észére \aló 

megnyitásához szükséges engedélyt a törvényhatóság 
első tiszhiselőjé,től, Budapesten a kerületi elöljárótúl 
kell kémi, aki köteles a kérelem benyujtása napjától 
számított nyolc nap alatt a gyógyszeJtárb:an helyszini 
szemlét tartani A hel~ szini szemlén a tiszrti főorvos, 
továbbá Budapest székesfővárosban a kerületi e~őljáró 
és a liefiileti közigazgatáshoz beosztott tisztiorvos ~á-
1!0Sba-n a polgármester és a tiszilonos, községben -pedig 
a járási főjegyző, a liözsé:gi eló1járóság iés a tisztiorvos 
köteles résztvenni. lA helyszini szemlén meg }{eU állapL 
tani, hogy a gyógyszertár az engedélyokiratban megha
tái'Ozott körzetben állit-tatott-e fel és a gyógysze1·t.ár 
helyiségei, berendezése és ,felszerelé•;;e megfelelnek-e a 
"onat.kozó jogszabályok rendelkezé$eiben megállapitott 
követelménJ-eknek A helyszini szemiéről jegszökönyvet 
kell felvenni. 

(3) Ha a gjTÓgyszettár helyisége, berendezése és fel
szerelése a törvénJes 1{Övet.elményeknek megfelelnek, a 
förYényha.tósá.g első tisztviselője ~Budapesten a kerületi 
elóljáró) kötele.s a gyógyszertá1·nak a tközforgalom- ré_ 
szére való mf'gnjitásához iaz engedélyt n11egadni; e1len
kező esetben pedig kötele-s az engedélJest felhivni, hogy 
a megáll'~pitott hián~okat a gyógysz·ertáü okirati kézbe
sitése napjától számitott egy év végé_ig, illetőleg ha e?~ 
az időtar;tam a hiám·ol\: pólá€-ára n~m elegt'ndő, a hiá_ 
nyol\: J)ótlásához szükséges időt1a~tam figyelembevételé_ 
veJ, meghat:írozott határidő -ala.tt 1pótulja Hftl-1adélt egy 
hónapnál nem lehet több Ez. ut.óbbi eseben nz engedé
lyes kllt-e1_es a megadott határidő ~aJatt a raegéHapito~-!1 
hü!nyok pótlásáról gondoskodni Cs ennel{ megtörténte 
után a Wrvényhatóság első fisztviselöjét"5l (kernleti 
előljárótól) a gyógyszertár megnyitáshoz \"zükséges e!'._ 
gedél)·t ismét kérni. Az ujabb hel;r!3zini szemle h'kin
teté.b~n ~ (2) bekezdés rendelkezéseit kell blka,maztni. 
Ha az. engedél~es a hiányo'lmt. a törvényhatóság első 
tisztviselője (Iiel·ületi elöljáró) által 1Jm~gállapitott h~~
táridö ah tt n eT pótolja, la NhvényhaM•:ág első t.jszt"vi_ 
f-e~öje (lierületi előlját·ó) a gyógySzertárna]{ a közfor_ 
.galam részén' való megnyitásához az enged-élyt nem ad. 
hatja meg; azt köteles megtagadni 

(4) :A, gyógyszertár meg11J i tásának engedélyezése 
esetébrn az engedé.l)es köt.eles av erre vonatkozó euge. 
dély kézbesitése mapjától íszámit-ott nyolc nap alatt a 
gyógyszertárat a l~:özforgalom részére mrgnyitni. Ezt a 
törvényhatósá:r első tdsztviselőjP (kerüldi e1őliáló) kö
teles a helyszi.nen ellepőriztetni \Ha az enged~ljes a 
gyÓglszertára~ az emlitett hat.áridö alatt a 1iözfcr~a,lom 

A GYóGYSZER11:8Z 

r.P.szére :nem nyitotta meg, a g)·6gyszedár megn;yitá."!ára 
adott engedélJ t hatálytalanit-ani k-ell. 

(5) A tör\:ényhatóság első tiszhiselőlí" (kerü!eti 
előljáró) l\:Ö·teles a g~ ógysze.Itárnak a hözforgalom ré
Szére való megn~itását engedélyező vagy 1n ;egf.agadó 
határozatát a he-b szini szemiéről :(sz.emlél;:röl) felvett 
jegyziíkönJ vvel i3gyüt,f a né.pj-óléti miniszterhez felter_ 
jeszteni lA gyógyszertár megnyit-ásánali engedélyezése 
e-setében a felterjesztéssel egyidejül-eg eg:rben jelenteni 
kelJ, hogJ az -engedély mel:~· napon kézbesit!tetett- és az 
engedélyes. a gyógyszertárat me]) napon nyitotta meg a 
közforgalo11:, ré.szér e_ 

(6) Ha az engedélyes ;megszünt., gyógyszertári jo_ 
goSihány hclyébe kapott közfor·galmu gj'Ógyszertá'ri jo
gosit-ványt, az előző (1)-\(5) bekezdésekben fcg~ait. ren_ 
delkezéseket a liövetkező eltéréssei kell alkalmazni. Az 
az engedélyes aki olyan g~rógyszertárra kapott -közfor
galmu gyógyszertári jogositványt, amely a jogositvány, 
engedéhez-éséig a közforgalom részére tnyitva állott., kö_ 
tel$ a glÓgJszertári jogositványt engedélye:>:ö okirat 
kézbesit-ése napjától -számitott nyolc n1p aaltt a törvétiy
hat-óság első tisztviselőjétól (kerületi elöljárótó!) a 
gyógyszertámak tO\ ábbi nyitvatartásához ellg~délyt 
l{érni. Ha a (2) bekezdés szerint meJ!ta.l'tott hely:szini 
szemJén megáHapit.ást nyer, hogy ;a \gyógyszertár helyi· 
ségei vag)' benndezése, illetóleg felszerelése nem feleL 
nek meg a törvényes küvet'e~n~ény·el>inek, a törvény_ 
hatóság ehő tisztviselője (kerületi előljáró) felhivja a1. 
engedélyest, hogy a megállapitott hiányolmt .__ a hiá. 
nrok pótlásához sz.ü!Cséges időtartam fig)'elembe·véte~é
vel - meghafiáiOzott idő alatt pótolja. Az eagedélj-'es a 
megadott idő leteltéig a gy-Ó g~ szertárat nyitva ta.rthatja 
ug,Jan_. kötele~ azonb?_n e,ddig az időpontig a meg.állapi-J 
tott hiá~1yoka1t pótolni. Ha az engedélyes a. megadott 
határidő alatt. a hiányokat• illem pótolja, a ~örvényható
ság első ti~ztvisel.ője (1\erületi elöljáró) a gyógyszertár. 
müköd-ését a gyógyszertári jogositv·ányt !engedéJyezii ok. 
irat llézb~sitésése napjától számított egy év végéig a 
népjóléti miniszter jóváhagyá!sával felfüggesztheti, a:1. 

emlitett egy éY elteltie után pedig köteles a. gyógysze:r
tár további vezetésére hatósági vezetőt 'kirenddui 

(7) A gyógyszertáti jogosítvány megszünik: 
a) ha az engedélyes a gJ'Ógyszertárnak a közforga_ 

lom rrészére való megn;\ itásáhozi iSZÜkséges engedély 
ii·ánti kére)met a jogositványt engedélyező okirat kézbe_ 
$,\itése napjától számitot.t egy év alatf-, nem te1~esztéb?; 
elő; 

{3) A tisztifőorvos köfeles azokról a gyógyszertá
r-akról, amelyelmek 1engedélyesei ellen csőd rPn-\elt-etett 
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ÜVEG 
Gyógyszeres. vegyszeres, kozmetikai és··egészségügy! üveg és 
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el, külön n:rilvántaJt.á!st vezetni ·és rendszeresen ellen_ 
öilznij hogy az emlitett gyógyszertárak vezetése nug
feleLe a törvényes tendellwZiéSeknek Ha az engedéh'es 
figye~mezt~tés ellenéte a gyógyszertát helytelen ;vagy 
szabálJi-alan vezetésével ja. közönség gJÓgyszerellátását 
súb osan veszélyezteti, a tisztifőorvos köteles a kihágá'~;i 
elj ál' ás megindif:..ása iránt intézkedni. ha pedig a g:vógy _ 
szertár a T .. 28 .. §-ának (2) bekezdése alapján hatósági 
keezlésbe \'ehető, a hatósági vezető Irirendelése iránt a 
törvém-·hatóság első tisztviselöjéhez előterjesztést teruli 

A GYóGYSZERTÁRI ALKALMAZOTTAK 0\'lüKö· 
DÉS! KöRE ÉS FELELóSSÉGE 

21. § .. 

(l) A T .. 25, §-ának '(l) bekezdése érteln~ében a 
kÖzfotgalmu és az intézeti gyógyszertátakban, 'ugyszin_ 
tén az ezekkel összefüggő gyógyszertári laboratóriumol\:
ban gyógyszerek készit.ését, valanünt gyóg)-szereknek, 
sebészeti kötözöszerelmek és gj'Ógyitás céljára szolgáló 
más eszközöknek a, l\:ÖZÖnség rés_zére való kiszolgálta.:. 
tását kizárólag csak gyÓgJszerészi kéP-esitéssei rendeL 
kező személYei{ (felelős tezető, okleveles gyó-gyszerész) 
(a továbbiakban: gyógyszerész) -végezhetik A gyógp,ze
részi képesitéssel még nem rendell<ező alkalmamttak 
(gjÓgyszetészjelölt, gyóg.l szerész gyakornok) g~·Ógysze_ 

rek készítésénél csak gyógyszerész felügjelP-te és irá. 
nJitása mellet.t segédlt:ezhetnek. 

(2) A segédsz.emélyz-ethez tartozó nem g}ógyszeté 
szi képesitésü alkalmazottlak - a gyógyszerf.áli szak_ 
tanfolyamot végzett laboránsol\: és technik-ál\: kivételével 
- a közfor galmu és intézeti gyógyszertár akban, vaJa._ 
mint a gyóg~.lszertáral{hoz tartozó eg;véb helyiségekben 
(laboratóriuffi Can)e:ra materiMis, aquarium, herbarium 
stb) csak gJ--'Ógyszerészi szahtudást nem igénylő nmn
l>át (osztatlan porok, teák, lkenőcsÖl{, gyógyszerkülön1e. 
gru;ség-el\: csomagolása stb.) végezhetnek., A gyógJ szer
tári szaldanfolyamot végzett laboránsok és technikák 
gyógyszerész feliigyelet-e é,s irányitása mellett osztatlan 
po nk, teák és kenöcsök lmveré:!ét, ampullák· ti:iltését és 
befon asztását s rehhez hasonló egyéb munl\ákat is vé
gezhetnfk A g)-'égyszerauyagok lernérését kizár·ólag csak 
6YÓgyszerész végezheti.. 

r-----------------------
Figyelem l • 

Ac&o.r;a,e; 
Sudeo.e; 
ze"to.ctn(J.f'l,; 
.titi4ufn6.cae 
készitményeink 

ismét korlát:an mennyiségben kaphaták ! 

Dr. Egger Leó és Egger 
GyógyszervegyéSileti gyár 

l. 

-------------------------~ végett színes m unka-köpeny:t: viseini Fehét mun{mllöpenyt 
c.sa-1\: gyógyszerészi képesitésü személyzet Niselhet. A 
nem gyógyszerészi képesitésü 
penJ-t "i se-Ini nem, kell 

22 ~-

pénzkezelőnelr mWlkakö. 

(1) Az 1948:XXX törvénycilrkben, valamint a.z en .. 

nek végrehajtáSa tárgyában Iciadott i[endeletekben a 

gyóg;rsz<erészi tevélmnységr-e megállapitot!t. rendelkezések 

megtartásaért - a 1'. 25. §_ának (2) bekez-dése er·te~mé

ben -· az elkészitést, illetőleg a ldswlgáltatást végző 

g;rógysz;erész felel-ős A gyógyszerészi ){épesitéssel még 

nem r-endelkező gJÓglszer'észi alkalmazottnak (gJÓgy. 

szerészjelölt, gyógyszerészgyakornak), a .jelen rendelet 

21, §_a (l) 1 belmzdéséook kör·ébe eső müködéséért, ug.)
szintén a gyógyszetf.ád sza1rt.anfolyamot végzett labo. 

r ánsokn'1k és technikálmak a 21, §. (2) be:Jiezdésénfll 

rnás·odik monda.tában eu;Jitett munkaliöt·be eső müködésé .. 

ért az n. gyógyszerész felelős, aki felette a felügyelet 

ellátására köteles A felügyelet ellátására [kötelezett 

gyógyszerésznek a gyógysze1-tár felelős vezetője által 
kijelölt gyógyszerészi, ilyen megbizatás hiányában pe· 

dig magát a felelős vezetőt kell tekinteni. 

(3) A segédszeméll'zethez tartozó nem gyógysze_ 
részi l{épesitésü rszemélyzet ·-~ a pt"nziH•zeléssel megbi
zott és a takaritást végző személyek lüvét.elével - a 
gyógyszertár ikiszolgáltat.ü helj-is-é.gben (Officin~) nem 
tartózkodhatnak, ott semn:iféle munkát nem végezhet· 
nek és sem gl ógysrert.ári, sem egyéb ciliket a l\:özörtség 
részére nem szal-gáltathatnak id A nem gyógyszerészi 
képesitésü pé)lzkezelö a gyógyszertárban gyógyszerészi 
munlraasztal mellett nem taitózkodhatil{ é~ a. tJénzikez·~ .. 
lésen. \al amint az ezzel összefüggő könyvelési és egyé.b 
irodai munkán. t-o\'ábbá ;a, (2) bekezdésben er_nlitett 
munliákon lihiil, más nmnkát nem végezhet; a 'l{Özönség 
ré::;zére sem gyógyszert, sem eg-yéb cikket ne:1!1 szolgáL 
tathat ki. A takalitást :végző személy a. gj ógyszerf-it 
ldszolgáltatb helyiség-ében kizárólag csáh: la takatitás 
alatt tartózkodhatik és oU semmiféle más munkát nem 
vfigezhPt. 

(4) A seg;.dsze:P•é-b zethe;: tartozó,. nem gj ógyszeré
szi képesitésü szem?lyzet -; r" pénzkezelő kivéfe'ével -
köteles a foglalkozási ideje alatt a gyógysZerészi képe
sitéssei J" endeiker-ő szem él~ zettől való meghii!önböztetés 

(2) A gy ó g) szerészi képesítéssei z·endelkezö lalkaL 

mazoftna-k az (l) hekezdésen alapuló elsődleges felelős

sége a. gyógyszertár enge,délyesének :(felelős ,.veiefőjé_ 
nek) a magánjog és a. bünt.etőjog általános szabályai 

ft-lapján el)etlen keletkezett felelösségé-t nem érinti. 
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Pályázatra meghirdetett gyógyszerbiri 
jogositványok · 

Megszünt gyógyszertári jagosilyányok : 
Abauj-Torna vármegye: 

Homwogd: Cs.&ba Vezér .. 
Bács-Bodrog: vármegye: 

Kaityrnál: Szüz Mária. 
Ba1anya várrnegye.: 

Dunaszekcső: Sz1ent Há!romság, 
Magyarrnecsike : Petőfi Sárndoo-, 
Mecs:e!kszabolcs: Szenk Borbála 
M ohács: Szenrt; Fere:n~. ' 
Püspöknáda&l: s~ent Há,roms&g, 
SikiLós : Kigyó 

Békés vármegye: 
Békéscsaiba: Arany Csillag, 
Békéscsaba: Rákóczi Fer eme, 
Ddboo;: Isteni Gond~iselés. 
Gyuilia: Szent Jpzsef, 
Tótkomlós: Szent Lélek 

Bihar vármegye.: 
Beregböszöo::rnény: Koroma, 
Biharwgra: Isibmi Gondviselés (romos), 
Geszt: Isteni Gondvisel"" (romos), 
Komlád\: Remímy (:romos) 

Borsod-Gömör-Kíshont vMmegye: 
Szentistván: Ma,zyarr'OIT•>zág Vooasswnya, 
Szilvásvár:ad: Magya•: Korona 

Csanád vármegye: 
Kevermes: Isteni Go1JJdv1iselés, 
Magyarb&UJhegyes:: őrangyal. 
M:alkó : Kossuth, 
Makó : Szent l:iliwán, 
Nagybánh'\gyes, Kigyó 

Csongr·ád vármegye: 
Osongná1d.: Ország Omer, 
Tá;pé: Páduai Szent Anibal 

Fejér vármegye.: 
Cece: M egwá1tó, 
Ma·r tonvásár : SzeUit István, 
Mó1 : őrangya[, 
Sárbogárd: S2lent Margit, 
Vértesacsa : Sze nt Eirzsébet 

Győr-Moson vármegye: 
Halászi: Sl'lüz Márria. 

Hajdu vármegye.: 
Haj du dorog: Segitő \M:tíiria, 
HajdunáiTl';í;>: Magyrur Korona 
Hajduböszörmény: Ammy sa8, 
HajdUlböszörmény: Mifgya;r Korona, 
Vámospércs : Arany Kereszt 

Heves vá.rmegye.: 
Csány: Ma;gyar Korona (filókkal Ho>~n) 
Karácsond : Apostol, 
Domos2Jl;ó: Sze nt Antal, 
Eger : őrangyal, 
Egercsehi: Magyar Király, 
Heves: Megváltó 
Tiszafüred: Mag;"2.r Korona, 
Tiszafüred: Remény, 
Tiszaörs; Szent Imre. 

'Jász-Nagykun-Szolnok váxnwgye.: 
Jászapá-ti: Meyvá,ltó, 
Jászberény: Isteni Gondviselés, 
Kaicza~g: Oroszl:ám, · 
KUSZ!8lltirl1ár~on: Srent Háromság, 
Knnszentmárton: Megváltó, 
Tiszbura: Remény ( fiókkal Kisl<örén), 
Tiszaföldvá,r : A€lScuilap, 
Tiszasüly: Páduai SreUit Antal, 
Tószeg: Szüz Máóa (romos). 

Konrárom-Esztergom várrnegye: 
Kisbér : SZ!ent !Imre Here~. 

Nógrád- és Hont váxnwgye· 
Balassagyarmat: Szent Antal, 
DrégeUypalánk: S2lent Er'zsiébet.. 
trsekvad1<ert: Megváltó 
N ézsa: S:vent AnliJal, 
SalgótarJám: Magyar Komna, 
Sal:gótarján: Remény, 
SzJrák: Remény, 
Szab: Megvá11ió, 
V ámosmi\koia: Magyar Korona 

Pest-Pilis-Solt-Kískun tuáTntegye: 
.A:bony: Szent István, 
Alpáw: őrangyal, 
Budafak: Kigyó, 
Csepel : őrangyrul, 
Csepel: Angya1, 
Csömör : Mlegwáiltó, 
E'ecel: Szent Háromság, 
Kískunfélegyháza: Megváilltó, 
KiskunfélegyházBJ: Segiltő Mária, 
K~skun:IJélegyháza: 'Jé~s SziNe, 
Krspest: Deák Fen~nc. 
Kispest: Ma,gyar Km·ona, 
Nagykőrös: Angya[, 
Nagykőrös: Turul, 
Nagykőrös: Magyar Korona, 
Pestszenterzsébet: Re'mBny, 
Pestszenterzsébet: Viktória, 
Pes:tsrentmzsébet: 8zent EmTs1i!belt, 
Pests7lenterzsé:bet: Angyal, 
Pestszenterzsébet: Nagyiboldogasszon y, 

(Ady Endre) 
Rákospalota: M&donna1 
Ráikospalota: Szaibadság, 
Szalka:szentmár;ton: !Remény, 
Tököl : ]'steni Gondviselés 
Uj pest: Angyal, ' 
Ujpest: Kigyó, 
Uj pest: Orosz[án, 
U j pest : Sze n t l'>tván, 
Uszód: :Megváltó, 
Sasha1om: Sas, 
V e esés : Ől angyal. 

Somogy vármegye: 
Felsősegesd: Szenit LásZiló 

Szabolcs váTmegye .: 
Apa:gy: Szent Lászl!ó, 
Ballkány: Fehér Kigyó, 

Buj: Megvá!ltó, 
Gáva: Mátyáts Kirá1y., 
Kisvárda: Csilllag, 
Kótaj: Kigyó, 
:Mándok: M~áltó, 
Nyirtas: ReméllY, 
Nyíregyháza: IL Rákóczi Ferenc, 
Rakamaz: IsteTui Gorr~dviselés, 
Tisvaeszlá1 : Megwáltó. 

Szatmá.r-Bereg vármegye.:· 
Gacsály: Remény, 
Jánk : Megválltó, 
:Mátészalka: Csillag 

'''"'~>n. vármegye.: 
Döbrököz: örarrgywl, 
Paks: őrangyal, 
Zomba: Isteni Gondiviselés 

ya,s vár·rnegye 
.Jánosháza: M egvá,J~ó 
N ád.asd : Ist811 Svem~ 

Veszpr érn várnwgye .: 
Balatonalmádi : Balaton, 
Csetényi anya sur i fiélk: Hygiea, 
Csögle: Iste11Ji Gond<visel:és 

. ZaJa vár me gye.: 
Lenti: Ma.g;yarrors~ág V édlwssznnya, 
Nagykmüzsa: s~,ent Antal, 
Nagykanizsa: őrangya[, 
Nagykanizsa: Meg:v:áltó, 
Sz epetik: Jézus Szive 

Zemplén vár·megye. 
Cigánd: M·egwálitó, 
Sá.wspati~k: Js:teni GondvLselés, 
Sáwspatak: U Rák6czi Ferenc, 
SMor aljaujhe,ly: Udlvözil:ö 
Szeren cs: Isteni Gmrdvis~lés, 
Takitaharkány: lVIIagyar ~arona, 
Tarcal: Nádor. 

lJudapest székesfővár·os: 
Apolló, 
Belvárosi 
Dózsa Gyö-r.gy, 
F~erdinánd 1 
Fortuna, 
István Ki:r ál y, 
Jósziv; 
K'er~e..s~zt, 

Szenit Kereszt, 
PaHas Athene, 
Pannonia, 
Szent Anna 
Szent József, 
Szent Rókus, 
Viktl5ria 

Debrecen thj. város.: 
Mumlköl'li 

Hódn1ezővá.sár hely thi város: 
. Ar any Cs~llag. 

M~gkolc thj, város: 
Szent Anna, 
Szent Erzsébet 

Szornbidhely thj. város.: 
Kigyó. 

llz ország területén engedélyezendll ui nyilvános 
gyógyszertilrak: 

Baranyn vrirmegye: 
Görcsöny, 
Egerág. 

Csongrád várrnegye.: 
Fábiám9hestyén 

Győr-Moson vár·megye: 
Günyü, 
Nyu,J 

Heves váTniegye: 
BélapáHal va, 
ETdőtelek. 
Kisiköre 

Borsod vármegye: 
Aroktö. 

Fejér várrnegye.:· 
Ivá.nesa 

HaJdu várnwgye: 
Ba1nwzu.iváros III. 

Komárom-Esztergom várnwgye.: 
Komá:rom IL, 
Sáösáp 

Nógrád vármegye.: 
N ó gr ádmegyex .. 

Barnogy vármegye.:· 
Lábod, 
FelsőmCICSo~ád .. 

