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A MAGYAR MAGÁNAlKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETi 
.YÓGYSHRÉSZ SZAKOSZTÁLYÁIUK HIVATALOS LAPU 

U,ay-e, elgondolkozvató e eim, vaJjon '/ltÍt 
;:; l:er,gs_het a gyógyszer ész egy Ilyen országos ün

Mit ;tudhat a gyógyszerész mutatni, 
m:~wet dicsekedhet? Vafjon ki merészkedik 

hogy e nagy nemzeti ünnep gépében 
irlw.rexn• k egy fogasker ék is legyen~ amely ezt a 

. .fl.a('a.t,m~' rnépi megmozdulást végzi? " 
őszinték leszünk. Álmodozók, fantasztrik, 

fa'natilcus rajongói e pá/y.ának, öten, ha
/cis sz er /cesztőségi szabában dugták össze 

és álmodoztak, ssámolgattalc, ten;ez-

Álmodoztak, hogy ae szép is lenne, ha ezt 
. 'm:inden/ci által ir·igyelt, de a valóságban ma

hagyott .és elhagyatott gyógyszerészetet 
hétre feldiszitlb?tnénk a legszebb, 

lfgpo:mpás<tbb Tuháival és a ~00 éves kopott, 
érté/cállóbb tudományos köntösbe buj

_tatn<,nfc és rnegielennénlc a. nagy centená1iumi 
C , .li!!n-ep,:égen .: ime, itt vagyunk, élün/c, al/co tunk, 

utóbbi években rnég csodákat is müve-

···~ps~~:1~~~~~?~:; a pompás centenáriumi ün-
~ elhoznilnic 1'bépeinket, do[gozóinlcat, 

allco·tó készségünlcet. 
... . esak a kis szerk.esztőség, ~zoba 

szuk kMef;mből lángoló Ielleesedés csap ki és hir-
tf3.len átragad a kartár sakra, egyetemi profesz
szaro/cr a, gyárosokra, gyógyáTu 

és rnindenkire, aki a szalc
mához tartozik, vagy ahhoz közel érzi magát 

· C~odá/atos módon azt vesszük észr·e, hogy a Mi
- mszterelnökség !Centenáris Bi.zottságáná.l tár

Onnan az Egyetem, rnajd a VE
terme, ismét vissza az emlitett helyek

és 'alig mulilc el két hét és már ott tar tunk, 
kiállun/c és te/e torokkal kiáltiulc az ál

i/··· 1n<>do:zók álma rnegvalósullwt. Ami 'a gyógysze
ténelemb-en eddig nem történt meg, a 

BZ<tkrtw a sa rá t lábán, iaegen segitség nélkül, 

/,'i;i~;~~~~v;;e~z;if,eát,lét1s nélkü/, egyedül késziti elő egy :,.; viszonylatban >méretezett nagy 

Gyógyszerész-hetet 'rendez, mely előrelát. 
hatólag ;szeptember első heteiben les.z megtart· 
va. 

Renyheségéből kimozdulf a szakma! Az 
egész ország gyógyszerészei és a fentemlitett 
k0egészitői a legnehezebb anyagi' körülrné
nyek között, lángoló lelkesedéssel és nyitott er' 
szénnyel fordu/nak a MagyiJJY Gyógyszerészek 
Centenáriuma jelé. 

E sziikszavu ielentésünket bevezetőül szán
tuk s a legközelebbi ul/calornnuil már· bővebb 
tájékoztatással sza/gálunk olvasóínknak, hogy 
rnit is akarunk és mit is nyuftunk a Centená· 
rium hetében. 

Talán feltünö, hogy e hatatrrw,s rnegmoz· 
duMs személyes megteremtőit nem emlitjük 
meg Ezt szándékosan tesszük, rnert ezső !Perc
től kezdve az volt az e/gondolás, hogy ft szokó.
sos személyi kultuszt elhagyjuk és csa/c a Cen
tenáriumi hét leza.ilása után közöl.iük a rende· 
zők névsorát és akkor osztjuk ki a fól megér
demelt er köZesi futairnat · 

Addig is megnyugtatásképpen közöljük, 
hogy a szervezömunkában részt ·vesz a leg-
felsőbb tudományos kcytedrátó.l, a sia/cszer·veze. 
ten, gyár os okon, testületeken kereszt;iil egész 
az egyetemi ijjuságig, mindenki 

Rövidesen munlcára hiviuk az egész szak
mát, legyenek segitségünkre >nem,csak anyagi 
és erkölcs; támogatásukkal, hanem munlcájuk
ka/ is, rnert ebből bőven ikifut mindnyáfunk
nak! 

Szer etnők, ha ezt az els ö, soha még nem 
látott szalernai megrnozdulást si/cer· koronázmi 
és ezzel bizonyitaná.nk be ország-világ előtt, 
hogy van egy irigyelt, ae annál mostohábban 
elhagyatott pálya, amely fejlődni, emelkedni 
akar és mélto partnere az egyetemes dolgozó 
munkásságnak, amely ezt a rombadó"lt orsz:í
got uiiáépiti és még szebb, még fényesebb di 
csőséggel ékesíti,. 

MÁRKUS DEZSő 



Á GYóGYSZEítESZ 

Hogyan készithetünk bármikor a gyógyszertárban 
friss chlóros vizet ? 

[Javaslat az V. GyúgyszerkönyvhözJ 

lrta: Dr. Mozsonyi Sándor egyetemi nv. r. tanar 
A III-ik Magyar Gyógyszerkönyvben két 

olyan reagsns volt felvéve, amelyeknek használ
hatósága i,g·en rövid élettartamot mutatott s 
igy ;bizony a rég1i ,,n1ore p-atPio" vég:ze:Ut patika
vizsgálatok során s.ok furcsaság állott elő 
emiatt. 

Még az1 első 'Világháboru előtt, - fiatal 
egyetemi asszisztens koromban --.egyszer fel
Imreseitt az, Egyetemi Gyögysz;er tár ban egy;ik 
vármegyei tisvtifőorvos, '- mert 11b~an a~ odo
ben még a megyei fiZJikusok végeztek, kenyte
len-kel!etlen, a gyógyszertárak szakszempo>nt
ból való ellenőrzését is -- s elpwnaszolta, hogy 
a,gyógys:uertárvizsgála•tok során ő m~ndig :"z'álta
]a betanult két reakciót SzokiJa elvegezm, neve
zet'es.en a chininum sulfuricumot és a sol. arse
nicaris Fowle!Ii-t swkta'meg•'.'izs,gB!llü s e vi•zs
gál'atok néha pozitiv eredmémyt &dtak, több
nyhe azonban nem. Ilyenkor fígyelimezt~tte a_z 
érdekelt gyógysz·eréSizéket, hogy a1em JO ,a ~e
szitményük, akik azoniban egyre bJ~ony,~1a.ttak, 
hogy nem értik a dol;got, ők tm~g,blzhato hely
ről .szerezték be a gyógysz,ereiloet, ~tb, -~:z ";z 
aJ!itásuk a néhány esekben ,negyv,zsgalo mté
zethez ellenőrzésQ'e beküldött any;a.g.ckíkal kap
csolatban he[ytállónak i;s bizonyult, nem é;t1i 
tehát a főorvos hogy miféle ,;rejtély" ez? Ker
te, hCJgy magy;r ázzam •ezt meg, neki .. Mi ~em 
vol,t ennél könnyebb, amnt azut";n az .or,~g nagy 
álmélkodással h&l,lgatott s ezutan a gyogys,z:e:r
tárvizs.gálatok során más, "egy.S~eJrttbb" vizsgá-
lartot végzett, ajánla;tomra. . . 

A hiba ugyan,us az volt, hogy a '?hmr;1: 
azonossági vizsgálat~ ;;orán végzeitt tn~lle_rocltllll 
r:eakcióhoz fris'S -chloros VLZI~,' :az a1:ve~ tdenh
ficálására ped1g friss kénhydrogene.s y1zre va;? 
s·zükség, 2!llri peciJig ritká,n vol;t a gyogyszerta
r•akban, mert mindkettő .rü;vid idő aoatt haszna
vehetetlenné válik 

A kitünő W in/eleT pr ofe,gszor a kénhydro
genes vizet a IV Gyógyszerkönyvb_ől már ki
hag)'1ta és helyette a sokkal állandabb glycer11" 
nes natriumsulfid oldatot vette fel; am1 valo-
ban jól be iS vált.. , 

A chioros :viz, azonban, amelyet eleg gy&k· 
ran hasznárunk a gyógyszervizsg;í.latolk . során, 
továbbra is megmaradt a gyógyszerkön)'1v;ben 
éspedrg nemcsak mint r'8agens, hanoo1.nr,mt a 
világhir ü hazánkfia: Semrnehvers I. Fulop OI

vosprofesszorunk (élt 1818-1868) á}taa 1847· 
ben hasznáJt r\s mP- i,s· netn egyszer . a!lkalm~
zott, kevéssé maró és igen jó baktenold hatá
~n, kitünő desirrfidens .. 

De mmt nem az utóbb emlitett minőség'é
ben kivánok enől a szenől beszélni, jóllehet 
komoly aktualitása volna, mert a mult év 

öszén i.wnepc~t:e a n1agyar orvostársadalom 
D-8Irin181Wel.S ;\dlagniru lelJ.ed.ez.e.~e:ueK~ a gyer-· 
ruclKagyl 1az leKuzuescoen O!Y_ nagy]eleü.,Lv.::!eg:u 
1 U u e v e s e v i o I d u J o J a. -c, a~me:1yrtH_ . 
egyen1\.éUt ar. 1 uH Yál e_gyet:•Z.UL.t tana.ll se.eted. · 
Ka1tátsunk e lap- 11asaoj.at11 ar.rnwln.a:e.Je11 lg~n 
erté.lkS es szép mE.,gen111reKezé.st irt A .Klil;vlli!ag] 
tmé a Inost iolyó centenár·ís ünne::tJsege:k 
tGg)uk denlons.uáJni ~1!R@Yl1Jevü hazm1Kna 
deme,neK Jelentoségét. 

A 1er tötlemtés1 célra használatoo chioros · 
vizet ;nagyoqo l!llenny,ségben vaspal~ckokba 
kompnmá•t clJJmgázza~ szakták elüallltam, 
de.sztiHált viz egyszeru teLJeese utJán 

A chlóTos vrzelt a lU Magyar Gyógysz,er
könyv kahumpyrochromat-ból és tömény 
ból, a IV, Gyógyszerkönyvünk pedig , _ 
ilypennan,g:anat-ból és !egt.ömény,ebb sosavbol 
állittat j a. elő.. Ez az; eljá;rás, awa~M!,l a 'ci.sz,Em ; 
szertárwkban nehezkes,en vegezheto d" ,, 
sokszor hiányzik a szükséges . gázfejlesztő és 
,gáJzmos·ó pala.dk is ;:; igy egyszer ~bb és kény;el
mesebb a gyógyárunagykereskedo.tol n>eghoza~- · 
ni a dl!lór os vizet, an1€ly azonban ~okszor m,ar 
hasznáNratatlanná válik, niire '.'i<l>ekre meger 
kJez;ik 

1öbhféle m6d kinálkozik ana, hogy meg· 
lévő hi\iatalos gyógys,zereink felha.sználásá:val, 
frissen illészitsük, igen olcsón a chlóros vizet.. · 

Közismert dolog, hogy 1a há,bák, a ;r égi sub
limáitoldat helyett a chlorogeniumból, ecet;sav 
'hozzáadásáva[ :előállitoVt, neJm mérgező, kitünő 
desinficiens hB,tásu chmos vizet használják. Ez 
az eljárás azonbrun reagens célokra kevésbbé 
a,Jkalmas, S<Yklkal helyes•ebb a Gyó,gY'sz,er köny
vünkben hi\ffi,alos calcaria chlorata felhasználá-·, · 
sa •erre, amely sósavval 25 százalék chlór1t kell 
hogy fejlesszen.. Itt azonban az .a hiba, hogy 
hossz8Jbb állás :után nagynrértélloben csökken az 
anyag chlórtartaJma A "hypolu,g" név;en is
mert natiium hypodrlorosnmot tarta·lmazó 
anyag, tisztát8!ian .lévén, kém;szetként szintén . 
1JJem használható. A hydrogerr hyperoxyd éS 
sósav elegye rugyancsak chlórgázt fejleszt. Ez 
azonban kissé drága eljárás, H20A különben 
is nehéz beszerezni!. 

A legegyszmübb és ~ endkyvül olcsó , a ' 
vegytrszta any.agokbó~ 18Jő,áillrtha,tó,_ szennyez:~~
mentes chlóros vrz kesz,uese az alabb1 reakcro
egyenlet szerint: 

KClO' + őHCl = 8Cl2 + 3H,O + KCl 
122.55 + 218.76 = 212.74 + 

0 .. 5 gr ka]iumchloricumhoz 3 569 gr 25%-oS 
sósav •kell, ebből 

0 . .8678 gr chlórgáz fejJ.ődik 

Az eljárás a !következő: 

krulibrált mér őlombilkban O 5 gr kalium 
clliOIJlcu.uua 6 gr. 25 'azáza!ékos sós&vat ön
tünk, hogy <bőséges fölöslegben ·legyGU a. HCJ, 
ínert igy a reakció kedvezőbben folyik k Münt
egy 1 O percny;i vár akoz-ás után, - mely alatt 

· a bedugott lombJkat néhányszor meglóbáljuk, 
-_:_ a reakció következtében felmeleg·edett folya-
dékot minél hidegebb vizbe ál:litva, lehütjük l> 

· . ezután apránként hideg de~illá]t vizet adva 
hozzá többször összerázzuk a folyadekot s :vé
gül j~ltöltjük 100 kcm.-re a köi'köriYs j'eílig 
Amikor a dugót kiemeljük, minden alkalom 

. maJ! chlór,gáz távozik el. az edérwből s Íll\V meg-
lehetősen nagy vesZJteséggel dúilgorunik Erunek 
ellenére azonban kb 10. 25 smzalekos ch!lór os 
vizet nyeTü1nk, .amely ugya.n a gyógyszerkönyvi 
chlórcs viz O. 5 százalékülS tömény.ség ének cs'a;w 
a fele, mégis teljesen el1eg~ndő a szüilméges r e-
wciók elvégzésére Ha azt akar:ink, hogy -a 

. chlórgázveszteség keverebb ];egyen, akkor ugy 
· · járunk el, hogy egy :na,gyolbb, ~éliesebbszáju 

.lomhi•loba átfurt dugJót, s a furatba Itólesért il 
]esztünk A töksérbe nedV;es vatta<lsomót te
szünk, hogy az némi[e;g visszaibarr1tsa a nyomás 
folytán eltávozni igyelkvő chlm gázt. A tlágoo 
lombvkba Ibelemért KOJO,_.m r'áiintjük a szüksé
ges mennY"i~égü tömény sósa,vat és el:uárjuk a 
lombiket A reakció ~e~aj,lál'a után a tölcsénen 
át beengedjük a llzüik:séges. mennyiségü vize~, 
amikoris csaknem a gyógyszerkönyvi O 5%-os 
chlóros vizhez jutunk 

Meg:jegyzendő, hogy a folyadék erősen sa· 
• vany-u kémhwtásu le~z, mert az aimugyils fől ös•. 
legben hczzáado>tt ~>ósaN tulnyomó nagyrés:ue a 
fdyadékban marad. (Ki.viz!Sgálás aila~t van an
:nalk az érdekes jel;eriségmlek a magyarázata, 
hogy a hozzáadott .scísavbói: a flenti stöchiom'8t
Hkus egyenlet szerinti S'ósav mennyi;ség nem 
harsznál'ód'ilk fel belj<ls•en a clüár ki~ejlliild€s:éhez. ) 

Ha csupán néhány kcm chioros vizre van 
'szü·kségünk, a,kkor kémcsahén is előállithatj uk 
ezt a~ fenti menyi,gég,ekkel, kevesebb vizzel, .pet
sze itt most nagyobb chiór gá0v~sz~eséggeJ keíl[ 

-S'zámolnunk amit !kellő hüftiéssre], csökkenteni lé-
het ' 

Ha azoniban sebés,reti céka, n&gyobb tEJst
felület öblitésér'e, akarj)lk használni a chlóros 
vizet, akkor a sav.at le ilw![ kötnürnk A kü!lső 
bőrfelület desinficiá]á:sa esetén azo'llJban ene 
nimes s2lükség mert a sóswv ma,ga is mint kitü

. · nő bakte1icid' anyag fog szerepelni. Ez a hely-
zet az annakidején álta!lunk ajánlott gyógysooor
könyvi jódoldatot pótló .,s'Piili~us j odi acidu
lu:s" esetében is, amely az O. K L. Ch. 12.168/ 
1944 sz.. határozatával pubJ.ikáltatott B!ZZaJl, 

· hottv a jódtinetum helyetit ez is kiadható.. Ezt 
a ké'lzitményt néhány &il::íészeti Mini·ka hi:rró
bálta és a szeszes, jóéÍold!at desinfici8ió é•lt!éké-

. ':_el egyeur angunak ffilálta.. . 
· A készítmény összl3tétele egyébként a kö-
vetkező: ' 

Spiritt/8 jodi ae-idulus, 
. O 5 gr. finom porrá őrö~t jódot (en~ a!Zért 
~ar!_ szükség, hogy látható l:egyen, mekkom ibői
<elnlet volt bekenve az operáció <Jiőtt) felol-

dunk 66 gr, legtöményebb Sileszben, majd az 
clldathoz m&rünk 

1 gr tömény sósavat és 
29.5 gr üesvtiilált :vizet, 
Eliben a folyadékban l smzalelk sósav f<>&' 

laltartik, mig a 0.5 g•. KC!Os-hoz adott 6 gr 25 
százaoékos sós•av 100 ccmA·e fe],higitott meny
nyisége kb.. L5 százallék<Ys sósavat tartalmazó 
oldatot ad, 

Gyógyso;erkönyvünk az alábbi k€sziJtmé-
nyek vizsgálabá;hoz hasZilál cbloros ;vi:oot: , 

Ammonium bromatum 
Bismuthum oxyjodogJa;ll!icum 
Bismuthum trib~ omphenylicum 
Ca,rbam:id" br()lllaethylaooticum. 
Car bamid bromisovalerlaruicum 
Chiarinum s)ll)fm'icUJrn 
Cllininum lbisulfurlicum 
Chininum ferrum citr; runrmoniat, 
Cllininum hydröclrlonicum 
Chininum tann:ic. in:s. Rozsnyay 
Chinidinum sullfur1lcum 
Compr. Thieobromini jOOatti 
Exror.. Chinae r1uid11m 
Extr Chin>11e siccum 
Homatropinum me~rbmmakum 
Kalium bromatum 
KlaJium jod:atum 
Na,phtolum 
Natrjum bromatum 
Natlium jodatum 
PilU!lae Feni jodffid 
Syr Fen\ jodati 
Syr.. Hypophc·sphor<Ysus .comp .. 
Tinetura Chinwe comp 
Tinetura Ipee.acuanhae 
Vinum chinae 
Vinum chinino ferratum" 
M:indezek ailiapján rojállllom, hogy a ké$ü

lő V M agya;r G yógys21erkönyvbe a reagensek 
közé vétessék fel a lkirulium chloricumhó~ es tö
mény sósavból s:zükség esetén báamikm azon 
nal előállitható friSs .kémszer a clr~óros V1imel 
végzendő re:'Ukciókhoz, 

Szent Péter 
gyógyszervegyészeti 
laboratórium 

Liquor Hypnobromid 300 gr 
Liquor Hypnobromid 180 gr .. pénztá-ri 
Digestol pulv,. 150 gr, 
Sedival syr. 200 gr 
Sedival tabi. 10 db. 
Sedival tabl. 20 db. 
Primover·ol syr.. 120 gr 
Pzimovt>..rol' syr. 120 gr:. pénztári 
Primofax tabi.. 12 -drb-os pénztári 
Primolax 30 db 



V ALAHOL MEZOPOT ÁiM!ÁBAN 
Ezze! csak azt akar juk jelezni, hogy azt a 

gyógyszerész-nrxgygyülést, rnelyen közel hárorn
száz guógyszerész vett részt, ---akór·Mezopotár 
mióban i3 összehivhatták volna.. Éppen ezért 
nem érdekel benh'ünket, hogy ezt a nagygyülé-st 
a koaüció melyik p!Írtja hirdette meg. A polt
tikai vonrxtkozósok nwnett egyszerüen napi
rendr e térünk Annál részletesebben kell fog- • 
lalkoznunk azonban trz ott felvetett szalenULi 
kérdésekkel, főként egyes megjegyzése/e/cel, me
lyelc szinte lciólltva kiáltetnak a nyilt v.óksz, a 
könnyen rnego.dhutó cáfolat után. 

SOKAN ÉS EGYEDüL 
Ez !nuir valósóggul j e l Ic é p és állandó 

figyelmeztetés .. Egy hutulnULS termet töltöttek 
meg. gyógyszerészelelcel és núndenici beszélt, be
széd, felszálalt és ujm lfelszólalt, csak éppen _a; 
gyógyszerészek hangjót nem :hallottuk. Csupan 
egyetben Jcurtórsun/c ült •uz emelvényen u ifeje-
se/c· lcözött, aki igen üledelmesen· és egyenleint 
megköszönte ~ a szép és értélces előadósokat 
De ezen az egy s z a k m a i k ö s z ö n Ő
e m b e r e n kivül _ magának a iszakmának 
a véleményére egyá-ltalán nem voltak kiváncsi
ak .. Hogy a rpolg-ór·i foglalkozósnii/ ntarudjunk, 
felszálalt ott két orvos, egy ügyvéd, egy pénz
iigyi osztálytunócsos és u ~zukmai szervező. 

Rá kell ·mututnunlc erre a viss~ósságr·a, 
·mert -egyre gyulerabban tapasztuliuk, hogy 
minden vona/on éppen bennünket rekesztenek 
ki a sa jót sorsunk intézésébó?.. Ha kevés a szuk
ernber' behivnak még e,gy or·vost, azután még 
egyet 'és rnelléjiik legfeliebb 'Ybéhóny állarni és 
r;árosi tisztviselőt. Csak gyógyszerészt nern 
Nyilván ezzel is kifejezésre u/carj.á/c juttatni, 
hogy !nég mindig kis/corualcnu/c tar-tanak b•en
nünket .. Vagy tu/ón azért lwlyeznek fölénk any
nyi or·vost, mert ezt a szalemát b e t e g n e k 
tartják? . 

Ez a nwmegyzés a l.egt_ó~olabbról serl?; ir~
nyul uz orvosok ellen. Senki ·.robban nem 'ó.ha.Jt
ja nálunic hogy a közegészségügy egész ter-üle
tén együttrniiködjünk velüle Ez_ér_t v~t~ttülc f~l 
azt a ter vet is hogy a centenunumt un'Yhepse
gek keretében 'egy közös orvos-gyógyszerész
napot kellene rendeznünk Vagy egy közös na
pot az egész közegészségügy számár<: Hadtl:, 
bujjon elő rn1.nden pa:nasz: Hwl;d Jcer'iilJenek elő 
a tndornúnyos és gyakor:lu# er-vele .. Tavohisulri 
el azt a sok vagy akár egyetlen gyógysze;_·é~zt, 
aki akrir illetékesen is, uz orvosokat ellenonzm 
merésze/i. Hu ugyan van ilyen 

ELLENőRZÉS 
De Vru már itt tartunk, mielőtt visszautaz

ruin/c Mezopotámiába, rnoruljuk ·meg azt is:; el 

/cell jutnunk végre odáig, hogy a gyógyszertá
rakat gyógyszerészek vizsgálják felül Nern 
hisszük, hogy a t,isztiorvosolcnak,, akik sz·erte 
az országban jórjók a puttkólcat, ne .1utott ,'Vol
na rnég eszükbe. itt valami eredendő b•ajt kel. 
len.e 07 vosolni Hogy amiko;' ibelépnek a pyó_gy
szertÓT ujtarán, ne néznenek lcqrul idonkm_t:; 
hol marad az ellenőrző gyógyszerész? Huszna!-· 
juk ki tul-án ezt a centenóriurrvi esztendőt a;rra 
is, hogy ·kimondju.Jc és. kinwnifassuk: a gyOft!f· 
szerészi pólyu, a gyagyszeresz nagykorusr!a
sát. Ér'Vényes szuvuzati joggal a szakma 18gesz 
területén 

Tndjuk, hogy ez régi kivánság .. De írni nent 
/cérjii/c számon a multat Abban azonu~n b-rzo
nyosuk ·vagyunk,. 'hogy a11!i m;:t _rnegvuwsu11 az 
nem csak az egesz Jcö;r;egeszsegugyet szolga/Je<. 
A szociális ·haladás s2!ellemében a népi de·mo
kráciát erősiti, Ilyen apró kövekből kell fel; 
emelni a hatulmcos épül"'tet · mimden dolyozo 
otthonát .. 

NEVEK NÉLKüL 
Nem nevezzük nteg a gyógyszerész-na(Jy

gyüiés fe[szókr.lóit.. A' jelenlevő névtebsn gyógy
szer-észek me/l.ett rnar·udjanak ők is hom4lyban 
De 'Vizsgáljuk 11WQ', milyen ér·veknek trxpsolt a 
névtel-en tömeg. • 

És most kilépele az üimepélyes többesszarn
ból és ntint már annyiszor, megint csak a ma-
gam nevében beszélek. , • . .. 

Előttem iilt a gyülést össz~hwo p~rt e.gy:k 
vezető embere. A1nikM meglritott. ~gy üdvo
zö/t: 

·- Jó, hogy itt vagy, legakibb 9wm szer
leesztesz ki bennün/cet 

Nyilván arra uondolt derék kartársa~t, 
hogy u vendég pedig ha.llgasson. Ha akarra, 
tömje tele a Bzáiiit a késren kapott érv-szeruf
vicsekkel aztán menjen haza és ne avatkozzelv 
a nagyok és az urak 'dolgába. Tndom, hogy ez· 
a vendég dolga. De a vendégjog is kötelez lega
lább .annyira, hogy ne rninden repedt fazekat 
az ártatkr.n vendég feJéhez csapjanak .. Per
sze ezt én ott nem tudtam megmondani. De ~a
Zón nem is fontos. A sajtó v~em vendég, h•an.r;m 
hivatalos személy és nern csak a magurn vel.e
ményéről 15zórnolok be, a:milcor legaltÍ-bb rnost -
egy gyógyszerészt i3 megszólaltatok 

HA NEM OROKOHETőK . 

Akkor trni /.esz? ÉS mi nem örökölhető? 
Hát persze, hogy a gyógY_szertár; A baj pedtg 
a napnál is világosa.bb H_tszen <:_Ppe1! 0z a leg
főbb hiba hogy nem örokolhető. Eddtg ugye
,bór te~jden I(Jrthető? Most gyeritn/c tpvabb, 
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Mi következile ebből? Már 11tint a nemörököl
lwtőség tényébó?. •... 

'Anélkül, hogy 'nuist mnelnénelc, rnint a dolgo
zók életszinvmwlát. 

Feld}ünk. A' ma:gánember helyett uz ó/lrxm 
kerül bajba .. De '(rniér-t és hogyan? Érthetetlen, 
hogy nem takilia ki senki N o látjátok, hát per
sze, hogy azért. Tehát? A.z állam kényte.Zen lesz 

DE MÉG ENNÉL IS NAGYOBB 'BAJ, 
hogy egysZ!er csrxk azon vesszük észre meó

mmlcut, hogy leevés la munkarvállaló. Rémülten 
döbbenünk rá, hogy már nincsenele rnunkanél
külielc. Sőt egyre érV!zhetőbb rn. u. n k á s h i-

valami fur-fangos. de arr-vellett testhezálló gépe
zetecskét üze-mbe helyezni Ennek egyetl.en 

, feladata az lesz, ho_qy 'r!ondoskodiélc a szociáliis 
ter·hek viseléséTől és e kereten belül a gyógy
szerészek c~aládiáról(? )-iziglen. 
, Ter11u?szetesen mindez nem olyan egyszerii, 
•mint arnilyennek !átszik.. 1l!ert er'l'e fedezet 
kell.. Honnun vegyék? A villamos viteldíjat er
r·e a célra nem enwlhetik [fiel Ohó., 11regvan! 
Foel kell emelni a gyógyszer-ár· akat r E!véqre a 
_qyó_qvszer-észek, maidnem a rmógyszerárak csa
hídfáról vun szó Ez cook világos' 

Körü[b.eWl ez volt a lényeae a vénzügyi 
szakértő álláspontjának . Az enyém talán csak 
azér-t nem u.zonos az 'Övével, mert nem vagyole 
pénzügyi szaké1 tő Nyilván azért is látole ti13z
tábban. Nem zuvar meg sem11ti[éle unyagi 
szempont 

Kérdezhetek? Kezdem, Mondjátok meg or
vos~ munkris-, Ü{JJJ.Véd-, mérnök-, rnüvész-b,ar'á
tairri.· a ti családjaitokról gondoskodik az ól
[urn? Tudtam, hogy nem, - csak tőletele akur
tam halluni Hát akkor rnilért iévpen rólunk? 
Mert eddig iau volt? Mert az 'elmult évtizedek 
ellcénwztettelc? Mert U(JJI nőttünk fel hoov ez 
neJeünk jár? Hu nem is évpen n~indenkinek. 
De milyen jogon kiván_iuk. hogy a vríly·a kivá
lasztottie<it az állam e1tartsa az idők végeve
téio? És méo hozzá nem is akórhogw.n A ltör
péket csak 'ugy-ahoqy_ de a városiakat an.nól 
gazd-a.aabban. A szeq-énynek morzsót, a gazdag. 
nak to? tát, (tudósnak retmtót) 

I<érdezhetek? Ki .hallott már· a.r--ról, hogy 
n _qpermek fe/nő, vólyát vá.laszt, tanul, dolgo
zik, és boldogul? Nem kell ide szociális gépeze·
tecske, csak szorqos két lcezecslie .. m a loezek
kel " gyógyszerómktól' Azért, hogy nélu:iny 
kivételes család fövőiből qondoskodfanak, ne 
8-UJtsun/c milliós töncegeket 

MAR MEGINT EMELNEK 

Azt hittem, hogy ez a veszély nent fenye, 
get többé Tévedtern Azt mondja a szakértő 
ur, hogy e közületi gyógyszertórakbun sok lesz 
az adminisztráciÓ' .. Ennele /ebonyolitósóru ujabb 
alkalmazottaka:t kell jielvenni Ez pedig neYn 
~ldható meg rnássul, cs-upán - u gyógyszer
arcole emelésével. 
' . \ly o tessék rnór megint itt vugyunlc. U g·y 
latsz;k, szinte má.sodperoenlcint ernelika gyógy
sze?aralcat. Ijesztik, elifesztile " nagyközönséc 
get_ Állásfoglalásru ser leentik minden u_jitóssai 
szemben. A jelszó: rnar-udjon minden a régi
lren 

_ At i a V1em igen rne-tnek ,qondoln-i, hogy (l:f 

lcüzegészségü_gyéri cí1dowtot lehet és kell ÍB 
<«uzu-,· A1núe Jn(tgá·nernber nem volt hajlandó, 

az állam és a lcüzületelc el fogjálc végezni. 

