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Beköszöntő 
A magyar gyógyszerészttársadalom nagy

multú szak'lapjainak megszünése tette lehetövé, 
hogy az egyetemes nemzeti érdekeknek meg
felelően társadalmunk minden rétegére kiter
jedő megbékülést és így az egység szent ügyét 
szolgáló kormányprogramot rendünk egyik fon
tos területén, szaklapjainknál megvalósíthas
suk. A ·kar célkitűzéseit mindenkor hűen támo
gató, gazdasági helyzetének megjavításáért 
küzdő, kultúrális fejlődését és haladását mun
káló három megszünt szaklap szerkesztői és ki
adói, az azonos célok megvalósítása és a gyógy
szerésztársadalom jogos törekvései támogatása 
'érdekében, egységbe tömörülve adják ki az 
"Egyesített Gyógyszerészi Lapoik"-at és ezen 
keresztül szalgálják tovább a gyógyszerészi kart. 

Amikor ennek az új gyógyszerészi szak
lapnak szerkesztőiként először van alkalmunk 
az olvasóközönséghez szólni, ki kell jelentenünk: 
mindent el fogunk követni, hogy munkánkkal 
hasznára legyünk a köznek és minden erőnkkel 
elősegítsük gyógyszerészrendü.nk boldogulását. 
Lelkesedéssel és fáradhatatlanul fogunk küztf.eni 
mindaddig, amíg nem fogjuk boldogabbnak lát
ni ezt a mindig mostohán keze!t társadalmi ré
teget, a magyar gyógyszerészek összességét. 

N eh é z időket élünk. Ez a generáció nehéz 
megpróbáltatásokon megy keresztül. A gyógy
szertárélik gazdasági helyzetének, forgalmának 
és jövedelmezőségének nagyfokú Jeromlása kö
vetkeztében erőink évről-évre, sőt most már 
napról-napra gyengülnek. A gyógyszerészet élet
halálharcában szükség van mindenkire, mert 
csak így remélhetjük közös munkával elhárít
hatni a fenyegető gazdasági összeomlást. Ma 
minden önzésnek háttérbe kell szorulnia. A mai 
helyzetet józanul mérlegelő minden kartárs 
tisztában van az összetartásnak és egymás ön
zetlen támogatásának jelentőségével. Mindenki 
tudja miről van szó, mi forog kockán, mi vár 
reánk, ha nem fejlődik ki bennünk az egymásra 
utaltság tudata, ha nem gyűjtjük össze a kar 
összes erőit és nem sikerül azokat a közös cél ér
dekében áldozatos erőküejtésre bírni. 

Lapunk sohasem fogja szem elől téveszteni 
a kar egyetemességének érdekeit, jogos törek:. 
véseit. Kari ügyeinknél a legszigorúbb tárgyi
lagosságra fogunk törekedni. A toll hatalmát ki
zárólag a magyar gyógyszerészet kultúrnivó
jának és általános gazdasági helyzetének emelé
sére használjuk fel. 

Tollunk független és pártatlan bírája lesz 
minden cselekedetnek. A gyógyszerészet egye
temes érdekeit fogja csak szem előtt tartani, 
nem fog személyi kultuszt űzni. Fegyverünk 
sohasem lesz más, mint a meggyőzés és az igaz
ság. Szerkesztői teendőinket minden külső be
folyástól mentese:r:t, meggyőződQsünknek függet
len és szabad nyi1vánitásával kívánjuk szolgál
ni. Csak egy cél lebeg szemünk előtt, ez a ma
gyar gyógyszerészetnek becsületes és odaadó 
szolgálata. Arra törekszünk, hogy követelésünk 
j'ogosságáról és igazságáról meggyőzzünk min
den i'lletékes tényezőt, barátokat szerezzünk 
mindenütt, segitsünk olyan szilárddá kiépíteni 
a kari összetartást, hogy azt ne tudja megbon
tani se külső támadás, se belső árulás. 

Egy szaklap azonban nem lehet csak egy
oldalú vélemények szócsöve. Teret kell adnia 
mindazon véleményeknek, amelyek mindenféle 
személyeskedéstől mentesen, becsületes tárgyi
lagossággal szalgálják a közt. Lapunk erős fegy
vere lesz a jognak, támasza az igazságnak, 
mentsvára a gyengéknek, de sohasem lesz szó
csöve vagy eszköze semmiféle hatalmi törek
vésnek. 

A kari problémák annyira ismeretesek min
denkí előtt, hogy teljesen felesleges egyenkénti 
felsorolása azoknak a kérdéseknek, amelyek 
megvalósulása érdekében éber őrök, becsületes 
munkások, de ha szükséges, igazainkért lelkes 
harcosok kívánunk lenni. 

A mai nehéz viszonyok közepette, amikor 
mindannyian élet-halálharcot vívunk, nem le
het káprázatos ígéretekkel, sem pedig a tenni
valók tetszetős csoportosításával csi1logó mun
ka.tervet készíteni. A mai idők hangzatos szála
mokra nem alkalmasak, igy csupán azt jelent-



jük ki, hogy határozott akarattal és acélos erő
vel küzdünk közös célunk, a gyógyszerészet 
nyugodt és bi"?.tos fejlődését biztosító szi'lárd 
alapok kiépítés,~ért. 

A viszonyok alakulása, a magyar sors vo
nalának hosszú ideig tartó lefelé hajlása sokáig 
nem kedvezett azoknak a kari törekvéseknek, 
amelyek már a megszünt gyógyszerészi lapok 
?ászlajára is fel voltak írva. Áldozatos és ki
tartó munkánk eredménye sok esetben nem volt 
kielégítő. Gyógyszerészrendünk közismerten 
nehéz gazdasági helyzete aggodalmat keltő és 
mindent el kell követnünk, hogy felettes ható
ságaink felismerjék igazságos törekvéseink jo
gosságát' és elismerjék e problémák megoldásá
nak sürgősségét. A felvilágosítás és meggyőzés 
fegyvereivel akarjuk eloszlatni az indokolatlan 
aggodalmakat, szándékaink tisztaságával és cél
jaink egyenességével akarjuk elűzni azokat a 
káros árnyakat, melyek zavarják a tisztánlátást, 
hogy a jobb jövő derűs fénye fog'lalja el a ho
mály helyét. 

Nagy időket élünk, amikor a társadalom 
minden rétege szükségesnek tartja olyan szo
ciális intézmények létesítését, amelyek levezetői 
az elégedetlenségeknek és megoldják azokat a 
problémákat, amelyeknek rendezetlensé~e ve
szélyezteti a nyugodt termelés rendjét. E roha
nó kor szellemének megfelelően haladnunk ke'll 

a tökéletesebb felé. mert amelyik egyén vagy 
pálya megáll, azt eltapossa vagy háttérbe szo
rítja az élet. 

AUítjuk és valljuk, hogy az eddiginél is több 
munkával, nagyobb erőkifejtéssel, fokozottabb 
igyekezettel akarjuk szolgálni azokat a célokat, 
melyeket lapunk maga elé tűzött és felszínen 
tartani azokat a feladatokat, melyeken keresz
tül a magyar gyógyszerésztársadalom összessé
gének életlehetőségét akarjuk megjavítani. 
Meggyőződésünk, hogy az önmérsék1et, a fegyel
mezett, kitartó és hozzáértő munka meg fogia 
hozni azokat az eredményeket, amelyeket oly 
régóta sóvárogva vár, a jobb sorsra érdemes 
gyógyszerészrend. 

Ezért vállaltuk el a szerkesztői tisztségeket, 
ezért vállalkoztunk arra, hogy példátadó elő
deink nyomdokain haladva erős hittel, megtor
panást nem ismerő, odaadó munkával, fáradha
tatlanul küzdjünk a magyar gyógyszerészek bol
dogulásáért. 

Ehhez Isten segítő kegyelmét kérve,. szá
munkra e megtisztelő és ünnepélyesnek érzett 
alkalomból kartársainkat ko1legiális tisztelettel, 
meleg szeretettel köszöntjük. 

Löcherer T a más 
Dr. Szász Tihamér 
n. Wolff Lajos 

A belügyminszter feloszlatta az Országos Gyógyszerész , 
Egyesületet és az Okleveles Gyógyszerészek Egyesületét! 

Június 21-én futótűzként terjedt e1 a pesti 
kartársak körében, hogy a belügyminiszter az 
Országos Gyógyszerész Egyesületet, a gyógy
szerészi rend csúcsegyesületét, feloszlatta. Na
pokkal azelőtt- június 14-án - néhánysoros 
hír jelent meg a Budapesti Közlönyben arról, 
ho~rv a belügyminiszter láttamozta a Magyar 
Gyógyszerészek Nemzeti Szövetségének alap
szabályait. Senkisem gondolta, hogy a7 új egye
sület megindulása :;-. 72 éve fennálló országos 
E'gylet halálát fogja jelenteni. 