Zala vármegye.: 
Bánokszmtgyör,gy, 
Kehida 

Baja thj. város; 
Gyqgyszertrur VL 

Pécs th j. város.: 
Bányatelep. 

Pest-Pilís-Solt-iKskun rJárnwgye: 
Cegléd VL, 
Akasztó, 
Pestszenti:mre II , 
Pá,lmonostor:a, 
Kispest XI, 
Pestszentlőrinc VIL, 
Alsógöd, 
:Érd II .. 

Szabolcs vármegye.: 
Vaja, 
Oro.s'
Pilficse. 

Veszprém várrnegye :· 
Balatönfüzfő, 
Vaszar, 
Dég, 
Lepsény, 
Bakonycsernye 

Kecskemét t hj. vdros .: 
2 külterülert;i, 
l belterületi. 



:J u n i u s ~ O ... i l a g g y ü l és ü n k 
Ez volt az első 'ixcggyülés, m#óta az uj ve

zetőséget megválasztották Minden egyes felszá
laló épitő szándéku megnyilakozása bizonyítja, 
hegy néhány hét alatt Jeialakult uz uj szellem, 
ami nélkül ko nw ly szakszervezeti munka el 
sem képzelhető, tA lelkiismeretes titkári jelen
téstől az elnöki válas.zadásig, minden kimondott 
szó arra utalt, hogy a szakosztály megrongált 
tekintélye ujra helyreállt, , 

Kütön ki kell emelnünk dr. L o s o n c z y 
György kartár sun/c átfogó beszámolójá,t a Gy ó
ja hároméves mülcödéséről Ezt különben la
punk más helyén teljes terjedelmében lcözöljük. 
Dolcunventumnalc szánjuk visszafelé és :előre ii 
Kij ejezetten ez Losonczy kartár sun/c területe 
és itt JÓ- munlcát végzett, 

G e r ő M!klós alelnökt beszárnoflóJát a 
tárgyilagosság és mértélctartás jellemzi Fi· 
gyelme nem kerüli el a: világpolitikai esemé
nyelcet sem, de Icmellett a mi lcülön szalenuti 
pr oblémáinkb·a is bemélyed 

H a r t m a n n Tivadar kar tár sun/c tit
loári Je'enése a szakmai és emberi >feLelősség 
legmag-asabb teljesítménye. !Előtte nincs tit· 
kunk Mindent fölfed, kibogoz, rninrJ,enre rá
'mutat is megoldlist ta!á} V aZaici azt rnondta: 
:<deális üticár Mi azt mondfuk: nagyszerű em· 
ber,. önzetlen Ivar cos a ennelo a nern minden vo
natkozásban /önzetlen .szalcmánalc. 

G e r· fl e l y Milclósrmk, a s0egedi gyógy. 
szerész szakosztály elnökének beszéde rejtett 
zuga it fedte fel a vidéki gyógyszerészek életé
nek. A Ip roblénwic azonban összefutnak és a 
mego-ldásu/c már nem választható el az 'Bgyet•e
•nes gyógyszerészi leér déseletől 

B a l ass a Sándor, Sz ik l a i Béla, 
S z é Ic e ly Jenő kartársaink felszólalásai, 
egyenitint és közösen az elvégzett és a .iövő 
nL~mlcri}fi.r;aJc fegY;ében lvangzotta/c >el.. És _vég·ig 
rnznrlenlize, akt /cerdezett, felelt vagy hoz::;aszolt. 

H a r a n g i Sándor leartár sun/c elnöki 
vqlaszál!ól csak egy minrlen igazi erejétől, ér
tekétől megfosztott vázat rközöllvetün/c Az ő 
nagyszerű koponyájának ideológiai és szalentui 
száguJdását ía gyorsirá se1n volt képes lejegyez
ni. Aki ott volt és hallotta, az sohasem Joma 
elfelejteni 'Mi, akik tudtu/c, hogy Harangi 
Sándort a magyar népi demokrácia nagy érde
lee másjelé szólitja, meghatottan bucsuztunk 
tőle. 

Bele kelt nyugodnunk, hogy. Harangi Sán
dor ezentul ugy marad nálunk, hogy !kissé el
megy tőlünk TudornéLsui kett vennünk, hogy 
nélküle kel! folytatnunk ??Jagy harcunkat a tag
ság érdekében .. Be kell látnunk, lvogy Harangi 

Ismét 

Sándorr a ezután csa/c trnint példaképünk'l'e hi· 
uatkoziwtun/c. De éreznünk, tudnunk /cell azt
tS, hogy csak a lcezünket. kell kinyujtanun/c 
hogy _megta!álJu/c öt. Aki ugy .W·vozik, hog~ 
csak onnwgarg .Jut el, -- az mrndrg velünk ma
md. Harángi Sándor a sz.alcmáé és ezen belül 
mindenkié, aki .segítségr e szarul. 

Különszoba 
a gyógyszerészeknek 

A lakásügy ide glencs rendezéSe tárgyáron 
i;;ibocsátoU 6.000/1~48 Korm \S!Z .. rendteJet 40. 
§·ának (7) bekeZJdése érklmélben aiZ. endolmilit la
ká.ss•zükség:,etruek a (2) és (3) tbelkezld&a nmdel]. 
kezése1ben megállaprtq~t méxtéikén fe ill még 
egy lakószobá•'a _ dolgcz.ós:mbá1a _ 
nak igényit a ;magast'cb:u ·s~'.:~·~eJni n1u11kát rvégző 
s;zemélyek A rendelet a tc.v~iblbi.aJkibam~ példasze;. : 
rü fels o rolásb·an jelöli meg •arzaknm a körét, • 
aklikne,k többlet lakós;;obára :igényük va[], A ·· 
többlet lab5i&ZiOb&ra ig"ÉÓyjcg :suUitalk megjelölése 
berot nem kimeritő .s mmek köve(Jk€1Ztéi:J'en a (7) 
beJ<1erzdésben meg nem j·elöJt személyeknek i~ 
igényük van a többlet l'akósl?Jobár a :ib ban az 
esstben, hogyha JJW.g'a,entb fcluu sze][enl'i mun· 
lro,t végző sz,emél yelmek minősülinek Igy w 
&e:et helyes értelmszéo.oe szmint többlet 
szobára ~gényük van p2Udánl az. ellismmt 1 , 

si1'ási math€lll1atikai szak€11tőtknek, a to,'llai/cr;•za. 
sukat folytató gyó:gyszerészelcnelc, 
l eknek, valamint n ház, il•: etv e tömbmq;ibizot. 
taknak is abban az esetben, hogyha ebbeli mü
k:ödésüket lakásnkon folytatják. 

A fe[]Jliliekr ől azza! értesitem Polgá.rme.oter 
Urat, hogy a leiratombau fog''altwkról nz alá
l eurleJt elsöfoku lakásügy i· hatóságelkat megfele: 
lő en tájékoztassa. ' 

Budapest, 1948. jniltius 6·án. 

A miniszte.r rendeletéből= 
dT. Ben•edek Jenő s. k. 
min1isztter i osztályfőnök 

Hirdetőink szives figyelmébe: 
Hirdetési dijaink !348 május l ·f'ől a következők! 
1/8 oldal a::n;eg,~e}enésenkén-r; 125.- Forint--. 
1/4 oldal ,. 200- For!m 
1/2 oldal ,. ~60- Forint 
l /l oldal ,. 700 - Forin~ · 
Apróhirdetés 3 sorig 50 .. - Forint 
A kötésben lévő hi..rd~L>ésekre a fenti árak nem VO-

natkoznak 

Dermosalvan 
c c l c: u m t h o s u l f a t;.,_-..;_.;,;"...!-..;e:.....;,;k~c:..;_..:;;6....;,. ____ _..: 

L e v é l a tetteshez 
;fali ujságjának legutóbbi 

·sr:~~~~~,;,v~es~s;z;ük~· ~:lát ezen levelet Ismeretes, hogy a 
--'(; Állandó Karközi Bizottsága és a 
1\U~Fl~Sz G;J"ógyszerészhallgató Csoportja. együttesen i.>$ 

foglalt állást az iskolák áilamos}tása ~el

utasította vissza az ,,Uj Ember'' gJógyszeresz:-

··~l!!:~~~:~is aposztrofáló tikkét.. Ez a iközlemény a 
'~~ ki volt függeszhe, ahotman :ismeretlen tet_ 

elt.ávolitottáb: • , 

* 
Nern ismerünk. N ern ts akarunk ntegis

.,."_,~~n .... Azt sem tudjuk, jlu vagy, vagy leány. 
nern is egyedül ~oltál, hanem segédlcez
neked. Mindegy. Te, aki lopt.r1l, igyis
gazember vagy 

bizd el azér t rnagad. Silcerült a lopás 
tndjuk, hogy ki vagy, azonban 

wdszetedről jelisinerhetünk Te a letünt ~dő/c
levent:e-s:zel:le~~ru,Jc maradványa vagy. 

}J]rnléke:ztetsz a könyvégető tasisztá/cr a, akik 
elvis-elni la szabad szót .. Biztosan 

'"no .• hoi'M·, tál a régi rendd;el.: .őseid föhlj&n 
'nyi~ztátolc ·a patasztot, vagy gy.áraitokban zsáJc.. 
nw>n'I/Ot.tat<Jic llci la munli!áJJolcat, vagy "érdemül 
'iukmuínyozotf' pati/cákban nyomorgattátok az 
;olclevet,est és fosztottáto/c meg filléreitől a. be

J ó l i s nw r ü n /c, 
Emlékszünk rád, amikor féktelenül usz~

az arnerikaiak és az oroszok ellen,. :Arnt· 
· március 19.-én üdvrivalgással köszön
a hxzánlcba bevonulá rrnegszálló rvácilvad
és örömujjongásod fokozódo-tt, amikor 

:unua•nez év október ében SzáZasit élteüed ünrve
Emlékszünk, milcm a pokolgéppel felsze· 

amerikai fátélcbabá/c meséit berfesztetted 
awnban változván a világ, nagy ame

vagy és az atonrbombár ól,_ meg a 
cacu,!1<.s·n,owo: ur ól álnwdozol.. J ó l t s m e .. 

n Ic. 
A nét•je[J1/3det) azt ~nindenkor és .trninde'
le szaktad adni. A W C ·élc falán ott éloes

Jceltnt:lc erkölcstelen és szellenrtelen rrásaul, 
A hülye és trágár vicceidael "ha· 

·oe:rinúlfd" rszóralcoztatod ÍÉleted és egész vitá
szük és sötét, hogy több kilowattos 

sem lehet ott fényt árasztani. Vrzs
•oáidom u protekció leg·többször - minden sool

hiányaid eUervér e is - .átsegít Sajnos 
azon,ba;r, rnég elekor is olyan elvakult vagy -

~el.~enrzö rád.: hogy azt lvisood, hogy tud-
es hogy átcsusszál. (Pier

. teszerinted lelvenger lő tudásod nwltó elis
:me:rht aratott) J ó l ism e r ü n Ic. 

badulás után is találkoztunk veled. 
Bírrá~rko·ztríl -a.z ország pusztulásán - antinek 

te is előseg.itője voltál - és 20-30 
kilátástalannak láttad az elkövetkező idő
Kanadába, Angliába, Észak-Amerikába, 

Uvésőbb Sváicbu, Belgiumba 
'"'~;:J~n;orv,i;;f:_:Djrri·. Nagy /cár hogy nrégis itt 
lu Láttad hogy foko'zatosan javul a 
'""J1ZB>, :láttM, ftÓgy büner.det nem kérrk szá· 

wwn. Nyugodtan és biztosan éltél és 'folytattad 
ott, ahol tudtad és mindig rnegpróbálkoztál_ be
leszurni és beledöjni abbu ;a magyar népr de
rnokr áciába, arnely életbehetőségedet biztosítot
ta. (Te nevetve nézted az épitőket és vártad, 
hogy jelépítsék az országot, nem a maguk szá.. 
mára, hanem a te számodra, aki még egy tég· 
lával sem járultál lwzzá az ujjáépülő ország .. 
lroz ) J ó l i s m e r ü n le.! 

Te a vallást ~migen ismerted A templo
'Jnolcat mindig kerülted :( s helyettük a cowboy
filme/cet játszó mozikat látogattadJ .. Csa/c most 
léptél elő, rmint a hit bai_noka. Törvenyeit meg
veted, _ mit törődsz te pl. -a "Ne lopj.!" paran
csával" Azonban az emberwsség törvényét sem 
ismered .. Nemrég - tudod -egy hirdetményt 
tettek ki.: "T(]fnulj többet,· hogy nwgisrnerd a 
Mi Urunkat, Krisztust" Mi elolvastuk a nLi 
jelszónkkal '(tanulj többet) kezdődő JvirrJ,et. 
ményt és h e l y e s e l t ü Ic N em értünk 
hozzá egy UJial sem, ffne11t mi tiszteljüle u val· 
lá.st, a szabad véleJruJnynyilvánit.ást, és nem 
avatleozunk bele 'Senkinek _sem hitbeli ügyeibe. 
Te azonban nem tisztelsz semmit, mindenbe be .. 
leavatkozol, vörös posztónak tartod és gyűlölöd 
fanatikusan a szabadsá,got. J ó l i s m e -
r ünk.! 

Isrnerünk azonban .más~>kat is.: '!vallásos és 
tisztességes egyeterni lvallg-aqólcat ők nem vál· 
lalnak közösséget veled, ők megbélyegzik a tet
teidet, ők felismer ik az egyedül j.ár /vató utat 
és •elismeTi/c azt a nagy erőfeszítést és munkát, 
rnelyet három év óta a népi demokrácia vé,g
~ett. (Te ellenben nem ismer sz el semmit és 
őket is passzivitásba 'ezeretnéd vinni . .) ők tud-
i·rik azonban, hogy smrnukra is nuitva á!l az ut, 
lcorrnányz.atunk megbecsüli az értelrnu;éget és 
alcí épiteni akar, az fokozatosan belekapcsolód-
hat a há r om, ill.. kétésfiéléves, valatmint ötéves: 
terveinlebe 6k tudják, hogy népi demoknioiánk, 
rninden eddigit felülmuw hat-almas épitő mun
kát végez, s hogy számukra lis helyet 'biztosit -
szrirnukm, ·a kis létszrimu gyógyszerészekre -, 
amilcor bekapcsolja a közegészségügy fefles.~
tésének 5 éves tervébe, s törvényeivel . . · (A gyógy. 
szerészetröl S:?óló 19 !,8 .. XXX. tc) a fokozatos 
fejlődés a'apjait teremti meg számukra.. Te 
közéjük azonban tnem tar:tozol, - téged: J ó l 
ismerünk.! 

1'ett·es ur, magadra ismertél? lA portré 
persze nem tetszik, az igazságon azonban retu
sáZni nem <lehet Te 'qJersze magadat tO'Vábbral 
is -a vallásosság rnezébe szerotnéd burlcolní, 
hogy onnan szárd átkoaut la magyar népi r:Ie
nwkráciára. Haszontalan minden megprióbálko
zás, "kár a gőzert - bar·átom" ;· mert utols6 bás
tyád mögül is kérlelhetetlenül kiüzünlc: -· r e
akciós ismer·ősünk iMár fúl, 
- n a g y o n, d e n a g y o n .i 6 l í s
merünlc.! 

VIZSOLYI ENDRE 

\, 
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:Junius 3 O. • i t a g g y ü l é s ii n k 
Titkári jelentés -

Hartmann .Tivcuiar kartárs: A május 3-i 
tagválas~tó. í11etve vezetőséget vá'.a·sztó gyülés 
irijelölte azokat az elvtársnöicet és el'V!tá!rsakat, 
akik hivatva vannak a szakasztály ügyelt vezete 
nL Ennek a bízalomnak helyt is kell áihln[, azon
ban, hogy helytá[ljunk, neküa1k is megfelelő 
l~kör t kell ki.aJakitanm1k .azokkal az imtézmé
nyekkcl és bízottságokl(!a], amely!elk a mu!ltlban 
tiem mutattá!k meg a 13zakosztály régi vezetősé-. 
gével rokOUJS?JenvüJklet. De nem akarjuk fel
lútn:y~tmgaJtni a mu!tat, •ht'llnem a jövőben arra; 
ti:irekszün!k,. hogy a bizalmat mimden üá;nwba;n 
krér d emelj üik és minden er őnldlletl azon l•eSzün!k, 
hogy a tagság nmd•elkzésére áillljun!k Hogw ezt 
a bizalmat b1zonyos ;fdkíg mf1g is nyerjük 1:Ji . . . ' znnyrt.Ja az •a körülmény, hogy soikkal telbbet 
tudunk eléTní, mint a mullbbrun. Nem k(j]! vámi 
hetekig bizony01s ügyek elínté2>ésére, elegendő 
egy levél vagy telefon a fo1rtosabb IÜgJek elín
tézé>Yér•e is. Amíkor ezt !esllögezem, kös>?Jönettel 
tar,tozorn a Népjóliért:i Miinsztériumnak, dr. 
H utvani Hé!lia eh·társarnuak, aki e2lt l·ehetővé 
teszi Kös:llönettel tartozom ~ováJbbá a X ügy
OISitá:ynwk, amely megértéssel kezeli wz ügyek 
elintézését. 

A í'e!s~abadulás óta tta,g.ságunk .száma megnőtt. 
Edd'g nem tudtunk statisztiká~ a titkárság 
ren:d€ilikezooé"e bocsáj~ani, most azonban besztá
molhatunk arról, hogy tagjaink száma 1518, 
ebből 1102 a gyógyszerész képzettS'.(jg;ü úag1, 412 
a segédakailmazottak száma, 68 technika és 43, 
a képzeíbt laborámsok száma. 

A vezető•ség mu,nk:BJm6dsze1'El mdonáliisabb 
rnint a multban, keveselfu energiával több 
munkát tudtunk !Végezni Míg 1a rnu!tban heten
ként volt vezető.s!Ígi ülés, nem tudtunk annyit 
végezni, mint mosi;, l'lmi!lootr kéthetienkiénlt tar
tunk vezetőségi üJést. A veretőségi illésen rnost 
cs·a!k na,g,yhordmejü dolgoloalt tl:iárgy•alumk meg 
és a bizalomnBJk j•Ble ,az is, hogy ezelknsk az 
ügyeiknek nagyobb réswt telefűUlon sikerül el
;ntéztünk, amit a multbwn tőibb 1erő konrcsntrá
hísával tudtunk elvégezni 

Köswnettel adProm Németi Amália és 
Harsányi kartársn•k azlént a nagy mua1káért, 
a.rnel~et kifejtenek, és jelearthetem, h(1gy az 
Ugyvrtelünknek egyetll•en restancíája nincs, 
minden ügyimtot aJzrua.p illltéejtünk el. 

Je'eni<1g: a tagság több érdekLődés.t mukat a 
szaksz;ervezreti ügyek iroá1t1t, mint a tmultban .. 
Ez lehet a bizalomnak a jele, de az is· lehet~sé
ges, hogy a pol:itLkaJi események követikezmé
n:'l'e, azonban rnindenesretre örömmel r<;gsztrál·· 
juk, hogy a mulltban tartott 60-as Jóts2lámu · 
taggyü1ésS'el s2le1llben ilyen Sl>ép számmal je
lentek meg a kartársak 

Az idei május 1.-i felvonul:áson 400 embert 
üdvőzölhetlünk. A Főnöktestület is r ésrl vett 

A jövőben a jog gyakoritatától ;eltiltott tu
lajdono..-ok a letelt idő után csak akkor gyako-

rolllatják ujra jogukat, ha a miU.:szterímntól 
':'zt kér ,k és a mmíszter ium .. azt en,ged!élyez1• A 
Jogokkai l>iapcsouatos veg1elraj;l1álli utruiitások 
ugyében holna.p vagy ho,;n,apután járunk eJ a 
Nepj~Jéti Mmisz;twrwirlla\, ahol módunk lesz 
bete.1<ia1tení mbba, rnielő\ct az kibocsájtásra k~. 
rill. · 

Meg ke11 emlékeznem a fegyelmi ügyekről 
és meg kell állaprta:nom, hogy nincs olym1 . sok; 
fegyelmezetlenség, mint annaloelőtte Ennek 
ta án az az oka, hogy nagyobb respektussal t(t
kntenek a vevetőség íe. é és megfontölás tár. 
g)"ává te;yzik lépéserkeit Itt ki kell ihangsulyoz.
nom, hogy aickoí, arnikor az 01rszág a sz<rcur!J2;<; 
mus fel·é Jiailad, ssan szaks2lmvezeti tekinteeben 
oem nmnka tekintetében kilengéseket nem tü.' 
r'iiinik el.. Az u t ó b b i i d ö b e n nem volt rá 
eset, hogy áJt keuett vinni ug)"eiket a szakszer
vewtli fegyelmi bizottsáJghoz,, mert a \'ezetö. 
ségnek-volt olyan ereje. negy S!Zt saját hatáskö· 
rében el tudta inté~ni. 

Ma már a közületek és hatóságok nagyon 
ü,gyel!n€1k arm, hogy .a gy6gys;;er:észi •etikát ne 
sértsék meg:. E:herymt ké, em a Kartá,rsakat, 
iegyenek ~zivesek w mur'"'<afegye:lmet minden 
tekintetben fem]tmtani, hogy ne kelljen tudo· 
másul venni ,a felsöbb í<irumok esetleges ölya.n 
értesibését, amely katJasztrófális ~enne a .kol. 
légákra . 

Meg keíi emlékeznem a mm1kanélküllseg: 
ről Amig a tőke erzárkózik, nincs módunkbári 
munkaalkalm.akat teremteni. Azrurban bizonyos' 
javulást észlelürrk két hónap óta A nvilvá,nbJ,r
tott 240 munkBJnéliküli kö~ül 180 elentkezik 
rendszeres8lll. 12 kartársatt helyezttünk el végle
ges állásba, .eltekintve azok:tól, akiket csak 
nyárra tudtunk el11elyezni. 

Meg kell világítanom azt az akciót, .ame· 
'lyet az egyetemi hallgaltók érdekében indiltot: 
tunk Itt nem kitsz01dliásról vBJn sz<í, hm1em tá· 
mogatásnkról, hogy 1ereket hozzáSE\gi.tsük ah
hoz, hogy a nyári hónapok alatt teljesjogu 
gyógyszerészekkel dolgozhassamak KÖSwnettel 
tartozm1k a gyáripar V16Ztet&;;égének, ha;gy 30 
embert helyeztek el .. 

Azt is el tudtuk intézni, hogy a rnunka:Jllél~ 
ki.iliek ne segiltséget, hanem kenyeret kapjanak 
és erert köszönetet mondunk a Gyója verető
ségének, amely igyekszik a munkanélküli kar
tái'sak Segitsémére lenni. 

Eznton fe.i•ezern ki köszönetemet a két tes· 
tület vezetőségének, lw,gy elfogadta kérésülJkElt 
És a munJmmélküliek segélyezésére a gyógysz-er
tár,ak május 3-i forg-almának 3 százalékát a.ján· · 
lották fél Ebből a mai napig 4000 forint fu. 
tott be .. 

A volt gyógyszerész-csoportnak is volt egy 
kis tartaléka, 614 forint, ezt is idec;yart;oltn!k. 