óny 'mutatkozik n pályán , 
Ez már nern a közönség fel!ánruizása E.z 

. n~ ifJuság lázitásu a készülő gyámiszerészi tö?
veny. ellen A n nak Cl feltételezése, hogy a fia
ta/sau, 'mnt egy .m.egvert csaput, egyszerüe11 
levonul a - pólyaral H ogy uz önállásadús re
rrnénye néllciil, h szalcrrw minden vonzóereje 
megszqnik U gy aondolJák, hogy nem érdernes 
tanuim, ha nern lehetiink tuTrridonosok. 

Csa/c az nem ]Ut eszükbe: m,ennyi ui lehe
tőség teremtődik ezen ·a vályán V é gr e-végre 
n?m a vénz. az összeköttetés, hanem a krlpes
seq, a hwatusszeretet dönti el. hogy 'kit és ho-
vá tudun/c rínituni 

Mi nem féliink a \jarlcastól. Mindennek 
megvan ia hatásos ellenszere Nern iiediink 
merJ, · hogy sokan leszünk, de nem r etterrünk 
attól sem ha vtmmwti:leq munlcáshiány mutut
koznélc A quakorlat azt 'b-izonyítja, h~q11 ahol 
?nunkaal/calom ?Jan, az a loálya nem néptelene
dik e!. legfeliébb a-z emberan?fag változik .. A 
ibmnokrár.ia 1avéra .. 

BIZALMI LÉGKöR 

Bz is elhan_qzott Ha a \gyógysze-ré,zekbiil 
a'kalrnazotta./c leszne/c, egyszerre measzünik a 
bizolrni lé(Jkör co rr y ó tJ u s z e r t s z é s 
a b e t e 11 Ic li z ö t t. Ebből önként Tcövetke 

, zik horry ez rr bizonyos bizalmi :léalcör-- ielenlen 
i,s csak a tula idonos és a beteg Ic ö zött alaicul
hat ki l-Tn, ~1éldánl a bete_q a 1Je<tikriban ?Jé'etle, 
nül a.z alkalmazott qyóifyszerhznek odia át rr 
receptet vaJami tit/cos suga1/at uzt ~1urancsol. 
iá ne/ci. hog11 nw bizzék Valami: csodálatos 
fluidum O.ra,d Ici a tu>a.idonosból, rnel1! u bete
,qet 1nármeslcént vonzzu hozzá U qyanaklwr 
meator-nan a betea !ába_, a kinuuitott rcceJJt le
hull a 'kezéből ha ez ·a kisu.aárzó erS el1naTarZ 
És me.aszólal e.ap seitelrnesen intii han _q: 
-- Vigyázz fbeteg. a te ér-dekedet csak az szol
rráli~. .., ki p r o f ,: é r· u do l a o zik De -el
lensé.aed mindenki, nki a?: ermér1J hrcszo-n \mJn.ét 
teliesEbb ldkrt1Jcsokisóval igyekszik téged és 
ié.rsn'dat ki.szolgólni 

Mé•t szerene.se, hom! ez is csuk feltevés. A 
küzi»i"ég urrunnis "'Uinról-naJJ1'a sz1·vr:sel1ben 
})iá Rá r ol ')?-Xt•etkezetekben, nún t 11'taf}áncé.qeknél 
Éppen o bizalmi 1éqkör rniott 

PRUC8JN ll. 
A rnultkor emlitett jeltételezett gyógyszer

nek egy uj fu:itáia Nem ui gyártmány, csak 
máB csomagolás. Pontosan ugya.·naz az összeté
tel. De ol'! sok .sz6 esi/c !róla, hogy egyre köze
Ieu/J kerül a valú,ú_qhoz. !Aztán egy.szer csuk ta
lrí/lcozunk ~;"JI e a "Sytronim{l ~~ Védett ne oe/(' 
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között .. Doktm Hantos karúir·usfík még messze 
van a P-betütől Mire odirkerül, rná> pontosan 
kideríti a !Prucsin I. és Prucsin II.. tudományos 
és 'gyakork!ti vonatkozásait Sőt az irodalrnáv 
es az indikációilit is.-

Addig azonban még maradjon r ert él y És 
·igazán nem ll, rni. hibánk, h&gy egyre többen 
életre akarják ke7teni. Általában nehezen 111/Ug
szanak bele. ihogy e,qy titokzatos és riyi[ván 
kurrens gyógyszer, kiáll a Tendes kereskedelrni! 
forgaJamból Tndni akMfák: ki guártfa, meny
nyi az ára és mire használható? K ivincs1:ak az 
alak_iára. és halmazállapotám és hogy beszerez
hető-e a fogyasztás arányában H a nem nálunk 
.rt')lártiák.c mily·en lehetősé.qek kiruilkozn:ak a 
k:ül.földről váJó behozatalm? Helyettesithető-e 
s ha iqen, mivel? És vé.aül: mit ivárhatu~k a, 
J>rucsintól a bizalmi lé.akör rnegfavitására? 
Egyáltalitban a Prucsin ntint olyan. ha.ilnndó-e 
közvetítő sierepet vállalni - mvnkavállaló és 
rnunkaadó között? l gy nő a P1 ucsin {ár sa. 
dirlmí hatóereje. Beszél11Jék róla, tehát van 

i-EGAUBB !8 ERRE VALL 

az a nagyhordere.iü megjegyzés, mely szin
te vezérfonala lett annak a bizonyos naqyquü
lésnek Hornt emlékezetünkbe r•éssük · e soka
dabnon ona.idnem rninden szakma kieitette né
.zetét a rntóguszerészekről, dSa,k éppen a IJ11ÓmR<ze. 
részek nem .. Igaz, hopy noem is volt oá kiváncsi 
senki. Ha csak eqy-lcét gyóguszerész nem .. De 
az is lapult nehogy rnegsértse Jz általános 
' szakma r:" érzékenySéget 

Igy tehát az oTvosok, ügyvédJ87c tisztrrise
~ök 'éq szakm,a.i 8ZB1'1JezőJc zavartalanul 1nond
/•.aüik.. amit iának láttak. Nem fen11eqette 
'őket rrz a veszélu hoaY va,laki feláll o /három· 
:sZáz gyóguszerész közül és "''eocóh>/ia ólJittf. 
sa·ikot. F.s m.ivel ezt mrilvan eliire elhntároztik, 
a {elszóla'ók éltek i.s ~z adott helr/zettel 

Meg kel[ állapi:tanom, hogy az előa,dó tu
dott a nemlétező Pr'Ucsin Zétezéséről. Tndnia, 
lcelbe;tt, rnert szabáluos ér-veivel különben nem 
erősítette volna a szabályt. 

Dássuk iosak.: mit is akart bizo11yítani? 
PontoBan arról ftyila,tkozott, hogy ha nr a va .. 
laki bemegy a patikába és kér egy doboz -
Pr·ucsínt a, Vőnök ur beszerzi. (Még akkm is, 
ha nincs.) 'Egészen bizonyos, hoay a Prucsin 
egy óra '111U/Va teritélm-e keTül Természetesen 
ez csak ma elképzelhető éR méa ma is csak ab· 
ba.n az esetben ha véletlenül !benn van a fő
'mester. Mert az alkalmazott rna .sem szerzi be. 
'M ondjuk hogy nem bolond, mikm nem a.z övé 
a patika EszeTini a beteg, a Prucsin. h gyártó, 
a naaykereskedő, a közegészségügy,' sőt a mun· 
kavállaló ~zeTencséje is, hogy van egy főnves. 
ter·, alcí élete kockáztatásával mindent előte. 
remt. 

Ez Tolt "z első tétel. MaRt iön a mftsod.ik 
A· 'voltaképen; következtelés Ellenben ha 
a fö-mestet kúzönséges munkavállaló'1.J6 minő
sül, bizon-u az nem Jne.u-u a t-elefonhoz, hogy 
?nemendelje o P.mcBint :(U gy látszik, mag{l a 

A 

telefon csak a tulajdonosi érdekeZtség szócsöc 
ve) Hát egy egyszerü · munkavállalónak csak 
'nem ér&eke, hogy önzetlenül álljon és dolgoz: 
zék a közegészségügy szolgálatában! Fel sem 
tételezhető . 

Bizonyára liszrevették ka,dársaim. az ipar'·· 
kodásomat, hoq·y színte segiteni akarok kitünő 
előadónknak ·a szónokí hatás felfokozás&ban. 
Alátámasztom az ér veít ·arm, ami most 'követ. 
kezik .Mert erre jel keU készülni Figyázni 
kell. nehogy összeomoljon M er· t •ennél qr1ön .. 
gébb alapr't még sohasem próbálták ~áépitenA . 
az egész magym· gyógyszerészet időállá épüle 
tét 

EZ A PRUCSIN-VONAL, > 

ez az egwtlen tény elegerulő. az előadó \s.Ze. 
rínt, annak döntő bizonyitására, mennyire 
megbuki/c minden ter11 \?s szándék, milyen """''"·--· ·.• 
szakndékba 11iszik az •egész köze,gé.szt>ég·ü~ty<;t, 
ha a tulaidanos ..,em 
egyéb· lnunkavállalónát. 
És ezt mind az az árva Prucsin és a kormá : 
nyozható telefon iga,zolfa. 

Valljuk be hatalmas szinte sorsdöntő érv. 
Ezek n z érvek 'eq1lkoron birocla,lmakat igáztak !e 
va011 szabaditottak fel Elhangzottak és válasz. 
falak omlottak le az ember és az ember között; 
Erre a "o"za,kcclkotó kinuilatkoztatásm írott 
töTVé'I?JYek e[érteJmetlenedtek es uj törvényeket 
véstek szivbe. agyba és kő.szikW.ba Gondoljuk 
csak ez 

f;s mindez akkÓ• ~s azért történt, mert 
J 948'ban néhány t11!Jaidonos elveszté évszáZ(l,
dos biztonsámit. Pedig a munkás ~ern éppeni · 
rnindiq visBzafelé dol.aozik Nem is tudom, ho! 
lennének a munkaa&ók. ha 1945-ben a mun
kú.sRág ki nem kaparta volna számukra - a. 
,pe.sztenyét A rrpütat meg igazán >noe bolygak 
suk l 

Való iaaz, hoa11 a mozdonyvezetők nem sik
la#ák ki a vonatoka,t és a nern •ma.riánkézben, 
levő posta i.s arán11lao tiirhetöen nnüködik. bár 
nincs maoántula.idonb·an A munkavállalá- . 
gyógyszerészek sern kevernek fmérget a gyer· 
rnek ánisos orwrsságába Évszázadokon at 
eqyebet sem ~ettek. csak a tulajclonosok kezére · 
és zseb ér e dolaoztak 

Erről t·ehát ne 'besiélj'ünk töb'bet 

11M'GÁNTUDAJDON-KORLÁT0ZÁS 
Erősen kerülgették ezt a kérdést is. Igye

keztek bebizonyítani •hogy rnennyire nem önző 
!érdeke kér t harcolnak, hanem kizárólag az ál· 
lam nragasabb sz•empontjait veszik tekintetbe 
'Mert h<I ~ntézménye/c is kapnak patikát és azok ,· 
adót nem fizetnek, az állo,m kárára igen komoly 
(i d ó k i e 8 é s jeg mutatkozni. 'Ebbó'l az kö
vetkezik, hogy ezt a szegény, gyá.moltalan álla
mot sürgősen meg J,,ell rnenteni az e[sor·vadás
tól. 

Mh1den kiilönösrbb magyarázkodás nélkül 
megmondom, hogy c teiiiletre kár ·volt ráDé-ved
J/Í Mer·t erre a.ztán i.rJazán sok mindent ;vála,
szolhatnék Elég ha rárnntatok a h<dósági- és 

GYóGYSZERÉSZ 

SrzeckesztGsétJi 
tr.éttc.a~~ata- ~ée 1 z- tő.e ~é e 1 ~,9 
.s~oin~ata~ 11-t6e Z-ig. 

magánpatdeák közötti , közis1nert lcülönbségre. 
.Ya.gy hivatkozha,tnék az ugyancsak lcözisnwrt 
háronwláirásos iegyzékekre, melyek szer.int _ 
níncs olya-n budapesti tulajdonos, akinek jöve
delrne m·eglwlaclnd egy felelős vezető fizetését. 

Ne bántsuk egymást .. És ne féltsük az i:íl
lamot LegaZább is ne ilyen alapon .. 

De elárulom cczt is, hogy lényegében a pénz
. ügyi szakértő kö1'ül sem volt rnirulen re1ulben. · 
Rosszul oldotta rneg a rábízott fela,datot N•em 
is beszélheitte (d nz érdekeltekkel. Csak 'Ugy ki
aUt (~aqy odaült) és rneggyőző éT?Jek; nélkül 
szónoko/t. És nnegint csak nem akndt egyetl•en 
gyógysze1 ész sem a népes együttesben, aki 
pontosan megmondta volna hogy nriről van 
sz ó 

Mert csak ők tudhatták. hogy miért jöttek 
el és mít szer,ettek volna hallani De ez a néma
ságra ítélt 'fpálya megint eljeleitett ntegnyilat
kozni 

NINCS KOLöNBSÉG 

Mostanábmr egyre többen mondiák. ILogv 
valójában már nincs 'is kúlönbség közöttünk 
Tulaidonosok és rnunka,vál[a,lók között ő/c be .. 
lépték a kisiparosok közé, rni 7J,enn mawdtunk 
a szakszervezetben De ők ezzel a bevonulásulc
lcal, hog]! urnr mond.ia.m, t e s t ü l e t i l e g 
e l s z e q é n y e d t e k Olyan értesiilesernt 
is vanmck. hogy azért huzódik a lwl!ektiv .. szer-
ződés ?iégledes ···rneakötése meJ-t ,szegé11JJ és .szá,

·nalomra rnéltn kisivaros tulaidonosaink tőlün/c 
1láTnak biztoslt~kot (l.z ő 1'á1wilalnta,zfisukra. 
Horn! ők is \neqlcJ..piák kollektiv-s~e,.ződés sze

'Tinti thetésüket Afféle kölcsönös segélynyujtá-
8/ szerződés1-e .szúm;itanak. 

Mondiók: oiri közel kerültünk hozzájuk, 
11aou talán inkább ök hozzánk, hogy váltott 
zsebkendőHel mri1 equ11vis lfcönm;eit tö?'iil.aet
?'ü!c. SzeoértiJ kisi})(uosok rnélUin i1'1.',qJJkednek a 
szaks~e,.vesetbe tömöTült oyóquszeTészek .fize
tése miatt. T.rísr:;od r_lentokrác-ia és szégvenkezz, 
hom' a k i s i n v._ T o s 11_2 e n n JJ i t _f i-
zet e.a11 éJtelrnis'égí sza,/c. 
o s z t á l y t a rJ j a i n a k t 6k ne .. 
künk. 

Mert hi.ába is tagadnók: ő/c az ipa.msodás 
ntjá1a Té1Jtek Minderr11 hom1 miert. Miféle lát
ható és Tátlwtatlun előnoJökért De "nnyi bizo
nuof'i hoqu óssze;:,::u,qm·odtak. Bebujtak eay 
szen:ezet esi oahé.zába,. És [hiába mondj.uk: To

, rni~GuHszi oym:e ki lljq u Tuizad ideki, - csak 
a Kiosc duqja ki a sza1-vát. ők benn mmad
na.lc SznP-rwen ·rneah11.zádnak: n néiJ.B~ p·yü-
7t>kezrfbPi1. Tanulnak u.rman eq1J lds d-e)nokrtf~ 
('i(;__f: -i~ kn::}JmL de r-8r!l;, wn111it, hog?J 1neq ne 
áJ tsou nekile é.s ne használ/on nekünk . 
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l Hovécs Öd6n l 
föbh, mint husz_ év!g állt, igazgatói :rangban, a 

Budapesti GJ Ó g.) szerész Tdt ül et sz~lgálatában. A hu
szas évektől majdnem a felszabadulásig. Olyan időben. 
dmikor egyr.~ nehezebb- \Olt és eg;ne kevesebben tud
ták töretlenHl átmenteni a Ínaguk embetségét. 

I{ovács ödön egyike 'olt azoknak, akik tisztán. 
€r"in,tetlenül ke-1 ültek ki a felszabadulás előtti két éy _ 
tized s7..örnyü megptóbáltatásaibói Felelős helyen nlJj. 
ködöt t. szinte l;:o:dátlan leh<Eitőség:ekkel - pá!J ánk ld
taszitottjainak olcsó megtévesztéséte és áligéretekkel 
való üzérkedésé:te .. 

Ko\-ác,. ödön mind\-égig tember maradt Szegényen 
ment be a B GJ· T .. -hez i~S szegényen távozott. De 
közben annyit, olJ an bőségesen adott mindenkinek a 
maga kimerithetetlen emiherségéból, hog.} 1945-ben va_ 
lóságos kis szakmai ünnepséget rendeztek az igazolá
sáná~ 

Egy gyógyszer tár_tulajdonosnő meséli, hogy akko
Iiban c.znn gondolkozott, kihez menjen el bucsuzni, mL 
'előtt a gettóba vonul Egyszer csal( ott állott Kovács 
ödön AggtelekLotcai irodá,iáhan Igen, akkor ott, a 
borza1mak napjaiban, Kovács .ödön maga elé ültette és 
igy beszélt, slinte csak magána_k: 

- Szég,Jelem magam az egé.sz keteszténység ne
vében Tudom, hogy vagJ--unk néhányan, de elvész a 
hangunk az ;1.Italános üvöltésben De várj tsal{, ügyelj 
magadta Szóhoz jut még n-z ember is. talán ha~na. 
rabb, mint gondoljuk. 

A f!:'lszabadulás óta hatósági 1iezelője "\-olt a Ke
teszt.gyógysZel·tárnak" Tirmsa \-olt a megközelit.het'2L 
ren hivatalnok-gyógyszerésznek !Emlékszünk ménnyL 
re idegenül tévelygett az infláció tobzódó alkalwi!aiban 
és mib·en ídegesen rázta Ie magárói a gyógysz~tt kináló 
közönség1~t Csak igen neheZen tudtul{ megértetni vele, 
hogy a gyóg)--szer t ~neg. kell venni, vissza li:ell szerezni, 
a betegeli n:;szér·e. 

Zavartan, szédülten botladozott az idők forgata
gában Fáradt és beteg \-olt. Köny\ekről :ilmódozoU 
egy csendes ,pihenó'heJyrÖl'f és rninél több cigarettázó} 
A harchoz már ne:n, "\-'Olt er~je és la~sankint huinden \2-

zetés: kihullott a kezébó1 

Egy borzalmas betegség 68 éves korában megölt<e. 
Csak i'g}- juthatott el az Öl"Öl{ pihenő.helyre, 

Ko\· ács ödön t ri em szabad elfelednünk Husz éven 
át a vergődő lelkeli gyógyH:ója volt ,.Ember az ember
telenséghenu (sz.) 

Tichler János 
Gyógysterészeti 
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A zsirok avasodásáról 
(Közlemény a Magyar· Pázmány Pétel' Tudományegyetem Gyógyszer·észeti Intézetéből 

Igazgató~ Dr .. Mozsonyi Sándor egyet ny .. r·. ·tanár) 

lrta: DR KEDVESSY GYÖRGY egyetemi magántanár 

Ismeretes, hogy bizonybs körülmények között ~ kü. 
Jönösen célszer~tlen elta1:tás esetén _..., a zsirok ize és 
szaga, valamint egyéb fizikai éE ké.miai tulajdonságuk 
is, gyakran lényegesen megváltozik -Ezt az a v a s O

d á s n a li nevezett folyanilft,tot még ma is a főként 
az izben és Szagban bel~:övetkezö változással, az "ava:su 
íz és szag megjelenésével, tehát g;rakodati ala}ton szok .. 
ták jeliem€Zni, annak ellenér·e, iliogy az avasodás közben 
végbemenő vegyi folyamatok ma már legalábbis r~z .. 
ben ismeretesek, 

A zsirok avasodásának nagJ ,jelentősége "an nem
csak az élelmiszeriparr ban. ahol az étkezéS:'( célokr a hasz
nálatos zsirn~mü, továbbá zsh"t tartalmazó anya.golr 
zsi'r-tartalmu magvak és lisztelt, huskonzen:el{ 15th) meg
avasodásával, ennek következtében pedig azok éiYezhe .. 
tetlenné válásá\al kell számolni, ihanem a zsírok széles 
alkalmazási területé;nek megfeleiöen sok más vonatko. 
zásban is fontos az avasodás (lrérdése. Igy a gyakorlati 
gyógyszerészet területén is gondolni kell a zsir·os olajo·h: 
és egyéb zsirfélélr helyes eltartására, mert ellenkező 
esetben 'ezek megayasodnak De bel{ő\'etkezhet az ava
sodás a szapJmnok, kenöcsök és más zshból előállitott 
vagy azt tartalmazó készitmén~ ek eltartás.a. köz ber~ is, 
Ezé ;:t h ják elő gyaluan a magyar és külföJd: gyógJ _ 
szerkönyvek a galenusi l{észitményel{ előállitásával kap
csol~tban egyik vagy másik dróg előzetes zsirtalanitá
sát. Igy pl a IV,. Mag)at' Gyógyszerkönyv, a Charta 
ISÍnapisa~a c. fejezetben azt irja, hogy a mu?tárpapi
I'OSt zsirtalanitott mustárliszttel kell l{észiteni. amineU 
az az értelme, hogy a zsirta-rtalmu mustádisztben a viz 
nem jutna a sejtekben lévő sinigrin glyl{osidához és igy 
nem keletlrezne a.bból '{mzym hat.ására illómustárolaj, 
de ezen kivül a nagy felületen eloszlatott mustárliszt 
zsir·os olaj tartalma meg is avasodna, ha az( előzó1eg 
nem zs· r·talanitanák. 

Zsirt. :tar taimazó magvakbó.I ·készitendö kivonatok 
előállitása során is gyakran találkozunk a zsírtalanítás 
müveletével (pl, extr. shychni) nemesair az.ért mert a 
zsirtarfalmu kivonat vizben nem oldódna. hanem -· 
med l{ülönösen a száraz kivonatok eset€ben - megava_ 
sodna a k€szitmény - Az anyarozs kb. 20 százalék 
7-Sirt tarta.Jmaz, ami ugyancsak megayasodhat eltartás 
líözben A levegő ox;rgenje és a nedvesség hatására 
\"égbemenö, a hatóan.,'agok bomlásával kapcsolatos 
egyéb változások elkerülésén kivül, tehát az Masodás 
megakadál~ozása céljából is be kell tartanunlr a Gyógy_ 
szerkönyy utasit.ását, melj. szerint az anJ arozsot é ge. 
tett mész felett, jól lezárt üvegben \'13,gy edényben }{ell 
tartan1, Célszerünek mondhat-ó a VI angol GyógyszeL 
kön,n G1933) "Ergota praeparata." nevü kész:hité:nye, 
mely petrola-e thenel z.sirtalanitott és O. 1% alkaloida 
taztalonua pontosan hE'állitott anyarozspor 1Ez a készit_ 
mény hos~zu időn út \ áltozatlanul' t lta:rtható {•s a belöle 
előállitott khonat ~s állandó hatásért-ékü, Frlt.étlenül 
sztikséges ~olna a mt g)ógyszei:'köny\iinkben is a li.h:O·· 
nat .:lőállitásához felhasznált anyarozs előzetes asirtala~ 
nit~sánali elQirása! mert a \izsgálatol;: szel'int a kivonat. 

ban I~vö Zsir és egyéb ballaszt anyagolr bomlást!k ov·~•• 
meggyorsitják a hatóanyagok értékcsökkenését, 

Az avasodás nagy jelentősége következtében a 
tatók már :régóta foglalkoznrak az avaspdás közben vég .. 
be-menő folyamatok felderitésével, keresték továbbá azo .. 
kat a té nJ ez öket.. amelyek meginditj ák, vagy pedig 
gátolják az avasodást és végül eljárásoklat dolgoztak 
az avasodás minőleges és mennyileges vizsgálatára. 

Régi uuegállapifás az, hogy különösen a zsilsavas 
trigl;rceridek avasodnak könnyen, mig a viaszok általá:.. 
ban állandónak nwndhatók. 

Az avasodást meg:J1ditó tényezó'k kérdésével 
kozva, Schet·er mát 1795-ben megállapította, hogy a 
z&b'Ol{ avasodás.ra' oxygen feJvétellel kapcsolatos. E megA 
állapitás óta eltelt másfél évszázad alatt a Jruta.tók 
hosszu sora foglallwzott az avasodás problémájával 

Jrlilönböző irányban végeztek er~ményes ~~~;:~:::~: 
de nündennek ellenére az avasodás közben 
veg)'i folyamatok még ma sem ismertek minden 
tükben, ill. a me~(smert folyamatok nem mindig 
nos érvényiiek 

Régen megállapítást nyer·t az a tény is, hogy az 
avasodást elősegíti a viz. a hő, a fény, az oxrgenJ toM 
vábhá eg,les mihroorganizmusok és enzymek jelenléte 
is .. Az avao;;;odáshoz feltétlenül szükséges a nedvessé,g és 
az 'OXJgen. 

A fény hatására \onatkozólag Duclaux (1888) vizs .. 
1gálata~ bebizonyitották hogy az k-atalizálja az avaso· 
dást A \izsgálatok szelint egyébként JEiegegyező körül~ 
mények között, szórt fényen .. eltartott zsi!· gyorsabban 
avasodi'l{, mint a fénytől védett helyen tartott. Egyma· 
gában (oxygen és viz nélkül) fé;ny vagy a hő még nem 
elegendő az avat;sághoz. Régebbi kuta.tók ene vona:tko. 
zólag nem eg,yszer ellentétes megállapitásolmt tettek, de 
a pontos vizsgálatok azt mutatták, hogy az előző kisér·., 
letel{ben hiba folytán valamely fontos tén)'ez~t, mint a 
nedvességet '\agy az oxygent nem zárták kl teljesen. 

Fontos szerepü·k van az avasodásban a mikroo!'ga.. 
nizrnusoknak Különösen a Penicillim~ giancum és brevi .. 
caJule, a Cladosporium butyri és herbarium. az Qidium 
ladis, a Bad .. fluorescens és prodigiosum vart hatással 
az avasodásra. A zsirbontó ill. oxydáló hatásu enz:nuek 
mint a lipase, ill a per·oxydase ugyancsak jelentőseir az 
avasodás szempontjából A mikroorganizmusok é13 az en
zymek szerepe különösen azokban a zsimkban fo'ntos, 
mel}ek fehérjéket \'agy szénh;rdrátokat is tartalmaznak" 
mint J)L a vaj (case!nt és tejcrilr!·ot) .. 

