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Gondol]uk csak el. mnJUS else;ie reggelém 
maidnem ugyanabban ~LZ órában fölkel, ünnep
lőbe öltözik és zászlókkal fölvonul --, a viM[!< 
rnunkássága_ Moszkvában, Londonban, New
yorkban, Szófiában, Madridban, Va1'Sóban, Ró
mában, 13ulom·estb,en, P•ágában, Pár'isb&n, Bu

. dapesten" ·ÉS mindenütt, ahol szervezett mun-
., kások 131nek és dolgoznak 
· Fölkerekednek a világ dolgozói, nti itt, ők 

a m11guk or~zágaiban, hogy rnegdönthetet
Zen erejükkel kiálljanak a, rnunka ünnepén 
IMillió és millió sziv és lrib egyszer'1e dobban 
Milliók figyelnek a munkásság vezér einek be· 
szédeire · .M.oszkvában, Loudonban és BuaA,pes-
ten, , 

M ert ,ez a május a. mienk Hiába núnden 
rnesterkedés elnyomás, uszítás, dollárok núl, 
liárdjai, ,_'velünk ők netn versenyezhetnek 
Hivják csak ki m u n le n v e r s e n y r e 
" világ rnunkásságát Vállaljuk Részt veszünk 
benne, 

Kérdezzük rneg tőlük_ hogy mit kínálnak 
ők a világnak Isrner.iük a ter,vüket: Polgárhá
bmu. vissza n földet a nccgyb.irtokosirknak, a 
bnnkot a bankárnak, a gyárat a gyárosnak, as 
állam irányitását a hábo1'Ura uszító reakciónak 
Bitójára és börtön'be a munkásság élesapatá
val, ,t sze1vezlcedési és szólásszabadság rnegbé
nitása.. A tőkés önrendelkezési jogának bi:do
sitása. _És ha vr,em elég a polgár' háboru, hát le
gyen "totális" hábo1'u, a sátáni irnpe1•ializrnus 
nagyobb dicsőségére, 

Ohó, ez igy nern munkeve1 seny.! Ebben 
csak ti vesztek részt, ur,ak .M.i ebbe a pokoli 
munkntervbe nem aker'unk bekapcsolódni. De 
ha ránk kényswrititek, akkor megbir'kóznnk 
vele. És n}i leszünk a győztesek !Alwgyan a 
Szovjetrmió népének szocia.lista hite és gigászi 
er ej e örökre elnénútotta Németország totális 

v&rszont;át, lélelr:rontbolását és mérgezett cBó· 
iJJajegyvereit. 

A mi munkatet'vünk: az alkotó bélP8 bizto
sítása, A onunkabiztonság összefogás a föld, 
az üzemek, laboratóriumok és hivatalok dol· 
gozóival, hogy arnit lmegszer eztünk, azt nteg is 
tud,iuk védeni Igenis, mi épiteni akarv:ak, :A'zt, 
amit ti, wak, leromboltatok De ugy, hogy 
rnris legyen minden, mint amikor ti a saiát 
testetekre szabtátok. ÉS más is lesz, mert, rni
enk az ofszág, rniénk (l. világ, magunknak 
éprt,iük 

A miénk a jövő Tite/vet elvakít, elzár a, 
v'iló,gtól a dollá!'függöny Ti nem veszit.ek ész. 

1' e, hogy bányákban, földeken, üzernekben, la
borrLtór'iumokban és hivatazokban - ma rnáT 
n felszabadnit nep termet Nem 1U3ktek ter'rnel, 
Jzanem a, ptépnek Ti nem látjátok, rnég rnindig 
nem jöttetek rá, hogy !l rwpnek elég volt belő, 
letek Nem azért dolgozik, hogy ti bitang fegy. 
vereitekkel elsősorban magát a népet tizedel
jétek meg 

ültök a ""agas dollártrónuson és nem llöb· 
bentek r,á,, hogy inog a trón és ha ledől, ~nem 
lesz ntunkáskéz, nwly még egyszer felépítse 

Mi •mást épitünk és mást hirdetünk .. lA 
pénz bálvrinyozása helyett a munka ör'ök üte
nrét .. A romboló gyúlölet helyett - hivő ösz 
szefogást !Jnirulenki ell>Bn, aki azt hiszi, hogy a 
világ néhány ezer családja kor,látlanul ur·<Li
kodhatik a felszabadult, vagy a telsiabaduUi: 
sért küzdő etnbe1 -rnílliáulokon. · 

Nem, dicső ur:'ak, igy nem rnegyünk a. 
rnunkaver sen y r e, V er senyezzünk csak külön, ti 
egymá«sal és mi egymás között. Mi az építés
ben, ti egy uj világégés felidézésében Ebben 
a rnunkaver·senyben csak mi nyerhetünk, A vi· 
lág s:&Jrvezett nrunkássáJ}a, 

Május elsejét ünnepeljük. Ne gondoii'átok, 
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hogy mi nem számolunk a.z eröviszonyok!IJal. De 
sz/J,molja.tok U 18. Tekintsetek iki a dollá,rfüg~ 
göny rnögül és nézzetek végig sm aMkon. A vi
lág négy sa.t ka <között piros lobogók alatt me
netel a. munkássá,g végel<ithatatlan áradata. 
Nem lázadva., nem ,olc•ó jelszava.kkal: egyedül 
az ereje, szociális igazsága biztonságában. 

Ott elől a Szavjetunió népe halad lés utána 
11 népi demoháciák felszabadult munkástöme
gei. De felvonulták a ,'fli bá.nyáitok, üzemeitek 
dol{Jozói is. És nagyon jól tudjátok, hogy a má
fus elseje nem ikényelntes t•ava.szi kirándulás, 
ha.nem a. rnunkásság egyre kenbényebb kiá/,/.ása; 
és figyelmeztetése az imperia.Zista célok térhódL 
tásával szmeb.en; Az sem titok előttetek, hogy 
ha. valahol. Belgrádba.n vagy Budapesten a nép 
iobb ~s élnivaJóbb élet felé haZád, a.zt még. az 
cunerika.i bányák munkása.i is a. safát hwrcuk 
javáw irják. 

És lrittok·e urak, bennünket, ntagyaroka.t, 
kiilön a hiJ hedt dol!á.rfüggöny mögül? Emlé
kezzetek .csak vissza. mennyit mester kedtetek, 
csaltatok, hazudtatok, mennyí rémhiTt adtatok 
és a.dtok az itteni reakció szájába, csa.k hogy 
az ,§pito rnunka lwlyett itt w a ~,ombol.ás, a pot-. 
gá.r'háboru legyen urrá. 

N em sikerült. A rn;óta a vörös hadsereg fel
szabaditotta rországunkat, n Szavjetunió gigá
szi alkotS munká.ia volt a mi irányitó példá.nk. 
A Szavjetunió nem uszít háborum, nern aka.1' 
polgárháborut, a Szov.idunió dolgozói /,etették, 
gyózermes fegyvereiket és megjogták a.z ekét, 
a tollat és a '3zerszrimot. Ezért tekintenek a vi
lág dolgozói a. Szav ietunió népér e Ezér t állunk 
mellette és mögőtte rni. a n,épi demokráciák ön
tudatos munkásság" Mer t tudfuk, hogy ~tt is, 
ott rs, ''"lófában rnhrden a rrépért, a dolgo:!!ók 
él•etszinvonalának erneléBéért történik. Hogy 

· magunluw.k épitUnk Csak ez lehet a.z ut.iuk 
azokna.k a népeknek, melyeket porig al.áztak, 
mig végre felszabadulhrrttak, Es szrcbadok is 
a kanrak rrwr Cldn i 

Lássa.tok rcsak lcüWn is benniinket a daliár
függöny mögül és á1Zitsátok rnagatok '1!bögé 
nernzetiir1k kimenekült áml6it Ez ct negyedJik 
szabad május a felszabad'UiáS' :óta. E:s rnégis ...• 
'IIégi.s ez az elsö. Ha.ll.i<Uok? A föld, a bankok, 
n gyárak Icihullottak a világ lcapitaligtáinak é1'
deklcör éből A z összeköttetés rn:egsza.kadt Me
gint .szegényebbek lettetek ti ott, megint r'C
rnénytelenebbek 

Feltániad a nép, deiék U"rak. Megiudul a 
rnli;us; áradat CsukJatok ös.sze a dollárfüg
gönyt, 

,lvlillió szicv iés llib dobba.n ütemesen .. Épit, 
dalot, ünnepel a nép Az örök sznbad rnáfus felé 
·men·etelúnk. 

SZÉKELY JEN6 

FELKÉRJüK KARTÁRSAINKAT, SZIVESKED_ 
JENEK JELENTKEZNI AZOK, AKIK BÁRMELYIK 
IDEGEN NYELVEN TÖKÉLETESEN IRNAK ÉS 
BESZÉLNEK 

l "- gyágyszerészhallgatók 
i tanuamanyi versenyel _ ~· 
Tavaszi reggeL Gyülekeznek a hahlgat.ók a 

tanUlmány! versenyre !Vlár ~lőtte vatló napon' 
a ga1enus1 gyakorlatok végeztével csoportok
ba ye1ődve taJgyaLták a ma1 verseny elökésvii
ieteit .. Nem kényszerből, hanem önMilit ajánlkoc 
zás iolyltán vállalkoztak erre éspedig nem is 
csak egyre, hanem kettőre. Az egyik a aaboo:a. 
•tÓrlUIDl cwportok versengésE\, a más1k eové·m 
verseny, mind:kettő a szaktargyakból, a gyogy. · 
szerészetből, amelyből hogy mrlyen sZ!ép ered,. 
ményt érnek el, soo.retnénK, ha a nagy "e~niJ 
ve~c.t.llY't''n'-, a sz-lg!Orlaton n1ajd gy.aKonO: ltar
társai.nk személyesen is meggyőwdnéniek, j u
nius hó folyamán. 

JeJ.ilemző a hahlgaitók antbidójára ez ,.. 
verseny, ép]J€n ;most, amikor már a tanév vé
gefelé ugyancsak sok ·gondjuk van a SZJgmla
ti eJőkészWetekkel is. lgaz, hag(V a tanuLmányi 
V<er,seny jó előkésl'!ület a szigOTlatr.a iS. 

_ A legutóbbi eLőadásom u~áal azz;U a ké- · 
r éssel fordultak rhozzám, hogy ne CSTI<PM a 
már előadott tananyag ból, . hanem a nem tár
gywlt rbtíuelekből is tüzz,ü,nk ki kérdésel<et w ta
nnJmányi versenyre Ez dokumC!lltáUja leg1szeb- · 
ben azt, hogy mennyh•e s21eretik (hivatásukat 
és az előadási tananyagon is tulmenően fog
lalkoznak a szakkér désekkeiL Séit az~ i,s felem
l1tették, hogy ~egédkönyveket se;m akarnak a 
versenyre magukkal bevinni, megbirkóznak ők 
a feJadott tételekllrel a maguk erejéből is 

Az óra lwssan 8-alt mntat:. Mindienki el
fogütlja a helyét, ma"jd bem<1,gyünk a ta:nte
>embe mi is. Mo:zsonyi professzor lediktálja a 
10 kérdést, köztük két olyant, amely az. ed<hg\ 
tan.anyagmt kivül esik. Utána mind!'1!1ld ko
moly munkába ;fog. 

Lassanként végefelé közeledik a ven;enyre 
'előirt idő. E·gymásutám jelemkeznek a ~:sak~ 
,1rem va[ame:nnyien megj&lent hallgatók, elké
szült dalgmro,tai!<kal.. Látom professzorunk ar·· . 
eán is azt a boldog meg!elégedé.st, ami fiatal 
kól%gáinkrut is eltölti a lközösen és eredménye" 
1sen elvégzett munka nyrunán, amelyre nem 
rideg, szigoru kényszerből, hanem önkélljt vállaJc 
koztak É'il 1:<1dcm, érzem, hogy a tanllÚ!l11ányi 
'I'Brseny által baráti lélekben, .tanárok if,s ha.!J .. 
gatók közelebb ke[űltünk egymáshoz Köze- ' 
lebb, mert fiatal kollégáink ~észes,.,ivé váltak 
Intézetünk nagy csa:ládjának A mi intézeti 
nagy cealácllunkba igy hpcsolódnak be. hallgll- · 
tóink •és épitik demokráciánk szilárd alapjául, 
a népi Magyarországort! 

A tanu.lmányi versenyen elkészült nagyc 
számu dolgpzat átnéZJése és e1birálása moot 
va.n f'olya;mll1tban Az elé""t eredményeket leg
közelebb fogink köziilni 

-- l - Dr, N&nu;dy Imre. 

A ~B... Ol ne nu a 
lrta: Dr. Schu!ek Elemér Ei>!!Yet. ny .. r, tanát" 

Én, mint Jabowtóriumi embe1, általában 
publiikációs előadások.ot sz~r etek tarta_ni , Ez 
.azt jelenti: szerellek beszamoln; .. >~zs~alo~as~
ink kisebb-nagyobb eTedményen~r Nla1 eloada~ 

. JSOlll más termé~z~itü, Sze:etnenl , e~n1?11da1}J 
&zt, hogyan twmt]uk a gyogy.szmesznallgató
kcü a kémiára Szmvesen lmpcsolód1k ez ~b!Ja 
az előadássorozaJba, me~yet fé9J." A.ntal ~otrt: 
kárunk inditott. n1eg ,.,UJ rtuaon1anyag~k es t~.1 
szempontek gyógyszer észképzésünkbeJ~" Cl

;men,. BevaJlon1., az ővele .\·aló beszélg·ete:.s "ka~
, esán az ő felkér ésé:r e vállalko:z:i:an1 a:z eloada~ 
memtartásár:J,, hagy elmondj2,m telje,s;n eqyé1"': 
,é]_eményellli8it a g:yógys~~eresznal1g2.tok ken11a1 
~képzéséről, annak nehézségeir ől, hasz1:ár ól rés' 
cé]szel ü:ségér ől. :Ez a 'élemény a tanar es ':' 
pályát .sze1'ető gyógyoszelész véleménye," ak1 
egyetemi fokon elsőnek avatJa be ha1lgató"t. a 
kémia rejtélyeibe. Van még: valamt a:1m meg
szólalásra késztetett. A felsz,abadulé,s óta wz 
ország a n1u;nka [ázá:ban. é~, A rÓinok -el,'~aka:tl~ 
tása, egy uj ország felépltese halad elore so-

. k,aktói megésodált, dynamizmnssal A munka
. veisen y hez kapcsolódó. "Tm;nlj többet~' müz
ga1om is rennek a tenni aka1asnak e,g)~L{ lnf~-· 
jezője. A kémia. tanulásával ka•pc~olatban elo
ször azt a kérdest kell megvtz:sgrp)inunl~. mr.te 
van szüksége kémiából a gyógys:zeresznek: 
Lelkiismeretesen végig ]~ell gondolmml< a 
gyóg,yszerész egész, n1ük~dé:s~t, .~tzrt, ho~y n11;t 
kivánunk a gyógys:zere.s.ztol, ugy sza~n1a1: 
mint társa,dalmi szempontból és hogy mllyen 
céljaink val1111k'< a gyógyszer ésszel., Ha 10zt a 
Mrdés.t tisz!táztnk arra keB valas:znhmnk, 
hogy gwógyszerész:~inket !hol képezzük ki? Elő
ször a kérdé's első felével foglalkozunk. A 

-gyógyszerészképzés hazai fej~űdJé~ér~ő~. n1~r s.o
kat hallottunk, azt a Tár sasa g tagJ a1 elot,t JS: 
n1éte~l,getni fele,s1leges. Hogíy a régi rendszeru 
kilkép~és is kitern1elite a: ~nag.a kiváló gyóg~: 
szerészeit az egészen tenneszetes Ez nen1 szo1 
ameHett; 'hogy a régi kiképzési 1end~zert luell 
visszaállítani, nürn1t ahog-y nen1 volna t;::n:· a_ ln
;képzés vis·,sz;aá~litásáza egy, olyan állítás_, l:G6Y 
az nj gyilgysze1észek közölt t:éldául keves a 
jó gyakorlati szakember Te1r;meszetes, hogy. a 
képesités és képz;,ttség nem azonus foga~rra:k 
A képlOett ember részér e a képesit és tern:esze
tes követl;;ezmény és nem d' sz. Ilyet a l~epesr
tés nem adhat A képzett ember a palya, a 
foglalkozás disze. . 

A kibépzés mértékének elsősor ban azután 
kell igazodnia, hol kívánunk, milyen munka
kör ben gyógyszerés7!t fogiaUwztatni Enn <;lk a 
kéldésnek gyökere az, hogy a gyógyszeresze.-

A :!\1:agym Gyógyszer észtudományi Tá~.
saság 1948. április 23 ·i ülésén megrtart0tt elo

. adás 

tet tudományos foglalkozásnak tekintjük~e 
minden vonatkozásban, vagy pedig nem.. A 
kéldésnek ez a fehetése nem ujkeietü éS nem 
is lokális hazai :kér d és .. Hiszen a külföldi 
gy ógyszet ész pr of esszor okat éppen ugy foglal
koztatja és foglalkoztatta, ak~'í~rc:sak a ha:~a~a: 
kat. A harn:Jinc.as években elhuny;t :k1valo 
ThorrLs gy.ógys·zelé.szprcfesszor: k:i társaságunk~ 
ban is tartott egy izben tudományos előadást, 
külön cikkben vetette fel a kérdést .. vajjon a 
gyóavszerészet halódó foglalkozás-e? Cikkét 

bJ 1. 't k azzal a kéréssel fejezte be: Ne engeaJe e a 
tudományt, a gyógysze1ész éltetö ebernét el
sotvadni. Tavaly korn1ányme.g:bizáshól ve~m 
részt Zürichben a F,. I. P.. kongresszus-an. 
Mondanom sem keil, hogy raz összeser "1glett 
gyógyszerészprofesszmokat is élénken f_oglal .. 
koztatta ugyane kérdés n~agán ?eszélg1cte~en~ 
során. Vogelenzang leidem protesszor so:ukSe
gesnek tartotta e kérdésről az álláspontJát ez 
évben levélben· is közölni Hazai viszonylaJtban 
a kérdésről :sokat beszéiniink aligha kelil.. A 
kialakult álláspontot az 1940-ben életbe lépte .. 
tett uj kiképzéSi rend 1 ögúl:ette E kiképzés
se! kapcsolatban sokat és sokszor hallottunk: 
a11ól, hogy a ,g~yógy.sze1 tárt tevéken;v;s·egen_ }n
vül mivel foglalkozzék a gyógys""e,resz .. AJan
lották a g:yóg}szerész .íntellZh,ebb, b;vm;-ását a 
közegészségügyi munkaba .. UgO: veltek nogy a 
gyógyszerész hivatott a ~öz:'g,esz·segug:fr laibo-. 
ratórimrri munkák e!vegz.esere. Masok . a 
g,yógyszerész jövőjét abban látták,. hogy ~n
kább agrátol.&zág lévén, ag1okénum,. vagy ep·· 
pen növényvédeln1i vizsgálatokaJt kelleil~ \VÚ-· 
g·eznie. E feladatok eh égzése. -;- a tudon;a;nyok 
speci8.lizáltságábGn .- centralls szen~ezest J(~·
' án de "'hánt már a mnilrb.an is. Az 1lyen faJ
ta 'foglalkoztatás talán helyi jelentőségg-el 
bühat nlint ahouy birni fog a jövőben ÍS' l\ü
lönös 'szernélyl a

0

dottsá,gok es-etén, de jörvőt a 
uyóg:yszer6-sz részére ez semmikép sm11 jelent.-
b . . tk "b het. Közegészségügyi :vona-. oz as m:, e~ ~z ?~ .. 
\usok az agrártudomány szempont]abol peo.tg 
ez .a m~~~őci;';zdák és ngiokéniikusok _jövő je 
J.1indez azOnban nen1 zárja ki, ho_gy telJeS, !~
cicrná,nyes képzettséggel (.,szándek9san .. mel~o~ 
ú·,111 & ,képesités" szót) rendelkezo gyogysze~ 
rés~ a ~11egfslelő intéZl11.ényeknél alkalmazást 
ne leljen. l\Iindenesetre bocsánatot ké1ek 
azoktól, kiknek illuzióját megbolygattam Ez 
az illuzi-órontás aZonban -a kiképzés rep.djét 
általánGsságlxm ne111 érinti, Adjunk gyógysze~. 
részreinknek széLeskö1ü - inkább a biológia 
irányába tartó _ átfogó kiképzést, emelkedett 
terrr>é.szettudom/enyos szemléletet, szükebb tár
gyaiban mé1:yebbre llJ1J-lÓ isn1ereteket, _n1dy 
Szán1ár a elisn1e1 é st és bizaln1atj a köz.ö.ss.ég 
számára pedig értéket és hasznot jelent. A 
szakképzett gyógy szel észhez szivesen :fordul 
ügyes-bajO's dolgaiban, kételyeiben mindenld, 



ta:nácsérlt sokszor az orvos is, kinek n~nr ,11]á. 
re1deltje, de egyenjogu megérJtő munkatársa. 
a közegés2lségügy meg!Lelelő munkaterületén. 

:M:a a terméSzettudományos sremllÉllet ki. 
alakitásában az alapos kémiai képrettség külöc 
n~en a ,gyógyszer ész reszére elengedhetet-
1~ A k é m i a ;i k é p z e t t s é g fizi-· 
kai.kémiai és organi!kus kémi.ai iakolázo:ttság 
nélkül el sem képzelhető. Erek intenziv tffilu. 
!ása mulhatatlanul szükséges .. 

Vizsgáljuk mo:st a kooést abból a szem. 
pontbóL vaj j on a g:yógyszer;tár a gyógyszerész 
egyetlen munkatenilete.e? Már előbb ernlitet. 
t<liil, hogy nem A jól 1sza®képzett ember tudo
mányos intézeibekben szi~n látott munka
tlá~S- Legyen a gyógyszeré820 gyógysrer:sz.ak
értő. ilyenekre ugy hisrem, egtyr'<l nagyobi):J. 
szükségünk lesz. 

Kétségtelien, !hogy ha gyógyszerészein~ 
csupán a mindennapos gyógyszerészi problé
mák megoldására kivánduk \kiképe!Zlli" a célt 
leszükitett keretben is elérillénk. Talán egye
temi szinvonalr a senr volna szükség. Elegendő 
vo1rua jó ~zakiskolai képzettség ;s. Ugy hiszem, 
e megoldás csak réSzmegolidlás· ienne, mert a 
gyóg)"szerészettel kavcsolatas, a jövőben csak 
növekvő igény egyre több gyógyszer&takértő 
gyógyszerész kiképzését teszi szükségessé 
Ezért azt vélem, hogy a szalllilkola gondolamt 
.,gyclőre el kell vetnünk Ezek szeünt a gyógy
szerészt to'\'ábbra is az egyetem<m kell ké
;peznünk, nem tr a.dici onális, de szükségszerü 
okoillból · 

Az egyetemi, vagy áltaiánosságban a fell-. 
&ő oktrutás tagadhartatllanul reformra SllJOIUI. 

Az egyetemnek a szakoktatásö-n felül tudóS
képzéssel is kell foglalkoznia Az utóbbi fela. 
dat oszinvonalat kiváJn, tmely a tiszbán szakké
pesítésre (k>evésbbé képzettségre) ·törekrvő r-é
swre terhet jelent.. Ezt a prdblliémát fejtegettet 
nagy hozáér1""'•sel Fogarasi professwr egyik 
előadásában E kierttősség okos és célirányos 
helyes mego~dása nagy hoZLZJáJérté&t kiván. 
mert társa&hn unk strnkturáj ára I!Bsz dönrt;ő 
befolyása.. Ugyanigy vallom, hogy a gyógysze
ré&zkép2lés ügye nem pusztán szakmai IOOrdés 
Killturpolitikai kérdés is ez, mart a gyógysze
rész a kis falvak!ban a természettudmnányos 
gondolkodás clőnoitcilt őrs,e, !kinek ISZélesebb JáJt&_ 
köl're van szüksége, elllr,élfogva legta1áhb a tudo
mányos szocíológia a1apeilenre1ve] is fog!aJíkozmh 
.k>ell 

Ezzel tulajdonkéwen a gyógyszeresz kor
szerü szinvonalon mozgó kiképzése mell!ett 
foglaltam állást A kémiát tehát 12Jlnek meg
felelően kell tanítanunk. De az egyetemi gon
dolat is ezt követeli, mert a természettudomá
nyos alapismeretek megsrerreaében halilgató
ink igényei majd11em egyformlik A kémiát 
egyformán kell alapj aiban elsajátitaniok aí 
gyógym:erésznek, vegyésznek, tanárnak A 
specializálódás csak az alapok megszerzése urtán 
lcövetkez;het el 

];.y, aüapismeretek közül kétség,j;eJ~ül ma 

a kémlá van az első he'l.ve:t A 
használt anyagok zöme gyárakban 
praeparatum, de a növényi éS 
kész:itmények hatóanyagainak 
is a kémiáé a vezetőszerep A kémiai 
me r eteknek az első klét évben való 
se éppen ezérit a gyógyszeréSz 
ban döntő j elentőségü. A kémiJai 
osztá,sával nem \kivánok részLetesen 
ni .. Az egyetemi tan:rendek en e nézve jó 
lágositást ad.nak Az általános kémia, melv>eL 
;az organikus, m~j d fizikai-kémiJai ~:~!~ér~- ~ 
tek, továbbá a kémiai anailizis és a • 

mia elemei követneik a meg~el;e~L~ő~·f:~:~·~· kai, biztos alapot nyujt az · 
tárgyfrk me·gerlésére A 
hallgatott szaktárgyakaJ.tt .. 0~.~~:~~'~aÍ ellátás el•lenőrzéséneik lk ~.6.,.;",,, 

:melynek teljesebb ei!lll<l a gyógySzerüi ·, .. 
szerves és szervet:len vegyületek és azok k<J~Ve- : ·•. 
rékeinek analitikája volna, Ez az utolsónak 
emlitett tárgy_ ugy vélem - alkal:mas 
hogy a.z egyetemet eiLhfrgyni készülő · . 
a gyógyszerészet egyik rohamo= 
tudományágával éS am1ak 
is megismertesse 

• 

Schulek professzor előadásához nem 
]:tommentár t fü~ni1 núnthogy maga az előadás 
tál> t~sztán megvilágitja nemcsak azo-kati a kérdésel,et1 

amelyekre. a cim.bó1 következtethetünk, de az egész 
g~ógyszetészi oktatás valamennyi idöszerü prubléntá 
ját és ezzel kaPcsolatosan hiv~tásunk jövőjét is, Szé~- · 
leskör ü. átfogó kiképzésre, emelkedett term. ész~ttudr•~ 
mányos szemléleire van szÜksége a. magyat· :·g yó!tY••••-. 
·résznek1 akir·e szakmai munkája mellett jelentős 
sadalmi feladatok várnak: a. felső oktat~nak pedig_ 
a. :fieladata. hogy a gyógyszerészt ~nindene jól 
szitse. Tar t ani, sőt emelni kell az egyetemi oktatá!( 
szinvonalá"t - ez \1olt az előadás lényege és ezt 
sulyozt:ák hozzászólásukban Lipták és Mor.sonyi 
ft::sszoro~ valamint Kalán .GY.ula gyógyszer-ész kar·tár·.<• 
sunk, de· .ug)anez volt a· véleménye a termet: 
s'g megtöltő lell<es hallgat<>ságnhl< is Engedje · 
ban meg S'chulek professzor· w·, hogy a krónikás 
füzzön :e-gy megjeg)'zést az elQadáshoz. A /felső 
tás sok.ilám u, súl) os felelősséggel járó feladat, 
nek célja nem csupán szakemberek, SZ!tktJodó,sok 
lése, de talán elsösozban -az, hogy embereket, érl:éktlS : 
embereb:et neveijen, ldképezze azt az értelmiségi 
get, amdynek a társadalom további nevelése a fe~w•- .: 
tn. Éppen ezért annak, aki az egyetemi katedra 
Iősségét viseli, nerrncsak szaktudás.ból, ha:nem · ·-''"'•'' · 
és társadalmi 1magatartásból is leckét kell .adnia a 
gatóságnak. Schulek professzor ez Utóbbi oooH"_,,_. 
gyakból külön katedrát h·demelne - tudjuk ezt _,,,A-;:, 
anny~an, akik életének, tudományának, 
magasra ivelö pál~yájáti ismerjük, Schulek 

nak ennélfogva nrnLtsak az előadásért keell~l ~~:=;~~-; 
mondanunk, hanem a minden beszédnél h· 
él{t>sebben szóló példamutatásért1 ls 

.··e,u 

,, .. .. fokozzuk az mvost es 
gyógyszerészi, lwff· &jfttó 
~yiilttmüködését. " 

·· _ . G_yör;yörü áprilisi reggel gyülekezik a 
!felet: pa1yaudv.?;ron_ eí11{ kis csoport, hogy el
trulul70"!; az, elso . vidéki Gyógyswrész-napra .. 
Az . elözrn;enyekro? má.r bcszámwltunk ,,!A' 

. GJjogyszer·esz";.ben; egri karUrsaink 'Yiéh.ány 
honappal ezelott levelet intéztek M o z s o
n Y i P!o(e~szor~oz és felkérték, hogy a ter
ooz~fjf; v1dek1 r;yogyszerésznapok el.ood&soro.J.. 
zataba e;rY,_ egn r programmnot is ikta.sson be' 
t:zt !L kérést ?>UXS rvidéki városok levelei is k"-
1re;:_tek: a;; nwvel az egriek jelentkeztek ef};_ 
s;;o1•, valaban ttfJ tartottuk az első vídélcl, 

"''m'·" sikerrel. 
'!rögtön elöreboc&itom.: rend. 