Dr. Vajna felajánlott 500 forintot d<J1ctöl~· • 
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- Felhivás -

Többször irtunk mái Ungváry J{aticá~ól, Ungvá1"y Menyhértről és a tismhalmi népr•ől. 
Nem egyszer niirányitottuk kurtársaink figyeimét a ·r•asárnap déli rú.ilíó-adásokru, •ezekre a 
r·endszer es heti közvetitése he a tismhal1ni Arany "4ngyul.gyógyszertá.rból 

Azóta a vidéki levebek egész hulmaza bizonyit{a, hogy a szakm-a luxUgatja ezeket uz 
adásakut és há!ás a Magyur Rádiónak lés Békés Istvánnuk, coniért egy ország szemét éppen a 
111i pályán/c ifelé for dit otta. 

A Magyor Rádió most egy mJBllékelt plukáton is emlékeztet a tiszahalmi gyógyszert-árra 
és rbenne u crnagy·ar né11 örömére és fáidalntáw · 

Arw kér.iülc /car-társuínloat. hogy ezt a nlukófrlcskát temtéle Ici a, mfióa11szertám/c -ui· 
tu.iám_ Hadd hirdesse ~ ország·vi-lri,q előtt., hogy vusrirnap délben a mi munlcahelyünlcön rólunliJ 
beszélgetnek a magyar ~állíóban Tegyélc ki a plukátot és hallgassák nwg mit nwrulanak a 
tiszahalmi patileában r álun/c és a magyar uulpröl 

rá avatá:sa aJlka[rnáiból, amiér~ :köszönetet rnon
dunk 

Mindezek együttesen 5 114 forintot tesz-
llek ·ki, rnetly talitalékUól kiosztottunk 2 OOO fo
rintot és igy ,a mai rua.po'll !3 112 foritnt áll ren 
delkezésre ll1lOk r•ésrere, akik rá \'atnnwk utalva. 

· Arnikor ezen összregr ől lb~~ztámo1ok, meg kell 
emlitenem, hogy e~enkivüi a GY'órgwszierész Tes
.tület is segíti a murukanéJküli kartá.r:s'aica~ A 
mi ta.rtalékunk arra :s~olgáil, hogy sür g ős ese-· 
tekben segitsünk a leartársakon 

Egy fájdalmas pontról szeret",ék megemlé
kezni, a pá<lya elesettjeiről, ;a nem 01k1lev·eles 
gyó.gwszerészekről A kultuszmini,sztérium aJI

ról értesit bennüDlket,. !rogy me~ aikaria szün
tetni a régi rendsz.mü ,gyógyszerészek kiképzé. 
sét. A magunk részéről 111flill mehetünk el •si
mán ·emeli:ett, mert a multban n"m w1t szó ar
ró!. hogv ezlt az oktaltási módsz;ert lbefei·erzik 
AUra,ttal fordultunik a mitnisztériumhoz, 'hogy 
miig most uiióifjátra tegye lehetövé a .ré!l'i r end
soor állképzését és azt meg kell hírdietui l'l· szak 
lapban és a napilanok!biarr1 többször, ~alá,n i,gy 
mó.d aJclódik arra, hogy azok a katitár.sak .11kik 
nem tudják, hogy Sé\gíteni lehet rajtuk, jelent
keznek, hogy a magJa:r dlernüikráciát szo~gáljáJk 

Meg kell eml:ék:9z·nem arról az anloétr ól, 
amelyet H a r a n g i e!VItáriS hivott ösSze, 
amely folytatódn,j f(lg és amí arl céJ.az•za, hogy 
~ gyógyszerészi !Pálya egy nívón á!1j01Th a többi 
rnte[]ektu~lis pályával, ugyanolyan magas~wton, 
mint wz orvosi pálya -

Az egyetern megkér)'le ta szakosrlály :veze
tőségét. hogy az egyetemi szí:gor'latdlora küld
jön ki kaDtárenkat megfigy~lőnek 22 kmrtár· 

- su nk vett r és~t ezeken a :szigmlatckon 
l OOO forintot juttathnk a Gyógy.szerés·zi 

Növénytani Int&z•et.nelk •anyatg',pótlásra 
1\iegemléke_':e.m azokrol a ka1rtársakról, ::tkik 

doktorátust kaptak é:s ki;!ön Kolozs elvtársról, 
akit szintén rnost ava'tittlk doktorrá 

)feg ke'l emlékeznem az araary-diplom~~ól, 

amelyhez most a gy6gys21erészek is lwz.zájut
nalk 

F'Ellhivom a kellégátk figyelimét l'1!Ira, ho:g[V 
együttesen lépjünk be a Szovjet-MHJI;!)'®r mü
ve~ődési '.rársasá,gba, - a mi ~ood•eményezé
sünlne a ,Főni:iil<itestü1eit is be fog lépná_ 

Ugv;~ncsak meg kEll! 1emlékeznem a labo
rám !kérdésréíl A 'l:alblorá!rusképztés október hó 
l-én rne~kev.dődik Aki résllt akar venni, az je. 
],etkezeék a sz,akszervezetben 

Meg kell] emlékeznem S'ényi, pécsi lalboráns 
ko·J társunkr61, aki 50 éve dolgozik ll1int l•atbo
ráns. a mini:srler 1500 ifor int~t jwtJtratültt neki 
ebbru az al]mloml'lól, vaqam'nt a RJöztá,rsasáo-i 
E 1n0k kitüntetéstben is <észesitctt:t.e. ·" 

Arnikor 11z okitaltáii!rál Q]es~&J,eJk. egy dolgot 
kell felvetnem, a szemínáJrium loérdését !Rákosi 
e'vtárs egvik lbes:~édében "a loöV'Elltkew !ánc 
szem" r .öl beszélt, felhivta a fi1gy;elme;i; an a, 
bogy a népi demokráda csalk .az,okat fogja meg. 
becsülni és csak azok kerülhetn:Efu: vezető rnzi
ciéJba ak'k ké]JztJttek. rnert ezek•re ilehet ráhiz
ni az ország veztetését Azt tanasztaltuk .,ho~y 
rg<On sokan jelentkem€ik s;zeminátiumra N em 
szabad .. hogy az a cél ve2l8s•s•en hogv cS'wk azért 
_járjunk szernináriurma, hogy igazolványunk 
legven vagy ennek ~iiitokában pozicióra szá
mitsunk.- hanem a:zért va.n errre szükség hOP'Y 
ott elsa j á titsuk azt a tudást amely e·~yutt;;l 
fegyver is és ellzel tudunk harcolni. A h~.rc még' 
nem feieződött be, a hatrc tmég tovább tart é'S 
sok időbe telik ami,g elér:i ük a sz;ociáli~must .. 
Mo~gegyszer kí}elent;m és h:a,ngsu!yozom, hogy 
akr nem kéDezl nmgat a~t e. szakszervezet sem
miféle pozició kíjelö1éséné1 nem fogja tudori 
támogatni 

A nyári sza bads:í,gdkr.a vonatkozólag; ísmer
tetcr;I a 'ko•Eéolál<kal hogy minden SZiakosizltá.lyí 
tag JOgosult 50 százanékos vasuti ked,vezrnény
re. aki ko''lekt'v swrz&dés s2lBrint kapja a fí~
tését. · ~ 

Kérem a kar,társailmt hogy fogadjá!< el a 
titkári jelentésemet ' 

-. 
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ÚJ'I eg,fldemi 
úa.ckihi &irzo.tt1-á9-i 

üeé1- ta.huf1-6~i 
Valóiliban ar·róZ volt szó ezen az értekeue

ten, hogy hány gyógyszerészhallgatót vegye· 
nek fel a iövő tanévre és hogy az intézntények 
h<izi gyógyszertMai tarthatnak-e és tart.sana,k-e 
egyaltalaban gyakarnokot 

Mint üyenkor rendesen ISzok<is, megindr.d
nak a hozz<iszólások, A 'kar közi bizottsag erre 
az alkalomra kibővűl a szakiSzervezet és a tJf 
lnjdonosi érdekeltségek küldötteivel 

Elhangzik egy kijelentés, hogy az idén 
nem lesz olyan !Sok hallga,tó, nwrt elmaradnak 
a tula,idonosgyerekek 13s nyilván döntő szerep 
jut a gyógyszerészi hivatás szeretetének. 

M o z s o n y í professzor azzal érvel, 
hogy mimel a gyógyszerész jóval nagyobb fize
tést kap bá.rmelyík köztisztvise!őnél, tehát az 
idén is sokan lesznek. A IJ1!ó.gyszerészi hivatást, 
rnint tennészetes vonzóerőt, nem emlití. És ar
ra sem gondol, hogy 1950-ig a köztisztviselő is 
eléri azt az r'betszinvonalat. amelyet a marJYar 
népi demokrácia rninden dolgozó számára kiTá
t<isba helyezett És meg 'is vanósitja 

Azután arról vitáznak, hogy hány Vwllga
tót vegyenek fel S c h u l e k prolésszor -az 
egyetemi kérnia,; !intézet hiányos felszer elésér>e,: 
az assz;sztensek alacsony létszámára és végül a 
laboratóriurn szük befogadóképességére hivat/w 
zik Hangsr.dyozza, Vl,om-1 nem kav megfebeiJi tá
mogatá-st a kultuszminisztér-íumtó'l és az intézet 
havi dotációja }ával 400 for-int aln.tt mozog. 
SehuTek professzor ol11an reális ~zemponto/cat 
ernleaet m.elyek a tudományos telfesitv~ényeld 
lehetősérreít akadályozzák Éppen ezért leofel
iebb :So ui gyógvszerészha.llgató febvétetét 
aiánlia a mi:nél ered:rnényesebb lciloépzés érde~ 
kében. 

Mozsonui' professzor viszont o.k/11' 15fJ 
hallaaDót is boldogan 'telv-enne Mert helr1e, fel
szerelése van bőven és az intézet dotációja 1 901) 
forint Itavonta C4zt aianlia Schulek profesz
szor1wk Jtoqy ő is ügyesked_iélc, akáocsalc ő. 
Járvon utina és har coli a sürq;esse ki la jobb 
felszer·e'ést és a maga.sabb dotációt 

SchuJek professzor bekaitia 'fejét és harl
g(d. Lehet, hogu ő nem eléqqé ügueBkedik ő 
e s a k tudós, N ern i ó szer·vező fEbben i.aaza 
lelvet Mozson11i professzornak c 

De valamit nem vesznek lészr e.. A közössé· 
ai rn"nka sziikséqessé,aét . Az ~igyesebb lwz.ct
dnlanz·'k és eeerben haqy_ia. a qvámoTtalan 
tudli<t Pe/lia. ha az ecmUc csa/c RO ha7laatót 
twi fudománuosn.n ell<itni. )J másik has:d-alan 
rwóblílkoz1'k a kéts.zeresév~l. A.z egyetem nyómí. 
szerr'szi fak"dtá • .a nern erJ1fséqes. N em seqitik, 

nem támogatják egyrnást Azt Imondia 
egyik, hoqy ő a rnaga részét elvégezte, a 
is ipar kodiék Pedig mindig voltak 
vezők a ~ndomúnyos világban és nagy 
Komoly 'eredményt •azonban csa,k u.gy 
el, ha egynuis kezér e 'dolgoznak 'JYI erb 
teszik, csak az ifjuság vallfa kárát .. 

• 
Eddig JUtottam, ha nem is ép1Uletes, 

tő szándéku megjegyzé-sei-m rco·: 'WWbe-n, an~ikm•' 
cseng a telefon D r· V é g h Antal 
lcözli., hogy kérésemre felküldte 
ségbe az aranydiploma ntagyar 
forditják maid rvissza kltima 

Gondolont ,: ha nvár igy 
hadd Mm mit szál ehhez a 
Végh Tóni. Én olvasom, és ő lvallgat. 
dadog, taTán >a lstilusouwt is rnegdicséri, 
nyegéb·en nenc nyiwtkozik 

- Mi -a véleményed? 
--Hát igen 

Ugy érted, hogy nem? 
-- Te núndenesetre megírtad és -ebbe 

nem szó'lhatok bele. 
-- Hát akkor? 
--Használ-e •ez " cikk az ügynek? 
- Feltétlenül Először rnegir·tam 1a 

bicskát_ Az használt Most e:d a 
sasjátékot a Mozsonyí--intézet ~zalcrnai elldti.ntc• 
csont-tornyá ból. 

- De _io,aod volt-e megír-ni? 
·- Nem értem. 
- Te ezen az 1ilésen mint a sz<~~~z~r:~~~!!, 

ldildöttie 1>oltál ;!elen és nem mint "A 
szel ész" \SZel kesztőie 

- Pe-rsze, hatúrvillongas, Én és én 
bern_ Ez állit me,q minden komoly munkát, 
kötöttség. ez a form-ákhoz r-agaszkodás, 

- A /car közi bizottság ülései nem nutW•IL''· 
nos ak 

- De amiről tárgyalnak, az a nyilv:címw• 
sáq előtt tisztulhat meq, Ki kell 
volt a sza,kmai társas.iátékokból 

- Nern lmennr'nlc-e többre ? 
- Tudom, hallqatni, megint és rnind(q. 

vol a közösségtó1 Mozsonyi professzor is 
ügyeskedett egyedül i'fi:zért használta Ici ő 
összeköttetéseié Ezért léviti ki a smlima e q y i 
oldalát Mert hallg-atunk Látunk 
nem beszélünk. Tudunk 1núulenről 
zöliük senkivel Nehogy véletlenül nu•gs,zó~a,lj.orc 
és összefogjón ez a_ néma pálya 

·-Ha múr megint a néma lpályánál 
gyunk, akkm lwllqassunk 

~--Beszélnünk kell. how 
egym<ist Csak igy 'juthatunk előre. 
akadhatunk rá azokra akik vállalJák, Jdl\n.r·coi~' 
iák és elvégzik Csak igy talúlhatnnk 
közösségben 

- Igen valóban 
- Én núndenesetre megüom, 

_ité_s: N. Y. ORGINON hormonkészitmények meg 
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A GYOJA h á r om éve 
lrta: DR LOSONCZY GYÖRGY, a G VOJA elnöke 

Ha visszatekintünk arra a három esztendőre, amely 
·a GYOJA uj vezetőségének kinevezé_.sétől, 1945 duiius 
J.5-ió1 napjainkig eltelt, ugJ megállapíthatjuk, hogy ez 
az intézmény Iricsinyben éppen :Ugy végig m.en:t! ugyan
azon a fe-jlődésen, mint maga a egész ms1.1ág. A /felsz.a_ 
badulás itt is éppen ugy romokat és szé,tvert admi:. 

talált, mint bár·hol másutt. Éppen ugy 
·nyögte ez az intézn~énJ is a:zJ infláció (nehézségeit, és 

· rosil3.dowtt a gazdasági elithetetlenülés isulya alatt, 
· ugy !volt nálunk is olyan mélJ'pont, amelyből azt 

hittük. nincs kiuf, mint bármely más lintézrnénynél ·A 
GYOJA számá:t·a is pontosan olyan n:~egváltás voU a 
st.abilizáció, mint a.z ország egészének és pontos!ln ugy 

; "''""'".K 'lgazdas-ági élet.ünk fokróLfokra való javulását 
ettől Iwzdve, mint ahogy mindenki érezte. És ma három 

, a munka megkezdése után, éppen ug,J~. ~int 'az 
c·gész dolgozó magyar nép, mi is büszkeséggel -eláll
. a megt.ett uha-, az elv·égzett nag_J· munkára és az 

·elért eredményekre 

Ezt a megtett utat, ezt a:Zl elvégzett n unk:át és az 
eredményeket szereVnénk most kicsit részletesen 

ismterttetni az egész magyar· gyógyszerésztársadalozit .. 
Elmondjuk nyilvánosan er00:~•1ényeinket, nem halL 

azonban el hibáinkat sem Azt aka!l·juli, hogy' 
: n!Üh:ödésiinii"Öl a jelentiést" ne csak elienőrző haiMsága_ 

kapják meg, hanem láthasSa es olvashassa minden 
kartár su nk 

Elős'Zör· nzokkal a rendeleteklml fo'glalkozunl\:, ame. 
ez idő alatt a GYOJA-val kapcsolatban Játtali nap

világot, Még 1945. miájusában .ielent meg ia 782/1915. 
N, 1\f. sz, rendelet, mely a GYO'JA vezeVé.sén~ hivatott 
Intéző' Hizottságot alakitotta át a demoktatilms köve
telmén>eknek megfe1elően. tA ~07. és 3·08/1935, B. M 

', rendelet értelmében ugyanis az Inté.zó Bizottság eL 
nökét a belügyminisztérium tisztyjseltii sorából 5 évi 
idötartamra :nevez;te ki a belügy'rm~niszter. A 12 Intéző 

· , tag liözül pedig 5 került ki a gyógyszertár_ 
tulajdonosok, 5 az allm.lmazott gyógyszer-é.::::zek é!s 2 
egyéb szakembereli \sorából" A fentebb ernlitett 1945-ös 

viszont kimondja, hogy l) az elnököt az Inté
Bizottság javaslatára három évre nevezi qu a nép. 

mini~zter, ugyanannyi időre, mint a bizotts<ig, 
tagját.. Dé 1megv.áltozott az uj Intéző Bizottság Osz_ 

szetét-!:'le is, . amennyiben 5 tagja van a Gyógyszeré:;;z 
Szakszervez-et lré!zéJ"ó1, 3 a tulajdonosi érdekliépvisele_ 
t~k részéről, 2 a tudományos téren müködő gyógysze
~szek sorából Jmrül ki, és hivatalból tagja az lfntéző 
~Izotfságnali a népjóléti minisztérium 2 gyógyszerész 
bsztviseióJe. 

A népjóléti minis·z.ter ur ezzel a rendelkezéssei -
1~tint azt most már a gyakor lat is bizonyitja '-- bi;r.t.~>-· 
Sitott.a a bizottság ténylegesen demokratikus szellem ü 

nyugodt tnunkáját. 

Ezt a rendeletet az :infláció tartama alatt. számos 
más rendelkezés követt-e, anreÜ"ek a járulékfizetés mó
dozatlai!a vonatkoztak Miután a~nban ezek a rendele_ 

tulajdonképpen csak a mindnagyobb irarnu infláció 

~:~:::!•~k~;:,~~:~~' a GYOJA müködésében. ezekkel fog-
>1 nem érdemes, 

ltrdekes azonban a 193,000/1946, N, M sz;, rende-

let, amel:r jó néhány komoly /Ujitást tartalmaz E ren
delet kiadását részben a sta-bilizáció, irészben pedig a 
g)·ógyszextárali, különösen pedig a kis gyógyszertárak, 
nagyfoku e~szeg-ényedése; illetó1eg a hálmru alatt tör_ 
tént tönkremep.e.tele tette indo'kolttá 

Ez a. rendelet ha.tlirozta' meg a vényenkénti GYOJA 
járulék összegét forintfillérekben, 

Ez a rendelet t-ette kötelezövé minden gyógyszertár 
számára az átalányban való járulékfizetést, meghatá_ 
:rozva azt az idöpontot.. amely alatt az összes gyógy
szertár ak ~ö telesek áttérni a-L átrilány{izetési rend
szerl·e, 

Leltetővé tette ez a rendelet azt lis. ho·gy a nagyon 
[ecsöl{kent fotgaln:u ,alamint a romokból lhelyreállitott 
gyógyszertárak tulajdonosai vagy felelős vezetői liél'

h.essék a GYOJA járuiékf'izetési kötelezettség alól v.ailó 
felmentésüket bizonyos időre, vagy annak mérséklését 
fiogy ezen kérelmeknek milyen messzemenöen tettünk 
eleget, természetesen az észszerüség határain belül. ar'. 
r-a késó'bb még ld fogunk térni. 

Ujitás volt ebben a rrendeletben a késedebnt pótlék 
bevezetése is, amely a késedelem minden megliezdett. hó
napjára. a jámlék 2 :Százalékát jelenti. 

Kisebb jelentőségü rendeletektől eltekintve me!!" 
kellene még emlékezniink a nyugdijintézet létesitésével 
kapcsolatos adatszoJgáltatási I"endeletröl is. Erröl azon
ban beszámolónk végén fognnk bővebben beszélni. ahol 
n·ragával a nyugdíjintézet problémájával is foglalimzunk 
majd 

Ezek után rátétünk a GYO.JA élet·ének talán Ieg
RUlJosabb és i}egstommubb idöszaltára, amely a felsza
b 1duiástóf. a stabiliz.ációi.g tartott, Amint már emlifet_ 
tmc a felszabadulás nálunk i'os r·omoka.t talált. Hál"om 
házunk t~ctőzete szinte teljesen megsemmisiilt és a 
számtalan belövéstől a !falak igen megrongálódtak, H:L 
la a GYO.JA r·égi hüségt>,s tisztviselöinek a hiv:atali 
heJjis·ég hamarosan használha.tó álla.potha került. ük 
!Hóbált;lk vezeh'~s nélliül, saját e1ejiikre utalva helvr·e
hozni azt. amire képesek Wnltak Fizetést nem kap.tak, 
tl -~elyiségP"Ii hid~gek voltak, de ó'k a,zlért hősies N; be
csuletes munkával állottak \helyt mindaddig, amig az 

uj vezefőséget kinevezték Ten11részef-esen az ezután kö
vetkező inflációs időkl"ől részletes kimutatást adni nem 
tudun}{ de nem is lenne értelme.. Meg kell azonban em_ 
litenünk három dolgot Jezekkel .n.z idó'k'kel liapc:sola'ban 
Az egyik az, hogy nem lolt ol}an hénap, nem dühöng_ 
hetett ugy a pénzrmdás !hogy se~élyezettjeinli számá
ra ne uta:tunk 'olna ki annyit, amennyit csak Iehetett., 
A másik dolog, ami említésre méltó, hogy alkalmazot
tainli: mi:ndig pontosan megka.pták fizetésülu~t. Végül 
pedig de nem utolsó sorban az -épületkál'ok mintegy 
15 százalékát sikerült az inflációS pengOöől helyreállL 
tani. Hogy milyen óriási dolog volt ez, ana rámutat 
az a hatalmas össze_g, amelyet a stabiÜ:áció ut.án a teL 
jes rHIO\álására forditott.nnk, (Közel 400,.000 forint..) 
Meg keJI numdanunk hog.\· talán még t-öbbet is tud_ 
funk volna eZ€n a téren produkálni, ha kevesebb s~
géiyt adunk ld. Akicor azonban az volt az eiSö, hogy 
minéi többet juttassouli a ~ászorulóknak, 

Nehezen, <le nem minden eredmény nélkül érkez-· 
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tünk 'él tehát a stabilizáció hapjához, a jó forint beve~ 
zetéséhez. 1\iint az országban minden intézmény és 
rninden egyht részére, !ug}' a GYOJA számára is meg., 
váltást jelentett az uj és értékálló pénznem. Természe .. 
tesen voltair \kisebb ·zavarok az indulásnál, de azért 
rudnden sulyosabb zökkenő nélkÜl tértiink át a stahili
zált alapok1a. 1946. augusztusában még esak a járulé
kair 60-62 szá·zalé,ka érkezett be. Szeptemberben már 
közel SO százaléka októberben pedig 94 százaléka, 
azaz: a 'járulékfizetés elérte békebeli szimonalát. A 
későbbiek során voltak ugyan a fizetőkészségben \némi 
ingadozások, voitak visszaesé,sek, és bizonyoS, egészen 
minimális számban még n:!a is 'fannali notorius járu
lélmemfizetó'k kollégáink között. Ezelinek az ingadozá_ 
soknak és Ideséselmek ~z eUémmlyozása és mielőbbi 
pótlás1, céljából igen gyakran liüldöttünk szét tfelszólL 
fásoimt, illetőJeg liörleveleket, · Általánosságban inegál
lapitható, hogy a GYO.JA járulék fizetési liészség a 
g,rógyszerfártulajdonOsokban meg volt.. Es ez nemes ál
dozatkes:?;Ségre vall elesett kollégáinklial szemben és 
szelet-etre a GYO:JA iránt 

Most pedig, miután intézményünk müködését leg
jobban a siánwlmn keresztül iMJhetjük meg, ves:siinli 
egy pillantást Una, hogy mi volt a GYOJA h~Nétele 
és mi mindenre adott ~ti 1946 augusztusától - tehát a 
stabilizációtól - 1948 május 31-ig. 