Az említett napon, reggel 9 óra tájban, 
négy gyógyszerész, Lőrinczy Lajos, Roboz Zol
tán, dr. Szend1J Imre és Krassy Miklós megje
lent az egyesületi székházban, ahol az elnököt 
keresték. A látogatókat Gróff Gy1;_la ücyvezető 
igaz~rató fof!adta. Nemsokára megjelent dr. vi
téz Várady László is. A négy kol1ega felmutatt:!. 
a belügyminiszter, illetve a székesfőváros kö
vetkező végzését: 

Budapest Székesfőváros PolgármPstere. 
T á r g y: A m. kir. beliiqyminiszter 1ír 

leirata az Országos Gyóaysze
rész Egyesiilet felos~latá~a 
ügyében. 

372.689/1944. IV. ü. o. szám. 
HATAROZAT. 

Ezt a miniszteri leiratot tudomásulvétel és meg
felelé) eljárás céljából másolatban köztöm a VI. ke-
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rületi el5ljáró úrral, a levéltárral és a felos.~latott 
Országos Gyógyszerész Egyesiilet vezetőségéveL 

A leirat alapján fetltívom a VI. kerületi eLől
járó urat, hogy a feloszlatot egyesiilet vagyonát, és 
tartozásait a legapróbb részletességgel ál!amt.,a 
meg és mindennemil. vagyonát vegye zár alá. 

Ha a megszünt egyesületnek tartozása voln.a, 
úgy a vagyonból elsősorban ezt kell kifizetni. A tD;r
tozások rendezése után fennmaradó vagyont az elő~
járó urat, hogy a feloszlatott crmesület vagyo•1ó.t es 
alakult Magyar Gyógyszerészek Nem:;.eti Szövetsége 
vezetőségének bocsássa rendelkezésére. 

Egyúttal értesítem az előljáró urat, hogy a Ma
gyar Gyógyszerészek Nemzeti Szövetsége oJapszq-
bályait a m. kir. belügyminiszter úr folyó hó 6-an 
170.125/1944. VII. b. szám al'l.tt kelt leirat·ival /Jaqy
ta jóvá és melynek székhe!ye ugyancsak VI., llege
düs Sándor-utca 17. szám alatt van. 

Budapest, 1944. évi jtí.nius hó 20-án. - A pol
gármester megbízásából: Dr. Huszty s. k. tanác.~1wk. 

* Más o l a t. M. Kir. Belügyminiszter. 167.:105/ 
1944. VII. B. szám. Tárgy: Országos Gy6gu.~zerész 
Egyesület feloszlatása. t!:rtesítem Polgá1·mester nra.t, 
hogy a gyógyszertártulajdonosok érdekeit 1~épvi.{elő 
Országos Gyógyszerész Egyesiiletet, minthogy vele 
szemben az egyidejűleg lá.ttainozott ulap.>zabályok
kal rendelkező Magyar Gyógyszerészek Nem"?eti Szö
vetsége a magyar gyógyszerészele általánosabb kari 
érdekeit kívánja szolgálni és kötelékébzn. mincl a 
gyógyszertártulajdonosokat, mind az ll:~kalmazotta~ 
kat képviselethez jttttatja, - az egyesutetek {elettt 
főfelügyeleti jogom alapján feloszlatom. Felhí~.om 
Polgármester ttrat, hogy a jeloszlatott egy~snlet 



eseHeges vagyonát és tartozásait a legapróbb rész
tetességget áHapítsa meg és eseUeges vagyontár
gyait vegye zár atá. Ha a megszilnt egyesilletnek 
tartozása volna, a vagyonbót etsősorban ezt ken ki
fizetni. A tartozások rendezése után Iennmararló 
vagyont Potgármester úr bocsácsa a Magyar Nem
zeti Gyógyszerészek Szövetségének rendetke-z2sére. 
Felhívom Polgármester urat, hogy a tetoszlatott 
egyesiiletet nyilvántartásábót törötje. Bttdap~st, 
1944. évi június hó 6-án. Vitéz Jaross Andor s. k. 
A kiadmány hiteléiiJ: otvashatatlan aláírás s. Ic. 
irodavezető. P. H. A székesfőváros Polgármesteré
nek, Budapest. - - - - - - - - -

Az egyesület elnöke és ügyvezető igazga
tója nem kis meglepetéssel olvasták át a fel
mutatott iratot. Nyomban kijelentették, hogy a 
be'lügyminiszter döntésének a legnagyobb kész
séggel eleget tesznek, hajlandók az egyesület 
teljes leltárát és vagyonát a megfelelő formák 
között a Magyar Gyógyszerészek Nemzeti Szb
vetsége megbizottainak átadni. Ugyanazon nap 
délelőtt megjelentek az egyesületi székházban a 
főváros VI. ker. elöljáróságának tisztviselői is 
a leltározás megejtése és az átadás foganatosí
tása céljából, ami lényegileg június 21 és 22-én 
meg is történt. Ezzel az Országos Gyógyszerész 
Egyesület, amelyet elődeink sok Lelkesedéssel 
alapítottak 1872-ben - megszünt. Hasonlókép
pen likvidálták június 22-én az alkalmazotti 
egyesületet is, amelynek Népszínház-utcai he
lyiségeit lepecsételték. 

• 
A Magyar Gyógyszerészek Nemzeti Szövet-

sége 1938 év júliusában alakult intranzigens ke
resztény és fajvédelmi programmal. Alapsza
bályait az azóta eltelt hat év alatt nem sikerült 
jóváhagyatni, míg most az új éra belügyminisz.
tere, dr. vitéz Jaross Andor, 170.125/1944. B. 
M. szám alatt láttamozta. Az 1938 júliusában 
megtartott alakuló közgyülés, amelyen többnyi
re a'lkalmazott, illetve tisztviselő gyógyszerészek 
vettek részt, a következő ideiglenes vezetőséget 
választotta meg: 

Elnök: Lőrinczy Lajos csömöri gyógyszer
tártulajdonos, társelnök: Tatár József volt buda
pesti gyógyszertártulajdonos, jel0nleg bornagy
kereskedő; atelnökök: dr. Korényi Emő volt 
egyetemi tanársegéd, okl. gyógyszerész, dr. 
Czuczy Péter gyógyszertári gondnok és Patak
falvy Sándor endrődi gyógyszertártulajdonos; 
pénztárosok: Remetey-FiHepp Tibor a Gyűjtő
fogház házi gyógyszertárának vezetője és dr. 
Tolvay Zenóbius körösiadányi gyógyszertár
bérlő; ellenőrök: Bartha Tivadarné szül. Kra
maszta Jolán MABI-gyógyszerész és Gombos 
Zoltán budapesti gyógyszertártulajdonos; ügy
vezető igazgató: Roboz Zoltán okl. gyógyszerész; 
titkárok: Krassy Miklós MABI-gyógyszerész és 
dr. Tomory Nándor a m. kír. Bírósági Vegyé
szeti Intézet vegyésze; jegyzők. Nagy Pál igaz
ságügyminiszteri tisztviselő, okl. gyógyszerész, 
Fontos Jenő kispesti gyógyszertárbérlő és Tö1·ök 
Tibor okl. gyógyszerészek; gazda: SáTkány 
György munkácsi gyógyszertártulajdonos; 

könyvtáros: Zádo?"y Gyula MABI-gyógyszerész, 
ügyész: dr. Szendy Im1·e gyakorló ügyvéd okl. 

, , ' gyogyszeresz. 

• 
A Magyar Gyógyszerészek Nemzeti Szö-

vetségének ideiglenes vezetősége körlevelet bo
csátott ki az ország gyógyszerészeihez, amely
ben csatlakozásra hívja fel őket. E körlevél
ben személyi 1apokat küldött széjjel. 

Külön körlevelet bocsátottak ki azon gyógy
szerészek részére, akik hat évvel ezelőtt az ala
kulásban résztvettek. Ez a következőket mond
ja: "Felszólítunk most Téged, szövetségünk régi 
tagját, légy szives értesítésünket tudomásul 
venni, egyben ve'lünk közölni, hogy a régi tag
sági jelentkezésedet fenntartod-c és az egész ha
zai gyógyszerészi rendet átszervező munkánk
ban, valarrunt annak szellemi irányításiban 
részt óhajtasz-e venni?" Ebből az alapító tagok
hoz intézett körlevélből tűnik ki, hogy az egye
sUlet "az egész hazai gyógyszerészi rendet" ld
vánja átszervezni, antinek menetrendjét bizo
nyára egy széleskörű program keretében fogja 
rendünk közvéleményével tudatni. 

A Magyar Gyógyszerészek Nemzeti Szö
vetségének vezetősége kilátásba helyezte, hogy 
amint a belügyminisztertől engedélyt kapnak a 
rendes közgyűlés megtartására, azt egybe fog
ják hívni. Addig a fent ismertetett ideig'lenes 
vezetőség viszi a Szövetség ügyét. Tekintettel 
az általános gyülés-tilalom szigorára, nehéz vol
na megmondani, hogy a tervbevett közgyűlésre 
mikor kerül a sor. 
• Tájékozásul megemlítjük, hogy a belügy

miniszter által az új szövetségnek átadni ren
delt egyesületi vagyon mai értéke körülbelül 
másfélmillió pengőre becsülhető. 