, Mit, is iélent az. fhogy a sajá.t kulturáJ.is 
"há~omeve~ ter-vunk" erry ilyen nevezetes m
lor~hoz er_kezett? Azt jelenti, IJwgy eay szak
rnaz tudomanyos htekez"k!tré sikerűlt évtitJe
dek óta 'először ·- a mi kezdeményezésünk? e 

ö•sz?gy:iiiteni. Eger és kör-nyéke qyógysze
es 0'/"Vosamak egy részét (A kitünő <en-

'·d>,zéW.·t dr. Galambos János egri kartár·su"-'
és munkatár sait illeti köszönd) Az ősi <ma

. !11fa1' !culturáhs .~entrum, Eger, eny napra a mi 
hr_r;f!tás'!nk eqyrk .qyakorla.ti Du.dományos cél
kltuze:enek központjává vált tr vármegyeháza 
sok mluxr~ látat~ tanáéste1'1>ie az építő. haladó 
rnnnka '~zm?Wlyevé S0-60 jőnvi ha.llgatóság 
- "-';!!l'f szarn ez Eqerben - felfokozott ér
dieklodes~el haJl~attó. íY oz 8 0 n y i 'fYrofesz
sz~r ~s~"efogla!o, m.tágas á#ekintést nvujtó 
~löadasat a gyo,qysze;észet ~!Y/Ujabb kérdései-
ől.. M o z • o n y t professzor vázolta azo

kn.t_ a modern eredményeket, amelyeket a 
.ayogys.zer kutatás az utolsó' években produkrilt 
A_ ':"'~to~ctiv isotorJOk gyógyászati fellw.szná
lay"' ol fVn1l.'l'l tájékoztatta a hallgatóságot 
':'"'t a "h•e;notJu;:"ápia fnharmako!ógi:a regu' 
.>abb er'>f!d>nPnpmrol; foglalkozott az ui sze1·ek 

· - mó~iával, alkalmazási ite-rületé-
és azokkol a lcíMtáwkkal, amelyekkel az 

UJ<>nn:cm fef.edezett qvógyszerek a yyóqyulást 
beteget fbiztat.iák :Az elaadás' szándéko

san ner!' érintette bővebb'en az anti .. biotikumo-
' mmthogy erről a különösen jelentős kb-
l d ; -~u, r i kar_tá_rsu.nk tartott rész-
e_f!Bs beszamolot. Az antrbwtikumok előállitá

sanak alnpelveit isme1'tette az előadó, ma.1rt 
rámutatott a kérdés közeaész.séqii.gyi iP"lentő

utalt a 'JJiruskutatásrw.k ~-Z anti
tudom.á.nyával való' összefüggésbe 

ezz<>l Jr-apcsolatosan beszámolt efl1! ~kes 
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ki-~?ér;letről, amel!yel szoviet lcutatók felder·i
tettek egy add.tg ismeretlen vírusbetegség 
aetkiológiáiát. 

.. E':nyi vo}na a szülcszavu beszámoló az eg
" gyogysz~reszr;apr,ól Történt azonlxtn Eger
b~n lvala.n~~. am~. G;lá~uzza eymek a rnegriwzdu
las=.k a }elent;;seget, am.1 közérd.ekü es igy 
>1f3ku_nk, fog.Zalkoznun~ keU :vele. Heves vm 
tt~zttfootvosa a memelent orvos-kartársak 91;3. 

r;eben megköszönte M o z s o n y i vrofesz
szor é..~ d r T u t i km társunk előadását ,s.. 
nuomotékos.an luxnqsul1}ozba hogy ennek a 
k,ezd~ményezésnek folytatódnia kelJ, hogy fo
kozm kelJ az or·vosok és _qyógyszerészek 
e.o11üttmüködését a közös ügyért: a népegész_ 
ségürt?l emeléséért 

Sok szó hangzott rnár 1'31 a 1nultban is or. 
voBok és .O'I6{!1JSzer'észek eqyüttmüködésér·ől. 
Ne ha!Jgassuk el, hoqy ezzel a kérdéssel IJcap. 
csolato.s kar·unk e.ovik régi. nem is irulokola.t-· 
la·n sérelm.e; er,yüttmüködés nrl'!!anis egyenJ.ö 
felek kiizös nrunkMát .fe"lenti Talán történel 
rni okai ·vannak, hogy a.z orvo~ kar ~ amily 
mellett a.z 1likor ewjén mAg valóban famulusi 
szG?epet töltiitt be a {J?IÓqyszerész -· hivatá, .. 
sunhat 1nég a közelmultban is alárendeltnek 
látta és érezte. ~ ,hivatalos hely" ugyane8ak 
·ér><oázadokon keresztül az orvos szemszö!Jéből 
nézte a gyógyszerészi kér dé.seket · és 'ha n)lunk 
'Volt szó. nem bennünket kérdeztek meg, ]ux .. 
nem .. r·ólun k-ne?külünk" döntöftek 

Ma ez a.. 1•ita a multé. !Az mvoai IW.rraJ 
nincBenek érdekelJentéteink ~élunk ma t'nkább 
köz ös. mirtt bármikor a multban volt Ez a 
köl~sön~s me.!J.becsülés nyilatkozott meg az 
e a? 1 .a>!OO?f;;z·eresznJapon nerncsak pyó.r!Yszeié-. 
sz1. de elsosorban orvosi frészr·ől is és ezt a. 
szel/Amel akarluk tovább vinni nuís városokba 
is. ahol r• meare11dez.endő nyóavszeiésznapokm 
a:, or,"ost~r;~dalom ,tagíait éppen olyan 'nWqá
to ertetod~ te1 r::eszetessé,qgel hivjuk. n;eq. 
mmt •z"Jnrwnk mtwlen dolaozóiát Hivatkozni 
szeretnék itt iR u s z n u 6. k mofes87JYYnak a 
M Wf1'DT- .Cizov i et Müv.elődé~ T,Jrsaooa ertu tu
domfin,,os ülésén elluxnazott ife~~zólalfi..srira. a
rne1yben hangsnlyo;;ta, hogy h Szovietnnióban 
a küU!nbiizli szakképzettséaü tudósok hidató/t 
egr;ütmüködése 1pé[4ás. A közös célokért or
vos, .r;yógyszerész, kémikus fizikus - sokszor 
mé11 a tu.dornámy egészen távoli 'l:mletén mü
ködő •egyéb kutató lis ~ eqyforrna, lelkesedés
'el és euyenlő megbecsülésben dolgozik és ez a 
munka erednu§nyességélhez •narm médékben 
hozzáftíTul A közegészségüqy qyakorla.ti szal
gálatában - éppugy mint tu.donuínyos terüle
ten - orvos és gyógysze-r ész egymásra van 
utalva. Munkánkkal, nagyobb twlásunkkal 
viv.iuk ki azt a 1negbec8iilést a·rnely bennün
ket a '(lolgozók társadal1nábwn megület és 
amely '11Wgbecsülés már most kezd "J!Ontwn 
megnyilatkozni _ ez az .eqri. pyógyszerés;m<J,p 
tanulsága (t.} 



.. .. • 
- (h.. Végh Antal vázlata -

_/i_ .. dögészek" (a szrllcmtud-ornó .. nyiuk b·e
céúk i.gu o tcr ntészetb.t.domántri lJöle.sészkarnn
kat) 

A ?nu-n.JD:thelyJ e fel-rezetésnél zaruccr van, 1ne1 t 
u 250 jelentk·ezií hely'tt 600 jelent mrq Ne1n
csak diáh _iöft el, f-'T0fes~zo'r, asszisten.s. >;Őt 
még «ltis.zt is ( ~ Pedagógus szaksze-t:e?.,et böl
csészleari tnqiui h; e; ő.sen Ú:üzdöttek: azért, t11ni 
azóta 1rul'l 1JW{J'I'alósv7f:, hom; az a l t i .s z -
t e k 1) e l ü lí e rf ff 8 ?.- u k s :: (~ T v c -
;::: p t b e n l e u y ( l' ( h.) -1 sZétosztásruU u 
(:so poTtokat a négy k~deyó'J ia ö8s::;.ekerc-r-ését•el 
állitják '(jr).RZC. J1.d minden munkahel?J1!? belő
lük. da nem 1:·autr.iák n nutnJ.,_iff 1nenetét Lénye
qélH;n tehát Begitséuet ~ielent) ha lomtalani.tás 
is a feladat, '1--"ag.II cc;crk gerenilák1~ak, vastör~c 
bökneh kifelöli helyeiu e való áthordá .. sa is A 
2 goo nt1-tn ká.s.saZ ]JlnsZ" értrl1nis(;gi1JC?l (beLeé1 t
re az adm1nis~b óc-i,'ót 1',c:) dolgozó Vwtalmws 
cJIJáJterep peJ sze u 11----~0-as csoportokat" eg?J
kcUö·_: e .elnyelte. :1 vezetősért Rze.rvezőképessé
qét dicséd. luJ[fJJ c ( á1·atlaJ?uJ '>ol:· 11'1C(:tie7enő 
mind foglallwztatá,f nyert 

-~ p1 ofe~s:·m okat. a tanszcmél-Jtzcf:et 8 fl Z 

ifiu8úq kr;1JPisE:l.őit (!.;; iJ;;>e-;ni bizot.:tsóo he7,J;i:.sé-· 
gélu: hü:j(rk ö<-;S:c OU rftr.ia őket n n_11ár 1·nun
k:ás-ipazuatr}_io .. r:z U. B elnöke, a 1nüszak:i igfiZ
qaió a qr;á1 feWoy(7ő1(', 8t1J. 

i MUNKiBIGAZGATó BESZÉL 

. ö Gs a? ü R -elnök kék 1n.1ullcáBzublJonybony 
1nint a -rnunlm hade;e; (qének ta q jai a többi ,!c1·
nil" k(jzött: A k/']J t'i?:ilnbol-ikus. _!'l em r,_ 1n1Uw!u
ben, nem u qép mellct:t: nem ott, ahol a k6r
n?Jezet saiát és l-éleld:anilap 1~8 tánwgatja a szó
l-ót. ha1'tof?íH o;_ ért-el1ni.ségi.eh sa1·át környezeté:.. 
brn. mnit a m:r(Tban. o? Ú'Od'~ ,;·ezent Mintha 
k::?t ~Ja·}'l(()]16}1.ie; iel-ent 1JOlna. ''fnea) cá JJellen
{él/' 1 ezé1'karánáJ. 

A 1n1urfc.r?sir;Cn.·q-:!.tó w cCt 1:rtel1ne.s, ·energiát 
sugéi1'oZ BeBzéde 1Jw1n betanult, núnden elfogá_ 
dotfs(ig n()kiil.1 ltlr?m .sz?"ilefett szónoh 1 de gon
riolatait ott önti 'l01 m/r_ba a kúnondás ?.Ji'Uana-
tríb·:rn, lát'-z'il-t: .sOka!- .s:wrepeZhet nyilri-inasság 
.előtt. Szava-it· az ősz-inteség és az átrltség füt·i 
rít. Röviden ismrrtct?· a ~cn;ér.'Y törté-netét Bő
vehben 'fo.ulrtlkozik o: .felszaba-dulás óta törtéJL 
tek kel (A gy6.1 tel·iesitményét ig~azoYó odatok 
{elso1·olásrít ,azonba-n. o n1üszaki ·i'qazgat6nak en
uedi: át) ő mfl..g(í 1 g é·, e. 1nint :':zn 1'e:ett mtrw 
1 ,,, 't ·r li "R' . <-{18/~ .r..·~,mn.~1U11'-:. (!U r~"~_,I(!/,JWl~CO.(/U.~.:)r,-· -~~·~:":-:': 
a reg) -ul.okrol} u;,,.; -r.!' ~~ tr~:·Uiíkw: (:s ~'J td~ru.sr·.rr 
a gyáf-ban n?ég i1Cn~ t~~Iázt- eg;nnáJ31'U ,4 tőké'3. 
oz é1·telrnht?g·in_ ke'f esztia uyulk-Odott u munká-
son s ez éles lwtált vont o két osztály közé .. Az 

é1;teZn-úség·i nem é1 tette mwg n mun1cás szabad
ság utáni vágyát s e;jeket o törekvéseket (gyo
nak,,ással fogcultu A munkás ezért <ne1i' volt 
bi'zalom-1í'Wl az éJ telnti.ség1~ jelé, .sőt sCiját osz
táluöntudottaí, bizonyos osztálygőggel el is fm·c 
dult tőle Ilyen 1neror áhatolh,;totlan válaszfol 
iVal t az ugyan•BU?I gyá1 ban dolgo,:·ó 1nunkás_ é~ 
7.:e:zetői köúitt m-iu az ostro.nt J a fél~ 
szrbo...dulás be ncrn kóvctke.zetr 
!rnebek ke.z.é·í? volt, rnikor ők 1ná'r e[,5s;,álUn.q6z- ' 
tak s megki>érelték a· gyártelepet uJro gyá.rTá, 
te1ud. [(ifak:al'itani, rmnoknt dtávobitani, a· g(? .. _ 
peket; ~izenzbehcl-yezni, hog~j nún él előbb-. do~goz_ 
hassanak PedÍI! azt sem tudták kapnak-e fize, 
té.st, minclegy_ >;l-c a 1nunkrít o3zeretUc, őket_ Csak. 
u: elégiti ki, !w tcr melnek; (Ugyanez a i'm·t 
pour l'cirt motivum rneq;smétlődött" 
infláció'ban ) Nem 1-oZt .sernnú enm gir!jtilc, 
1a ·rrépket lw itr:Jfta vol-na. iJifindcqy. Szenet ta--_> 
!icRkúztak, hom! n kazánokat bcjüthessék. 
amil{ O?' L'F:J'CI ,:~~rüU n s01·. az esztcr (tapado t kéz .. : 
Z'Bl hfl itatfák Ö '1/W.(}(I.. is és nz Ü fl elnök , 
válr,a esztergáltak imr Dc ebben n 1nju,n.;~IÍ<bmn .' 
r és:t vettek a 11Yriri éotel.miséqiek i.s 
(,mikm ncqued k.u loenyér w/t a rwpi fü:et,ósii.k.S. 
(ne? sze 19-~·.S jnn -február·iában e<J 1nég a, 
7/ddal is mea, kellett osztani) és '" ié_i~élig' 
'tó munlw utá n 1 ö(ltönzötf: fekhelycloen, szrllin2árr' 
di!it!k le ·pár óiás pihenőre, egyrnis ",,,/,],ett 
mun7íás, nw o rt z ét tel1n-iséai. a 1 e·ndkúJüli. 
rus élmémJel: után. ily fizikai közelségbe ::u •erm;< 
·1Je el.el{)Aqzél,(fetfek, meanyiltak e,r}u1nás 
lelkele elmesriték emnnámalc ~letü.k :rolyiíBát, 
ledőlt ,,, eődi.ai 1'álagzfal, 
kek ·az c:mbr--Tdc eg·U1'n·isra 
ea1-1mft'i ?Fellett doiqoz-iwk: 
1 (rnclkh iUi "'J? un katP-7 jes-itm ényének eqyik 
(i1-fUFCÍ?:a+At i'mP-n ,, bban hítja, ho ,a y a mr,n .. ~/111.:: 
é'i rP P1 telmiségi it-t, ebbc-n a qvárrban 
ra talált 

F:fze,retné lw ·az 19(t1!etem látoqatá.sa ebbe1Í 
rf116.Tban szlntén r:;zzel az ered1'nénn1Jel 
Ismeriilk me.o a 'runlci.st, s akkor ledó1 to·nm~o· 
1·a 1s <:;zPJeQ.nbb kXröklJen ls. ez a 111 
rvszr1-:a.do"- 'l.lr17rr:"?Jal Bs találi'on 
7-:(>t táTsa.dalnd Téf:eg, ~-, munká-S és a,z 
'i égi 

BesZélt n::-ut6n rtJról az i'ndckolatiam 
da!om-·(il mtlhrd a: é--rte!rniHém: t11tal.áb,nn 
1numkássá o előtér be 7,)er1·arsé1w7 .sZem ben 
Éppen a knmm?,nistrí.k s közt1ik r; 1/W,Cra
í ckszenek an-a. horfil szé'iőséges- M~~·~f:;'.!,~::~ 
tcwián11s, 1.919-cr_: ele-Jnek és elvek ne 
siilhessenel: smaik lcözött ~{aqyarságára, 

rw11· m t nlf(ÍUI ·JtindifJ 7Jii"-zkr: 1-oll:, <; 

N'en'l n"'-' akc~rj:íl. l!ornt rt rnu.nk<ddh'éi; 
mef·~'t'"i:-1'·'7 r~er~,iil~-t-e~Pn r7'7cító ·9ttelm:ir:éq·it. 
nu)cr.flcr.n és éTde-nde!e:n HJ.la.ki' dirrigálj'a; 
-nwguk lrin!nfák., hom.f annak. alc·tnek h z 
" kellő tisztelet is megadassék. 

'A ~;...:G;!;Y!,;ó;::G~Y:.:;S:.::ZE:::.:::R:::J1JS:.::Z~--....;_-----------~----··-----··--·-·---2-31, 

Szerkesztőségünk és Kiadóhivatalunk uj cime: 

Budapest, IV., Veres Pálné-utca 33. J. em. 1. 
Fogadó-órák: <,lélután 3-5 óráig. 

A numkrís<;r'!r! ,:;rd".da.tos eTejének a1kai·mus 
1·epns?"entánscr lJe{-e_?.czés·üF -i.sn~,ét 'csak az ösSze
fogást. r.z er1.nnris leölcsOn Qs r·1 wYber:.sülé.sén<?k 
iontessigát hangsulyozta, amiből .szintén cso
Ílák terf'mhetnek 'Az e/Bő bizonyítéka az' ilyen 
rsszefngá'S á.ldáscs lcövetkezntényeinek é1Yf)en a 
Ganz-Danubius rnessze kimoga.sló munlcatelie
_s-itménye. 

A GYAK 

IIatalmrts kiterjedésri 'telep Közvetlen 
mcllette a Duna. Messziről m.ár nuujto0atj1Ík 
rú~akukat a miniwntól piros készillő uj d!aruk 

:Viz1'ebocsrf1'tá,sra. készen fellabanázva o.. b,Tán
t.sirs Mihály'' 'Előtte rinq a mu.lt héten vizrerm
!ledett fol1/Gm.tengerjáró. Továbbá a varton ea11 
készülö u.f folyam:teniJ'erjáró lwióteste slitétlik 

-'i1 /;z.étszárt- é})iUetekbó1 ·(;fénk lcouácsolá.s Ri.F; •. 
h·rgés zu.oás. beTreué.8 Az utakon r:.su.na ~ev(>:.. 

X·e-nttkedó ember. A iküWn:biiző nuá.?"i Pviiict-eket 
bcúí-rom, " hidé-nifli iC'5CÍrn.ok. az önUimühel11 -a 
.~zerelőmrihely, '"sztaiDs-lokatos ~ népmühel11. 
mindenütt (( céltudatos feszült mwrka .. Küzde-
lem az anyaggal, rálc&rryszeriú>se r;z ember aka
ratának az anyogra. Az anyaa nem aliÍzatos, 
'nmn lcönnr.t.en enged és csalc akkor válik enae
drlmes szolná1!á, akkor lúz ha.sználható eszköz_ 
zé, qévpé, na hozzáér tő úwul hozzá Az anya(! 
ellenán. az un ua q boszut á.ll s csak •emJ mód van 
a: rnenfékezésér"'c h knrdába.n tartására: a hoz-
76ért és. Az am:l.faa alr.ányféle. annr.ti equéniséq 
'e.~ O. Vele r•aló harcban ''is.szaSU!lá1ZÍ'k e/lenfe
lerc, ttzt is hasonitia; Mílr.t•en más a. vo,söntö 

-üzemi mu.nkás ~-§s ·meaint más a7 Uc.s .. ltféa aZ 
eqyféle a'11fO·aaal küzdők i:s m.ások attál1üagő
·cn. rn?r,uen frízisbu.n 'vesznek lészt a hafcb"an:' 
más a 'Zakrdos rdd CJ1-'Ú111tla,rt t'rmszerü e~zközze~ 

-~; 1-em; .nek'1" ·"IZ -ntkiizrtnek, 1wi1'1f~nv ..., rrualogsáa :· 
.'"" 111 ""-<:i. '(1 f~·:~f.FQ../>n -éi~· a 11P.hézf1Jzkr<:~.hJ' ~<?7fWC11éf 

. betöltő :e"-'Zte~··na-na./l ' 1~-elh:tf '•Jtcc1z:6s aépórriá-
PfJlck«l npe1·áló 'YI110t"k:á .. <:i.. Wtfn"ri:11r.m minden 1111J.n
kris előtt FJtt n Henna1·:::: 1PWtfele7ö 1'fRze. \4_ 7Jad1:. 
'herv. 1·éRzl~.ae.~ varr~ncRct. W em. 1ial-diilJwn. ·1,,ármak 
neki fL kiizdelernnek, J"anern ry~ 7P-f)OmÓbb reszle
fek'(J H:onnrJ.el P-s 1Jonalzó11a.l "kííelölt !frnnto
hn:. F.:ülön7enes élm.énp im1 keresztülme1tni 'egu 
.O?Jnro,n. ahol az 'dső érrületekhen méq '>Waa ci 
-~011nat7an an11an rn .. 11ersen 7,-;.pn'ii 'kézbe. hoGy az 
enü7ete7' ef - · ~ , · -, - -- · , ~V''~- 'l rt ·1U1'1 o ,..,_ ·1:Poe11 (t lwrcsu. ,:;lp-

,-~-~'c: ·• ~ 11'_;0;~ Jvtfobnac: rJ.nr:IJl·uf í'f/-''111 r-r rm_,:l{A .. 

. :;;;aotr},ir:<:: Ps n 11Ji..,fwnC'.;;rt t,-·"-é;;;Pf J.·/'1)-ríltri' rsak. ::~m k~"! ~~~ iót.est~k;t l ld juk A z •anyagnak. gép
hcpova , neve7-esenek" 1na{JW?. isk;o74}a ez, 

NYERS IMPREBBZióK EZEK, 

melyek egy felületes ,gyárlátogatás során szü· 
lettek és magán ~iJJ.elik erősen anna,k 11 bélye
,qét, hogy \olyan emberekben w:áltódtak Ici, aki 
az anyaggal, mint olyanna} a 1naga laborató
r·iumi életében más küzo".ő-te1·•Em és "hangya az 
elefántlwz« méretbcn /találkozott CBak Anny'i fo
pal.ma rná.r volt hz i:l],etönek !hogy rnielőtt azt a 
darut, azt a ha'iót mcgépitik sőt rnielött az 
ahhoz ,szükséges allentrészeket llegyártiák, elöbb 
pondos "' komplikált számításokkal a legap,·óbo 
részlettk/q lcidol.qozott tervet, raizot stb .. , ké
szítenek, ile a 'revelá,tió ere.iével hatott Tá az cL 
]Jillanat amikor _ legalább is év sejti _ a 
m,intakés;·itő 1ü.zmnben m,eaérezte, lJwgy ott ;i 61'. 
ahol az első lévés töftérúk o terv vapiros ada
tainak a.c o.nyaaszerü viláab(Ln való meqvalósu .. 
lása felé Itt •eitette hatalntába az az éroés .. eb
lren a teremben. amelybe belép·ve lcülönf.e"lc 
élénk sá1.a·"· '1'örös meJJ fekef·e csikolcka.I.. szi-
1Wkke7 tm kázott :frtntMzti.kus alaku 'fatömböket 
alc:kmtokat l(!tott. Els·ő pr:Uanatban az az bzé.s: 
nnntha 11alan1J Ó1"iá.si a1wnnek' szó-nuha 7cP-~7.1il() 
nrrdeo n t.aintr!kok Tennének A . hmnn luf!.en"" 
Ö'! ök oo11dolafa :va1'1'on a- uyereki'átéTc nem a 
'eln(;tt munkkedvének alavict." siit for·r·áBo? V ai
Jon az a munka, mnit. sz-ivesen -véazünk. lc<men 
''?: 

1

7Hi1rnl11r krnnolu 'i.s. n€117.- az ös;.J(jnlis i'átéh
l";rl"ünk kiélése-e attói fil.Qqetlenül, horm fel
noff -~nwZ1:P'h .s- öni'oaW7.ásért m.á.r· a,zt .,mun!vcí.
-na/c" hir: i u/c 

?Prl?': e.zek n· tar ka-bm--ka éTénk,>;z-inü fatá1·· 
mmk h~ .. 7 alo.s·o.-~; IJ-conwly célt r;;zolmíimnk. A férn 
7:-r;z k?; 11 1JenrJo alakzqtot f (l> m -'f.li/t. k li} ze lud 
wmrn"ok be hornnkba és meafelelií 'ic 7, t, ·t lt , 

1
. . ~ . _. eze e.~ -u an 

er-. onnan e"a1Jo 1't7ak, a honwk megőrzi alak 

éjjeli és naopali ;: 

továbbá : tubus készitmények 

TILIA laboratörium 
Budapest, VIli., Bezeréc:lfl-utca 3 • 

Telefon: !37 ·-696 
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jukat és benne ké'[Jző(lő 'üreg 'a kiön_tend_ő al~t
rész negatívj<ivti lesz. H ogy a, be!eo11;tott tuz_es 
folyós fémnek kihü!és_után _a 1mm_-re_ es ]WJSZ<tl
pontos elhajlásra tervszer1ten ku;Z<fmttott for .. 
m4t adia Ezek a forrnák - 'fortnatl'!n {aala~; 
zatok tehát az első lépés a, megvalosztas fece 
Ezeknek elkészítése tehát a, legelső fliúsa nn 
nak a rnüveletnek, ami a papir·r,ól a valóságba. 
vezet és 'ezek elkészítése a fémnél tennészete
sen szelidebb fábó/. 11túr· a müvészi munka :hatá 
rát swolja Precicdtásban rmindeneset?e, de tn• 
veneíóban sem szükölködik Mindenesetre a: 
tervrajz adatai által megnr1ttatott Vvajszálpon .. 
tos adatok, nem adnak lehetőséget 'készitőiük· 
ruek, hogy for·makészségüket kiélhe~sék IA'bba. 
a nagy al.ázatossó,gukba azonban, amwel magu
/wt teliésen cdárendelik az adatok kívánalnwi
nak. <nún tadarab megalakitásánálsoh.a sem sza. 
bad megfeledkezniöle ar·ról, hogy azt !a legbo:
nyoluUabb alakzatot is, r!rint pl_ egy nyersolaJ
motm tömb, ug,y kell krjar;agnrok, hoqy _azt a 
Bz.étágazó, nrinden ir:ányban váltakazo dmten
zióju fafonnát a homokból, miut<in a:z ennek az 
alaMát fel1!ette, ugy lehessen eztávohtam, hogy 
a visszdmaradó ü'f'eg a negati1! hü képét adja.: 
a positi1!ot jelentő farninta 11tegfelelő részek1"e 
rnárc eleve ugy kell, !hogy legyen kés~itve, hogy 
csak egymásután le_qyenek Jlcwzedhetok, hogy_ a 
hornokban képződött negativ minta a legloeves
bé sem deforrnálódiék, rontádjék És ehhez, en
nek előre tervszer-ü kigondolásához, ken a nagy 
t-alálékonyság - invenció Akaratlanul is CL nrü
tő képe ötlik eszünkbe, iott is a természetadta 
korlátok között és jeilett kézügyességgel, de 
•egyben nagy szel!erni . koncentráció'val kell a 
teladatot megoldani. Valahol olvastant egy sta .. 
msztik6t 400-500 személyre teszik a '"tinta
készítő ;zcikmunlcások nragy·arországi létszámát. 

Nem is csodálatos, his.z egész embert, 'Sz,el. 
lerni és fizikai adottságole szer.encsés találkozá
sát kir1ánia 

Láttim le azután kiöntött ifémtár gyakat is 
Látt11k azonban hogy az ideállisa11 szép rninta
darabok ellenére az anyag · lázong, az anyag 
ellenáll -o a kés? öntvény rnég mily·en durva. 
Szar gos /ceztlk veszik munkába, ellenőrzik a 
ter m'ajz alcqrfán, durvaságeLit lecsiBzolfák, az 
ördési hibákat a feliileten is Röntgervnel a bel
seir'ben is keresik. ikutatiák. de rnár ezzel el is 

Eredeti CukOI'•féle 

Mlrtus crém et 

Gyártja: 

Apostol gyógyszertár 
Budapest, VIli, József köru! 64 
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indult az rtnrJag azon az uton, ha bár rnég sole . 
iáUomáson ;," kell !o~esztiiZ.mennie, hogy a vé
gén, núnt az e1 edeh beTvra .. Jznak e.(J'Y ap1·ó résZ
letdm-abkája, a többi társárJal együtt megérlcez; 
zék az összeszerelés 'helyére, hogy haióvá, da~ 
ruvá, géppé váliék 

Miko1 a gyárlátogató-san kisé-tő if'ÜLIN:Ll, ii;en 
értelrnes rnunkás felé befejezéskor őszinte lel-· 
kes6déssel rnondtuk, átélve a gyártás 'lcülönböző 
fázisait, az egyik most készülő daru tövébe~,, 
111 -ilyen szép lés felem•elő érzés lehet; mikor ig-y 
készen áll a 'tervezett mü ·- öntudatosan 
.solyodott el: "N e 1n a z k é r e 11t, h a·
rr e m a rn i k o r .. rn e g i n d u l" .. 