A zsirok avasodásakor l'égbemenő kémiai folyama
tok l{özött \alószinüleg rsak mellékszerepet játszik 31l a 
hasadás, amelY az avasodást megelőzi, Biologiai vagy 
más hatásra a triglycerid vizfelvételével elbomlik, mi~ 
közben szabaddá válnali az alkat.részek: a 'glycerin és a 
zsirsa\ ak To\ á b b i bPha tásra a zsirsa\. ox) gen felvéteL 
lel. majd a moleknla szálhasadásával az etedetinél Iri .. 
lo;;Pbb molekulasul) u botnlásterméke-kt e, h:özHik illó zSh~
sa\;akra esik szét, miközben a zsir . .,avas« izÜ\'é és sza~ 
gu"á válik 

A z§in;a'· aknak az esWr hasadása ut.án beköú!:lkezö 
bomlása ma.gyarázza. azt a jelenséget., hogy eliifordul 
a-z az e-set is,. hogy a\'3.s zsh· savszáma -dszonylag ala
csony Az a'asság é:s a savszám l{özött tehát nincs szo. 
ros összefüggés. Gyalnan előfordul ugyanis, hogy a 

abálytalanul eitaitott _zsi~· savszáma a bOmlás elő-fázi-· 
:ban fokozatosá.n növelrszik, rna1d később az avasodás
kor· csökken .. Valószínü -az is, hog~' a bomláskor . keletke. 
zö zsirsavak \agy ezek bom.áster:lnél{ei ismét- ester'I'~ 
alakulhatnak Kellő óvatossággal Viszont magas szabad 
zsirsavtartalmu zshok is c eltarthatOI{ avasodás nélkül 
(1),, 

Az avasodás közben keletl{ező bomláStermékel{ osz_ 
tályozása, alaPján általában keton és: aldehyda.Yasodásról 
beSzélünk ' 

Egyes kutatók még a mult század utolsó éveiben 
megállapit1ltták, hogy a trigl)'ceridek bomlásakor alde
hydek keletkeznek Grőgsz, (2) Marx (3), majd Sol!. 
chien (4) isolálkk avas zsírokból vizben 9ldódó és' des· 

. lillálható aldehyd jelleg~ vegyületeket. Az aldehydek 
tennészetesen oxydatiós hatásra megfelelő san'á oxydá. 
IódhahÚtk, ezért az avasodás közben keletkező termékek 
köz-ött különféJe sa\ak is szerepelnek .. Scalw (5) az avas 
olivaolajban ecet-, vaj., capron.; capryl~, caprinM, hep
tyl~ és pelargonsavat talált, továbbá kimUtatta ezek 
aldehydjének a jelenJétét is Ezeken kivül még az elain~ 
sav és dioxystear:nsav is van az avas olivaolajban. !Más 
szerzök nonyl-, valerian., hang) a_ stb. savakat is taláL 
ta.k avas zsirol{ba.n 

l 
H--C--O 

l l 
H~c~o 

'l 

l 
H-C-O~OH 

+ H 20 -~• l 
H~C-OH 

l 
Il)en módon a reakció során oxyd vegyület mellett 

hydrogenhypei'Oxyd is keletkezik Ez a folyamat azon
ban nem egymásután .. hanem egymás mellett nl!egy ·vég
be, .ami azzal bizónyithaó1 hogy avas zsirban a peroxyd 
vegyületek mellett a reakció végtermékei 1s megtalálA 
hatók. Tschirch és nl(unkatársai megállapitottálr még aiZt 
is, hogy a zsirsavak autooxydatiójakor a hydrogenhy
peroxy d mellett o zon is keletkezik, mell pL az olajsav 
avasodásakm egy molekula további olajsavval ozonidot 
képez, ez. pedig vizzel nonylaldeh~'dre nonylketonra, 
azelainaldehydre és azelainsavra, továbbá pelargonsa,v. 
ra hasad .. Ezek az aldehydek és ketonok ,a.vas" szagnak 
és izüek és vizgőzzel destillálha'Mk. Más zsh1sa.vak oxy· 

A. bnntláStermél\ck ullnő8ége l~-8 nH~Hltyisi:ge a foly iL 

mat lüilönbözö szakaszában nagymCth~kbNl táltoz.jh 
Iien fontos Powick (6) megállaPit-ása, aki az epihydrin. 
aldf'-hyd J{eletkezéséxe \ezeti vissza az avasodást. Fel
tevését megerősítik Prit-zl{er és Jungkuntz (7)., majd 
Taufel (8), akik s)nthetikus epihydx'inaldeh,Jddel még 
nagy higitásban is megkapták az avas triglyceridelue 
Jellemző Kreis-próbát, 

A\ asodáskor azonban nemcs:i.k aJdehydek és savak 
keletkeznek, hanem peroxyd_ és keton.származékok is 
Az avasodáskor végbemenő ox,\dátiós folyamatok tisztá
zásával Tschirch é.s Barben (9) foglallwztak részle-tesen 
Megállapításuk szeriut a zsirok avasodásának oka a te
ütetlen zsírsavak autooxydatiojában található meg, A 
t-elítetlen zsírsavak a kettőskötések felhasadása folytán 
oxygent vesznek fel: 

l 
H-C 

ll 
H--C 

l 

l 
H-C~O 

l l 
H-C-0 

l 

Az oxygen felvétel valószínü-leg nem eg) szer re me gy 

végbe, hanem előbb pr:imer-oxyd keletkezik, majd később 
lép a molelrnlába a következő oxygen~atom. A peroxyd~ 

szei"Ü zsirsav.molelrula ezután viz jelenlétében a l{övf't_ 

kező változásokon mehet keresztül: 

l 
H-,C-OH 

+ H,o --~> l 
H--,C-OH 

l 
datiójakor természetesen a folyamat termekei is változ. 
nak 

Mint látjuk, az avasodáskor végbemenő folyamatok 
igen bonyolultak és nem is egységesek. 

SzámiOs szer·zö vizsgálta. azt a '}{é,rdést. is, hogy 
oxygen és viz jelenlétében a lrillönböző hullámhosszu 
fénysugarak milyen hatással wmtak a zsírokra? Gehr
ke (10) és több más szerzö megállapitották, hogy a 300 
millimikro-n hullámhosszu sugarak erős lreton~ és alde
hydavasodást inditanak meg, Greenbank és Holm1 ha. 
sonlóan azt tapasztalták, hogy az avasodás t a 45.0 millí. 
mikronnál r·övidebb hullámhosszu sugara.Ir idézil{ elő 

oxygen és dz jelenlété,ben. Az avasodást tehát a fény 
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tövíd hullimho-sszu sugarai katalizálják. Thoman és 
Kaeiin (ll) rizsgálataJ azt mutatták, hogy a 1490--560 
hullámhosszu sugMak hatására nem alasorlik meg a 
zsh, jóllehet a peroxydszáma növekszik Lea (l) vízs
gálatai szerint a fény katalitikus hatása a legkisebb az 
500-550 millimikron között, továbbá 680 millimikron 
felett.. Coe (12) és több más szerző a zSirok eltal!tása; 
szempontjából a zöld fényt tartja megfelelőnek (4'90-
580 millimikron). 

A zs:r'Ok avasOdása nemcsak az. ízben é.s a sZag_ 
ban bekövetkező változással jár, hanem - minthogy a 
triglycerid molekula bomlása következtében számos, az 
eredetinél kisebb rriolekuiasulyu vegyület ireletkezik -, 
ennek következtében megváltozik a zsír több fizikai és 
kémiai állandója is. Az elmondoUruk alapján nyilván
való, hogy avasodás közb~ általában növekszik a sav
szám, azonban ez a váltOzás egymagában még nem jel
lemző az av<!sodásra, GyógyszerlrOnyvünk a zsírok vizs
gálata során' millden esetben előirja a savszám megha ... 
tározását és csak röviden utal arra, hogy avaS zsirt 
ne használjunk. Minden, esetre helyesebb \o Ina, ha a 
savszám vizsgálat elvégz-ése meliett alkalmas kémiai 
reakciót is előima a. gyógyszer-könyv, mellyel m!egálla_ 
pitható volna a zsír lrezdődő avasodása is.. amely álla. 
pot. éné,kszervi vizsgálattal nem mindig figyelhető 
meg 

Avasodás közben gyakran lényegesen növekszi'k a 
sürüség és a visrositás értéke, a jódbrómszám pedig 
csökken Ez utó~bi a telitletlen zsirsavak oxygtm fel
vételévei magyarázható, amikor is csökken a kettős kö
tések száma. Hasonlóan csökken a zsii:·ok lobbanás .. 
t)Ontja is. Az avas zsir·okban lé,vő, az er·edet·i-nél kisebb 
molekulasulyu bomlástermélreknek ug;ranis általában 
alacsonyabb a forráspontja és inkább illékonyak mint 
a borolatlan zsh· vagy zsírsav, ennek megfelelőerr ··ala.. 
csonyahb höfokon következik be az olyan mér·etü gáz_ 
fe Iődés, hogJ.-- az olaj vagy a zsir felett összegyűlő 

gázok már éppen lángralobbannak 
A zsirnem:ü anyagok közül főleg a higlyceridek 

_ha,Uamosah: az a·vasodásra, ezek köziil is elsősorban a 
telitetlen zsir-savatl tartalmazók, mert hiszen a kettős

·Jrötésnél van a támadási pont és ott veszi fel a zsir· 
a~ oxygent A telit.etlen zsir'Okta vonatkozó ez a meg
állapitás azonban nem általános érvén}ü, mert ismere... 
tes, hogy a sertészsh és a fltggyu is az er·ősen avasodó 
zsirok közé taJ:tozna-k, holotti csak kevés telitetlen 
:tsirsavat tartalma.znak 

Anélkül, hogJ tévesen, tulzó következtetésekee 
vmmánk le, gyakorlati alapon kétségkivül megállapít
hatjuk, hogJ.- vannak az avasodásra. inkább és kevésbbé 
hajlamos z sir ok.. A gyógyászatban használatos zsL 
ros obijokkal ezirányban végzett kisédeteim azt mu
tatták (13), hogy az-onos körülmények között legin_ 
kább avasodik a,z ol amygdalae és ol helianthi. Az 
élelmiszer célokra, de a gyógyszerészetben is általá· 
nosan használt, hazai eredetü napraforgómagolajnak 
ezt! a tulajdonságát feltétlenül figyelembe kell ~elmünk 
az eltartáskor. Éppen az avasodása és gyors savSzáni!-; 
növekedése nrl-att nem alkalmas az oL helianthi min
den tekintetben a ·külföldi eredetü sesamolaj pótlásá
ra, igy pl. napraforgóolajat nem használhatunk injek. 
eiós készitmények előállitásához- Egyéb tek:ntetben 
azonban, mint pl szappankészi1!tnények előállitás~ le_ 
mosóolaj stb. tökéletesen megfelel és helyettesiti a küL 
~öldi származásu zsiros olajokat 

Víz-sgálataim sze.rint elég gymsan a.vasodik a rép~ 

ceolaj is, mig a tObbí zsí!·-os olaj~ len-, csukamáj- és 
olivaolaj má-r lé.nyegeoon ke-vésbbé hajlamosali ·az ava-· 
sodásra~ AUg avasodik a sesamolaj és hosszu idő után 
sem avasodik a riéinusolaj A ricinusolaj azonban riagy 
viscositása miatt nem minden tekintetben alkalmas 
más zs:ro-s olajok helyett külsó-1eges felhasználásra 

Érdekes megemliteni azt a megállapitást, hogy a 
nyers zskos olajok tartalmaznak bizonyos, kémiai ösz_ 
szebételüket tekintve nem ismeretes. oxydatiót gátló és 
igy az aVasodást megakadályozó anyagokat, melyek a 
zsírok finomítása közben elpusztulnak (14) A finomL 
tott olajok tehát inkább hajlamosak az avasodásra, 
mint 'R tisztitatlan nyersolajok 

Az elmondottakból gyakorlatilag felhasználható 
összefoglalásként megállapithatjuk, hogy a zsir:Ok ava._ 
sodását - a lehetőségek határai között - ugJ akadá· 
lyozhatjuk meg, ill. ugy késleltethetjük, ho~y kiküszö_ 
böljük az avasodást előidéző tényezőket. Igy a nedves. 
séget, tartalmazó zsirt kiizzitott natriwnsulfattal -vagy 
tnás, alkalmas vizmegkötőanyaggal viztelenitjük, amint 
azt a· gyógysze~könyv az ol pingnia c. fejezetben, to· 
vábbá az ol. camphorat. és ol. phosphOra.t előállitása 

során is előirja Egyéb t-ekintetben is be kell tattanunk 
a gyógyszerkönyv előirásait, tehát ~zt. hogy a ·zsiro_ 
kat,, különösen a zsíros olajokat kicsiny, a szükségleL 
nek megfelelő nagyságu, száraz, jól lezárt, szinig töl
tött edényben, sötét és hüvös helyen tartsuk Ezzel az 
eitartási móddal megakadályozzuk a zsirok avasodását., 
mert a nedvességet, a levegő oxygeujét~ a fénJ.it és a 
p.őt, tehát az avasodást előidéző tépyezőket kizá1julr 
Zsir·os olajok eltartására gyakorlatilag is megfelelőne.k 
találtuk a sötétzöldszinü üvegeket., melye.k visszatart.· 
ják a zsírok bomlásában károSan közremüködö-, ala~ 

~sony hullámhosszu sugarakat (15 . .), 
Különösen fontos a csulm.májolaj hel)·es és sza. 

bályszerü eltartása, melit megállapitásunli szerint el-· 
Ienkező esethen a csukamájO-laj avasodásán kivül eL 
pusztulmi ;annalr legfontosabb hatóanyaga, az A-VIta. 

min is. (16). 
Az avasodás kémia.i uton való mega.kadályozásá"'r31 

(a zsir'ok konzerválásával), továbbá az avasság minó1e_ 
ges és Imennyileges l'izsgálatával más 3.lka.Iomma.I 'fo· 
gunk foglalkozni 
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.. Panasznap az Ár... és AnyaghivBiai gyógyszer
osztályáll 

.Folyó hó 6-án déleJ,éitt ll órakor a gyógy. 
szerész közép- és kis~pm; vcailamint a nagy. e:> 
kiskeres/kedelem aegm.everetese!Jb l€l)l€Zentáll· 
sai megjelentek az Ár· és AnyaghiiVatal IL 
ameJeti tanácsterméhen, hogy ez alkalommal 
quasi interpelláció:~zerüen kérjenek felvilágosí· 
tást vélit sérelmeik oká-ról,. illetve erek Ol\Voslá

. sáOOJk lehetőségeirőL A nagy gyárakat a GyOSz 
titkára képviselte. 
· Az értekezletet az Ar, és Anyaghivatal~ 
képviselő Siska, László főtaníácsosnak a hiva
tal eddigi mitködésér ől elmondott beszámolója 
nyi-totta meg Megjtudtuk, hogy mi a tllchnikiai 
lebonyolitása a '• zárolt szerek kiutalásának, 
hogy a neme•s valuta l~iánya folytán :a szükség 
let és behozatal, sajnos, mi~yen kedlvezötlen 
arányban áJinak egymással (Elöfordul, hogy 
néha a szükségl~tnek csak egytizedére való va
luta áll r.ende lkezésre .. ) A felszólalók :J1ejltege
tései jellemzőek voltak Különösen, ha szem 
·előtt :t:ar~juk a sm1kma gaxdasági r<étegez:ődésé
nek képét Megfigyelhető vol~. hogy a nagy· 
és középipar, valamint a nagykereSikede!emJ 
képviselőinek probMmái~: a vi:Jutakérdés, a 
szénkcntingens elosztása. a kiuta,lt kontingen:&· 
nek lehető ni5velése, de legaJ.§.hb annak hiámy
talan meg:kapása. az, e"'po11t anyaggazdá!kodá-

. si jánüék elengedése, továbbá,, hogy l:ehetőJeg 
azok a gyárak része.sülj.e:n,~k vaJ:ultakiuta:!ás!ban, 

· am~lyek prodiuktumaik 1r évén az m.szá,gn.aik va
lutát szereznelk, más szóval: a valutaután pált, 

. !ás l:>iztositása 
E~en pr:d!JJ:émák álta[~ll<YS, Or szág!OS, mond. 

hatnők koJJek:tiv je!leg~üeU< és föleg Siska főta
nácsoshoz J.ettek cimezve. Az iár:kérdést esak el· 
vétve és me11€il<esen érintették 

. f!isl:a László szakszerü. haltá:sos és meg
győzo vaJ,a:szt adott. l'smételten utalt a N em~eti 
!3ank valutár is nehézség>eire SzámadatokkaJ. 
ugazolta, hogy az ors,zág gyógys?Jers"ZJükségleté. 

·nek f~dezésére elégsé?les valutának hány:adr~.
sze a.llott rend:ellkeze,sr:e aJZ <jgyes éveillben. 
Olyan kevés nemes va:II!ta vcan err\€ n ooJ,r a 
hogy százalékos k:imutatás nem i"' késZJü!hetett' 
Pl:. 2-~00 OOO svájci f:ranik ig;énnyel s·remlben 
5~.000 al1ott rendelkezésre. A gyártáshoz szitk, 
Sllges. anya.!\okat (Pl; chlorofmm), a gyárak
n~k JutltatJak, 'a tocvahbdol,gozásra nem kerülö 
CI~eket, amiket az orvcYs főleg receptre ir, pl 
amrdopyrmt, a nrugykereskedelemnek A szén .. 
re von~tkorolag ajá"l!Ga az ~egyéni igényiést, 
m~rt r•gy elönyösebh a megoldási lehetőség 

··. mmt globáiisan Az expor~járnlék elengedése 
' •. :rnost ~og megjelenni a hivatalos iapban A !l"a· 

lutautánpótlás szem élőtt tartása és a valuta. 
sze~"? vál!a"atok behozataiTi lehetőség1einrek elő
s:&'Dtése a ·valuta kiutalásánál eddig iis elsőTen· 
du fel:adata volt a HivataJ!rua,k 

A _lds~e"eslkedielem és kisipar fájó pontjro 
az á.rkerdes körül csucsosodtak ki S>Jmte egy. 

hangnau aua hiva>illwztak" hogy az előállítási 
köJtsegek, sőt a beszerzési árak sok helyütt jó
vaJ, - 30-~40 száwlélllka:f - mUlják relill 1\Z 
eladási árak!at. 

Az egyik szaJkmai egyesület igazg<itója hrc 
vatkorott rs ana, hogw Ilifogáslll nem egyez. 
nek a gyáwkévaJ, lllivel a gyár aimál a .renta· 
bUJtá.st, de itt a ,,közegési\Ségügy érde!<ert" is 
szem előtt kell tartani, mi:vel a ",közegészség
ügy ~r deke' megkrvánoa, llogy mrnden ;fa· 
!U ,gyógy~ze11eliátása biztosi~ilasse:k, ez pedrg Je· 
neteüen, ha az utánpótlás meg,szünilk azon ok
nál fogva, mert a tulalacsony eladási árak mr
att a gyártók nem készitik ráfízietéssel ae; 
egyes praepar atumo:kiat (pl. amrci.opy nn tbL-t, 
aminek ára 410 for,int, die ugyanez kiszer.el:ve 
270 forint>.. A végső forgalomba:hozók máa 
nem győzik !tovább a wk ráfizetést, telj•es€ilr 
tönkrementek, raktámk kiroor•tilt, "e,s:z<egé· 
nyedtek" (?) és attól kell tartam, !rogy \'>'Orra 
becsuknaik ( ! ) A "kö2leglészségügy érdeke meg· 
kivánja" éppen a közönségnek gyógyszerrel 
való ellátása cé]jál:lól, - mondotta a S!Zalrn.Wi 
képviselő,, - mivel á ki:utaJt zárolt á:ruk meny
nyisége igen csekély, hogy a szükségleti hi.á
nyokat a feket~? piacról (P6tolják Itt aJzutáilll 
megint magasrubb Lesz a :vé1Jelár az elad:áai ár· 
nál. Ezt azonban meg illel:L tenm, nogy eleget 
tegyenek a ~közegés:aség1ügy~ kötelességüknek." 
Az árkérdésben ·elfoglalt állláspo:nt: az. á'meg. 
iil:lapitá,s r ossz. - a JeiliszóJal ó sl'Jexint - mert 
az előáJlitó, vagy forga!ombwhozó nem kap:ja 
nwg a vi.Jág.piaci utánpótlá.s!i á-rakat Chemi:ká
li3Jkat is drágábhan sorei,~nek ~' mint az eJ. 
adási ár:ak. 

Tudomásul kell! venni, hogy a se,akma még 
magánkézben. van ....." mandlotta -· és rung ez 
igy van, addrg ·ebből! erniherok e2wei éinek és 
m unkaalkalmat lelinek akilk nem Itudnak mür 
dig cs.ak ,,ráftizetni" ;,Ha államOSitva lesz. az 
más. aikkor majd az á;hlamnak iesz nből ráfi 
zetrii" .. A "közegészségügy érdeke" megiki:vánja, 
hogy az árkérdés rendezödjék (?) 

Az elosrz;tás egy:enet]en, egyes iktésziltmé. 
nyek csak oldatiban kaphatóik sth. 

Az egyik ki seho cég \ldldudöttj e éles han· 
gon lcritizálta a Hi:valtal ármegállapításait 
hogy nemesaik a l>eszerzési hivaúal.os áx drá. 
gább az el:adás hivatallas árainál, hanem hogy 
a lla!gy cégeik drágábban a.dh.atj~ik az ·egyes ké
szítményeiket az Ár- és Amyaghlvatal tudtáNal 
és belBegyezésével Ewn snlyos vád méltán kel 
tett nagy meglepetést és :f1éltünéslt .. 

A ti.Jbbi, kisebb cégek felszólaió fu,gjai is, 
kb. még négy-öten. egymás után kifogásolták 
az alacsony ára'krut és inditottaik rohamot ro
ham után az alacsony á1ra'k bástyái ellen, hogy 
azJt bevegyék, helye&~bben, hogy az Ár- és 
Anyaghivatal bevegye, hogy ez a bajoM 
egyedüli kutfonása, hogw sikerü}jön letöruci .a 



V ége.zetül meg l>€11 áHapita.ni, hogy··~ .. elé.' 
mokr a.tikus államhatalom két képviselője · 
ka:.san állotta a sarat. Izgdl't11!as, spoltszerü, 
Ján monclhatnók footk"ll-meccssza ü 
keltett a kialaiknló helyzet Támadást 
után ind'tottak a lú•atalos áHáspont ka[Juja. el
len, hogy azt ibedönt,ék az érvek suiyával 
(vagy fütyköséV1el?) · 

De a két há.héd lbjztos·an állt a 
relte le az aikeiékat és küldte, aiaz 
vissza labda gyanánt "'" érvekEJt, vádakat .. 

Az embernek '"gyenesen j élesett ezen 
lemi tomát n€zőként végigülni, mert a lear<li;:• i 

letes ·és mindent e]söpőmi kész tán'.1dó sc:"ru:s
sal szemben brilliáns, mjndent paüwzó 
lem vonult fel a hivatalos demokratikus aillanr,, 
hata1om részéről 

Alosztályi közlemények 
Mielött folj-tatnám a F.echnika és- laboráns mtm~:aC: 

kö1·ének ismertetését, meg kell még világitanom valamit; 
Azt szókták mondani, té\-edni ~embed dolog. s igy az. 
orvos is tévedhet, hogy elüja a receptet, azzal, hogy_ 
rossz helyre teszi a pontot, bál' ez igen ritkán 
elő, de előfordulhat. A gjógyszen';sznek ezt is 
vennie, mert ha nem \-eszi ésue, és ~-z 11:1ég 
eset, ebből szátmazil{ a baj, A gyógyszer·ész tehát 
lősségteljes munl{ájában nem csak m~gát, hanem 
ben a receptet is ellenőiZi Receptkészitésnél a: 
szerész elolvassa az egész receptet .s csal~: azután 
hozzá annak elkészitéséhez. Sonendben, ahogy fel 
nak a szerek ina, hozza oda a szerel{et Először 

~assa az állvánJ-·edényen a ,szignatuzát, közben ellen•>rz'L 
hogy tényleg az van-e benne, amikor· az edényt vissza~··
v;iszi, ujra leo\-assa a szigna.turát Amint látjuk, a 
cept.álius munli:ája egyben idegmun1m as Ezt a felelős. 

ségél'Zetet kell átvennünlí munkánk minden m<,gnyil•á·'' 
nulásában, iezzel tal' tozunk ember tár sainknak, 
szolgálunk. 

1ovábbmem;e, a főzetelméi 

hogy a fűzet ki ne fusson; amikm forrni lmzd, 
ugy állitjuk be~ hogy fonjon is, de ne fusson ·ki, ...... ""•;· 
hogy annyira legyen lefÖz\-e, amennJ-i elő 

Ha kevesebb valamivel, az 11~111 olyan baj, csS>a~k:z:;·, ~~;~~; 
nem szabad lenni. A szappangyökeret kissé ö 
mert a hatóanyag igy jobban kifő belóle. Fonázatok
nál ha nincs infundáló erlénJ-, al{kor talrarjuk le az 
edény tetejét \'alami alkalmas fedővel Bórvizet csak tet~· 

jeserr ép edényben szabad oldani és csak ü' vet~bo•lt,,l 

szabad ke\·erni Ha a" szürnjvaló oldat forró, akkor a szü
rődényt ráborítjuk éS ikigőzöljük, igy az üveg nem fo·g 
megrepedni A szürőpapirnál a-rra kell figyelni, 
kivülre kerüljön a domboinJomás, mert igy nem tapad -
annyira (Folytatjuk) 

OBERLANDER GYULA 
Budapest, VII, Nagyatédl Szabó·utca 31. 

Teleton: 222·733, 

PÉRCS! L. ISTVÁN 

gyógyszertári és laboratóriumi 
felszerelési cikkeket szállit, 
Compra tablettasajtológép . és le
párlókészülékek gyártás alatt 
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Synonima Védett nevek 
-- Összeállitotta: DR. HANTOS LÁSZLÓ --

.(Iaerna~,ogeu - Fen um albuminat 
3_amino-4~hydroxyphem 1-dichlorarse.n

hvdrochlorid. sol 
Han~asav-aeth~lester - Aethylformiat 
g8.ngyasav-allJlester - Allylformiat 

- ArnylformJat 
~ 1\let.hylformiat 

- Prop;rlfonniat 
p_aminobenzolsulfonamidpyridin 

Da-genan, Eubasin, Sulfapyridin 
- DihJ drohann.an 

;
( ;;:;::,~~~ -- Fuchsin, Dih;Fdroharmin 

_ Dihydr oharmol 
-· o.l\IethyLharmoi, 3.1\fethyl:-methoxy_ 

carboHn 
. HEharal - Hexylaeth.) hn.alon.) Iear hamid, Aethyl. 

hexJibarbitursav, lOrtal 
~ ·Hebaral-Natlium ~ Natrium.hexylaethylbarbituric. 

__ l\feth;rJpropjlcarbinol.carba:mid,_ Carba-min
- sav.mef.hylprO}JylcarhinoLester 

Hecfiu - Natrium.benzolsulfon.paraaminophenyL 

GlykoJheptonsa.vas-laldon 
Methy1propJ I car binolcar hamid 
AI galhose 

- Tannofonn, Meth.J lenditannin 
JI,elianthin _ ~fethyl~orange 
Helicain -· Pi peron.} Lbeta_diaethylaminoa-cthanol 

.:' Heli•ron -· Aeid. acetylo.salic)'Iic 
- Piperonal 

:r::~:i~~~n ·- B''smuthdibrom1betaoxynaphtoicum.basicmn 
: ___ - - Hexamethylentetr~müt.anhydro.methy-

, lendh-ic, Fonnamol 
+ Hehalin rnix - Citramin 

- Aethylmor·phin-diallJlbarbituric, + 
chlorbuto!, Trich!OiisobutJiallwhol + aethyL 
morphindiaHylbarbiturk, 

HéiJarin --, Ilepar pl' aep" 
Heptadecansav - Ma.rgarinsa,v 

' Heptanol - prim -n .HeptJ lalkohol 
~eptinchlora.rsinsa\as.ammon --, Salars-on 
Hept.yla!koho1 -~ Hepta.nól 
Hepty1amin _ Amino.heptan 
FJ;eptylcarbamid-t.ért. - Triaethylcarhin-catbamid 
'Herm~phenyl ·- MercurLnatr .. phenoldisulfonat 
Herniario ·- L~fethoxycumarin~methYiester 

--.Herűin - Diamorphin 
.,· :-Hei-oin_hydrochlodc .. - Dia.cet} lmorphin mur. 

Heroca;n ·- p-aminobenzoyldiaethJlam~no_aethanoi 
chlorh.rdr Atoxicocain chlorhydr., Procain hydl'o.
chlor· .. 

Fa hé j sa vas-ln-kr es J lester 
-- Na-trium cinnamilicum 

!1<'11-ltli"n Hexamethy1entetramin.resorcinat, Hexa. 

- Perchi or benzol 
Palmitinsav 
- CetJ-laikchol 

;;,;; .~J•~xahydrt,br·nz.~Hj !C'xan:.ethylenteh amin-beuzoat 
· .. _,·: -..., Cyelllht'-xfln 

Hexahydrocumol - p.Menthan 
Hexah:tdfophenol _ Cyclohexanol 
HexahydropJTazill - Piperazin 
Hexahydropyridin - Piperidin 
Hexahydrotyramin - beta-4.0xycyclohexyl-aethylamin_ 

sulfosalicylic. 
Hexal - Hexamethylentetramin-sulfo~alicylic. 
Hexalin - C~rclohexanoi 

Hexameth:ridiamino-isopr·opanoLbijodid ·- Ent(ldon, 
Jodisan 

Hexamaethyldian:fno.isopropanol.dijodíd - Endojodiil
Hexamethylcntetramin --., Hexamin. Cystogen, !Forma .. 

min, Naphtamin, Xametrin. Vesaloin. Urisol, Uri. 
ton, Mentha-min 

Hexarmethylenteti'3min - Urotr-opin, Cystamin. Metra
min, Naphtamin1 Xametrin Vesaloin. Urisol, Hexa. 

mine, Rexarnina 
Hexarhethylentetramin_aeth)-Ibromat - Bromalin 

Bromaethylformin ' 
Hexamethylent.etraminanhydromethylen-citric ._ Hrl. 

mitiol, Formamol, Ut'opurgol, Urotropin.. nov Cit
ramin, Hexanol, Citramin, Oxyphen .. 