Az Országos Gyógyszerész Egyesület veze
tősége már a mult év augusztusában lépéseket 
tett egy minden tekintetben kielégítő taks<tre
form érdekében. A kar kívánságait terjedelmes 
memorandumban terjesztecték az illeték-?s fó
rum e té és már-már meg,vott a remény, hogy a 
várt taksareform megvalósuL Nem tito!<.: egy
időben ki is volt szedve a módosított taksa, mely 
a munkadíjak száz százaiéi-era való emeléset, u::: 
edényzet és kötszereknek a beszerzési viszo
nyokhoz idomuló árát és 2 pótdíjak eltörlését is 
magában foglalta. Ez az átfogó refo?"m - hogy 
úgy mondjuk - "gellert" kapott és ezért nem 
lett belőle eddig semmi. 

A márciusi kormányfordutat után az Egye
sület vezetősége újabb kérésekkel fordul.t az új 
belügyminiszterhez a taksa érdekében. Ezek ei
intézéseképpen a mult héten - június 22-én -
dT. Johan államtitkár 286.57411944. B. M. :-:zám 
alatt kiadta a z ú j p ó t d í j r e n d e l e t e t. 
Ezt ·a rendeletet 22-én kikézbesítették ugyan az 
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keresztény hatósági kezelők behelyezése meg
történt. A zsidó gyógyszerészeket az ÖSb'Zes kor
porációk törölték a tagok sorából és a gyógyszer
tárakban való alkalmaztatási lehetőségük is a 
minimumra csökkent. 1944 június 30-a után a 
pálya teljes zsidótlanitása befejeztetett. 

E nagyobb eseményeken kívül sok fontos 
dolog történt karunk életében, amelyekről úgy 
a jelen, mint a következő lapszámainkban -
részint összefoglalva, részint külön-külön -
meg fogunk emlékezni. 

Es most lássuk a fontosabb eseményeket 
részleteikben is. 

• 
A régi kiképzési rendszer egyik káros kö-

vetkezménye volt, hogy a mult világháborúban 
és az azt mege'lőzö idők folyamán katonagyógy
szerész kartársaink sem a volt osztrák-magyar 
hadseregnél, sem a m. kir. honvédségnél nem 
tudták a tiszti rangot elérni. Különösen a közö
söknél volt bántó a helyzet, ahol a gyógyszerész 
önkéntesek a rosszemlékű "szentjános-kenyér" 
bajonettet, a ranghoz jutott gyógyszerészek pe
dig a "hamutartós" tisztviselői kardot kellett 
viseljék, nem szólva a rozettáról és a sok min• 
denféle aláértékelésről, méltat1an bánásrnódról, 
amiben részünk volt. A "járulnok", ,;accessist" 
stb. elnevezések mint rossz emlékek kisértenek. 

Az 1918-as forradalmi időkben váratlanul 
megadták a kjtonagyógyszerészeknek a tiszti 
l'angot. Akik 1919 január 1-e után szereltek le, 
azoknak leszeretési lapjiban a "gyógyszerész
hadnagy", "gyógyszerész-főhadnagy" stb. meg
jelölés van feltüntetve. 

A trianoni évek után honvédelmünk is kri
tikus helyzetbe került. Megszabták a tiszti és 
legénységi létszámot, természetes tehát, hogy 
ezt a minimális kontingenst elsősorban a kom
battáns tisztikar számára kellett biztositani. A 
nemzeti hadseregben megint tisztviselők lettünk. 
A helyzet csak most, a második világháború előtt 
változott meg, . amikor nagy barátaink támoga
tásával leráztuk magunkról a trianoni bilincse
ket. Ettől az időtől kezdve jutott egyre öntuda
tosabban szóhoz a gyógyszerészi rend azon kí
vánsága, hogy a katonai vonalon rég óhajtott 
tiszti elismerést elérjük. Ez a kívánságunk erö
te1jes lökést kapott az 1940 évben bevezetett új 
kiképzési rendszer következtében, mert immár 
azt sem lehetett reánk mondani, hogy diplománk 
nem teljes értékű, vagyis hogy elmarad az or
vosok, jogászok, mérnökök stb. kvalüikációja 
mellett. A háború is segítségünkre volt: a mo
dern hadsereg-szervezés kivánalmainak megfe
lelően katonagyógyszerész kartársaink egyre 
több olyan beosztást kaptak, amely már a mozgó 
hadsereghez tartozik (pl. vízvizsgáló járőr, tá
bori gyógyszer- és kötszerraktárak stb.), végul 
és nem utolsó sorban: kart képviseletünk is meg
tette a magáét. Külön meg kell emlék~znünk 
Kovács Andor marosvásárhelyi kollegánkról, aki 
teljes szivvel és lélekkel igyekezett jogos kéré-
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sünk részére megnyerni az Erdélyi Pártot, ami 
teljes mértékben sikerült is neki. A párt külön 
memorandummal fordult a honvédelmi minisz
terhez és kérte a gyógyszerészek tiszti rangjá
nak elismerését, igen helytálló indokok alapján. 

A "Honvédségi Közlöny" 1944 évi 20. száma 
közölte a "Szolgálati Szabályzat" módositott 
első részének l. számú mellékletét, amely a m. 
kir. honvédséghez stb. tartozó egyének beosz
tását szabályazza állomány-csoportok, -rangosz
tályok és szolgálati viszonyok szerint. Az "álta
lános szabályok" című rész kimondja, hogy az 
"A" katonaállomány l. és ll. állománycsoport
jába, valamint a "B" nem-katonaállomany I. 
állománycsoportjába tartozó tisztek egy-egy 
"tisztikart" alkotnak. Miután a gyógyszerészek 
a "B" csoport 9. sz. "honvédgyógyszerész tisz
tek" állománycsoportját alkotják, ennélfogva a 
honvédgyógyszerészeket a jövőben "honvéd
gyógyszerészi tisztikar''-ként ·kel1 részünkről 
is mindig említeru. 

Rendfokozatunk megfele{ a katonaállomány 
elnevezésének. Vagyis alulról kezdve: a tiszt
jelöltek zászlósok, a főtisztek hadnagy, főhad
nagy, százados, a törzstisztek pedig őrnagy, al
ezredes és ezredesi rangot, illetve elnevezést vi
selnek. A "gyógyszerész" megjelölést csak írás
ban és a szolgálati szóbeZi érintkezésnél kell 
hasmá1ni a 360.218/eln. 1944. számú körrende
let mellékletében foglalt általános szabályok 
értelmében. Az új rangelnevezések a nyugáUo
mányú katonagyógyszerészeket is megilletik. 

Minthogy most a katonai gyógyszerészek 
tiszti rangot kaptak, őket mindazok a külső jel
zések (arany váZZzsinór, arany tiszti csillag stb.) 
megilletik, amelyek általában a tisztek részére 
vannak rendszeresítve. A honvéd katonagyógy
szerészek parolija szürke bársony. A bársony 
itt (mint az orvosoknál, hadbíráknál stb.) a fő
iskolai végzettség külsö demonstrálására szolgál. 

• A magyar gyógyszerészi kar hódolattal és 
háláva1 gondollegfőbb hadurunkra: vitéz Horthy 
Miklós kormányzó úr Öfőméltóságára, altinek 
bölcsessége és méltányossága meghozta szá
munkra e régi sérelem orvoslását. De köszönet
tel tartozik vitéz csataji Csatay Lajos honvé
delmi minisztemek is, valamint mindazoknak 
a kartársaknak, akiknek összmunkája letagad
hatatlanul eredményes volt. 

• 
Köztudomású, hogy a nagyszombati egye-

temen már 1769-ben megindult a gyógyszeré
szek egyetemi kiképzése. A budapesti, kolozs
vári, siegedi egyetemeken úgyszólván kezdettől 
fogva tanították a gyógyszerészeket, de annak 
a tantárgynak, amely képesítésünk gerincét ké
pezi- a gyógyszerészetnek- 194Q-ig még ta
nára sem volt az egyetemeken. Ebben az évben 
lett az új kiképzéssei kapcsolatban a budapesti 
egyetemen a gyógyszerészet első nyilvános ren
des professzora dr. Mozsonyi Sándor. 
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Az új kiképzési rend behozatala most újabb 
gyü!llölcsöt érlelt a kar számára. A Kormányzó 
Ur Öfőméltósága folyó évi május 3-án a szegedi 
m. kir. Horthy Miklós Tudomány Egyetem Or
vostudományi Karán újonnan szervezett gyógy
szerészi tanszékre d1·. Dávid Lajos egyetemi rk. 
tanárt, a szegedi Egyetemi Gyógyszerészeti In
tézet és Egyetemi Gyógyszertár vezetőjét ne
vezte ki. Most tehát a gyógyszerészetnek két 
egyetemi katedrája van. 