Sierkesztői üzenet: Ez a vázlat nem ugy, ne...""n 
azért iródOtt meg, ho:gy: teljes e:gés1z:ébelll sz.aklapunk.. 

han leközöljük. Talán csak ugy e.ml~l;etőül az 'eL 
hangz-otit megnyilatkoz;á:soki a éts néhány megkapóan,' 

tiszta kép 1errögzitésé1e. M:égs-em aikaa:trmik válto-z'tiatnt 

; ajta .. Igy kelleft leadnunk, me~t ez a Viázlat egy ki vé_ 
telesen nngy szellem egy kitünő tudós· kézjegye 
hogy mi.ihelstitok is DE! szlaklaprmik: számá1a éipjlen · 
ez8k a nem nyil> ánosságnak sz.ánt gondolatOk -
legn.a,g.' ohh ]Plentőségüek Külön:ösen .akko1·, ha. ·aziú 
olyan ember szellern.i mühelylé:b{HlieSsül;: ei~ aki ma az 

temen DiElill cEak hivatoft nJevelője, hanem :·, '"~ ~y1' ~~:.t: 
.nz ifjuságnak _Ez é~ d r. S c h u l ek 
profeii!SZolnak, ennek a viMJgviszonytat[b.an ils 
tudósnak n:-, nvános állásfog]:al:ása - bi'rony1ték~ 

biz'ros-itékn. mmalk hogy ~t j'Ö\'"Ő gyógysz-e,rés;.;é nem 
a közegészs-ég,ügy, h:anem a magyar népi detnoltr'fu,ia 

Ől ei is lesznek 

Á fon y a bor 
Asthmolysin inj. 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol c:rém 
Tinc:t. Ferri Athenstaedt 

c:um et sina ars. 

ff-Q-f'jk~· 
~ 

~~ 
~~ 

A G"úGYSZERESZ 

Hf.&.fu.r 3 .-án déeutá~ 6 eí~ko.c 

8lz~k~eer;u" u&.e(l.&.etti~i f.a.~tJ'Iaeé6 
az (j'[} &zék-k&.zá.Ff.ak. V. e~eeeti "'a~~ tahá.e~teclflé~en (.tiM 

Szakla7JUnk mult suinull an közöltük, hogy 
a fiivár os1 hatósági gyóyy~ze1 tciro,k mu;rka~ 
ce1senyre {uvták k~ Fesh:arm•Bgye hatosag1. 
patikri<t 

A gyógys-:;e"1é8Z'i szakl1u!ba.n a 1nunkaTe1-
seny egyr e nagyob/J méHteket ölt M ost van fo, 
lyamG:_~ban annak -slbi;ál<i.sa, _annaJk po~ttos P~
rögzitése, hogy a :gyogys.zerreszek orrszagos Vt

szonylatban hogyan vesznek lfészt, rniként 'ica]J
csolódnak be a magyar közegészségügy nagy 
munka1!er s•enyébe. Reméljük, hogy ennek tel
jes kialakulóJ<M szaklap1tnk legkö;_elebbi szá
mában már részletesen tsrnertethet]uk 

Felrnmült az a terv, hogy egy országos 
taxálási rnunloavmsenyt rendezzünk Mielőtt ez 
az 1Ígen komoly ·el,gonc.dolás n~,ég véglegesen lá~ 
alakulna, felkérJük retalcsálással foglalkozo 
leartár sainkat, hogy rnutassanalc rá a talcsálá
sokban megmutatkozó hiblikra és a jó' 11a1csálás 
ala1rvető feltételeire. Mert a talcsáláBi rnwnka
versenyt csak egy ilyen minél ala]Josabb szalc-
nwi felvilágositáB után indithatjuk meg. .. 

. Talán először 'kellett volna megemlltemmk 
· a MABI és az OT! gyógyssertár•ainak nwst 
",8 ginduló munkaversenyét Erről már néhány 
megállCLpitott <adatot ;s 'közölhetünk 

A m1tnkaerő racionalizátását ugy ak-arják 

Sfl'a~fn,it6h 
A~t~ma fi'Gr; · 

Forgalomba hozza : 

Opera gyógnzerti!ir 
Budapest, VI .. , Andrássy-ut 26. sz. 

elérni, hogy a gyorsabb expediálás érdekében 
- készletre dolgoznak.. Ebben a ntunkában _a 
labor ánsok a maguk Ivel y én, a.z ő képességük-

. nek rnegjelelően segítenek. Ezt oktató •i:rányi
tással még fokozni próbálják 

Szó van arról is, hogy"' nehezen bes.wrez
hetö, vctgy silány minőségü, va,qy nem !kapható 
alapanyagokat otthon lcésztt.sék.. ( Antijebr-in, 
N atr .. sal, Hydr bichlor". mnnwn ) A két inté
zet laborcitó'riuma, annak felsze r elé se, karnoly 
khetőséget nyujt gyártásra és kisét letezésre 
Ezért sze>B]Jel ;a tervben a vegyszerele házi el
készztése is., 

A' részletes és tel.iesen kialakult rnunka
terrJet annak idején szintén közölni fogjuk .. 
Most csak be akarjuk mutatni, hogy a rni sz,ak
mánk ;s rnegnwzdult az országos rrLunk(lf1)er
seny ker et ében AJtalá ban fel kell jegyezni, 
.hogy a rnrmlcaternpó üteme nálunk és az egész 
országban soha nem látott méreteket öltött. 
Ar1118rre nézünk, az általános iskolák nebulóitól 
kezd1!e, végig az üzemel;en, földeken, hivata, 
la/con, a tud6sok labomtóriurni, n müvészek al
kotó munkájáig. 

Munkalázban ég az ország· És mindent a 
magun/c erejéből csinálnnk Népi dernokr·ácL
ánkról leperegnek az imper·rali.sta országok 
gáncsvető rnester kedésci .. Mig ők tm·vezgetnelc, 
;ni doloozunlc.. Mig ő/c hábor·ura uszitanak, mi 
hiclakat épitünk az uj, szabad, rnunkás ma .. 
gyar élet felé 

9-u~ni, k.at~zec é~ ~ete~á.~~i 

cik-kek 

Budapest, VI, Király-u. 12. 

Gyártja és forgalomba hozza: 
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PALIKÉS TARSAl 
Gyógyszer és Vegyészeti Gyár Kft Budapest, X, 
Maglódiul 6 .. Telefon: '186-290 



Sea.k11tai kr;Óhi~ 
)~: s2;~ Je~ 

ARANY ANGYAL GYóGYSZERTAR 
U gy látsz?lc, hogy •ez az időnkinti negyedór lis 

/á.togat<is az Arany A•ngya!ban nem csak a Rá
diónak lesz állandó müsmszáma, hanem szak-
lapunknak 1:s. Maga 'Békés István fős.zerkesztő, 
e mü;sorszám díJnyertes sz er zőie, válaszul egy. 
lÍozzá.intézett levélre, ·többek között ezt közli 
velünk.: 

Kö&zönettel vettem szives sorait és ,,A Gyógysze
szer·észu beküldött kefelevonat .. Iapjait. SziHs fmegem_ 
lék~zésük valóban jól esett" 

A ,,Negyedó!a az Ar any Angyal ban({ a: dolog ter:
mészeténél fogva a vidék á l t a l á n O s kereszt.
metBzetét hcufatja be A vidéki páti'lm csak ,fókusz, 
gyüjtö.J}ont, ahol az ala.Jmk természetestm és kénysZer 
nélkül összejöhe-Ü1ek lés l<áltakozhatnak.. 

Azonban természetes. na1gyon szivese~ foglalko_ 
zom a Vidéki gyóg)szertárak speciálls helyzetével és a 
gjrógyszer·észeknek az általános problémák keretébe he_ 
illes'zthető saját{).s problémájával, A müsor topográ
fiája magában hordj1a, ennek a lehetöségét és szüksé
g~égét Éppen ezért kérein, szheskedjélí b. lapjukat 
m,egindit.ani, esetleg felmerülő szociális, lkulturális 
mozgalmai'król, igényekról tájékoztatni s én 1-- a mü
sor igénye szérintJ _ érinteni vagy tárg:}alni fogom. 

Közben azonban leza.Jlott az első látagatás 
a tiszahalmi törpe-gyógyszertárban.: Bizonyára 
nem lesz érdektelen, ha m1: !rendszeresen beszá
molunk erről a :uasb·nap déU irói patika-láto
gatásr-ól Először is állapitsuk rneg·, hogy Békés 
Istvánnak nyilván már van szakmai tanácsadó
ja Legalább is erre vall az lX szakmai jártas
BÚg, mely feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a 
megrajzolt Viletkép, nwn,diuk, szakmailag ·is 
hiteles legyen .. 

Ezen ct vonalon egyelőre nincs is semmi 
hiba. És re·mélfiik, hogy nem i;s iJesz. Az igazi 
tr6 kevés szóból >§s szinből is nagy távlatokat 
tud beállitani 

Tudornásul vesszük, hogy Ungváry Meny
hé'rtet, a tiszalwlmi törpe-gyógys.zertár tulaj
donosát, bátor lciálÍ-ásáért, egyízben o .. névwtek 
i;s elvitték (Igy tehát leartársunkat valahol 
Csongrádon 'Vagy Szegeden fogosan igazolták) 
Megtudjuk azt is, hogy kar-társunk beteges, 
"segéd" .. r-e nem telik pedig már alig birja egye
dül. Kiderül nz is, hogy a tiszahalmi or11os sem 
fiatalember és a hosszu egészségügyi együtt .. 
müködés alri.tt csöndes élcelődésben összeöre-
gedtek a patikussal. 

· Ebbe a kör-nyezetbe toppan be Ungváry 
Ka.ti.ca gyó,gyszerész-ki..r:;asszony, a még -szinte 
hamvru;an friss diplomájával Kocsin döcögnek 
befelé a falub·a és rájövünk, 'hogy Katieát sze
retettel t•árta és fogadja a nép. Az sem kerülte 
el figyel1niinket, hogy a kocsis, ki a sziirkét 
hajtja, nyolc hold földet ka.pott. 

HaUottuk a zsörtölődő nagynénit is, 
maradjunk a szakmai -vonalon. 

SERTÉSPűGYöKÉR 

Per·sze, hogy mindjárt 'Olyasmit k&•··nPi~ 
armt szegény ifju kartá.rsnőuk nem ismer-.. 
gyenli is magát erősen, de megtudja, 
r·ad .. helleborinak a népies elnevezése .. --~T;1i~~ír~ 
nMn is fogja többé .elfelejteni Ezzel kapesola
to~an •nég 1---2 'drág népíés és latin neve. , 
szqba kerül melyeknek hallatár-a Ungvár·y Ka
tica ujfent 'csak a szégyenkezésnél vwri:Jil .. Szó- .. 
v.al 'M'in hivalkodik most szerzett tudományá
val, de bevall.ia azt, amit nem tud. 

ÉS ez igy is van rendjén Arn Ungváry 
ka> tár su nk éppen ezt az esetet használja fel ar~ 
ra, hogy kinyilatkoztMsa.: a vidék l1nás lett. 
Ami egészen bizonyos, 'ha nevt i;s éppen ezért 
lett más. .Az is valószinü, hogy nem éppen 
ezekre a népies drágokra vouatkozott az a rnesz
sz-ire rnut·ató egyetZen jelmondatban iró"i pr-og
rarmnot adÓ kijelentés: .s o k rm i n d e n t 
kell tanulni, ha használni 
akarunk 

Ebben látju/c egyuttal Békés 1stván irói 
•elgondolásának lényegét is. 'Ha ugyan arra gon_ 
dol és .ez nem is Zehet vitás, hogy a 
rész falun afféle tanitóia, nevelőie, ir<im~it,óia 

a néjJnek. Ha ugyan képes i>nég bi:~~~-~~~};:;:~: 
leü ho.Zadásra. 'Jfa ugy(Jflt •t 
/cor szell.emmel, a nép növekvő tudáss,:on>ióival 
és tennészetes kulturigényeivel, 

UNGVARY KATICA 
öt má> isvterJük .. ő az a bizonyos PP.<t"·ni 

végzett első uirendszerü gyógyszerész, ki 
került ki Liptá.k, Mozsonyi, Schulek, Sxki 
fesszm, valamint Halmay, Néntedy és TT.écdi. < 
Antal tanárok kezei közül. Innen ker·ül 
egyenesen Tiszahalornra és kétségbe van 
r>Wrt nern tudja, nút expediáljon, rnelyik 
nyissa ki, amikor sertésfügyökeret kérnek. 

Ungvár·y ;Katica tehát már az első tíz pere
ben rrzegbu/cott az Ar· any Angyalban. Pedig., 

Pedig rnindössze annyi történt, hogy . 
v át y },(atica még nem rjutott szóhoZ Még nern 
kérdeztek tőle olyasmit, amit tud. Még 
kérdezte meg a szür·ke 'gazdáját, hogy mit ' 
mel a nyolc hold földién Még nem nézte 
uj szernmel a régi laboratóriunwt Még 
•á'rulta el, hogy rnire is :képes egy uj re·Íutsze:rü 
gyógyszerdsz Jóval többr-e, mint •·2rn.en·nyr 
jelenlegi hivatása. H·a csa-k . 

Ha csak szivvel és észszeriben fel nem twtra.: 
használni, amire rnegtanitották. 

!fiu kartársnőnk nem csak 'az o:yoj,~~~:~~·· 
elkészítéséhez ér t, nern csu:pán a régi 

fásokhoz. Sokkal többhöz. Az öreg patiká1ius 
hninW-rosan rájön, hogy a lánya berendezkewrk 
· labor·atáriumban és egyre kisebb !Csornagban 

érkezik a pesti r ende!és. öreg kaJ.tár sunkban 
r-égi emlékek ébredezne~ (Mágócsi-Dietz ~s 
Wi11kler professzorok), es raJta kapJa magat, 
hogy figyel és tat~ulctanul a lányától .. 

AZ öREG ORVOS 
Neki ugyan Járnak az or1!osi szaklapok; 

1nég a külföldiek közii.l w, igy frgyelemrrvel 
tudja ki.;&rn:i az orvostudomány Jeilődését 
Mégis .. .. 
· Mégis e? " .fiatal l-·im1, a rnaoa lelkes trt

,/ií,<át>al, valami i!Lfat höz "' faluba FTWs leve
Maidnem azt rnondfl~cm: egészséget Leg

alább is az egés.zséges tudás még alig hitelesi
tett biztonságát. 

A'z or-vos is figyel, kérdez és tanul. Nern 
' szégyenli. Ugyanigy tanulhatna az öreg pait-

kár-ius egy . fiatal or-vostól.. · 
Egy öreg orvos nwsélte egyszer, hogy 

rniér t nent sze r ettélc ők rnár az egyetemen a 
gyógyszerésze/tet. Miért irigyelték és mégw, 
niiert nézték le őket? 

Ez régen lehetett, de még ma l;em elkép
-zelhetetlen .. 

Azért, Imer-t többnyire csak azok mentek 
a gyógyszerészi pályára, a/cikr e az apJuk pati
káia várt, vagy volt jJénzük, összeköttetésük, 
hogy 'inkább előbb, nnint utóbb, patikához jut
nak. Ezek az egyetemen jól éltek, de nnnál ke

... -.. ~>es-irbbet tanultak Bár az is előfordult; hogy 
valakit csak a hivatásszeretet hozott erre a 

B elÖlüle kerültek ki aztán az örök 
rrnunkavállaiók, vagy a tudósok 

OrvG;mak ellenben többnyire az ment .. 
A ~öbb :t tudiuk rr..ár. Sok volt közdttük a sw· 

jiu .. Ores zsebbel, \3hesen tamtltak. Éjsza
át. Mig a gyógysze;-éssek másként éjsza-

'kázfxlk i 

Azután falura ker ül rt jwtnl on•os, ahol 
folytatódik az egyetemi .iáték !4 auóguszerén, 
bármilyen szegény vetn egy kis ház.a, t alá 11 

lova is, gyümölcsöse, méhese, maiarsága V-a-
dászrk .. Bora a pincében. · 

A ,fiatal or110S szegény A gyógyszeresz 
·régi butauti lekerülnek a rpad!ásról Gyakran 
meghivják ebé-lire, bor-ra, feketér-e A gyógy .. 
8zerész mester sége megköveteli, hogy tc faltisi 

· élet rninden kellékével ellássa magát Az or
azonban .. 
Az orvos azonban csak a:d látja. hogy 

folytatódik d!z egyetemi élet Eszébe se ju~ 
hogy a patikus esetleg évtizedeken at dolgo
zott a tár·a nwllett és nem ~·olt pihenőie, sza
bodsá.ga K ulture"letet is csak akkor kezdett él
ni, arnikor egy 'rossz rézlábMt leástak a földbe 

ahhoz forrasztották a kristólyos r·ádió föld-

KATICA' KöRüLNÉZ 
, a fcduban .tis megismerkedik a uéppeZ. ör
vend, hogy annyi jó_, dolgos ember földet ka
pott Eleinte csak néhányszáz négyszögölön 
gyógynövényterrneléssel kwérleiezik. Ha bev.á .. 
tik,' rárnennek néhány holdra. A termést előre 
lekötik Katica a tala,1vizsgd..lathoz is ért .. Pon
tosan rnegmondia.: ntit vessenek, /wgy arathas-
sanak is.. · 

Azután valaki hirtelen megbetegszik, 'Yi'ULJd 
annak a testvére, az ajrja, A víz Katica már 
ott van a kutnál .. :vwzi a vizpróbát a laborató-
riumba. A kutat lezárják.. Vizsgálat Mire ki .. 
jön a tiszti orvos, Kativa már eléje tggzi a vizs. 
gá!at eredményét .. 

Ka-tica felfedezi a kulturhrizat. Előadaso .. 
'icat tart az egészsé,q megóvásáróZ Valaki köz
beszól. 

- Ha 'annyira ügyeliink ?nagunkra, a kis .. 
asszony rniből veszi a kelengyéiét? 

Katica elpiml, de /w tár oz ottan iVálaszol: 
- A'z ember egészségével nen1 lehet üzér·-· 

kedni Eljön az idő, nern is olyan soká, antikor 
az oTvos nem kér· pénzt Vis az or·vosság sem 'ke. 
r·iil péuzbe. 

Az ernberek felnézrwk Katícára és ~ajta 
fele,itik a szemüket.. · 

Egyszer egy család :gornbátói megbeteg•e .. 
dett. Katica egy uapig járta az asszonyokka..l 
és a gyer ekekkel az erdőt, esií után és unegtrx
nitotta.. ő/cet.: melyik az ehető, rneZyik a rnérges 
gornba, 

A la.bomtóriunwt meghosszabbítják. Ka
ticához há-rom rnegye gyógyszerészei j'árnak 
tanácsért.. Ungváry kartársunk egyre többét 
foglalkozik a rnéhesével és a gyüntö[csjáívaJ... 

B.öZJATÉK 

Le.7ön egy fiatal pesti orvos, az öreg dok
tor rokona Azt ?nondja, hogy egyre kisebb a 
magánpraxis a városokban. Miuden dolgozó, 

Forgalombo hona c; 

Hygienikus Gülliiáruk 
Eladási Klt 

Budapest, VS,, Jókai-tér 1 O, 
Te!P.fon - 123-345 



ta[!]a talamel.yzk Cif'Jletnek KMicától meg· 
kérdi. . 

- ·H e/yes-e, lwyy ·nwgz'k éppen akko1 
aktu;ák iL mi terill.eLünk felé kiszélesíteni OJ 

gyógyszerészi müködést, . ;arnikm magunk sern 
tudjuk, riwr 1•e tá.iékozód.7unk? 

· - E.z ne1n a nwguk és nem a mí terüle
tünk-·- telelt·e Katica- e.z a nu"gyar:· fközegész
ségügy közös ut.ia Itt nincs helye vetélk!edés,. 
nek. .. A 1nagunk módján, rnaguk <is; nú iS_, h~~~-:
nálni akar11nk a népnek E.gymas munka,Jat 
könn?Jitjük mev ha a 11épen segítünk 

APA E;S LEA.NYA 

Eltelt eay év, mióta Katica haza]ött Ifju 
kartát snónk calc. ac.etylosalicylicurnot csinál a 
laboratóriumbcin.. Az öreg nézi a lányát, nézi 
és felsólm.it . . 

-, H át igen Ti vagytok, ti lesztek az igaz1 
gyógyszerészek.. Níi, ha téged nézlek,. csak af
féle félmnberek lettünk · Csak ugy e!wdultunk 
és féluton megálltunk. 

Katicet abbahagyja a rnunlcát,. odamegy az 
apjához, a karJába fün a karját, igy beszélget· 
nek tovább 

~ Nincs 'Íga,zad, édesapám M ert ti jobb 
qyakorló gyó'gyszerészek voltatok 
. - M ond} uk, az első héten, a diplom:ink 
megszerzé'e után. Rajtam bizonyára. ne;n fo
ooil volna Jei. a sert'(~sfügyökér De ~ nwsodtM 
,;§s "' harmadik héten és tovább, egy egész !ile· 
ben át .... ,. · 

- N o, ne ilyen kesertien 
-· Nem, Kat/ca. ez az i,qazság :Megkaptula 

a .diplmnánkat és magunkra rnaradtunk , Tul
uyorsan be iceilett áUnunk az élet taposomal
nuiba 

·- A luvatisodnctk éltél és élsz rna l.s 
-- Az én hivatáson" rna má1 a te Iloezedben 

1:an. Egy é•'e figyelem a. munkádat A tpatikán 
belül és a patikán kivül.. Elemte azt hrttem, 
hogy nnndent eitanui.hatok tőled, <'Lztán lemona. 
tam róla. Minek? Maid be megcsinálod a ma· 
gatole dolgát . 

- Együtt édesapám, csctk együtt . 
- Ki[ulok, Zemar·adok 
- lviwid én viszlek n"agamrnal . 
~ Minek nektek a mult? 
-Ez nemcsak a te rnultad, nem csak a tié· 

tek. Ez az egész magyar gyógysrerészet multja 
Hogy ujrendszerü gyógyszerészeket nev·elie
'11ek, ahhoz az kellett :hogy a régi ?'endsze.Jü 
gyógyszerészek rájö}Wnek arra, amire te rá~ 
jöttéL a gyógyszelész •uj és teliesebb 'hivatá
.sám . A~r1int be rnondtad a rnultkor .: s o
kat 'kell tantclni, ha használ
ni akarunk 
üZENET 

' Nem, kedves Békés István kartár·sarn, ez 
nern beleszólás ebbe a rentekbe készült müsor
szárnba. Loehet hogy kissé kiilönös a forma 
De igy akartani ;m.egvilágitani, talán rnkább le
leplezni céljainkat. 

Hiszen nem is egészen azt 
amí van. Kissé elkalandozt(J1n. És 
mással is 11wg-esik, ki a /ú:vatását sz er eti.: 
nyilt elöttem a jövő .. . 

Val6jában inkább tcsak nwgúnkrál ir·tarn. : 
magunkno,/c.. De talán Békés István, ennek 
élni é3 hatni akaró V!zakntának a lelkét is 
érzi belőle ÉS ha az elkövetkező hetekbén 
csilingel az ,,Ar.any Angyal" . · Béké, •. ? 

Istvánnak, a "vidék általános ke.r el;ztrru:ts;;eté 
rnellett rni is -eszébe jutunk M er t ahom~a,,(: 
Ungváry kartársunk szájába adja M: irá; 
lett a Vidék . , Valóban más lett De a "~=w" 
gyógyszerész, a törp~:gyógyszertár.ak élete 
megváltozott .. g.nol maJd legkozeLebb. 

Hivatalos cáfolat 
az államasitási hirekre · 

"Egyesül;oibünkhöz. tömegesem 
kartársak szóban és irásban felviláJ~:ositá.sérot 
gyógyszertáx,ak áJ]amositásával 
elterje<llt hirek hlt.eie~SSége f,eJól Olyan 
liatus tényekről is se~ere,ztünk tudbmást, 
egyes kartársainkalt köz•egészs~gügyi hi·,, ratásr1k< 
teljesítésében ez1Eik a hirek nagymértékben 
folyásották. Miután egyesüjetünk e[tsőrendü 
t€lessége, hCYgy a gy6gy;sze!HJ1J.á~ás · 
t>ágát minden körülmény€& között 
ezen körü~ményt a Népjóléti Minis,zte" 
donrására hoztuk Felhatalmazást kaptunik 
nak közlésére hogy a népj6lé1ti kormányzat 
vatales áil.'liá,sponiját a most elkészült 
zeljövőben parlament elé kerülő I!VÓJ!:YG''""résll) 
t'iirvényj8JVas!at foglali-a magába, 
t-1lapve,tő jntézkedBse:Jt n1,ár minden k.ani:lárs 
mer i A kormány ez,időszerint 

:nem fogla11mzik és a köze]jövcőben 
foglalkozni a gyógyszertáraik áJl,an1o1>it>í.sá.nal{ 
kéT désével lVIindezek alarpj á,n fe1hivj uk 
sainkat, hogy az ellenőrizhet€1tlm fan ásbói ~lill'""'"· 
mazó, nlinden hiJte]e,sség~et nélkü~öző hirek 
lett térjeneik nap.rrendre és folyta•;;sák 
kü munkájukat abban a s.:ellemben, 
tölük a awrmányzat éS az egész or:szoíg 

Teljes szövegével közöljük a:z Or·sz:í!g·os.· .. 
Gyógy 3zerész Egyesülell f$lterjesztését, m<:í!Y'e;t> 
Vikol Mlamtitkár aláirásával hitelesitett 
a lapZ!á,rtakm ié r kez.ett közleményt annál 
gyabb örömmel adjuk le, mert 
mo&tani számának egy SZ€rlkesztői üzell. etéiben 
- már ugyamilyen ér1belem\:1en próbáltuk 
cáfoln i a felelőtlen hireket" 
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· ti(jllefeFtt ! 
Szerkesztőségünk és Kiadóhivatalunk uj cime: 

' . 

Budapest, IV., Veres Pálnémutca 33, I. em. L 
Fogadó-órák: délután 3-6 ór·áig. 

Tanár-diák együttntüködés 
Tanár-, diák-együttmüködés, ez a 'téma ve

nálunk, gyógyszeTészeknél ujra .§3 ujr.~ 
\ j'<,Jsz•im:-e. Márciusi ünnepségünkön hangzott el 

mint nyilvános állá.sfogQalás: ,.,A hala· 
tanárok és a haladó sz.el~emü 

diákok szO'r os együttmüködésér e van szükség.u 
Ennek jegyében indultak meg a külörrböző 
megbeszélések tanárainkka.J és uj r a nyilvá;nos~ 

elé ikerült a kérdés a T. T. M. mulrbhetr. 
"11am.uo gyülésén A gyógysZ€r és·zképzés mos·-
tani r-endJ~r ének hibáiról beszéltünk és ezntta) 

oldaláról" hangzott el az 
szükség·essége, konkrét formá

Megiliivást kaptunk a GyógysZ€rész
Állandó Karkö~i Bizottságának ülésére .. 

Erre a,z ülésr•e ö.sszegyüitöttük a hal'lgató
kiván1Ságait, évfolvamgyüléseken be·s.zéltük 

:meg az aktuális ;problémákat és ujra tfelvencert. 
Jük a T T M )lvü\iii.sen nagy lelkesedéss·el fogn. 
dotlt indítványokat 

Vo1hk k-ezdetben nézeteltérések, formai 
. Az ülésre nem· kapott meghivá·s:t 
a !teljes tanári kar 'és felmerültek olyan vélec 
mények. hogy ez csak a[bizottság, all1iely .a 
Kmközi Bizottreág elé terjeszti az ifjuság kr
vállSágait Vollt olyan megnyilvánulás is. amely 

· "''''"'~ az albi!zottságn:3k évente e~vszer •történő 
indítványozta A kialakul:t vitá
ti.sztá,z,ód!tak az áillásopontok éS a 

több'sége a mi elképzelé~eink 
tftlgJ.alt állást 

Leszögeztük a.zt,. htlgy mi ,3 Karközi B i. 
~ottság ülésér•e kaptunk me·<rhivást és nem 12gy 
1határozatképtrJ!en .al'bizöttság :ülésére Dluzóri
kussá válna '2-Z együttmüköctrés.. ha nem !ehe
tünk ott a határozat meghozatalámáJ. 