Hexamethylentetramiin.benzoat -- Hetr·oform. VesaL 
vin B .. ó 

Hexamethylentetramin-borat -- Hexamethylentetramin
fribor-at, Borovertin 

Hexamet.hylentetramln-camphoratum - Amphotropin, 
Z.rmarocan 

Hexameth,}lentehamin.jod benzyliC, _ .JodMeptin 
Hexamethylentetramin-jodofm;mic. - J-odoformin 
Hexa.methylentetrami'nJit.himn.benzoat -. Ury!lltamin 
Hexamethylenfetramin-natrium.a-cetat - Cystopmin 

Hexsot.at 
Hexa,methylentetramin_r-esordnic, __ Het.ralin 
Hexamelhylentetramin·-salicyiic - Sali'formin 
Hexamefhylentetramin .. salicylsulf'onic. - Hexa.I Bexa. 

lat, Sulp~ex, Sulfexin· ' 
HexamethJlentetramin.sulfosalicylic.. -- Hexal 
Hexa.methylentetramin.tannat. - Tannon, Tannopin 
Hexamethylent.etramin.tribor-icum - Boro,-:ertin 
Rexamin - Cystamin, Hexa-met.hJ tenamin, Metramin, 

Urotropin, Vesalvin 
Hexamina, Rexamine - Hexameth)'lentetram.in 
Hexamina-betain_hydrochlorid - Acidolamin 
HeXamit + Salol + Sant-alol - Rumietin 
Rexamel _ HeXamethylentet.rmnJn-anhydro .. mt"ithylen-

citrlc 
Hexanhex·ol - Mannit 
Hexanol - prim .n. Hexylalkohol 
Hexeton - MethylisopropylcJ'clohexenon +:· Natr 

salicy1ic .. ; Cyclosal 
Hexil - Hexanitnxliphe.nj'la-min 
Hexloat ·-· Hexamethylentetr-amtn-sulfo.salicTlic 
Hexophan ~- Acid ox)·phenyichinoJfn_dica.rh~nic 
Hexylalkohol -- Hexanol 

HexJ-1-Iupetidin -. 2, 6 .. DimethYL4-itexylpiperidin 
Hexylresordn -- Caprokol 
He-xylre$orcino1 -- 1-3-Dihydroxy .. 4,.hexJ'lbetizol 

Imidazon-e1h)-'1amill bydr·. 
Hydruxyn erf•uti-a.m ido.prOpf\.notehtrlolin-~Na, -· E'!ildt·on 
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Hippol - Anhydrornethylenhippursav 
Hippuramid - HippUI·savamid 
Hippul·sav - Benz:iminoecetsav, Benzoylglycin 
Hippursavamid -· ~ippur'amid 
Histamin - 4_beta~aminoaethylglyoxa.Iin Ergamin, 

( beta..l'lnidazolylaethylamin, Imadyl 
Hista-min + Tyramin praep, - Tenosin 
Histamin.hydrochlorid 10% sol - Amino-glancosan 
H istidin -- Imidazolyl-aminopropionsa v 
Histidin-monohydrochlorid 4% isoton•c sol -- La.ro. 

stidin. Stellidin 
HistidyLalanin - Carilosin 
Histosan - Guaja~oLalbuminat 

Holadin ·- Pancreas extr 
Holocain mu1'. __ Diaethoxyaethenyldiphenylamidin. 

hydrochlor 
Homadrenin-hydrochlorid - Amino.aethanoi.ca.tachol-· 

hydrochlorid, At~renol-hydrochlorid 
Hombreol - Test.icula:r hormon prep 
Homatropin - Űx) toluyltrop~n 

Homobarbital --. Acid. dipropylbal'bituric 
Homolearhamid - Acid, dipropylbarbitudc 
HomOfiavin _ Dimethyldiamjnoacridin-methochlorid_ 

hydrochlorid 
Homoguajacol - Cresol 
Homorenon - tAethylaminoacetobrenzkatechin; 

Dioxy .. aethylamino~acet.ophenon 
Honthin - Tannin albuminat keratinat • 
Hordein, Hordenín _ Paraox;J·phenyLdimethyL 

aethylamin 
Hydanthal - Methylphenylaethylglykolylcarbarnid, 

Mef.hylphenylaethylhydantoin + Pheuoba.r bitai 
Hydanthoin - Phenobarbital 
Hyd-racetin - Acetyl-phen)lhydt·azin1 PJroditt 
Hydraciylsav - Aethylentejsav 
Hydrar gyrol - 1\iercurLkalium-thymol-IJ-sulfonat 
Hydrargyrum-dijodparaphenolsulfmtic. ·-- Sozojodol-

Hydr 
H) drargyrum.jodcarbolsulfonic. Hydrarg;J rum_Mzo. 

jodo1icum 
Hydrarg)·rum-nabium-phenylsulfonic. - JHermophenyl 
Hydl'argyum .. sozojodolicum -- Hydrargyrum.jodrarbol-· 

aulfonic 
Hydrastinin.hydrochlorid - Canadrast 
Hydro_apocain -· Phen)'lpropionyLbeta.diaethyl. 

aminoaethanol 
H;rdrochinin··hydrochlorid ·- MethylhJ-drocupr·ein.hydro .. 

ch lor id 
Hydroehinon - 1-4-Dioxl·benzol, Pyrogentisins.av 
HJdro<'hinolL('arbonsav _ \2_5-Dioxyhenzoesav, GentsiÍt_ 

sav 
H;ldro.ergotinin - Ergotoxin 
HYdropy1in - Lithium-acetllo-salicylie 
Jl-Hyd-wxybenzoic.acid_benzyLester - Nipagin A 
Jl-Hydt:ox~ benzoic.acid-methyl-ester - Nipagin M .. 
p.HydroxJhenzoic-acid_propJl-est-er - Nipasol M 
p.Hydroxybenzoic-acid-aqua-soL - Nipakombin 
2-Hydroxyl.5_jodpJ- ridin - Selekt-an 
a.Hydroxymercuripropanolamjdocar box~ phenoxy .acid-

acetic - Mercuramid, Neptal 
p-Hydroxyphenjlaeth)lamin - Phenomin, Sy~togen 

"fJtamin. Uteramin 
2-H)-dr·oxychinolin - Carbostyril 
HJ grinsa\ - L~lethylpyrrolidin-2-carbonsav 

!l)'oscin ·- Datudit 

A GYóGYSZERill:SZ 

Hyperolum pulv. - Carbamid-hydrogenium.per"Oxyda. -

tum 
Hypnal - Chlorpyrin, Antipyrin-chlorhydrat 
Hypnoáootin _ M.cetophenon-acetyl-p-aminophenolester 
Hypnogen - Acid diae-thylbar bituri c, 1 Barbiton 
Hypnon - Methylphen)' lketon, Acetophenon 
Hypnoval - Bromisovaler ylamid-chlorid 
Hypogiandin l- Extr hypophys. e lobo post, Pituisan, 

Glanduitrin 
Hypoph;vsi8praep - Oxytocin, IOrasthin, Physormon, Pi_ 

tocin, Pito-n, Hypophinin, lnfundibulin 
Hyst.erol ·- Bornool-isovalerianat 
Ichtalhin - Albuminat sulfoichthyolicum 
Ichtammon - Ammonium-ichthosulfonat 
~chtalbin - Jcht.hyoLalhumina.t. Albumin, 
Ichtargen - Argentum 
Ichthaform ·- Formaldehyd-ichthosulfonat 
Icht·h;tol - Ammonium-ichthosulfonat 
Ichth;J"oLalbuminat- - Ichtalhin 
Ichthyolidin - Piper azinsulfoichthyolat. 
Ichtoform - Formaldeh}d-sUJfoichthYolic, 
Ichtosan (Ammonium sulfoichthJOlicum) - Ichthyol 
Ichtosulfol __ Ammonium.sulfoichthyolicum 
leoral -- m-Hydr oxy -natrium-aethyldiaethyl-anl:ino_ 

benroLhydrochlmid. + m.Hydroxy.phenylpropa
nolamin.hydrochlorid sol 

Jmadyl - Histamin prep 
beta-Imidazolyl-aethy]amin - Histamin 
Imidazol -- Glyoxalin 
ImidazoLaldeh;\'d - 4.Formylimidazol 
beta_Imida.zolyl.aminopropionsav ·- 1-Histidin 
Imino .. oxo-methyltehahydJ'O-imidazol - Kreati'nin 
Immetal - Dijoderul{asavas . .isobutylester· 
ImpletOl ·- Coffein + Diaethyl.par·aaminobenzoyL 

hydrochlotid 
Indican _ Kaliunl-indoxyLsulfat 
Indigo.carmin - Nah:ium-lndigotindisulfona.t-in~ulin 
1lndoform ·- Salicylsav .methylenacetat 
IndoLaethylamin - Tryptá:inl~n. Rutamln 
lndol.aminopropion8Qv - Tryptophan 
Indolin - Dihydroindol 
Tnosit.phosphorsav -· Phytlnsav 
Tnsipin - Chinin .. diglykolsavester· 
Intramin - Dioxyamino-thiobenzol 
Ipecopan - Opium-aU\aloid '+ Emetin.hydrobromiiJ. 
~[riphan ..:..._ Stronthtm-phenylchinolin_carbonicum 
Ir'isphan ·-- Acetylsalic:J'lSalas_Jriphan 
Irgamlin - N-DímethJiacridinsulfonyla.mid 
Isaethlonsav - Oxyaetha.n-sulfonsav 
Isaeen - Diacetyl-bisoxyphenylisatin 
I~a.rol - Ammon.sulfoichthyolic, 
Isatropyl-kokain ·- TruxilJin, Coeamin 
IsoanYiamin - PropJlenimin, c_methyLaethylenimin 
Isoamyl.apochinidin __, Isoamylcuprein 
lsoamrYLapohydrochinidin - Isoamylhydmcupreidin 

Isoamyloxyaethyhubanol 
IsoamyLapoh;rdrochinin - Isoamylhydro~uprein 

Isoamylchlorid - ChlormethylbuNm 
IsoamyJenyl-guanidín - .Galegin 
Isomaylh)drocupreinic - Encupinotoxin 
Jsoamylnit.rin _ ;.A.mylnitrit, S~;tlétromsav _isoam)lester· 
Isoamytal - Aeth)l-meth)lbnt.}Lbarbitur-sav Embutal, 

Pentobarbital 
lsoantipydn - Phenyldimethylpyrazolon 
Isoba-rbitursa.Y - Trioxopyrimídin-t~trahydrid 
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Isobutoxyaet.hylrubanol ·~ lsobutylhydrocuptein 
Isobutylcarbamid - Carbaminsav-isobutylester 
Jsobutylamin __,. Amino ... .methylpropan 
Jsocain - Paraaminobdnzoyl..diisopropylamino-

aethanoLhydrochl.. 
Isokokain -· N or -benzoylekgonin-aethylester 
Isolencin - Acid .ox.lamino_beta ... methylaethylpropionic 
Isonal - Acid. N-methylphenylaethylba:rbituric, 

Prominal1 PhemiOOn 
'Isonicotin - Hexahyrodipyridin 

,·]sooctyLaethybubanol - Isooctylhydrocuprein 
Isooctyl-hydrocupr·einiciu ·- Vuzinotoxin 
Isopral -. Triehlorpropanol, Trichlor-isopropylalkohol" 

Chloropryll 
IsovaleryLacet)lphcnól.phtalein - Aperitol 
Istizin - Dioxyanthrachinon 
Istopyrin - Acid .. acetylo salicylicum 
;Itrol - Argentum citricrun 
Jodaethozybenzoesavbenzylester, Benzosulfimid benzoe_ 

sav_amid - Desencin 
Joddihydroxyoxypropan - Alival _ 
·Jodeosin - EQ throsin 
. Jodfenatin - Albumin. jodoferrat 
JodferratOse - JodferrialbUminose 
Jodferriaibuminose -· .Jodferrato~ 
JOd-gorgosav - Dijod . .tyrosin 
Jod-guajacol ·- 4.Jod-~renzkatechill-2-methylaether, 

Gua.jadol 
Jodipin - .Tod + Ol sesami 
Jodisan ·-- Hexamethyldiaminoisopropandijodid 
Jodisovalrrylcarban:~d ·_ Jodhal 
Jodival -- Jodisovalerylcarbamid 
Jod~methylpyrodin ___.:.. Selectan neutr·al 
Jndo-behzoesav ___, Judoxybenzoesav 
Jodchlor _oxychinolin - Vioform 
Jodofan - Jionojodresordn, 1\fonojoddioxy--benzol 
.Todoform - Trijodm!fthan . 
Jodoformogen ·- Albumin-jodoform 
.!odoforminum1 - HexamethyJent.etra.min-iodoform 
Jodol - l'retrajodpyrol 
JodopJ rin -- .Jodantipyrin 
Jadostadn - Dijodstearolsav 
Jodoxychinolin.sulfosav - Yat.ren, Loretin, Griserin 
Jodpyrid"onecetsav - Uroseleetan 
Jodsulfalein -- Phenolpht.alein.sulfosav 
Jonon ---...:. ;Violette al'teficiale 
~othion - Dijodhydrin. Dijodhydroxypr"Opan 
~a~~lgol - Coffein + Calcium··acetyLsalicylat 

aiun A -- Aethyl.oxy-tebahydr·ochinolin-hydro
ch1orid 

Kairin M - Meth}lox~-tetrahydrochinolin-hydro--
chlorid 

Kakteen-alkaloid - Tetrahydroisochinolin-derivat 
Kávésav - 3-4-Dioxy-fahéjsav 
Kalium_betanaphtolsulfonic -· Asaprol 
J{alium..creosotsulfonic. .__, Sulfosot, Sulphosot 
Kalium.dijodparaphenolsulfonicum -· SozojodoLKalium, 

Sozojodol-Potassium 
Ra»um-guajacolsulfonic '_ Thiocol~ Orthocol, Sulphocoi 
l{aiium-sulfoguajacolic, - Thiocol, Orthocol, Sulphocol 
Kalium.orthooxychinolin_sulfonic" - ChinosoLKal•um 
Kalmop:rrill. - Calcium-acetylosalicylicum 
l{alsetal - Calcium-aeetylsalicylicum 
Kalzan - Calciurn-lacticum-natrium: 
Kaopyzin - Acid acetylosalic. + Coll<Jidal caolin 
Khyrophen -- Acid. _3-aceiylamino_4_hydtoxyt)henol-

aJ:senic. 
Khársin - Nat.rium-paraamino.tolyl-arsenic 
Kh3.rsivan - ArsfenMnin '• 
Kharsulphan _ Sulfarsfenamin 
Kelene - Acetyl..chlorid 
Kephaldoi - Chinin-saliCyl + ac cittic . 
Kephalosan ....,_ Kephalidon 
Ketocalcin - Calcium-phenyJglykoiic 
1\.inectin - ChinilLbenzolsulfon.JLamino-phenylarscníc 
Kinemin - Chinin.glycerophosphoric. 
Koka_aethylin - Benzoyl..ekgonin.aethylester 
Ko!Jidin -~ 2, 4, 6.Trimethyl-pyridin 
Kombetin - Strophantin K 
Komensav -· 5.-0xy_l-4 .. pyron-2-carbonsa"\i 
Kr·eatinin - 2-Imino-5.oxo··3.rnethyltetr ah.}'droimida.zol 
Jüeosot.carbonicum - Creosotal 
Kr'eosot.valerianicum - Eosot 
Kreosotal -- Kreosot-carbonicum 
Kreshal -- Ca.Iciunh.cresolsulfonicum 
Kresotinsav-oxy- 3-Met.hyls'alicylsav, .o .. Homostt.Jicylsa"\' 

beta...Iüesotinsav ' 
K:resotinsav-para ·- 5J\Iethylsalic)lsal, P-HomosalicyL 

sav 
p-Kresyl-piperidid - l, 2.0x;r-rnethyLbenzyLpiperidin 
I{Qfolin - Methy1glykolsav, p-Phenetidin_methyL 

glykolat 
Kryogenin - Phenylsenücarbazidiu, Semibenzid 
Krysolgan - Amino_aurothiophenolcarbonsavas.Na 
Kymu-rin - p--Hydroxy.chinolin 
Labopyrin - Amidazophen 
La rar no l - Extr. muscuJar-, 
Ladoferment -- Bacillus Jactk-1. 
I..actoi - Lactonaphtol 
Ladophenin - Phenetidin.Jactietun 



Lactyl. par a1ihenitidin - p-Lactylphenetidin, Lacto
phenin, Phenola.din 

Laew-glaucos-an - Deltanephrin + Methyiaminoace:to~ 
pyrocatechol 

Laevulinsav-phenxlhydra.zon - Antihermin 
Lanolin- - Adeps lanae anhydl'ie. 
_I_.,ar-ocain -.___ p-AminÓbenzoyLdim~eth;rldiaethyl-amino-_ 

propanoLchlorhydr 

tarosan --.,..- Calcium-caseinie, 
Larost.idin - Histidin. . .m-onohydrochlorid 4% isotonic. 

sol 

Laryngobis -- Heptadiencarbonsavas-Bi 
Lavasan - 6-Monochlorthymol (synt~t-hic) 

La, asteryl - p-Chi or -m-cresol + p-Chlor-mJ.hyntol 
Laxatol _ Triacet~Ldioxyphenylisatin 

Leandin -- Glykosid-e-Nerii oleandri 
i ecfthin .____ Distearinglycerinphosphor savas_cholinester. 

Lecithan, OvoJecithin, Phospholeutin 

Lenicet - Alumíniumacetat basic. 
LenigaHol -- PyrogalloLtrlacétat 
Lenirobin - Chr-ysarobin-tetra-aCetat 
Le-pidin - 4-l\'Iethyl-chinolin 
Lencin - Acid-a-amino-isobntJ-'1-acetie, 
Lenkatropin --. Hexamethylentetrámin_phen.J lcincho-

ninat 

Le\'urinose - Faex medicina-lis 
Ürnonin _ Na-trium-anhydrouwthylencitiicum 
Linalool ·- Coriandral 
Lien - Lép--extract 
Lina.lyLacetat - Bergaminol, Bergamiol 
1./pojodin _ Dijod-hrassidin~aeth;vlester' 

Lipojodin-Ciba - Acid-dijod.-brassidle-aeth;\ lest-cr 
Lithium-acetylsalicylat - Apyron IGrifa, Hydropyrin, 

Lifmopyr in, Tyllithin 

Lithium-citro_chinicum ~- Utosin 
Lithiuwrdiuretin -------. Theobromin+-Lithium_salicylat 
Lithium_jodid 31% sol, -- Tenephral 
Lit.bium-phenylcinchoninat.- Neo-phenacltin 
I.ithinnLquinat L- Umsin 
Liihium-succinat - Iricedin, Ur-ifluin 
Lithol - Ammonium .. ichthosulfonat 
Litrnopydn -·- Lithimttracetylsalicylat 
Lod al - ,6, 7 -Dimethox_y .. 2_methyL3, 4 .. dihydroisochino

lin-chlorid 

Lophin - 2, 4. 5-TriphenYJimidazol 
Lopion -- Amo ali;\ It.hiocarbamidbenzoesavas.Na, 

Li p': o-n 

Lor-enit - Acid parajod_ana-oxychinolin-o-sulfonic 
Lore~in _ Acid j0dox)-5.chinolin-sulfonic+Nahium_ 

bicarbonat, Yatren, Griserin 

Lose.tic - Procain-hJdrochlmid'+Adrenalin-prep 
Losophanunl - Trijodmetalkresol 
Lautol - Natrium-kalium_bismuthyl-tartaJ"at 
Lucidol ·- BenzoyLsuperoxJd 
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Luda.rin - Vetona(- Neuronal, Eukodal 
L unUnal -- Acid. phenylaethylbat b itu ric, Gardenal, 

Novosedamin, Phenoba-rbital, Phenobarbiton 

Luminal-N atrium - N atrium_. phenylaethylbar bitur ie., 

Phenobar bit on solu b 

Lupanin - 'l;'etrahydroa-nagyrin 
Lupeditin __ 2, 6-Dimethyl-pipeddin 
Lopinidin - Spartein 
Lu teolin - 4-Tetraoxyflavon 
Luteoantin - Serum_gonadotrophormon 
Luteogan - Corpus Inteum sicc. 
Lut-ocylin - Progesteron gynth 
Lutre-n ·- 3-0xy-10, 13-tiimethyl-17 -a~etyl.eyclopentano·· 

4-per hydrophenanthren 

Lycetol ·- Dimethylpyraziit-tartalic, Dimethyl-
diaethylendiamin-tartaricum 

L:ropin - Phenazon, Thoophyllin+ Urethan comb. 
Lysidin __, 2.1\'lethyiglJ·oxalidin \Aethylen.-aethenyldiamin 
Lysochlor - Chlor-metakresol 
Lysoform - Liquor fm:·maldehydi saponatus 
Lysol -- Liquor eresali saponatus 
Magnesium acetylo-salkylic .. - /Ma.gnosp~ r in 
J\fagnesium-p-toluol-solfonic-chlorruitíd - Septamid 
Magnospyrin - Magnesium-acetylosalicylic 
Majamin - Natrium_beta .. tetrali:it.-sulfonat 
Malakin - p .. Phenetidin-salicylat 
Maladn - Acetophenon.phenetidin 
Malop.al -· Acid., di.aethylbarbituric., Barbiton 
Maloncarbamid, Malocarhamid ·- Ba-rbiton 
Malonuran -· Acid diaethylbar·bitmic. 
Mandelat ·-- Monoaethanolamin_amygdalic .. 
'l\-landela.t _ Calcium--phenylglycolicum 
Mandicid. -- Ammon phenylglycolicum 
Mandmyl - Ammon. phenylglycolicum 
Mannin -·· 1\lethylium atninooybenzoiCum 
Maietin - Tolylhydrazidcarbami~ Acid. carbamin, 

Acid .. carbamin~m-tolyl-hydrazid 

Medina] ·- Nat!'. diaethylbarbituric. 
Medomin ·- ~Cycloheptenylaethylmalonylcarbamid 

Melanilsulfonum ·- Natrjulll!-phenyldhrnethy1pyrazolon..: 
t.minomethansulfonic, Melubrin 

Melanilin - Diphenylguanidin 
Meligrin - Dimethozychinin + Methylenphenylacet. 

amid-condensa.Uon.pr·oduct 

1\felubr'in ·- Natrium-phenyldimethylpyrazolon~amino_ 

methansulfonic, Antip:J'"IifLaminomethansulfonsavas-· 
Na, Sulphamipyrin 

Menfor·mon - Ovarium-folliculin hor·mon pr-ep. 
Mensalin - Dimethylpyr·azolon-hexahydrocymoL 

valerat., DiphenJ-ldioxycarbonat 

:i\lenthenamina - Hexamethylentettam!n 
l\Ienthival -· MenthoL~alerianicum 
Menlhol - p_Mentbn.3-ol-, Methy!propylphenal. 

hexahydrid 

az:, (U~~!frtn mife 
Lnnllett már az fuoa1trin fort! C ll 

" erta .. ~a~~atól 

1~6-hfl 
ú 

~kQ, 
Egyeterni Karközi Bizott

. 8 á g u n k, oktatár<i lcénZések megbeszélésére, 
·· összeült n szrrkami érdekeltsége/i; küldötteivel .. 

Többek ,között szó esett a iuhászról, a hályog
ról, meg a bugylibicslcár ól is I gaz, hogy később 
e!JY rnásilc bizottsági tag megáll1Lpitotta, hogy 
·az í1 hirhedt .iuliász való.iában kovács volt. 

'B i z o n 11 <Í r· a m i n d e nk i ismeri 
a messze földön hires ,,iuhász

/ci addig szedte le a fhályogot a~ 
•m:h.,·p~ szmnéről, mig eaY sZiép navon meg 

ident tnála a mesebeli doktor bácsi.. Ez 
aztán, megmagyrwázta neki, - mire a juhász

. kovács örö/ere becsukta bugylibicskriiat Méa 
szalonnát sem mert többé enni veze. 

é P e r s z e· a b u g y l i b i c s k a be
csu/cásával eauálta/ában nem iáru[t be az ole-

. 'tatási vita. Sőt éppen ezzel nyilt rneg. A sze
l/edi egyeterni kar közi b•izottsűgot D a v i d 
p r o f e s s z o r /és F r· a n Ic ó karth
iunk képviselte. Az i['iuságot K o l o s Ede és 

i z s a l y i !Jászló kartársáink :t!:s itt tmirui
iárt előliár6ban meg kell nwndanorn. hogy en
nek a bizott8ágosdinak h legnawobb meglepe. 
tése az ifiusá,q álMsfoglaúisa, fellépér;e és vi-

'.······~;elz~~~~ volt. Ahogyan szót leértek és emeltek 
•• ~isztelet rnér téktarl!ó tárrmilagossá-

Mind a ketten tavaly i!uw1iltek ki az 
és az első ujrendszerü gyógyszer'é

so>raiból valók. iH a rnost csak .szakmai té. 
ny·ila.tk,rztak is meg. mégis először· tettek 

az ifiuság kiállására enné! 
szociális fe7tulatokban is 

)t~::~~~J!~~ Rár ezuttal mAa c.sak nJéhány 
·: -· /cimnrulott tiszta szó utalt Is erre . 

.· A r r ó l t a n á c s k o z t a k. hogy 
!Jl,ilcor-ra temJék a ayakornoki évet.. úegyen-e 

ne legyen? A'z egyetemi lti/cépzé.s eliitt, 
"''zb•en, vagu 11tána.? A középsö, közbee&ő lillfis
pontot a véuén Mozsomri w-ofesszór· szinte 
Pfl?ledül képviselte. De rnindenloi't meqállitott az 
n .. k~zismert ~énu horry e.z az ertész Úi'rendszerü 
lr:1 k~nzé;:; ._ a .z ö t +e 1 e tn t m é n y e .. 
/i;zert harcolt. érvelt olun" kérfdhetetlenii! }t 

a gyermekét védte mi'nden ide
hefolyással szemben. F:zért ér·eztük néhá-

1'71".."_ h<>ml kár v-olt eliönni Szegedr·öl ils ób11· 
·•· .• :""ne.'''· kár· volt az ifjwiáaot me(fszólaltatni, 

am,kor csak helyeslő fejbólintást vár tale a 
meghirwttaktól. · · 

A z i n d í t v á n y, melv egy sze'De
sebbkiir·ii ankét iiRszehivását iavasolta már 
CSak beismerése volt az e(lé.sz Úr·qyalá.s ' tel:fes 
~1!"ja1"ca.nak. És ninr.s rr.z az 'ötv.enszwrnélues an
ce.,, melu ezt a.z. oktat(í_'Ji r:;~:ekeret hamn/rÓrsa-rí 

" _ _ M ert ne ;n üm.r:, hogy e q'!] 11agy an--
tob bet és job/)(m Jút J{.evesebbet .. Az u. .. n 

SI 

nagy anlcét mindig elódázás. Hatásos altató . 
cS'Upán Naqyon helyesen rnondta Mozsonyi 
professzor, hogy valamennyiünket v. szakma a 
hivatás szeretete ir-ánuit. 'iJ]e ha -ezt imf elfoa:W
iuk. ---- akkor rnwrt keUett a döntést elhalasz
tani. 

Indítsunk nuilv•ános vitát 
err·ó'l a kér-désr ől? [['essék. Száljanak hozzá kar .. 
társaink. :t!:n magam, Dávid és Mozsony·i pro
fesszorok, Vitéz magántanár cs az ifjUság hrmrr
iával .szeretném m-egnyitni a vitát a szrrlcsaitó
ban. 

K ö z b e n a. z o n b a n 11tinr'!enki 11WIY
feledkezett a jUhfl.gzról és bu.qylibicskúról Ott 
felejtették 1:! rnultbnn Ott ·ült ez rt szMmw Iu, 
h-isz ár-vá~ és tehetetlenül és hánntában ko
vácslcalavacsával nanyot ütött " iUhai feih~ 

V 'é g r e 1! a l a k i n e k P-s~éb·e _futott, 
ho.Q11 utána kellen-e némi .. Azótn n. IWl11noo.s ern
be1·ek P7.1'ei eleaueif.+:ek a ?'nlwk közé ~-~ 1'(ítr·tak 
a csodálatos b?Jqulib,:cska ·alilá.sos miiködésére. 

---- M i t b u s u l s z, ;juhász? 
- M U 1" h o p 1-1 n e bvsul?iék, ;"n,i.Jr~.y· é11 

a r;ilfi.aossáaot teri:esztém és Mtno11t ?cen, hogy 
nő a háluorr és teried n sötétRérJ 

- T e 'V a (1 11 a?: f': (~ir~~ 1'uh/io.z? 
--1!:11 rn.ár a dcdunnkái•~r>n. 

nvok. de lovak és tehene/c szeméről les.zed;ent (l 
hrilyogot 

- H fi l l o d- e t c i u h á s z - ke
rekedi' f-el elvisziin/c Pestre "~ errvetemre 
hogy vilti a hirü szemsebészt c<inál iunl: belőled. 

-- 1!: s m i l c s z n i'uhni·mrnnl? 
:r ö n e n 11 m d s- i k 1.11JUfsz:. ak·i 

csak: lirzt n nyájat és nem operál hrílyoqot 
bugylibic.skánal_ 

A' } n h á s z e l i n r1, " l t. A rui11i ae
mokrácia hi?•n.sára, hogy a tudornán11 szolqlíla
t-ába SZ!BI>Ödiék 

-- t: ~ 1' a l ö 1' á b a n e z v n l t rt'"", 

P.f11Jetlen krv;nn71J erea.mt'l?1' n'hl)(i.'f'l a lJizntf'{rfFf. 
han 'YVI.el1, e~n.k 11~11 'f11,dntt rlrintrmi. 11 1"JQY köte. 
/es nrl1•ariássfrrmal kitht a tliintés ellil 

É v s z rí z ·r1 d o k ó t a ert1r,o,lu~t :R·t> J rt 

tett?ink r~nk Pl'l,eitük 'lXU1?1 becR?IH:bll<: (l iu
M-" buJr11/ibícskájö.t Aztán 'ér~éktelenü.l to
vábbme'"Wnk 

M á r n e m- P- m i é k s z e m kinAlc rr 
r ~~zéről, ck a bizottsá a ban elhanqzott NJ? l nl1ta"1, 
ki1eTentPs ls:· -ne1n ,.,,z h. r él. hom! tuclósnkat -nP
velienelc, csak _in IlUakor ló ~?JÓf/11SZeTészeket 
Ti:ZPn kissé nwahökkentelc rt. bi'zotts:á.ni tarmk 
Nekern intrJ st ú~ aznizno 7, a 'fu hcfc:z iutoft e.szP:m
be. nehogy már· a kezdet-kezdetén csalódtís ér_·i~9 
sze,qényt 

- A ll i m e .a i u h á s z_ Hová nwau? 
Az ott a _qyó_auszmész-fakultás Ott ne1n nz n 
cél, hogy tudóst ne'f)eli'enek belőled, csak .iá 
_ayakorló (J?JÓrr)lszerészt 

- F: 11 1n é rt n e m t n ·d o nt, rni le
het belőlem. 