Még egy tanári kinevezés keltett osztatlan 
örömöt gyógyszerészi körökben: június l O-én a 
Kormányzó úr Öfőméltósága dr. Schulek Ele
mér okl. gyógyszerész, egyetemi rk. tanárt, az 
Országos Közegészségügyi Intézet igazgatóját a 
budapesti Kir. Magyar Pázmány Péter Tudo
mány Egyetem bölcsészeti karán a szervetlen 
és analitikai vegytani tanszék egyetemi nyilvá
nos rendes tanárává nevezte ki. 

Minden gyógyszerész érzi: minél több 
gyógyszerész jut el a tudományos élet magas 
grádusát jelentő egyetemi tanszékig, annál na
gyobb és nagyobb tekintéllyel súlyosodik ka
runk a nemzeti közvélemény előtt. Ezidőszerint 
már négy okl. gyógyszerész, egyetemi profesz
szarunk van. Nem lehet értéktelen az a pálya, 
amelyből a tudománynak ilyen magasfokú mű
velői kristályosodnak ki. 

A mostani két kinevezéssel különösképpen 
is két igen értékes tudós és. kiváló gyógyszerész 
jut fel a csúcsra, akikre a kar tisztelettel, meg
becsüléssel és 'leplezetlen büszkeséggel tekintett 
fel eddig is. 

Schulek professzor kinevezésével új pro
bléma merül fel: ki vegye at tőle az Országos 
Közegészségügyi Intézet kémiai osztályának ve
zetését? Ezt a sokoldalú tudást és nagyfokú fe
lelősséget igénylő munkakört a kezdet nehéz
ségein kcreszt{.il tulajdonképpen maga Schv.lek 
professzor fotmálta ki. Allását ő töltötte meg 
tartalommal. Roppant nehéz volna tehát olyan 
helyettest találni máról-holnapra, aki zökkenő 
nélkül tovább tudná vinni az ügyeket. Valószi
nünek tartunk egy olyan megoldást, hogy ka
tedrája mellett valamilyen formában Schulek 
professzor fogja tavábbra is ellátni a kémiai 
osztály munkálatainak legalább az irányítását. 

* És most néhány szót a gyógyszerészet zsi-
dótlanításáról. 

1938 óta intézményes kísérletek történtek, 
hogy a zsidóság térfoglalását és gazdasági túl
súlyát- mint egyéb téren- a gyógyszerészet
né'! is visszaszorítsák. Az 1939. évi IV. tc. és fő
ként az a tempó, amellyel annak gyógyszerészi 
vonatkozásait végrehajtották, nem mutatkozott 
hatásosnak. Ezt bizonyítja, hogy 1944 január 
l-én még mindig körülbelül 300 gyógyszertá1· 
volt zsidókézben. Ez az összes gyógyszertárak 
15 százalékát jelenti. Négy év alatt a százalékos 
csökkenés tehát alig tett ki 5 száza1ékot. 

ASPIRIN 
TABLETTÁK 

uj eladási árai 
jalius 3~tól: 

20x0,5 g P 2,34+-.31 felár 
2x0,5 g P -.35 -.- n 

az .OKI Ch 11555t1944. sz. 
engedélye alapján 

Magától értetődik, hogy amikor folyó évi 
március 19-én a kormányhatalom vonalvezetése 
a fajvédelmi irányzat felé gyökeresen megvál
tozott, ez nyomban kihatással volt úgy gyógy
szerészi, mint országos viszonylatban a zsidóság 
helyzetére. 

Az e1ső lépés volt, hogy a zsidókézben lé
vő személyjogú gyógyszertárakra (számszerint 
191-re) nyilvános pályázatot hirdetett a belügy
miniszter egészen rövid - mindössze kéthetes 
- terminussal és azzal a megszorítással, hogy 
ha bármi okból 1944 június 30-ig a gyógyszer
tárak nem lennének keresztény kezekbe átad
hatók, úgy azokba hatósági kezelőt kell kiren
de'lni. Ugyancsak szigorú intézkedések történtek 
a reáljogú gyógyszertárak terén is; ezek mind
egyike hatósági kezelőt kapott és a zsidó tulaj
donosnak nem szabad oda a lábát sem betennie. 

Azok az országos rendelkezések, amelyek 
úgy az értelmiségi, mint a nemértelmiségi mun
kakörben tilalmazzák a zsidó munkaerők alkal
mazását, megtették hatásukat a gyógyszerészi 
vona'lon is. Június 30-ig a zsidó alkalmazottak 
legnagyobb része kénytelen elhagyni a gyógy
szertárakat. 

A munkaerőhiány leküzdésére a belügy
minisztérium még a közelmultban is sok zsidó 
honvédelmi munkakötelezettet rendelt ki a pa
tikákba. Számos vidéki helyen megtörtént, hogy 
a helyi hatóságok - kü1önösen a határvidéke
ken - ezeket a zsidó munkaszolgálatosokat 
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összeszedték és :mú munkahelyre vitték. Egy~ 
16re - tudtunkkal - a zsidó munkakötelezet
tek patikai kirendeléle szünetel, bár a gyógy
szerészi munka~kérdés mikéntl megoldása 
továbbra is sok fejtörést okoz az illetékes kö
röknek. 

Itt emlltjü.k meg, hogy az egyetemi hall
gatók kötelező nyári munkaszolgálata keretében 
a munkaer6hiányra való tekintettel megengedte 
az illetékes parancsnokság, hogy azok a gyógy-

. szerészettanhalÍgatók, akik munkakötelezettsé
güknek gyógyszertárban kívánnak eleget tenni, 
ezt az Országos Egyesület útján kérelmezhessék. 
Ilyen alapon kb. kilencven gyógyszerészettan
hallgató kapott beosztást különböz6 gyógyszer
tárakba. • 

Az. elmult két hónap történetéhez tartozik 
az is, hogy dr. Tukats Sándor kartársunk, aki 
hosszabb ideje töltötte be Szeged város főispáni 
székét, megvált ettől a tisztétal 

• 
Hosszú évek óta kisértö speciális probléma 

került május havában Budapesten nyugvópont
ra: a gyógyszertárak május 1~1 kezdődően 
délben l-tal 3-ig ebédszünetet tartanak, termé
szetesen az ügyeletes gyógyszertárak kivételével. 

Különösen a perifériákon lévő gyógyszer
táraknál és oijt ahol a tulajdonos egyedül látja 
el a szolgálatot, valóságos áldcis a déli szünet. 
A gyógyszertárak túlnycm1ó részénél semmi
féle üzleti kár nem mutatkozik a déli zárás be
vezetése nyomán. 

• 
Itt volna az ideje, hogy a déli zárást az or-

szág minden részében bevezeagék, felülernel
kedve az apró kassza-horizonton. 

Ennyi minden történt az elmult két hónap 
alatt, amir6llegalább nagyjában, be kellett szá
molnunk. Apróbb dolgokról és az időközben 
megjelent rendelet:ekr61 közeli számainkban fo
gunk bővebb emlltést tenni. 

Dr. Sún Tlllalúr. 

~ák 
A kis helyeken oly gyakori .,elsüllyedés-

1lek" mégis a gyógyszerész áll legjobban ellen. 
tppen felelősségtudata, mely vérévé vált és be
idegz6dött, nem engedte soha a kisiklást. 

• 
Legnagyobb tisztelet e hivatásnak - mely 

csakad-de nem honorálják méltányosan sem 
a testi, sem a lelki áldozatokért! 

• . . 
ts mégis jó együtt lenni az alkonyati csend

ben velük, hallgatag társaimmal a gyógyszerek
kel. Akár a néma könyvek mögött, bennünk is 
hallatlan er6k rejlenek. Hivatásunk, ez a belső 
világ, feltárja másik szebbik arcát. A magányos
ságunk felemelő lesz! 

• 
Komoly világ ez - de sz.ép világ. KicJi-

nyes és mégis nagyvonaLú. A kicsinyességnek 
nagy a súlya és az oka, de nagyvonalú ar a cso
dálatos terület, amit átláthatunk - embertúr-
saink testi és lelki élete. · 

• 
Sok ember és lélek nyilatkozik meg itt. Sok 

tt>st árulja el a szenvedések titkát. ts a gyógy
szerhatóa rejtélyes hatalmai is feltár;ák misz
tikus képességeiket. ('rt) 

Az uzsorabír6ság hat gy6gyszer,szt súlyos börtönbüntet,sre 
lt,lt insulin drágítás miaH 

Szomorú szenzációja van ismét a karnak: a 
budapesti törvényszék mint uzsorabiróság nagy
szabású gyógyszerdrágitási bünügyben hozott 
itéletet a közelmult napokban. A pernek 32 vád
lottja volt, köztük hat gyógyszerész, akik tág 
lelkiismerettel a betegek nélkillözhetetlen 
gyógyszerére: az insulinra vetették magukat és 
annak feketepiacán elképesztő manóvereket haj
tottak végre. Bűnük kétirányú: egyrészt ember
telen uzsoraárakat követeltek e feketén forga
lombahozott fontos gyógyszerért, másrészt elő
segitették, hogy a Magyarországon zúgforga
lomban még felhajtható insúlin-mennyiségeket 
külföldre csempésszék. 