Leszögeztük wz,t, hogy az egyetem autono. 
miáj a nem vonwtkozhat e2ak a pr ofesszorátÚs
ra, haMm az öss,zegyetemre: a tanszemélyz·etre 
'és a diákeág.r a is lkell, hogy vonatkozzék és ha 
fcnto:s kérdések:h,ur rólunk .határoznak, de néJ. 
külünk ez a mult rendszer csökevénye, olyan 
maradvány, aA11Í tl dem~okrácia szellemével ne1n 
legyeztethető öss2Je és •el !keJ,l tünnie ogyete
münkvőL 

A vita folyamán sikerült kialakítani az 
egv•üttmiiködésnek kwdettől fogva han.gsulyo 
zott szel~emét és enn<Jk jeg:l"ében zf..rult az ülés 
Az ef[yes tárgyaknáJ feliVelett átalaldtások 
szükségességét az .jJ,letö nrofesszor'ok iis elis
merték és ki je] en tették, hogy törekvéseik tel
i es mértékben megegyeznek az ifjuságévmi 
1\1egállapodtunk •lbban, hogy a legközelebbi 
iiJ'é:sen a Karközi Biz.otúság beljes pl'énuma előtt 
fogjuk megtárgyalni az ügyeket Ez feljogosit 
bennünkpt arra a Teménvre. hogy 0ökkenés
mentes f<özös munka következik míndannviunk 
iavár-a és h''sszük hogy elC:bbre intottunk ?gy 
l 5póssel a népi demokrácia egyetemének ki alla 
ldtiEába,r1 Példát mutatv.1 a többi karolm1k i~ 
a talliár-diák együttmüködÉl> megvaJósitására 

BR.EDE/R GYöRGY 

Sedyletta tabletta 
30xt.Ol5 
Szabadon rendelhető: OTI - MABT 
MÁV - Sa:asa - DobiJi stb. 
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Tanulj tibbet - hazádat épited l 
- Vizsolyi Endre felszólalása -

A tanulókörök az első három édolyamban alakuL 
tal\ meg. cA.z elsőévesek számára: növén~rtani, kémiai és 
fizikai1 a másodévesek f5ZátÍ1Jára Szezv€s kémiai és kvan.. 
tit-átiv analiÚii<\Í, a hann~dé~e:Sek számára gyÓg;\Szei
iSmeret.i1 gyóg~s~erészi kémiai és recepturai itanulóki)rök 
alakultak, Az elsőélesek növénytani ~s fizikai tanuló
köre kivételével a többi 1tanulókörben a munlm már 
megindult Egy_egy tanulókörre az elsőéveseli 30-iO 
százaléka, a másodéveseli -40-45 százaléka és a har
madéves~k 90~100 százaléka !jelentkezett, A jelentke_ 
zés azonban nem elég, mert a tanulókörökben valóban 
líőzr-emüködök száma az elsőéves1;kneli 20 százalékát, a 
másodévesek11ek 60 százalékát teszi Iri a jelentkezés ará_ 
nyához mért~n. 

A Iétszámot 11'1 )::H'l;:élynek tat tjul{ és azt szeretnóK, 
ha mindenki eljönne és \ eliink egJ ütt. közös<>n t.a.nuhNl; 
Két:SégteL>n azonban az is, h-og]' ez esetben nem tudnánk 
en nJ ire részletesen és magru; 'szinvona.Ion foglalkQzni ~z 
egyeo;; ImUga.tókkal1 mint ahogy ez mosi a t'anulóköti 
pi axisban kialalmlóban van. Egéc;z·f:n bizonyosak va
gyunk abba11; hogy mindazok, akik intenziven /résztvesz_, 
nek a tanulóköli munkában, a szigorlatokon _Ime-g fog_ 
ják nutatni, hog,\ milyen értékes és nagyjelentőségü 
munkát ·végziink A szigorlatokon mind'annyian ott Je_ 
r;ztínk és meg fogjuk látni. hogy milyen hibákat követ. 
tünl;: el, w.ik a javitani Yaiók és a köveUmzö éYben mL 
lyen vált-ozást kell. leszközölnü":k De a sz:gorla~k nyiL 
várrossága ncmcsal;: !megengedi, hanem }{Ötelességünld;:é 
is te-s ú, hogy ott legyünk, mert eg) -részt a sz.igorlato7 

kon rendldvül sokat' ],ehet 'tanulni, másrészt 'ped=g álta
lános képet adhatunit maguknak az' elért f'IedménJ-ek .. 
Iől és a kiki.ir-zöbölendő lmulasztásoJuól · 

_\ három élfolyarmlm.n aktivan müködő és homoly 
inunká1 kifejtő 70-80 hallgató \13zigorJcitáéit, magasabb 
képzettségéért és nagyobb szaktudásáért kezességet vál_ 
lalunk mégis szeretnŐ1\ azt, hogy mindaz·ok, akih: má1· 
je]entkeztt'k, vagy jelent}\ezni akarna];: a TTM-ba, szitL 
tén a, legkomob abban lennék a dolgot. és ezzel \hozzá_ 

.iáriilnánaii a mi münkánk eredményességéhez .. Az ~ol
na a !HP-gfeleJő. ha a ha}t!!atÓság se.l:(tségével egy olyan 
fo1)-amatot tudnánit létrehozn;, amely nem t·everzibilts 
- vagY~s eg) irányban le?.ajló folyamat ·- és amely
ll!'k eredményf',k~nt aí': eg-ész hallgatóság szinvona1a. 
emelkedne 

Taveink is vannal\ a hövet.kezö évi tanulóköröl\kel 
lolpC.solathan A lhrtel·ogén haJlgatóság liö?:lelitöleg ho
mugéiJ csoportositása A professzorok a ·he-Verogén ö~z

.sz(tÉtJ:lü haHgatóság e.~Y bizon,\OS átlagához beSzélnek. 
Eg:n'sel;: !értik, mások jegyz:k, megint: má~ok nem fi
gyrPJ;:. m•g egyesek az órára el sem jiirnak. Mi a h
nulókörö)\hen tdndenkinek a trie-gfelelő :adagban -és mó .. 
don adjuk b~: a tanan)-a,got, Azonban egJesek azzal a 
kéréssei ,fordultak hozzánk hogy ne tartsuk ·magas 
szin'\onalon a tanulákör'Ö'l;:et miv, mások, a jobbak, ép
pen ezt a 1i'l.imonalat lrkarják t-~ntani, sőt {'melni A. 
tanulóköti tSG"PGrtokat ennel~ kö\etke~tében a jövőben 
esetleg lll.":Y fogják beosztani:. 1'hogy egy-egy tanulókör·h~ 
köiülhdül azonos szinvonalu hall2'3.tók k?rüljenek Ez_ 
zel azt akar juk el~rn-:, hog~ a- felnőtt gyógy.S7kr-adag ,. 

meg ne ártson a még gJ·erme~ek1 és 
g;5en kén:ytelen gJermekdozist lenni,, 
'·ésbbé hatásus vagy hatástalan 

A szakl{ör sziik keretekben, azonban_ rendkivül 
t&kes előadásso1·ozat rmegt3.ilf.ás~val indul Tizenkét 
adást terH'.ztünl{, amelynek valóra\·áltása ti_eljeso 1;;~;~~.~ ben meg log történni, mivel nagyrészük már e: 
egyesel;:en pedig az :utolsó ja:~itásoka,t. végzik 
-adá~ok időrendi sanendben a- követk~zó'k~ 

1. Vitaminok kemiája 
2. Horn!!Onok struktún'Ha és hatásmechanizmusa 
3 Fermentunlok 
L Alkaloidáh: felépit.ődése a: növény 

éS az all{aloid-ák kémiája 
5 Szénhidnitol;: - különös tekintettel a 
6 l{auesuk ~s. tmügumi 
7 Száradó- olajok 
8. Chemotherápia 
9 ~·estékek kémiáj,a: 

10 Kon:plex vegyületek t!s a Wemer·-elmélet 
ll l{atalizis 
12. K-t antitat h. OJ' ganilms analízis 
Az egyes előadásoknak Ji·ét-két birálója lesz,. 

ért;ékesebb és egl:éni szakdolgozatOkat publil{álni 
juk. A szakidiri közleménJPk szerkesztését Végh 
ur válla1ta, ameb' megfelelő biztositél{ annak •zi.nvGna·J 
hit, .é.s értéln_•.sségét illetőleg, 

Minden g)'Ógyszerészha.Ilgatónak t>l kell ernte 
normát: 130 pontot, Pont.o71ní azonban cS:al{ azokat 
het, ak';k m>nd aszigorlati eredményben, mind 'Ri tarruJ,;c. 
körökben, vagy szal\körökben, valanr4nt a kari egy.,,u • .; 
letben is szereztek ponto];:at 

SzigorJa.tok átlag ere-dménye: 
kitünő és jeles 

jó 
elégséges 
e]égtelen 

és nem tielent meg 
T'I M s'e' ve z és: 
Tanulóköd v~zetés: 
Sza.J\köri munka: 
Tanulóköd inunka: 
Kari egyesületi munka.: 
Társadalmi munka: 
1\Iefesz Akadémia: 

30 pont 
20 Jl(lnt 
10 Jl(lnt 

5 pont 

10 pGnt 
10 pont 

2-Bpont 
2·- 8 pont 
2-4pont 
2 - 4 pont 

2 pont 
E pontozás lnég ilyen formJában r~em végle-~ 

össze fogjuk hasonlitani a müegy_etem, az orvoskar 
n bölc.sészlmr teljesitményi norináival 

A ponto};: megszerzéséért komoly munkával, 
erőbedobással Lhasznos és (érdemtM harcolni: 

1" Tisztán, vilagosan és átéftve tanulunk 
szigorlati erDdrnénJeink lesznek 

2, GJ-.. H. S E ezentnl könyveket é\•s:,~~~~:~~! 
csak a TTM tagjai számára adhat tki, A D 
vatal a ku1tuszminisztérium ffi a Mefe~z 

ruhasegél)t és ösztöndijakat csak a T'l'l\Lban 
\őli.nel( jn~tat 

3 Oh-an komol) ~li-nzjutalmat - töbh~zer 
- osztunk ki, ·a,inire az e.g)-etenl'en még nem ·volti 
A Íegmagasabb pontszámGt elérő hallgato 100Q 

jUt.almat kap, mig több 500; 20.0 forintos jutalom és l;:b 
20-30 100 fol''ntos Butalom lesz szétosztva " 

4. A magunk életében is h R' s z n á fogjuk 
,·fnni ~m1ak a töb.b !tudásnak-~ nagyobb szakképzetL 
ségnek, amhel önma;g"un:k emelkedünk ki a többiek l;:Ö
zül És eitnel;: méltó jutalmazása lesz A Iwrn;á.nyzat 
~Ige-nis ~negbcc.süli az értelmiséget - s hogy mennJire 
igy van ez, azt mut.atjál{ a Kossuth dijal;: és Kodály 
Zoltánnal\, a Müvészeti Tanács elnö-kének levele a kuL 
tusznti~szterhez, melyben ~.eszögezi, hogy a Magyar 
_Állam még eddig ilyen mérté-kben soh3sem támogatta 
és becs.ül(e a miivészeket ·és tudósokat. A kormányzat
nalí ezen megbecsülése pedig leh.~tö&eget ad, lehetőséget, 
:mindazoknak, al;:iJ{ megérdemlik Amint tu /állam lehe_ 
tő~gei adott a parasZtnak a ;fö-ldreform végreh.:aj'tásá_ 
l21, amt•nnJ·"re megbecsüli (az 'ipari nmnkást és l-étre
hozta -a munk-an;te!_let: biztosit.B.sára a hár·oméves tervet és 
az állanwsiMst" ugyan ug) :a 'ti sz3.motokr a - ak"·k 
most öntodratra ébredt-etek és elkezdtek doÍgozni -
megtezemtí a. népi demokráciánl{ az érvényesülést a 

· tlsztességes munkát és a Hszt~sséges kenyeret ' 

Miridazok azonban, ak.;k !1riég most sem hajlandók 
·dolgozni saját; tudásuk, képzettségük, és felemelkedé
sünl;: erdfikéhen, .azok nem :várhattnal{ és nem is fognak 

· Ju~.-pni semn i támogatást: ha~ánktól i-s demokrác'ánktól 

A hallgatóság és a t.anársegédi lml" köreiben is tvan
: nak -egyesek, akik a TfM_et nem jó szemmel nézil;:, 

ahik "ag,\ .. nf':m akarnak taímlni, vagy ifáj \l.lekik, h~ gy 
ma már közösen. együtt1eSen ing)~'Q tanulhatnak. Ezek 
a T'I M jelentőséRét becsülik le és a kurzusol{J a hivat
koznak, arnelJ a gyÓg,\szerészi karon ig-en le·Jte:!jedt Hát 
nem kérem. Elvi különbség-ek vannak a kettő között: 
mig a TTM mindenld számára lehetővé teszi a 'tanulást, 
:-;Öt támogatja azt és célja az, hogy a leadott •a,nyaggal 
párhuzamosan a háUgatóság a tanulókörben részletesen 
.átbeszélje és tisztázza a fogalmak3\ illetve a jSzakkö
I'Ökben 1ezen fogahnlll!kat: kibővitse, addig a hmzusok 

· nem hozzáfér-hetők mindenki számára !és vademecumai 
- vezérfonalai akarnak lenni ;a tana:nJagnak. A kur·zu_ 
sok e.gy hónap alatt az egész 1anyagotl áhesz:ik, ezért 
é.n ~oggal l;:érdezhefem. mínek akkor az egyet-em és az 
egréves studium" A TTM azonban az egész évi- munkát 
(!gész éven át pa~"allel akada lés fogja kimél,\1iteni azon 
célból, hogy a haligat-ó ne csak átim.enjen a szigorláton, 
hanem fudásban is gazdagodjék Mi leszögeZilik minda
mellett, hog-~· eg-y Jliltapaf,i'g sem tiltakozunk - söt . 
hog,\r akine};: pénze v run és megengedheti magának, azZal 
a g)' ab:ornok, tanársegéd ~e foglalliozzon és ne tünitsa., 
·tunilmr rteki amngyis kevés fizetése van, 

Szabad le,gyen egy pÚ]anatra ~ egáltanolll és Tolsztoj: 
.,Ifjukor regénye<' cimü müvéböl egy-két móndatot: áL 
;-ennem .. Tolsztoj azt{ mOndjiar el, ho)!)' beiratkozott. a 

<bölcsészeti fakulfásta lés fizikusnak készült. EgCsz kü
iöniege.'l-nek, magas szinvonaluna.k, 'rendkiv.Ü.linek \árta 
a piofesszori előadást és csalódott: benn~. Az első !Jad_ 
sorban ült, m 1nden szavát jegyezni kezdt~ 'n tamhri.ak, 

·de késó'bb rájött hogy sok ;hiba és értelmetlenség, \:a~ 
Iamint ismé-tlés is e!öfordul la; profesS-""lOI' ~löadásában: 
ugs:hogy aztán már nem je.gyzett. nem. figyelt, első 

padsot ból, második majd harmadik '\ {>gül utolsó pad_ 
.sm lett - és a nagy iró meghuh.ott a sZig~tlaton 

·.Nem tudol{ ezen dologban arra -az álláspontra hehez_ 
k(>{]ni, hogy esak Tolszto,] a ltibás, ~a~em ltibásak a_ 
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7t.ljef1. ee.s.~ a. s~ak.s.~ee:
verzet u? .s.rz,ékt..á-~a 

}noíesszorcr)\: js, Közösen hibásak vagyunk és közösen 
felelőstili: 'agJunl;: hibáinkért 

Talán ragadjunk ki néhány igen fontos és jelentő .. 
si-gtel,ies kérdést, me1Jnek racionális és k'adikális meg_ 
iOldásáV"al rendkhilli 'erednl'{ényeket érhetünk el 

A ,-áJtozott l\övetelmények iés a tudomány \na-gy 
fejlőde~ével párhuzamot _kell tartanun]{, s nem ~árha

turr~ ujabb reform tnegjelenésér-e éveldg, hanem sür·gö_ 
sen cselekedniiJJ.k kelL A vitam.:nokkal és hormonok.kaa, 
antibiotikumokkal és üzemtannal meg lmll ismer'ked_ 
nünk s ha másképJl nem lehet, k ö t ·e l e z ö k o L 
l é g i u m o k leg-yenek a negyedévesek ~zámára, 
me}J. et megbizott 'előadók tart6nának, 

Rá heli mutatnunlf a növén,\tani és gyógyszeris_ 
inereti oktatás szükséges !átalalritására... Foglallwzzw1k 
azz:a.J is pl hog_yan keletkezik az a-lkaloida a növényi 
testben, mil~en hatásai vanna!;: és lehetnek az anya~ö
'"ényrc, hog)'·an tudjuk izolální, mi módon lehetne az 
alkaloida tartalmat optimális~·a növelni, hogy lehet 
miluoszublo:áció'val 'agy mik1 okén-iia-i uton kimutatini 
a hatóaDJ agokat. Ehelyett !>edig hagyjuk el a ma má; 
kihalt, vagy csak t:l'ópusokon honos, nálunl;: nem hasz_ 
nált sok felesleges n Ö\ én} t ~-~ drogo t, A ·növénytani és 
gJ ógyszeiismereti t11ntár gJ ak .igy <sokkal éidek-esebbé, 
tartalma,sahh~í és modernebbek~ '\álnának és ~ui sokkal 
nagyobb sze-1 etettel érdeki.ödné-nk irántuk Mi hisszük, 
hog-y az itt idr-nlé\ő profess~or mak n:regértik a t'mnubti 
\ág·, b ifjusá;; ké1ését, mert mi ezáltal i~ többet. és job .. 
~<Ji akin nnli: t:lnulni minl}sfgi f.-s mf'nnyiségi szemponL 
ból. 

Szeretnénh, ha a másodévesek számára, az o.tga .. 
-nikus laboratónn:n_ óraszámát felemelné·k és a labora.. 
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tóriumnak sokhJa-l komolyabb nüvoltát kihangsul~'oznák,. 
'alamint az elméleti .anyag és ~ gyako-rl;tt'i anJ ag gon_ 
doS!ltbb feldolgozását a heti 2-·3 ór.ás szemináriumnak 
kötelező hallgatását irnák elő 

Mi azon vagyunk, hog~ jobhan és többet' tanuljun!i; 
l1og;\"· fanulmányi eredményeinket (~s szakkéinettségünk 
szh, vonalát e!llelji.ik és hog."· a professzotl karr-al együt"t_ 
JHüliödést hozzunk léhe, azonban ~ professzorátus;_ 
Önök is tcg)·ék meg a közeledő lépést~ hivják n-~~g -a 
T'I M kari , ez-etőséget n liad\özi bizottság üléseire, hogy 
saját sorsunkba beleszóljunk és hogy a probl;-émáinkat 
liÖZÖs nevezőre hon a, megoldjuk T. Professzorát-us! 
önök jól tudják, hogy a mi ké,!'éseink helyesek, - old
i<ik meg és hajtsák végre lazokat liésed~lem nélkül És 
az öntudatra ébredt hallgatóság, az önök tiámogatásá
val és segitségévei \'1alóban értékes, komol;\-· szak1{ép_ 
zet:tségü, magas szinvonalu értelmiségi dolgozója lesz 
népi demokráciánknak 

A Tanuli Többet Mozgalom gyógyszm·ész 
kari Bizottságanak és Tanácsadó Testületének 
tagjai: 

A /oari Bizottság tagiái: 

Elnök: Schwimmer Endre 
Szervező é:s titkir: Talbán Egon 
Nyilvámtartó: Szoszits Hona 
Oktatási vezető: Vizsolyi Endre 
Elméleti megbizott: Gyarmati László 
Sz.akkör i titkár : Le i dl Ida 
'fanulóköri titkár: Székely Éva. 
A Tanácsa.dó' Testület tagjai: 
Babusik Fer·en.c, a Budapes1ti Gy6gyszer:ész,.. 

\;estület ig~az.gatojn 
Cs'pke Zoltán dr egyetemi rk. tamir 
Endrői Pál egyetsm tanársegéd 
Erdey-Gruz Tibor dr. egy;etemi ~:anár 
Fr-itz Gusztáv dr. egyete1mi rk. ta-nár 
Gerő l\l(ilklós gyógyszerész 
Halmai János dr .. egye.t:emi magántmár 
Hantos László dr ig}"Ógyszerész 
Harangi SándoT ,gyógyszerész 
Hartmann TivadaT gyógyszerész 
Hatvany Béla min taná"'sos 
Kégl László dr ec:vetemi adjunktus 
Ke:dv:essy rryöl gy -dr" egyet€1m.1 TI1avántan.á.r 
Ke1nény Györg;v dr. rvegyé.szn1éi"-nök 
Kovács László dr egyetemi tanán;eg·éd 
Ligeti Feren.c gyógyszer~ész 
Lipták PáJ dr egyetemi tanár , 
Lnso111czv Györgv dl' .. , ~R Gyoja igazgatója 
Molnár Albert dr egyetemi taná,rsegéd 
\fO?sonyi Sándor dx egyetemi tanáT 
Mödl'nger Gusz~áv dr .. egyetemi rk tanár 
Némedy Imre dr egyetemi magánt2.nár 

Pongor Gábor dr. egyelteani tanársegéd 
Rózsa Pál dr OKI f6gyógysZJ8irész 
Sárkány Sánclor dr egyetemi tanár 
Sch u lek Elemér dr .. egyetemi tanár 
Spergely Béla gyógyszerész 
Soéke1v .Jenő gyógysZierész lapszerkesztő 
Széki Tibo·r dr .. egyetemi tanár . 
SZitr ókay Kálmán dr. egyetemi nuigántanár 
'I ur i Pál dr egyetemi tanársegéd 
Végh Antal dr intézeti tanár 
Vitéz István dr egyetemi magánhnár 

Oti- Ma b i munkaközösség 
En'Öl a Iészh:;ges ;munkaközösség.rö~ a 

Mabi egy hi\atalrrs orgánuma ezt :közli: 
Az intézet törekvése az, ho'gy a jobbá te Ú 

betegJelJá,tást minél közlelebb vigye a dolgozók
hoz. az Intézet elhatá,rczta egyfelől a rffil<1eilcő
intézet decentral'z~lását. másfelől a r€ord. int 
betegellátás megreformáM,sát 

A decentlalizá:lás \tern1észet("sen C:2'a:{ peri
feriális r endelőintézetek feiá!litás8val vo lm · 
tökéleteslen elérhető .. Elbben akrudályoz:za az ilr. 
téz;etet az anvagiak hhi,nya. de 'e1lenke--zcr:ék .~n
nek keresztülvitele az egészségügyi kormány. 
zabrak azzal a helyes törekvésével is, amely a" 
e,gvsé~es fánadalc-mbiztcsibíst tüzte ki felada
táuL E:zért "' intézeit minokét 10él é:rdekében: 
decenti alizál f.s, tá1 sad:a~ombizto.s:\f:,{i.S'i egys·ége
sirtés -- azt n kézenfe!"ő mego'dást válasz-
totta, hogy munkaközö,s,oégre 1lép az OTI egyes 
Tende~löintézeteivel ,o[yképneUJ. hogy ~z OTT a~ 
aláiYb megneveze:tt rendelőintéz,eteiben saját lor
VOElahal ellátja az: Intéz•et hiztDsi1tottainak é:;; 
ezeik jogosuoJ családtagjain:ak s:zükség· .czerinti 
·f<zako.rvos.-t viz,sqálatát. iliTetW"e szükséig sz•erintr\ 
S?'i:i.kc:rvmsi ellátását 

Ebből a célból megál!ancdolit az OTI-val, 
hogy 1048. május l-től a Vi:ocgrádi.utcai, .a 
Kal);$snka_; Ps a P.ester?,<:·léreti r:Eildi:?Wi,nté·z:e_, 
tPjt ~:q;rk b?lics p,8Ivez1etÁv8l az In:i-,fi]:et b'i:zt~"~
sitottai és jogo:sult csa.Jádtagja;k v'nielkezésé-
r-e bocsátj a 

Hirdetőink szives figyelmébe: 
Hirdflotési dl.iaiDk B48 május 
1/8 oldal m-·:cgt len'ésenk&lt' 
1/4 oldal 
1/2 oldal 
1/1 oldal 
Apróhirde~és 3 :-:Oiig 
A 1s:ötésbPn Jévő 1111 d~~ése:Jrre a 

nat.koznak 

1-~..ől n következők! 
125- Forint 
200- Forint 
13\60 .- For int 
'fOO- Forint: 

50 - For:iút; 
fenti árak nem VO-

·-·-------------·----------------------. 
OBE~LANDER GYULA 
Budapest, VII, N~:~gyattdi S:zal:u;;utca 3'11. 

Telefon : 212·733, 

ayóq~J<:~.~ Pr tári é.;; loborofóriumi 

felszerelési cikkeket szállít, 
Compra fabieffasaitológép cis le· 
párlókészülékek gyártás alatt. 
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a s;;egedi egyete.ni haagatókat és ttz őket kisérő dr, No v á k István egyet. m. taná>t Buda
pesten Vasárnap délután u z Egyete.ni Gyógyszerészi Intéz·etben megtÚtént a lbaráti összéis· 
;11wrked~s - J!•esti egY_etemi taridr_aink és !L di4kság telJes Jészvételci'el És mert sok voU a Uny 
és leeves ~ feJ/!, 1ne.q, egy~te11F ~n~;arnk z.s •n•e.?tánc_oUattdk szegedi íf.iu Tc'ollégináinkat. 
Ilyen c~alr:d;a.s egyuttlet utan - hetfon 1 eg gel m-ar eltndnlt-ak a szegediek a Chinoin-gyár· 
1negtekmtesm· e. 

Szakmunkás-tanfolyam 
Minden ~el arra mutat, hogy 11úr:e e so-

1·ok 1negjelennek, rnár a N é p j ó' l é t i · M i-
11f i s ~ t é 1' i 'U rn T ,e n d e l e t e fi-~ meg
.erősiti a szak1nunkás-tanfolyfím ha.ladéktalan 
meginditását ]!Jzzel közel lcétéves kiizdelmün/o 

. :irdott ei a b·eteljesülésig, 

Nern s~abad e na.ay vimnány mellett szó 
nélkül elmennünk M ost 1nár bev•aUhatiuk.. 
hogy a gyógyszer !41' i sza/c?nun/oás.ki.képzést ~gen 
Mkan minden erejükkel és befOlyásukkal mea 
akarták akadál1JOZ1Ú. !Azt kérdezték: 1minek 
ennaTc a laborámnak é.s technikának még leü-

·. lön Joi kép zé' is azon kivül. a.mit la gyá gyszer
tárb·an u_q11is 1negtanulnak? . Mi erre nem 
felelhettünk mást, csak annyit: lné1JÍ demokrá. 
tiánk minden n1unkásnak megadia a jogot, 
hogv tanulfon es megfeZelően képezze nvagát 

Azután jött a követ/oező :kérdés: nem fél
. tek, hogy ezek az u~ gl/ógyszertár-1' sza/cmun
ká~ok elsősorban a qyógyszerészek kenyerét 

Jogiák elvenni? . És mi ?ne.aint csak váY.a. 
.ozoltunk erye is· 11incs mea_qondolás !Nmn az 
eg?Jén a fontos hanem !L közösség Ez pedig 
cura kötelez, hoo11 emeljünk fel mindm1kit, ak1: 
emelkedn,: tud és akar U a11an aneg tudiátok.e 
állitani az élet örö/c /e.ilődését? A gyerm:eke.t 

• növésében Mi gyó_qvszerészek maradunk ak
kor is. hCJ 1>/c szakrnun/cások lesznek és f2.inél 
!öbb•et tanulwt/c és itudnak a jeleniegi sea:§iL 

· 'JnW?lcrísok a·nnríJ teljesebb az ös.szhanq kii-zöl
tünk annál iobban megbecsüliüle egymást mi 
gyógyszertári dolgozók 
, Emlékezzünk csak vissza, hogy ~nost, ami: 
/cor a ayóm1szerészi továbbképzé.st az egyetem 
keretében n ira meg iakartnliJ inditaní · · .,nivel 
állifottak le bennünket? Azzal .. hogy 111in•ek 11 

.qyornrszerésznek a továbbképzés Azt is 'sok
na/c ta/JJZták ami van Nem •akarták tekintetbe 
1Je:nni a .Q1JÓ,qysze1 ész felmr'r hetetZenill fontos 
köze.aészségügyi feladatát. Figyelrnen kivül 
haayták hogy a gyÓp?Jszerész, azt b.nút tanult, 
szá.zszorosan 'm:sszaailhcdia és vissza i'.S adia a 
n~p11ek Nem :gondoltak rá, how a qyógysze
resz munkáia emfre in/cább tulnő egy va.gy 

l1mét 

több guógyszertár szúk é7etén és beleolvad tt 
közösség 'érdekeinek védelmébe, a magyar köz
egészségügy terii.letén .. ők nmn azt látták, hogy 
a gyógyszerész tanulni akar, (l hívatását 'akar-
ia gyakorolni és 1w1n cook ana kép-es, hogy 
egy orvosi !Vényt szabályosan ~Ikészits&n 

És most e.Q1/SZB11e szembe találták magu
lcai azzal a követ•elés sei hogy nem ·, sak 1ni, 
gJIÓ.al/SZerészek, nanem fiZ ÖSS.ZCS 01./Óm;szertá
ri dolgozók tanulni, tanulni, tanulni 'nkarna/c 
Felsorakoztak ellenük kicsik és naavok Való
sápos önvédelmi harc foeilődött ki .. :Gyakran 
közelharc ~ az e_qyéni érdek bizt0Rtására Jöt
tek és Wzet kiáltottak. iMinek? Viayázzatokl 
Ha többet fizetiink nekik, mérr cl!ráqább lesz a 
qyógysz.cr . I gen is fönn <ís lenn mutoaat. 
teile a sebeiket, meglobo(Jtatták nyoTnor·uságu
kat, nehogy eo11etlen réteg i:s kiu,qorhasson hz 
iisi szolaasorból. Namron hmnar elfeledték 
hoqy a felszabadulás elsősorban a munká'"ág 
felszabaditésát ,i<ilenti · 

jó lesz ezt b.z -emlékezetükbe 'idézni azok. 
n'lk akik 1JÚ:;8za. akarnak rá,ntani 1e,qu .sz,~tkrn:át, 
csqk nzért, hogu " !gyógyszer észt leszoritsa/o 
arról az utró'l ahová r:égTe eliutott. A Tanul.f 
többet mozq-alom mszános hatóerm:ét rbem le. 
het me.aquenrJiteni azza.l az ui ferde és mealw, .. 
misitott ielszór:al: · 

Tanuli keve"ebbetl 
.. Eliutottunk véme odáz.a, hogy [11JÓ91./SZer

irn"'l '8B.Qédm.unká:=w.ink 1n1:naaz:ok irtkik öt évm1 
át O"Ó(]y.szeTtrfrak:ban mint laboránsole és tech
nikák müködtek. •AQ1f heLihónapos esti tanfo. 
luam s'lr:F,rr;.~ 1el1'égzése után, ihivátaiosrxn i.s el
nyer·hrUk s?cdcmu.nkási képesítésüket Vém1e 
·J!ek:;:tnk is le 'i znek szakrnunM,rsaink. V égr-e 'rttek'ik 
1s m·denws les.-:: nwmnarqdni ezen a pály,án. 
M,ert 'nem a.~ért vándoroltak eddig is, rnert 
nem .sz er ették a on un/oá inkat. hanem mivei hi
ányzott az az elerni munkabiztonság amelr! 
nélkül nem lehet ~s nern is érdemes 'dolgozni. 

ltfun~á.stestvéreún, s-zaktó.T sa im, - 1nost 
a negyedzTe szabad máius el.seién titeket kö
s.sönt'P;?~k. F:s l~a az ünnepi rnenetben nwqasr'(l 
emelruh Zobogonkat. - a mi seqédmunkásaink 
máius; és ö1 ök felszabadulását ís rnegiinne
peliiik (sz.) 

ermosalvan 
c a l c u m t h osulfat- n eke ó 

------~--~~----~· 
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J\Ia, a centenárium évében miuderi mélyebb 
gondohtunk a 100 év elő:tt.i dicső l>zwbadság
harc er~ékéhez tér \'issz•a, J\Iinden nagyobb 
szakmar megmozdulás homlokter ében 1848 áll 
Az~:rban az apróbb hétköznapokon .sem szabad 
er~ ol_ megfele?kezrrünk Uj ab és uj.,bb szálakat 
szavunk hozza Emlékeiket ker esünk, ho·gy egy. 
re szorc.;;abban kapcsoJódjunk össze a multtal 
és. egyre tisztábban .lássuk célkitüzéseinkelt ' 
nep; demokrácia vonalán. Az 1848-as időknek 
lnv;mom enllékét felidézni midőn isrmerteteno 
azon néhány gyóg:yszertár~t, :J111eJve;:k •nnst ü11-· 
nepelhetik cente118riumuka!t. Közlöm. további 
azokat a gyógyszerbárakat melyelwek cime 
18:18 emlékét el1eveniti fel.. Vé~ül felsO'rolmn 
fl1,Jlld'lzckat a J!JnÓQ:y.s:Ziertár a.inkat

1 
aimelve~c 

1848-ban már fennálJt,ak Mellőzöm az 1848-i 
J~l~gyar ~ ~nam vala~nennyi -g:vógyszer~tárának 
feJ.sorolasat MegemliteiY! csupán. hogiV ezek 
sz&ma 560-ra tehető, :közülük az alál:>'b felsnrol
~al:on kivül mé.g 6 van, melyet 100 évvel ezelőt+; 
allrtottak fol 

Bíhar nagybajom 
18!8.. . 