- N n l á t o d, i u h <Í s z, azt senki 
'C tudia. Azht nem >nnndhatju.k m•eg elíi?e lci
h(il len turlús és lcibiil iá qyal:m ló avúmisc:c .. 
rész . ( 'k l l sze ,.e 11. 
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A magyar köztársaság kormányának 476/1948. Karm. számu rendelete 
egJ.·es személyjogu gyógyszert-áli jogositványok. megszün tetése, valamint a háborus eseníények követlreztében 

nem müködö gyógyszertárak megn)itása tárgyában 

A magyar köztársaság ko1'liJJánya az 194!6:XW tc, 
l §-w!Yan .foglalt és gegutóbb ao 1!l47:XXVI tc. L 
§ .. ával meghosszabbított flelhatalmaZiás alapjám· a ktö. 
vettkezőket rendeli : 

l.§. 
(1) A személyjo~u gyóg:ys:ze-rúári jogos1Wányollmak 

nzok az e!ngedé:Iyesei,. ugyszfulrtéll az 1i876:XIV. tc 1182. 
§-ai al,apján szerniélyjo.gu gyógyszertáJt i jogosit.-ány ha_ 
3z.on'élvezetére ,jogosruJt azok a r::zemélyek., akik a hábo
rus esemétnyek következtében 1kü1!földre távoztak és Ma
gyarOTszág teTületére az 1947 évi dktóber hó 1. nap
j,áig nem tértek vis:..c:w..a {lO.Oű0/11:1'47. Kor:m sziámu ren
delet 4 !l-n (2) bekezd€slének a) pontja), igazoló nyL 
Ia:tkozatukat - a (2) bekezdéSben fogtJalt kivétell.lel -
1"-'g-ké!':iibb fl Z 19148 évi máieius hó \115· n13.pjláig nyuQthaf
ják be. 

(2) Az (l) bek-ezdésben fo~la:Lt lltmdelikezés nem 
vonatkozik amokra, akik a jeloo :rendelet hatályballéip_ése 
napján hadifogságiban '-"annaik, avagy a ma,gym kÖ!ztái
sasá.g lrormám.yámk rm:egbizásálhó[ rva;gy 1·enrl~elete alap .. 
ján külfiö1dön tartó?ikod'n!alk EWknek a tszemélyeknek az 
igaz.oliÓ nyilatKozatot a v1ssZlatéi~ésülktől s'zámitott haL 
vaiJl nap alatt kell benyujtani1ok, 

2.§ 
(1) Azt n soomé.1yjogu gyógyszertári jogos!itványt, 

aJmel;-mek az l, ~ a~á eső .engedeg_ye.se az igazoló n:yiiaL 

kovatot a~ emlitett !!l (l) beilrezdese iéttelmében "" \!948 
évi március hó 1'5-. napjláig tnlem royu.i~jta be, az 1:9~'8 
évi március hó 16 napjávacr~ azt a jog-o:sitványt pedig_ 
amelynek az l. § alá nem eső· 18Ilgedélyese arz igazolt& 
nyilatkazaltot a 10 000/1947,. KO'lm, számu rend~let 
(Magyar Közlöny - :Rend<!letok Tára ze,53. oldal) 4. 
!i-ána;k (1) 'b<lkezd<\se alapján ruv W4J7. évi okbóber hó 
l. n~jáig nmn nyujtotta be, már az 1947 .. evi okrt:óbeJ' 
hó 2. napjláv:at me.gszüntnek IJre}l teh.-rnteni,. 

(2) A személyjógu gyógys7.ertár1 jogositvány haJ
szonélvezet.éi e jogosult, ta·zl l § .alá eső rumak m sze.. 
mé1ynek a h8Js·zonéh ezeti j~át., aki az igaz-dlő rnyi1at_ 
kozatót az m_n1itett ~ (l) bekezdése .-éttelméiben az 
1948,. ··évi március hó 1!5 llli~jáig miem ny:u~tjn be. az 
1948. évi míárcius 16 .. napjával, a szemié1'yiogu gyógy_ 
sze1•táti jogositvány hasroThélvezetére jogosult, de az 11 
~ alá nem eső ~nnak a S:W;!TI!élynek b.raszon1éhnezeti Jo.e:át 
pedig, aki az i•gazdl6 ~Jeyila!tnrúz.atot a ilO 000/1947 
Korm .számu rendelet 4 §-ánaik (1) be:kezOJésélren fog-. 
la1t rendellkezés 'a1apjám_. az 1947. évi október hó 1 nap_ 
jáig nem nyuj-botta be, már &'Zi 1947 évi o:Móber hó 2. 
napjával megsz.ün:tnek kell fte-ldnteni .. 

:<. § 
(l) Az 1948. évi március· hó 1:6 TI{!31jáv-a1 me-g

szünik a gyógyszertár i jógositvám..r ihas·zoné1vezeté1.e 
való jogosuQts.ága annlllk a tlzem..nJ·oleadi:k életévét bP 
nem tűltött szem'éh nek, ::~ki a. frttáibmms f'.-remények kö
vetkf•ztéhen külföldre távoz-ott és· az 1948 évi március 
hó 15. napjái'g az OIS7'..ág ter:ületét"e nem tét vi·ssza 

(2) A tizennyolc:ü:lilk életéVét be nem töltött haszon-_ 
é1vE>z{•t-l'e jngosult BZPniély riröteles iöl"\'~TI:'>'f'.S képvise. 
{(ije utján a tüt·té-nyhatóság p]f;ő iisz-tüselöje f'lÖtt leg-_ 
későb!b az 1848 . .évi márciu-s \hó 15 lllapjáig helyhatÓ~ 

Sági biz-onyih-ánnyal igaz-olni hogy az mszág 1t>l'ületén 
lakik és tartózkodik 

4.§ 
(l) Ha az igaZ-oló bizottság a mát· nnEginditott 

lgaízolási eljárást ~.z engedélyesnek (hiasz-orrélveY.-etr!E; jo 
gosulitnak) isme1etlc.n he}J1€!ll tail tózlkodása :::niatt ném 
fol;ytathatja le, ugyszintén h-a az ig-azoló biz;ottság az 
engedélJ -est a gyógyszet tá;ri jago:sitván:yt-ól (1a ~1aszon. 
éh-ezetre jogosultart a gyóg)rsteTtáli jogosii:vány haszon._ 
élvezetétől) végleg megtosztütta és az engedélyes (ha
,;zonélvezetne jogosult) aZi igazoló bizottság határoz-ata 
ellen tl törvényes 'határidlö alatt fen:ebbez·éssel -éJt, de a 
nép'bil óság az eliárá-st 3lz engedélyesnek (hMz.on-élve_ 
z-etre jogosultna1\) ismeretlen !heh--en tmrtóZJkodá..-«.a miatt 
nerp fo b tathatja le, - amennyiben az engedlé'l'Y'es (hJa

szonéhezetre jogosult) az 1'9~S .. -évi március hó 15 
napj-áig rnem Dér visszru ~s· ezzel a mag:atá1tásával az 
igaz-oló (népbhós:ági) eljárr:ás le.fdlyta.tását továbbra is 
megakadályozza, - az 1948. lévi március !hó 16 napján 
a gyógysze:rtári j-ogosihámy (lm1:Jályát ve.-';,zti, illetőleg a 
~yÓgyiS7Prtáii jogositvány ha.s'zmi:é:h>e?..etJi: Joga - mis 
haisz~é1vezetre jbgosullt rnemJ-étében - megszüni/k. 

(2) Azt, hog~: az i·gazoló eljáráS ral:á v-ont sz-emély 
Lsmeretlen ihelyen tartózkodik, a népjóléti minio.szter 
':llegJ~eies:é:sére az iigromlÓ !bizottság, illletöleg a :nJépbiiÓ 
SJág előtt :folyamatban levő· rüg:-/ben a népbiróság álla. 
piitj.a meg, Az igatr.oló bi:zottsrág, illetőileg u néphinóság 
e megállap~tás előtt az iga7.iol:Ó' 1elj'átá'S alá -.,ont szemié!ly 
l:.ar-tóz;kod:ási helye tekintetében az illetékes rendőrható_ 
ság közüését is köteles besz;·er-ezni A !l'elldárhatóság a 
megkere..sés·re nyolc nap alatt kiöteles válaswlni. 

Áfonya bor 
Asthmolysin inJ. 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol crém 
Tinc:t. Ferri Athenstaedt 

cum et sine ars. 

h<l-fNkeeukedók"JJ, 
~"" 
~ég&h 
~l 
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5 § 
(1) Azt a: gyógyszel'tárat: amie1Ynek .. mü~ódlése a 

hábortls- események következtében _megszunt es nmely 
óta még nem nY'Ht n:n)eg Uljl'R--_a iközforgralOIDl résizlére, 

az cryógy-szertáti jogositvámy engedélyese, acr:mak elhalá
fo2~ esetében pedig a gyógyszertiá~i jogo&itv&ny ~~ 

"lvezetJéTe J"ogosult csaliádt.alg köteles a vonatkozo szone . _ ,, 
;udelke7ksek .sze r int 1az 1948 évi április hó 30 napJai g 

re 't' a közfol'g{llom réSzére ismlét megnyt Dll 

(2) Kivételes mélltányláJst -ér4emlő esetben 'a ~~pj?M 

l' T miniszter a gyógy,szertárnak a közforgalom _ resz-e 
e1 d" . 
re való ujbóli megnyitásiáT.a !hosszabb határi ot ls: meg_ 
állflflithat és a megállapitott thatáridőt is me,ghosszaib

bithatja. 
(3) Ha az engedélyes (~a:szonélvezJetre jogosult) az 

(l) bekezdesben megál!apitott, álletilleg a {2) bekeze 
dés alapján engedélyezett határid-ő talatt a g~ná,gys7kl"tá
IJ.'al· a lclö·zforga]o'!l'l részére nem nJYitj·ru meg, a h\atál"idö 
~lsó napját lldövetö napon a gyógyszertári jogosit
~ány ha!tályát veszti, illeWleg a gy;ógysrer táu:1 jo1gpS.it_ 
\~ánJ haszon:é1'veze-ti jQga mt:',g,szüniik, kivé;y.e ha az enge 
dtélyes illetőleg •a has7.t<>niéílvezebre j.ogosrult sZ<emély · a 
jelen ~del~t lhatál~1bal~pése nrupjáJn, h:~itfog1ságba~. ;ra~, 
av~gy a magyar köztárs-aság ik()'l1mlamy;anak n:g'b(íz1a5a
bÓl va~gy 1-end.e.Iete alapján külföldön tartózikod1k 

6 .. § 
(1) A 2--5 §-ök alapján mt~gsz.ünt gyÓ!gysze:tári 

jogo.sitványok helyéibe a népj1ólléti minisz-te,r • o~·s~g~s 
pályázat aJ,apján ~ö7J.foig;almu gy;Ógylszert:Jar'l JO.:goSI~
v.ánwt engedlélyez. Az onsz.ágos pályázatra v.alló lfelhJi_ 
\r.ást az 1'948. évi j~nius :hó 3{) ua;pjáig keln iközzétenni 
A ),>ályá?..aton gy&gysze:rt·.árve-z..etlélsére jogoslult gyógy
sze.t€s:r..ek, továbbá váws(jk é!S köZiségeJk, valamint az-
1927:XXJ, tc. 92 és !13, §,ában, illetiileg nz, 1928:XL 
tc. !lll §..ában felsor~lt betegségi lbivtosltó intézetelli 
és az Országos Tisztvüse]Öi Betegse.glélyezés:i Alap ve_ 

hetnelk részt 
(2) Ha a .gyógyszeliJáu:i jogositvány engedélyez;éSe 

(jelen §' (1) bek.) előtt azt a l&rülmén~t, hogy ":" e~
gedélyes (haszonélvezetre jogosult) hadii:fogcly, Illeto. 
leg a J7!'agyar köztá.lrsaság kormány'ámnk !rendelete alap
ján külf<1ldön taftó:z.kodik, lhitelté:rdemJ'ően nem igalzol
nák és enrnek k:ÖvetikeztlébeinJ lll .gyógyszertári jogooitvány 
más részéte engedélyeztetett, az, engedélyes -(lhruszoD
élYeí'~tre jogosult) a visszatérése utárn hazaféi·é!Sé'nek' 
t1apjától sziánnitott thatvan llllap ala..'tt uj gyógyszertá:ri 
jogositván-y (haszonélvezeti dog) engedély1e7ks:ét kérlleti. 
A Ikérelimet közvetl€1IlJÜ1 a nlépiól!é-ti minisz.ternél lrell 
elöterjes·zteni A népjóléti miniszter ·- amennyiben 1a 
hatályos jogszabályo1dbaul megállaJplitott előfeltételek 
fennáJllamak - a gyógyszertáli jogositv;ány (haszonél'., 
vezeti jog) ei'li.gledélyez·éS'ét n~ tagadhatja rn.eg 

7 .. § 
(l) A jelen· rendelet kihildeté-sének napján llé.p ha·· 

tályba, 
(2) A jelen rendelet rnem érinti a 7.iSidókr.a hátrá: 

nyos meg!különbö-ztetést tartala:n!a7..Ó jogszabál;yok foly. 
tán elvesztett sza"llélYjogu gyógyszertári jogoS!itványok 
rendezéséről szóló 10.480/1<945 M E. sZJámu (Maigy;ar 
KözJi>ny 168. szám), 2370j1M6. M. E ISrolnU (Magya• 

Közlöny 64 szám) ;és 2 370f'l!l47 M E. sz. (Magy,al 
Közlöny -· Rendeletclc Tár~~ 45 sz ) JE'ndele-t:Pk !J."Bnd>C>:l. 
kezéseii 

Budapest, 1948. é\' i i:untát hó 9_té.n 
DINNYÉS LAJOS s k 

miniSzterelnök, 
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C l B A 
KÉSZiTMÉNYEK 

Agmnensin dragée, injekció 
Androstin dr agée 1njekció 
Atochinol dragée,'kenőcs 
Carhantren grannia 
Cibalgin tabletta, old<lit, kúp 
Cibazol twb'letta 
Coogulen por, injekció 
Co1amin oldat, injekció 
Commin-R talb~etta 
Digifolin taibletta, oldat 
Diocain por 
Elbon trubletta 
Etitero-Vioform tabletta 
Esidmn injekció 
Lutocyclin tabletta, injekció: 2, 5 és l O mg 
Neuro-Trasentin dragée 
OvoeyeJin tabletta: 0 .. 1 és l mg; 

injekció: l és 5 mg; kenőcs 
P,er andren injekció: 25 mg; kenőos, oldat 
Percain tabletta, injekció 
Per cainal ken6cs . 
Percorten injekció: 5 és 10 mg 
Peristaltin dragée, injekció 
Phytin trubletta 
Priscol tabletta, injekció, kenőcs, oldat 
Privin oldat 
Prokliman dragée 
Resyl injekció oldat 
Sistamensin dmgée, injekció 
Spasmo-Cibalgin dra;Jl'ée, kúp 
'rrasentin dragée. injekció, lkúp 

CIBA AKTIENGESELLSOHAFT, BASEL 
· (Svájc) 

Magyarországi képviselő: 
JAKITSCH JANOS 

BUDAPEST, V, MÉRLEG-UTCA 2 .. 

na valamelyik készítményünket a fentiek 
közül a nagykeresked6k defektáJ.nák, szi

veskedjék velünk érintkezésbe lépni 
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A gyógyszerészet Mexicóban 
·~ Mexico főváros a:z utóbbi husz év alatt ro-

hamosan fejlődött Ma egy több, mint kéb:ni!liós 
viJá,gvárcs A turi~ták megcsodá~.iák szép, mo
dexn épületeit és atkiik néhány éve itt élnek, 
azcm veszik észre ma1gukat, hogy !ezalatt a pár 
év alatt .egész u i várc'srészek, leginkí:bb villa
negyedek nőttek ki a földbőL 

Természetesen a :vá;ms rejlődéstével mir1-
den más, az ipa1". a tudonl'ány é:s l1 müvészie't 
is feiiodött Az elnökök feladatuknak tel~int;2to 
ték minél több és szebb i·skolát épitfetni LeJl!'"'
kább persze elemi i·skoLákat, e~ekre van a leg
nagy<Jbb szükség1 és J\l[exjcoban nagyom nyoma-
tékos a1fabetiz2cióz l11ű'zgnlom van. De épül
tek középiskolák is: és egY tanárképző-intézet 

Nem r ég r aikták le az alapikövet g,z egyete
m l város TészéTe Erre nagv szü-:ég van, 1n€J11t 
a révi egyetemi épületek már nem nargyon fo
gadnák be az évró1-évre sz•xporodó haHg.ató
kat.. A7. egyetemre már bizonvag e~őklépz.<ssel 
kerülnek R tanuJók mer:t itt :a lcö7,épiskokl 
utáü az ugynevezeltt .. , prepar atoria" köv.eJtke
zik, amely már szakokra vaJU osztva: matema
U'ikh, szépmüvésmt, természffi,ttudománvok stb 
Az eg)'etemi fatkultás:ok a város különböző I'"
sz.ein vannak: ma.ga az egyetemek adminiszt" 
rRcióia ~ belvárosban van, w r~gi &t lil'Z:é~1 
, .Univer.sidad" (eri"Vetem) épületben Egyik n'~· 
S'líe a ,,prepa~"atc!ria"'. Á'Zi ép.itPs·;~;e'm' .. ·Szrépm,üvé
S'ztdi orvosi és mérnröki tfhkultások szintén a 
bielváro:s különböz6 részeü1 vannak. A vegvcé
S'Zeti fakulhis egy el·ég távoleső kühráro·sban 
van.. E~ a fakultás négy pálvám képe:z ki : vec 
~rvé·szi vegyészmé111öki, metal:urgnsti és gvó:gv
sze•rvegyész-hi <Jló:gus ( quimlilca-f&rmMeu~l<:Oo 
hiólo'n:o.. (;r.róqyszeré.e~etre PayediJ,J nincs ki
képzés Néhány évvel •e~eJő!'t c.«al{ gyógyszer
veP'véSzeti ·nályal Iét.~7.rett és 1ez· három~ves ta
nulmAnv volt. · Azután hO?mékapc:solták a hio
Jógiát is és meghosz,ahbitották egy év'-'el ~ 
tanfolyamot 

A tanítás európai mirrltárSJ megv Sok ta
nár Tőleg- a ~gyészeh: kXr,ü1 .. Nérrl!c'itarszáo:han 
tanult. A mJóayszerészeti pálya. itt :eaJJike ,., 
/e(fnehezebbeknek >és na.gvon komoly t'Ylll.\-· 
mány, E-cy_:V teJief:l VF>C!Vésze\ti. t::mfolya;rrin1::11 p~ 
r11cteriol6gíai és l:linlóg.iai mnnk:i:val A7iálh1 
ho2:v sok a labr>>:Jtóriumi ki~ér 1·et. a ton11ók 
kora reggeltől' délig és délutántól estig el van
nak foglalva. 

A vi7SR"ák llle:rn 1~erndl~eerP-Si"'k de ciril<::~. lr~t. 
hónaponll'ém~ va\1 hasbeli minden t~Ylt:'irQvból 

.és a7 ev végén szóbPH A nég-v P.rv ~ikeTPS be 
f'piezP'!.e utBn e~tv tézjst ke.Jl l{é::;?;iteni 1B'rn.i l·::..mr_ 

l<ehetőle" még nem isme:rt témáplok teoretiku<J 
és nra:ktikus kidolgozását ielemlf',i Ha a 1qnári 
]Pr elfoo·adt~' '"'· a munkíi o té,'st kinvonJat
iák és ecrv uéld~1nrt m:eg5rizn.,Jr a?: .p•..,.1ret'ern: 

· könyvtáriib><n F7.enkivül felrl-étel " d'nlomá
hóz: leg· aláb hathónanos pr;~xis ~·vógvs?;~Itár
ban, ve~gvésu·ti gyá1 b::tn. vagv biológiai labo.,. 
i·atDlimnban, A -\~ég'BÖ 1.dzgga, 11abár az összes 

átvett tantárgyból kel! rá készülni, inkább egy 
formalitás és főleg a tézisből teszn:ek fel kér·
déseiket. A ,gvógysze:rvegyész-biológus eim nem 
jár duktor NtuluB:~al, hanEllll profe:~szor cimr 
md l\l[iután érdekes .. 'hogy milyen bő \anyrugKJt 
vesznek át ezen a pályán, felsorolom a négy év 
tantáxgyait 

Első év 
AJ.gebra complementnmok 
Anorganikus kémia •és •Iabo~ra:tórimn (nem 

fémek) 
Qual'itat':v amlizi:s és labo:ratórium 
Fizika labor·a:tórium 
Általános fizika 
Bobnika és gyógynövénye'k 
Második év: 
Anoro:anikus kémia (fémek) 
Ouant'btiv analiús, és hboxatórium 
MicrobioMgia és labi:Jnlt:órium 
Anatómh 
Fizika-kémia és labű'x<atór ium 

T{ ar1nadik é".: 
AciHkus orQilÍI1 ikus vegyász>et 
Tmmunologi::t- lf::s alkalmHzása 
B tornatologikus anaJi:zisek és la bar at6rium 
Gyógvs"ei'V1egyés:zet el:ső kurzus és Jahora-

tárium 
G.alenikús. rrvfio-,; s·ZJeréRzet és lab01 ató-r ium 
0vóg-~rsZ1e.ré~:::.zeti technológia 
Fiziológia és hisfu!ógiSJ 

Neawdik év: 
Gyóo:vsze:nregvészet második kur zus ég Jn 

borratár i 11m 
.lüQ"i ve~Z•n;_fp:et é:s Talbinr,qt6'dum 
P~r ;:~_~;tol6gi::t Ps ~abor::~.tóriun1 
Kliniknl 311!lli7,1i1Sf'rk é:a r1r~boratórium 
P:na,itológia és laboratórium 
"R inkérni a 
F.qTnlacod:m::Jm.lica 
Kö'7'f'~észsé_gt8.n 
r.q{lirl{n.c:; f'.T$l'a11iikn,;:,: k-Prn.ía 
Miexir.óban nrnm \k~ll eng:edély :=1 'i1 ho·-.:. ho:o"u 

'aJa]{i gy6gv~.ze1.,~>Írt r:vit11a.sso1, aránvla·g sok 
a gv1ógvsze.rt.ár Gvógvs-zerésznfik :S•!:ffi kPll len
n i ehhez. Elil~nihen m.i;ndien gy0g~rsZio-:rtárh'ln 
YB11 r9igy ,fel•elő-s". akiDi"k meg kell, hnp;v le
p_ven :~. gvóo-v.s-_7",c;-r vegvé:'iz."hiol6gus c;rne. Ez kö·· 
teies legalá:b:b hM om órát naponh ,, gVógv .. 
S?ertárhan töltent ele van egv fel.e,lős .s·egéd is, 
ald '~ükség eset·.'n hel);•e:ttesiti. 

A felelős ,.z"•rene hÓ<"' ' neeepteket <:llké
~zit~e és a reeeptekhe?.: s'7üik . .;;év-~s nyers~nvag-o
kat ellenőrizze \ nani három ríra mre teli"E~>li 
elegendő. ha tekintetbe vess 'i ik. hagy Mexieó
ban alig készitenek oi'Vf':S·~<htokat recent sze
rint miutá~n majdnem mindi'g p:üentgyógysze .. 
'eket írnaik elő. 

Mexicánmk több gvógvszer gy Ara van mint 
sok nagyebb crszáQ·nak. Ugyanai;WI a gyógv
szerbő1 mégy-öt különböző mArkát lehet kapni 
antelyek köziil n orvos kiválasztja azt, ame-. 

Jyiikhez a iegnagyabb a bizalma A gyógys.zea:ek 
árát a közegésZségügyi hie.;atal !Ugy szaJbályo~
za, hogy mindenki rés:zér e elérhető legy8!i1 
Ezen kivül néhány ~vvel e~előtt behozták a 
munkás és allkaln}awtt betegsegélyző rendszent 
A tetegregélyzőknek sajátt kórházuk és gyógy-

szertáraoik .VB11n"k, me]y1ek a tagofu: scimára in. 
gyeneselc _ 

É·rdekes jelenség az il\, iho~y a gyogys"'~c 
részi pályára jóva" nagyobb_ szamban mem1eJ< 
a nők, mmt a tér:fuak 

MAIRTHA SCHWARTZ 

A hatosági kezelésben levő, továbbá a mai nap1g 
meg nem nyitott gyógyszertiÍ!rákrc61 

Azt gondoljuk, hog,)· nem lesz érdektelen az alábbi 
tlimutatást leközölni, má1· annál is inkább, n).Brt igen 
sokan fordulnak hozzánk ezirán~u felvilágosításért 

Ana kérjük t:. olvasólitkat hogJ ha az adatok bár
, milyen oh-nál f.ogva hi5nyosak, \agy nem helytállóh:, 
szi\"eskedjenek erió1 bennünket mielőbb értesiteni 

Ug)anakkor f~lkérünk mindenkit, aki az alábbi név
sorban felsoroltak J:>ármelyikér'Öl olyan adatol;: birto_ 
kában lenne, amely az elmult idők folyamán fas1szta, 
jobboldali ténJ·kedéseiró1 tud, Gyógyszerész Szaliszer'fe
zetünk (Hi'dapest, vr.~ EötvöS-U, 25/a) [ntéző bizottsá .. 

. gánál bejelenteni sziveskedjék (M.) 