A bünper fövádlottjai dr. Princz István 
ügynök, Juszt Armin tisztvisel6, Glück Miksáné 
háztartásbeli voltak, továbbá a következő gyógy
szerészek: Rosenberg Henrik, Földes Artur, 

EgueBitett 

Schweiger Imre, Meskó Sándor, végül Körmendy 
Elemér Budapest, Damjanich-utcai gyógyszer
tártu1ajdonos. Ezeken kivül főként MA V alkal
mazottak, azok hozzátartozói szerepeitek a vád
lottak között, továbbá egy Kóves György nevil 
gyógyszerészettanhallga tó. 

A vádirat szerint a bűnöző társaság meg 
nem engedett módon részint budapesti és kör
nyéki gyógyszertár&kból, részint külföldröl sze
rezte be az insulint. 'Ogy adták kézről-kézre, 
hogy Yégül is egy-egy fiola már 50 pengős áron 
cserélt gazdát. Szóval: láncoltak vele. Elmondja 
a vádirat azt is, hogy Rosenberg Henrik, aki a 
zsidótörvény miatt 1943 évi október havában 
kénytelen volt csepeli gyógyszertárát eladni, a 
gyógyszertár árukészletének tetemes részét a la
kására szállitotta és onnan aztán lassanként zúg
forgalomban értékesítette. 

G Y. L A P OK 



A büntetőtörvényszék Csajtay-tanácsa má
jus 9-én kezdte meg a monstre bűnper tárgya
lását és június 6-án hozta meg ítéletét. A vád
lottak nagyrésze beismerő vallomást tett; a bi
zonyítási eljárás egyébként is eredményes volt. 
Ruszkay Tamás ügyész vádbeszédében hangqz
tatta, hogy a társadalomnak ezek a lelkiismeret
len vámszedői a legszerencsétlenebb emberek
nek: a betegeknek megsarcolt..sával akartak pro
fitálni, Súlyos büntetést kért. A vádlottakat dr. 
Vadits Gyula, dr. Trajtler Endre és dr. Halász 
Lajos ügyvédek védték. 

Az uzsorabíróság dr. Princz Istvánt kétévi 
jegyházra és tízévi hivatalvesztésre, Juszt Ar
mint héthónapi börtönre, Rosenberg Henriket 
kilenc hónapi börtönre, Körmcndy Elemért ki
lenc hónapi börtönre, továbbá ezer pengő pénz
büntetésre és kétezer pengő vagyoni elégtételre, 
Meskó Sándort hathónapi börtönre, Schweiger 
Imrét egy évi börtönre, végül Köves György 
gyógyszerészhangatót egy évi börtönre ítélte. 
A többi vádlottak börtönt, fogházat, illetve sú
lyos pénzbüntetést kaptak. Néhány vádlottat 
felmentettek Az ítélet nem jogerős . 

• 
Egy éven belül ez már a második nagy port 

felvert uzsoraper, amelyben lelkiismeretlen 
gyógyszerészek szerepeinek a feketepiac hiénái
ként. Kun Aladár, a volt Üllői-úti gyógyszerész, 
még most is börtönben ü( a most elítélt gyógy
szerészek pedig vizsgálati .foglyokként már hó
napokat töltöttek el a fogházban. Mindezt a szé
gyent, meghurcolást és büntetést azért kockáz
tatták, hogy néhány száz vagy néhány ezer 
pengő feketepiaci profitra tegyenek szert. 

Reánk, keresztény gyógyszerészekre, nagy 
szomorúság, hogy az egyébként a zsidóság kö
réből kikerült uzsorás társaság tagjai közé egy 
keresztény fővárosi gyógyszerész is került, aki
nek jólmenő patikája gondtalan életet biztosí
tott számára. Igazán nem volt szüksége a bűnös 
ú ton szerzett pénzre. 

Az asszírok és babiloniak gyógysze1·kincse 
tele van állati eredetű anyagokkaL A kígyóbőr 
pora, a birka szíve, a kutya nyelve, a róka ve
séje, a medve húsa a legkitűnőbb gyógys.zerek 
hirében állottak megannyi emberi nyavalya 
ellen. Az egyipomiaknál férgek, kígyók, boga
rak, fiúcsecsemő anyjának teje, állati belek. 
macska méhe voltak a közismertebb gyógy
sze?·ek. Az indiaiaknál nagyon sok gyógyszer 
vizeletből és bélsárból készült. A kínaiak gyógy
szerei ma is olyan undortkeltők, hogy európai 
embert nem is lehetne megkínálni velük. Gyógy
szerkönyvükben az emberi és állati anyagcse1·e 
valamennyi terméke feLLelhető. Az igazi sZÖ'r
nyűség azonban XIV-XVII. század medilcája 
(gyógyanyaga), amely ízléstelenségében messze 

túltesz még az ókoriakén is. A kor kuruzslói és 
vajákosai 1nég mindig újabb és újabb ürü~élcelc
kel gazdagították az ú. n. "ganajpatikát", kezd
ve a kánisz mergától (kutyaürülék) egészen az 
urina virginumig (szűzleány vizelete). Amí a 
kutyák ürülékét iLleti, tudjuk, hogy a csontevő 
kutyák fehér ürülékében nagyon sok foszfo?·
savas só van, ez; pedig csontképző hatású. Mí
előtt azonban mindezeken fölényesen elmoso
lyodnánk, eszünkbe kell, hogy jussanak a mai 
korszerű "organoterápiás" készítmények. Bizony 
a szarvasmarha és juh enyhe hővel megszú.rí
tott pajzsmirigyének finomra őrölt pora ma is 
mindennaposan rendelt kitűnő gyógys.zer. Ve a 
ménlovak vizeletéből, kappantaréjból, borjú
rnájból, disznók hasnyálmirigyéből, stb. nagyon 
fontos és szinte nélkülözhetetlen gyógyszerek 
készülnek manapság is. Tehát ne nagyon neves
sünk a régieken, mert bizony a gyógyítás. útja 
néha visszakanyarodik kétezer esztendőt is. 
Persze vannak olyan gyógyszerek is régiele kö
zött, amelyekén ma már valóban csak nwso
lyogni lehet. 

A tudomány megállapitotta, hogy a kígyó
méreg két különbözőképpen ható kémiai alkat
részből áll. Az egyik az úgynevezett pepton 
anyagosztályba tartozik, míg a másik igen nagy 
hasonlóságot mutat az úgynevezett globulinnaL 
Ezek az anyagok egymastól könnyen elválaszt
haták és ismét igen könnyen összekeverhetőlc 
eredeti kígyóméreggé. A pepton méreg a hara
pás helyén csak kisebb elváLtozásokat okoz, an
nál tartósabb a hatása az egész idegrendszerre, 
amennyiben a kis és nagy idegpályákat a hara
pás helyétől egészen a központi idegrendszerig 
megbénítja. Ez a bénulás igen nagy gyorsaság
gal történik. Minthogy a légzési idegközponto
kat ez igen különösen érinti, a· Légzés bénulása 
és ennek következtében végül a halál is be
következik. A globulin viszont a vérre gyakorol 
hatást, amennyiben elveszi tőle megalvadó ké
pességét. Igy a globulinnal fertőzött vér akkor 
sem tud megalvadni, ha a levegővel érintkezés
be kerül. Az orvostudomány nemcsak a kígyó
méreg ellen talált védőanyagot, hanem magát 
a kígyómérget is fölhasználja gyógyító prepa
rátumok készítésére. Igy Berlinben külön kigyó
farmot tartanak, több mint ötszáz mérges kígyó
val, amelyektől rendszeres időközökben a kuta .. 
tók elszedik a mérget és a megfelelő kapcsolt 
szérum.intézetben gyógyszerekké dolgozzák azt 
fel. 

Hans Epingle, heidelbergi orvosprofesszor, 
megállapítása szerint a bakté1·iumoknak is szük
ségük van vitaminokra. A kiváló tudós tejsav
baktériumokat hosszú időn át m.esterségesen 
táplált, amelyeket huszonnégy! éle kémiai ve
gyület oldatában tenyésztett ki. Kísérletei kö
zött megállapította, hogy a baktériumok zavar
talan növekedéséhez milyen mennyiségű '!:ita-
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minokra van szükség. Kikutatta továbbá, ho
gyan lehet ezeknek a mikroorganizmusoknak 
bizonyos fajtájú vitaminok elvonásával ártani. 
Igy új lehetőség nyílik az orvostudomány szá
mára a baktériumok elleni küzdelem terén, "ki· 
éheztetés" formájában. 