Szelithál omsái, alapitJási évt. 

2. Budapest, V, Wekerle iSándor_u 21. Szüz Már·:a 
Istrn Anyja, 1848 

3. Jánoshalma, Szentléiek, 1847. (1848?) 
4 1\fohács IT. Lajos kiráh·. rt848 
5. Szabadsz.áihís. Isteni GŰndviseÚs, 1847 
6 Tab Igazság, 1849, 
7.. Tárliószele . Sze-ntlélek, 1849 
8 Turi{ e' e. :!\'I agyar korona, 1849 
9. z~·.!"cz, Szent Bernát~ 1849, 

G1jógyszertáraink rnelyelcrwk enne 
két elev•enitik fel: 

l Apostag. Kossuth Lajos .. 1906. 
2, Budapest, ·vl, Bajcsy _Zsilinszlr:r-ut 

1911 

1848 emlé-

29. J{ossuth, 

3 ,, VU. Damjanich-u. 39. Damjanich. 1911 
4. " VJI, Klauzál-tér H Klauzál 1912 
5" " VII Elem€r-u 27. Bc-m 1935. 
6. 01 XIII. Szt. László-ut 74-ja. Petőfi, ,1923. 
7.. Debrecen Piac-u 26. !Kossuth Lajos, 1813 
8, Győrvár Két honvéd, 1936 
9. Magyar·mecSke !Petöfi Sá1.1dor, 1904-

10 Fa pos' ár, Kossuth-tér 4 Kossuth. 188·3 
11 ICskőrö~, Kossuth L _u, 5" Petiifi /Sándor., 1918 
12 Kislmnhalas. Kossuth~u l ~{ossuth Laj_Qs, 1887 
13. Orosháza~ Kossuth L._u" 24 Kos~ut-h Lajos, 

1907 . 
14- Péc.-; Rákúc.zi-ut 2R Petőfi iSándor·. 1923 
15 Rákoslig€·t Nemzeti zás:t1ó. 1910. 
,16, Szolnok, ':Szabadság_ tér () D<imianic-h. 1928 
17 Ujpest; Dó~sa Györg,v-ut 13. Kossuth, 1906 

lS Vészt ö, Kossuth L, _u 50. :Kossuth, 1934 

A 

Gyówszertáraínk, melyelc a .szabadság han; 
ide.ién jennállottak: 

l, Aba.ujszántó, Fehér kigyó, 1812, 
2 .Abony .. Remény, 1824 
3. Adony Megváltó, 1829, 
4 __ Usódabas. Remény, 1839, 
5 Aszód MagJ-ar király, 1835 
0 Baja, Szentháromság~ 1843 (1818 ·~) 

T Baja. üd\·Özitő, 1788" 
8 RaÚ.talórántháza ·Megváltó, 1_838 
9 BalassagJal!nat l\Iag.}ar komna., 1819, 

la Balassagyar.mat, Szentlélek, 1804. 
,11 Bala.tonfüred-fürdő /01:oszlán, 1797 (1791'!) 
12 Bácsalmás Szentlélek, 1835. 
13 Battonya Salvator, 11832" 
14 Bá taszek Szentháromság,-- 1836 
15 Berett.Jóujfalu. Gt Szé.chen;\i István, 1836 

(18261) 

16, Réli:és.. Fehér hattyu, 11821.. • 
17 Békéscsaba.. S<is, 1817 (1812) 
18 Biha~nagybajom, Szentháromság, 1848. 
19 Bonyhád, Arany sas, ,182-Q, 
20, Budafok Szentilélek, ~816 

21. B"udap:st, l !Tárnok-u 22 Yárosi, 1687.. 
22. ,, I. Iüisztina-tér 7 Segitő Már''a, 11815 
23" " Il Fő_u. ~1. Fekete med\·e 1688, 
24. ,, TI. Zsigmond_u. 27. IGránát~lma, 1806. 
25 ,, II Főu 54, Római császár 1793 
26,. " II. Mal'git-·körut 27. Szent István, 1795,. 
27. ,, ITI. Polgár_tiér 7. Magyar ·korona, 176'7 .. 
28 ,, IV., Fel'_enciek_•J:iere 9 Kigyó, 1784, 
29, ,, IV .. VácLutéa l ;Nagy Kristóf, Í791 
30, ,, IV .. Prohászka !Ottokáru" 2 .. Owszlán, 

1794 (1772) 

31 " IV. V áci,.u ·34. Városi, Szentháromság, 

32. 
33, 

34 

l 686: 

,,V_ .József ~4.ttila_u, 7 VJlóhárosi, 1803 
" V József Attila-u. 24. Mag~ar királ), 

1805 

V. "re-ksrle ISándnL 2i ','züz Mária 
Ist:en Anyja '1848 

35 ,, VI Andrássy-ut 1. Nádor, 1831,. 
36 " VJ. Királ)-U. 12: Szentl~lek, 1786 
37 n VI. 'Ieréz-kömt 3. Oktogon, 1786 
38 " VII Ráli:óczLut 110. Meg\ áltó 1828 
39 " VII. Kir á lJ -u 53. Szeut Teré;ia, 18~r1. 
íO. ,, VIII. Baross-u 44 .. Szent Sziv, 1761. 
41, " VIII 1\-Iuzeum_körut 18, Korona 1790. 
42 ,, IX üllöi~ut 39. ~Angyal, 1847 
43 Cece. 1\leg'fál~ó, 1835. 
41 Cegléd, Sza-badság_tér 2. Szentléle-h:, 1807 
-15 C2lldömölk. Boldogságos Szüz l\Iária, 1815. 
40 Csákvát Isteni Gondviselés

1 
1821 

4 i Csenger, Oroszlán, 1825 
lS Csepré-g ';zt-nthátomság, 1824 
4':1 Csongrád (hszágcime,r, 1828 
50 Cso1na ~ősas, 181 '(1820, 1827). 
51 C.5urgó 1\Ieg\áltó, 1847. 
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·52.. Debr-ecen, Vöröshadsereg _ut 50 Arany Angya), 
1670, V. 1680. 

53 ,, Kossuth IL.-·u. 8.. Arany egyszavu, 1772. 
54 ,, Piac-,u, 31 Kigyó, 1812. 
55.. " Piac-u. 26 Kossuth Lajos, 1813. 
56 " Piac_u 4. Magyat kotona, ,1807 (1812) 

. 57 ,, Piac-u 18 .. Megváltó, 1843, 
58 " Piac-u l, N ap, 1802 (1804) 
59 De-r-e.cske. ReménJ ~ 1836 

. 60. Devecsef .. Szentháromság,· 1834 
61 Dunaföld'"ár. Isten an;rja, 1796 
62 Dunavecs-e 1\'Ieg\·áltó, 1834,. 
63 Eger, Knézits_u, 1 Gránátalma., 1728 .. 
6! " Kossuth_u. :2. Kigyó, 1839 .. 
65. ,, Széchenyi-u_ 14 Magy-ar· királ;\·, 17_14. 
66. Esztetgom, Bajcsy-Zsilinszky-u 21.. Fekete sas, 

1727 (.1712) 
67. " Szent Istváit, ,1793 
68, Fadd Szentháromság, il835 
69. Gödöllő. Magyar korona, 1813. 
-70 Gyoma, Isteni Gondvi;elés, ll_831. 
71 Gyöngyös, Mátyás király_u 5. SzüZ Mária 1807 

(1786). 
72 Gyönk Megvált6, 1837 (1836), 
73. Győr, :Kossuth iL.-u .. 20 Aran;\' sas, 1767. 
74.. " H;d--u. 15. _lsten, _szeme, 1829 

( 
75 " Bar-oss-1,1. 24 Magyar korona. 1847. 
76 ,, SzéchenyLu. 12 .. Megváltó,. 1630, 
7'1, ~. B"aross-u. 4. Városi, 1654 
78, Gyula .. Megváltó; 1760. 
79 Hajdub5szönnény Atany sas~ ~828 .. 
80 Hajduhadház. Remény 1847 
8,1, Hajdunúdudvar·, Fekete sas, '1840 
82 Hajdunánás Magya-r· korona-, 1832, 
84. Hat-van Megváltó, it845. 
85. Heves, Me.e:Yecimer, 1829 
86 Hódmezővásárhely, KOssuth-tér 4- Isteni !Gond_ 

viselés, 1839, 
87 ,, Andrássy_ut 9. Szentháromság, 1750 

előtt (1745) 
88 Högyész" Szentháromság, Ü!02 

89 Irsa: Magrar· kir-ály, 18·37 .. 
90 Izsák, Megváltó, 1834. 
91, Jánoshalma., Szentlélek, 1848 v 1847. 
92 Jánosháza. 1\'Iegváltó, 1843. 
93 Jászapáti.. MegváltO, 1832 .. 
94, Jászberény, !Apponyi-tér 22 .Szenthiíromság, 

1791 .. 
95 , Szentlélek, 1829 (1791) .. 
96.. Kalocsa. ~'Iagy'ar Korona., 1792 .. 
9'7 :Kapos\ár·. Fö_u_ [9. Atany oroszlán, 1774. 
98 ,, Kossuth-t.ér 4 Kossuth, 1833 (azelőtt 

Korona.) 
99 Kapuvár. Remény, 1838, 

100, Karád Szentlélek, 1826 (1820) 
!Ol Karcag Magyar korona. 1826 
102 Kecsl{emét. Mátyás kirá1Y, 1821 
J.03.. ,, SzéchenYLu. l, Súmt.hát-ornság, 1740 
104 " Batthyány-u. 7.. SzentÍélek, 1847. , 
105. Kemecse .. :Kigyó, 1847. ., 
106. Resztheh Két ot'OsZlán, 17i5 (1740) 
10'1. l{isJ)él· Szent l mH·, 1832 (1831) 
108,. Riskőrös Ist('ni Gondviselés, 1838 
109 Kiskunfélegyháza. Szentháromság, 1818. 

.110" Kiskunhalas. Isteni Gondviselés, l818 (1814) 

:!43 

Május 1...1 lelvonulásunk 
A Magyar Ma:gánalka.lma•zotta:k Szabad 

Szakszervezete Gyógyszertári Dolgozók Szak
osztálya, a május 1-i felvonuM,'O!ban teljes su-, 
lyával és létszámával vesz részt 

Az a megtisztelteté·s ér Téged, K.ntán;.. 
nőm é.s Kar-társam, hogy megj,ele}lésecl:del, sze
mélyesen is hitet tehetsz az ut helyes•ségéről, 
melyen a népi dem-okrácia halad. · 

Minden szakosztálvi tag ·személyében i•s 
felelős, hogy mun ka tár saival egyült r~s,ztve.. 
gyen Gyülekezés: Hunyadi-tér 8 .. előtt, regge); 
8 ói'alcor. - Pctntos megjelenést - Szakszer
vezeti tagkönyved hozzad magaddaL Abban iga_ 
zoljuk hagy jelen valiflál és ez egyuttal igazo
lás körzetedben is. 

·111 Kisujszállás .. Gólya 11.~27. 

112" Kisvárda.. Arany oroszlán 1818 
113. KöJ'mcnd. Oroszlán, 180.3. 
114. Köszeg Várl\Öl'-U. 37 Magyar király, 1671. 
115 ,, I(hály .. U !3 Szereesen, '1690. 
116, Kunltf~gyes J\'[ag~ar ]{Orona 1827 (1823~ 1824). 
117, Kunszentmárt'on ... Szentháromság. 1792 
118 I{unszentmiJdós tNádor, 1802. 1(1858'?), 
119 Lovasherériy_ Szent I!":tván. 1830 
120, Ma.g~-aróvár. Segitő Mária., 1690 .. 
121 Mak6, S7.échenyi_tér 8, Isten GondviselésJ 1.776 
122 ., Remény, 1846 Késöbb Vá:rosház, jelenleg 

szüneteL 
.123 Man~ali Szentháromság, 11790, 
124 Martomásái' .. Szent Ishán, 1.830 .. 
125. ~Jád. Icinó. 1825. 
126 Máté~zalka .. Ű'J·oszlán, 1-825 
127 Mezöberény, Tste1Ü !Gondviselés '1830 
128. Mezörsát" 1\Iag~m khály. 1829 
129 1\Tezőköve,sd.: 'Üd\·Özitö, 1,831 
130 1\-Iezőtm. Me-gváltó. 1818. 
131 Miskolc. '.\dy ~Endre_lt. 24. Arany sas 1760. 
132 >~ Szabadság-t-ér· 2. Arany szarvas ,1760 

(]676) 
133. .<;zéchenyi_u 33 Kigyó, 1803. 
134 Szé('henyLu '11 l\-Ta~Dar korona. 1819 

(1810) 
135 , Széchenyi-u 78, Omszlán. 1811 
136. Mohács. 'II LajoR király, 1848 
137 Szentháromság, 1795. 
138 Monor, Rzenth'iiromsáK. 1836 
139" Mrh. Se-goitö Szüz :viária, 174-1. 
140 Nag_J atHd Szenf [stván. 1827 
141 Nagyhi:t-iom ·:!\I:l)!Ya.r Jdrá1y. 1840. (1838) 
142 Nagykanizsa 'Feket-e sas, 1730, 
1!3 T gazság 1836. (]830), 
.114 NagyJG'illó Isteni Gondivselés. 1813 
145 Na-J:n hörös_ Merrváltó 1805 
146 Nag-\mal0S" Tst-f'ni Gondliselés. 1835 
1~7, Xémrtlwh ~.nnfhármn,.,ág; 1838 
118 1\':yil'biit-oJ '\Jrunar- Jdr:íly: 1830, 
149 X)il'f•gvh;•7.a \rm1y Ras, 1G1S 

- 1'50, " LutheT-u ::J;, Magyar km on a, 1834 (1832) 
151 Orosháza l\Iegváltó, 1826. 



15~ ónod, Szarvas, 1840 .. v,. 1812, 
,153 Paks Szelltháromság, l1.777. 
154 PáPa, JókaLu 7 .. Gr·ánátalma., 1757. 
155 •t Fó-u.. 8 Városi, Megváltó, 1757 
156,, Poiszt,;, Magyar korona 1810 (1780) 
157, Péeel Megvaltó, '1842 
158. Pécs .. Kossuth L·.-u.. 2 Arany sas, 1788 
•159 ,, SZéchenJi-tér 5, Gránátalma, 1796., 
160 ,~ :Apác~ii-u. l. Szerecsen 1697 
161 Vécsvárad. Szenthároms'ág, 1832. 
162, PiHsvörösvár: Szentháromság, 1841. 
163, Pntnok Feket,, sas, 18~4 
ts.i Rajka. !Jsten szelne, 1827 
165. Rácli:eve. SzentháT·orttság, 1787. 
166 Sajó'sz-entpét.ei: Szer-ecsen, 1810. 
167 Sátospatak \Angyal, !1634:. 
168. Sárvár. Megváltó, 1797 
169" Sátoral,jaujhely. Ma .. gyar· kor·ona, ,1796. 
1'70, Sellye Arany sas, 1843, (1847) 
171 Siklós. Szentlélek, [805 
172. SimontO!'nya.. S7..entlélelr, 1818 
173 Sopron, Szentháromság_f.ér- 2 Anl!yal, 1680. 

174-. " Várkerület, !135. Mau:yar király, 1767 
175 " Ikvahi,cLu. l, Megváltó, 1787. 1(1776) 
.176, " Várkcrület, 30. Ül'oszlán, 1600, 
117. Somksár. Segitő lMária, 18li.: 
178. Sümeg. MegváltO 1760 
179. Szabadszállás Isteni 'Gondviselés, 1847, 
180. Szanras, Szarvas, 1794. 
181 Szeged, Ti!<za IL ... körut 32. is~ni Gondviselés·, 

1812. . 
182 " J{lauzii--tér· 9. /Megváitö, 1713 
183 ,. Szentháromság, 1834 
184.. SzeghaJom Szentháromság, 1843 
185 .Szekszárd Fekete sas, 1756 
186 Szendrö. Isfuni G:ondviSJelés, 1~36 
1.87. Rzentl:':ndte .. Szent-há1omság, 1767: 
188. Szentes, Pt>tőfLu .. 1 ·· Hajnal, 1815, 
189. ,, Kossuth-u .. 12. Megváltó. 1842 
190, Szenlgotthárd lSzent! Tstván, 1826 .. 
191. Szerencs. Isteni Gondvis·elés, 174.1 eMtt 
192 Szécsény. Szentháromság, 1741., 
J93, Székesfehérvá.r, Nádor--u 15. FeJú~.t-e sas, 1746 
194 " Szabadság-ti& 3 Magyar korona, 1784 
195. ,, Szerttháromság, 1806 
196 " Marx_ tér l Szent István 1834 (1843) 
19'7 Szigetvár Mag' ar. kolona, 1808 ' 
198, Sr..ilu~zó ~zentháromság, 1822 , 
199. Sz ir ák Hf'mén:r, 1829 
21)0 Szolno){, R"os.suth_t.éf' 10 Ist·eni Gonddselés, 

1799 
201 Szombathe}J'. Széchenyi-u 6 lsten szeme, i1793 
202 ,. ~h·.eitf·háromSág-tér 9 Szentl.é-Ie.k, 1753; 
?03 T~mási Szent .József, t.l838 
~O! Tarcal Nádor, 1840, 
205 '"r.a.ta. V::hosi, t:l.774 
206 Tálfya Patron3. H.un~atjae 1787 
207 Tápiób:cske. MegváUó, 1827, . 

,,TER LA'' 
Gyógyszerilszek Szövetkezete 

Központi 

208, 
~0 9 
~10. 

211 

21~., 

213. 
214.. 
~15 .. 
216 .. 
217 .. 
~18 

~19 

~20 

~21 

2~~ 

223 
~24 

Tiszafüred Reménység, 1824. 
Tiszalök. Sza-nas, 1846, V; 1847,. 
Tokaj Rákóczi_ tér 3 .. !!rahy korona, 1795 

,, Kossuth Lajos-u 14 .. Megváltó, 1790 
(előtt), 

Tolcsva. Megváltó, 1839 .. 
Tolna, Szenthárornság, 1830 .. 
Tóváros. Meg·;rMtó; '1783. 
Törökszentm;klós, M-egváltó, 1827. 
Tur·kev-e. Mag:rar· korona, 1848 elött 
l.T.jfehértó. Magyar korona,. 1836. 
V á ez. IJ{onstantin_tiér 9.. Gr án8.talma, 1766. 

" Konstantin-tér. lJ 7 Városi Szeutiélek 18.14 _ 
Várpalota Szeilthá!omság. 1813 .. {1818, 1828) " 
Vásárosnamény .. Remény, 1838 v .. 1837 · 
YeszJtrém, Vár_u 2 Aiany oroezlán, "!804 

Rál{óczi-u 8 Fekete sa'j: 179-t (17Ú"). 
Zalaegerszeg, SzéchenyLtér 2. Szentháromság, 

. 1814 .. v ,'[815. 
22~ " Kazinczy_u 9. Szentlé~ek, 1768 
226 Zalaszentgrót, II\.fagJ a~ korona, 1823 (Í 825), 
227 Zsámhék · Magyar koronaj 1825, 

MegjegJzem, :v: 1.945-48-as ~vkönJ v ben Somogy_ 
~zii a1apitási léH 1801, azonbim ugy vélen-r<, ez tévedéSj., 
mert 'a gTÓJ:~Tszel"tára.t 1864-ben, más adat szerin11· 
1860-ban állitották fel 

A fenti adatok közllésévél fel akartam hi"· 
ni a J'i<gv<Clmet az 1848-as ~seményekre .. Mikélnlt 
" fplemolásbol látható. 1egye~ gvógvszert~.rak 
alapii!isi évA 11em tisztázott Felkérr~n 'ezért ol
vas'Ói.nk'at. ho2:v az la;ds:t;~l~ _ h~lve.sbitéséhen. J~
lgyenek s·eo:itségemr e, tové!l:k>á h a valamelv · 
i!VÓgyszertár kimaradt vol11a e. fels<Yrolá~hól, 
akkor ezt 'e1em közil1'111i szi'Vesloedienek Arok 
a o-vc)q:v,Szer:tár aik, ;:JJ11.E'hl'iek most ünne n hk fenn:
/i,lÁ:~mk 100 :Prvfordu~6i.át, Temlélem P?-.zel is. ÖSIZ-

tömést bp.tak .arra, a,ogy ezt méltókéne11 me<r
ünnepeliék és fel'hiviák a J<özönség· figvelimé.f 
an a ho,gv !'vó·<rvs.zertáruk mit 'tett az elmult 
100 ó" alatt a köze1gészségügy lés a magyar nép 
er dek'ében. 

Furunkulusokholl! 

Forti tapasz 

Erényi: Diana -gyogyszertár. 
VII , Somogyi Béla-ut 5. 

iroda, üzem és rendelés felvétel: · 

,yn, KIRÁLY-UTCA 67. l. EMELET 7. 
Telefon: 421 -926 

B U D A P E S T. Steril killszerüzem. Camprimatáll. BetegáloJási cikkek. 

Gyógyszerész-napok 
- Vitaesték az Egyelemen -

Rovatvezető: dr. Turi Pál 

A KUL1'UIM 
a társadalom uj ar c ának kia lakitás(yban döntő 
tényező: ennélfogva általános és szakmai mü
veltségünk fokoz!ÚJIL elsiírendü feladat. A 
g710gysz&résznapok kulturális :célkitüzése egy 
láncszem, amely be/capcsolódik a sZ>ellemi ufiá .. 
'(pités, az ertetmisé,gt dolgozók munkaver se
nyének k!gyéb láncszemei köze. Május els•eién 
nyolc hónap munkájá1'la tekinthetünk vissza és 
Jut an a az általános ér delődésr e gondotun~:, 
amellyel a gyógyszerész-táTsiul<:tlom munkái!k
ban tevékenyen részt vesz, ha tekintetbe vesz
szük, hogy hétről-hétre megjelennek /cartúrsa
ink a 11itaestéken, hogy ebben a nern rendsze
res, de mégis értékes szakn"ar továbbképzés
ben részt vegyenek · akkor öntudatosan 
nwgállapíthatjuk, hogy .ezen a területen jó 
munkút 11égeztünk És hogy ne cwk hútm, 
hanem előre is nézzünk, mindjárt !e is szögez
hetjülc. rmmlcánlcat tovább folytatjuic azér t, 
hogy a lcövetlcezö és minden azután következő 
május else'Íé.n egyre több' és jobb eredményről 
számolhassun/c be. 

A SZABVÁNYOKRúL, 
a ;szn,bványosi,tás gyógys?j~n\szi vo'11atkozásai.
ról megkezdett előz,ő teLőadását fejezte be az 
ápri[is 16 -i gy6gysverészD.a(!lon Mozsonyi pro
fesszor, akinek ez a két előaid!ása a kérdés tel
jes anyagát felöleli es összefogó ~ép<et nyujt 
az e területen végrett munkáir 6L M elő&dás

hoz _ főleg a mentőszekrények ~>Zahványosi
tásához - többen ho·zzászóltalk az érdeklődő 
kartársak közül és ki=elték azt a viswás 
helyzetet, ho;gw a men:tős>~eikrények árusitását 
kivették .a gyógyszertáiiak ánrsitási kÖ'rébőL 
M o;:.sonyi pr o fesszor a :fielszólalásokr a vála
szolva, hangsulyozza .a szabványasitás előnye
it, nemrzetga:zdasági foTIIto'sságát és 812Jt a törek
'Vést, hogy a mui.tban megkezdett szabványosL 
tó munka .a jövőben is hasznosan és eriOOmé
nyesen toi",tatódjék.. (A kö:?Jérdekü előadás 
má.sodik rés:?Jét lapunk következő sxámámní 
közöljük) 

A 1'ES1'ÁP0LóSZEREKR6L 
megkezdett előa.dássoroz11tának mó.3odik részé~ 
ben D T, N é m e d y I m r e egyetem" 
magántanár folytatta azt ft nagyértékif. e)ő· 
11dást, amelyrJele <?lső részét lapunk olvasot ap
rilis 16 .i sz&munlcb11n már ol11astrik Bnnek az 
előaMssor oz11tnalc lcülönleges jelentőséqér ől 
múr alkalmunk volt legutóbbi ~apszámunkban 
megemlékezni.. Az e!őadás~oroza;t han;wdik 
befeje;ző részét a 'fn4jus 7 -r gyogyszereszna: . 
pon forJ.iulc hal[ani, Zarpunk ~övetlcező száma': 
b11n pedig folytatólag ./cözöl1n fomulc a kttuno 
tanuln1!1Í1VY tovább r<észletert; amelyek Jcarfár .. 
sainic fokozott érctelelődésére tartana/c számot. 