I kimutatás, 

GYOJA bevételek 1946 VIII 1 
BEVÉTEL: 

J ár ulékolrból 
KIADASOK: 

Segélyek 
Tartalékolás 
Személ.}i járandóságok 
Dologi kiadások 

19~8. y Q.ig .. 

1,990. 775.65 Fl 

652 420 80 Ft 
1,030.000.- Ft, 

194 296 77 Fl. 
48 978,86 Ft. 

Nezzüli.: meg most, hogl részben milyen ia segélyek 
havonk61t-i megoszlása, részben pedig milyt n l~i.ilönle
ges segélJ ·e.Jid folyósitunk é8 kilmek: 

U Kimutatás. 

·az ,1946 éli augusztus l-től 1948. ·május 31-ig kifi'il'iei:t 
segélreluől 

1 Több hóna-pl a terjedő segélyek: 

hóban esetben Ft. 

1946 augusztus 75 9.2110-

szeptember 87 11725-

október 97 13 400-

november 119 16250-

decernbei 136 23,840-

1947 január 110 ,15 750.-

február 118 16 825 ---. 

március 121 17.500-

április 121 11225-

május 136 19 200-

j unius 142 20050-

julius 156 21450.-

augusztus 158 23000.-

szeptember 159 2.1900.-· 

október 181 27720-

november 19,9 29 920-

deceniber 205 30,225 .. -

A GYóGYSZERESZ 

hóban esetben 

1948 január 205 

február 234 

utáieius 231 

április 233 

május 232 

2 Eg:rszeri segélyek: 
hóban esetben 

1946 .. augusztus 19 
szeptembet 22 
október 26 

november 23 

december· 29 

1947 január 15 

febi uá~ 9 

márciu~ 14 

~piiJi!s 21 

m!ájus 20 

j unius 23 

julius 32 

auglJsztus 20 

s:zeptember 41 

ul\ tó ber 23 

november 12 

decembel" 12 

1948 január 20 

február 24 

mál'cins 26 
április 30 

május 20 

'Ft. 
30580,.-
35.090-
34870 .. -
3!925.-
34925-

505 620.-

Ft. 
1810 ._:__ 
2100.-
2550.-
2540-
2:530.-
2.500-
1430-, 
2500.-
3025.-
3 052 90 
2870.-
3.600.-
2050.-
5 350.-
3.540,-
2 0 75_, 
2 090.-
1870-
2 400.-
2 980.-
3260-
1893 20 

58 01610 

Mielőtt hozzálwzdenék ezekne!{ az adatoknak a ld
értélteléséhez, meg !rel! emliteni, hogy a 193.100/19,16. 
N M .. sz !rendelet - ru.t:i.int már· fentebb Tánmtattuttk-. 
módot nyujtott a.r:ra, hogy a gyógyszertártulajdonolsok 
járulékcsökkenúést vagy elengedést l\érhe.ssenek 1\li ta
gadás, elég iSokan, sőt véleményünk sze!int tulsoJmn 
éltek is ezzel a lehetőséggel A GYOJA vezetősége azon 
a.z állásponton volt a kérelmeli el bir álásánál, hogy csalt 
a ténylegesen romos V}!·gy egyéb sze-mpontból erős::-n! . 
megl"ongálódott vagy tönkr·ement \gJÓgyszertárak tu
lajdonosain.a.k kérelmét kell figyelembe ~e.n'li Vélemé
nv-linket al'ra a meggondolásra alapitQt.ti.tk, hogy a ]á~ 
r~lék !összege oly csekély, hogy annak htwonké.n~i be· 
fizetése a gyógyszertár prosperitásat semmxkeppcn 

sem befolyásolja- viszont ezeliból a csdi'él,\ összegekből 
tN·ődik ki az az aiáitylag nagr ölsszeg_ amelyből :1 
mint látju}{ - igen s-oÚ kar-társunknak tudtunk segit

séget nJujtani 
Azonban 1 észben a ,kénénj eh: óriási tömege, és 

azok ~l:;egertést 1kivánó hangja, réS'tben pedig az or
szágos Gyógyszerész EgyesüJet határowtt kivánsága 
l\Övet·keztében a kéré.sek tulnyomó többségének e.}e.get 
t.ettünk. Ez viszont annyit jelentett., hogy a járuJékok
ból svárrnazó összbevételehUr összege hav.pnliln~ át.Ja.7' 
10 százalélikal csökkent ami számokban k:ifejezv-~- lw· 
zel 200 OOO .fm G:1tot jele~ tett a 22 hónap afat.t. . 

Rá l\.1'll még rontatnunk a kiértékelés előtt arra lSj 

hogy a 307/1935. B M SZ. (rendelet éJtelmében a, ~e
folJ ó ,járul{ikok összegén el{ 40 százaiéira fordithato se-
gélyekre, adn!jiuisztrációza és llologi :kiadásokra~ 
százaléka pedig tartalékolandó a létesitendő >n·n~dij. ' 
int~ szán1ára 

r 
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ilenddiük m.e9- . ~e . " " . tikvé"IJÚö.hfiUÚ Uf tJ'Ifi'fjlf8eee.e&et 
a &eer:ke.s.r:tö.&ég.8.eh, f"_avi 1 (/ f.o.t;iht()& rú.efetek&eh. 

Ha mái most megnézzük az I, számu kimutat.ást., 
ug.} Jdderül, hogy ezt az arányt, valami csekély elté_ 
Iéssel a segélyezés javára, pontosa-n n~gtart.ottuk 

A második dolog, ami ·szembetünii{ lebből a ldmu_ 
taMsból, az a személyi járaudóságok alacsony száza. 
lékaránya (nein eg-észten 10 J;zázalék) Különösen szem~ 
betünő ez akkot. ha figyelemibe vesszük, hogy elég sok 
időleges plusz munkatárstm.k volt lez alatt az idő ~Iatt 
(PI.. a biztositás-technilmi számítások t>llé.gzéséhez.) 
Ug,J'hogy az állandó alltahnazotta}i összja\'adalmaz:áSa 
nem 'en1elkedik tulajdonképpen a 8 százalék fölé ~z 

pedig - teJdnteUel arra, hogy minden munkatársunli 
kolektiv szerződés szelinti fizetést élvez - igen aJa._ 
csonynak mondható. 

ÁttéiYe ta II számu lümut,amsra, rögtön szembe... 
(iinik segé.Jyezettoeink számának állandó es elég gyoiS 
növeliedése 1946. augusztusában 75 esetben adtunk se
gélyt 9 .. 250.-- forint értékben, 1947 .. danuárjában no 
eseiben 15 750- lor int, 1947 auguszltusában 158 eset
ben 23 .. 000 .. - forint, 1948.januáTjálJ:an 205 esetben 
30 .. 580- forint, 1948 'májusában 232 esetben 34 925.----j 
forint étbékben. Hogy ez m:ilyen hallatlanul magas 
szám~ arra rávilágit az R ~<ény, hogy ttz elmult re_ 
zsimben a segélyezett,e]{ száma átlagosan 50-70 között' 
mozgott.. Tehát ma már kb. 3-5-szih :annyi kartár
sunkat segitjük, mint annak idején .. T<',rmészet-esen tuda
tában vagyunk annal{, hog_y béké.ben kevesebb is ~ se· 
gélyre szorulóli száma, minf. iiJenkor, hábom után 
A:wnban a segélyezettek számának ilyen mérvü felsza. 
pOI"odása ~négis folmzottabb ellenőrzés bevezeté'sé!e 
késztetett benniinket, nehogy olyanol{ vegyék el a r á
szorulók segélyeit akik anyagi hel,:uetiilruéi fogva iUe .. 
tékte.lt'nek, illetóleg laz ilyeneknek folyósitott összege-k· 
a többiek segélyének felemeléset ahadál;rozzák meg,. E 
cél elérésére ugy Budaw•sten, mJnt vidéken iminden ré
gi és uj segély:e'zettiinli anyagi helyzetét lekontrolláltat
tuk szociális titkárok utján .. Ezt a :rendszert továbbra 
is fent kivánjuli tartani t\. II sz\ kimutatás lltlásodi'l{ 
(}Ontjában az egyszed segélyesek vannalr feltüntetve 
Tud'nunk \kell, hogy ezeknek az egyszeri segélyeselmek 
a többsége tulajdonl{éppen munkanrélküli Tehát a GYO
JA a:.-; elmult nehéz idó'kben nemcsak az öreg és lelesett
kollégákról gondoskodott, hanem nagy mértékben járult 
hozzá at: önhibájuJwn kivül n-mnka néllilii maradt ka-T-

.- társai{ nehéz sorsának az elviselhetővé tételéhez is. 

A különféJe segélyek rovatából k]tünik, lhógy ko
ntoly anyagi segitséget nyuJtottunk tanuló ifjuságunk 
részére is, elSősorban a PáPai Pá!iz Medikus és Gyógy
Szel"ész Kollégum utján.. Ez a kollégium eredetileg ki
zárólag iHvostanhallgatók számára létesült. !ÉtJpen a 
GYO.JA vezetőségénel{ hözbenjárásáta sikerült a férő_ 
helye}{ 25 százalékát gyógyszerészhallgat-ók 1részé:re biz_ 
tositani. Küiön ótiási jelentősége ennek hz, ho~ a Pá.l 
~ai Páriz Medikus és GyógJsze-rész Kollégium népi 

kollégium, ahol tehát _a fiatal gyógyszerész generáció 
egy részét igazi demolnatikus szellemben is nevelik 

Ugyanehből a rovatból megállapitható az is, hogy 
minden demolnatilm.s jellegü társadalmi segitő akciót 
támogatui igl ekeztiinii, 

Nem tünil{ ki azonban a kimutatásból az hogy 
egyénenként nwnnyi a segélye!{ összege iEzér t ~r re kii·· 
lőn r·á kell 1'mutatni .. A segéJyf'.k összegének elbilálás-á
nál hizon.}oR sémát alkalmaztunk, ame]Jhez álta,Iában 
tartottük is magunkat Igy gyógyszerész részére a ha
\Oniténti s~gély 220 f01infí, g:rógyszerés.z: özvegye ré_ 
szére, ha Buda.pesten lakik, 165 forint, ha vidéken la .. 
lák 110 forint Természetesen Ikül ön n .éltánylást érdem
lő esef-.ekben nem ragaszkodtunk mer-even ehhez a sé_ 
mához .. 

Azzal is tisztában ·-.:vagyunk, hogy ezek az összege){ 
abszolut mérté-ltbeu bizony nem tulmagasak Amennyi
ben azonbau összelt,a,sonlitjuk h:íl':l l~lJ más vállala.U 
nyugdijpénztár juttatásaival vagy aká1· az állam által 
folyósitott nyugdijal{kal, u~y m'er{álla.pithatjuk. hogy 
a.zok közé az intézménYek l{özé tartozunk. amelyek a 
legmagasabb juttatlást lrépesek biztositani. 

· itt kel! megemlitf'.nünl{, hogy ez ~.v e1{6jén a GYO.JA 
vezetőségének lnditvánJ.-lára az Intéző Bizottság hozzá
járu-It eg.}· évi 15. OOO forintos alapitván~' Iétesitéséhez, 
amelyn~k raz a céi}a, hog_y n Kossuth_dijhoz hasonlóan, 
tudományos, szociális, "agy egyéb területen ld váló ered. 
mén,l t felmutató g) ógyszer~szek, va.gy segédiszemélyzet 
jutalomban !Iészesittessék Első izhen ezt az összeget 
-· maximálisan nég~-öt részre felOsztva -· a g;,:ógy_ 
szerész centenáli-hét keretében fogják Itiosztani ~elis_ 

met·ö oldevéllei együtt. Bimn.}osak vagyunk benne, 
bflgy n SZ'~lJenli és fizikai dolgozóinkna'l{ nyen. tnódon 
".dó megjutalmazása és kitünt-etés e feltétJ.eniil hozzá 
fog járulni pályánk Szinvonalának az -emeléséhez .. 

Térjünk lm ost át. a Gyógyszerés-lek Országos N,) ug
dijintézeti 'fartalélralapjána·Jr pénzügyi viszonJaira: 

llL GYONYITA-be,ételek 
1946. augusztus Ltó1 1948. május 31-ig 

Bevétel: 
GYOJÁ-'tól tartalékolás l 030.000 O Ft. 

626.000 91 Ft 
-- ---·-·-

összes bevé-tel: 16·56 OOO 91 Ft 
Kiadás: 

Házkezelési költsége)\: (Viz-, csatorna_ 
és lkéményseprési di,)ak f'el\onó-k jn· 
vitása és tk·a.tiY.g[l1·ta1 tása biztosit ás i 
dijak~ házgondnok mnulmdijn~ taka
ritószerek, 1-m1anyégők \Stb.) 

Házkarbantar-tási költségek: (A tata_ 
royással ka'PCWHl'tos viz- és rvi1lany_ 
ve·- Je ték, káJyhák, kőm1~ teu&ro:>di&, 
szobafestő és máz-oló munkála'tok 
költségei 

112 288 2\l F 

158 38156 Ft 
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Rázadó és járulékai , .. , 
Háborus- kár-ok helyreállitási, l{(i)Itség;el 

(A" Alkotmány-u 16., Dohmty w, 68, 

Er~sébeLkörut 27:,. Attila-u, 29. ~f 
bérházak háborus kárainak he1yroo. 
litási költségei) 

Beruházások: 
Attila-u. 29 194 787.30 Ft 

95.528.20 Ft Bécsi-ut 21.739 hr:sz 

,.;cyógyszei'észotthon átalaiütás~r~ és 
szerelé si tárgyainak beszerzesere 

fel-

21 szdbn berenderes 
70.821- Ft 

ez 224 70 -< Fl: 
84000- Ft 

!3102, 0 66 42 Ft 

372172 57 Ft 

290 715 50 Ft 

tárgyaiélt 
fthérncmüekért 
á'talakitálsra előieg 

különfé1&kre 9,562 22 Ft 18·6 607.92 F4 

ö-ss_,;e_s_· -k-ia~km~. •s: l 422 W 2 22 Ft 

. , 'l k't dolgot kell kiragadnunl<, 
Ebb 51 a kimutatasbQ . e k, . . . k heh'r-eállitási 

Az egyik ingatlanainl< haborus ar ama : _ . 'si 

h:ö1tsége, amely liözel 400 OOO forintot .!:-:t ill~l .. ho;;~~a 
.. 'nos Meg kell azonban en. 1 e • 
osszeg lez sa} k... tlenül háborus ká-
már tataroztunk,. nemcsak a ?'~~:eteink minden leg-
rokat hozatltuk rendbe" h~nen~. ep~ . ·uetőle pó-
kisebb hibáját vagy hiányat lu]aVIttattuk, l• , g!", 

. . t' házalnkra.4Iwmolyabb kiadas eore-toltuk Igy azu an Ie A 
, , . lk""vetkező 10 eEztendó'ben nem sz 

labatoan az e 
0 

, !"d' ""nk tB,rthat Szálll!Ot eh-. 'k d 1 ami erdek o esu re 
masi o o g, , , b . h, , . költségek, Még 
b"! kimutata"'ból az a et u azasi . 

o a. - ' . .. t · • emeletes 1947-ben vettük meg :az Attda--koru on UJ ne,gy • . 
. té t • _ e évben vásaroltuh: bérházunkat 194.000 fonn r , es z B' . C ringat 

, . Otthon céljaira a ecsl-U l . -
meg Gyogyszeresz b" k'umll!ak a 
l t l b 96 0000 forint ért. 1:ffinnek az o ]C . 
an i · · , .. ÖIÜ környe 
fekvésPr·ől, kiné7kséről, egészséges es g~on) . -

' t""bb " b<>n utak Igy ene zetéről sz·aldapunkban _!(Ult - 0 lZ .... ' 

nem térünk most ;d, - !átalakitási 
Meg l{ell azonban monda-nunl{, hogy az 

munkálat'ok komoly intenztitással fol;nal{, , ug~,~~hgyt· : 
, . , , , z-hét kereteben ai.nyUJ a JU centenaus g~ogyszeres . , a E'őre bocsát

azt a g:yógJ-SZerészt.ársadalom szamar " l d tt 
' • r 'ge és jól beren eze hat-"tuk hog,· ilyen SZe)l, egeszse S , d l , 
• ' · . • • pályan o gozo otthonnat örrgek rés7kre, ke\eS mas 

dicse.}{edhet el . l t ka 
. h" . "t szaidapunkban IS he ye · Elte r Jed t az a li' so , f 

e e hog', a GYOJA nem lesz kept>s enn-pott az a m,s . k' .. 
. , .. . eUátni a benne la o oreg tart~,ni ezt az otthont, res Ig;\ _ va-n. 

kartársa.kat. Rá l{ell nmtatnunk, hogy ez nekrnd~gyt' ht'l 
• • 'bó1 fa a o ev ·, 

hogy ez vagy a dol~ok n;m lsme~es;A vemtősége tisz_ 
vagy ros)3zindulatu hirvere~. A GYO. -. terhelést je-· 
t 'ban volt azzal hog~ tndyen anyagi meg 
a . • ek az otthonnak a l{'lflt az inté,zmény szamara enn . ""k 

fenntartása Ha nem igy lett vo~a, meg se e, vesszu 

az e célra szolgáló objeJ{turnot. ', 
.1-n~ t hogy Iniután Nem jelenti 'ez termés.z~e'-'=en nz • 

1 
. k 
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, 1 . GYOJA vezetősége ndnd~nt elkövetett és ell~vet 
a l. ~ . d""" t • et mielőbbi t-ető álá hozatala erde_ ma IS, a n) ug lJm ez ~ 'l h 

, . ' b d azonban elfeledkeznunk :a. r ro , ogy 
keben, Nefrnl sza a~ossága. !az ügyintézés tenJpója nem·· a dolgo!{ o yam ' 
csak r a ,jtunk mulilt 

'k . "nk iss"'"' hog)' knár a mult év őszén ké· Em le ez zu '\ ......,, • . . _ ,__ 
, . , d 1 t-teivezettel lés 3.1z;t a- mm1~z<er e allott'unk a ren e e hh. 

sz 
0 

• '"'"' t tt""k ö az-onban ragaszkodott a oz. ur ele teiJ .... ~Z e- u f , , 
d"" -..teni a kérdésben csak akkor og, ha f~wegez_ 

~~gy 0
\" t _ biztositás-technikai számitásoka~ , E~ 

zuk az e oz~ es e esebbet. mint :az adatszolgalta_ 
Pedig ne:n Jelentett l{ v , • t t, 't 'tk"""., 

• 't ., --e:I{ kmyom a asa . sz.e u. tási rendelet kiadasa , az n· · f 'd 1 

·- . 't k't"Jt""tt 'vel{ visszavárását, az anyag e o go .. 
d<>S<> , a l O 0 ·· 

1 "d'~" 1 b f.élecz -.... , "t's k ehé-gzését \!. o~n ex i " ~-
zását és a szatm a 0 

• zt sem szabad- eL 
tendőt vett igénybe. Termeszetesen a . . . , 

'd"k"' ben változott a pohhlmi hel;\~ 
felejtenünk, hogJ~ 1 0 ~z áltozott annyi-ra 
zet. l\-'lé pedig Igen lenyegesen meg~ .. . ' . . . • 

· ~ . d t" rendelet-tervezetnnkre ls ktha~ hogy meg a ml ere e I , . l k l 
u· . 't kellett dolgo:znunk es U}l'a· e e

tár.sal \Olt ]ta a . .. .. . ... c n(i()kkal. És mirnlez 
ld~ tárg;\a1ta{nunk a lmlonbozo orutá .• , b'il Hátrál-
időb~> telik sok időbe és tenget-eg u n]aus ·. , 

"'. . , d""' tézet ügy•ét az is hogl-' az UJ gyngy~ 
tatfa ti, mt~~g ~]lll"ava~lat kidolgo~ása ~s letárgyalása 
szere'"Zl orveny] . . "tt H 
f~nt-o~ssági sorrendbe~t !kétségtelenül ez elo vo • 

. d ti akadály, illetőle!{ idö-
Jel~nti-et a.zohnb~~ :;~~g:i~in~zetünk ~l'ielőbbi Íelálli-

\:s~teseg :z ~ ~~!ulátók legyünk? Nem, semmies:tr~f!. 
tasavai sz._m en .. k . t GYOJA veze oRe~ 
sem jelenti ezt Sőt nekun ·, nun a , rl~den komoly'' 

énel{ ki ·l{en hangsulyoznunk, hog~ ~ . . , , ,, 
~ ' r ' elhárítottunl{ célunk elélésének az utJabol, ~~~ 
<l~mdal;\ t. k abban, hogy még ebben az, eszten_ 
btzonyosak .vagyu! , , erészek Nyugdíjintéz-etének az 
dőben leralquk a t:xyog)SZ 

alapját 1 
tk~ erniste-Abb:ll, :=!.mit itt most elmondot un ' ·ua n 

mindene.setre elég világos':\n min· 
jes irészlete~séggel de ""k""d's'nel{ ellJv.ult 
denki előtt tisztán áll a. GYOJA ~u ~ el~ végefel{> 
három esztendeje. Most\ hog' megbizadta;;ud~ ~ 'ldozat 

.. k h teljes o aa assa , a ~ jár ki }{!:ll jeleutenun , ogy l l d t t el 
' --1 ttel · ekeztünk azt " fe a a 0 · ~ készséggel és becsu e Igy •·"tt. há· 

, zerészMrsadalom eze 0 
végezni, amelvet a gyog;\-S · d 

1 
hogy nehéz 

, kb" tt Meg kell mon anun {. 
rom évvel ran IZO " :.. • • • h' ' ekkel f-g 

, • olt inflációval, pohbka'l llt.e ezseg 
harom ev \ • , •t É en ezért ezen az uto.,_ i~ 
sul'lódáso'hkal sulyosbi va.. pp • ő BizottSág tagiai.· 
hálás ){ÖS'zÖnetet mondunl{ az In~z . d· knttk akik 
n[lk minden munlmtársunklnak cs (llHll azo 't -égÜ~{r"' 
mu~kánk elvégzésében bármilyen módon se.gl s : '" 

voltat{ 

Tichler János 
ezek a költségei{ meglehetösen magasak nea'! a ~at~Ju 

• t • ·sadalrnnt seg1 esre --, f o-iuk a. gyógyszeresz ar ., 
es nem 

0
e.J • ~ • •. • 1 • r a kérni Ezt Gyogyszerészeti illefó1eg a fenntartásra való hozzaJarn as , . 

b . er·edetilecr is tervbevettü-k még akkor, amL azon an mar · b 

kor az útthon Iétesitése is csak ~e~:t:::~áv.a-1 Impcso-
D gyanugy, ahogy az otthon e - - , . 

latosan fer·de hirek forogtak l{özszájon, besd·,e:II{, ~~~~ 
. d"t'nte? zetünk Iétesitése körül is aggo a .mas 

nJug lJ , ·Tk hogv a 
h n t ak Egyesek talan ugy 'e l , . hangok a _a szan .. 