T alcsaproblém~k 
Csornai Richárd csantavéri kartársunk a 

következőket kérdezi: 
l. Ha 1.500 gr Folia Uv. Ursi van felírva, 

mibe rakjuk a teát és mit számithaturut érte? 
2. Ha az állatorvos ie1ír 5.000 gr Natr. 

thyosulfatot, divide in partes No V. Milyen 
kapszulákba tegyük az egyes porokat és mit szá
mithatunk fel a skatulyákért, melyek.b~ a po~ 
rokat helyezzük? 

3. Mibe kerül egy kerek pordobpz ötszáz 
grammon felül? . 

4. Mibe tenné kollega úr az egyik orvosunk 
által felirt 5 kg Unguentum hydrarg. einerel 
mitét? Mit lehet felszámítani 5 kg-os tége1yért~ 

5. Rp. Magnesium sulfur 
Natr. sulfur áa 600.0 gr 
Kalium stibo-1artaric. 
Pulv. veratri áa 25.0 gr. 
Misce fiat pu1v. 
Div~> in part.=No IV. 

Hogy taksálandó? 
Felelet: 
l. "Expeditio simplex" folytán papírzacskó

ban szolgáltatjuk ki (t. i. feltesszük, hogy állat
gyógyászati rendelésről van sz;ó). A papírzacs
kónak nem lévén taxaára, leghelyesebb annak 
önköltségi árát felszámitani. 

2. Minthogy itt tulajdonképpE:'n nem por
osztásról van szó, hanem 1000 grammnyi anyag 
ötször való kiszolgáltatásáról, az expeditio díját 

gyógyszerész praktikus érzéke van hivatva meg
oldani a problémát Zsinórmértékül szalgálhat 
a nagykereskedő által felszámitott edényzet ára. 

5. A 2. kérdésre adott felelet erre is áll. • N év nélkül érdekezett taksa-kérdés: 
l. A legkisebb árból (a 10 fillérből) kell-e 

állatgyógyászatban 200/o engedményt adni"? 
2. tjjeli pótdíjhoz lehet-e forgalmiadót szá

mítani? 
3. Hogyan taksálandó a következő vény: 

Rp.: Hydrarg. oxid. flav. gr 0.10 
Ebaga basic opht. gr 0.10 
Misce fiat ung. 

Felelet: 
l. Kell. Az engedmény az anyagárak ösz

szegéből jár. 
2. Vénynél azért nem lehet, mert a 25°/o-ot 

a vény összege után számitjuk, abban pedig 
már benne van a forgalmi adó, kézieladási 80 
filléres pótdíjnál pedig azért nem, mert az 
nin~ engedélyezve. 

3. Nyilván orvosi elírásról van szó, az 
Ebaga bázis helyesen 10 gramm. Ennek árát 
lásd a Bővített árszabásban (95. oldalon). 

• Bodoky Ida gyógyszerész (Kelebia) a követ-
kezőt kérdezi: 

l. Ve~álat céljára kértek l liter 10 
percen át kiforralt desti1lált-vizet. 

2. Ugyanolyan célra kértek 200fo-os sósavat 
is. Mi ezeknek a helyes ára kézieladásban? 

Felelet: 
l. Az árszabásrendelet "Jegyzet"-ének k) 

pontja alapján lehet eljárni s ennek megfele
lően főzet-forrázat munkaideje számítható. 

2. Vényszerűen számítható az elegyítés 
munkadíjának figyelembevételével. 

ötszörösen számíthatjuk fel, továbbá a felhasz- " 
nált öt papírzacskó önköltségi árát is. Dobozt _ Láng Lajos okl. gyógyszerész a következő 

• 
azonban nem számithatunk, mert ilyen nagy- problémákat vetette fel: 
ságú dobozak adása nem egyeztethető össze az 2. l. Rp.: Unguent. Ichtioli 100/o, gr 30.00. 
exp. simpl. fogalmával, arról nem is beszélve, DS.: Kenőcs. 
h ekko lád á d b · 2. A Felvidéken gyakran rendelik a Tine-

ogy ra posta a vagy m s 0 oz nmcs tura ferri aromatikát arzénnel és anélkül. 200 
is a patikában. 

3. 500 gr-on fe'lüli kerek pordobozak alig és 300 gr-os adagokban. Ezek ára a taksában 
vannak forgalomban. Ha mégis volna ilyen do- még nem szerepel. 
hozunk, annak árát a nagysághoz mérten ará- 3. Milyen munkadíj számítható és általá
nyosíthatjuk az 500 gr-os doboz árához. Helye- ban hogy kell taksálni a súly megjelölése nél
sebbnek látszik azonban szükség esetén 2 do- kül felírt Infusum, vagy Decoctum Salep-et? 
bozt adni és számítani. Felelet: ' 

4. A mai anyagbeszerzési viszonyokat te- l. Kenőcsalapanyagként vaselin vagy Ung. 
kintve nehéz az ilyen fogas kérdésre felelni, A simplex adandó és számítandó. 

~ul.u 
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rlasa,nos •ecsemöUpeakor (4extrla·maltose) 

Egyesített 

~ 
Ü R l Z .A szirftott rlzsnyik 
rizsnyitoldatok gyon elké1zitésére 

G Y. LAPOK , 



2. Alapárhoz: munkadíj, edényzet, pótdíj, 
felár számítandó. Az alapárak az OTI megálla· 
pitása szerint a következők: 100 gr 1.-, 200 gt 
1.38, 250 gr 1.53, aoo gr 1.67. 

Ehhez számítandák a fenti tételek. A ké
szítmény összetételét lásd M. Gy. E. közlerné
nyeL 1939. 6. szám, 17. old. A pótdíj az aikat
részek figyelembevételével számítandó ki. 

3. A IV. gyógyszerkönyvben hivatalos 
Mucilago Sa'lep adandó és számítandó az ott 
megjelölt súlyarányban, főzet-forrázat munka
díjjal. 

Az idők sodrában 
lrta: ifj. Győrffy Gábor 

A háború ötödik esztendejében, az iszonya
tos vérontás szörnyü katakhzmájában, a köte
lesség és felelősség óriási méretüvé nőtt óráiban, 
amikor történelmek születnek és történelmek 
hamvadnak e'l, gyógyszerészi rendünk története 
ís olyan új fejezetekhez érkezett, mclyek nagy
sága és súlya talán észrevételen az első órában, 
de a lélek önkéntelenül is megrezdül belé. Ki
szé'lesbedik előttünk a látóhatár, már a szemünk 
érzékel valamit, régi vágyálmdk teljesedtek Jd 
élő valósilggá, de magunk talán még nem is esz
méltünk rá a percek fontosságára, mert az élet 
ma oly sok meglepetést tartogat számunkra. Az 
egyetlen nagy rohanás a .. végső kifeflődés felé 
még nem tépte le szemünkről teljesen a hályo
got, de a mult idők hamvadnak és egyetlen nagy 
csodálkozásban, mint nagy fényesség, teljesedik 
ki előttünk a jövő. 

A keresztény magyar gyógyszerészet való
ságos reneS'Zánszát éli és két o'lyan eredményt 
termelt ki magából sokesztendős küzdeln'l.e, él
niakarása, mely méltán tölthet el mindnyájun
kat büs:lkeséggel. 

A nagy átállítás, kétszázharminckét zsidó 
jogosítvány felszabadítása, éppen egybeesik 
egy másik régi álom beteljesülésével, a tiszte
sítéssel! Két olyan tény ez, amely mellett..._nem 
mchctünk el még a háború reánk köszöntő ro
hanása közepette sem szótlanul, gondo'!kodás 
nélkül. Jogokat kaptunk, rendünk elismerése 
kitüntetése nemcsak epizód csupán, hanem tör
ténelmi méríöldkő. A közegészségügy terén ed
dig is méltán sok elismerést szerzett, de magá
rólhangosszóval sohasem hallató magyar gyógy
szerészet ísmét emelkedett a csúcsok felé. Elér
kezett az idő, mikor a becsületes munka őrhe
lyén állva és éjjel-nappal szo'lgálatot teljesitve, 
megelégedett büszkeséggel szoríthatj uk meg 
egymás kezét. 

Hatalmas távlatok nyílnak meg előttünk, de 
sohasem szabad megfeledkemünk arröl, hogy a 
jog párhuzama a kötelesség. Aho1 a sors kegye 
jogokat osztogat, ott megnövekszik a kötelesség 
is. Természetszerű szükségesség ez, a társadalmi 
1·cnd élő és iratlan alkotmánya. 