ÉRTÉKES MUNKÁT 
végz:ett Dr. Molnár Albert egyetemi tanár se. 
géd kartásunk a carbo med. pu1vis és a helőLo 
készitett granulák, illetve Itaihletták adsorpüo
képesség!ének tudományos gon!dos.ságma~ elNeg,
zett munkájá'Val am<Jly munka. eredme11ye1rol 
beszámolt a gyó'gyszerésznap haligatóságá~k 
Az előadó hivatkozott ,azokra a kor:ább1 v~zs
·gálatokra, amelyeket ebben a !1:émaköi1ben már 
dvégeztek, !aJZ irodalmi ada!1:ak:at ö.s~hasO'llh
totta saját krlsérrleti er1edménye1vel iés. ezekből 
a gyógysz.erés~e·ti g:yakorlai!bai!l is .. 'n&sz~noslt
dwtó követke'l]tetéseket vont le.. Cstplce pro
fe:sswr hoz,zászMásá,ban hangsulyozza, hogy a 
gramJJáM anyag az adsorptio-képesség meg
vá1toe.tatás&b:an jelentős srerepet játszik éi; a 
cwkkenés mértéke függ a gr:anuláló foly.a&ék 
anyagaitál; :felhivja toV1áibbá ai figye~et. egy 
fontas kérdésre, wz e?Ji1Sittanllalmu szeltllkes:zalt
mények gyakmi és :tantós slledésé~el járó ve
szedelemre A :tartós ezüst-fogyasztás lkeillemeL 
len koZ!metikai hibát eiőidéZiŐ :J.! gyroSi'St okoz. 
amelynek tüne·be: a b&rb<m és a nyálkahártyá. 
kon ezüstsuJfid [akódik ae, ez a folyamat me
verz1bilis és a keletloematt e1szinező!iést n,em 
lehet eltüntetni (Az OKT egyik ü~éEén épiJ.lén 
egy Ol"YOS panaszolta el &z argy rosi3 tünetelt) 
M ozsonui professzor a hozzáSzóláshoz azt a 
megj.egyzo&s,t fürá, hogy az eilőad<Jtt ·esetnek,''' 
az 11- tanulsága.: a gyógyszce:rés:pnek r:a.gyu.ner-· 
tékben fejlesztenie kell pha:rmakológ1a1 tudá
sát, hogy ilyen esetbell 'a S7!er megfdelő ada
golásáról Mlyesen tájék~·zódj ék 

Varifix'' 
cinkenyvpólya a lábszárfekély gyorshatásu, eredmé
nyes gyógyszere. Beszerézhető a nag\tkereskedőknél is 

Beszerzési ó r: 20 92 Ft.. Fogyas:dói netto ár: 30 43 Ft. 

Késziti és forgalomba hozza: FOI~IIt.,CS LiiiSZlÓ Szent Antol gyc\gyszertára, VáC. 
~--~~----------

ll . 



A kiadóhivatal kérelme 
A hátralékos előfizetök felszólitó levelei külön kL 

adást jelentlmek, atnit természetesen a hátralékban lévő 
előfitz.ető tartozik üseiru, Ezzel szemben akadnak ol.ya
n~.k, akik Önkényesen levonják ezeket a jogosan felszá
mított 1-2-3 forintokat 

Arra k_étjük az érdekelteketJ hogy eze·n fclszólitási 
díjakat, amiben csal>: a kiadóhi~'atal k é s z k i a d á_ 

s a i fogfaltatnalí, legközelebb .beküldeni szivesl;::cdj-enek .. 

Itt kell megjegyeznünk -azt a törpegj-ógyszer€szrek 
által tévesen értelmezett előfizetési mÓdot, hogy aldiOr 
is igényt tarthat a kedvezményes előfizet€.sre, ha a dija_ 
kat utólag fizeti; ez esetben negyedévre llem 25 forint, 
hanem 3x10 forint,. 

A GYóGYSZERKöNYV REFORMJAHOZ 
szólt hozzá K e r, p e l P á l kar társunk és 
a bő anyag a desztülált viz eltartásától kezd
ve, a per /coláció cseppszámán át egészen a lcü
lörüeg~sségek hatá,stani csoportositMáig a 
ZB{Jkutön.félébb jwoaslatolcat ölelte jel Kartár
sunk nagy ér d·eklődést iceltett előadásához szá-
1nosan kiván.tak hozzászólni) e.zelu·e a .ho.zz4-
szólá.9okra azonban qsalc a következő gyógy
szer és,napunkon ker ül 8 0T: •ennélfogvct a mta 
m!yagát részletesebben következő tapszárnunk
ban fornu/c isrnertetnr .. Remélhető, hogy az ér
dekes javaslatok széleskörü vitát indrtanalc 
nteg és e vita eredm.ényeit mw;d a,z új gyógy
szm'könyvben valóban hasznositam lehet. 
A GYüGYSZERÉSZTUDOMANYI 

1'ARSASAG . 

Lapja, a GyógyszB:részltudományi ÉrVesitő, 
mint má.r korábban jel'eztük, á közeli .hetek
ben nj.ra megjelenik örömmel üdvözöljük és 
egyuttaJ felhivjuk kartársairr:tkat: miként a 
Társaság támogatj,o őket tudcmá"IYo' célkitü
Z·2.sei n1egvalósitásáv al, ugy viszonczz,ák e tá
irló'.itatást a tagdij po-ntos fizetésével és a Tár
saság munkájában való intemiv részvétei~el 

.-----------·----·. 
Tichler János 

Gyógysze részefí 

papiráru.k 
BUDAPEST, VL, Ó-UTCA 37. 

TI:!LEFON : 128·057 

Gyógyszerének előretör-se 
GYóGYSZERÉSZETI HiiRLAE. 

l\!Iegjelen nlinden hó 
15. es 30-án egy 
l/2-1 évi foglaJaJttal 

Nyitrán ny'á;rutó 15 
1848, é<v.. - • 

liivonat 3:--4 old. IGauzál Gábor miwi<Jzter ren• 
deletéből,: 

A' közegészségi ügynek jobb lábra állitiása 
·egy résZJben az egészseg ügyr egyének )<:örüQ 
tdendő sarkaJatos mtéztKe<!eoektől teltéDeJeztJe~ 
Vén, szüKsege.s, hogy á' gyógyszerészi tanitvá-' 
ny okra (tyr o) is kellő ngy•eJ.em fordórtassék, 
}!;zek :iránt tehá<t rendeJem mi SZle:rint jövőre 
gyógyszerész tanítványnak, csak oi!Iy .egyén vES-'' 
tessék tel, ki 6 i,skola évet bevégezvén, a'kellő 
előkcé.szitő tudományokkal ~s biri. 

A' gyógyszerész.et tanulási ideje három év
re terjed.: _ ha azonbrun a'rbanitvá;ny a' 2-ik év 
Jefolyta után magában etleg1endő képessé,!!!et fu-e_ , 
zend, próbatételt .követelhet, mit tőle meg.ta. 
gadni nem lehet. 

Ezen próbatétel pedig Budapesten a'Váro
si Fő orvos, az egyEJDemi voegytanár, a'üniitvány 
főnöke, egy nt6~ r·észre lw,jiatlan gyógyszerész, 
és egy gyógyszerész segédből, _egyebütt pedig 
.a'hatosági főorvos, a'tariitvány főnöke, 
résZ!e hajlatlan gyógyszerész, és egy SB)?;éd!ből 
aJakulandó választmány Ellőtt, éi> ped1g m;,n<ten, 
kor di.imente.sen eszközölitessék 

Rú;ouat a 8 old.. a Budapesti U1tó~rys•ze,rés·zei~. 
testiiletének folyamodása 
Gábor urhoz, földmivelésügyi, ipar 

delrni M i11iszterhez .. 
3-or. A'gyógyszertár vizsgálatok fő vizs_ 

gálók á! tal legcélszer tibben és hi<télesl!bhen 
!tellyesittethetnék, miiknét ezt, a'német orsl!lá~
lban dh;atozó szotkás bizonyitj a E2leknek azom· 
ban független a Status álltail fize•tendő, febesküdt 
gyógyszerégzeknek, és !bizonyos számlmaJ kel~, 
lenniök, vagy 2 .. az egész ha0ában, va,gy kerü~ 
letenkint egy-egy Ezek a'helybéli törvényható- . 
ság egy tagjával a'vizsgáilatot, - a'minJt meg-; 
l);ivántatik - de a'gyógyszeré.szek adózltatása! 
nélkül vigyék véghez 's a'fel!onebb enilitett uton 
á't. Ministeriumot hivatalasán tudositsá'k. 

V e t o 

bártableltázásll: elönyösen vállal: 

"Pharmacia" 
gyógyszervegyészeti gyó( R. T. 

Budapest, \1'11., lzabella·lér 6. sz. 
Telefon: 425-383 .. 

Sa nonervin Purgicarban 

olifika i . h i r ek 
.,.... Választás előtt -

Ismerjük a:zt a sajnálatos helyze.teté .. mely 
. egyik munkáspártot 'f:Lr·ra kényszerrtette, 

politikai gyü!ése,ken vitassa meg a l~gsU;r
i tret<iVO szak11Wi kerdeseket Ez akkor szukseg
, zerüség volt. V érkkezés egy haladni nem aka-

8 ó talán mindössze néluiny ember, ne'!" 
r célkitüzéseivel szemben.. Ttltakozas 

'hamis és öncélu inány !érvényesítése ellen. 
a munkáfJság szociális törekvései 

,;n,"'una/C kivivása mellett, 
nuir bevallhatiuk, iwgy a természetes 

S;zaA:szerrJez)fJti élet megkerülése, hosszu hóna
pokon át - kényszer helyzet vol~. De olyan 
szükségszer·üség, arni >nélkül ma és ;holnap ne~ 
dolgozhatnánk eredményesen a most meg1ndulá 

szakszervezeti munkáb<tn Ma rnár nyuf!Od
beszélhetiink és kell ,\s, hogy beszélrünk 

róla , 'l' 
A gyógyszerészi tör·vényravasZ<;t, .szo~ULts 

szeltemének változatlan meg11Wradasaert r.s -
ez a csop07t oorcolt és élesen szem.benáUt r;:zok

akik barátok:nak, rrokonoknak .es wn~erosok
nek már előre osztogatták a patikarogokat. 
Egyelőre csak háronr.százat, . 

· És itt dőlt el, hogy rninden gyógyszertárt 
dolgozónak egy !táborban a helye .. Itt b·izo.nyo
sodott be, hogy valófában rninden szocráhs, 
gazdasági, sőt a közös szak1nai kérdések~t •s 
meg lehet tárgyalni .. Innen tört utat maf!anak 
az a felismerés, hogy fJgyidt va.gyunk, ossze
tmtozunk és együtt is kellrnaradnunk 
. A szakmunkáK-tanfolyam rnielőbbí nregrn
ditását ls ez a politikai rvonalon nrüködő cso
po?t szo;galmazta ·a legcéltudatosabb mun_ká
val. Ezek szerint tulzás nélkül mondhatruk, 

hogy ez a szakszervezeti életből kivonult cso,
port, egész idő alatt a legkomolyabb szakszer
vezeti munkát végezte V aló}ában lcsak ők dol-
goztak ezen a vonalon.. , . • 

Nehéz ezt me_qmagyaro2nr. de lel keLl fo
gadni, H a törés is 'a szakszervezeti s·ikon.. iDe 
ma már nem vitás, ~ogy akkor mégis csak ez 
wlt az egyetlen fárható ut .. ők benn iültek ,a 
V'BZetősé,qben, bélyegzőkkel Játszadoztak, 11Ug 
">ni előkészitettüle a talajt egy ui szellem •· a 

Előthetési dij: 
1 hóta 15.- foditt 
Negyedévre 45 .. -. forint 

Fn1usl töipe gyógysz·ertáraknak: 
l hóra 10.- forint 
3 hóra 2"5.- forint 

Sznkszervezeti tagoknak: 
1 hóra 7.- forint 
8 hóra 20 -forint 

GyógyszertáJi segédmunkásoknak és 
e-gyetemi hall.iatóknak pegyedéne 10.- forin\t 
Postatakar~kpénztári csekkszáml~ szám: 1402 

. 

Lényeges árles:zállitás! Oicsó Cuitamini 

Tavaszi fáradékonysc&g 
leküzdésére 

3 hétig naponta l szemef" 

MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU RT 
B u d a p es t, XIV, T e l e p es - u l c a 53 .. 

Te:efon; 4%-334, 497-167 

magasabbTendü szakszervezeti r;nunlÚL .és eg·yütL 
müködéR ~negteremtésér-e. 

Jó, ,ha tudunk err.ől ma. amilcor a rnájus 
harmadiki szakszmr;ezetí nilasztasra készülő
dünk" (sz) 

Valóságos házi-ünnepség zaftott le az M .. 
K P Gyógyszertáú Dplgozó'k Csoportfána/c 
legutóbbi taggyiilésén T ö r ö k titkár elv-. 
társ méltató sza:vak kíséretében nyuftotta áb 
G e r ő Miklós elvtársrtak, a cso]Jm't vez9Uiié
neK, a :ranmunkás- igazolványt, Megemlitet:', 
hogy ez a csoport husz ernbenv;l indult ée rna1 
létszáma az ötszázhoz közeledile Ez elsősotban 
Gerő Miklós elvtárs érderne, ki rendulet/en hiL 
tel fáradhatatlanul dolgozott és mct már, rnint 
jó' !}azda a terrnésen, boldogan legeltetheti sze
mét az M. K P, Gyógyszertar Dolgozak Cso
portfának megnövekedett táborán. A tagsá~, 
nwly mindon rne_qértésével és ~zeretetév~l, élle. 
kelte és megbecsüli Gerő elvta.rs rnunka;at, . a 
Pártmunkás-igazolvány :h·;~'fltrLlos átadása utan, 
lelkesen ünnepelt~ 

E hó 22-én a:;; óbudai Goldb•et ger-gyár 
kulturterrnében, emlékezetes ünnepség kereté
ben, a III .. kerülA3ti pártrnunkások sorában Sz é, 
'Ic e l y 'Jenő elvtársunk is átvette . PáYtnru,n: 
kás-fgazolványát Itt az M. K. P Gyogyszmtár; 
Dolgozók Csoport}át F e h é r L(r.szló és G e r o 
Miklós elvtána/c képr>i~e7.ték .. 

.! 



Hto,~Q,~ 
fi'l~zer.é~rz-eú 

.. ~á.f;ifMnQ. 

Az előkészítő rnunkálatok m;inden látszat 
ellenbe_ is, tervszerüeri haladnák elő? e. De 'egy
re twztabban ilaakckul, hogy a rnagyar gyógy 
szerészek centenáriumi ünnepsége a "Gyógy
szerész-hét" keretében fog lezaflani - szezj
ten,ber- ele,ién, ,Legalább is 'Budllpesten. Ép;oeJO 
ezért núnden eddig Jelrner iilt és ezután jelvei0-
dő öt/.etet ebbe az egyetlen hétbe kell (belezsu. 
folnunk. Ebből szükségsz,erüen' következ.ik hogy 
csak az kerül kivitelezésre, lcs·ak az rnarad meg, 
arni örök időkre enüékezet•essé teszi ezt a nagy
s;;;abásun-q,k ígérkező íJYógyszerészi nwgrnozdu. 
lást. Nézzünk kissé vissza és előre: rni történt; 
eddig és mi készül a legrruigasccbb szinvonal 
és .a siker érdekében? 

A ~rzéttiJ.ct 6-itinC-$ 
A vutpolcban országos utjárci elindult egy 

plakát A rnagasrcc ernelt, ökölbe szaritott kéz 
csuklóján 1848 széttört bilincse Arnagyar ptép 
átmeneti felszabadulás-2 irt nwi végleges f·elsza
badulásig. 1848-1.948-ig, A közismert gyó'gy. 
sze-részi 1en~blé1na. kiho..ngsul?;ozza ennek a :.Zcét 
évsz-ámnak u jelentiíségét ·- J1 mi szárnunlc-
ra is. . 

Ez. a plaká.t elindult országos utjára Hú
det, hw, munkár-a, részvételre szólit núnden 
~r._agyar gyógyszerészt és mindenlcit, alónel a 
gyógyszerészettel, hazai vagy vilcigviszonylai-
ban, bá1·w'Lilyen kapcsolata lis V(t:~~.. . 

Ezzel . a plakáttal be kopognak mínden 
oyógyszer tár· ccitaián és a (J1JÓ_qyszerész C' Ze he" 
t_őségei szerint 1 O-ji 00 forinttal válthat j~ rneg 
es egyr~ttal . rgy, ezvel rgazDl.]a, hogy segiti u 
Centenanurm Bizottságat terve'i rnegvalósitá.sá. 
ban. M ert egészen természetes, hogy a rút lel
kesedés, az anyagi feltételek megterrerntése' nél
kül egyrnagában csodát nem müvellwt Mi pe-

UJ! 
Tehénte;+ rixsnyái< + dextrin•maltose 

LICTORIZIN 
normál csecsemő táplálék. 

Megszünteti a megbizható tej be· 
SZGrzéoének és eltartásának gondját. 

Karlátlan mennyiségben kcpható .. 

lrampecller . Tépszergyár llészilménye. 

A 

dig ország .. 'IJilág elé ugy a.Icarunlc kiállni 
cn e ·a-z ünnepségJ e 'Jn-é(! cft mwszkvai é-s "'n.,_, .. ,, 
gyógyszerészek is bziszkf:k legyene/c. 

~du.-efaf'l. ki m.i~-Jdef'l-ki 
Harlrngi Sándm !ca1társunk 4 Gtrógys,:e~ 

r ész" felelős szer kesztője, vet~ Ü~ 
gond.olatot, hogy a kis, alkalmazott 
gozó' törpe-gyógyszertáJak tulajdonosajt 
kell hozni e.zekre az ünnepségekr-•e. 
lássanfhk, hcüljcmak és nlA~gl)izonyo:socGana.k 
rncrgyar gyógyszpéscet Jwlhfhtatlan él":ia,~ar'á.síi 
ról .. Harangi loartárunk ajánlotta, hogy he/:yülcS\ 
be héhány napr'ct cc frissen diplon,ázo.tt u11om"-
szerészeket ál&itsulc be.. · 
Pesten m·r.e a. jhi3lyettesitésre Jcnoetet 
laTnennyi 1nost végző egyef.emi 
lcezett. 

Igen, rnozduljon ki :rnindenki A rnr~n!UL-• 
vállalálc is helyet .cserélnek.. Feljön a 
a pestrek néhány . napr a beállnak a 
gyógyszertárok tárái mögé 

rt M~f!&.irz~tt&á.~ 
Lassankint a Centenáriumi L·~~f,~~·~;~~~:~J] 

rs megalakul. Kezdetét veszi a 1 
tott or.szágos szervezés·i nnunka .. Mert e iN 1wrJ''' 
bic;ottság nern hasonlitlwtó össze egy 
cc m;ógyszerész-bál népes védnöki Jcdr<ival. 
a !Vagybrzottság azér~ lnv?dott össze, hogy se
gztsen a "Gyogyszeresz-het" megrendezésében 
és annak ~ninélrnélyebb tartatarnmal való 
töltéséb-en. 

A Nagybizottság ltamai, arnint rnár · 
rs sok Jel mutatja, dolgozni akarnak.. 
~úl6nösen a muzeurn-i 1tár gyak feiiku:tatás,ábCl/11 ;; 
es összegyüftésében . 
h? gy a kultus?rninisztér-iurn nwgértő w.r~",;~,~;::;; •. ; 
saval harn-arosan helyrehozhatjuk az 
alatt kiégett épüúetrészt.: a jövő G~ró~·q ys;~er·észié; 
Muzeurnát, a Hőgyes Endre-utcában .. 

Xu.-d~m&.n~~~ t6~&.&6.kéfi-!Zés 
Egy ilyen irányu 1cönyvsorozat iudul rne[J,. 

a Centenárirni Bizottság kiadásá"ban .. Ez az öt; 
let Fa r a g ó Sándor kartársunktól szá..r, 
rnazik,_ és ugyancsak ő teremti ~rveg ehhez az 
anyagt. fedezetet az Or·szágos Gyógyszer-ész 
EgyeS!tlet bekapcsaláBával Ez a terv a grer
kesztőbizottslig tudornányos szürőjén is Jceresz
tülment és mér kwdris1a készen láJl· dr .. Hal
Jn_a ~ János: ,~A. dongó-vi.'Fág és tá.,-rsaiH, a gyógy
nocenyck 1Wpws elnevezése-i :ci1nü kOnyve. 
C s i p k e és M o z s o n y t professzor·ok; 
K e d ~ e s s y iés N é "' e d y tanárole 
gyógy;zeré.s?:i továbbképzést szolgáló müvci is 
rövidesen beér keznek · 

_ 'Vegyü~ tudomá.sul tehát, hogy a gyógysze: 
r~sz tudmnanyo.s tová.bblcépzéséről 'van szó .. Fel
hmjuk mi.11dazokat, a/cik cr gyógyszerészi tudo< 
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19411. május 7.~én ll. u. & ~ral!er Gy6gyszerésrn:~~pot tartunk az Egyetemi 
Gyógyszerészeli Intézetben (IX., Hőgyes Endre-u. 7.) 

1. Hoz2lászólásoiT<' Kerpel Pál gyógy szoer.;,, á pr 16-án elhangzott javru&Iataihoz .. 
2. Dr. Nérnedy Imre:· Testáp-oMsze J'1ek (Befejezrés) 
8 Dr Kedvessy Györ·gy; Kenőcslll apanyagokról 
4 D1· .. Fégh Antal' A titrálásróL 

l Gyógyszerésztudoményi Társasiig legközelebbi elöadóülése 1948. 
május 14.-én d. u. 6 úrakor lesz a Gyógyszerismereli Intézetben (VIII, Ullői•ul 
26. lll.) 

Dr Sárkány Sándor egyet ny. r tanár: A :gyógynövénynemesités kOiszerü alaro. 
jai gyakorlati megvilági tásban (Növényélettani kntatások ujabb ered
ményei ll) 

hivatásszerűen 11aqy aká> csak tudo
foglalkozrwk de v-an 

a magukat továbbképeznz 
.a11Ógyszer észele gzárnóra : rnunkájuklwa 
előbb feTentkezzenek 

Mert a sorozat rnég nem állt össze. csak 
van kialaknlóban Cs-ak ezutrin dőlhet el 

is, hogy luiny 'kötetre ber i ed. De először fi'QY 
' ""M"' és tiszta -'ké1ret akar·u:nk kapni., rnilye:tl 

. áll rdn4elkezésünkr;e? Milyen rnüvek ér
deku'k elsősorban a gyógyszerészt? 

f/Jppen iezér'f nem csak azt kérjü/c, hogy cG 
továbbképzők felerrtkezzenek, hamern azok is, 
akik er'1'e a sorozat1'a igényt tartanak. Pillanat
/("!Jtlag 'rneg nern előj'egyzésr-öl van szó csak ar
ról a kivánsá_qról, hogy tára m.elletti 1nunkájá
brun mil)ffm tudoniányos anya.(J[Jal 'tárnogassult 
a gyakorló gyógyszerészt 

. Egyre többen jelentkezneh kartársa.ink kö
zül. ho_qy a különböző egyeterni évjáratole ta
lá!kozóját •negbeszéljük. Mi nwst is rcsak azt 
hangsulyozhatjuk, hoqy ezeket a · ta[áikozókat 
d .,Gyógyszer'&z-hét" hét nnpfára akar· juk be
osztani: Először az 'öreg-eket, rdánuk fokozato
san a fiatalabbakat. De előbb tudnunk kell, hogy 

·kik és luinyan vannak Csak ugy tudjuTc egysé
gesiteni -eze/cet a találkozókat Kér·jük teluit, 
hogy ez összefövetelek nw_gszervezésével meg
bizott vagy ~Brrre önként vállakozó ko,rtá.rsak 
sürgősen Jelentkezzenek a (Jentená.riurní Bizott .. 
ságban. 

. Fel kell készülnünk az egységes és 'rninél 
komolyabb Iciállásra Most rnu.tathatjuk meg, 

. rnit jelent, ha .egy s.zakma __ a laboránstól az 
egyeterr-ni tanár-ig összejog egy országos teri• 

megvalósításában Már kü/fü/dön is trulnak elő 
készületeinkről A' Nemzetközi Gyógyszerész 
ezövetség nuir iélzi tagiainnic a budapesti 

. Gyógyszerész-hetet, (SZ) 

Egy laboráns közleményei 
Cikkso1·ozatunk végére értlünk.. Bár· lett. \'Olna még 

k~t ~agy három cikk, amely a labol:áció bőv<"bb ismer 

tetésével foglalkozott l'Oina, de, mint ,.A Gyógysze_ 

rész" egyih: utóbbi száma 

kezdödBe a techJ)ika- és 

is hozta, rövidesen meg_ 

laboránsképző tanfolyam, 

me1ynelr célja az, hogy ezt a szakmai mlmkát képesL 

tetlt ,Szakmunkának Ismerjék ·el és ezzel törvényes ala_ 

pot adnak ahhoz, hogy a technikák és 1aboránsok szak .. 

l{épzett mUnkásokká váljanak; ne csak h. gyalwrlat_ 

ban, hanem az ipartörvény ala-pján is .. A szakszer_l'·ezet_ 

nek ezzel a. lé-pésével leZárjuk azt a korszakot, amely

ben a 1?-bor:áns ,,szolgánakrc siámitott. Amikor én a 

pálJ-ára léptem, 35 évvel ezelőtt, ~gem is Inint "pati_ 

kai szolgá:trt Vettek fe.l'. {>~edig, aki az én cikksomZSto_ 

mat elolvasta, még a kivülálló laikus is me.gállapithat-· 

ta !Je1őle, hogy nem ;;szolgai munkakört betöltő munkás 

irtJa, hanem tör vényesen el n-em ismet·t betanit~tt nwn

k<!.erö !De diszfingváljunk 'Ez a munka.erö nem egyen_ 

lő -egy Ford_gyári nnmkaerővel, ahrii a betanitott 
munkás csak rgy :bizonyos kézfogást sajátit el a 

iSZala-grendszerre heállifu.~t gép territelésbén .. Ezt a be_ 

tanítást két ~ap alaH- -elsajátítja. 1A mi munkakö:r.ünk 

:széles€bb 6en€nunna terjed, amelyet nem lehet ilyen 

'rövid idő alatt megtanulhi, tehát szakmunka, iHa a 
szal{szervezeti vezetőség ezt a c~lját keresztül tudja 

linni és meg tudja való-sitani, akkor egy r·égi f"á,jó se'" 

bet fog vele begyÓgJ itani Mert mondjuk ki nYiltan: 

fel~zabadit bennünket ia szotgasii~ érzése alól, amellye( 

a r·égi rend urai megb~lyegeztek bennünket 

:Éppen ezért< en~edjék meg, hogy ugy a magam 
m~~tt az önök nevében a. ~zakosztály , ezetős.égének kö~ 
szonetet mondjak. Továbbmenve, ;rá {{ell mut<atnom ar
ra, hogy ciKks~n·ozatomnak célja az vó-lt, hogy azok 1a 

dolgozók, akilr majd a kép·csif~si tanfolJftmla kerüL 
nek, birjanak némi alapisnwretekkel a gvóg\szertár_ 
ban mindennap előf.o_rduló munkakönől . ~I~rt ez a 
t~anfoljam megindulásához és hallgatásához szüh:sé~ 
g es 

P)l:RCSI L. ISTVAN 
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Fiedo1 [1!alwvie, Panfiorov . T~T;nc a Vé

kééTt" cimü könyvét a Szavjetunió ~1iniszrtJe,1-
tam§.csa II (50 OOO rubeles) Szb.i,n-ihnal 
tuutette ki • 

Reménytelen ·volna az irodalom jövöje, ha 'az irók 
li:ésöbble ha1asztanál.: l1:orszakurik :ihrázolásának nt>.héz 

feladatát 
Persze, reménykedni windig lehet abban, hog:) n?-

hám· évtiz·eden beltil m;ajd ~.zületik egy uj Tolsztoj 
aki. oh' an {',I Ő\ el fogja. m.egele'fenitieni. a multat., hogy 
)l nal!;. kor·s:mk f;z{i.?:adok~n át" élő marad az >egész em1. 
heriség szii:nuira De az ob-·an irOdalomnak ~setében 
amehr'ek f{>]fPlé i velő \orszah-unlmf Plik a i ö vő rPm(>. 

nye ~hasf'm hallga~ft:atta d ~ liodár!'akat. N~ojainkhan 
ez fokozottá.bban ig:~r,·: ~ me.goldantló feladatOk annvi
r a nehezek hogy a lángész Sem· birkózhatlik ttr<e_g veli.W. 
könnven Ezért kisérjiil{ h-' lf>:gna!óobb érd'~klődésst'l 
p; .... oknak tu irólmak ~z erilfeszitése't. aldk oU kisédc. 
teznek. ahol mások hitetlen mosollyal bigg:yesztve a:r. 
"'ikill{at ICmondanak hüzdrlemröl és remén~ eiket a 

jöv() ö1iásaha alapozzák" 
Fied-of P~nfiorov :1 . Harc ~ bél"~~· d" cimü. Ilf'" fl_ 

ré,;rihftn llnR~rícli>nt \fegén~ szerzőif~ ~ merészek !'iöz.C 
tb.r·tOúk. Könyvéről elmondhatjuk: igen. 'f'zt meg kel
Jp,ft hni. mostl kell~tt megirn;, nem pedfg tiz vagy 

tizenöt Pv mulvf' 
:4. ,.Harc fl. héJ;;}érta {'ls{) "köteí{' h hfihont iegbOt"_ 

.,~1mal'ahb }{OI'SzakáróL az 1911.-42-es én~h:röl s.,()l 

\hotn l<"'ao:rveiov ~7 .Hiu G<iidá11 .han. Prmfioro,· is 
(1ioveZ"'~ŐjéheJ~ megelevf'niti az utolsó békeéVek i0létét 
/v;::. bPl'To!!sál.r;'it Tgaz ~w,an. hnrrv P:::Pk il hevPzetö ff'_ 

iA:lf't<:'l{ eO"v ldcsit' tulsii.2"oS:ln idillik.n~ai\: l•ülönÖK~1• h 1 
(;<>F;J:elwsonlit.iuk őket a.z ,.Ifju GáJ:da11 beve,7~fő fej'-
7PJeiHl 3:1l ".~h eln:.,t n!!Y3~1a:r, . ., fér·fiaR IOln::mtika, f'lugií· 
'""Z át. mint' JiPsőbh b::i.ni ~nizódokr·ól f'!7.:Óló feiezrtek<•t. 
DP. még .a klasf':zikus .. néhánv órával :1 hálwnt kitöJPsPt 
me ... elöz(j ~r;aládi t!ombaszedés :::em lehet hatUs nélh:ül 
-:F oh~s,~ra "€"T.ek a béke ufolsó jelenehi, amelyekben 
t>ril{ wát a h~l1oxu viha.r:ának ma~va 

A~wri'kából és elindul a fronfra Fiatalabb fia a. 
u·ölmél l'zolgái és elesik ~:r. elsö harcOkban,. Az apa 
titlwlja fia halálát felesége elött és alhamrozza) hogy 
eg~ edül fo~ja "iSclnt a szörnyü ter·het. 