Budapesten: Szent József g:~-ógyszertár, Kovács Andor 
Ist ván Királ.) g:t t, Benedek István 
Apolló gyt Somogyi Sándor 
Viktória gyt, Schiller Ernő 
Beháro·si gyt dr. Báll1y.a~ Károly 
li'erdintá.nd, gyi. Lo~·ats Mikló:s 
Pallas Ath!éne g,)'t. dr. Kálmán Lász.ló 
Swut Anna gyt dr. Pandula Egon 
Jósziv gyt. Ligeti V[k.tol 
Gizella gyt. Men:yhér l :Vilmos 
Nagyboldo~assz.ony gyt. Sándor Inu·e 
Szenrt KeTeszt gyt Fehé1 Lász.l\6 
K.€reszt gyt,. Biedermann Sándw 
Dóz1sa. Gyö,rgy gyt .. dr,. Firon Béláné 
Podmanjcz.ky gyt. Gelei Gyula 
Szent Lwkács gy.t.. dr. Kerooz.tes Tibo1 n1é 
Sz,t. Rókus gyt. Koppányué, Kollmalnn GyöJ gy~ 
Glóbusz gyt, Karsa ':László 
Fortuna gyt.. K.ocsuba Elemér 
Szent Mihály gyt, Mocsáú Sándo:r 
Pannania gy t. N y~hl Béla 
Apostol gyt Fendrkh Annold 
SZ€I1t Margit g;rt. F1öü.des Artua: 

Abony: Szent Istváll gyt. Kó1sa E1nő 
Alpár: Szent István gyt .. Bech Béla 
Alcsut: Kökényesi Mária 
Ajka: P1l.eszkátsnlé Fekete Emmi 
Balassagyarmat: Szent Antal g):t Mérő Sándkn 
Balatonalmádi: Kertész. László 
Balkány: Fehér Kigyó gyt.. Kállay Imre 
Békés: Arany Csill.ag gyi:. IThury Sánd01 
Békéscsaba: II RákóC"zi Fetenc g,yt Maros Dezs&· 
Budaörs: dr. Székely SzilláJ.·~é 

Buj : Lányi Ilona 
Csetény: Bo1 sa~ Oláh Endre 
Csepel: ö:rangyal gyt RockenJbau~C~r Mária 

Angyal gyt.. Kiss Lá!Szló 
Csány: (Heves m ) Parrag1h Dénes 
Cigánd (Zemplén m ) : Csat1léis DeZlSiŐ 

Csömör: Megváltó ·gjYi Orosz Jenő Ottó 
Csongrád:. 01szágcirner g:) t,. KaS'zlanitzky István 
Csögle: U jhf'llyi Gábor 
Debrecen: Muraközy gyt Hol váth Zoltáu 
Döbör4:öz: Sziites Ede 
Doboz: Nagy Isrtvám. 
Dunasze'IH~ső: Egervári László 
Domoszló , (Heves m,) : Pour .Rez;ső 
Eger·: őrangya~ g;yt Fodo[ József 
Ér sein· a dk et t: Vil eselo1V1Szky J án os 
Egercsehi: RadLmetzky Zoltán 
Gáva: Hon: át.h ;La.jos 
Gacsály: Ková.Jssy Zol1tán 
Gyula: Srent József gyt Ka'11én3' Imm· 
Heves; Megváltó. gyt, dr. Kiss ~ária 
Homrogd: Kondo,I'ossy ~:;t,vlánné: 

Hódmezővásárhely: A11anycs:illag ·gyt .. d1 Lá,szló 
Györgyne 

Hódmezővásárhely: Zrinyi gyt. K.ésöy István 
Hajdunánás: Magyru.· Roron:a,1 gyt. dt Nya:kasné 

Dubrámszky Emilia 

Hejőcsaba: Stépán István 
Hajdudotog: Segitő Mlária gyt. U\iá.trai Józ.sef 
Hort: Magyar Korona gyt. Hol"VVáth Ödön 
Hajduböszörmény: Awmy Sa~ gyt., Balogh Fer?nc 
Ikervár: N agy· Zoltán 
Jánoshida: Béress J áno:s 
Jánosháza: Gáspár Erna 
.Jászkisér: Magyar Korona gyt: SchoHz ErzsébPt 
Jászapáti: Meg-rá.ltó gyt Bender Pál 
Kunszentmárton: SZieTitruáronls'á:g~ Mm'Os J óz:sef11é 
Kunszentmátton: Megv.áltó gyt Husz Sándcr 
Kis\·árda: Csill,ag gyt. Szücsy Euiállia 
KiskunfélegJ:háza: SegitlÖ 1\~:ária, Szibrik Miklós 

., J éz.us Szive \5 :t t. Bálint Gábor 
., Megváltó gyt .. dr Tai]án}i JózséÍ 

Karácsond (Heves m): Gyeney Nándot 
·Kótaj (Szwbolcs m .. ): Nagy B. Svilvesztet 
Ke"vermes (Csanád m ) : Far a.gó Is tv ám. 
Kiskunhalas: Jli. RákócziF g~t. Szekér Endre 

PALERGIN Gyártja és forgalomba hozza: 

lllagas COFFEIN TARTALMU 
ltlz·. és fájdalomcsillapitó 

PALIK ÉS TÁlSAl 
Gyógyszer és Vegyészeti Gyár Kft Budapest, X, 
Mmglódi.ut 6 .. Telefon: •186·-290 
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Ka.rcag: OroszJláJn gyt.. F01gó Gábor Tiszaörs: Wermer Sándor 
Karcag: öraingyal gyt Szeöke Káimánn€ Tököl: Str:aUb '.Aintal 
Klspest: Magyar Kor-on.a gyt Tomoi Nánd01né TiK:z:akürt: Szalárdi Er-nő 
Lepsény: Ujhelyi En<lTe Tiszafüred: Reménység gyt, Kósa Lási:ló 
Lenti: Fe ren ez- István Tiszafüred: Szaibadság gy•t. Tóth József 
:M:iskolc: OroszMm .gyt .. Ar_y Ir-én Tarcal: Nádor 1gyt 1Leövei Zolt·án 
Miskolc: Szent A..rruna rgyt. Zsaxnai Márta Tiszaföldvár·: Aescu11ap gyt. Rajnal Béla 
Martonvásár: Hegedüs !László Taktaharkány: Fényes_ .Sándor 
Magyarbánhegyes: Lipthay Eudre Ujpest: Szt, 1stván gJ.-'"'t. G!1Ófcsikné; Sz:abó 1Margit 
Mez-ötu!': Magyrur Korona gyt" Lámg Alad3.rt Ujpest: Angyal ,gyt Sziirmajj_ Gyiö:rgynlél 
Mátészalka: ..Csilila,g gyt, Filep Sállldor Ujpest: Oroszlán gyt .. dr, Báxtfay Mildós 
Mátyásföld: C{}l;vin gyt. Vásárhelyi Imre Ujpest: Kigyó gyt. Jesr..enszky Bélla 
Mór: 6rangyal gy t. BreuBr Béla Uszód (Pest m ) : Ko, :ács Kálmárrr 
Magyarmecske: Pozsgai Tibot Vámosmikola: MagJar Korona gyt .. Gr@ Zolft-án 
lUosonszentjános: BogJlutz Vtilktor Vajszló: Magya1 Koroillla gyt.. Merllrel Ottó 
~lecsekszabolcs: Valkó Gá.'lxrt" Vámospércs: Bárálny Eni> 

1 

Maklár: Skultét!hy Gyula . Zomba: Czuczy Péter 
Mezöcsát: Ma:gyar K.iu:ály ,gyt, iNyLLas Dániel összesen 145 gy&gysz.edlá.r. 
Nyiregyháza: Il Rákóczi F .. ·gyt Bm al>ás László TUDOMÁSUNK SZERINT NEM MüKöDö 
Nag"..kői·ös: Magyar KorO!llta gyt, _1SzarpprurJJos Béláné GYóGYSZERTÁRAK: 
Nagykőrös: Tuirul gyt.. Fautoly István Makó: Várwház gyt, 
NagybánhegyeS: \Ze111a p,áJ.llé Szepetk (Zalai m.): Jé-tiUS Szhe gyt. 
Nagylíanizsa: P Szt. Am.rtal gyt. Nréaneth Lászjló Kisköre: Remény .gyt 
Nagydobos (Szratmá.r m): !Biró Balázs Nyiregyháza: Megváltó gy:t 
Orosháza: Renény gyt, Ludmát:ny Barna Ragály: Remény gyt,. 
Pestsz€nterzsébet: StZt. .E1 z-s;éibet gyt, Ákos An dir á:::. Geszt (BihaJr m): Isteni Gondvisellés gyt, 

,, Viktótia gyt dr Andriska ViktO'r Szent-istván (Borsod ([ll): Ma.g.)al'(}TSZ\ Vé.dassz-onsa 
Ady gyt, Haumgi Sándor Székesfehérvár: Szent Sebestyén gyt, 

,. Angy~ gyt. Nagy Imre Komádi: Remtény g;yt. 
" Rem8ny gyt. Vtámo·s Tibo:r' Nyir-tas: Remény gyt. 

Paks: ÖnFngyal gyt .. Péter Mihái.y Apagy: Szt>tnt László .gyt. 
Rákospalota: S:r..abadság g~-t Dániel Sándor Siklós: Kigyó gyt. (i.dűiközlbe:n 1megnyilt) 
Rákospalota: lVIadonna gyt d1. Molnár A~btet Balatonföldvár: lrsteni Gondiviselés .gyt 
Szalh:szeutmárton: d'!·. Berko·dcs Kár.tolynQ. Bihar-ugra: Isteni GondiViselés gyt. 
Sashalom: Sas g.)- t Kerese Margit Bögöte: 1Meogvá!1tó- .gyt 
Sur: Váanüs riréne Erdőtelek: Mregrváltó gyt 
Szerencs: Isteni Gondvisellés, Mmtavovszky Antal Erdőbénye: !JSteiJJi Go-ndüselés gyt 
Sátoraljaujhely: üdvö·z.itő gyt Polgár Jenő Forró: Matgymt Kir:ály gyt 
Szilvásvárad: Göbl Nándor Gamás: Segitő Mária gyt, 
Szente.'l: Aram_ykalász gyt .. Khiere-t Antal GyőrSÖ\ényháza: RákóC'zi gyt 
Sz;ob: Megvá!.tó gyt.. Braun Tibor Poroszló: Isten·i G(mdvÍiseliés gyt. 
Szombáthely: Ki gy& gyt. Végh László Magyarcsanád: Iste:rui Gondvirselés gyt 
Szirák (Nógrád ru): End1·ény Ernő· Szeged: SzentJhá,tomsllig §{J t 

Szentes: Fehér Keresz.t •gyt. Tordai Árpád Tetétlen (Hajdu m): [.steni GondlvirSel!é's 
Salgóta-r ján: MagJ ar Koxona gyi', Ohmell~v I~1 P Törökkoppány (Somogy m): S.ze-nt Anna gyt, 
Tószeg: Egyed TalmáSiré Bihartorda: AranJ Szm:vns gyt, 
liszabur3: U\1aszmyik 'Márton Siófok: (fiók) Szentlié:Jek gyt, 
Tállya: dr. 'Péczelri Laj:os Buditpest III : 18'zenrt :Ma\t1g;it,..,szigt>t gyt. 
Tiszasüly: Sós Ferencné ös-sz.esen 28 gyógyszeJ. tár. 
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Gy , 
ogyszerész-napok 

- Vitaesték az Egyetemen -

Rovatvezető; dr. Turi Pál 

A GYóGYSZERKöNYV! ANALIZIS!RőL, 

az analiitlikai munka fontosságáról ta"tott érde
K<:> és igen megsa.rw,eJendő eloadást dr .. Végh 
Antat rm2zetr tanar a J!Ejgutol:!m gyógyszeréSz
)l1apcn .. 1\'lagac e.:z t~Oa.a.a:::.L lapp11K.oan részlete-· 
ben ism ei ue~J ük - 1-tt cs-up:a:n ~t sze.netnö.K 
ruáhUZll'1) u ogy \ill8lb cy~.t.e rentoo gyako!I'!lat~ 

gycgyszeré::;.zeu. fd:t:,;:;;;~m 1A)IüOÓ1 .is wz, MatL~tllkai 
. wunKa Személyes t<>paszta1ataink swi int a 

· karrtár saJknak még az a rés2)(1 rs. akik rendJSze
res gyógyszertár•; labora;ooúUIIllii mtmkát vé

gezned<: (és ilyen, sajnoS;, sokk3il kevesebb van 
a ,lce.heténéJJ - tevékenységü!k!'it főként ga:le
nusi, vagy - horr~biie dictu! _ egys2lerübib 
praeparaLv kémr,ai mulllkálatokra kmlátozzáik 
és ·!" gyógy~zeunaJ.i0ist. - ;omel~r•e pedig a 
gyogysz;enconyv a regtöbb I'Setlben kőteilezö elő 
rrásoKat rendel el - elhanyagalják n€1lll vég 
Zik el, rábizzák a nagykeresloodőre ,.Jagy a gyá~· 
ra, Hogy az V. Magyar Gyógysmrkönyv ezt az 
anaJitrlkai vizsgálati il<öb?Jl,ezettséget milyen 
mér.~ékben fogja tágttani, vagy szükiteni - ez 
még egy távolab:b:i kérdés. De ma, amikor a 
P'raeparatjV munka ismét ruépszerü:bbé kezd 
válm a gyógyszertárakiban (ismét felhivOiffi !Yl.
"asómk figyelmért dr., Mol111ár István níllm>pa
lotai gyógyszerwz kmtánsunlmak e rbá.rg,Y'ban 
tartott értékles eláa-dására), könnyü bEllátni, 
hogy az ana~itikai mumka - produlktivirt:áisban 

. is léppen o"yan ér:téiTres és s2lllkiséges müveliet, 
mint ·a gwógysrer e!őál!imsán.ak müveil~te. Ha 
offcsón, gazda~Ságosan ,wkarunk term~111i ";klkor 
olcsó alapanyagokbó!' (nyersanyagokJbó[) · kie!l 
knndulnunk NyiJ'o'áruv3il~, hogy mindeM!kelőtt 
meg kell áJlapitanunik, hogy ez€ik a nyersa;nya,. 
gok m~[yen szermyezésekJeit, mi!yen idegen 
anyagokat tartalmaznallL Az eilőálli<tást azután 
ugy kell] vezetnünk, hogy ez€ik az idegen amya-

. gD~ krcsapás, ISzürés, des2ltillá1á<s, va,gy máS 
n;o~szerek révén a hasznos anyaJ~ól elvá!asz-
tódJ anak A kész terméket ismét anall~t]kai 
'-'~gálat allá !reL! veiJnünk, mtirnd azonosság, 
ffilllld szennyezettség ,tekintetében: csak ~gy 
gyöző~hetünk meg a.rról, hogy vaJóban j6 mun
k~t :-:egeztünk-e, Ezért lkeill ruagy fu0mmel üdrvö. 
71?lnunk az elöadónaJk aZJt a gyakodati jllJVasla.. 
tát, hogy a Gyógyszerésznapok k<m>tébe ~Jlesz.. . 
szünk olyan alkialmakat, amiJkor kmtársaimlk 
rövid analitikai gyakorlati Tepetitóriumban, it
letve továbbképzésben. !tészesü!hetneik 

DR. CSIPKE ZOLTAN 

~g'tetemi ? r·~ tanár hézagpótló eZőadá.st tar
.· ~ • "Sten[ R!nger -, Locke- és hypertoniás nal
? mmhydrocu,r bonat-oldatok helyes elkészitésé-

r ől '., Az előadásból sokat tanult a gyógyszer ész
napna/c ez alkalomma.l a szakottnat w népesebb 
,.u;;on>ege: (.J s 'p k e p,rotesszor a fe.soruú 
kesz,trnenyekkel icapcsolatos phar11Wkológiai 
adatoletót kezdve egészen az elkesz~tés é.s swn
itzaláS gyakortaU kivitebezésé·!g, tudományos 
ponWbSággal ismerteti a. tárggyal /capcsolaios 
Lw:Ln,valo/cat. Ji.la;mutat azokra a veszélyekre 
a:mmyek a szabálytalan, vagy gondatlan eifoé' . 
sz!tésbol származhCLtnak, utal a. gyógyszerész 
sulyos er kötesi és anyag;! febelősségér e és aru" 
a /cör'üiményre, ')!ogy a hwatá.sát átérző gyógy
szer észt nem a JOgszabályok büntető szalcaSzar, 
hane1n a ielk!ismerete irányitja munká.Jában; 
ez a /;8//oiismer etesség ösztönzt a gyógyszerészt 
ana, .hogy m.agát állandóan továbbképezze,; hi
szen még látszólag egyszerü készitményeknél is 
számta.tan probléma rme1''ü/hei jel és a gyógy
szerész ::- kellő tudonuínyos fellcészültseg hi
ányában - !cönnyen okozhat bajt rnagának és 
embertársainak.. A közérdekü előadiul teljes 
szövegét C s i p k e professzor szwes volt 
lapunk rendelloezésér e bocsátani és igy azt "A. 
Gyógyszerész" hasábjain keresztül rnódunk lesz 
a febmár· 6-i gyógyszer.észnapon meg nem je
lent kartársakhoz is e(iuttatni Az előadáshoz 
eWször K e d v e s s y György ;ogyetem.i 1'/W

gántanár szólt 'hozzá" wbi. trrvegernliti, hogy a, 
vastagfalu hengeres üveg alka,lmazá.sa a 'Steri
cízáláJmál azért iS fontos, •mer·t a szwletes üveg 
a sarkokban Jel!vékonyodik1 inkább ki vam téve 
támadásnak, törésnek. _ M o zs o n y i pm 
{68szor hozzá.szólá.s<iban Jw,ngsulyozza, hogy 
C s i p le e professzor' épitette fel, orvosi és 
gyógyszer ké•miai tudására tá,nw,szkodva, ~Lzt a 
studiumot, (lmeZy az uj rendszer szerint tanuló 
gyógyszerészifiuság egyik legjelrmtősebb elmé
leti és gyalcorlati kollégiuma, A 8tcril oldatok 
elkészítése egyre fontosabb lesz az orvosi gya
korlat ilyen irányu fejlődése rniatt. Ezér t tar t
ja hézagpótlónak C si p k e professzor tevé
/cenységét, ame/y uttörő munka is, mert tudo .. 
mása Bz&int más áTlamokbam. a receptum alig 
szer·epel öná.lló kollégiumként a gyó!lyszerész 
képzésben, Köszönetet mond C s i p ke pro
fesszornak a nagyértékű előadásért és kéri, 
hogy a recepturai kollégiun~ anyagát könyv· 
alakban feldolgozva, g·azdagitsa ezzel IL r égen 
nélkülözött müvel szakir·oda./1nunkat. 

A KURUZSLM'l.RóL 
tartott ~lőadá.st M á r k u s D e z s ő a 
Gyógyszerész szerkesZJtője, heilyesebben ~t~rói, 
hogy kuruz;solilll>k--<l. a .gyógyswrés2Jelk. TUilaj
donképpen nem is itt, ,gyógyszerészek előtt 
ke!lene enől a kérdés•ről besrelni _ kezdi el 



l 

erael\es es nagy vjsszhangul taLált ~f.,jtegetéset 
1Vi.O.-t kw:S v ez~ o /i,a.r"ta'í'SUnfc -··, m.11e1i 11 .. 1d'i..1en n11 
magunk 'cUd.J uk, nagy aJta!áncr,;;sagoan menny l
l-e méitat!an ez a v«d A kurUZSllás vádja\il" 
eJSosorD!m or,vosoJt llLetnek benllünl\et, ugyan
aili:kor a 'beteg kőrllyez;etetol nem ves>ak rossz
~reven, •no gy P" !llSUhlllt actn:ak a ~tegnek, rooly 
tevék<:mysegr-e ped1g kétségtclenül csak az pr
vos lenne jogosult .. Az e1őadó hivatko= hosszu 
rővárosi és vidéki gyógyS2lertárii gyakorlataJ:<a; 
a p! axis azt brzonyrr.)a, lw)Wa betegek a gyógy
szeréSz iránt bizalommru varmak, j)aiU>.s"arKlllt 
elmondj·áik anélkül is, hogy a patrkus kérdezille 
őket. A jólképzett gyógys"eresz felv1lágos1tja 
a beteget hogy bajával or<Vosho:<~ kell !ordnl• 
nia - sŐt >éppen a !<.ellő phalllmLkológiai tudfus 
a biztos]téka, hogy mondJ.illlk egy vakíbéltáJi 
fájdalmakban szenvedő ibetegnek a gyógyaze
rész nem fog egy clyan erősnatáSu fáj aalom
csriJapiWt adni, amelyik a tüneteket tom~Il;Ja 
és ezáltal az orvos számára a helyes I(!Iagnozisrt 
megrueheziti vagy iehetetleTIJné tes·zi. A gyógy
sze•rész nem állrot némá;n a tár•~ mellett, vr
szont vannak wkik azrt; is kur:uzsaásnak tekin
tik, ha a gyÓgysz,:;r<ész a fájdalomC8LlkrJpii;ót 
kérő betegtő< megkérdezi, hogy mr,Je. faJ; 
Emellett egye;; orvosok réSzérő~ meg,nyilv:anulo 
Jlyen áltaiánositó vád rtleljesen <<egyolda~u IS, meoct 
noha előfmdul hogy néha az orvos hibát kiiilve<t 
el a receptirá~b~rr arnit a gyógyszerés~. ellenő
rizrli köteLes, még' soha nem fordult elő, hogy 
egyeLen gyógiVseenész, is megbélJ"egeZIUE1 volna 
áltaM,nos:sá;g'bran az orvasi tál\'ltldalmat A fil 
feladatunk az hogy tu&amányos és etikai szem
pontból olyar{ nivóora emcljiik ~ gyógysze_rész •. 
társ•adwlma<t, hogy ezeket a vcádaka~ egyer~el
müen vi.ssza 1tudjuk utasi~ani. A gyogyszeresz. 
nap hallgllJtósága előtt .ezután Mfr!cus s~erkesz. 
tő fehetr azt a goruioihtot, ho:gy a megroode
z,endő Gyógyszerés~héiben erről a kérdésröQ ie 
á;talános n:uyi~vános viibát tartsunk 

ÉLÉNK VITA 

követte M á, r k u s kartá>rsunlc érdekes és 
truta[nw.s fe.itegetését .. Dr .. M o ! n á r A!oer't 
Htkospawtai gyógysz&r ész szer·i?d ·van olyan 
gyógyszerész, alci kuruzsol, de ílyen csak a tu
d;atlan gyógyszerész Alci iUalóban ismeri a je
zeiősséget, a,z a, beteget kikérdezése után feltét. 
lenü/ orvoshoz kii:úli. B a l á z s kartársunk, 
a mezőgazdasági egyetem taruírsegédje, néluíny ~ 
esetet sorol fel a saját qnaxisábéil, amikor azt 
tapasztalta, hogy a gyógyszerész az óJ,/,atorvos-
1 is körébe vágó munkám, vállalkozott I!y~n 
esctek alááshatJák a gyógyszerész jó hirnevet, 
ezé> t ctZ állcttOJ VOSWS terü/Jetén is Óvakodni kell 
a kU1 uzs!ástól.. C s i p 'k e professzor itt n&rn 

khcrfn érdemben szólnt n tém::ti.Jw;~, de cmlé·· 
kezteti a vitaest ,~észtvcvott, hogy ,,A Gyógy. 
szerész" c. lap has!lb}ain már hosszabb :z;.ra 
folyt erről a kérdésr ől iA pontos jogi állapotot 
heliyes wnne tisztázni, m,ert egyesek sz_erint (!;<! 

ovosi T'endtartásl ól szóló rt örvényt kataLyon h
vül helyezték a korábbi jogszabá/:yolc a kumzs
lást nern véÚégnek, hanem 'kiluígásnak minösi~ 
tik .. Dr. M o i r~ á r Jstvó~n és H a r t m a n n 
kartársarnk az orvos és gyógyszerész együtt
rnüködésének fontosságát hfi,ngs·alyozzák, majd 
M ozsonyi 'JYI' o fesszm szál .lwzzá a vitá/w z. 

PECCATUR EXT\RA ET INT,RA 1\'lUROS 
idézi a ik!aiSSzikus mandásillliozsonyi professzor. 
Az, orvosok közt 'éppugy akadnak o)yáno:k, a.kiík 
a recept-irásban Jubát követnek el, mint ahogy 
a gyógysz.erészek közt is talá:lmrk piyanoKat, 
ak1k nem á:1lanl8ik ib.iew~tásuk magas1atán A 
gyógyszerészi kuruzslás1sal icllJpcoolatos vita 
olyan régi, mint maga. az, orvosi és gyógysz.e
részi hivatás. Az igazság valahol a középen 
van a pwbJéma. megoldása pedig a ;gyógY'l""'" 
ré&iképzés szinvonNának emebése: A i?! lk"p~· 
zett gyógys'z~rész j01bban meg fog~a taláil',ll az 
orvossal való ideális l')gyüttmükodéS utJat ez 
ped g j e1entős közegészs~gügyi érxlek. 

öRöMMEL 
értesüttünk M o z s o n y i profess~.or.=lc a 
február 6.-i gyógyszerisznapot bev.ezeto sza.va:~r 
ból (Lrról hogy az V.. Jlfa[Jyar Gyogyszerkonyv 
eWkésziUsélwz .szülcséges költségvetési..fedezet 
biztositása érdekében Jconkrét lépések tortentek 
és igy a munka nwst má.r megi~dul. Ismá.tel.ten 
felhwja a ka,rtársakat, hogy Javaswtatkat ... el
gondolásaikat idejekorán j?:dtassá~ el a r?vt· 
de&en megalakuló szerkesztobtzottsaghoz. lA·c 
punk más helyén Jcülön · szám~lunk b~ M o • 
z s o n y í professzornak a gyogysz.er~sznapon, 
egész röviden ismertetett javaswtarol a., IV, 
Gyógyszerkönyv !abi/i$ "Aqua chlora.ti!'"-!IL"}iLk 
Ka.l. ch!or·icum és töménY sósav segttsegevel 
való cél8zerü helyettesitésével kapcsolatban .. 

* 
FELHIVJUK 
ka"'társaink figyeimét Isseltutz professwrnak 
február 20-i előadására, arrn€;!yet a Szociiálid& 
mokmta :PáDt akadémiájának előadásoorozatá
bam. a D<:ihány-u 22, alatti helyiség1ben fog meg
tartani Az előadáshoz M ozsonyi és Csipke 
prof,esszor<lk szólnak hozrzá. Az, előadáson szak
lapunk is képvis~teti magá/t és nagy számban 
fog megjelenni a budapesti gyójWBZerészi kllJr 
Erre való tekintettel a Gyógyszei'i\Sil11ereti Inté
zEttben a legközelebbi Gyógysze~napat már
cius 5-én fogjuk megtartani 

Központi iroda, üzem és rendelés felvétel : 
VII .. KIRUY.u. 67 l. EM. 7 
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A GYóGYSZERÉSZ 

MÚ~lőtt az a.ngol gYógyszerészet ismertetéséhez 
_ hozzákezdenék, megköszönöln a Magyar Gyógyszeré,sz. 
tudományi Társaság kitüntető bizalmát, mellyel meg_ 
tisztelt, iamikor a XI netmzetközi Vegyészeti Kongresz
szuson való képl'iseleté~el megbizott. Elutazásom előtt 

-M o z s o n J i professzor ur felkért, !hogy ezen 
képviEeleten felül tanulmánJozzam az angol gJ-Ógysze_ 
részké1nés menetét ~s az angol gyógyszeré~zet mai 
hel;l·ze!ét .. Az angol gyógyszerészképzésről irt beszámOló_ 
lómat "A GJógyszerész" dmü foi;rÓiratunk mát !<iözöl
te. Most az angol gyóg,Jszerészet mai helyzetét szereL 

. ném lsntertetni, ehhez azonban szükséges, hog-y egJ 
kissé visszakalandozzak a. multba., rn~rt ha 'pl" egysze_ 
rüen ehnoudanám, hogy az angol patikákban kölcsön
könyvtár is van, ezt hihetetlennek találnák J 

Ar. angol nyelv a gyógyszerészt különféle rszóva.l 
jelöli. Ezek először: ,,apothecary".. másodszor: "phar _ 
n;•acist", harmadszor: •.. chemist", ne~:edszer: "pharma .. 
centical chemist" A három utóbbi szó az élő nyelvben 
használatos, különösen a chemist kifejezés; n chemist 
szó elsősorban vegyészt jelent és az a körülmény, hogy 
a köznyelv a vegyé,sz és gyógyszet·ész !fogoa]mát össze-

, kapcsolja jellemző :a gyógyszerész mai helyzetére A 
gyakorlatban Ugyanis a mai 1angol gyóg"-szerész m!ind 
jobban és jobban a gyógyszerészi kémia felé tolódik el 
és nagyobb számuk gyógyszergyárakban helyezkedik: 
el. 