1
, , e t a }{ét· 

GYOJA vezetósl§ge neJ.n szorgalmazza e egge z -· 
J• ·t·s Ez azonban nem dést é3 ez~rt késik a meg, a OSI a . 

k p Q~ pi ré r u 
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Junlus 30.-i taggyűlésünk 
- Gerll Miklós felszólalasa 

4 C 3 

amelyet most 7 éve Horthy Magyarországa oly otvul 
rnegtámadott, VMsó /tehát a békét aelenti, a béke pe .. 
dig a munkát Dolgozzunk mi is, hogy előbbre vigyük 
népi demokl'áciánk felemelkedését .. 

Május 3~i taggyÜlésünkön vázoltam az elmult 3 esz_ 
tendő Szakszervezeti életét, ránl)utatva azokra a hibák
ra~ amelyek fennáliottak ét; megbénították az alkotó 
munkát" Azt mondbm al{kor, hogy e hibákat Idértékel
ve, azokból okulnunk és tanulnunk kell, hogy kiküszö. 
böljük a szakszervezet életlébó-1 .. Két hónap telt ei azóta 
és két hónap óta dolgozik az uj vezetőség. Hogy ezen 
idő alatt mit végeztünk, arról Hartmann titká}' elvtárs 
és a vezetőség t.öbbi tagjai fognak beszámolni, s ti fog_ 
játok lelbirálni, hogy a vezefőség m~egteszLe a köteles
sé,g-ét a tagsággal szemben . U gy a titkári jelentéshez, 
mint a többi beszámolóhoz szóljatok hozzá és gyakorOI
játol{ az épitő ktitika jogát, mely~t ugy a !Mag_}~ar DoL 
gozól{ Pártja, miut a szakszelvezet a legkomolyabban 
értékel, mert a kiiti·ka és w:-: önkritika a munl{áspártQk 
leg-élesebb fegyvere. 

- Gergely Miklós felszólalása -
Mosti tör-ténhetett ·meg először, hogy itt állhafok az 

elvtársak szine előtt A multban ez azért nem történ
hetet-t meg, mert szakszervezetünk ugy müködött, hogy 
nekünk vidékieknek felszólalni nem volt érdemes .. Tud~ 
niillik ~zt tapasztalfuk, h-ogy ·a multban nemliétezö sze· 
mélyek voltunk, azonban ~1-:d.st örömme~ kell megálla
pitanom~ hogy nem a régi t-öbbé a Sza-ksz-ervezet

1 
nem 

a torzsa.Ikodások vágJ·a füti', hanem a közösség ér·de_ 
keit képviseli. Ebbó1 az alkalomból ör-ömmel üd~özlön' 
a szegedi szakszervezet nevében a budapesti szakszer~ 
vezetet, 

Beszámolok, hogy mit végeztünli Szegeden.. 
A szakszel vezet közvetlen ül a felszabadulás után 

alaknit meg a Jegsiralmasabb ~{ÖI'ülmé_nyek között. 
Szocialista öntudattal lmJeg kell vallanom, hogy a 
gyógyszerészeknél reakció-sabb társaság nincsen" Most 
l{épzeljél{ el: megalakitani egy sza.kszervezetet olyan 

társasággal, akih: Júulnyomó n$zben akkor kerülte!{ li~ 
az e,g-yetemról 

Mielött átadnám a szót Hartmann elvtársnak, egy 
pár fontos esemén;rró1 kell említést tennem: 

Elsősorban a Magyar Dolgozók Pártjánal{ első 
kongresszusáról emlékszem meg. Ez a. lmngresszus doL 
gozta ld Bs adta ld a Magyar Dolgozók Pártjának uj 
programmját, anrely irányt mutat és meghatározza: mi a 
teendőnk és hog:ran kelJ dolgoznunk. IDe kiadta ez a 
kongress1zus :a szervez.eti SZJ8'bályzatot is, amely meg~ 
szabja, mit jelent párttagna-1{ l~nni. hogyan kell viseL 
kednünl{ és cselekednünk, hogy mélf.ók legyün}{ a Ma
gyar Dolgozók Pártjának tagis:ágára. 

A legutóbbi ltaggyülésünk alkalmával határozatt 
javaslat formájában csatlafmztunk az iskolák állrunosL 
tásához .. Azóta ez bekövetkezett és mérföldkövekkel ha-: 
ladtunl{ előre a kultur:a fejlődésében, hatalmas csapást 
in ér tünk a r eakció'r a, - .erősítettük népi demo lu á cián
kat. 

Meg kelJ emléi{eznünl{ an-ól a nagy eseményr·ől, 
hogy a Szovjetunió nagylelküen elengedte jóvátételi 
tartozásunk 50 százalé-kát és ezzel felméJhetetlen len~ 
dülettel ·vitte előre hárontéve.·~- tervünket, ip-a.ri és gaz
dasági felemelkedésünl{ef, igy hozzájárult a dolg:ozó 
maglal hép életszimonalána]{ emeléséhez 

Nem mulaszthatom el hogy meg ne emlékezzeuli két 
nagyon font-os időpontról: a j unius 22-i és a ~unius 27 _i 

évfordulóról Most 'rf esztendeje annak. hogy a fasiszta 
Németorszá·g minden hadüzenet nélkül megtámadta a. 
Szovje.tuniót és megkezdte ellene a világtörténelem leg
ocsmányabb és egyben «ewnag-yobb offenziváját.. Nem 
akarok a politikai ármánykodásról és politikai miaffiák~ 
ról beszélni, ami az imperialisták részéról megnyilvá_ 
nult, csupán arr-ól emlékszem meg, ho!Q-' a szovjet hon_ 
védő háborunak - núnt Sztálin mondotta ·- nemcsak 
a fa~dszta csapatok tmegsemmisítése és kiűzése volt a 
célja, hanem a német illisisZita iga alatt. sínylődö euró~ 
fJ{Ji népek megsemmisit-éBe lés felszabadítása. Épnen ezért 
ebböJ. az alkalomból örök hálával kell megem~ékeznünk 
a dicső VOrös HadseregTől és a-nnak vezetöjéröl, Sztálin 
elvtár sr ól" 

Utóljára még meg kell emléJ{eznen;j a varsói érte .. 
kezletró1, amely a legutóbbi napokban zajlott le. Ezt az 
étíekezletet tulajdonképpen béke_értekeletnel\ is nevez_ 
hetnők, mert ot-t teremtették meg a világbéke feltéte
leit, E békeértekezlet központjában :az a Szovjetunió iill, 

öt·ömme} számolhatok be, hogy silietrüit ~zt a 

munkát elvégezni UgJ tsiikerült elvégezni, hogy a leg
ifjabb genrrációt kapcsoltuk be a !l'un){ába és a fasisz_ 
ta eg;,:etemi hallgatókl:ft is sikerült átnyergelni és átké .. 
pezni. hogy a népi demolu·áciának hasznos tagjai Je~ 
gyenek Engedjék meg, hogy a további beszámoJóm 
sor·án elm-eHözzem azt ía sok Iiüzdelmet, amit nel{ünk 
folytaúni kelletf. lés csak a legutóbbi idó1{ben történtek_ 
'l·öl számoljak be. 

Május l-én sikeiült. megBzerveznem; hogy a S'zaJr. 
szervezet teljes egészében kivonult,, ehhez csatlakozta!{ 
a gyógyszert:árt.ula:idonosok is. Mer-t eitekintve a mate_ 
liális silwt.. fenntadijuk a kapcsolatot a gyógySZertár~ 
tulajdonosokital is1, kivév-e a q.sebet • 

Az oktatást' most rövides-en wegke7..d.iük, A szemi
náriumot tagiaink szép számmal látogatják A szemL 
nárium kéf', síkon mozo~: l párt si'kon, 2 ~nost indul 
meg szakszervezeti -vonalon A célun){ az, hogv ezt n 
reakciós társa.ságot :teljesen és egéSzében :átállif.sul{ a 
népi demokr á eia sz-ell~mében. 

Most pedig a vidéki kartál'Sa.Irnak az volna az 
óhajuk, hogy a pesti szakszervezettel a legmeleg-eth 
kont'aktust tartsuk fenn és kér·em a vezeMséget, hogy 
ezt .tegye lehetövé. Mert vannak olyan problémák. 
ameb'eki'e nem tudunf{ feletet adni mrert nem '\ a~yunk 
t-ájékozó-ch a Arról van szó tulajdonképen, hogy ~ni a 
szaksz··r\'ezet.nek az elgondolása Előadódtak e2:etek, 
amikor nem tudtam lélemém·t. nyilvánitant mert hellll 
ismertem a sza){szervezet álláspontját. tEs amikor ez 
irányban irtanll a régi vezetőségnek választ nem kap
tam .. tAna kérem a vezetőséget, hla a. jövó'ben hasonlÓ' 
esetben fordulunk a Kartársakhoz, ugy leJrJ-·enek szL 
ve-sek bennünket levélben vagy telefonon ~rtesíteni. 

Van e!!Y néhány probléma, amit fel óhajt{)}{ vetni: 
az eJ:5ő és legfontosabb. laz egyetemi ifju.,:ág elhelyez-· 
kedése, mégpedig gyakornoknak A helyzet az hogy a 
gyakornokok köt-elező eg~·éyes idejüket :nem, képesek 
eltölt{'.ni, me.rt ha el is töltik, papiron tör-té-nik ez. Van_ 
nagy egyes jólelkü tulajdonosok, akik bejelentik a gya· 

; l 
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lmrnokokat, de ne:tn ífoglalkoztatják Ké.rjük hatél_w-ny 
intézkedésüket, meit a g;yakornok. ha kib:erül az életbe. 

nem tud twmmit .. 
2. A tandíj-ügy .. Az egyetenü hallgató ha beiratl~:o

lik~ ki kell töl~nie egy ·nyomtatvánlt, /ho~Q· mennyi a 
Iröimunka\áltság. A kollelrtiv szerződés szerint. nálunk 
15-16 nap. A helyzet az, hog,\: Szegeden én fizetem u 
legtöbb tandíjat Én többet fizetek a gsennekeim után. 
mint (a tulajdonosok Ez tarthat.at~ian )állapot .. mert fL 
zetésem legnagyobb részét a tandíjra és la szigorlatdijra 
költ-öm .. 

3., :Amikor a közületeknél egy betöltendő állás van. 
akkor a vidéh:iek csak késöbb Itudnak róla. Ana kérem 
a vezetöséget, hogy a közületek hirdessék meg a pályá
zatokat a szaklaJtokban !vagy más uton, hogy mi is ideM 
jében tudomást szerezzünl{ róla Igy megtudjuk lega.M 
láb b, hogy hol van ol~ an !állás, a.mi nekünk m:~gfeleiő. 
Eiog;\ ciVil patikáhól állaJPÚ. pat.il{ába is jusson ,,alald 

közülünk 
4 A labm:áns_kérdés Az öreg laboránsok, akik 

35--•40 éve \'annak a pályán, s9ha semmiféle anya·gi 
vagy erkölcsi elismerésben nem részesülnek Ez, c"a.k 
lecsökkenti a ikartársa){ ambicióját A szakszervezet 
hasson oda, hogy ezeknek a kartársaknak érdemeit ugy 
anyagilag, mint er·h:ölcsileg lméJtassuk 

Ismételten l{éretu a budapesti szakszerV'eZetet, hogy 
tartSa· fenn a vidékhel a kontal{tust és' legyen segitsé
günkre, hogy .a népi demokr áciát, mi vid-ékiek is, 'tel,ies 
hittel épithessük, 

- Bmlassa Sándor felszólalása -
Be.ielentem a tnqguü!ésnek, hog11 e Gl/Ó.IJJ!

Bzerészek Jóléti Alrtpia "'ezetőséni taaiaina.l< 
mandátuma lejárt é.s u1ahb iluírom évre a. kö
vetkező kartá.rsakat jelöltük· 

dr. Losoncz;1 Györrm. 1slnök 
Haraszti. Sándor, titkár 

Gyója intéző bizatsági tagok' 
Agoston Elvirn. 
H artmann Tivadar, 
Kun Ferenc, 
Nagy La;iosné, 
Székely l•enő 

A szakszervezet vezetőséqe átírt a Nép;))_ 
/.éti, Miniszter ~lvttirsnalc, 'hogy a Tudo-rnány 
E: gyetem részér ől leér iük · 

dr 8chulek E!e1nér ern1 "'i. r ~anM, 
dr. Végh- Antal e1111 előadó t·antir, 

A minisztér-iurn részéről.: 
Hatvani Béla. 
Nánási ,sándor 

beküldését a Gyó.ia intéző-biz.ottsánába 
Mikor ezt tisztelettel be jelentem, w ra ké 

rem a kartársakat, [hogy fogadják el a ielölé
sslcet .. Jlangsulyozni kivánorn, h0.Q1J a sz·akszer-
1lezet vezetősége a jelöléseket eg?Jhangulary hoz
tcr -- A taggyülésen résztvett kartársak a je
lölést egylwngulag elfogadják 

- Sziklai Béla felszólalása 
Amikor bej,elen~.em, hogy a szakszel vezet 

kebelében a gyógyszertári dolgoz6k s•.á;má1:1 
szeminárium indul meg,, •engedjélk me<r- hogy 
egy pár g~ndcJatot ehhez még hozzáfüzzek 

A szakszervezetnek és a itagságnak ils, az 
~rdekvéde'em mellel:t, rendkivűl fantos fe1adata 
a szeQ:emi ni~/Ó en1elése és á1rtnlába:n annak mü .. 
velés'. A szakszmvezetelk ezt a munkát á~talá
ba•r elég komÓly sikerr el végezték Ez nem 
mondha,tó el amnbarr1 a mi szakosztályunkróL 
Ezt a héza,grr~ótló munkák a.karja a v-sze~őség 
kipótc Ini a szak.-s·ze:tvez:eti .::z€1!11.ináiiUn1ok m:eg~ 
inditásá:val A svaks~ervezetnék ez a szem' ná
riuma _ és nr1nt minden S7Bn1in8)Iiun1- _a leg
jobban bevált módsz~r a ~anulá;sra. Ha nem ig 
valami magas fokon, de meg,tantja ha1hatóit 
a ma,rxisb-leninista ideológia olyan mértékü 
eJ"ajátitásám, ho1gy mélitó dol?;ozója lehessen a 
nép\ demokráciának éS mesz<Jbbmenően a szo
c' aii.sh tá rsadal omnak. Kedves elviláirsak, ene 
a iSZeinináriumra ne jöjjön senki olyan, aki a 
heti 1-1 és fél órárt kényszeredetten nkar5a 
nceghallgatni, de jöjjön mind"nki, aki átkrzi 
annaJk fontosaá~át... hogy a népi élemolwici~
nak é,s n1essz-ebbmenöen a .sz1ocia1ivmusnak ~ 
mi egész munkaközös;ségünkne1c csak ngv lehet 
hasznos tag:ia if::s- j-ó munká.:1a, ha In·.P~q;fele1 ő ideo
~ógiai képzettséggel I'endelkezilk Nem ;ekm·ok 
sokat be.szé1ni errő·! a 'kérdés,röl, mert többé-ke
vésbé mindm"ki Tisztáham van ennek fontossá
gávaL 

A mostani per.spektiv>:ík. am'ket az uj tör
vé11Y előtt_üm(k I11'egmvitt, amilko-r nemcsak arról 
v a n sz.ó hogy a gyó,o:yszenész szaktársak és a 
gyógys 'ertári doLgozók ma:gra,sl11bb &letnivól1oz 
jussanak és a mm~kanélkül~séget elkerüljék ha
nem mr ól is szó van, hogv ennek a helyzetnek 
ikö~vetke 7t:éhe11 n1;ndazon áJlásdk .. a1melyek őrhe
lve' az ec.ész néni demokráciának. olvan sr.ak
társ;akka1 és dolgo~ókka[ töltessen o!k be .akik 
nél garancia a szB>'ktuélás É<il a rátermettségell 
kivül 'aZ ideológiai képzet.tség és ezzel kapcso
laiibm a poliroDkai nwg!biz,ha:t.óság is bh1to~itva 
van A m1~li vel.ető~éq a ha:ng-ozts+.ot.t S''71akma1 
tudáson és általános képzettsé(\'Bn tul, a legn!\
gyobb hangsn1yt erre a kérdésre te·;zi. Tehát. 
mindaz,cU\: -a ka~rtárS'B!k, o:t1dk a demokdidának 
epitö ta,gia.i és a sml(mának jó képvise.\ői likar
lllak lenni, trurtsák l'egfonto.;;abb köte1es3égük
nek azt, ho_g_:,y önké11ih~,~c11. j,ó szivvel vegyentik 
réezrt a szemin:?riumi órákon ~épezzék :maq;u
kat. amelyek lehetövé !tsszik. hogy vezető •srere
PBt töltseneik be .1 demokráciábtan 1\'\;erit csak 
meo;fele'ő ideo] &Q-~a i képzéts.égge1 és a marxis
ta-[en'nista, tanokat 'ismerő ka1rtársak tudnak a; 
r.1éni de-n1okráciában éS mec:;sz.e,bbm·enőem a szo
da1'sta tá.rsadalcmban épitö-dolgozékká válni-

- Péresi L. István felszólalása -
Köszönetet mond a. vezetőségnek a segédetó'k nevé

lJ _>n ezért a nivós taggyiiléséJt A szegedi elvtárs w.eg_ 
teÚe helyettem az észrevételt a laboránsokra vonatko
zó'ag, ami neliünk, rrégi dolgozólmak fájó seb, És csak 
aúrt n~m hi"duk fel e.ddig a gyógJszerésztársadalonr 
figyt>Jmét enf, mert furcsának tartottuk lolna, hogy 
ma~unk tegyül{ ezt meg. Az idősebb gyógyszerészek 
tudják ,hogJ ~llil)'en nehéz munkában töltöttük el éj--: 

jel-nappal a laboráns szolgálatot, Ez nem akar :Szemre-

ltihekdik a W-69-fl&rzeti,.rz-két. 
~eevo.t;'ue a 9-'IÓ-9-fl&tzecé&u tudtJm6nf1. 
t,sae a f}iJGfjfl~tzecúz-Htueeutn. 

tltJ~iá.k .b ~.s.rze a kiá.ttitá.6- Q.hfjQf-á.t. 

J(.é~rz,iíi.fűhk! 

.~--------------·------------luínj-ás !.enni, meit Gető 1elvtárs beszédéből arra kö-
Htkeztetek, hogy ez.t a séielmet ki fogják küszöbö ni. 
.Maga"'nak ~artom jutalmazás szempontJ":ából k" 
b it"ltö'tt a mun a. 
an e o 50 éves korhai·árt, rne1t f- 'k · -. , , . a tzt at munkas 

l'llkan eu ei•:a. 70 esztendős kort, ,ezért az a javastartom 
hogy a munkaban eltöltöt.t időt 30-40 évre állapitsál; 
meg .. 

l 

- Kovács llndor felszólalása _ 
Öiömel veszem tudomásul? hogy szaks~zervezetünk 

vezetősége 2 hónap alatt teliintélyben In.egnövekedH; 

igen ered.mépyes nwnl{át (fejt kL A gyakornokok Ügyé: 

ben .. f~~hivo~ a vezetőség figyeimét ana, hogy_ amikor 
a kozuletesités felé haladunk, nem Szabad, hogy be

h!Jn.rt szemmel menjünk el am,ellett hog a 1 ·· ··1 t-' J' {0ZUet 
g)'ógy:szedárak ne tartsana.k gyakornokOt. Tudju!{, 

hogy, a jövőben még fontosabb lesz a l{özületi gyógy _ 

szertátp,k szerepe és éppen ezért azt javasolarn hogv 
leg kl'. '-yene epeseket !abban az irányban, hogy a }{özüle.. 
teir a j" "b lk 1 · ~vo en Ja amazzanak gya:kornokolrat, Nem ré,-
gen·;. alan 2-3 hónap előtti jelent meg az állami stá_ 

tuszba való sor·olása a gyógj-szerészeknek. Azt kellett 

tapaszta}nom, hogy 2-3 fizetési osztállyai lejjebb van

nak a gyógyszerészelio mint az orvosok (A multb ~ 
·u . ·-szo amti tudomásul vettük lMa azo:qban kell ho , 

annyi önér·zetünk le h . ' gJ , , ~ gyen, ogy a szali'szervezet teljes 
sulyaval utoJa.g lépjen közbe a jóvátételélt Mert ha 

~l~nyugszunl{ abba? hogy egy gyógyszerész 2----(3 fize~ 
test osztállyai lejjebb kerüljön, mint egy orvos akko! 
meg is érdemeljük N · ' . ' agyon ke,r·em ugy a vezetőséget 
mmt a s k "t't • se it , .. za saJ o [s, hogy ebben az irányban legyen 

g segunlu:e.. Ugyanez a helyzet ;a }{özületek:nél is 
Nag "'l t . . Jon JO udJuk, hogy a kollektiV' szerződés !megvál 
toztatásár'ól nem 1 h t b • . · , e e eszehn. azonban a jövóben 
legalab~ :ann;yi. fizetést kell kapnia egy gyógyszerészl
nek lllint eg ' OTI , , J onosnak Mert egr orvos aki 4 
orát tölt - . · ' el az OTI betegeinek kezelésével, feltétlenül 
kevesebb mnuk •t f 'l ki • , a el . es sem~nivel sem végez felelős. 
segteljesebb mmikát.? miint fegy g)'úgyszerész Az OT!' 

o~vos vállalhat még máshol is állást Kérem a vezető 
seget hogy . -.. , ' vegye ezt figyelembe az uj kollektiv szer_ 
zodes megkötésénél. 

Han;;Gt kell hdnom azoknak a panaszoknak, ame. 