Ugyancsak az Ural felé ut'nzik J:epülögépen Niko_ 
lái Kmable\· .. Az ö családjának a sorsa másl.:ént ala_ 
luilt Festő i.felesége, kisfia és 'na·~''J apja, akik szabad_ 
ságukat űl'Oszország déli részén töltötték, nem kölWz_ 
hettek el idejéhen és méglepték óketl a hérnetek Ko_ 
rablev az Uralban tudja meg, aho~á azért küldtékt 
hogT mint igazgató ve.zesse \egr uj ~nótlorgyár felépi

té~énf'h munk_álatait 
Az Uralha~ t~hát két liözössé~ l1:ezd egymás hn~L 

lett uj életet: a kiüritett gJ ár és iKorablev üzeme. 
A re~énY történelmi és lélektani a1a.oja. csorbát 

szenYt:(leÍ '\oln~, ha a szerző ugy mutat'ná be 
éleU•t. n'int a·z első öthes tmvek idejének eoeyszer·ü 
m:Pgism~_tlődését Amit l{orablev s bar·át.ai ar. 
alkofnal\, már gyümölc.se R'T. ötves ten:ek fáradságos 
mmlkájána.k, az emberek erkölcsi megerősödésének 

Korahle\ aJPikOI' az Ura~ha utazott, , sürgöllyöket 
;,s leveleki>ti küJdött szé~ ~ninden ismerőf'lének ----, mér
nökölm("li, tJ~t:bnikusoknak, üzPmveze+őknek akiket. ma.ga 
mP1lé aku-t állibmi :J. mnnliáb~n. Mindannv~ukat meg_ 
hh ta épiilO üzemébe., eldicseke.dett a. kötnyék szépségeL 
\e~. 

11
. lte.lyi viszonyokh:al !és magával a1. üzemmel i", 

nl' ha még i) maga se P' is11 -er te a köm~ ékE't., sem a hel)•i . 

\ h•zonyokat sem az ü:r.emet .. 
~enldnek !"'f'rn. tetf. emlitést 1. leküzdendö nf>hézsé

gJkrtil Jne···t tudta hn~~ ~ ~'P.tlwH TPR:én..,···•; sz~1l>mii 
b.pit'iíket sérti bármiféle ntAH~ ~ nehézsp-e\{J"C aho~Y 
a. tcngPrész.f: js shli ha '"l~ki .emlékPzt-eti i> t a ua. 
hogv ritia a~:,tt vih!->l t<irh.Pt ki ~ R:.>: l'.mhPr-Pk megjöt._ 
tek ki ~l. Volga n ~lli)l hi Mos.t:k\·a. "·idekt>:röV' · 

P:-mf;o,·ov hiFll ér?:-ékelf.('.ti az f'.mr.m:l:'li t . ."«tvé.risé
géL a~~ l v , alóban ::t· ~r:vözelem e~:o il\ tJénvező-i~ '~.tolt. 

}.. te~tvél'i~Prret kiková.cs-oló e1ők a l~g-különhÖ7.Öb:.. 
llfk Az ,,; ttendszí'~ eikillesi nevelése bitrmonikusan 
m~'.e:eg:v~zik az orosz elnbP.r lelki t.ul:tiilousáP"ahr~l fü· .. 
J(']f'm €,s hara!f. eredetiség és közösségi erzés. jóér~ 
7és ;.~ !'wenvedély, mind a nm.guk teljességében n)"HaL 

lmznak \nf'g 
Egy keménv t.t..li nan .. ;bar<>han. «zn~·lih 

b{'.l'ek ::t Mo:o:?;k' iból éJhezAt ~gépr:kd 
fel :v. p.nt. 

A bevt'zet,J) Yé.l!én ezt olva.ss;uk: "eg;\ik pillanatl'ól · 1 1 . 1\ vihatban semmit sem l<'hetett látni - fClll a:n. 
a másikra tninden ff~hnbhan." Ezek a ~p·avak., ame ye { n mai h"áborus irodalom szótárában rgyáltalán nem u.ialc embereket, sem a gépeket ~éha. a ·dha~· iivöltés.ét tul-
különX~f'n mPlyen c:r;;engenek !.a-· szmi~tors;r;i!T eletéról szá:rn)aha, felhanr.:zott az énf':k de a ferg:·~t~g: csakha .. 
szóló l<iillV'\bC',· Volt'al;; akik nemcs~k a béh:és él~.t-et IH'i'II elmomta S1,iiTmii. hÖ!!-~Sé'-Pl s fr't·oP:V'' """ \fiitvüL 
akarh-ik fP-hohhanfant hanem mi.mlazt r~mit az 0 ,szá"G 'r: gunyolta ki az egés7. v~lágoh NP:héz '"olt ~lcegért.f';n: 

11
,
1
' tartotta eze h he. n a kiéhezetf álmatlan Mszakákt{>l 

hnsszn évek n·unldjá~al megalkotott Ezt a n-ép nem drrJ·ötö~t rosszul ölt-özöttl emherekb::n a lelket - a 
engedtP .... 

Moszkva. 1942 tavaszának és öszének ria.szt.ó na n_ -..: é_grehalandó 1-d:it.e.lesség. Yagy az O I 'OSZ vihar - Ta-

jai.. 'A feszültség nö, asszon~okat és g~ erekeket szálli. IU1.Wdj tőlünk. forgatag ··- győzni fogunk.'' 
tanak az orszá~? bels1?.iébe; az ellenség- Oroszország szi- 1\. megpróbáltatások napjaiban mindenkiről kiderü\, 
,ébe ny orriul F.n,berel-: milHóinak akarata nem. en!!edtf~ 'mi lY::nne a hamis AmikOl Ruka,,isnyikov, a Jdüritet-
hogy a 1 iadÓh ll pm énytelenség Ps feiveszdtSé!! kele.L ,t. üzem igazgatója ahelJeH, hogy a munkásokat buzdi..; 
li:e.zzék !irán Kuzmics, ört'R" moszkva\ szakn.1unkás, kü- taná, nevetségesen viselkedik. az emberek tudtára ad .. 
Hinhöz() hiTeket' haH a tö~11egben Azt mQndiák, hogy n ják, hogY az ,effajta viselkedésből nem kérnek 
béreket kifizetik ;·;~ núnden nlllnltá~t r.lbo{.sátanak Korabiel üzemének soknN munkáskézre van szük· 
Három Üt·á\al kfsóbh azt hallia hog" az iizPmPt., sége. FPl ];,Pll !'ázni az nralialmt KOI'ablt'v f'HátOgat a. 
munkús·lival é-s telles felsznelfsPHl az lTl'alba sz:'il- ].;ö!·n"ék).)fli hlizakba anwlyt·ket ug') rlz~rtak mint az 

1 .. d:.l t EhPtödik l'Kowno\hoz. az ii1Pg_ anw)ásóhu'l 
litják h án I\.uzmics. f' gy szaktársálal ern iitt n elihág . 't' ro o ;J • • 
az •utnak Családjukat már elköUöztett.ék, Iván Kuz_ ,;; és m?gismeikedtk nepes c:-;aládjá\al. amely ug) nőtt,_ 
mics idősebb fia, aki mémöl< és feltaláló; megériterik ic' mint erdő a hegyekben, Az öreg figyelmesen szemlél-

moszkvai ·vendég-ét, liérdéseket tesz fel, igyekszik 
ldt:apogatni Kora-blev segitséget kér azc üzem ~szére. 
Hátrább az agarakkal! ·- feleli Koronov ·- ne nyu!J 
~ mi fészkünlíhöz. ("\. szovjet hatalom szabadságOt adott 
neiriink, te nem ,.ehet.ed el tó1ünk (l - "Ki fogja akkor 

az üzemeket? 11 Az öreg leejtette a karját, 
félrenézett és felwordulf: - .,Igaz, de . a szabad
:ságunk .a - "A fiát hamarosan behivják ka.t.oná_ 
nak, mi,·el fogja me-gveini. az eUenséget'? Ta.lán a 
szabadságá,ai<~, "Behhják? UgJ· gm,J.doÜa?~' -
,,Hát talán a szamovár t.olőtt fognali ültü!« -- "Várjon, 
c·Sal<, hadd gondolkodjam, ha 'elfogadom~ minden embert 
oda.yiszek..u fts dfogadta · 

A fenye~etett szabadság érzése sokezer kilómé
tercs tá,·olságol{ban él. Az ellenség llllegbé.nifda az or_ 
s,.;ág n)ersanJagszállitását. J{or.ablev és társai nehéz 

11apolua vinadnaJi: Emberfeletti e.1:őfeszitések Bzük_ 
ségesek hogy az: éhinséggel sujt.ott vidéken élet1et }e·_ 

a géJlCI\be i?s megtarthassák Moszlwának tett 
iit·é'J'etükef: az üzHmi te1·v tultelje.sitését négyszáz mo
foHal A haiC. a h•mJé.Szeti lkatiasztrófáli ellen gyerek
j:itékna.h: tiini'J{, ha összeha.sonlitjuk a gépeik mellett 

· eg:yhuzamban hetvenkét 1Örát ltöttö munkások t:röfesz:i .. 
téseivel 

A ... munka Sztalingrádja, a hátmszág éposza, nem_ 
cs'al\ szilárds.ágot követel, ·hanem a harc mámorát é.s 

· gyülölet ét, minden érzés és emlék mozgósitásá~ az el
l"nség ellen. 

A könyv nem minden részletében egyformán le
nyügözö. Panfjorov. falusi J:·e.e;ények Szerzöje 'gya}{_ 
fran a faJu népének nyelvét s.zólaJtatja meg 

1 

Al~.[{jai 
n~ ha ~fuJságosan ]uim·itiven beszélnek azokhoz az ér_ 
zéselihüz ·képest, amelyeket ki kellene feje71niök 

De Panfjorov meglátta a legf~ritosabbat é~ .... hatal
mas Cr ővel rajzolta meg ·a háborus ipar ban dolgozó 
ember?k alakját. 

Panfjorov megmutatja, micsoda erkölcsi t>rőre 

\·oJt, ~Zül{ség a g)-Özelenii 'ld\Jivásához oRa. számiHisba 
w~szulr, hogy a győzelem kiharcolásához Európa leg
er~seb ha(]i .'és ipari gépezete kellett Panfjor~v képeit 
meg megJagadóbbnak fogjuk látf.ni. 

(M Sz. M. T,) 

~(~I~(TI[fifXJRIA~~ 
,. : .. ··, ~'. · · ~ ,. ·:r-niJm ~ 

egeszsegugy1 es gumi 
különlegességek 

VU., Vörösmarty-utca 13. 
T€Jlefon: 224-555 .. 

Szellemi védőfal 
Erről be~zélt G .á l l György Sándor az M .. l{. P. 

Gl·ógyszerdári Dolgozói\ Cso}lort.jának a, Zenészek Szak_ 
Survezetének J)űlllJJáS termében rendez-ett müsoros mu·· 
Iartságán, április 17-én Ezt az esté.lyt. '\alójáb.an a kni 
hLilturcsoporttink rendezte volna, de egyelőre csak a 
kü1önböző munkás- és értelmiségi kultui:gárdák szere~ 
pelheftek, melyek a Csokonai HOr keretében müködnek 
A mienk még csak moRt :van alakulóban .. Ezt ·különben 
B Ö s z 8 r m é n )' l János l•artársunk. kuiturgár·_ 
dánk vezetöje jelentette be megnyitójában !Felveti a 
kérdést: miért: rendezt~ik? ÉS felel is Já: hirdetjük, 
hogy tag~ unk, megindu1tunli és hamarosan mi is ki
állhatunk Távolabbi célunk, hOg~ megvesSüti az alap
ját eirv pártokon felül álló szaksz~'>rrezeti kulturcso .. 
por'tnak, Reméli, hogy a centenáris év keretében le
:mjlö GyógyszeJész-hé.t:en a n:U kulturgáÍdiink már egy 
egPsz estét' betölthet mü·sorá,·at 

A 'sikm ült: est Jáeme.]kedő müs-orszámai: A Hazai 
Fésüs Fonó J<amaral\Órusa. majd ebből az együttesból 
N a g Y Etei és S a l a m o n Lili éneliduettie é8 
H a I lll a Y Lujza ~nekszáma, továbbá a Pedagó_ 
gusok Szal\szenezete Klllturgár~áj.ának Dworzsák·ze. 
nével Idsért orosz népi tánckettőse. 

C " e I n y Győző ~wrtársunk egy Ady.verssr.l 
éteztette meg azf a nag.y utat mely a saiát kultut·
gárdánk (>re.dmPtn e~ müh.ödéséig- - még ('}öttünk áll 
S z ö n Y i Sal"Olta {'g") fonadablÜ orosi verset sza.
,,ait el igen hatásosan, melvet egy ~egyiparl inunkás 
forditott magyan"a, • 

V á n d o r Kálmánnak( a. Csokonai k(k einökének 
előall.ása snltái~ emiéla~zetes marad, kiHönös~n a be~u·· 
gott és rne~konaszt.ott kacsákrói szóló története. A 
szellemes -ufa1ás _ a német maszlaggal e]ltábitott ~s 
h· a gilms3n ll. f!.'f!lmnaszt.ott m ~:~g) ::H ságra U~yanihren 

eleH-n CJŐ\'el hatott G á l l György Sándor Knut 
Hamsun Poné-g hóJ·ól r:lmondotlt elmélkedése. Az hogr 

"k' t k" ' mt en ·ulrHe v;ssza -a non érr ~ép ennele a na.gys7...erü. 
rle a fasi.zmnsban mel:d-évf'dt irónak \t müveit -:-- Knut 
Hansun cimér·e. És !énnen itt hivatkozott Rrrri. a. szeL 
lemi véflöfalra, a Imitura hatalmára~ melynek dÖntö 
s?:erepe lehet P~ 1:1111 is ·- hogy a. népi demokt·ácia 
c.élkitüz.PseH S"nld P.l ne gáncsolhassa 1Vfe1V. ahogvan 
V á n d o r Kálmán nwndotta: az M .. K. p ooFtikai 
vonala arról g:ondoslmdik hog~ az élet' k ö n y
n Y e h b Ie~oen a lmlt:Ura a kulturgárdák az élet 
s z eb h eJdalát vetit.}l{ elénk 

. • Az igen iól Sikaült ritüsor után --, t:ánc.olt az if .. 
ws.ag: De nrm is esak az ifitiság A Hncosok nai;oohh 
ni.ooze df':.resfeji.i. €s hizonv ::J több ~vtiZedes táraril~nká .. 
tói visszeres lábu patikáriusle:gén:rekböl került ki ·~k 
a t""'t~l'f' o z an P' ""·' ~,:; an!.dhatatlanul 

A 1ényf'g- amnbnn az ~10{1·-.; n.ii. alahul <.:zf'nezkedik, 
J ~~nni a mi J;:iili.h l.:ultuq:!·átdánk Az '! '! ~ s ~ , ~l lt ~z.. z 
Gyó~D'SZerhiri nolg'OZÓk szakosz.üi.l~ ának kultmgái'dl'i.ja 

(sz.) 

' '·.' 
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Május elsején reggel 8 . 6 ra kor 
a Hunyadi-téren gyUlekezUnk 

Pharmacognosia Universalis 
llsszeállitolla : Schwimmar Endre 

Az itt megindu~ó cikk&.nozat ké.sziÍlő mw1kám e1sö 
kötetiének kivonátát fogja talrtalmazni. A- munka, mely
lyel f.oglalkozom, a külfö1di gyógysZIEII'klönyvek pharma~ 
kogno-siai rés:zének összegJÜj-t-Jé:oo (I. köt•et) és enrnek 
kommenthárja (II,. kötet). Az első kötet kivo'naftának 
kO.zlésével kettős célt kiránok szolgálni: a tára mellett 
do~gozó gyógy.szeiis7Rkkel inlegis~net tetni a külföldön 
haszntá-latos drog-olkat, másrészt a g)-ógyniör\rény.gyüjtök 
figyeimét felhivni az exportálható d:r{)golua. 

Cikkem olv~sóitól felt.Jéte[ezeÍn Lipták: Gyógys-zeJ · 
i&rilere't (1940) eim ü könyvéniek · isrireretét, tehát 'az ott 
szerepi-ő drogokat és azok vizsgálatait ·éppen csak érin_ 
i.eni vagy telje-sén mellő7..öm. 

Természetesen a:z illyeniaj1t.a kivonat so-hasen~ i'fE'h·et 
sz.á-zszrázalr&kos., A, botanikai vi~sgálatokat te~ljeSJetn meL 
lő zöm és inkáibh a kémdal viz;sg<álütokait fo gon~ ismer_ 
tetni" Kommentárt csak a\ G~ÓgJ718ZeJ.ismÚeibeú !1/C"llt 

szer.e~Iö drogOkhoz fogok fiimi 

• 
Az nl:<).bhiakban ismeriJ€1t-ett XI Svéd gyógys'Z':"L 

könyv (l946) kb 5 ke"'--ésbbé iSJ.nJel't d~t"ogot tartalmaz 
egjébként a;z V Svá,j~ lés a 6, Német :g)- ógysz.etkönyv 
Szerenesés összeolvasztásán:.:'l!k: tekin!t!hetö Vizsgálatai 
során u,jdons-ág1kréint c&aJ;: a Fru_ct. C) nosiba ti C vitam:in 
és· a csukamájolaj A + D vit~1.min úart~ümámnk a quan. 
Utativ ;orwghatározását L-r-ja elő 

Aloe. Az u. n\. IC:ip_aloe hivaltalos. HN-oa-t-ól zöld 
Rzipezúd'ést ad .. ;Eh- égezteti a Borntr:3:gei á~ Sehouteten 
reikciót.· Hamu 15 százalék 

Amylum sola,ni. 25··-100 miikron n'ag~águ, Ned_ 
ve~ség 'tartalma 16 százalék Hamn O 5 százalék 

Amylum triticiti (T_ri~currn s·altivum) 20-35 mik 
l'OU átmé!·őjii, 

BalSarnum pernvianuru.. Fajsuly 1.135-1165 
Szennyezlége~k közül pat affinra, 'ZiSÍro:o; .olajokr a~ rnesi:leJ _ 
séges baJzS!amokra, gu'l':}unbalzsann a, colophoni'Uw:.a. 
·dzsgáltat, Meghwiiftmz'i-;,'ltja ~~ cinnamein tartaimút, 
mely 55 szál"..al'l3k 1eg:Y1t:tn Szappansz.iám 235-2155 

Balsarnum tolutanum. (Myr.t oxylon balsa:mum var 
g:cnuinum) A d1 ogban lévő fahéj:sia-Yat kaliumhype r. 
moanganá/tal rnurt~_tja ki,. A ha'rnisitiások közill colopho 
n:umrn. viz:sg:il't.::>t. S.a'i:s:r.im 112~168 Szapp:a~szám 
1"54--220 

Benzor-. A ~hÍ'ni benzoe hivatalos Hn,mu Z% 
Bulbus sc:nae .. Hamu 5 sz·áY..alék 
Cer·a alba, Fa}sUIJ O. 960---0 971 S-avsz.áJm .18-24 
Ceta fia'"· FajsuJ y O ~S4L-O %6 Op 62-64. Sav 

nám 1 ir--23 ÉsZiter szám G6-81 
Cetaceum. Op, 45----54 Sz.appa,nszám ll5--·l3,;:·, 

Smszám 2 &·nál kiSebb leg-J en J od.sz"Gm 8-nál kh:.:f'lJb 
leg·yen Paraffinl'.n vizsgáltat a hamisitások köziil 

Cht'ysftl"Obih... Cluysol)h.mnsm- hamisitást i-átja ki. 
Ha"ll o.s százaiTék 

Colophonium" 
151-192 

Cortex Cinchonae (C. succiruh1:a} Elrvégez'te,ti 
T allejoehin reakJci$,:, 6 sz.áz:al& alkalOida Itiartaimat iki... -
Ván. meg ~s azt meg is hatá.roztlatja. Hamu 7 81Já.7..aJ.é.k. 

Cor1:€x cinnamomi ceylonict Hamu 6 sz.ázalék. 
Coitex condurango. Eh-klgeztefti 

;r·eakc'1ót. Hatmu 1'2 s·zázal:ék. 
Cor:tex frarigulae A Borntr:liget .. Jreakció e1Wg7k

EO.ét hja elő Egy évi.g ralttároz:andó. Hamu 6 szlá.zalék. · 
Cortex quillajae.. Hrurt1u 15 sztázaUék 
Cortex r harnni purshia.nae4 Vizsgálatok, ~nt . a 

cor'fj:ex ír angu.ilaenél. 
Flos chaniom!lla;e, Hamu 13 s7íázla.lék 
FJos sambuci. Hamu 8 sz:ám11&: 
FoPa belladonnae., E[~i a Vi'talti .. reakciót. 

o .3 sz;ázaiék alkaloida tartalmaif:! hlvául es azt meg is 
határw~:·t!a'tj.a Hamu 18 száJ21a]jé,k 

Folia digitalis. 'Hamu ll5: százaléle HCl-·ben old_ 
hut.<1~ran hainu 5 sz.ázalék. 

Folia digitalis lanatae Hamu 10 s.zázalék 
Foliil, hyosc~'~mi.. Eh~'Z'Oeti a VitalLI,rtakci6-t. 

(l 05 snázralék alkaloida tartalmat követel Hamm 24 
s-z:á.zffillék. HCI.ben olhat.altltan hamu 12 százailék 

Fo lia menyant.hes 1:1500 ar•án:vb.an m1ég llrooo:rü, 
Dzl!. Ramu 11 sm'izalék,, 

Folia stramonii. EI-végezteti a Vitali-l:an!kdót. 
O 25 ·százalélr a11kaio:d<i t.ru:talmalt 'követel meg. Hamu 
20 S'llázal~k 

Fructus capsici Hmmu 7 százal€ik" 
Fructus rolocynthldis, Ha!mu ll szá=lék, 

Fructus CJnosbati. (C:sipke'bO'gyó ) 1 sz;;izalék ns •. 
rorfuinsáv.at követel meg tés azt a chchlorpheniQlos 
módmlen"'el meg is hatf:1ároztatja. Hctnm '6 százal'é!k 

Fr·uctus sennae,. 
levél ) Eh·émez!M';i 
százallék. 

( Cassia sennae V'a:t:i!etas B. .A-nya
a Bomrtr.iiger _reakd:ót HamU! 6 

Gummi arabicum Elő!rj'a :~z azono.ssági 1 ea<kciót 
óloma.cebáttai, mig' a hamisitások !közlil jóddal 1rerné
n~ itőrf' v1-z:Sg.á1tatt;. Hamu 5- száz.:~.iék 

Gummi sterculiae. (Ste:rculia Ur'eros ) Eztl a 
d1 ó gót :1 gyógyszed\.önyv valószinü1E:'Ig a tt-agaeantrhR 
helyett V!ette föl. Azonoss-ági reakciójai 5n.HC1--al bar.
násYÖJ ös szinezödést ad Hamu 6' s:oá ... .:al:ék 

Herba absynthi 1:1!> (){){) h ;gitasban is kes"'Ü· 
Hamu 10 százalék 

Her ba. cardui benediett (Cnlcus ~e11edictus, Com~ 
positae.) Előfordul Eu.rópá;baln. 1:1500 higitá:sba-n ,ke
Sf'J Ü, Hamu 18 ~za lék Tartalmaz enicin ne1 ü kes&-
t:ü n.nya·got, 

H.er ba Íobeliae. Hamu 10 száza lék, 
Herba thyrni vulga1is Hamu- 10 százalék 
Kama1a, Ha.'Yiu 8 sz:ázal'ék 

Radi.x calumbae .. Hamu 8 s·zo~~alék 

Lignum quassiae.. Hamu 8 száZal-ék 

Lignum sautali rubruin (Pte1ocrupus S'Dilltal11:J-m) 
J{a1llU 2 százalék 

LycopoditlUJ;, Hamu \3 sz.á:zalék H CL.Jh:a.n o lellia ta t_ 

Jan hamu O 7'5 százailék 
Manna .. 75 ·sz-ázalék mannit tartaimat kiövetel meg 

és rutt -meg is hatá!'oztatja~ Nedvességtartal-om 10 
százalék.. Hamu 4 százalék 

Mastix. Col-ophonium bamisitás7a vízsgáltat. 

(F'olytatjWk) 
,, 

ll ,.Török·Laboristák" futballversenye 
,,V e r s e lly". .Ma ezalatt 

munkáját ;minden oly~ dolgozó, 
munkaversenyt hirdettek 

a Jelszó aila.tt végzi 
kinek munkahelyéit . 

A T, ö r ö k - L a b o I' gyár közponidának 
ü. b. elnö~e, Z á m o I y i elvtáJ:sam, azZJai a ké..: 
réssei fordult Jt,ozzám, hogy hajlandó volna futbB.JI csa
pa.tát-'al egy barátságos mérkőzést játszani Én meg_ 
niondom őszintén, nem valami szivesen vállakoztam .er
re a mérközési-e, mert mindjárt an-a gondolt~llll!, hogy 

· a pú gyárunk dolgozói egész nap a desztilláíomk ma_ 
gas hőfoka mellett dolgozn~ ·- S't~~jnálnám ó-'ket a 
központunl{ csapatál'-al szembeállítani, aurenyiben a köz
pont dolgozói inkább értelntiségi mllnkát végeznek 

, ·.oe nem so-kat gondolkozbaim elfogadtam a meghivást 
ezombat<.D. 17-én a III.·. kerületi sportJtielepen fél 3 
órára .. Gyülekezés a g)'árudvaron, 2 ótakor indultunk 
a pályára. Ott ~volt nUnden elvt4rsam, ru legnagyobb 
es<mdben készitett;ék · elő · felszetel~iket. Közben meg_ 
szólalt Kiss Andr·ás játékos, látom, hogy IValami bánt. 
ja.. Én faggatt'am és csak annyi t ritondta.m: ver sen y. 
fiUk! ·-- de nem ·munkaterseny, hanem futball. - Azt 
is hozzátettem, hogy az ellenfél inkább ér·telmiség .. 
En·e Kiss Andds játékosunk felállt üi<ilielyéJ"Ől és 
azt :mondja: elvtár·S8Jm, bizzon berlnünk, - ha a gyár_ 
ban megálljuk a helyü·ketn, itt a pályán is meg fogjuk 
.:illni és j~neg:mutatjuk, itit 'iS tudunk kü.zdeni. Erre nau 
csend lett .. !tlindenki készen állt. Alig pár· pez·c mulva 
megszólal a biró sipj~ {A fiuk kivonulnak az udvarr-a .. 
A két csapat találkozik és köszöntik egymást. KifuL 
n.ali: a pályár-a. :Középen felsor·akoonak lés üdvözölnek 
bennünket, mite nagy taps és éljenzés fogadja ó'ket.. 
Én megmondom 'Őszintén, nagyon drukkolt.aan~, de meg_ 
nyugtattak a játékosom szava.i: tudunk mi itt is ldiz_ 
d eni, nemcsak a- gyár ban, 

Feláll a két Csapat, már a pályaVálasztás megvatJ, 
a legnag)•obb csend, ütiindenki feszült lfigyelt_mtmel. váz·
ja aZ indulást, - egi sipjelzés, megindul a ~érkőzés .. 
A liözönség kétfe-lé drukkfll-. m-er•tl bizony a központ.unk 
is szép, számmal jött el erre a mérkőzésre. Hatalmas 
lendülettel folyik a játlék, s láttam, hogy johb beckeiD
nek sZavai után megállják a helyüket és az első félidő 
20-ik per'cében tn.i vagyUnk fölényben. Ez a fölény 
meg is hoztá_ az er·edményt1 mer·t a 24-ik percben nti 
rua-juk a ,ezetk'i !gólt -Bor'Zasrl-fl: örömrivalgás, mlind~-· 

CRINEX 
SOLUTIO 

e5oetre a gyáiiak között. Továbbra is mi .vagyunk fö.,. 
lényben, s ezt tsikerült félidőig megtazt:ani. 

Második félidőben központunk csapata most már 
ma.g~Ia talál és a 6-ik percben &úegyenlit, - lle a 
13-ik peleben mi érünk el gólt. '2:1 a gyár javára. 
lVlosf{ lett aztán nagy küzdelem.. Központunk veszi át 
a vezetést, de csak a. 29-..:ik percben tUd egyenliteni 
Az eredmény egésWn a 30-ik pei"Cig (2 :2 arányban fo. 
lyik. A 40 .. per·cben a központ jobb összekötője a. ll-es 
vonalnál kézzel érititi a labdát és igy,: a biró llLest 
ítél. A lövés védhetetlenül megy IR kapu jobb ~ar·kába, 
- 3:2 a gyá11 javára.. A bátralévö- percek még nagyobb 
küzdélmet hoztak. de az eredmé-ny már nem változott. 