Az- ,,apothecary" szó, mel,let a szótárakban ma. is 
··gyógyszerészneli értelmeznek, már nem jelent a 'faló
sághan gyógyszerészt, Itanem !vizsgázott és müködési 
engedéllyel ellátott "gyógyászt«" Kényszmüségbó1 hasz_ 
nálom ezt az elavult magyar szót, mert tulajdonképen 
a~ apothecary ma mint orvos miiködik, de -· bár ta .. 
nuhnányait többnyire egyetemi jellegü főiskolákon 
végzi - a vizsgáit ra Iondoni , Apothecary Hall"-ban 
~~~i le. A legszívesebben kulfurfihnben mutatnám be 
onoknek az 11Apothecary HalJcr_t, de mivel ezt nem te
hetem, elmondom történetét, Remélem. lérdekelui fogja 
önöket. ,/ 
, · Lohdon Blackfriars negyciÍében eg}-' nagyon szük, 
o~on utcában találtam rá •a, ..• London Apothecariesrr 
.t<arsasál!ának ·kivülró1 'semmitmondó de belül pazar' 

'kh' , \ Rze azara A mai székház a nagy londoni tüzvész után 
1668-ban kész1""lt el · t '- • , • • l , na.gyresz ~gy f1:anc1a szarmazasu 

· ·gyogyszer·ész. Gideou de Laune alapitványából aki egy 
col th" . ' · . ocyn IS tartalmu hashajtőn nagy vagyonra tett 
szert.. A hashajtó a -ma is hir-es és kb .. 150 éve forga
lombau lévő Beecham-féle labdacs előtt is lnagJ' cikk 
\'oltJ ugy látszil{, Angliában, ~ 

A Jelenlegi székház helyén egv , Blaekfriar" .azaz 
do • 'k' · ' ~ m_m~ anus kolostm áll.ott, melyet a társ•a!3ág. mhtán 
Az epiilet elözöleg már több ízben v,azdát cserélt 1.632-
ben megvásárolt 

Az .,Anothecaries< Societ~·n_t I János király által 
l617.ben kiadott kiváUságlevélleJ alapit{)tták meg .. Eb-

89 

ben az időben ·az apothecar·y~k még valóban lgyógysze .. 
r·észek voltak, akik gyógyszer·eket kevergettek és szoL 
gáltattak ki, _valamint orvosoknak a bet.egek kezelésé: 
ben asszisztáltak.. Akkoriban a füszeresek társaságá
nak voltak tagjai és a füszer·esek irányit~tták őket lAz 
ország ke1eskedelme razonban rohamosan fejlödöt~ és 
a prosperitas, a gyáripar fellendülése lehetövé tette, 
hog;r olyan ,gyóg_yszerkülönlegességeket_. amlelyeket aze_ 
Iött külföldröl . im por táltak, Londonban gyártsanak, 
mint pl az elóöb emlitett ;co-locynthis tartalmu hashaj. 
tót is. A gyógyszerészszakmának ez a fejlődé:se szüksé
gessé tette, ltogy a g;\'-ógyszerészek kiváljanak a fü~ze .. 
reseli tátsaságából Lehetetlen áUapot volt, hogy kép. 
zettség nélküli, idegen szakmabeli ernberek irányitsák 
őket. Ezek l'oltak az előzményei az 1617-ben l !János 
király által kiadott' és Francis Bacon Ja:likori minisztei:
elnök által sajátkezüleg szer-kesztett kiváltságle'\éluek, 
melynek értelmében u. n '"Városi Társaság'l .. gá al8.k1":L 
tak és mint céh müködtek. A londoni apothecaiJ-k mÜ-· 

ködése és gyakorlata az idők folyamán olyan ilányban 
fejlődött és alairult át, hogy ma az :állam őket teljes 
képzettségü gyakolló orvosoknak ismeri el. 

A fejlődés természeteseu fokozat<>s volt., Az első 

é;tizedekben - a.z alapitástól '1-Jzámltva - 'a társaság 
tla.gja liözül soh:au kezdtek el kuruzsolni.. Terlll!észetesen 
az Orvosok Egyesülete minden !törvényes eszközt meg
ragadott; hogy gátat Hssen az egyre elhaapódzó ku. 
ruzslásnak, azonban az ~pothecary_k társasága 1703-
ban egy Ügyesen kiválasztott esetet terjesztett a Lor·. 
dok Háza elé A !ordol( döntése az apothecary-kn'ak 
kedvezett és ettó1 kezdve tanáccsal láthatták el a b~
tegeket. de honoráriumot még nem 1iérhettek érte 
Las~ankén~ mind alaposabban kiképeztéle magukat a 
sebészetben és belgyógyászatban ugyannyira. hogy a. 
Sebészek Társaságának is tagja.i'vá válhattak Az e~·ész 
18.ik századon keresztül tartott ,ez a fejlődés és az 
1815. évi ,,Apothecary Törvénybenrr kulminált amely 
feljogosította a tái"Saságot, bog~' egész Ang{iára, é~ 
~alesr·e kiterjedö gyakorló~orvosi engedél}-·eket adjon 
ki és. az ezen 'engedélyek alapján f<>lytatott orvosi gya ... 
Imrlatot ellenőrizze A Királyi Sebésztársaságot telje
sen hasonló szövegü törvéJlllyel 1800-ban hivták életre 
A:,.; álfaláno'3 ~nakorlatot folytató Orvostudorok 1861-i~ 
rnindkét eg)esületnek tagjai voltak. Az Apothecan·-k 
Társaságoali tagsága vizsgához volt 'kötve. Az u .. " n 
Orvosok Egyesiileténel{ müködési engedélyei az Apothe
car,_ .. Mk engedélyeivel szemben jóval Iértéktelenebbek voc 
tak, mert ez utóbbi egyesiilet tagja.i gyógyszereket Í"~ 

készithettek -- mig az előbbi egyesület tagjai nem '- s 
ezért a betegek szivesebben fordultak egyenesen B·~ 

apothecaryk_hoz Az 1886-ban mej!Sza\'azott törvénycikli: 
alapján a Sebészek és Orvosok EJrJ'esületei elhafárm;. 
ták, hOJU közös diplomát 1adnalf ki. Ugyanakkor· ~·': 
, Apothecary. Societya_nek három kötelező tantárgyból 
való vizsgáztatási engedélyt adtak és 'feijogositotH'~ 

D éí-fm:o sa l v a n 
c:alc:iumth o s u 1. f a t - n J e k c: ó 
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ó'ket, hogy teljes értékü oklevelet adhassanak ki, m1ely. 
--=nek alapján tagjai orvosi és sebészi gyalmrlatot foly
tathattak Ezen kivül természetesen megmaradt az a 
joguk is .. hogy olvos mellett müködő gyógyszerkészitö
ktt ké.pezzenek ki. A győgyszerkészitöi oklevéllel el. 
I~futt egyén, assistant dispenser, Uzonban nem tagja 
egyszersm nd az , Apolhecaty Társaság"-nak, melJ csak 
100 tagból áll és a legnagyobb megtiszteltetés száln<~ha 
megy, ha valakit közéjük választanak. 

Fentiek ékesszólóan dokumentálják az onosi és 
gyógyszerészi tudományok iközös történeti gyöker·ét, 
melynek tradícióját a gyakorlati életbe átmentve_ ma 
már csak Anglia őrzi,. íKorunk specializálódó tendenciá
ja olyan messze vitte egym;ástól az Orvosokat és 3 

gyógyszerészeb:et, hogy sokaknak közülük talán már 
eszébe s.em ,jut, hogy valamikor· nem volt külön orvos 
és külön gyógyszerész 

Az ,.ApothecaiJ Tálsaságu_nak tagjai közül sokan 
.. hüek maradtak a 'gyógyszerészethez, Hletőleg a mai ér

tekmben vett l"OIWllSzakmáboz" _ Nemcsak Gideon d:e 
Laune foglalkozott gyógyszergyártással, hanem pt AL 
len és Ha.nbury, valamint Savory lés -Mom:·e urak is, 
'akik hasonló nevü gyóg;rszergyáraka·t alapitottak a ,18 
század elején és amelyek ma is még a legnagyobbak 

közé tartoznak 

A Társaságnál{ már· 1623-ban saját gyógyszertáza, 
gyógyszerészeti laboratóriuma volt, \ahol növényekből 
készült gyógyszerh:ülönlegesS!égeket gyártottak, 1671-
ben pedig, amikol a chemikaliák itánti kereslet ;megllö
vekedett, ezek gyártására is bm·endekedtek l·lyen mó
don képesek voltak garantált tisztaságu drogokat a tö_. 
meggyártás következtében Wacsony áron tagjaiknak 

szállitant 
Az eddigiekben elmondtam önöknek az első angol 

giógyszerésztár·saság alakulását. m'Üködését és fejlő
dését na.pjainkaig, amikoris az Apothecary Societ;\' va
lóban item gyógyszerészek társasága többé Mint kif~
jezetten gyógyszerésztá~saság, 184.Lben szünt meg mü
~{ödni, amikor egy törvénycikkel megalapitott.ák a 
,.Pharmaceutical Society of Great Britaina_t, magyarul 
,,Nagybritannia Gyógyszerésztársasága_át, mely ma 
kormánsszervnek tekiiltendő. olya~féleképen, mint ná
lunl\: a-z Országos Közegészségüg~i Intézet', rle széle
sebb munlmterülettel, Tagjai közül kettőt a konnány 
delegál Nálunk. Magyarországon, ma is csal{ ezt az 
egy angol gyógyszerésztársaságat ismerik. Ennek a 
gyógyszeresztársaságnalr rnüködési köre négy területre 
terjed ki, u. m törvényeló'készitéS, gyógyszer·észek n:dL 
vántartása, g~ógyszerészképzés és szakmai érdekképvi
selet .. A szakmai érdekvédelem ma már· nagJrészt át
ment egy még ujabb g)'Ógyszerésztársaság ügyl\:örébe, 
de egyéb funlrcióit ma is teljesitt Mint. törvén~'eló'ké
szitö szerv, a gyógyszerészettel kapcsolatos töiVénye_ 
}\:et és rendeleteket maga. dolgozza, ki) természetesen a 
m:indenkori konrtán~ zattal t-gyetér tésb~n. Másik funl{
ció.iá, mint emlitettem, a gyógyszerészek nyilvántartá
sa. 'Angliában ugyanis gyógyszerészként <Csak oh an: 
egyén müködhet aki az előirt tanulmányok, a szül{sé
ges -'Vizsgák sikeres letét-ele és gyakodat elvégzése után 
Nagybritarmia. G)·Óg}szerésztársaságánál nyilvántartás_ 
ba \'étel végett jelentkezik Ha egy gyóg~szerész hi\a
tásának gyakorlata kö-zben sul-Jos szabálytalanságot 
){Ö\et el, a névjegyzékbó1 törlik A társáság harmadik 
~ ültödési te1 ülete :a gyógyszerészképzés, Na,gybrit.annia 

A. GYóGYSZERES~ 

Gyóg;J ·sz er észtár·sasága. jogosuU gyóg;J ·szerésztanfolya_ 
mokat tartani, a hallgatókat' vizsgáztatni és számukra 
teljes értékü diplomát kiadni A TársaSágnak önáUO 
tanád kara van. Ezek a tanárok _tudományos fell{é.:. 
szültség szempontjából egyenrangnak (az egyetemi pro. 
feszorokkaL A gyógyszerészképzést illetően :a Társaság 
van felhatalmazva, hogy megállapitsii, mely egyetemek 
és főiskolák diplomáját tekintik érvényesnek Ez a 
szerv kiséri ·- hhatalból -- fig~~lemmel a gyógyszeré.:. 
szet fejlőd€s~t is és gondosiiodik, hogy tnind a gyógJ
szertár, m!nd a gyógyszelész a kor követ.elmlényein-ek 
me~e~eljen, tehát /ezek fejlödését, illetőleg a tmább
liépzést hányit.ja és minden tekintetben a szüliséges r~
formoluól gondoskodik, A g;Jógysze1 észkéJJ7.éS részletei_ 
ról anár ,,A GyógJ'Szerész11 cimü szaklapunkban beszá-
moltarn. ERÉNY! GYöRGY. 

(Fol) tatjuk) 

Antibiotikumok és steril 
készitmények laboratóriumát 

készül bei"endezni a budapesti Egyetemi Gyógyszeré

szeti Intézet. A szükséges lépitl\:ezési és felszerelési kölL 

ségek előteremtéséhez laz Intiézet j~lent~s hatósági és 

közületi támogatást Imp; ibozzájárulnal\: azonban ehhez 

a valóban produldív évitö munká~lOZ a g~:ógyszerész_ 

társadalom tagja.\ is, egy-énileg lés egyesiileteik utján 

és ezáltal elősegitik a hazai g~ ÓgJszerészkétné.s kor_ 

szerü nhóra \aló i'2.melését Eddig a következő egyéni 

(egyesületi) admmi.nyok érlieztek: 

Beke G)' ul~ Kismar.ia 25- Ft 

Er·én,i László, Budape.st 150 . ..,...- Ft 

Kotsy Ferenc, S!ófok 200- Ft 

Krémer Szilárd, Szolnok 1000.- Ft 

Kelpel Pál, Budapest 250.- Ft 

Ozsz. G:rógysz Eg)esület BIJest \idéld 

Helyi Csoportja 1000"- Ft 

SIJe1gely J3éla, Budapest 300.- Ft 

Szendrő Sándor .• •Budapest 200- Ft 

összesen: 3125- F't 

Kétjük a g~ óg~szerésztálsadalo-m további támoga

tását annál is inl{áhb, mert .az Egyetemi /Gyógyszeré

szeti Intézet laboratóriumai minden kartársunk részéle 

tendelkezésre állanak és a gJÓgyszerészi kar anyagi 

~ldozata· meg fog térülni a jobh korszeröbb gJógysze

tészképzé.s lehetősége révén 

Sedyletta tabletta 
38x0015 
Szabadon rendelheló: OTI - MABI 
MÁV - Sza8a - Dobbi stb. 

PODMANICZKY GVOGV!JZI!RTÁR 
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A haromévea_ terv a teljesites utján 
(Folytatás ) 

MEZöGAZDASA.GUNK HELYZETE 

Az uj M~a,gyarország gazdasági szempontból dönt-ő
jelent-őségü feladata a földieform végrehajtása volt. A 
földrefo:rm politikailag a feudalizmus utolsó maradvá_ 
nyalnak felszámolását jelentette. !Gazdaságilag .a földre_ 

:· f{)i-nt szüntetf.e meg a JlJF;lgyar IUezŐgazdaságnak a fel
szab8.du}ásig érvényben \olt nagyüzemi "termelési szer" 
veZetét és kisüzemi termelésre állitotta be, Az átállitás 
nagy feladata azzal jellem-ézhető legjobban, ha emlékez_ 
letünk aira, hogy a felszabaduláskor la nagybirtokos 
Magyarország· ttiz-flmli felsrerétése, állatállománya é.s 
készletei -nagyrészben megsemmisültek, tai addigi üzem
~eietök a. birtolwsol{, a jószágigazgatók nyugat-ra me

..... ·•• 11ek.üll:ek A mezőgazdasági termelés folytatásához csakiS 
a puSzta föld az iga és szersZám nélkül álló, Ide dolgoz4 
ni akaró bnagyar nép hnarradt meg. A földreform végre_ 
hajtásakor azonban a maga 2 millió egyén gazdaságá_ 
ban, melyből 1,800. OOO tiz holdon 'áluli bidokos, a föld_. 
hözjuttatott {JRI"asztság már tudta, hogy maga és csa
ládja jövője 'saját kezébe van leté,ve _Ez volt a rootorja 
annak, hogy a földelmt szinte lehetetlen körülmények 
ldlzött megmüvelte és a f.eranlelés megindult. 

Azóta a megmunkált -és bevetett terület évről évx-e' 
nött, ErOs litemben f-ejlődik állatállományunk iS. A 
mtd'elkezésre álló adatol{ szerint 1945 májustól 1947 

maJUSig a Szanasmarhaállo:nUíny 38, a lóállomány 49 
és a sertésállomány több mint 70 százalékkal szapom· 
do-t-t. A haromfiáHomány elé;rte, bizonyos -vonatkozásban 
pedig meghaladta a háboru előtti nagyságát.. Tr akto1 
állományunk ,l_ 905 darab, azaz Egyezer háromszáz da. 
rabbal több, nlint volt 1945-ben, 

Az 11.945-46 gazdasági évben a szántóföldi terme
lés 40 százalékát érte el a háboru elöt.tinek. Az 1946-
47" aszályos esztendő sem kedvezett a mezőgazdaságnak 
és mondjuk rneg őszintén, - ez a }{öriilmény hátráUat 
bénuünket az előrejutásban. De gazdasági rtendünk ~re_ 
jét mutatja_ hogy ily szömyü esztendő nehézségeiri is 
urrá lettünk 

Az aszály következtében a kenyérgabonatermelés 
köriil ~utatlmzik a tegna.gyobb baj, Amig a háboru 
elötti évek átlagában 30 mil1ió mázsát lehetett elérni, 
1946, 1947-ben csak 15 mHlló mázsát meghaladó ered
ményrt sikerült Wmunkálni .. Reméljük azonban, hogy n~ 
zőgaz.dasági tiermelésünk ebben az esztendőben tuljut a 
mermyiségi kérd·éseken és az lesz a fdadat, hog~' az or
szág népességé~ek táplálását minőségileg feljavitsuk J.~s 

a. nagybirtokról - kisbil:tokra lltá11itott termelésünket 
oly irányban fejl-esszük külterjesró1 - belt-erjeSre, hogy 
agrárcikkeink külföldi érték-esitéséti zavartalanul és 
megfelelő ár almn biztosithassul{ Ez az: egyetlen módja 

Torok· és sz61Urea\fer16tlenltéléra és kezeléséra 

P E L l O 
torok6bllt6, 

.i.z érzékeny és gyulladásban lévő nyálkahártyát nem száritja, a fájdalmal enyhiti, 

a gyógyulási folyamatol gyors it ja .. 

gr-as üvegben 

Forgatomka hozza : 

Baszerz4sl ir: 
Ft 5·- + 20°/o f a. 

l!lact~si ar: 
Ft 8-

Dr. WANDER gyógyszell'• és tápszergyár rt 
• ·· Budapest, X. Postafiók 7. 
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anna~ !hogy t~rezögazdaságj_ lakÖsságunk, meh" immár a 
saját földjét müveli.. nemcsak megélni tudj~n, hanem 
kedvező életkör'lllmé.nyek közé juthasson 
~ Ennek érdekében vezettünk be uj mezőgazdasági 
agaz:atoka.t, pl. a rizstermelést, melyheu az idén már ön
eUátólc leszünk. :Éppen a rizster.mJelésen okulva hátrari 
támogatni fogjuk a g;rapot és_ egyéb kiélszaki növények 
tennesztési kisCrieteit is. Hasonló éghajlat alatf Uk!' aj_ 
na gyapotot, ~uminövényekef., narancsot., citr·~mot, ta
karmányt és uj textilanyagokat tlermel siken·el Nekünk 
is mindimnel meg kell próbálkoznunk. Meleg ~ napunk, 
gazdag a f'öidünk Megoldottuk az orsz3g dohánr- és 
részben iparinövényellátását is, CukonépatermelésÜ.nket 
az ország 1938-,as 9.7 millió mázsár·ól ll millió mázsára 
vittük fel Az idei cukor:I'épa .vetéste!ülete' 154 .. 000 bold; 
rmha Magyarországon ilyen terület nem volt cukorrépá..., 
~al be\etve Ebböi 1_4,000 vagon cukrot gyártunk .. Azéit 
Ndemes ezt ldhangsulyozn~- mert Horthr~k egyik f.'öld
refonuell~nes föérve az volt, hog;r cukon€-pát \a 'kispa
r·aszti mezögazdaság Sohasem fog termelni. Mind eme 
Aredményeink ~s egy sor má...:;: bi'zt.ató adat arra' mutat 
hogy mezöga.zdaságunk termelésünk ui kisüzemi form~-~ 
ja beváltja a hozzáfüzött reményeket .. 

.Jelentős állami kÚtdás á.rán befejezzük a lföldrefonn 
telekkön;\'Vi munkálatait.. Megszüntetjük ezzel a földt.u
lajdof! körül tapasztalható lbizonytalanságot an-d a.. te'!'. 
melőmunkát hát.rányosan befolyásolja Előbbre viszi me 
zőgazda.ságunkat az is, !hogy az östermelő népesség ~ 
f~~ab~dulás óta eltelt idő alatt gazdaságilag mege!·ö
sodott es ma már sokkai nag;robb mértéli:ben van birtok á_ 

ban a szükséges álla.tállomiánynak és a termelőeszközök. 
nek. mint három évvel ezelőtt .. Nem tagadható ugyani~ 
hogy a.z infláeió alatt a falusi lakosság egy része a. vá~ 
rosi fogyasztó töme.sr rovásá·ra bizonyos mé!téldg kedve. 
zőbb helyzetbe került. ami e18segitette a beruházásokat. 

A stabilizáció a.Ikalmával kialakult agrár·olló hát.rá_ 
DJ'OS következményeit is ez tefltje könnJ'ebben elviselhető-

A GYóGYSZERÉSZ 

Számos intézkedés történik az állatállomán,l-· felftis_ 
sitésére, \'alamint a nemesitett vetőmagtermelés kit.er .. 
jesztésére.. Nagyt-erjedelmü öntözömövek Tévén vizet 
juttatunk a mezögazdaságnak 

UJ UrAK A MEZőGAZDASÁGBAN 

Jelentős összeget bocsátunk 1a narasztság tf.rme15.. 
s~övetkezeteinek rendelkezésére :.irdemes ezt külön i:=o: 

k•han~8ulyoznunk, mert máris nyilvánvaló, hog}- 3 pa. 
r asztsa g felemelkedését dönt-ően segiti elő ta parasztság 
önkent.e.8 szövetkezése közös gazdasági problémái meg~ 
oldása érdekéhen Ezálal a nepi demokrá.cia pol~tika.i 
rendszerében a. parasztság ,gzövetkezetei számára batár .... 
tdan fejlődési lehetőséget IQ itattunk meg Uj utak és 
le~et-őségek Mrulnak fel ·ezzel a magyar pa1asztság 
elott. Igy tudjuk csak megvalósítani pánunk célkitüzé_ 
seit: virágzó mezőgazdaságot, müvelt pa:rasztságot 

A mezőgazdasági t-ermelés és irányitás terén a ta~ 
lusi hlwsság :eddig sok tekintetb~ magára volt ha
gyaha Volt ladójegyzője, közigazgatási apparátusa de 
hián.~'OZtak a néppel foglalkozó szakemberei{, akik a 
mezogazdasági müvelést szakszerüen ·k-ézben tartották 
volna lAzelőtt nagybirt-okosok nwdernül termelhettek 
szakképzett gazdatisztjeikkel -· a falu népe elniaradh_a_ 
t-ott. Most · fa~ugazdákat kap a falu, a.kik hivatásszerüen 
segitik és mozditják elő a falu termelését. Ezek között 
l~sznel{. demokrat;kusan gondolkozó okleveles gazda
tisztek IS. )le igen so){ o b an egysze!Ü gazdát. -is aimrunk 
idet.enni. akik akadériliát (nem vége.ztek un-y. an d . ·· 1 . ,.,, • e a 
rogge egy életen ker€sztül folytatott közdelemben ki 
vá16an me.e_-állták a lÍel.J üket, -

v~ a parasztság számára, A stabilizáció után ugyanis 
k~z.el 30 százalékos agr·ároUó jelentkezett. 1947 január
latol ke~dve azonban a mezögazdasági termelés ösztÖ-n
zése !érdekében végrehajtott árfelszabaditá!'1 hatása alatt 
az agrárolló összezárult lés 1947 juniusától kezdve 15 
százaiékra volt tehető, Az á'l'liépnek ez a rnódosuiása 
azt jelenti, hogy \a mezógazdaság reáljövedelme a t.öbhi 
d~lgozó rétegéhez viszonyitva megja.Vult ami megg)m _ 
Fiitotta a h,ezőgazdaság magánjellegü beruházási és ·U.ijá 
é~it~si lehetőségeit·, Az országnak hasznára volt ez,, d;
mikent !ki kellett küszöbölni az ftgrárollót. feladatunk. 
hogy ~most eltüntessük az ipari ollót Hely!e kell !álli
tanunk az lpati és mezögazdasági rárak tartós egyensu_. 

_lyát. Tervvonalon augusztus óta 146 nrlUió forintot ru-

1 A rnezőgazdaság számára is alap~et-ö ltérdés azon_ 
ban, hogy jobbá lés olcsóbbá kell fegyÜ'I{ termelésünl\~t! 
l\'Iert hosszabb időie nyilvánvaló'an elviselhetetlen, llogy 
a mag} ar 'fl .ezőgazdaság a, há boJ u előtti teljesitményeli -· 
nek _ma még csak mintegy 70 ·százalékát I1Jujtja, hog} .. 
a bekebelihez képest 7 és lO_szeiesek a mezőgazdasáJ.d 
termékek szorzósza'mar' Lehet-tr • · .. • , ~ . ·• . '·' .enseg az 1s, hogy a 

háztun~ be a mezőgaz.daságba A hároméves terv nagy. 
fontossagu mezőgazdaságj_ beruházásaiból csak két szek. 
to~ t. e~elün~ ki:. a m.Utr ágyaellátást és a gépesitéSt. 1A 
Peti Nitrogeng)arat, amely 'Középeurópa 'e_gyik 'legna
gyob? ;~~yig,Jára, 80 millió fodntos kiadásS;al oly iram
ban epÜ]ük, hog)· tavaszra már ldelégitő üzemmel dol·· 
gozik Máris odairányitottuk a nitrogén mütr·ágJa ~~y~rsp 
any~go-~-, hogy a termelésnéJ 'fennakadás ne legyen. ÁL 
lamt gepszolgál.atot állitottunk fel, amely vidékenként 
szer\·ezett 'telepekkel, mühelyekkel áll a gazdák J1·2nd€.lki>. 
zést>te trak1otokkal é.s számos más géppel,. amelye]{ se~ 
gits~gével bevisszlili: a faluba. a modern mezOgazdas<igi 
tec.hnikát. Behozzuk kiilfiildr·öl a legjobb wezőgazdas,ígi 
gépmintadarabokat 

~?zeiiatas- teren aluncsak Ideiglenesén is zavarha )öi
]Unk, hogy ne tudjuk vállalt nen !zetkö;r.i kötelezettsé. 
t"e'nket. teljesíteni, "!nem ís szólva arról hogy külkeres
k~e!~I -~org,aJ~lmnlihan mily suJ:ros bajokat okoz ag. 
JarkivJtelunk kenyszerü zsugorodása. 

BIZTATóK A JöVő KILÁTÁSAI 

A javulás lehetősé.gei adva vannak. Az őszi szántás 
és \-etés idei eredményei biztatóak G\_ legutolsó decem. 
h:r. '3.1-i jelentés szelint a 8 millió kat hold ff~zi szá11. 

fa~n előirányzatot 6,816.000 kat -hold, azaz 85 száz.al<'k 
er~jéig teljesitettük De azóta js felszántottak több 
m1nt 200,000 kat .. holdat. Az ~szi bítza,etés "2,500.000 
kat. hold előirányzatából 2.189,000 ka.t. holdat vetéL 
tün~. et aZaz 88 százalékot A rozs,et.és előiránJ-za ta 1 
mHho kat, hold, amiből 881202 kat iholdat iUet\re 88 
~z~zalé~ot teljesitettünk NagJOli lemaradtunk az árpá_ 
val 139. OOO hold helyett csak 54 OOO kat. hold az ered
mény De még jgy a lemaradásban i$., arilit kétségkiviil 
az őszi példátlanul lkedlezőtlen időjárás okozott az idei 
felszántott terület 918 Öoo kat holddal nagyobb: ~nint a 
ta\'~lJi, a buza.vetést:erület 8,000 !{at , holddal, a rozsP: 
pedig 31,000 kat holddal nag)obb. mint ta\aly. :I\-Jind_ 
ezek 'az eredménye-k -Jgl:'n jeleutös anyagi áldozatunkba 
ketültek Pr·emlzáltuk az előhtnál többf".t szántó traktor. 

~ és fogattulajdonosoka t és az inséges vitlékeken ~ 'aZ 

. ugl is ig€-n szükös hatósági gahonakéSziétböl -- ,\:Öbb 
am • kk' 1" '!!" ~' int 300 OOO q vetőmagot osztottuu t hl [Im to ~z;an. 

:si hitelt adtunk, s :a tal aszí yc~eskampám ra ds jobhan 
felkészültünk, mint ta\aly .. Hitelbe kedvezményes á,mn 
_ állami i!:áfizetésre - 130 .. 000 q mütrágyát osztottunk 
ki .. Intézkedtünk hogy a bevetetlenül maradt őszi gaba

aterületek cukmrépával és más ll:avaszi 1vetömagvakkal 
:erüljenek bevetésre s az ahhoz szül{séges rvetőma_g ren_ 

deikezésr·e álljon 

A HÁROMÉVES TERV A TEWES!TÉS UTJÁN 

Adalékok a 
Winkler-emlékkönyvhöz 

\Vinlder: "tata" népszexüségére mi sem jeliemzőbb, 
niint hogy én például a személyes €lm€.nyeken lüvül 
'olyan anekdótákat hallottam róla, amelyeknek megtör
téntét selllOlli okom sincs kétségbe voruü s ugy hiszem, 
többi ::tanítványai is felismerik belille az öregorra any. 
nyira jellemző dévajságot, amit mindenkor csupán .azért 
alkalmazott, hogy azon keresztül elevenitseJ jobban Tá-

Ugy a mezögazdaságot~ mint az ipart &Iletöen t'.OSSZ- irányitsa tanítványai fig;relmé.t tanulmányailna, 
akaratu és nem rosszakaratu kritikusok gyakran felve.. Történt~ hogy a gyakarnold "izsgák idején egy csé-
tili: ·:a kérdést, vajjon a hároméves tervünk valóban reá.. sze feketét hozatott magának az _általa lól isnuert ,,pik-
lis volt-e A kérdésre csakis igennel lehet válaszolni kolór' gyerekkel, s amikor az éppen megjelent a yizSga 
, Igennel, dacáia annak, )hogy ~tervünk beruházási részé-· szinhely.én, az öregur intett neki, hogy várjon. Azután 
ben- hat hónap alatt 623 mili;ó forint helyett csak kb. odaforddult az éppen !vizsgázó gyakornokhoz és azt 
470 rnillió forintot ruháztunk be és igy núntegy 150 mondt.a neki: Szóval ezt sem tudja kegyed/ Hát várjon 
:Dlitnó forinttal lemaradtunk .. Hatalmas- összeg ugyan a csak, adok én önnek egy egészen könnyü mentők~r·dést, 