Ly _.ke~ az iétintettek nem ta.rtanak ildomosnak saját ma .. 

guk Sz,Ólátenni. Tehát mint érdektelen L' l l " ' mvom . e a veze_ 
toség figyeimét an a, hogy- az egyies k.özülete'Jul'l .c naM 
~,:on sok f:nunl1át Itivánnak az alkahnazottt-aktól? sokkal 

tobbet, mint a magáng,yógyszertárakban .. Ezzel nem 

akarom :a magángyógyszel'tárakat védeni, CSUi)Úin fáj

d~lmasan étint, mikor a közülethen dolgozó gyÓgJ"SzerM 

tal'i kollégálí panaszkodnak Ennek megoldása nagyon 

egyszei"ü lenne: több gyógyszerészt kellene alkal-n1Jaz;ni 
és aldmr megszünik a panaszt, 

. Még egy dologra felliivom a vezetős,6g figyeimét -

ttt is érdektelenüL A imilektiv szerződéS megenged bi

z~nyo~ ldemelést .. !lasson oda a sza){szetvezet, hogy a kÖ
zuletel{beu dolgozo kartársak közül azolrnak akik tud' 
suidmi t · ' a_ ~ maga ·aitasuklml meg-érdemlik ezrt la kiemel, t 
ne csak pap· f . ' es' . .. , . , u Ol' ma maia-d] on, hanem t~nylegesen meg 
~s tozt.én]ek, inert ez nen:,;csak erkölcsi. hanem anyag· 
JUttatással is jár~ 

1 

- Bordács imre felszólalása 
Nemcsal{ a 'tandij fájó pontunk h . d"· . , anem az ,~,gJch 

t~ak IS, Az egyetemi tankönyvek olyan _drágák. h~gy 
szmte megfizethetetlenek · ' 
, A gya:Jmrnokokkal kapcsolatban: a milsodévesek 
es az elsőévesek nivója között nagy kü·r· b • · d, . _ 1 on se g van a 
maso evesel{ }.árára,. Patikába kerülnek ahol keveset 
f~glalkoznak lelük elméleti alapon Ezt ~gy lehene át 
hidaini hs ,' t• k ". , ' -' a g.J ogyszer ara at e;llenonz;.nek íh 
~_Yakotnolmkat elméleti kérdésekkel is fo~Ialk:~'~a.t~ 
]ak-e, nehogy teljesen kiessenel{ az elméleti dolgol{ból 

- Gergely Julia felszólalása 
A taggyüléBen elhangzott ho ; , 

szertári ~egédsze 'l t ' .. gy a O< ogy-. , me yze egvenlo ntunknttirsr< 
n OYO.f!J!,.Szeresznek Ezér t köszönetet mondok · 
vezetosegnek., Az utóbbi időben észrevettü~' 
hogy a patrka,ban a t)egédszemélyzet hel t ' 
rnema"ult Tobbet tö-1 ődnek velünk yze e 

jeg ~s!:emiruiriurnr a vorwtkozóhg az a rneg
. Y t ,11;' ho.gv n.erncsak annak kell sz. ·erniná-

nunw vegemr ak t.. . ,. 'fl.i h · ·~ ' r veze o pozrc Jba a/car jut-
' anem 111Jt,nden olyan tagrw'- ,_. les . . ve t p - · "" . '-"U,.·/[,, atV~ a sza zerM 

1 é;ees;J e} et elfogadya és n demwkrácia lceny.e. 
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tifJ.6~fl4rze.eé~rzek 
Cehte.h&.r;iuma. 

Sedyletta tabletta 
30x0 015 
Szabadon rendelhető : OTI ·
MABI _ MAV _ Szasa-
Dobbi stb. 

Podmoniczky 
Budapest VI 

gyógyszertár 
Telefon: 120-201. 

do7!8Jtels mtllL'Ici.biil és S"E1gi1tsen ~ivel éppen tud 
1848. centenál iumwban." a magyar gyógyszerész
hét és kiállítás sikerét előmozditarrJ;i Mtben tu 
dok én segiteni? - gond<:!lod kartaJC>an;. Ime, 
elősaro:ok néllány mód!ozn,tot, brztosan re>1Jt ve
szel v,aJal!nelyikben 

[11 ozdítsd elő rnunkaJvelyeden az érdeklő
dést és részvételt a centenáris-hét kuillit&;i 
anyagdnak összegyüjtésébfJ'n és az el~ad&3okhoz 
akár rnint előadó a/cár nnnt hallgató.. . 

Vegyük rá a rnunloáadót és m;u;:kaldrsa
kat, hogy a kidllit&3ra - esetleg. késobb- az 
cutornányo?.Xí nevének feltuntetése rn~Uett, a 
muzeum céljaira - küldJenek be az Egy~ternt 
Gyógyszerészeü Intézetbe (Bud;:tpest, Hogyes 
l!Jndre-u 7.) régi vagy 7ellern~o neves. gyogy .. 
szerészi személyes vonatkoZ<UJu . . edenyekei, 
könyveket, eszközöket, jelszere/im targyakat, ~ 
fényképe/cet, iratokat, leveleket, •recepte_/c~t,_ UJ
sá,g vagy egyéb mkkeket, melyek a kw,_lltt&;on 
méltóképen képmselrk a • ![}yogy~zerf'!zt, a 
g-yógyszerészi munkát, a gyogyszeres~tet.. 

Felhtvunk minden vidéke karársat, akik 
gyógysze; készitmények 1előáUítás~val, gyógy 
növenyek terrnesztésével, gyu]tesev.el, feldolg~-
z&3ával, Mrnti különbeges munkak,orml; mz~ya .. 
latokkrxl foglalkoznak, hogy ezekr ol alm~, _klil.lft~ 
táJ;i nyersanyagot, tétlcészthrwnyt,. e~oaUztam 
szakaszokat, a/cár fényképeket, tabwzatokat, 
vagy rövid beszá,nw<jót statisztikat adatokkal, 
mietdbb beküldeni szzveskedjenek A '/!'~.agyar· 
gyogyszerészt ntunka. tr_;ljes,fm~nyét, munkate:
rületeit kivánjuk a mlag ete tarnt.! 

A oentená,ris-héten a délelőtti ó,rákba~, d~j· 
mentes továbbképző előad&;ok lesznek. Deluwn 
1l.etve a koraesti órákbwn tudományos és szo--
ciológi.ai vilá,gnézeti ~Wadá,sohd h;aJllmtnak u 
jelentkezők. A tudarnanyos eload&;ok ~zakon 
k&nt egy.egy napra csopor~ositv'! ~5---:-30 "'lJ"3~C 
időtartamuak a szociológrat mhlgnezett eloadá--" 
sok ideje 20 '!Perc lesz. }Mi~n egyes előadá,~ 
után hozzászólás nak, ker chezesnek, esetleg sze
rényebb vitának ÚJ helye lesz 

Felkérjüleo kar társainkat.: jelentkezzenek,' 
hogy milyen tárgyu előadásokat kivá,nnak ,~1--
gatni, esetleg 1tartani. Ez utóbbi esetben kérJuk 
az eWad&3 előzetes közlését is Főként a gyakor lá 
gyiógyszerészek kör6ből várjuk a j~l~tkez~sc;
/cet, elsősor ban az 0 igényeiket ktvanJUk kr.ele
giteni 

Gyüjtsük össze főként az 1848-ra vonatko
zó oyógyszerészi relikviákat/ 

A vidékről jeljövő lka.rtársak elhelyezésé
ről is goudoskod&3 történik .. I11inél kisebb anya
gi megterheléssel, mennél számosabb ré~ztv~
vőre számítunk Addig rniuden elgondol&3t es 
észrevételt, hozz&3zól&3t őrön,rnel és épitő szán
dékkal kérünk és ifoga.dunk. A siker nem 'l!'r.a"' 

radhat el. 
Dr. H. 
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Taggyűlés 
Julilis 22.-én, c-ü őr ökön d .. u. ~ órakor 8 Dohány-utca 76. sz. alatti 
nagyteremben, Targya: az l!i gyógyszerészeti törvény és a gyógy. 
szertári jogositványok. ·· · 

A n é ma p á l y a 
~ Székely lenő :elszolalása 

A jól szer loesztett szakszervezeti lapnak, 
mely szükségszerüen JSzaklap is, quirom elenged
Jw,etten feltétele va.n.: 

Az első a hel),,Jsen megválasztott vezetőség. 
Nerncsak együttesen, hanern egyénenként is, 
külön, annak minden tagja. Szükebb körben ők 
szabják meg; az ő rnagatart&;uk határozza meg 
a szaklap szenernét- Figyeljük 1n1eg : !w. eg y 
szukszervezeti lap megalkuvó, letér az osztály
harc ut.iMól, ak/cm rendszerint a vezetőség ntü
ködésében kell a --hibát keresni .. A jól szerioesz
tett szakszer·vezeti lap nemcsak támogatója, de 
tükreis annak ,a teTvnek, antelyet a vezetőség 
a tagság érdekében ~neg akar valósítani. 

A második feltétele tehát a f:ó szakszerve
zeti lapnak - maga a tagság U gyanugy, rmint 
a vezetőség itt sem csak együttesen, hanem, 
egyenként, k ü l ö n - k ü l ö n egy szakosztiLly 
núnden egyes tagJa Mert igaz ugywn, hogy a 
jó szakszervezeti lap vezet és irányit !is, de 
nem vonathozhatik el, főként pedig není for
dulhat szembe a tagság egyetemes érdekeivel. 
De ez a gyakor latb·an csak ugy valósithatá 
meg, ha a ta.gság tevékengen résztvesz a szak
lap életében Azt is mondhatnók alakitsun/o 
vagy szeTvezzünk meg egy olyan rn u n k a -
k ö z ö s s é g e t, mely összehozza és egye-

. siti rnindazokat a dolgozókat, akik magukévá 
teszik és ki is memek állni a közösség célkitü-
zéseiért. , , 

1 

: • 

Szaklapunk első számában azt ir-tuk., "ez 
a lap a tiétek.!" De nern elég és nincs szociális 
hatóereje egy olyan jelrnondatnak, mely nern 
sorakoztat fel rnaga mögött egy nagy a ma
gyar gyógyszerészet sorskérdéseiben együttmü· 
ködó és egyetakar ó tömeget .. li1 ert ez a ,lap csak 
ugy les.z vatóban a tiétek, ha ti is közremüköd
tök a sa)<Ít so> so tok kW.lakításá,ban. Az uj 
gyógyszerészeti törvény megjelent.. Az egyes 
paragrafusokat azonban csak az egész szak= 
erkölcsi hitele és szaeidlis 'l!'r.agatartása emelheti 
valóban belső és ör ökéletü IJ;örvényer őre Ti 
vagytok a för·vény végrehajtói lA ti munkátok, 
a hivatásotok szeretete 

A szaklap is csak üres /cer et nélkületek .. ÉS 
most rá kell rnutatnunk ar-ra., hogy ez a majd
nem kétéves szaklap hány problémái vetett 
fel, hányszor SZÓlitotta fel a tagságot szinval .. 
l<isra. lA pálya nem válaszolt 

Talán egyedm éppen a gyógyszerészi jog. 

reform kérdésében lépett ki a tagság hírhedt 
elefántcsont-:tornyából De itt na,gy tétre ment 
~c Juick Mert a szinjalak mögött gyakmn nem
zedékek hadakoznak egymással -- eíőre és visz
,ozajeié Az ifjuság azonban, amelynele ]övőic 
fo1 ,q ott kockán, - hallgatott. 

Ez a néma pálya mindig 'akkor tagadta meg, 
a, ny<Jt állásfoglalast, antikor egyetlen hittel 
kimondott szó utat ntutathatott volna 

Máskor is igy volt 18z? Régen is ennyire 
nm,qára hagyta a tagság a szaksajtót? E.z a 
né= pálya régen sem beszélt? 'Vagy azért nem 
sziÓl ma, mer t a negyvenes években ·& kelleténél 
többen rnegnyitatkoztak? 

A Nyugdijinté~t tervezetét is leközöltük 
és feltettük a kérdést. az önkéntes vagy a kö
telező tagság mellett foglalrwke állást? És eb
ben a valóban sorsdöntő kérdésben végre ez a 
néma pálya is szólasra jelentkezett De mintha. 
ez a csendes visszavonulasban élő pálya saját: 
magáról rrwndta volna el ítéletét: c&aknern ki
vétel nélkül mindenki a kötelező tagság mellett 
lírvelt, azt sürgette, követelte.. li1 eg is okoltálc, 
hogy ez a pálya csak azt vÚJzi keresztül, csak 
annak fekszik ne/ci, csak azt az épitőrnunkát se· 
giti elő__ a m t r e k ö t e l e z i Ic Meg is 
iósoltálc, hogy az önkéntes tagság egysz;erüen 
meg fogja szüntetni a rn6g meg sem született 
Nyugdijintézetet. 

Ez a néma' rpálya végre bevallotta, hogy hi
ába tárjuk ki előtte hasztalan kínálgatjuk 
szaklapunk lwsábiait, 'csak akkor tárulnak k1, 
ho. végre &aját érdekükben k é n y t e l e -
'" e k lesznek megszólalni.. Különben so/uL .. Le
gyen az oktatási reform, gyógyszerészi tovább
képzés, szakmunkás-tanfolyam, szeminár ium, V.. 
Magyar Gyógyszerkönyv, iluirornéves terv, ötle
tek a cenbená,riurni héthez, vélerrtények ar-ról, 
hogy .. milyen tartalommal töltsék rneg - önkénc 
tesen senki sem jelentkezett 

Ped<g niányzik o" tagság a szaksaJtóból 
Csak az ő áltand6 és szinte szer ves fe leniét ük 
hitelesitheti a szaklap ntindig szaeidlis irányvo. 
nalá.t, Pestről vagy vidékr ől. E~qyetlen szó vagy 
gondolat, ami biztat igazol és biztosit róla, 
hogy nem. állunk egyedül .. Hogy ez a néma pá
lya csak kényelemszeretetből áll félre, csak 
azért, rnert n•ern kötelezték rá Ahogyan a 
nyugdijintézeti tagsá(lot i.s csak kötelezőnek 
t'I,U}.ia elképzelni , , , 
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A harmadik feltétele a jól sz_&J<_esztet~ sz~---
· t. k . Hát igen ez hss.e kenyes es .: 

sa] o na . · · . · ' • -1 a szer keszto
héz kérdés M_ ert éppen nwgak.ro~"l "l o''ssze .. 

.. b. ·z .. k A szer es""o era . J r ol k. ell esze nun . . k b Z"l 's l·o~-, t k' be t ·ne e o e e " .. gyüJtik az anyago • >Se 1 e~. , • en ezért a 
záBzer kesztenek A szer kesztko e~ ~ppfeleWs vs" 
szaklap is - jhid, .ha ugy a a~JU k' .. "tt Ne;';; 

t " • • tagsag ozo s~ekötö a veze oseg es a , l'k ha a 
""gys·er a szer keszt.ő személy en mu 1 ' t" 
v " . · " lőtt h y ·a veze o
tagság nem veszi észre rdö e ' ~g t, oladott 
sé külön uton Mlad. Vagy a tagsag av • . 
l g t"ségtöl Ez azonban nmn lehet •cel E~. 

e a veze o · z d lgo 7 ik T>Br me
a szei·kesztö ilyenkor r·osszu o ,k. . .. liti 

,,.. t "k emberi sza mar, po -
szetesen a szer ~VVSZ 0 ,. ~b ' ,~ 7, irástuda.· sa 
ka· hitele és nem utolso 801 an az:<; c 1 

b ja ·rneg hogy ez la .i>Blkép_es Ind -;- ~nagy 
'ie"f:er'próbá~ megbirja-e az egesz tagsagok t' 
· É en ezért kér lek benneteket, sza. ~s.~ a-

PP · •t . .. eljetele a szaksa]bJra .. 
lyunk rninden 'trtg]a : /cug~· . 't k ze jbjjetek fel 
Ha valamit elgondolt o ' tr]a o . ' . l, 'tek 
a szer kesztöségbe, adiátok post<;L~·ok e::n]eszó 
t l t z fonkagyló't flrsz,en rovw : 
e a e~ .. . • · id"áll' anyagból a it 

HusbóZ·ver b oZ es megrs ? .0 • ~ lZ m • 
t 'l 'dik. Az UJ torveny ;;"'e e e. sorsotok Or'ma o ·· · 