A biró sipja elhangzott a játék leáll! kÖzépre \O .. 

nulna-k és üdvözölnek bennÜnket, 
Utána hatalmas taps, a jobb beck mosolyogva fut 

hozzám és azt mondja: - ugye heváltottul{ szavunkat, 
és nem hoztunk szégyen~ az üzemre .. 
I ÁRSASVAC SORA 

A Bécsi-ut egyik kis vendéglöjében, ahol a vacso_ 
rát megrendeltük már·, messzirúl ·lehetett; érezni a jó 
pöl'kÖlt párolgó szagát, Itti gJülekeztüitk köiös aszt.a.L 
nál, ahol a három igazgatónk a gyárv.ezetönkkel, .di, 
H a n t o s s a l együtt résztvettek. Nagyoll boldo-g 
v~Itam, mikor azt láttam hogy teljes a megéitiés, kL 
vétel nélkül mind munk~.társak vacsoráznak, -iddogál
nak, bBSzélgetnek. Vége_ a rvacsorának, :Me·gszóÍal a. 
zenekar, ami szintén ió harigulatot kelt, Mén· a tánc, 
az ének, kivétel nélkül A jó kangulai: éjfél utián- ket
tőig tartott .. 

Én l:'észemriij csak nztl m-ondhatom, hogy egy ilyert 



barátságos métkőzés is megerősítheti bennü~ azt a 
remé-m t, hQgy a komol> munkában ~- a mmib:ave:rseny _ 
nyel a jobb, boldogabb megélhe~st fogjuli bíztositani 

ebben az országban. 
;KOCSIS F'ERENC, ü. b, elnal<, 

a galenikus labor atóriu~ 
vezetője 

( Eefe1]ez-ő közleun,én\Y ) 

IV .. Kiemelés. 

Különleges szaktud.:ásu, kieme1lkedö teljeE>inUéuyü, 
\vagy ~ü10nleges rnUll!kalk.örbern.t dolgozó munkiavá.llaJO 
lf"ész,érE!, az előbbiekben ~:negáll<;~.pi'(;Qttakon -l ulrueuö li

Z2fés szabható meg. A ki€1illje_H:.s~ kérelmet az· Eg:i ez_ 
tető ,BizoctsJághoz kell benyujtani A kierUelési 1;:€rel
meit a munkáltató é::> -a szaJko;;zttály vezetősége egyd
értűen !l1yujtja be, de ben-3ujthat,ja a lkieruelJé'si kéteL 
m~t a munkáll~aió és a szakosztály ve:zeW::;ége ,s 

V.. Kisegitő munlia díjazása. 

Kisegiiő munka alatt a-z a mEgha~.ározoit idő:1e 
szóló munka él1tendó, wrn<:.Jyre a nmillmváilaló ily m
men Vall alkab1uzva A ld8'2;g;itö mu11:l!k,avá:ll.aló ibére a 
kollektiv }l·ze1ződésben ll1k'gállapitot~ bér 50 százalé!:kJá_ 
vial pótolandó, 6 muill;annp után a :pótlék 25 sz:ázalék
ra csükken, Ettől ehJé1ö megállapodást ,c-saJt a )5Zc..tz{L 

dö felek .együltes m~álLapodásá\,a.l lehet. };:őtnt 

Vl K küdct,és 
ll~ a munkavillalónwk H:.O: u,l:'fialm azá~~áböl kifoly;ó_ 

lag Iié.szére kijelölt mun:kahóll;yen klvül kell dolgoz,nin, 
kik'iildet:.ési pótlék flzetu1dő. AltalE.,ban. u em Qekinu~ndó 
kilküldetésnek az., ha az illető a munikahC:Jyén ~dvül \él!.,.. 

rendő munkára van ,alikalltnazva. A kilcüldetési · pótlék 
Nagy_Budapesten és v,dék!c.u .. a helység közigazgalit.:sl 
hatáJ:,án. belül 10 százalék, >'idéld kiküld,etés 25 Gzáz-a_, 
lék pótlékl(Jal d1jaZandÓ A kiküldetési pótlékorr felül 
az ~ndokolt és igazült lakás és el:látási klölts-éig is- .m_,g
lér-i'tendő. A rendes napi munkaidő m~egkezdéSi<: t-.lőrt 
,ag:y MlllW.k befejezése uLán a k<küldet~ :,h::n munhi.v:li 
t:Höltöit id6t tuló-tapó-tlélilial I~ell dszár..nolni 

VU. Természetbeni juttatás~Jli: 

A t.ermé::::.z-etben nyujton lakás térités-éte v-ona~Jw:.. 
!'.izólag a 10.230/1946. lVl E. sz. 1 -eudd~~· ,r:e·ndellkt::zésm 
az 1t·~nyadók, am-ely szelint e,gY szobáS' lakásuál ai'J 
e.'"lzközölh-sltŐ le1ronás a kollektiv 'bénétel 5-15 szé:z.<L 
léka, 'kér sZobás lakásnál 10-20 százaLéka .. A :nyu.ito~~t 
füt~, viLági'tás, mosás, t.ényleg_OO költségei ugyancsrJ;: 
lr-vonásba hozhatók Lakás és ~eljes ellátás ci:mén a 
k :llektiv bér tétel 40 százaléka ih.ozha'v6 levon'iisba 

Mindazon muníkavállalók sz-áxaátaJ akiknek munká
ju;( terr·mészet-e ;fobi~án JHunkan.Iha szükséges és az 
Q·endrll~9-zé.sülne 1Wm áll, azt a JJ;!Unk.§l~aró foko:zH!{,_ 
~au d.jmenre;-el~- bocsájr_ja 1endelkezésül.kle A munka
ruha l3. munkáltutó tulajdonát ké}Jt>Zi,. A ~ajá'!; munlm-
1Uhá\'ul rendPlk~~zők köpenyének tisz.~if.ásúi ól a mun_ 

kaadó glmd-oskodik. 

VIII. Adóterhek 

A kollf'lkt:i\ sze:rződés alapján 1dJizet,-:.~Je keiÜl:Ö 
munkaL<hek, illLtve koeset€Ik ihs ter~nész.ct;~bt Di ,]ufJ;;3tá_ 

sok után iiZeiendő ille'tményadó, 
járul&k, J~özmunka, áltság a mun~ltat_ó}t · 
cs<l-k oly mérté,kben, rnintha a munkaválláló1Íak 
I:eJ;:Üv szer:r..öd-és alapj-án a munkáltajtOtól _járó 
tén kivül más k•:r-esete >·Hgy jövedeh--n~ ne:ill, volna. 

IX. Szabadság~dö. 

A szabadságidő >;égleges reildez-éséig a 
vállalót megillető sza;badságid:ő a kö~Etkező: 

Ha~t hónapos foglalkoztatás után 6 fizetett 
kanap szabadság jár, nwly havonként ::iz eliilo iltöú 
munk.r1 utful l ;nappal -e:n.Plk.edik, ug)hogy 1 évi 

·lalkoztatas ul':án a szabadság:dő 12_ m:un!kanap, !Egy 
rután a ~zabadságict-ő mindleu további é.v elicel'IK\,,el] 
na1Jpal emelkedik 25 munkanapig. Hat hónál 
ideig ~artó munkavállalás ese.tén :rninde11 
n~p Után egy fizeuet't munkanap jár. Ha a omn11cittat 
bpc~;áJ'cja el a1kalm-azottját (azonnali hatályu 
d!ás1a_ jogo l adó ok ~1.élkül), · akkor rész-é-re 1e; 

!Szolgálai év utim :S!z1ám:tott ,arányos f1zeté&>...s: 
ság k:iadancló A sxabadságidő megha\tározá:sánAi 
ruunl~>-állal-ónak egy 'agy W-bb mun~káltatónál 
tö~~ sy,olgálati ideje besz·á,mHand!ó ugy, hogyha 
legi munkaadójánill Jegaláb-b eg)- éve: van allmlm1.,,iis: 
han, akkol az el-őző, lllliU11Jkaadóinál eltöltött 
éveiből 3 év (tehát 3 _;nap-) beszáan:if-.and5, ·3t 
5 év, 4 éven tul ped1-g a treljes szolgálati idő be'""ámc4i 
t and ó 

A fia[talko1 uak (18 éven :aluli if.jumunkások) · 
badságidE\)ét a 3-. 680/1945 l\-1, E.. sz.- rendelet 
lyoz-w .. Ezt az időt a szolgálati 
.gyelm~t:n kh Ül kell \hagyni 

A f zduéses szabadságot 
május 15-e és szeJ)tEr..nber 

a munkáltató 
15-e Nöz-ött ru;Ija 

azonball az ÜZeu.llJ.1K(l1e·tbcn en:I'lletk hátr-ám;ya 
Hék, ugy a;.o; időpon!t kéJ désébeill a mun;Lt!ált;ató 
1ui bevonásá\al (közös megegynés alapj-án llönb. 

tett szabadságnak sZJÚJmi't a szabn.dsÚJg '~'·;~~~:~t~~) 
utáni minden egye,s uap, kirvéve a vasÚJrlll!apot, 
-a törvényes munkaszün•E}Ü :napok, ani.el~neiken 

rendszer es nmnkát nem végez 

X. Vegyes r-endellwzi:sek 

Szop,iatÓ5 anyálmaik a lviABI vagy üTI OJVOS 

itmé'nJ"ez:ése alapj·án megfcl:f:lŐ szo-ptatási idő eü:o;eiléi: 
lyezendő; A munka' állaló által az nlan't felsorolt: 
iel(ben a \'állalaton k;,ül cltölH:iftt 3 óra 1dő 
kinthető mula.sztásnak: 

a) ka:ton•ai ellf•nőizÖ szemle és soi-ozás, 
b) C:';alád!tag halúJa (hilzastá1s, 
c) u :~:nun3wv<iüaló Ö11hibáián 

ügy€l;:ből származó hatóc:.ági vagy 

z-és, 
d) i;ö-nénye-s választójog ~f:,ako.Ilása 

SzelZt''tt Jogok, <"gészt;Ef.(Üf;,\ i in:tézkt-dések, 
1álls ~z.üb::égJetek, IJ6r és tizeSésl k muiatás-ok, 
kéuJéS k (]jll ézéRén~k inódja es ;;eg~ CS 

ké~désL.-n ll'lfl1 kollekti\- sz-e;tződés m<ogiilktpc:dá5a1 

azonc-sak a l\:bg}fn Magállalka]m<l7.ot'l:ak 

szeJvrz·<?-[f' és KOKSz köz·ött 1947 HO\ o;nber 
nwg-k(~'ót, Jcr-~'tsznződés 1cndelkczésdH:l 

.T elen szerződé~ e.g) es tételeinek, m<:~' altQ>ttatá!;a./ 
.;__ :·zt:>J zőL1Ő felek mtg:g:y!<-zntk~·abban, hpgy 
llt-11 a gazd:lsági hcJyzetb(n Yált-ozás kö\etl;:eznék 
~1 bt~Ji:éHhli: feJühizsgáJ.ás..:, illttőlEg szükség 
azok ~neg\'álro..:t~c.ása céljából bá1mely:ik szel'ződő 

nek. 

~- :függetlenÜl a jele~1 1wll_eküv s·WlZŐ
}ejártától -~ 8 n-apon b<::liil tá.rgyalásokl~_. kc:Z{L~-

Jelen szEc.rzúdé.s 1947. októbet 15._él1 O órakor lép 
életbe és 1948. julius 3Lén 24 ó:ráig é-tvéuyes. A s;.>;·el
z()dés felmondáSl idt'-je 1 \hónap. Ha a ~zet zöd é-s:. 1948. 

junius hó .3'0-án déli 12 óráig 1948 jUJlilL'-'- 3Lre a 
m:er::öd.ó felek egyiké sem ru(lndja fel, "Ll;, á bb i eg,y éy_ 

érvényes. 
Budapest, 19i8 .. :februáa.· hó. 
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BUDANOVITS ff!BOR 

Budapest Gyógyszer-ész Egyesület rrészéröl: 
LöCHERER TAMÁS 
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r-észéről: 
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Szakszervezeti Tanács részér-őJ: 

CSASZAR ISTVAN 
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HIRlEK 
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NtépbHóság elrh·a~~tsztotta 

Uj kitüzések a NépbhósWg XIX. Herpay tanács<ár).ál: 
1948. április 27.. Szm~tp-éteni Pál, :K!en1!Eines Péter 
Május 5. Mi'klóss~- Géza, Csmján Imn_-, K:::..roliny 

, Gyuilc 
.i\'lájns 18. Banadlai I 
Május 25. Zhol~lly Berd.alan, Bak .hiz-sef, Kihán 

Béla. Pap Lászl6. 
Május 26 .. V áros'I Rózsa. 
Ráta) ~anácsnál: 

1948. május 8 .. Mádonrffy 

Negyvenéves taJálkozó.. Fellüvjulk azon Jmrtán~.a.k 
figyelmét, akik az. 1908 .. évben ·végezték az. egyetemet, 
~kár Bndape.sten, aki1· Koloz.svát.lt, hogy a 40 éves ta .. 
lálkozó megbeszélése céljából -f'. é. (llláju'S h& 4._én d .. u. 
5 Ó1·rukor a· Central káViélh!ázbrun j·elenj·enek meg, Sper_ 
gely Béla, Járdek Géza, dr; Molnál Alfr-éd; Szücs La
j.os, .Józsa Lajos, Szemz-ő Jenő, Révész Bé-Ja, Kál~n 
Béla, Gábor Andoo:, Mraritos Gyula. 

· ,\.Uásli:özvetités.. Se:arkszervezetünk Gyóg:, s·zet tári 
Dolgozók Szakoszt1álra rninden áÚás:köz:vetité.Snét ik.ö't:.eí
lez-ő:en ragaszkodik u szak~ai ig-az-olás bemutatás.ához. 

, Kérjük !tEhát a 1tagsáJgo't, hog.} a :mi1nél egyszerühb és 
ge;yo'lsablJ lebonyolitás ér-dekében, aruiko1 egy álláSl a 
p-ályáZ!lmk, -vigy-ék maguk!kaJ. szakmai igazoló lapjukat 

Lefokozás. És még h<Yi:Zá anYagi okokból, hiv-atko
zásui az uj kolleh.-th·-S'"L;erződ:ésre. Szinte el se hinnők, 
hü a kiáLtó példák ne.."ll igazomák Két felhábod~il ese
tet j1:'1entettek, az. egyiiket egy laboránssal a ~ásikra\il 
€gJ l_('hnikával kapcsolatosan 1\-:'[ind á J;:e

1

tf:en a lw~
nlnsi és 'te-chpJ_kai fiz.etést kapták €g-ész·en az uj ikoL 
lektiv-Szerzödé.s élei':lbe lépéséig. Akko! egyszm csak 
gondolt egyet a "förÍök u:r" és lefokozta őket: az egyL 
ket kifuióvá, oa másikat 't;a!k:ari!tónő\~é 'Iermésza~tesen 

-a régi wunkaköx ~ljea fenmmtása melletjt.· I\iert a fő_ 
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Igen tisztelt Kartárs Ur! 
Fecihivjuk 'Szives figyeimét az O~lA· 

gypnuH::ntész. készitményünkre, n118llyet n&pi
rapokban állandóan hirdetünk, igy a közöTh-· 
ség keresL Sa,ját jól felfogott érdekében ne 
hagyj a kiíogyni ezt a r égi bevezetett kézi 
eJada,si cikket. 

Beszerezhető: az összes nagyNereskedők
nöl, vagy a HUNNIA..gyógys:ll€rtárban, 

, Budapest, VII , Er:z:sébet-körut 56 l . o 

Kartársi üdvözlettel: 
Kal4n Gyula és dr, Balló Lajos 

gyóg)"szerészek 

nük Ul sr,eünt a szakma o3z-ent és s:é1·th~~len, csak 
an~ .. agi \ onatkozá~bau hajlik maga felé a keze,. Szak_ 
sz en eZ!e'lünl;: ideJgleues intéz·őbizo!t:tsága figyeLuez:tet-Le 
n hamisan é1 velő g,} óg~- szel-ész_gazdát ~na a veszede._ 
]emre. mf_lyet ez az egyéni kkezdeménYler.&és ,jeLeiU!iiliet; 
Nincs lefokozás és a-lü két Ill!Unk.aköxhen is dolgozik, 
a~·; a magasabb íizet-é~i kategória :Strerint k.eU fiZetril. 
J ó lesz .ezt tudomásul ve1mi, nliJelő-tiJ:; ez a s-zégyen:le~> 
tes p-élda esetleg követőkl'e talál" 

Teljes -ellátás Még akkor s-cm Lehe~ a ieJjes ~llá_ 

t-áson !ki\Ül 300 forintot fiz;((tn:- egy gyógysZ!e-rész:neh:, 
ha az &5 éVes és töb!J mint 40 'év-e dolgozlik a 'tára 
me_llett Nen his-szük, hogy az. a \ldéki gyó;gysZ12ir<ész 

olyan ellátást ad, melJ: majdnem 1000 forint.ot ér iha. 
vontu .. V~déken! Adjuk csak az egész fizet-ést kar1ál
·sunknak Egészen bizon:,- os, ho-gy :keyPsel>bÖl k,jön é.:,; 
'tötl!b ma1ad ,a !kezében 300 !o1 in:tnáL Vagy éppEin ez a . 
baJ.''? 

Az Egyetemi GyógYsz-erészeti :Intézetben felállitan_ 
dó laboratóiium részé-re folyó 'éV L má1 eius 5_től áJpillii'J 
hó 15-ig _•beérkez~a ~1domán:,'ok: Országos Gy:&gysm4 
1ész Eg~-esület 1000~ forint, az Or:szágos Gyógys71r_~· 
:ré.sz Egyesülot sopra-nmegyreli helyi csoportja 400.~-, 

Fe1encz Imre gyógyszerés-z-, ']örökszent.."'llikló.s 100-, 
S2".eutlörinczy Béh;: gyógysZ!eu:ész, BudapP~t 100-, ösz~. 
.szN;ell 1600.- fol int - A leg;utóbb köz'Ölt ad(Ftná;n·y: 
14 345- íounl; összesen 15.'945 forint, 

A Gypgyszerésztudományi Tál'l;!aság t-agjainak c::ek_ 
I«;t küldGti ki, hogs .az 1948-as tagdi,ia't azon btfir.P:->
sék. Az ujonnan LngBdélyezett Gyógy:::;r,eté~_ztudomán:,i 

Értesitő nwgjelenik kél héten bt-lül A nyo:,nP,ak'ÖltSJé
gek fed?zéséi-e is ké1jük, hogy tagd.!j há:!r-uJ:~rkuikat, 

it·endezzék 
--.----

J B.: Kartátsunk má1; Lqgnlább a ;ti11edtk, aki p.zt 
a kérdést felveti és s'iirgős <és. ~egn.:).·U·gt.a'tó választ 
kéT a telvetett l~érdésn.:: Közbn1 mi 11:n.áJ. legalább tiiZ-
. . ' felé megil tuk, megLeldonál:tuk, sőt meg is sütgönyöz_ 

tük, ho gs sz·ó. sincseJt ;t gyógysze1 t.á.tak áüamositásá_ 
l'Ól E_~t felelösségünk !e-ljErs tullatában most önnek, 
~zaklapunik n~' ib áno.ssága f'lőtt is megmástjük Ezek a 
zavartkeltő hh·ek a nag~ üzen1.ek állalilosit.ása 11yomán 
Wlj'edte-k el - mmden komolyabb alap nélkül. Ez-eket 



a yészjel1eikdt :a reakció adj:a. le és a_& a titkos cél;t 
szolgáljáJlr; hagy a. gyógyszerésze-tben bizonyt.alans-ágot 
keltsen BgéSz~ségüg;yi feladatának elvégJJésében. GondoL 
junk csak Ráiko,si l\-:fátJ·,ás m.inisz~t elnökhelyettes 
döldhö jele-nt:.éiségü sZavaüa a. magyar kisipmospk és 
kiskel1~!Skedőik. felé. Mi pedig értsük meg azt is, hog_) 
ugyancsak a három éves 't'e:ry sikere muük azon is, 
hogy a sza~ kise:::nberei teljeS hittel dolgozzanak és 
munkájukkál ,járulj-anak hozZJ.á a ;u:iagyar 11épi ~emokrá_· 
ci.a egy1e tlszrtul:abb kiépltéséhez. 

.Munlm~cillaló: Ez is egy1·e 'gyakilabban rmegisméL 
Iödő kérdés Néha a fél>e~em, máSkO! ,gáncsvetés, de 
gyakran őszirtte közösségi aggódás. Ne::.n égy.szeil ltu:

datDs ferdit~ még t.á:plálJ$-k is ezeket a hirEket 
St;>kan: tudni vélik, hogy a jtörvényjavaslat ii·olt ~z.á~l.. 
dékával ellenté'tbe.J.1J, -- .a,.z irutézmériyek nem fizBLik 

meg, n~:m bil.iák megfizetni a koll~ktiv-szeu·ődés s·ze_ 
linti fi7.&céseket. (Holot,t éppen a:z ·az '1-gazság, hogy
az OTI é.s lVIABI be s,eni várv& a 'törvényt, lény-ccJgL ' ' . ' . 
ben !lll--ár is :21egtfiz-etj_.) __ Nézzük csak meg az aUamoSL 
tott ü:.zemeket.. Lesz.álli(tották.-e ott ~ egyetllen doL 

1

gozónak a bé1-ét Ls'? Nem~ T~gyűk hozzá, hogy 'való_. 
jában az i111tézmények is - állann lri"tér;;ményel~ · 
Mi_ erre a va.klá1 máíl~, ~~rre a több-éJkeVé:sbbé irányL 
to~t rémületre, mei;int csak azt felelhetjük: egyetlen 
szakma sem tüzheti ki cél jául az éle.'tsz;invonal lesZiáL 
litá.sát, de anr,,ál idkább a felem'l.:üé.sét. Eljöh az '1dő, 
hogy l;::evesebből job'b~ meg tudunk: :élni. De <~:ddig js 
nem az a cél, hog:); bennünk~t lemínősifseneik, hanem, 
h-ogy l'Osszabb hely-wtlJ.illl ]evő- kar~~ársainl_cat i.s - a 
kollek!Liv..;Szer zöd és hat:ály'tt alá segiLsük 

K. R .. T€vedés: V'ai.óbrm tévedés ön ar1a hiVntko_ 
:tik, hogy azéi:t '!naga.s.1k a gyógysZieráu:J:k, men.t péL 
diául az egyik nagy, talán a le.g nagyobb belváJ o si 
gyógyszm:tá1· 3t1. 00-ü folini-ot :U:n gat. éls ebből 7000 fo_ 
~-int a Szel11Jélywtí kiadás~t. Az ön ..állitásd szerili~ t.'zt 
az adato_t hívatalosan el kell fogactn'1, - ez. afféle 
OCnré:rték és bizonyiliélc <cÍméllett, hogy drága a rntml;:a_ 
1e1tő Jé;s ha olc....~bbá fik;mjuk t.eil:mi a g;rógyszert, ihált· le 
kell !cikozni az igényeket, sőt· -ke'irésbbé képzet-l: gy5g~
szerészekl~eJ olcsóbban dolgoztatni , l\fregdöJJ-hentD 
helyzetkép és ami a legszomon1bb, minden adata a 
I~ gsajnála~s-abb Xévedés Csak re gy elefám.tcs·onl:torom
ból 1áthatjái;;: ig~ a magyar 'gyógysze'lésv..etet All':ól 
nem ls besz'élün~;:, hogy -annak ~~ !belváJl osi g~·- Ó g:\ szt:·t
tá1m1k a ·iorrg·alrm'a -érősen vitaih! Ltó. De az- {!llen mát' 
tillalroznu:nk ikeil, hog~\· l<llip: a o o o .-e m b t' l' 

-életszinvonaláJJaik J,eszállitá::;ával; tudományos képze LL 
ségéne-k a megcsonldtásával :akat ják olcsóbbá Unni mil. 
liók gyógy.stzerszükségleté'i::.. Hogy~: ~zal a céllal degr~L 
dáLják le az egész magyar gyó gysZE~l·észef-et1 hogy };:e_ 
vesebb igényli, olcsóbb munkae1 ővel doJ_gÜzhas13'ani:ik oa 
gyÓgJ·Szertárak. Alú ilyesmit :mond y.agy te-rjes:zt, _az 
I:em lehet tisZitiában a néPi d-ernoká.da közösségi g,on_ 
dr Jaiával Még alvkor s-em, !ha !éppen <L közössrég érde_ 
Ikére hiva!:kozik Ki ne ér'€rzrnB mag ennek, az ilJ'!2n 
va p il szagu té'tele:knek szociáli s, ga 3d as-ág1 és iudomá_ 

nJ·os képtelenségét 1 Akkor iitikább mondjuk lU,. hogy 

áldozat-o.kat hozunk. de tanulunk: €s_ tanulunk De a:ldW.l·· 

minden;ek el(ttt lássunk tisztán a .osv...árnadásokban M:eg_ 

t;éwsztő torgalmak légvárár· .. ~l ~ n e~ ugorhatU!11Jk a· 

mélYbe és nem törhetjük \ös Eize mi:r t<ü-1zt, amit végre 

_J (sz ) 

Keresek bérhevétr:lr(\ ese-tJ.eg l'eál.]ogu 

tá 1 a~ átvéielle i.s, kiz.áról.ag vas'utvonalue:~:::J!f 
ségben Cill;l: Simon '.Pál, Jászberény, B 

Jóforgalmu pestkörnyéki, vagy 
y·á1·osi gyógyszertárat bérelnélr. 
pém. C1m a kiad:óhivaMlban 

Salepért arnido p;~ r-int adna íisteni 
gyógyszertá1·, K!evermes 

Vidéki bérletet keres-ek iD,glatlJan kau-ciÓ.val, 
vagy kiseg~tést -vállalok. Se1mE!Ci Károl;y-, Szeged. 
\7a.~u .. 18. 

Keresek Nitrüsclerán injekciót 0.10 erősséghe~n: 

ves értesiL!ést kérek. Minde:n ih_'i)ltS~éget 

, IX., 19. 

g;<, ógysZ1ffi.t-ári po1cel!lán felszere1W ci~, 
té:gelyek .előnyös beszerzéSe" 

IV.j Veres P.álné"":utca 31 Telefon: , 

Gyógyszmtáiat. bérelnék. K:aucióm fiHd, -szö-llő, 

leg pénzben S z e k é .1 E' n d a:- e 
Ki;slmnhalas. 

Jólmenő falusi patika ,sajlát háziban eladó 
rélnérn d.rogéúával \:árosbart vagy üzle-ttel. 
~áadólü\'atal ,adja meg. 

Megvette Éc~y Zsolt gyógyszerész elvtárS a 
pest . .i "Báühmy" gyóiY:sZ~eJll.tár. volt tula,jdoilliOSa a ' 
pesti VII. ke1. KiláJ~r-utea' 53. szám alat/t l1BV"& 
.gróir~ze.rtámak Biló Ist'i-ánné és özv .. Spie-gel 
tulajd-onát képező résZI€Jt. · 

Eg~ Jeti vényeJ{, havonriDénti taksálását és 
sát elválLa_juk. ~ Cim .a. 'kiadólüv.a~tJalban 

jeHgére,, 
Megvételre keresek Ij!IL kiadásu 

1935JÖ.S fekete )':al~s-át, 1 PilL gépet és Laibor. 
Cim: "MegvláltÓ''-gyógy,szeltár, Páty (Pes;t m.) 

lifegjelenik havonta kétszer,. 
Szerkesztőség és kiadóhiva·talo 
IV .. , Ve1·es Pá1né-ut'..ca 3i3•. T. l. 

Telefon; 
Hivatalos órák: d. u. 4-6-ig 
Felelős sze.J.~kJesztő és ikiadó: 

HARANGI SÁNDOR 
Te!elfon: 344--311 

Sze1 keszti: 
SZÉKELY .JENő 

Telefon: 1'62--8156. 
Laptulajdonos: 

a M. ?d Sz Szukszenezete Gyógysz-ertári 
Szakosztálya. 

Hoffmann Jó~ef nyomdája, VU 1 

• 

Utáildi 
ógyárunagykereskedés 

tohlratl clllll P h a r 111 a c la e ml a 

onyi Pál 
gy6gy6runagykerealo:ed6 
Budapest, VI., Jóicci-t4r 3 
tabletta 4s tea magyararnági 
lerakala 
Az összes bel· n külf81dl 
gy6gyszerlrülönlegességeket, 
drogo!, ch.,milcáll61 raktárr61 
n állit .. 
G~o_rs n poDtos expediálás 
helyben n vidékre. 
f23-269 

Budapes 

ll.Ht, V., Cr. Klebelslif!fiNL 
1 • 1 • 1 o o 12 o-u e. ut.lan, (, 

•> ind en formábon és szinben kaphat6k -

Gal Dezs61 
gy6gysze,éneti üveg nagykeresked6 

Budapest, V, S:rent lstván-körut 23. 
(Koh6ry uccai oldal) Tel.: 121-155. 

legfontosabb, olajban és vizben oldható, vllamlnokb61 
öi_szeállitott nagrhat6sfoku k61ZII11tHY : 

o LYV l T l p L EI·CHINOIN 
csokolédé•labletta 

Tartalm u te•méuetes ft•VIIamlnt, lovibbé Bt 1 Sz, C, ~ 

vitamint ú P.P.factort 

20 drb esokoládé-table!to dobozbcm . 