·470 miliió forint is és bár. jelentOs ijsszegel{et ily rövid különben- a szemébőllátom - elátkozna engem, vagy 
tdö alatt nem ruházott be soha a magyar államb az ed- -~..-talán le is ütne ~gy sötét utcasarkon, mert kérern -· 
dig-· elmaradt rnintegy 150 millió forintról is már eleve fordul a hallgató közönséghez _ egy tudatlan ember 
á.llitjul{, hogy feltétlenül behozzul{, bemházzuk • mindenre képes Szóval egy egészen könnyü kérdést., 

Lemaradásunk egyik főokáról már· szólottam az Vl' Al{ármelyik pikkoló szempillantás alatt felirja a táblára 
ipari .é<; ~:nezőgazdasági önköltségi árai{ emelkedése, fi., a morphin ·képletét, legyen s~ives jelölt ur egy percen 
]etve munka1termelékenység kérdésénéL Lemaradásunk belül felirni Miit~ nem tudja? Azt nem tudja, amit 
tuásik főoka \szintén ismert, hogy mezőgazdasági tenne- aliármelyik pikkoló tud? Nem segithetel{ magán_ Nem 
lél{enységünl{ különösen (a gabonatermelés terén alatta hiszi, hogy tudja? GJ-'ere fiacskám, - szól a pikkol6-
maradf az előirányzottnak, tn11et"t .a reális számítások nak ·- ird fel a táblára a morphin képletét. 1A pikkoló 
znéllett rendkivüli méiVü .szárazsággal igazán nem szá- a hallgatóság csendes derüje közben 'a táblához megJ s 
molhattunk Áilattenyésztés.ben, amint már (arról szó- mindenki megrökönyödésére a legpontosabban felírja rá 
lott:am. a terv előir·ányZ1a.ta·~t 'általában elértüli, sőt az a morphin képletét.. Jól wa-n fiacskám, elmehetsz, -, 
.öi;;'zi .ál!atszámlálások megmutatták, hogy nem egy állat- mondja neki a professzor -. de a gyereli az ajtóban 
·fajtában az eredménJ-·ek jelentős mértékben meg is ha.- megáll és vár. Tetszik látni, ~most Ihár önök is belát_ 
Jaidták az előirányzatot.. hatják, hogy kénytelen vagyok megbuktatui X urat, 

lp.ari vona1tkozásban a hároméves terv eddigi ered.. hisz a legelemibb dolgot sem tudja Közben észreveszi 
m·ényei általában meghaladták az ~Iőirányzatot .. Szén.. a· pikkolót s megkérdi, hogy mire vár.. Azt tetszett 
bányásza.tuni{ a terv 103.5 százalél<át. a nyersvasterme~ mondani Professzor ur> hogy ha jól megtanulom és feL 
lés 85 .. 6 százalékát, a 11J.yersacéltmrnelés 104 százalékát, irom a morphin képletét. akkor 2~ pengöt tetszili adní 
a; hengerelt ár~Itermelés 103 százal€-kát teljesitette. ne·kem. 
Acélöntvényből 9 százalékkal terffielünk többet, mint Harsogó nevetés közben fizette ki az ör-egur a. fiu. 
azt .a háromves terv elöirta .. Aluminiumfermel:ésünk és nak a pénzt s. maga is a Iegderüsebb ar·ccal adOt fel uj 
frigyasztásunk az előirányzatot annyh~a magamögött kérdést ,,X urnak", aki végül is jó eredménnyel vizs-

, hagyta, hogy hattuarosan so!· kerül alunJinium ipari gázott. 
hároméves tenünk jelentős !felemelésére, talán meg~ 
kettőz-ésére 

l<'ogyasZtási iparunkban hasonlóan !kedvező eredmé
nyekről számolhatunk -be. A cipőgyártás terén 123 
sz_ázatékig t€1jesitettük az ir·ányzatOt. 'A :pamutszövet 
-gyártás 90 százalékot, a gyapjuszövetgyártás 143 szá .. 
zalékot. a len- és kendersz-övet gyártás 120 százalékot 
.ért. el. Táblaüveg gyártásunk elérte az előir·ányzat 108 
százalékát, kerékpát gyártásunk pedig 106 százalé,kot. 

.. ~koriparunk számadatail-ól azt hiszem nincs nü'ért be .. 
szélj8k. Annak idején két nyilatkozatban· kértein a liö ... 
~nséget, hogy ne vásárolia fel a cukrot 25 és 30 fo
rintos áron. Nem hittek es vásároltak. Ráfizeitek 

ÉpitSípari hároméves tervünk is kedvezően alalrult~ 
1l- téglagyártásban valamivel terveink alatt maradtunk, 
-ezzel szemben a cser·épgyártás több mint 50 százalék
kal~ a cement-gyártás pedig 30 százalékkal multa felill 
az elöirányzatot. 

(Folytatj uk,) 

• 
U g.} nevezett "intelligencia(( kérdé"sei }{Özé tadoztak 

a gyakorooki vizsgákon: 
,l ·- Mit csinál ön, ha ész!'eveszi hog) a gy ó g)

szedárban elfogyott a Aqua calcis ·r 
- Gyorsan elkészit~m. 
- Mg~ukott kérem, mert az Aqua calcist nem 

lehet "gyorsan elkészitenirr. A pharmakopoeát nem is· 
meti, Másodszor égé,s elleni olajhoz használják Tudva . 
levő tehát, hogy állandóan készletben k e l l tartani 
Ennélfogl'a a helyes felelet az Iet.t volna: Lemegyek a 
pincébe és megtöltöm a- l,Standr~ Ü\eget, 

2. Találós k~rdése volt még időnként a gya.korno~ 
kok részére az is: Hog~ lehetséges, hogy a. tiszta szesz 
drágább, mint a denatur-áít szesz, holott az előbbihez 
adnak piridin és pipetid!n lbázisokat, a denaturálás so. 
r án? 

SZ SANDOR 



Szakszervezeti nyaralások 
Sikerült az IBUSz _l\itmk-ásutazási OsztálJával wez

Jállapoduunk, -hogy az 1'9"48 <éivTe ked\e7>m~n~e~ &T~n, 
kedvezmén~-es fizetési feltétellel;: mel1ett beJ[Q_~dt es ik:~l~ 
földi üdillőhel~ eken lJ:ztositson s?Mszei\ ezetunik tag)a;l 
r.észél·e ko:rlátozDtlt számu férőhelyet 

Szeretnénk, ha a Balaton melletti iegszebb nya_ 
ralókban, a magyar gyógyfürdőhell'eken (Hajdus~?
Jjoszló, Héviz) és a baráti Jugosz~ávia tet~ger~art~an 
( Abbáziában és környéli:én), valamint a termeszet1 szep .. 

· · ." h" es Eledben a nehezen Jdharcolt helyeket se.geu01 u ' 
az idén már teljesen a dolgozók töltenék be! 

- ; Munkásutazási osztályunk üzemek lés ''·áJ\latato~ dol-
. . t · 'k) részlére kedvezJrrt.tenyes gozo1 (valammt hozz.ata)l· .ozűl, · ' 

áron nyujt üdülési lehetőséget. . , , 
Eg~r hetes üdüléS napi hároms:o~:t,. et~~zesScl, va~l!t)·· 

. .ll"'·! o .. ltctéo·O"el (ikiszolg'aJl,asl dt.J, f01g. v..u rnennyl me ~~:m. { .,. ::."' ~ , 
Wbbágya.s szobákbanr történő elhelyezes· mellett: 

Balatonmenti fül'dőhelYeken 215 .. -- Ft 
Gyógrfürdő~helyeken (1-Íajduszoboszló, 

Hé viz) 
Dobogókő 

250 .. - Ft 
278.- Ft 

Tengerparti iidülÖhelyek: (10 n'fl.JJOf'l nyaralás az 

Adr i a paltján. ) , . , 
Opatija (volt Albibázia) Eihel~'le·iZe~ pens10!kbarn és 

;:·zállodáldhan ik-éL v'llgy többágyas szo~aikb.an,., 
Lovran (\'Olt: Laura~a.). Elh.e1yezes P·2'll1Slákban é:s 

szállcdákban kérL vagy töh:bágyas szohákban,, ., 
Ci r kvenica. Elhelyezrés pen-siókba.n és szlálllod:a:kban,• 

két .. yagy :tfCibbág~:a.s szobákbarri.· 
n:I csapolt 

:JII. CS'OJ10lt 
I cS'oport 

Ft 590-· 
Ft 690-
Ft 920-

13 napos n.} aratás a Dalmát tengerparton, Európa 

egyik legszebb részén: 
Dubvornik ("olt Ra.guza). Elhelyezés pens'i&kiban. és 

s.záilodlákha.n, lo::É.tá:gy{l~ s-zolbáik!ba[JJ, 
Hvar Korcula, Lopud, Mlini E!'.hCJ,ye'l!és pen•siók-

ban és ké'.:ágyas szobá:kb.run, 
S11~it (Yolt Spaln;tó) .. Elhel~t>zés p-ensiÓ]{ban é:s sz·ál

lcdákban, kétágyas szohákbarn 
II CS0110rt Ft 1290.-
L csoport Ft 1500·.-

lUagaslati üdülőhelyek. (10 ua.pos ll;\'a.ta)lás JrUgo .. 
szlávia ·lwgyvidiékéll) 

Bled (500 m tengel"Sz:Lnt f>e:kibti magasságban) cso~ 

elás ~zépségü U1lp0ii tó p1u t ján, elhelyezés pe1nsióikban: 
- és szúllodáíkban, lillértágyas szobálkba.n, 

II .. csoport Ft 690.-
I. c-soport Ft 920.-

12 napos n) aralás Csehország hegyvidélrén: 
1\{aga.s .. Tátra (1000 m tengelszint feJletti (tllagas_ 

r.ág;ban) a Tátl.a liegsz.Eibb üd~lőhelycin, elhelyeziés pen. .. 
Giékl an 1 és szállodák!ban, kétá,g:yas sZ'oibákban. I:II 1.
V. 31 _ig és VIII 1'5 .. -IX 30 -;g 

A GY(I(ÍYSZER:t<:SZ 

Il csapoH Ft 1235-
I C~Dp01t Ft 1410 ~-

Álainrkat tájékoztatónk megjelenésének időpontlá~ 
ba 'il étrvényes á1 fo lJ R:non át"szrá,mitott pensióárBk, 1_1~ ... 
vasuti d.ijsza.bások alapján állJito!J_:tuk .ös.szt:, , H~ely~ 
b:ármelyíikénreik megVáJtoz;tatásrá\'al' megadott aramk J..<;; 

módosulnak 
Amennyiiben hatósági intézkedés folytán a ~int~'

záss.al kapcsolatban bármif'éle \többletköltség.. (íiJilete~ 
stb,) kerülne felszámitásra, ugy ezeket az. ossze.g~tiket 
pótlólag kell befizetni 

Fenntmtjuk ma.gunk:n\3..k a) jogot, hogy az e~'helye~ 
zé:st csark a rendelkezésre iilló fó'Őihelyek ke.retében t~!-· 
jes.itstik, ill. a jelentkez.érs1t bárr.nikot, minden indoko]as 

né.TkÜl, be-szünrtessiik., , 
Jelentkezés: dr .. Keru@ZJ Endre ikartársunknáll· {Cm .. 

vin-gyógyswrtár), H szociiálpolitikai os::-:.tál;y szakasz·· 

tályi vezetőj:éné.l 

HIREK 
G,yógys7..eJ: tárátmházás. A népjóléti miDisztex 

177 814/1947 sz·ámu 1ende1etéve1 a viseg1·ádi Remény 
cinrü KK.ógysze1tár ~zeméily;es üzJJeti pogo.s~tvá11~:dt :ru:~· .. 
ka'S Pál d,1 teljesjogu gyógyszerrész1~őtl Kóhalmi M1klos 

teljesjogu gyógyszerészre ruiházta át, 

Gyógyszerészgyakornok tartásának engedélyezés~ .. 
A vell'~s.. és köz·oktatás~gyi minisz.ter a I!Jépjóléti ml
nirszte1 t el egyet:értVe, a(z .egyetemi gyógy.gz.eréJs·zképzés. 
J Ől sz·óló 32 90Q.j:11i.J4ú. V K IM, .. S!ZiámW rendelet 6. §-a 
és a gyó.gy.szt:J észgyakornaki gyakol'bt sza.báilyoOOsáról 
szóló 9 13ú 1 1914·3 V. K M sz:ámu Tendelet 3 §_a al•ap~ 

]··'n " alább felsorolt gyógysr.;e;rbá.n-ezet,őket gyógysze-
~ , dZ , 'k, j. 

1észgyakornok tartásáu/, feljogositotta: Ja o · an~s 
Cegléd, Isteni Gonelviselés gyóg~s;zelt:ár, Szigvart J;
nos Vác S.zentJiéH;lk gyÓ.g,) sze.rtá:r, özv .. dr·, Síkos Ka
rol;né, s'óskut, Szent RoZráli.a gyógyszertár, Szentlőrin_ 
czy Béla Budapest, III 1 iLaJos_utca 28 A1 any Oxosz
V 'gy:SZelt:ár Koritsánszky Viktor·, Budapest, VI., 
a~n gyo ' t• ·t 

VörösnHit ty~utca 36, Aran)· k.a[llász ,gy ógys:zer ar, Kova. s 
Andor, Budapest, VIII , :Mrár.i.~a, 'Te.:ré:da~t,ér· 10 .. Szent Jo_ 

zsed: g)ógys1ZJerbár, dr Kiss Lajos, ~istelek, Sz~nt Te~ 
' k yo'gyszertár Kaszanitzky Istvan, C:songxad, Or .. l"€Z e g , 

Ezágclmm gyógyszertár. (181947/L9.fl VI V. K M 

szám ) 

Figyelem! A feihruár 20 -i, pénteki Gyógyszerész ... 
nap a Szoe, Dem Pál t 'g.)' ágyszerész alkradémiai .elŐ

adrá.sa miatt elmarad, 

Az eddigi igazolásokról, mint . legutóbb j-elentett~r, 

fo[yamatos közlé~-;eket fo.gunk adni. Sikerült összeg~J-
tenü:nlk cea 1500 budapesti igaz.o1ás adat,ait és hétroL 
hébe. a la1p terjeddn~éne:k megiDeLellöen, a n1évsort kö
zOJni is fogjuk A nérv;S'Ol összeállitását egy -s~ziakközeg 

·------------·----------. 
ac. salic.-ból Natr. salicyl. J~ • ~ "B ar t h a 1 ó zs e 1 

Ileisal-ból eaeisai n r l !l !l gyógyszerész 
Jod-ból Kali. jodat " ti U U Bp. v .. Zoltán-u. 12. 

sr•illttasat és kivanatra. a Salieri s6k és m611 bér· Telelon: 127-694. 
tabletUizaat vallalok 

.:...-----~-

Előfizetési dij: 
l hóra 15 --· for ín t 
Negyedévre 45 .. - forint 

Falusi. tö·1·pe gyógyszeitáraknak: 
l hóra 10.- forint 
3 hóra 25 .. - for·int 

Szakszeivezeti tagoknak: 
i hóra 
3 hóra 

7,- forint 
20,-formt 

Postatakaréh'"}lénztád csekkszámla szám: 1402 

végzi, aJapos gündossággal é:s megb.,izhatóság'lgail. Amint 
a pesti anyaggal végeztünk, Bút kerül a vidéki gyógy~ 
szerészek ig.az·oláSJán;.Jk közJréEére is. Ezzel az ér;tékes 
mUnkával a szaluna eg~ pótolhatatlrun segits"éget• ikap 
.az. ·e<fdigi' tájlko;;:atlan_ság nxg:5züntetéséhez. (M,) 

Igazolási felhivás: Ét·Ue::::itjü:k g,~ ógysze:rész. kr;lr
;1ársaiokat, hogy a Néphiróság, mint igazolá:si feHebbe
:reSi biróság, 19~e:s· számu tanácS'a €lé (Hmpay~tal1Já,cs) 
az alábbi gyógys·zerész·ek kerülnek legközelebb igazo_ 
lásra: 

Febmár 24 .. : Szepsi S:.:ücs Kálmán 33Dl-1945, B.ó_ 
'(Ji ;DezSő .313167-945, Fmöp EndrP i317r49~94J5, S.zigeti 
imre 1277~1946. 

M·áreius 9 : V a:szocsik lE'IldJ.,e 

Felhivjuk Km tár:s'ainikat, kirk nevezettek jobboLdali 
vornatkozól,~ tudomásE.lll bir:nak, vagy 

1endelkez,nek, Sürgősen jelentséík. be al ·Gyó.gy~ 
sz-el-e:,"ZI Szakosz.tály iuf:é:z,ő :bizotts:ág.álnJál (Eöt,~ös .. utc;a 
25Ja-.. III, em .. ), vngy a Nré!p'bi,Tóság 19. sz. .. taD!ác:sránál! 
(1\farl(Ó .. u.. 27 , Herpkl y taná<::s.) 

Az elmult héten a foott ta!Oiá.cs a következő ha1ráw
.~atorköat hozta: 

8ürkkQ.sdi J-ózsef tárgya]!ása elhdJ,asziLva 
Osete Ambrus bizon:yitás Jöeg'éiSzités miB.tt ellia~ 

laSztva. Mindketlő hatMidejét. hivMalból 1endelik el,, 
Ifj. Jakahházy ZsigJmiOr~d, igazolva, 
Varga SándiOrr gyó.gyárunagykeresked'ő, gyúgy:s~e .. 

rész,, fedd€ssel igazolva. 

Szücsné Szücs Julia mátyásfQldi tulajdonos, bizo_ 
nYii.tá& kiegészitése llJiatt elhala!sztva., 

" ~ Szociáldemokrata Párt Értelmiségi Akadémiája 
.~JoaOOssorozatában febrll!á:r 20~án, péntéken este 6 
o:ako.l', iVI~., Dohány_ntca 22: s!Zám alntti tpárDh€1ly~Sié ... 
.~o.?~t ,,A .gy·6gysz.ertani ku"ba.tásoik: ujabb viVlllláJnyai é:::! 
:JovoJe" eimen 'elradást ta1 t. Előadó: dr, issekutz Béla 
?gy. ny .. r. taná[ Hozzászórrnajk: dr. Mozsonyi SándOr 
·es dl'. Csipke Zoltán egyeteni taná11ok A előadláJS! után 
az ErzsébeLkö1 Ulti Newyo, k káVéházban, fe:h!ér aszta] 
lllellett fog a szakma taJálko.vni (l\:1.) 

On-os .. gy ó g) szerész bál Szolnolmn,. A sz.o1noki Tis~a 
~á.Hóban f hó lO.én este impoz!árns /.nvos_g~ÓgJ'szerész 
bal ~ajlott le. A Népjóléti Mini:sztéáum, a Viármegye 
a Varme " ' ' , . · .. ~· .gye _Jara.sai, a sz.ruks7..ervezetek, pártok J:'epre.. 
zentán_sm teljes száJmbaru jeh;n:tek meg A 'bál reggeliig 
tartott. 

özv .. B Á -né: l) Látja, a~z.onyom, vakil11.Í1.Ölf végké. 
pen megfeledkeztek azon 'a bizonyos eg~·oldalu ~gyógy .. 
sze:rlész_nag_ygyülésen Nem ;beszij\.tek mró-I, hogyan ire
szüljünk fel már most ~Q-Ira a tö1·;yén~~;r·e, mely kiunpnd_ 
ja, hogy a; gyógyszertár sem el ne-'11 adható, Sem hem 
örökölhető. Nem ~mlékezteík mteg a NyuiD=lijintéz.etről, 
a k01pótiéJkos fizetőpéniZt.ánóV rés nem rsz:óltak a küiöi)... 
böző j.óiléti tintéz.métnryekről .sem, melyeket nekünk ke'll 
életre hi"'..-'ll'Unk és megtere..."'11.tenünk. Márr tud.uru;;.: egy 
aggok .. háza JJétesitésérői, -az lépitkezésekről, Ez. azonbm 
nem el-ég Az o1·sz:ág terültetOO töb1b ilYen !házra lesz 
szükség, Igeni:s, szembe kell neznü'll!k a va1ó-ságos h~ly~ 
zettel össre kRll fognia az .egész Sz.a'knuinak az.ofk illleg. 
tne.n:tésére, akik k.iörege<Ítek ra gyó.gyszerész!i hlvatá~ 
gyakoiiá.s,áb"óll.. 2) AdataLt tov-ábhitotJt:am, kés·őbh még 
visszatérek Leve~éle. De V·alami zav;M t é'rzek kétslé:_ibe_ 
esett soraiban Az, hog~· valaltire egy palti.kát átünaik:, 
vagy ne!!ll irnak ·lát, a:z annak a.z illetőtnrek, jelenleg ön:.. 
nek asszonyom, a kötelez.ő- bélyegülletéken kivÜl, egyet
len filiiérJébe sem kel ülhet V &}arki m,'egté-., eszthlette. lVIi 
egyenes. választ kJé1 tünk ·és hrumru:o·san adunk is ~ürge_ 
tő ikérdé'seire. (sz.) 

P. E .. né: ön azzal menti rokonát, hogy csak az 
urát aimrták ,,lefőzni" azzal a ;,patikával" Az ma 
ug)anis azt vágta a szemükbe, hogy mig egy gyógy~ 
szerésznek nincs patikája, addig bizony .csak közönséges 
boltossegéd. Feleljünk 1:á? Mondjuk meg, hogJ mikor 
\tan több köze a bolthoz a gyógyszerésznek: akkor-e, 
ha önáiló, vagy amikor még munkalállaló? Mondjuk: 
boltossegéd Kár a szóért.. Mi, az egész szakma, a köz~. 
egészségügy vonalán állunk Egyre tisztabban és kö~ 

\etlwzetesebben. i(ét·em, ezt mondja meg az· urána.k és 
azolmak az uraknak, akili még mindig nem iátjálf, hogy 
a felszabadulás óta ~azért valami mégis csalr történt 
ebben a.z országban, (sz .. ) 

Veszpl'ém: Két klözségből két gyógys?Jerész ~1éz 
fmkw-::.sz·emet Az. egy~k benn Ül a patilci.ban, a másjk 
a helyébe .szeretne Ülni.. Aki benn U.l: al negyveneSI é-W'k
hen rélektanilag érthető k.ényszer'hely~zetben pályázott egy 
át !nem vett patikáru. De a feliszabadulás után odwállt; 
1.t tá1 a mel.lé ~g-y teljesen kifosztott patri.lkárbdn, Csalk 
u.gy mellákesen, tekintélyes· gJyÓgyszerkés:zletet men1ett 
haza Némreto-rszág1ból érs ezt a közegés:zrségüg~' 1endel~ 
}{ezésére átadta Ez a gyó:gysze.réstz: .a felszabadu:á:s űt~ 
m!ind"-'i11 ttettével a dlemokráciát szolg;álta, igy közvet\ e 
runnak létét e1ősitette Aki be szeretne ülni: soha_ 
sem volt demokntta A 111.reg;yvenes években külföldre 
vitte a g) ógy·S'zertá.r csaknem teljes g3·Ógyszerlk.észletéJ, 
ennek következtében a legl'álsáJgosabh időiben sulyos 
sebet .ütött a magyar közegé.szségügyön. A bete:gek 
százai sinylődtek és pusztultak el. !Tudunk ki,jelren:tésEi~ 
rBl, tetteil Ől 1 egész, fasiszta kiállá:'lá.rói Tudjuk, !hogy 
már készen áll az a; felterjesztés, me'ly uj bejelentések 
alapJán u.i igazolJási el,járás lefolyt..atá.S'át kéü Aki 

SY R. R U B. l D. 1947. P. H. IV. Festetlen 
hegyi málnaszörp 65% cukortartalommal 

BERN A 
gyümölcslepároló és likörgyár 
Budapest, XIV., Erzsébet királyné-utja 12. 
Telelon; 296~251 és 29&-417. 



belm r"ül1 belépet.t aí'l egyik nmnik.áspártba. Szeretik, be
cstiHk, a község né'Pe kiá1,l érte J\.kí be szeretue ülní: 
a. másik ,köz:ségiben lépett he rugy.anab-ba: a ruunká§párt
ba .és mimt ;,kip!óbált szucialista" - Ie:.akciófSn-ak :bé
lyegzi a bennülő gyógy$zei.észt. De erre már a. szer .. 
kCsztö is ellveszti türelmiét és e-t:t Uzeni .ann.alk a ld.' ül
rekedt, kétnev:ü patikáriusnak: állj. meg ,,ándor! 'Ie 
a1~al nem 11ehet jobb, mert a másikon valami foltocs
kára akadtál. Huzd ki a, sremedből a gerendát, m.!ielőtt 
egy Szálka miatt tüoot ~iáltan:i, ÁUj meg Szentgál ~ 
maradj veszteg .. A nép p.ttól ik-éri a mag-a: orvosságát, 
alci h<;>zott neki ·és nem a1tt81, aki ki'dtte előle külfödre. 
Még az sem mentség, hogy \a gyógyszert az. illető ~•v; 
önálló:s!Hási alapból yásá!l:olí•a Nem nte-ntség, mert ezt 
is a nép zsebébŐl lopták ~i .- (:sz ) 

H. GY .. : Megvádolsz, hogy J!> szaksajtó (sietilélyileg 
én) és a kapitalista érdel{ összefogott, hogy elvegyék a 
munkavállalók hétfői I:Szabadnapját. Nem tagadom, hog>' 
neke.m is volt részem a kötelező munkanap betartásá
ban De nem ugy, hogy összeálltam velül{ ellenetek El
lenke-töleg, éppen a t.i é,rdeketeke~ védtem A magunkét. 
Minden üzlet, 'trafik, bank, közhivatal kinyitott, a lapol\ 
mgjelentek .. Nem akartam, hogy demokrácia-ellenes cse 
'lekedetnek minősitsék, ha a gyógyszerára}i. \nem tartanak· 
szolgálatot. 'Ezért és csak ezért léptem közbe szinte az 
u:olsó pillanatban. Nem akartam, hogy esetleg olyan 
rendszabályokhoz folyamridj anak, l!lmi elsősor ban ben
niinket sujtana .. Ne sajnáld, ne sajnáljátok azt az. elma. 
zadt ünnepet a 1ldrándulási, a mérkőzést~ a rOkoni ösz
szejövetelt Szol(játok meg, hogy lli1i állunk őrt a de
moluáciában .. Bármilyen fuzcsán \hangzik, gyakran még 
a tőkés érdeliek tultengé,sét is nekünk kell ellensulyaz
nunk Ma mi vagyunk \a szakma. felelősei,. Bennünket 
bánt az aki ezt a sz.al{mát bántja Magunkat védjük, 
ha ~'nindcn lépésüuJmél ügyeiünk erre a pályára, 

· (székely) 

K. R : ''l'öbbsz.ör mf'..gm'ondtu.k és megüzentÜl{ nllál, 
hogy nem választjuk el a tudomámyos részt a sz·rol{lS'zeX
\71ez:eti, szakmai és t.udomáinypohtikaii: közlemlényektŐl' 
Még csak ar'l. a sem teszünik tgréretet, ho;gy d1dalsz;ám.
b.a[l melyJk vonaluaik mennyit szentelünik Azon mulik 
mindig minden, hogJnan zajlik a S'Zlalnna1

, élete" Mi ke
rül in'kább felszinre: a tudomány-e va:gj· a tudomány
politika? De higgyétek el wdannennyien, nJ.ncs 
más célunk, csak hogy m1ndlen t.ekiill'tetben érdekes ala

pot adjnnk aJ kezetekbe Ezért !kever jük ,a tudományt a 
szakmai kérdé!se"ket tárgyaló dlck.ek közé. Nem egyszer 
a szJvünket irjuk bele a ilmsm so;ro1kba. Nektek klé:szit
jük a jövőt De szólalj mei végre, rné csak ig.érd, hogy 
majd egyszer· te is megirod a véleményede-t, Várunk 
b®neteket,. Nem <akarok 101gy járni IYl.imt a feJ,sz.aba.du .. 
1ás évében, amikor egy esztendőn keresztül hétrőLhét,re 
egyiedÜl irtam tele az 1vl K.. P .. l[L kerÜlett falLU'.i'ság. 

ját • . . (sz) 
M .. A .. Kápolnásnyék: Egyelői·e csalk elolvastam le

jveledet, de é1:demileg még nem íogJ;aJikozhatba:m vele .. 
Hamat'osan bővebb .értesitést katpsz tőlem Addig is 

ba..ráti szeretettel köszöntelek (sz.) 
Többeknek: A kollektiv szer7.ödések, mint irtUl{, 

~z Országos Munka.bér M.egáUapitó Biz.ottságnál ."an
nak döntés végett. Ivi.egtudtuk, hogy e lkis létsz.á::nu bi· 
zottság hatalma-s anydgot kapott f{'ldolgoz.ásra, - m!áo,; 
;szakmá.któl is, - hogy sorrendbe!!- kerü1lh1et csak sor 

a mi fizet-ésrend~z·és-ilnl~:re, ezét t még egy kis türelmi 
időt kérün~, hogJ· vég}egesen bEcsz:á.molhas!.sunk az ered" 
mén;y r ől (l\1,) 

'Iöbbeknek: Amió!.a n)'ilíánosságra K.er~lt egyes 
közilleti g,\·Ógyszutáiak nyih·árws Jebe.ge, tzi;n~.e e,~y 
.tö:n.eghiszt.éria lépett fel' '<1~kalmazott ka.rtáu;aink ré ... 
szérőL Kérv"'ények és beadványdk légiói kerültel~. a kÖ
zületek \ ezeJtDi elé Azt, ho~) a munkrun!éillcüli ka;:t:tá:rsak 
pályáznak, azt mé.g megértjük, de hogy állisbrun léVő 
kollégákat. is Plfogt;l ez fl }áz, érthetetlen Elöszőr 
U:z-ért, mert még nem ;Jiktu:ális az ajánH;::mo.:á,s, hisz.fn 
még meg sincscnt:k lüt d-etve eZ>ek az ú]iá·sok, de tovább 
mt g~ ünk, még a t01 vénytenerot a mini,szter-taná:c:s elé 
oom ke.li..ilt, M:ásvdso11ban, leg;yenek meggyőződ~'le a 
ka-l'tál sak hog-s időben uÜ11d~..Uki 'é:rtesülni fog, hogy 
tnik~·l, h;vá jutta-s!sák el k.él •·ényüket. Addig :a beérke
zett kén ényeklelt sehol sen11 f-ogJák tá11gy,alni. (M) 

Apróhirdetések 
Keresek kau-cióval, bfrb~vétel.re na(gyolJ:'b :fm·ga1:mU 

gyógyszerUáirat, 1k]l-et-őleg azonrn:alra, Cim a k~adóhiya_ 
t aiban. 

.Jóforgalmu vidéki gyóg:v-szertáram csaltádi kJö:rül
ményei'm következtében bé1 beadó. Cim a kiadóham 

Keresek sürgősen gyógyszertárbéz'letet, !PeSten vagy 
B:udán, C im: Zsoldos Gyö1 gyn!é gyógys~, Duua

I{eszi, Sr..ent Mihály .gyógyszertár -------

g~ óg:yszurtáli vorce,]lán fel:sz,mel&h'i cikkeik, pol cell án 
té:gclyek €lŐn.\ ös 1.Jeszo1 zése 

IV., Veres Pálné~utca 31 Telefon: .185-071 

------·-·---·---·---
Pestl(Öl'D} éki gyógyszertár at, vasU.tánomás meJ1.8.tt, 

.. rnan)'világit.á:::s-ail., megvételTe kf"leOOk. Kész.p:é:nz fi7.te

téssel Gim a kí~Hdóhivatalban 
Pestkörn)'éki gyógrszertárat bérbe venné·k. vina~os 

közlekedéssel előnyben Jelige: "Fiatal erő" Viálnszo .. 

kat a kii;JdábiV1atalba kérek 

Megjeleník havonta kétsz€1. :l 
Szerkesztőség és kiadóhivatal. 

VII, kkáda-u 45. I 2. 
Telefon: 422-126 

Hivatalos órák: d u 4--6-ig 
Felelős sze:tkesz.tő: Felelős kiadó: 

HARANGISÁNDOR SOMOGYI SÁNDOR 
Telefon 344-311 Telefon: 135---846 

Sz.erkm'Ztik: 
SZÉKELY .JENő MARKUS DEZSő 

Telefon: 422-126 Telefon: 162-856. 
Lap tulajdonos: 

a }f. M. Sz. Szakszervezet Gyógyszerész SzaJkosWálya, 

Hoffmann József nyomdája, VII 1 K~zinczy_utca 5, 

gyógyárunagykereskedés 

Ismét a békebelt fclb+ db= 4(1 
&. IJIIOilf NA.!!.::~ A 

Tchlratl cl111: Pluulllacllemia 

Simonyl Pdl 
gy6gyárunagykeresked6 
Budapest, VI., Jókal-hir 3 

W oldheim tabletta óa tea magyarországi 
lerakat• 
Az &ues bel· ás kGif&ldl 
gyógyazeri<VI&nlegeaségel;et1 
drogot, chsmikáll6t rakt0ff61 
exállit. 
Gyors és pontos exped16U.t 
helyben és vidékre. 
123-269 

BallllleS l, f., Gr, KiellelslltrtNI. 

8 
.. l 8 l el t l Ul--tU, 128--IU 

uuapest 

UJ l 
Tehéntej + rlz1nyák + dextrin•maltose 

LICTORIZIN 
nerMcil caocaemc!l táplálék. 
M•;q..._.. a ~16 tej be•••••daú 4s eltartáa6tÍalc gondj6t. 

Korl6tlan -•nyiallgbea kapható. 

.,_.acter r--.,ér kÍIZftiiiÍIIie. 

Hrpertonla ta ctl•acterlullll 6rlaltllltll kezelésére : 

CHOLPARIN-CHINOIN 
(Cholinchlorid + Aljodan + papaverin + theobromin) 

20 tob!etlás phiola 