ben kö "sség érdekében van rnondanv~aló-
Ha a ~o , t ondoltok Nem sz(Lm?t, 

~~~c d:~~~t~~J' J~ e'r::'i~l (L 1wngotok, rnintha vi~ 
" 'l 't k néphez H a ugywn(LZ G,szlernezrol sz o n;r- o. a . ' . , " 

1
nás 

'rncndiátolc, ismetelttek trzen, szazan egy 

t , B ''·e'tlenked]'etek, sürgessétek Vl.z intézke-u an. e"' . .. 'l "t le , .. d t 't ,_ . k t M 'r]'étek fel bu(L )a o es rom r se ew 
des e e · e ' · ·t tt 't · t tt "l ' t Uta t mclu a la•BJ e szo. 12 e -o e" meg az Ylz ' '· ,_ b 'l · 
váw.sztf(L. Kössétek o ss ze Csa"' esze ]en ez (L 

nénUL pálya • 't 7c 
. De mindig az egész szakrnát nezze e ·' on-

. dul]'atok el az egyesek felé.. Azt frgyelnanm ...... ek 
'ük hogy mi jó a. rnagyar kozegeszsegugY_n . 
1 ' ,_ t -1, ebben a ker,etben vegyuk eszre És csatv azu a:'"' . ,. . 
és elégítsülv Ici sa]M V(Lgyam~at, _ . .. , _ 

Ne feledjüle el, hogy ~;szagotepttunk _Ma. 
·unknak épitjük lA m~ er onk, h r tunk, a mt ~ko: 0
. • · '·-ratunk lhatm ozz(L meg ennek a szak zossegr afVU, 

mának -ct jövőjét is.. , 
Mí tudjuk ;hogy egyre többen vagytok, lá

tunk bennetek~t. Nő a t~b?'.U!"~· .. mely egyre 
komolyabb részt kér az UJJOOprtesbol.. , 

De ne h!1llgassunk tcvább . ~zó/.al]on meg 
. ez (L néma 1Jálya. Mert nnenk a sz(Lklap, 

;::g;~nknak ir]ulc És 1111,nlcánk cs(Lk ":gy lehet 
i az.án eredményes, ha kom/JLnak _a, V!1Óa~zfalak 
,/j tagság, a vezetőség és a szal~saJt? kozott Ha, 

, d. 1 , 'su"r'k rrúnden tolLVonasun/c a tag-
mtn en ,epe " ' , .. ' "l' t k 

- . ·d le 'b·"n to"rténtlc De t? se menetCu }e e sag er e e ~ ' t" · • 
l t he elo"l Ahogyan a veze oseg es a a su y os e r · · · · ,. · .. " t Ic 

l · .·t· ·· 1 o"zu"letelc nőtt ki ugy t1 28 JOJ]e e szacsa1 o 'lB c .. , , ' · ''l 
.. l bb vezetóségh·ez es r• szlllcsa.Jto wz, 

ko ze e a .. t.. _, . vámnic 
So leszor csak egy•etlen don o s:~>a b, , Ic, 

Hogy ezt a nérna pályát Ivégre szolasra l tr.JU . 

---------------------
Hasmenés megelőzésére és gyógyitására 

CYD ON IN 
sxáritott birsalmá + almapor 

Csecsemők, gyermekek és felnőttek kezelesére egyaránt alkalmas. 

Csomogolós : 
--·---· 

Beszerzési ár: fogyasztói ár: 

Ft. 10.80 Ft. 7,52 + 15% f. a, 50 g-os üvegben 

Dr. WANDER gyógyszer· és t~!'sxergyár rt 
Budapest, 10. Postafaok 7. 

, 
Refarátum a Gyógyszerésztudományi Ertesiifi 

legujabb számáról 
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D,. Végh AnúaJ! főtirt:lkári jel€ntése szere.. Oly szinesen ir a ,,Biosz"-[•ól, az "Éie.t"-
a folyóinit utolsó rejezereként szetepel ~ ről, a "latens életről"' la' növéll(Y'i horm<mokról, 

·~·~·~~éfd~e~nem la rangsorban. Hla a Cii<!k, llÖVényi I<YkOllS'zell!v és eJienszenvrőJ, Sitb, hogy 
," portréja sl!m'Zőjének, - a lap a "növényt8ln Carnil Fllama;rionja" elnevezést 

ewetl Végh Antailnak csak bosZi- kaplwtná. 
iUS&goo ok_c:Zitack volna. MÖink ruhogy az elllen is ' Frenyó adjunktus kiiv.áiló tuillományos mü· 
Ltalwzna, ha 1a f{lnyfuépe valalm ir~ a lap elejé- velője "' szakmájának, s rnint ilyen a "szaloma 

Az · egész beszámoJón végigvonul nagyj•ai" köztött van nyilvá.nibartvE~ Kulturá1t, 
jellemw igényte}enség és intenz1v leliki élete érd\Jke,;; biofizikai tUlliajdan· 

másokait mélltatva, saj~;t magát ságakra tesz őt fuépessé. 
Aki ismeri Végh A'nJ!;.allt, a je1entés Dr Molnár hlíbert "Vi"ineghamrozás 

v~~~k<>r wi:nte m;ugja 'előtt Iátja SZi"-.lllvte1<m, emulziós kemőcstöklblen .'1\,g 'etnuil!Ziókban" !eimen 
gunyoms, de minde:nikm a •tudiJrnán:v<é••ti itta a folyóittlat egyik feje7Je1Uéit, amely na,g!V 
t<lilluláséJ<t lelkesedő személyéit Érdekes swrgalom~a. ambicióra és lelk!ciSed!éSre valL 

csak munká.iáballl követője néhari' proL Egy doktm·i dissrtatio nivj),ján mowg Ugyan, 
''''"wr·ának WinkiemEik Jeillem, egyén;ségJe, is eddJi~~: isment egys~mü, dle erOOiményMrueik 

Brrct~biö' chr·e emlékootet RrEllllélhetőieg igimkező módszert alJoairrnaz aly területen, ahol 
r)J~::Jf~k· nemcs1)ik jehlernrzJő att:r1butumailban azt eddig nem használltáik; héza,<Dfó,tló. Célkiltü
el előd!eineik, aJz ernliibeAt pmfesmoro- zését, 'feladJat..át nontotsam te]jesiOO!Ite A kö-

rolt aJdattá~~ázatclk a •g'ylaikor'larti eletlben, am ebl 
tud!ományos lközveményei köwtt vi- ben a tárgyköriben dol.gozólmaik éJ<téloes utmn

at:ha'W,tlanul messee kilemel!wdilk dr·, Turi Pá,! tamást illetve er<'>dmé:nveket adnak 
M<~hyl,,J,,k obol ikimutaltá~a aethylaJikoho! Dr .. Király Ilon1a Klá;ra cl1kJce , A manna 
A 'köz:lemény 1'!2l<'ll1kemeti 1boos~ása, sti· vizsgálata", ismerteti. hogy a le'2)gvaik·cJribb ha

hivatott szaikiníra vaH. Az e!!'ész aikadié- mirsitása a krumpHcnkor m;iJY'em móodisz..er•elkkel 
nivón mozqg A tud\Jmá.nyos cikktől meg- nern mutrathrutió ki. Aj,ánlja ;ezek szorint, -' 

vetelhető 'tömör vi('ls:zlapilia.ntást vet ru~ edldirgi jobb e'l'járás hiján - a s""l1111V•ez,és ill'et,,e hl'l
viszont regyilk főérdJeme - cllen. misitás smnnywéséneik a 'kimuta~ását. Vazyi1s 

ig1en sok erőltetett témá.iu lközlemén111yeili a lkumplicukor kimutatását :köz:v<JbVle. a ~e1ggvaezen ismerlúetés nem ibeng· tul ra sa ját kodbb szennyezésé:<J'el, rg~irpsszel Érdekes lett 
leirásánalk mváJsára Meg :VaiTh az: volna megáJllapi~ani erzen r<Jakciló érrekenysé· 

A sa.iát kutató mumkálruwk lbü eredménye gét, Mondiuk, soromtc1s iki.sérlrllteik alani.ín a 
gmdag ismeretek tál'hálzában válogatha- krnmp1icwkor ilvetén való kimultfaithatósá gát 
srerző .. JeUemrz;ő a haltaillnlgs adaltha'limaz· eS'etleg egv@b I'OZ<Innvezlérseik nnellétt i,s és e?if; táb

a tudományos dkYI'gm1altokban szoká~os lázatban kaZIÖillli. Igy láltha1:t:uk vo-lna a kinm
~lál!a.t<Jt. nem az össz-er<edmé.nyeik közlésével tatás alsó- h2tárá1t Azcmban a eik1k lodatszrerüzé-

össze (minlt ez tí~tail'áiban szokáJs), h.<;- .get, tá!!Ylánatolt .. vizsgáhtti ,etrledmrényt n<:>m tar
ezeknek ·Elott' kis 1:ö11Eldlék1éit kilZ!Ii, minti t"_lmaz Vrzsgáiati mókl!azer pom~as es szabatc~ 

typusreakcik5kat. leírása csak eo-v van ben.ne _ az Eikikenté. a 
Minden követelmény megtaJMI!wtó Turi mannit sz.inreakciója.. - A közlernény hézag 
tudományos mnuká:iálblan, amit álltalában pól!ló - a lapban 

ilyen referátumtól elvárni' sz!Yktak A mód- Végül meg kell emH~enünk hOIW a köl
eredeti u.isooiü.ségg1e] javiibOO!t, egyszerü.hb, ~sönhatás é~ viszonyailisá,g reredménveként 

érzékenyebb ha auaiitati\ végezzük melyn\Jk: egyik old2lán a S7'31kmai pcJliibi'lffil l8,P 

; ~~~:relb~~ seg'its!lglével cruainltirotiv irs al.. tudománytárgvaláso: >iffil. mimek J'é'.'én a srzark-
11: A cikk minden adata. sora elárul· J,apna'k igen sok tudománvos cikke rés munka

ír)Sja •az i.smmiteltett p1obléma ailapos tár;>~a van. a szakma itudomá,nvos orl'!'anuma 
őie. alki föllényes biz.tonsággJail tárgyalja helyt adott a s'erk<'svtőbizotteági\Yan Haranai 

feldolgozott anyru~rot, s min<fun vonalbloo· Sándorna;'k és Szék6ly Jenőnek Megie1enr&;,üfk.. 
ismeri .. En•e mutat' a közel lwnninc iro- kel e helyen is azt n haladió srzJEJliTemet kénvise· 

forrásmunka. amire Mmaszkodik lik ami nekik ktöziS'merben saiátiuk. Azt a 
. Frenyó .A növények ·el':V'éni és tárSia- haladó sz:elrlemet .. <ami n.é1kü[ a tudománv el srn1 

életé"-ró1 irt Kevesen tud.iá'k ho;cy Feli- képzelhető Mert nem lehet csaik a tudomonv
név alatt ,,A fehér'ffiöpenyes rab· nak hailadnia 2Jk1kar. amikor körülött1e miJnden 

regénvt tilbb évvel ezelőtt ő ir· áll. vagy visszafleiJődik. Ez merev izol~lt me-
J!:z:enkhrül' · egyéb lktöny;ve is jelent már meg tafizikus és elavult felfoQ'fist jelent. A tudo. 

(Gsocláhtas természet stb) Ezen mánvos h&ladásn.alk a noHtilkai rabság a meg
tudornánvos isi11Bre1Jterjeszitő értéke ölője ami.nt .a'zt az elmult századokban nem 

Jekötő. élvezetes. csaknem. mondhat eg-v kirivó eset bizonvitotta. A P<YliltiJkali hala 
szépiTodalmi és regényes · dás a tudomány és civilliádó ál~ megter€il11· 



Etöl.iáróbun szeJetnék egy kérést u i;elen
lé'>őkhöz rintézni és felkérem Székely elvta?Sut, 
közölje le ezt a lupban 

Bizonyos izléstelenséget l~tok abba?: JW{I1: 
a tag eliön 'egy !taggyülés?e ~s a tagqyt~Ls le 
zártu elÍJtt elmegy Mi senk1t ne;''. ~enysze21: 
t"'''lc arm hoay el.iöi i ön, de ?nemt,elesem; s"'e~ 
"· ' · l· t ' h g·• ·u 1na1 •-t int h·utározotta·n ~z es e_e'f!'.• 0 "' ~ ~ 

... kk . az ülés rbefejezése előtt tavozzek 
?On) a m . · an hnq1J . Péresi eldá?snak tel]es·en !gaza v .. -. 
sokraUicc " munkábccn eltöltött 50 esztendat r;e 
·· t k~va·118a·gukat halasszák el 1950 .wnna? 
ez a • •· l " h· · él'es 1--ig, an~ig a magya-r nen~zet tLZ _~e so . a~ 0111 .. ,_ -_ 

te~vet vtgrehajtja. Ekkorra meg -ukar !ft u~~'·'t 
d,élcozni a dolgozók-at 'és az. 1 9SB-~s e e ~"·,0 
108 százalélcru aka? j-a emelm UpY erze?n,. ~-n!!y 
Péresi elvtárs az össz.es laboransok nevebv''• 
ehhez hozzájár·ul ' ' r. 01 

Sándor elvtarsam ,_a.vasl~t.ot. ~es;, ,:; 'f,i/ 
RaJtmann elvtá,Tsat emelni~ h "'~osetbo. vS 

tositsunk szántéi·ra f'5titlví·n .hz.et'3st , 
Én lcijelent·em, hoa1J Har.tmann eli•tu?S :wr:' 

faqadja el ezt 0, javaslatot, es mea ."ami ol" ~yo 
·'a anlól homt ezt paTtrnunkanak i nr t} a, 

za 1!e • - k' f' t tt rilllisa me?·t ebben a 'pillanatban ne '~· 'lZ·e s , ,._ .. ~ 

rwn és u_qy érzi, hogy el r;an,"kötelez~e ~ze1 t 't~ 
b ." ' . t rnell?tel a tagsag ot meg b zLt a ~~~ kOLmner , . ·t ·· ~r·p, ~r.< g ,_.. k'k relvéazésé1!el Ezér az os ''"J 
"a" mun " · · , "'t'" enlw szeretetét lcapjQ Lehet, hoqy ez rW•· .o' ~n." ;-
táJ·ozá.sa 'ennek a Jcéyif;ésnelc, d~ az en. rel:(;?~~ 

,. t. "s<?esséq 11W(fn1]1latkozott s,er '· som. szenn- az o '-'•v, _ • • · • . 

1 
, .. 

7 tete felér azznl a 800 fonnttal, ame.yet :rz os -
ó Ic' ára adnrinlc Hartmnnn elvtO?sunk-szes.s.._..rt a1 . - , l . ya-v 

le Valanút •vegYi.ink tudomasu . a mcrq ' 
ra . 't l k It Ma neV? szaksZm-·vezetek szellem~e 18 ·;- a-ll '1L .: . , . . p 

'· • "'le l . telefon vagy vtllcrmo_ sbltseae,,n~A rerJU , wgy . • t "Ic ' ne}n 
l - 'le 1neg mert ezzel megsm eno .a . 'LZCS.Se . , 

demokráciát. 1 1 • 't 
K , elvtárs n oyakornokok el w 1/ezese ov.acs ·· ·· ·· · h 1 • 't 's 

t tt "., , Mi h qyalw1·nakok el .e 'lnezes_e . e., 
e e .St:..OVr/,. · · ,J 1 t' tnk el 

lcépzését ilvetiien döntő léuések'e w a:oz .. "' 
Unkat :Mi is tu.di?Ck, hoQ?I "' nrszrtg tentle 

mag '. - • 'lc't .J' l 7t hnrm a tén egy csunuoJ d1'vat d.'I/VJ . 1«-L11f,.-c a.~ .. -·v ~ 
qyakornolcolcnt nem foqlalkozt?tJak '.'a:.!' zo-

't 'nyt adnak hogy ne /cell? en nek.!lc 'Let"'' 
nyt va • b' ·t · yra 
A [JYnlcornolcnak n;:o':ban. n~m >~any• _vet~ 

5 hanern gyögyszereszt ke]Jzes? e .. 'an s,uksr, ae: 
Néhány napon beliil ?ly·a?' es~kozze1 !, ewl~ !ce 
zünk amivel kén11szenten1 tud111.k a t lu ·d.m? 
sokcet hom! siesssnel' ,qyakm nokot felvenm •rs 

1nind~n köTülményelc között nzon lesznek hof!l 
foq/rtllcozzanalc ayakonwkukkaL I ay el fwr e, nr 
~· .-1".-,s'n' hogy a gyakorno/;J,:"l hetenkent QN ([ , ..... v~. \•"' . '-

Dr Kenuíny György 

dolgozwic többet, mint u gyárak dolgozói A 
rnunlcások nzon ver seng.enek, hogy ki tud töb
bet dolgozni, mert CL többtermelés fogjn meg

az életnivó t H n tehát egy .lcözületben a 
·· ·""~v··· ztó'l többet kővetelnek, ez a gyakor-

nzt Jelenti, hogy többet termel, hozZlise
bennünket nhhoz. hogy IJ950 fanuár 1-ével 

a nemzeti fövedelem nagyobb legven és na-
gyobb legyen az életnivónk.. Termész,etesen ez 
a több 1nunlca nem mehet nz 'egészség, nz álkl,n
dó teljesítőképesség rovásárn. Miér-t nem for
dulnak ilyenkor cc szalcszer"')Bzethez? Megkérem 
Kov,rx.cs :elvtársat és azokat, nicilehez hasonló pa

, ~:as;wlc jutnak el, hogy az illetők ma_au.lc hozzálc 
a ké1 dést és ők maguic adják elő pnnaszu

Hn nz jogos nkkor remélen1, hogy ki is 
twt11t/c küszöbölni .. 

Bordács elvtárs felszólnlá~a a tandi.iak lcéJ
désében: Lén71egében azt kell mondnnom. hogy 
eb:ben az ü_qyben nem a szakszer·vezet hivntott 
ha1cot hirdetni A népi demokrácia sniátossá .. 
gn, hogy minden szer·vecoet a maga kér désében 
1nCLOCL inditin meg a 'lwroát. Ez ttzonbnn nem 
jelenti azt, hogy a sznkszer·vezet az e7,:nd,-tott 
vow?at ne vigye tovább IIW loegyen Begitségére 
az illetélces szmve'zetnek és ne kövessen el min

az 'if.iusá,q rminél könnyebb', 'znmrtalanabb 
tanulási lehetősé,qe érdekében. 

Az üdülő kérdése. K inéztünlc egv naqyon 
.szép ob,i'elctumot. Sainos 'olynn helyen fekszik. 
ho.oy üdülőnek nem alcar}álc ndni.. Tehát át kell 
minősíteni. hogy CL Földbirtokrendezési Bizott
ságtól megkaphassulc. 

Gergély rulin fels~•ólalása: Két irányban 
hatott meq amit mondott. Az egyik: kiha.ng
sul?Jozása annak, ho,qy {], guóausze'flészek és ft 

seqédsz.emélyzet egymásm talált. Ez nem a 
szakszer·vezet érdeme, ez a. 11<1vi demokrácia ér. 
deme. Hogv a '(Jyóg11szerészek és n gyogyszeJ
tári dolgozálc egymásra találtak, reblb·en n s~ak 
szervezetnek nnnvi szerepe vo !t. hoa11 emtmás 
mellé ter·elte <őket rámutotott bnnek fontossá
nám és mind a kettő rádlibbent arr n, hopu eau
forrna k.iszolgálójn, :építőmunloá..s·n a tnépi de
molc'fl.1cíának 

A' tanul6s ké? désével ka..pcso!aJban !úmilcor 
Gergely Julia azt mondia hogy nemcsak nnnak 
kep. tanulni, aki vezető ál/.ásrrt. pályázik, hanem 
mmdenkinelc. azt kell morvlnnom horn1 Lenin 
.. szóhxlt me_q ~e11ne Denin nzt mondta: hom1 i ó 
bolsevikinek fel kell vérteznie magát ·a· ha.re 

. IeU11V<n'ével h0gy viláaosnn lássn a feilődés iirá.
és safát maga döntse el. hogyan épüliön 

nz u:i tvilágrend. 
Milcor nrra kérlele bennetelcet hog11 felent

kezzetek CL szemináriumrn. nzt kérem, hogy le
'""""""' na.aykoruakká lis ti maqCLtolc ha.tározzá

. rmilyen tár sadalrni körülményele kőze-
ctlcar·.iátok életetelcet leélni Alci a marxis

c 7:t7.-h..".,·,"~"·'~ elmél-etet tanulmányozm, az a tár-
::::zalom minden területén tájékozott lesz és so

. nem tér het olynn utrn; me ly ellenkezik a 
népi demokrácia békés. épitő munlcáiá-

Hesz elvtárs relclamália a r01nos gyógyszer· 

tárak felépítését: Ezzel lcapcsokl,tban ugynnazt 
mondom, amit .a, ,gynkornolctartássnl ''Voapcsolat
bnn mondtnm. Híszem, hogy a közel,i'övőbe1~ 
minden erőnic meg lesz arra, hogy u m;0gyszer
tártula.idonosi ka..rt rrákénysreritsük, hogy ez is 
megv-alósulf on. 

Dr Losonczy elvtá1·s előadása végtelenü! 
megka..pott Tudomásul lcell fven111Ünk, hogy CL 
Gyója ~·ezetősége ~'lyen nehéz időben olyan ko
moly munlcát tudott végezni. Felleérem az ügy
"itelt, hogy a Gyójn vezetőségének köszönetün
/cet fejezze ki lA .sznlcszeroezt vezetősége ke
resse meg n név/óléti minisztert, hogy n nyug
díjintézet létesítéséről ·szóló törvényinvaslntot, 
a legsürgősebben lvigye a parlament elé 

'A.z állami státu.szban lévő pyfJgyszerészek 
fizetésének kérdését a legsür·gősebben rendezze 
u .ou. hogy azonos nivón ntozoqjon a nvaqán
mfögyszertár-nkban dolgozókéval. 

Amikor ez n vezető~érJ elfogla.7ta helyét ttk
leO? ea11 vaW,mit kifoqásoltnnk, ez a pmtizánko-
dás volt .. Azt mondottulc, L~ccinos, nmi szalcszer
r>ezebJnk nem birtoleolia CL képességeinek meg
felelő területet .. A szalcszeTvez•eti taqsá.g [elfogo. 
sit,eqy.esek</~ arra, hoqy UO'IJ járion el, rnint/w, az 
összessérr nevében iárna •el. Felhívom ~ taa"á.q 
fi,qyelmét mert ebben a terremben 99 szá.znlékiq 
olyanole fo.alcclnalc hdyet, akik n Ma,aynr Dol
aozólc 'Pártirinnk tnqjai ·· ez a párt nen1 tűrí a 
]Jartízánkodá..st és nem füri. hMty a \n··irton b·elül 
lis cc tömegszerve?etelcen belül fraleeiázás ala
kt<.ljon ki Akik 'iluesmíben részt !vesznek. nzok 
Sem o smlcs;,ervezetnelc. sem CL Maayar Dolgo
zók PárNának tagini nem maradhatnak Arrw 
kérele mindenkit, lho.av a f'ralcc;ózást lwgyják 
abb'·"· Arrn válnsztották CL .szalcszernezet vezető
ségét, hogy rminden kérdésben Iciállion A szQlc
szerveZ!et vezetfiséaének minden egyes tao.ia 
morális kötelességének ta.rti'a. hoay ha meqvon
iálc tőle a bizalmat. elha.ayia helyét Ha >nekünk 
méqe_qyszer· tudom.Jsun/era int hOfJY fralcciós 
ülésele 1!nnnalc, •ezt tt<domására hozzuk a Ma
nyar Dolgozók Pártiának és követelni fog·iuk, 
hogy távolítsák el a.z illetőket o nártból. aho
rt1]an a szakszervezetből is eltávolitiuic rsa/c ·a 
Zegnagr;obb .fequelmezettség•qel biztositlurtiuk 
lcözösségi munMnk sikerét az eliész tnn.sóa ér
de/oében Az elkövetke"'i iilií fokozottn.n kiitelez 
mindenkit __ leqyüttmiiködésJie, rmunkára és fe
gyelmezettsé.are Ps bizalomra is. Csak az egész 
~~a_qs~(l akarafffval és eleiével felrvértez11e old
hath,/c meg az elénk táru7ó hatalmns felMAto
ka..t. 

Előfizetési dij: 
1 hóza 15 -· forint 
Negyedévre 45- forinrt 

Falll!S'i törpe gyógyszertáraknak: 
1 hóra 10.- forint 
3 hóra 25 .. - forint 

Szakszervezeti tagoknak: 
l hóra 7 .. - forlnt 
8 hóra 20.-for'irut 

Gyógyszertári seg-édmunM.soknak é& 
egyetemi hal!gatóknal< D<~gYedévre lO .. - foriilj\ 
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1nit a.ketr;.s.e k.atf$hi a ti'f69-IJ&eecé.s.rz-lt.éteh ? 
/-l&.f'l.fJD-h föttö.k f.e-t ~idékr;áe P,e~tce? 
ffl.it .s.e&.f'l.t6Ú a ~G91J6-rztr;é.s.rz-1nulz.tumf'l.ak ? 
Jr;fá,tc;k meg,. 

___________ .. ,_. ............. _._..-wa--------~,_ ______ _. 

,. 
szeresz -n a p o k Gy ,. 

ogy 
- Vitaesték az Egyelemen -

Rovajvezető: dt. Turi Pál 

· SZAMSZERU ADATOKAT 
közöltünk Qapun'k legutóbbi számában an'ól, 
hagy a Gyógysz1m~:z-napok keretében a:z el
mult eszltenrdőben mi[yen murukát vég.eztünk.. 
Ezek a számcik nemcwk az;t mut8Jtják meg, 
hogy ti!Venhat :alika:lommal a gyógytsze1rés~l\;ár sa
dalom tanulnivágyó nésZie. össregyü!t az egyete
men · az'ért, hogy [l hhratás gyakorlása közben 
felmerülő problémó,l<at megvi/bassa, de megmu
tatjáJk azt is hogv a gyó1gy.szeroésznapok ilá!to. 
gatotbbcla~k - vo[~,wk a Gyógysz!eYiéSztudomán_vi 
'l'ársasáig hasonilló szá,mll:ían tartott •előadása mel
lett is sőt: a g_vógyszerés21rua1pdk beve~E'Itése óta 
emelkedett á Gyógys0erésztudonrányi: Tálrsa
ság elvootaU\1, elméle:ttibb 1Já,rgyu e'őadásainak 
láJtoga,tottsá-ga is. Ezlek a tényieik megcáfolják 
€\gyes kartár-sa[nk bü'mQátáBI\It és igazo-l_iák azt 
a f.eltmésünlket_ hagy n soorukmai kérr-dések •end
szeres mElg~it>l!tása nemhogy kifárr asz:t:a1>á, 
vagy elkJedvetleniltené a hlallgatóságct, hanem 
éwen elhmke"ől1eg: állandó meg,szokott pro
'l'rammjáiVá leem, hogy péntek dé1utoo 1--Z 
illát a gyiógyszerészi ll:tiwatássa>J kapcsolatos 
A:_~Trukorl,.,ti -és tudomá,Oly<Ji.;; kérd:és1ellmek szerrrtel-

jen, 

MINDFJN CSODA 
lvrir om napig ita rt - sokan. idézték ezt a swlLó
igét, amikor a gyógysze1'észnapok e[kezdődtek 
őszintén szplva ha csak három aliaLlornmal le
hetett volna a, · haUgatóságot összegyüjteni, fl 

gyógyszerésznapot megtartani, már ,az i~ köz~l 
:iáTt volna a ,,,csoilához"; ezzei .szemben v~taeste
inket egész éven át megtmtottuk é8 föviire 
folyta-tni fogjuk Tárgyilagosan m-eg kell álla
pítani, hogy az eLső néhány alkalommal meg
lepően nagyswmu érdeklőd-ő _jelent meg; ez a 
kezibeti létszám azután fokozatosan csökkent, 
'végül azonban kialakult egy ,törzsközönséa" .. 
amely lelleiismeretesen résztvett '>!dnd·en auóa1!
szerésznapon- b'zek a laLrtársak nem bántálc 
rweg, hogy időt és fámdsá.aot szenteltek a tul-
nyomó részben !v-alóban érdekes és értékes elő
a<láso" és d ták ~ne11 hallgatá-sának 

HIB AK 
természetesen voltak és h<Jlytelen volna a szük
séges kritilklá~ elmulasztani Az egyik hibára 
már több izben rámnta~unk: kevéS volt a tá
ra mellet,t dolgü:őÓ kJa,rtársaik felszólalliása, Ke
vés volt a vt~lódi vita, sok VO'lt a passzivitás. 
A má:sik hiba forrása '<jgyes elő-adások te-rjen
gősség•e. A hosszu lél<1g,~etü előadás d''árrasztj a a 
ha11 1gl3tóságot: éppen ezérit egy-egy "kis" e~ÖM 
adás tarbalmát 15-20 percben határod:uk meg. 
Az elöa:dó ka> társa-k e'zt a ha:tárt a l-egritkább 
esetben trurtottál< Ibe: •ennek következménye az 
lett, ho.gy egyes napir'endre tüwtt előadásob~ · 
\.öbb i~ben is el kellett ha]as~tam A harmadik. 
hiba _ vé',eményem S2Jerim - wz előadott té
mák tulaiigosan öUet:szmü ~gvál'nszása volt. 
l(lezdebben ezt a hib3,t el tudtuk kerülni, mert 
a kartá:rsaik - igen hel~e~~en - konkl'ét kére 
déeeket tettek f-el, eveket megf-elelőén csopoT
tosi~otttik, egys~gesitettűk és a felkért szakelő- . 
a.dók a kéruéscsopü'rtokra megaditák az össze· 
fogvaló vá:laszt Később erről a vonalról le kel
lett térni ai2Jért, m"r1t a konkrét kérdésewel
rogytak: a kartá-rsaknak oom vo-lt több kér

dezni valój a. 

gyógyárunagykereskedése 

• 
Budapest, VII, Damjanich utca 31;b. 

T e l e f o n: 425 -789. 

KlJAVlTJUK 
a hibákat - azokat li8, amelyeket magunk ész
revettünk és azokat .'is amelyekre k t, - k . ,. . . . ar a.rsatn 
(ezt wmetelten lcér:Jük) ma;d fe'hz· "k f. 

•• , ,J L' VJa a t·· 
gyel'tnunket .. Be fo!JJuk vezrdni egyes , -, , gyogysze-
r:esznapokon a r-endezett vitákat- felke'rt h , -'l, -- ozza 
sza ok ugyanazt a témát több oldalról 'Vt"lágitfák 
rna,Jd meg" Ktto;tasunk van arra twgy l , ' -" l ' l/l.'l,;O,-

tásu~k körébe vágó keskenyfilmanyaghoz ju
tunk", eze/ce~ jel jog]uk arra használn!, h~gy 
a gyogys;eresznapokat érdekesebbé, tanulsá
gosabtba , egyuh··~- Azokat az ötleteket, amelyek 
~ cen enans éttel kapcsolatban jeZmeJ'iilbek -
es a centenáris hét tapasztalatait · 
csak hoAJznositani fogjuk lgyek w---k Ufl_yan-
.. ~:> , ., . . . · · szun 1na.,1d 
egy, eg es ter vet kzdolgozni a megvitatn.""'- "" "k c , . w1w)l) ~-
ma, ra nez~e- es kapcsolatot kere&ünk a nem 
gy~gysze~tán munkahelyeken dolgozÓ' kartár 
satnkkal w; 'Végül de nem utols - b , . 
t k 

_ , ' o sor an., szam1r 
un a g"ogys - 'f ·· " " zer esz-z }usag szar os egy "tt --

köd" , u mn-
. -esere ,a közös cél.: a gyógyszerészi hivatás 

szznvonaúinak :emelése érdekében. -~ 

FUNGIN 
~~~~C~LLIN tartalm u magyar készítmény, 

emeiHm érzékeny baktériumok okozta 
F gennyedések helyi kezelésére 

1
orgalomba kerlll : 3 x 5 5 x 10 
Ox 5 é 1 5 ' ' 5 x O kcm·es livegekben 

HIRIK 
~ 

SZAKMAI KOSSUTH .. .. nk · ' ~DIJ. En·Öl mát· megemlékez. 
~u , de d r. L o s o n c z G .. . , 
j un: us 30_. t .. , .. .. Y yor gy kartarsunk 

1 agg;rulesunkon jelentette be hivat 1 
hogy a ~"YOJA. +:: .. . · '"" a. osan, 

, u ' llllit!Zo_bizottsága évi 15. OOO forintot sza_ 
'azott meg erre a. célra E~t ·· . · "'"' az osszeget ne a , 'k 
tulságosan legfelJ"ebb ••t .' · m prozza 

• · 0 ~'€,sZie osztják J:.:~ I" lk '" 
tudom:Íll'·OS e • "Ji . : ~"""" Ueme edo 

J ' .,zocm s szakmar · l't• , 
jutaTmaznak C k ' t - es po I ikai erdemeket 
kat. me. . sa mos határozzák me-g a szemponto _ 

, !Jek ftgJelembe vételével kiemelik a sok k .. ül" 
azt ''t"d oz az o . er emes kartársat .,.ld· "'k""d. " l t'_,. , , '/W mu o eseve, magatar 
asa\a} raszolgalt erre a magas kitüntetésx·e. Ez ··i 

:~~~l.Iai t~{ossuth.dij a Gyógyszerész-hét lker.etéb<>naz k:-
u ro sz as r a. " 

Ha vannak ~I k ··• h "· , ~ . . : .... ne , szerte az országban eldugott te 
__ .segel~ ~k""Ikro1 nem tudunk, jelentkezirene-k H , l -

h• ugy erzr h .. . , a >a a-, ogy o Is reszt kiván venni ebben 
versenyben ir ·a .. . a nemes 
velt a ; J r;te~ e!!·\. r~vxd önéletrajzban, mit mü. 