ATEBRIM 
, 
es 

PLASMOCHIN 
· szintetikus malória-ellenes szerek 

a tényleges szükséglethez 
képest nagykeresk e d ó k 
útján 

már most 
beszerezhetók 

Atebrin tabletta 15 x 0.1 g 
Plasmochin tabletta 15 x 0.01 g 

282.871 /1944. B. M. számú 
rendelet alapjón a "Köz
gyógyszerellótás" terhére is 
kiszolgáltathatók 

MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU RT. 
BUDAPEST 
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- Felhívás az egyetemi gyóji\'yszerész hallgatókhoz! 
Illetékes helyről nyert értesülésünk szerint előrc
láthatólag mód nyilik majd arra, hogy azok a hon
védelmi munkaszolgálatra kötelezett egyetemi gyógy
szerész-hallgatók, akik gyógyszertárakban müködnck, 

'c működésük hivatnlos igazolása esetén más kötelező 
munkaszolgálat alól felmentessenek. Az érdekeltek 
tehát munkaszolgálatra történő behívásuk esetén 
gyógyszertári alkalmaztatásuknak a gyógyszertár fele
lős vezetője és az illetékes tisztiorvos által történő 
hivatalos igazolását mutassák fel a illetékes hatósá
goknak 

- Személyi hírek. Sipos György tart. gyógyszerész
zászlóst a honvédelmi miniszter gyógyszerész-hadnagy
gyá történt előléptetése mellett a honvéd-gyógyszerészi 
tisztikar tényleges állományába átvette. - A hon
védelmi miniszter Melcher Lajos karp. gyógyszerészt 
tart. gyógyszerész-zászlóssá nevezte ki. 

- Kitüntetések. A honvéd vezérkar főnöke okirat' 
dicsérő elismerésben részesitette Kőkuty Jenő tart. 
gyógyszerész-főhadnagyot, továbbá Csépe Alajos, Bes
senyey László és Rásó Szabolcs tart. honvéd gyógy
szerész-hadnagyokat, valamint dr. Pál/alvy-Praefort 
Kornél tart. gyógyszerész-zászlóst a szovjet elleni had
műveletek alkalmával teljesített kitünő szolgálatai
kért. - A Kormányzó Ur Ofőméltósága az ellenség 
előtt teljesített kitünő szolgálataiért dr. Bácskay Béla 
m. kir. honvéd gyógyszerész-őrnagynak a ,,Signum 
Laudist" adományozta a hadiszalagon. 

- Doktorráavatás. A budapesti Tudomány Egye
temen május 27.-én hét kartársunkat avatták gyógy
szerész-doktorrá. Fabritius Imre gyógyszerész-főhad
nagy a bölcsészettudományi karon, Ambrus Klára, 
Andriska József, Ellő István, Máthé Jenőné szül. Lo
sonczy Anna, Kádár Tibor és Koritsánszky Dénes az 
orvostudományi karon s7.erezték meg képesitésüket. 
- Gáts Lajos Attila pécsi gyógyszerész, tart. gyógy
szerész-föhadn!igyot a pécsi egyetem jOg és állam
tudolll<1nyi karán dolttorrá avatták. - Kőhalmy László 
okl. gyógyszerész, törvényszéki hites szakértőt, az is
mert gyógyszerészi-szakiroda tulajdonosát a budapesti 
egyetem jog- és államtudomnnyi karán a jogtudomá
nyok doktorává avattúk. 

- Megjelent a Gyorstaksa XII-ik kiadása. Vettük 
a következő sorokat: A belügyminiszter június 25-löl 
kezdódó hatállyal újabb pótdíjakat léptetett életbe, 
ennek mcgfclclőcn kiadtuk a .,Gyorstaksa" XII-ik ld
adását. Ujitásként külön pótjegyzéket mellékelünk 
hozz .. '!, mely mindazon gyógyszerek árát ~s a pótdíjflt 
tartalmazza, amelyek a Gyorstaksába - ritkább elő
fordulásuk maltt - nincsenek felvéve. A GtJorstak:;a 
és pótjegyzék ára portóval egyiitt 7.- penaő. Meg
rendelhető utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldésc 
mellett. (Postatakarékpénztári csekkszámla átmeneti
leg: ,.Gyógys?.erészi Szemle", Budapest, 57.972.) Mind
azon Kartórsaknak, akik az eddigi Gyorstaksúkat meg
vették és tartozásuk o megszűnt .,Gyógyszerésú S7.em
lé"-nél nincs, az új Gyorstaksál külön rendelés nélkül 
megküldjük. Tisztelettel: Dr. S:.ász Tihamér gyógu
szel'észi szakirodája, Budapest, IX. ker, Vllói- !lt 21. 
(Telefon: 386-124). 

- Gyógyszertári ügyek. A belügyminiszter meg
engedte, hogy az özv. Hajdu Ernőné haszonélvezeté
ben lévő kassai "Szent Márton" gyógyszertárat ?r. 
Nagy Károly okl. gyógyszerész bérbevegye. - Toth 
József kollegánk, a Teréz-körúti "Budapest" gyógy
szertár bérlője, ~ognyerésc miatt megvált bérletétóL 
A gyógyszertúrat új bérlóként Margittay Tibor kar
t{l,·sunk vette át. - A kunszcntmártoni "1\Icgváltó" 
gyógyszertárba a vármegye alispánja Maros Józsefné 
szül. Rátkay Ilona okl. gyógyszerészt rendelte ld ha
tósági kczclőül. - A belügyminiszter megengedte, 
hogy dr. Tichlerné Palóczy Anna kolozsvári .,Meg
váltó" clmú gyógyszertárát Zirkuli Róbert okl. gyógy
szerész Szeberényi Andor ,,Remény" címü békéscsabai 
gyógys~ertárát pedig Maros Dezső okl. gyógyszerész 
kezel h esse. 
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- Gyógyszertár átruházás. A ,,Megváltó" clmú 
csanyteleki gyógyszertár személyes üzleti jogositvá
nyál a belügyminiszter Domján Gézáról Thirring 
Anikó okl. gyógyszerészre átruházta. 

- Címadományozás. A Kormányzó Ur Oföméltó
sága Fekete István gyógyszerésznek a tart. gyógy
szerész-századosi, Reitmiiller Déues és MártOll .Túnos 
kartársaknak a tart. gyógyszerész-főhadnagyi, vitéz 
Gyulafalvy Tibor kollégának pedig a tart. gyógyszerész
hadnagyi rendfokozat eimét adományozta. 

- Nyomtatvány-rendelések eszközlése. A követ
kező sorokat vettük: F.rlesítjük a Kartársakat, hogy 
a "Gyógyszerészi Közlöny" ~és "Gyógys:wreszi SzPmle" 
nyomtatványárusítási 1evékenységét a két kiadóhivatal 
egyesítette. Az árusítás az alanti szakiroda külön ipar
iparigazolványa alapján fog 1ovább folyni. Nyomtat
vány-rendelések tehát erre a eimre küldendők: -
Dr. Szász 7'ihamér gyógyszerészi .~zakírodája. Bnrlct
pest, • IX., Ollói-út 21. (9elefon: 386-124). 

- A CsERBA-tagok gyógyszerrel való ellátásának 
szabályozása. A hivatalos lap június 24.-i számúban 
jelent meg a m. kir. belügyminic;zter 502.000/ l'J-!1. B. M. 
számú rendeletc a Csenelőrlegénységi Ellátásban Ré
szesiLLők Betegsegélyző Alapj1. Ezolgáltatásainak vjabb 
szabólyozása tárgyában. Az igényjogosult családfö l>s 
c~alúdtng ha cukorbajban szenved, az insulint a 
CsERBA terhérc bármelv közforgalmú polgári gyógy
szertárból bcszcrezheti. ·A gyógyszertár a csenrlör
kerületi' orvos által engedélyezett, (annak aláírástival 
és pecséttel ellátott) vénure az Insulint hit~lezheti és 
a vényeket negyedévenként a belügyminiszterhez ter
~cszti fel a számlával együtt. Más gyógyszer tekinteté
ben, ha az igényjogosult lakóhelyén honvédgyógyszer
tár van, úgy a tag a szükséges gyógyszereket és köt
szereket csakis a honvéd gyógyszertárban jogosult be
szere7.ni, kivévf, ha a háziorvos a vényt cito va~y 
statim jelzéssel látja cl. Az igényjogosult a magisztrális 
gyógyszerek, a Formulae Normalesben felvett vény
mintflk, a Nostra 1-:észltményck, valamint az összes 
nemibetegség clleni gyógyszerei<: - a 260.500/ 1934. B. 
M. számú rendelet értelmében kedvezményes munka
díj tételek és egyszerű edény-Let árának felszámitn~:á
val árszabványozott, - árának 50°/o-át, a gyári cso
magolású ú. n. "egységes" kiszcrelt gyógyszerck és 
gyógyszerkülönlegességck, valamint a (sebészet!) kö
tözöszerek árúnak pedig 75"/o-it a gyógyszer kiswl
gáltatásn alkalmflval közforgalmú (polgári) gyógyszer
túrnak a sajátjából tartozik megfizetni, míg a fenn
maradó 50, illetőleg 25°/e-ot a CsERBA tériti meg a 
közforgalmú (polgn_ri) gyógyszcrtárnak. 