. gyogyszeresZI kozosseg érdekében De k"" ""l" "k 
azt ls h , ozo ]e 

, • a nem magukat, haatem mást tartanak nte"It • 
nak ene d"" 1 · • ·n
csal{ u<l"y ~eh:t~~k _nak, m;~· h~g;r kit és miért .. lVlert 
tülhetnt:> . •:azarn -ar gyllagosak, csak ugy kt!-

ek a leglllet-ekesebb, hel;p·e ezek d". k h 
egész k f . a t)a , a az 

sza ma elsorakoz1k ·és I'áatnu~n"- leg· bb k. 
sa· I k"bb · ~lll~ JO mun a. 

H a, n a masokx a, mint Önnln-gár a 
FORINT TAKSA , tal l b - . Hamal'osan megjelenik a hiva. 

ta~s ap ~n a ~ege? ~é~~~lözött é$ várva-várt• forint,_ 
sa. Mmden valoszmlU'eg szerm· t awnb k 1-· l' . an csa aug 

l 
.e~ b ep ·eletbe, nehog;t az egyleti! vények juliusi_ taksá • 
asa an zavart okozzon. -

l 

A "TERLA GYó,GYSZERÉSZEK TERMELö
ÉS ÉRTÉKESITő iSZöVETKEZETE 

(Budapest, VI, Király-utca 67 . .) 

1948. julius hó 26-án, hétfőn délután 6 • k 
Budap t· G . \ ora or a 

es l J-· ogyszerész Testület (Aggteleki·u'ca 
8. szám) helyiségében 

tart. 

U! iga~gatóság és Felügyelő Bizottság meg
valasztasa. 
!947, évi EredménJ .mérleg módosítása 

P~Yiaxia llérumtermelő Rt ~--~-------A-Z---I-G-A.-Z-G~-A--T_o __ S_Á __ G_j, 



EGYESüLETI IDR Budanovits Tibor kar 
társunk, az Országa.;; GJ1ógyszel1ész. EgyesüLet 
edd gi miniszteri biztosa, - megororugált ~esz
séigi állapata mia;tt kérte felmemll\ését. Amin~ 
tudjuk, ·e,m; a jogos kér_ést a belügymin.\37!8\l 
tB!jesite'tte Nem iSi!Uerjük Buda;novi•ts Tibor 
müködéséit de kitünő mu.nkatárSJ:JJil!liaik, f<Jként 
Fara[Jió S~ndorook m~ben seg1itJségeJo nyuj
tott ·.szakmánlk romjain:ak elta;karirbásába;n és uj
jálipitésében Amiibeln őt 1b~1.5é,ge meg.akadác 
lyozta, azt elJvégzi Harangi Sándor, k~h~n a 
magyar népi dffinokrácia é[etösztöne él, ha;t, 
biztat, épit és utat muta;t .. 

Gyakornoktaxtási engedélyek. A \j::~alás_ és lk\Ö'z-ok
tatásügyi rninisz.ter la népjóléiti mirntszterre1 egyetértve. 
a egyetemi gy:ó:gyszerész.kJépzé:sllőil sz.óló !SQ 9ü0/l94ú. V 
K. M" számu rendelet 6. 1§-'a és a gy6gysZJerészgyak-ol'
noki gyakorlat s•zabályoZ!á.._~Tól s-zó[ó 9.130/194~3. V K. 
M sz·álrrml rendelet i3 .. 1§-a 'al'apj,án az· alább fels01·ol't 
g"yúgy;Sze>rtárvezetőiket gyógys·zerétsgy.ako11nok :tartás ár a 
fe1jo.gos:Hott!a1: Ary }réin, M{slmlc "Oroszlán" gy5.gy
szer:·r.á~·; Dósa Ignác, HO'SS~uplálly ,,Angyal11 gyógysz,et• .. 
t.árri Schweisguth Pál~ Mű!háJCs ,.Amgyal'' gyógy:szertá:r .. 

(l9.9.444f,l948 V. K M Vil: l. s•áml 

üDÜLÉS "Kenyeres Mihaly: Az 50 s~áza
lékcs vasuti kedverzunénylt sajnos naJg!Y'Oill kme· 
sen tudjuk igényibe Vlenltlli, mert J>~i. nya.r:a· 
lási lehetŐlség nincsen. Ha Vian a :szalkos~m•v<o>'Jet. 
ne~' egy üdülőj.e, ugy társullijon, vagy bé.relje!Il 
egy üdülőt, hogy olcsóbban homájurbhas-sunk az 
üdüQéshez .. 

,4. 1tl.~9-~a.c fi~69~6eecé&eeú. 
Ce~cúiumi iJi-:wtt~á-9-a. 

tendez 1948, augusztus hó 7.-én, 
szombat este 8 ória'kor· az Eszterházy 
kertben (VIII.. Eszterházy-utca 4 .. ) 

a. fi~~~eer.é6-e-f.t.ét fa.uá.ca. 
(IX. 4--U) 

melyre minden szakmabelit családjá_ 
\i al eg) ütt szeretettel n~ghhrunk, 

MüSOR UTÁN TÁNC, 

Belépődij: 100 .. -, 25-, 10- forini 

l 
legyek f. hó 20 .. tól elővételben kaphatók: 

_,,A G:rógJsZ:>er"ész'' szerkesztőségében 

l 
IV.., Veres lPálné-utea 33, I, 1., 
Hunnia Gyógyszert-árban 
VII, Erzsébet.körut 56. 

IGAZOLÁS! tlGYEK. 
Junius 21.. 
Beke Albert {Elhalasztva). 

Jucius 25 
dt.. Gábori Jenőné sz. lElek Sm:olta (Igazol~a). 
Basi_Nagy Lás,z,lóné (Eihalaszt'va) .. 
Sz.ékeiJ.y Tibor (Igazol\71..:,). 
Keresztély Gyula (Elhaillszva) 

Nagy Pál (Foglalikoztásának .gyako.rl.lásától ál:1~:~~: há 'l oilll évi időtaitann a eJttiltja (:nW'l. j 

Iga~sá:gügymillis~tJérium bélistáitlai mz. A) 
alapján). 

~illányi László (Nem jelenit m~g)" 
Rózsa Imre (Üg:yié~ a:z irattfurba tették) .. 

I.GAZO'LÁSRA KERüLNEK: 
Augusztus 6, 
Szenrtgá.U Dániel 
öz.v. Kdegel Antalné. 
Bexnán M>hályné, 
Dllifor Nona, 
Ungreán István, 
Héjja József.. 
mÍZ!SeÍ Bu.ttinger .A.nta.lné. 
Kampl Pálné~ 
La:bancz Katalin. 
Mánya, J 6zsef. 
özv Mán. i cs Alfrédné .. 
dl'.. Kovács László 
Ep .esi Ilona. 
V eres Gábm:·, 
61z:v Kacsiba K'álmánn~ 
Daba·si Halás·z Iván. 
Botos Lajosné. 

KOLLEKTIV BELÉPÉS 
Gerő Miiklós jelenti a lmrtársakook, 

s~éloely Jenő azt az U!nditvá,nyt wrj•esz~ette 
hogy a szrukasztá;ly 'lool~ekti'len be a 
gyar-Sz;ovjet Müvelödési ~áh~:~~~\~l!(a<~~:~ 
Jcerdést iTiilléz a. ka:rtá~alkhoz, 
Székely ka:rtárs j a'laslatát 

A szakosztály ta.g.jai .a: fenti 
egyhangua;n •eilfo:gadják 

É r t e s i t é s! A MEDICHEMIA RT. EJnter<>SOt 
vens natriUin salicylicunll~ Enterosolvens ammonieum 
.zatum, Enterosolvens theobromin. natriums ali<:ylicu•• k 
szitményeit ismét 10 drb.-os csomagolásban is for<alot 

ba hozza.. (x) 

Kartár·si üdvöz;lettel: 
Kalán Gyula és dr Balló 

gyógyszerészek. 

cl<E·zéseinek címeit: 
l,. Báthory Jolán: .• Steril olditol~k,n ti"lt'tt 

, .• " " WI l() 'v [(IIllpUl-

keJSZitJé5e és az. ,ehhez hasZJ]jálatos 0'-'"'·ko"z.o"l- ,~-•~ '"l' 
''k"d' . h . ~"' "• tKJe.oZU e_ 

mu -o e:Sl me0 anlZ!miUIS!á.nak ismertetése " 
2. ~rényi. G)örgy: •.. Celluloze ·s;z,áa:nu::zékokkal készi 
gyogyswres ernuJ.siók", -
8. Mészáros Zoltán· G ró- t . , • • • " :} gyszer au b'::: n ellws:zithet.ő 
.. tes·tapol·o ~zeu~ik:, ·~ÖnlÖis ttiekinteHel a ké·_ 

Y: ~agyar ,G)'!oigy.szeu."r!ffiÖi!.lJ'Vre"" 
4. Szasz Tannas: , A .gyógys'zer ... :;~ , ~ , 

• ' · · · L>Q,Jl. e:o a g\O"l'~ - ·' 
.munka ra-cJonalizá:Msa" ·" ~ ~zu e-

5. Vi,zsaly~ László: ,,A cseppalnali:z:Ls és eg.;: éJ1... 

;~~~~:;~:~~~~: ds k 'U mJ.k_ mo zel'E~ la[l.k:ailmazá&i a azonosSág meg~ 
' , · egyes gyóg,yszerek vizsgálatában" .. 

(A-1-5. ala.t:t:~ él··tekezlések n budapesti Egyetemi 
Intemthen készültek .. ) ' 

Cserenyey Edith. A . ''á>:ánaok . • • '' s!ZI11 \P~J}ano·k fel tőtleni:tő 1 a· :;_~· vrzsgallarta (Közegészslélg'tani Itnté:zoet.) ~1 -

7. Kolos Ede: A kátráml'Dk . • 1_, 
·•ve,risJmei '' · VlZ>.Sga li!lLa" (Gyo' .~ eti Intézet) · gy· 

Szele Béla: ,,A ·salicylamid és .all-yls, .<>~· 'k . k 
"•r•csöli'kenlő é · · ~ ·' :zou.u.maze m:na "':' . ' s :lSa,Jdalomcsilapitó ha'vás·áJról" (G , 

Illlt.ézet.) · yogy_ 

Vezet" · · ""l' . ?segi u es.. A szakosz!tály vezleuö-sége h 
Szekety Jenőt választott egy an-

1\oJlgo::ók S a meg a JGyógysz-e.Y'Uári 
&.> zakosztályiának em··J-' ~ · • ü'.rueve U.gyanc:::u'k frgy_ 

f
" elfog. a d.-a azt a Ja\' íO/sla'tot hogy Székely J " 

· os·zerkes:zrl'ő · ' eno ' .Jegyezz>e "A Gy-ógysze1~ész"··t. '$.\ 

:GernSezZ"E~f~I?~SES GYóGYSZERÉSZEK ~1 
E os, BeJellentem a vezetős·égnek : 

gyeterni , GyógYJSZEWtár,brun, SzegJEdem,' l 
kartá~isak, akik 25--30 ,éves gya: 

.. d r;a;k;, nlncs•enek á,llami státusziban 
f4e<:~llt k~o esk'88 ,gyógyszer:éSIZ<lk lés 300 forin•t 

pna . 
POZSONY · ... I VE;NDÉGEINK, Egy háromtagu kül 

)ott Bratislaváb 'l p t h · u' ' r • ' • ~ es re~ ogy tanulmányozzák 
J gyugyszereszt k1kepzést Ott · t l . a ~ , .. IS mos a. rarnalr at-

ne gyeves ldlré.pz€si'e Eddigi elgondolásuk sze_ 

·Figyelem! 
Tisz1telettel édesítlent t Ve ... 1 ho , , . , votme , 

gy Gyogyarunag) keresliedésemet. 
, H, Batthy:ány_utea 3 .. jSZ .. alól 

ll., Fazekas-utca 4. sz. alá 
helyeztem át. 
Telefon: 1Hl--'IJ02 

Va_rg~ Sándo!' gyógyuerén 
Gyogyarunagl ker -es ked ő .. 

RGANON 
. h ormori készitmények 
r s rn é t b e s z e r e 2. h e t ő k. 
DIMENFIIRMOII ini. 5 amp. 

3 amp 

IlOCll inj. " 4 amp. 

4 am;p. 

á 10 OOO 
á 50 .. 000 

á 2 

á 10 

E. 
E 

MEIIFORMDN dragée 15 x 1 .. 000 

mg .. 

mg, 

E. 
E 10 x 3.000 

IifllllOM ~ IlEllL inj. 4 amp 
4 amp 
4 amp 

PEilNllEM.Jil 101. 6 amp 

l'fRNilEMOil HIIUE ini 3 amp 
100 amp 

l'flEGIIYL ini 3 amp 
3 amp. 

PRDG~STIII i nj. 3 amp. 

3 amp 

3 amp. 

á 
á 

á 

á 

á 
á 

á 
á 

á 
á 
á 

5 mg .. 

10 ing. 
25 mg 

l kcm. 

2 kcm 
2 lrcm. 

100 E 
500 E 

2 mg 

5 mg 

10 mg 

. Felvilágosifásokat 
egyeb O~GANON készitményekről is 

keszseggel nyujt a képviselet: 
Szántó Sá.ndar és Tá.r~a 

Budapest, III,, Viérhalom_u. 39/h - 'T.: 161--\3·26 

N. V. ORGIUiON - Oss (Hollandia) 

!:int a gyakarnoki €'\et a (megszakit~ nélkT t l , 
nyos kiltépz's ,• • te . u 1 m o:1:.a· 
h, , , e 'i egere SZik, de a nyári szünidők 2 3 

onap]at is patikában töltilr la • • -:-· 
U gJ an csak most készitilr elő az ot%:-o~y~ze.r·e,;zhallg~i.ok. 
ti tönényt · e. ·a m UJ gyogys:ze e.sze_ 

. IS no azonban Jntég ruem szivát ot k' 
semmi bizonyosság.. A küld""tt , . . g t I 

P a
, l . . o seg tagJai: F e n d t 

nnmszted ta ,. · • . b nacso:s, laz ;Egeszségüg1 i Minisz'' 
tmm a.:n a g ··g. .• . , ·· - · ·t;e-" JO J-SzeresZl osztaly vezetője., p r e Ir 
J e n o aZJ e"" • • • . o p Jl 

' . ~· mm. IDilliszter i kabinetjének főnöke 
Kabay Jozsef a .. •. . , 
osztály főnö·ke.. • z eu. mm. gyogysze.J:ellát·ási 

tarl;:~OM ÉVIM-:'-~DÁTUM, oFalyó hó 8-á.n 

T d l 
2;, Gyo}a linte,zo obll7lattsáiga utd,só ülé;;ét 

u va evoleg a Gyo · •l "k, _,_ , 
b

. +t · Ja 'e no eP"" es '"'Z 1·~+~-"' l.Z:Oit B'' t . o . . ... <U< !UJI .. t-Li0-
1 . , : ag .. agJa.Lnak mandátuma e hó végével 

er~~~ ~ét~~t~~f~Öe:;:~=ié~r ~et:::;~~r 1a~y~~fl 
:~~~~:;:k ~ka Gy;>ia iti~z.tviselő karám•ak ~ 
b . '· ..'.w 1· a haro'In ev nehéz n1unk' ·r .. 
~n segitseg~re voltak Az intézőbizottságo ré~~~ 

r ol Afozsony~ professzor ·szó!aJt fel és kife •t p -
r~gy' az; elnoknek az inibézőbizcttsághoz m~:z~lt 
wszone,e az elnöiköt és a Gz~ója tisztviselői ka-
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l RÉSZ, Szavjetoroszországban az orvosi, 
és gyógys:rerész-eti. főiskolákat több, mint 26 .. 000 
szakember hag} ja eL A közegészségügyi miiiis!:té;-Iuh) 

arr a törekszik, hogJ 1az uj erők elosztásával! ;.\\,::~::~:: 
r;;abb Ipari és a ~nezögazdasági vidékek g 

~· 

,; ~ 
'"''"~..;;; gJ ászati és más egészségügyi intémé-nyeinf'.k 

tását biztosítsa. Különös gondot f.o~'ditan\3-·k aZ\ unura" a 
Kuznyecki rnedmtcére) Ukt~ajna és Kazahasztán Vegyipari Termelö , ipari köz[Jontjaira. 

A SZOVJETUNió NAGY BOTANIKAI TÉIRKJ<•, 

és Ertékesitö Szövetkezet 
BUDAPEST, VII., IZABELLA-TÉR 6 .. SZÁM 

Déd'été 

PE. Az egyik m(}Szkvai kiadóvállalat a napokban 
tette meg a Szovjetunió uj botanikai térképét,. A 
képet a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának 

katársai tervezték. 

készitmények jogosult gyártása 

DÉDÉTÉ Podex )!or tetü· ellen 
DÉDÉTÉ Pedex folyadék tetü ellen 
DÉDÉTÉ BugMpowder, általános rovarpor 
DÉDÉTÉ spray, rovarpermet 
DÉDÉTÉ bolhapor RA TEX patkányittó 
PARADÉ mol:n~rmet MUREX egérirtó 
INSECTA szunyogriaszrtó PETRüKREZOL 
INSECTA klórmész FORMALDEHID stb. 

Megbizható fertőtlenitő fs irtószerek védjegye: 

lnsecta 

~át illeti. A népjóléti minisZJtiátium részéről 
Hatvani Bél>a rrtimciiSI'lkri osztályibanáCS<Js mind 
a mruga,, mimd a miniszt~rinm irésZJéről ellisme
réséG tolmácsolta az ellJJöknek, ~az inrbéz.éíbiwtt
ságnak és a Gyója tiswiselőQ k'alránalk lclluis
lr.erete.s munkájnkért 

ROMOS GYóGYSZERTÁRAK, H e s s László: 
Inditványozom, hogy tegyen 1a vezetoSég olyan irányu 
lépéseket, hogy a romos gyógyszerbírak minél előbb 
te1épüljenek.. A Gazdasági t'otanács, ~ NépjOlet.i Mi-

ni;zti-riuril és a gyógyárugyárak adjaniB-k ehhez segit.·· 
séget. Nemcsak az állástalanoknak, hanem a köznell: 
is érdeke, hogy ezek a patikák felépüljenek 

A GYóGYSZERÉSZI HIVATAS JELENE 
ÉS JöVőJE. Ilyen eimen fogta össze dr Vegh 
Antal egyet el truná;r a gyógySzerész-kikél'zési 
arnoot. után kásbam Ibeérkezett te~:veket Trzen
€gy külöiiböző elgOilldolá;s minden szempontot 
tekinrbetbe vevő szilllJtézisét ireszitei:lbe ~ d:r · 
Végh Antlill o~yJm bmvun>s könnyBdOOggel, ak
kara tudományos tisztánlátásslalli, lhogy bá;trrun 
igényt !ta;rthat egy komoly és önáliló munika 
minden elismerfuére.. Csak k:ivéteaes tudó<~ és 
embe[ képes ermy1re személytelenlill ugy bele
olvadini tizenegy hires sZJakernber fejteg>litései
be, hogy abból még,is az ő sza,va csendüljön ki, 
az ő bitrálata hasson az ő utmutatása érvém.ye
&üljön .. A hRt példánybrun 1egépelt mű hirurnaro
san a l!Zükebb anl;ét tagjai Jrezébe kerül. Csalk 

"Móló": Ald ilyen ci,n~n lriild \b.e sz•akcikloot, 
1ül ,a:·ami hilba van. A "Mól(n,ól" csak indulhatunk., 
az maga nem indul Elili m~g legalá!bb ,,meló" 
tV01na, Akkor rtialán még B~:t is elfeledtük 
Móló ur nem éppen a munkad.nalók &d€1kéhen 

zik 
UJ GYóGYSZERÉSZI 'I'öRVÉNYKöNYV: 

irtuk már, hog) a mosÍ· megjelenő hatalmas kötet 
forint kedvezményes ár ban "A Gyógysz.erésza 
töségé-ben ,előjegyezhetö. Munb:avállalók havi 10.
rintos részletekben fizethetik.. Nem hisszük. hogy 
olyan. gyógyszertári dolgozó, aki meg nem r-endel'i. 
valóban korszakalkotó ISzakinai törvéuykönyvet" 

Apróhirdetések 
x Kecskeméten, ~ ,,Má-tyás ldrálylhoz" cimze'tt 

fo.rgalmu. gyógyszertár eladó. Fehér Jánosné, ~, ~ec<,lrel~ 
BudaLu .. 9 szám. 

Megjelenlk havonta kétszer
Szerkesztőség és kiadóhivatalo 
IV, Veres Pálné-ul'-ca 3®. L l 

Telefon: 386-126 
Hivatalos órák: 9----5-.ig. 

Fősze11ke.sz.tő: 

SZÉKELY JENÖ 
Telefon: 162----856. 
Felelős szeJ'kesztö: 

HARANGI SÁNDO'R 
Te!ed'on: 344-311 

Felelős kiadó: 
FALUS JENÖ 
Laptulajdonos: 

a M .. M Sz Szaks·zervezete Gyógyszertári 
Szakosztálya 

Hoffmann József-nyomda. Bpest, :VII.., 

A GYóGYSZERÉSZ 

~~~-----======~--~------

KodnneiJfer Utól ai 
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