- A Thallmayer-cég üzleti eredménye. A Thall
m:;ycr és Seitz Rt. gyógyszertirunagykereskedés és 
gyógyszervegyészeti laboratórium részvénytársaság 
nyilvánosságra hozta 1943. üzletévre vonatkol-ó mérle
gét. Az 5,096.953 pcngös föösszcgű mérlcg mintcgy 25 
százalékkal múlja felül az előző évit. Az árukészletet 
3,604.042 pengöre értékelték, az adósok számlája pedig 
738.513 pengővel van felvéve. A tőketartalék {;sszege 
300.000 pengő, a különtartaléké 50.000 pengő, az érték
csökkenés! és értékkülönbözcti tartalékoké pedig 
191.107 pengő. A nyugdíjpótló alap értéke 942.91)1) pen
gót tesz ki. Személyzeti fizetések és mttnkabérek címén 
1,296.260 pengót fizetett ki a vátlalat. Az elmult évi 
nyereség 168.578 pengő. 

1 
- Approbált gyógyszerészek. A budapesti Tudo

mányegyetemen március végéll a következő 1<-art..írsak 
tették le sikerrel az approbációs vizsgát: Bachl József, 
dr .. Bárány Kornél, dr. Csejtey István, Hrabéczy Ta
más, Kolm Pál, Németh Edit, Saád László és Sey Hed
vig; április hat,ában a következök: Ambrus Klára, Bö
czy Ilona, Duray Gyula, f:llő István, Gyeni7.sc Antal, 
Kádár Tibor, Koritsánszky Dénes, Matlyasovszky Fe
licia, Merkly-Belus Jó1.sef, Polgár Károly, Szigvárth 
L6szló és Török Irén; május 19-én a követke.~:ők: Incze 
László, Baranyai Endréné sz. Varga f:va, Bednarik Ká
roly, Borbély Tibor, Csihi Erik, Druga Józsefné ~z. Ká
das Emilia, Faluhelyi Jánosné sz. Bokor Cecilia, özv. 



K&iiQo 1atriDné a. Kramer Ilona, LuiOG .Jo16n. Ma
OU' ~:;. Maclor VIktor, Mo1Dir l'ereac, N6raetb 
Lúll6, Zdltb, dr. Szer6D)'l .J6aefM, TatAev 
Imre, Tam6a . ......, -Slal8)' .JW""n, Kovics c.a.; 
ldntu 11-M approb6ltü ntvlora a ldmtked: dr. Mcs 
~ 1*7 . J6nola6 IZOletett ~CQ' Etei, 
HartinJl .JhoiJ, Kla Dona, IWh6 .Jen&t.6 sz. dr. J..o
IIODCZJ" Alma, Náneth GJGIV, PethG Ilona, Rll6 Súa, 
br. ~ Hannib41, Stavarcz IAizló, dr. Torma 
Antal, Mllto1czl Lúz16, Lenuti J6Ua • dr. Hau 
Lúz16. 

- llaWn IWWk as olaa IJ'6Duerlpvt ulvet-
161 elnlkft. A Nemzetközi Sajt6 ~ftó jelenti: A 
r6mai tartomány rendldvüll t6rvfnya6ke Ortona ü
bomolt elnökletével mqhozta ell6 baWos ftéletét, 
még pedig Alberto Coppola, u oluz IYÓIYszeripRri 
szövetaég elnöke ellen. A védlott a IYÓIYIRl'JCYérak
nak IZÚlt ~ cukrot • Z11Jpfacon hozta 
forplomba. Védlotténal 30 6vlJ terjed6 feiYbAzbOn
tet&eket kaptak. 

- ...._..._ A lfalyar Pbarma GyóJYúu R. T. 
annak közlésére kért fel bennQnbt, holY a 800 tab
letti& Atebrin • az 100 tablettú Plannochin caoma
golúokat a kórhézak, kllntkék, valamint a blztosltó 
Intézetek ré8z&e ~ fenntartani s ezért kéri, 
holY a IYÓ~ a jöv6ben a lll tablettú cao
mqolúokat szerezdk be a ~Ul~Ykereeked~ mely
bGl elqend6 ralrtérk6szlet ül rendelkezésre. 

- A n.ellses .......... ftl6 ldQ b.._. 
......... ..t6n. Az lparQJYi mlnl8zter 20.10011Da. Ip. 
M. szún1l rendeletével módosltotta a 8.000/1138. Ip. K. 
szémd rendelet 8. f-Anak (1) ~ Az eddil 61'
vényben volt rendelet szerlnt u. 1. a munkavülal6nak 
a flzeWses szabadsAlhoz fennillott a jop, ha a kato
nal IIIOldlata évente 8 llónapnél több nem volt. A 
leldjabb rendelet ezt olykép módosltotta, hon a fize
táies szaba:. való ldny mél akkor ls fennéll, 
ha katonai azo t teljesl~ mlatt beldSvetkezett 
rnegszakitú évente 8 hónapnil t6bb UJYaD. del a hat 
hónapot nem haladta mea. B rendellrezá Clak katonai 
szoldlat miattl munkamepzaldtúra alkalma&biltó; 
e~:véb munkamepzaldtúl okok fennforláa eaelén 
tovAbbra ta a 8.000j1988. Ip. M. sz. rendelet 30. f-Anak 
az a rendelkezése irányadó, amely szerint a flzeté!Jea 
szabadséghoz való igény elMeltételeként a tördnyben 
mepzabott azoigélati ic:US folytonossépt nem érinti a 
munkénak évenként legalébb 8 hónapot meg nem ha
ladó olyan megszakitésa, amely betepég, baleset, stb. 
folytAn következett be. 

- Aqaa Totana. Dr. Súkessy Vilmosnak egy az 
,.Egészség" közell sz6méban me~Jelent dollozatéban 
olvassuk, holY OlaszorszAg n&IY m6regkeve,rGnGje -
TofaM cza•zonv - aki Népolyban és Palennóban m'll
ködött s aldr61 hirbedt mérelftalét. az Aqua Tófanét 
elnevezték, e szert k6riaboQt~Nkbó& ülitotta el6. N'
h6ny csepp ebb61. az italból elég volt u emberélet ki
olüséra. Ezt a Totana nev'll vén boaorlcinyt VI. KA
roly C86sz6r uralma alatt vé&ezték ld. MAr u ókori 
Róméban ta divatosak lehettek a k6riabog6rral való 
gyllkou6gok, mert a vele való kereskedelmet eltlltot
Wc. AJ Lex Comelia haWbOntetéslel fenyeiette azt, 
aki k6risbo.rarat keWI' ételbe vagy italba. A k6rtabo~Ar 
étialiban 0.7 sz6zalék Ce&nthGricltnt tartalmaz. Egyetlen 
bog6r mérepda&Ja elég ee ember metbeteldtésébez, 
hat bog6r méregmennylséae pedig fel*lenül halélea. 
Az ülatok (pl. csirkék, kacák) nem annytra érzéke
nyek a cantharidin mérgez. hatéla lrint, k6i-osOd6a 
nélkül Jen1ellk a k6risboprakat. 

-A UDacQs t.J aeve: pad p.."..._ K6ztudo
mb szerlnt a hébords gumlhlény p6tlis6ra az Orolz
OI'JIÚiból lmpofWt Jcokae&Qhll% (Taraxakum koksagbyz) 
nevl növálnyel folynak kiterjed' termeatési kisér
letek. Ez u &dekes növény most a rnRIY8r n,elvben 
a ,,IUmi pitypang'' nevet kapta. A kormény a terme
l• hathatóa el6mozdftása 6rdek6ben mlnden kataazt• 
r6ils hold IUmfpltypaq utAn 4.500 bdzaeiYBé«et szé
mft \ be a beszoldltatúl kötelezettiéi teljesltélénéL 

16 Egmtétt 
G Y. L A P OK 

c;".,".Q,.Idtle 
Krilztu miM G W~ fceTuMc "tgan. 

tGiójG, aegft6je, tiw&Z61~ áeZf'edes fogalom 
a ~~~ kulhiru UJrténeUben. Az elesett, 
a ~J/telen beteg hozzd fordul segedelemh-t, 
Ot hf";a a haldold6 utóll6 fohdlza is benne 
nrugmk meg a lélek, ha a test a f6ldi kór
ságokkal nembenl reméftrtelen küzdelmet fel· 
adja. 

Az Ujszl>vetség tele van Jé%UI csodálatos 
wcSmlftásaival, h-thet6 tehát, ha a vallásos fes
ténet, ld116n&en " kazépkorban, wakran áb
rcizolta Krisztmt, mint fn16gyftót, sót nem egy 
esetben, mint mJÓf/'1/szerész.t il. Egyik ilren a 
XVII. szdzadból fennmaradt JUJgyh-tékú olaj
futmén!l az, amelret mai szdmunk dmlap;án 
k6zliink. A k4p Krisztust wcSmlneres edények 
közlStt, mbieggel. kezében cibnfzol;a, tehát Jei
fejezetten nem mint 11116mlftót,. hanem mint a 
caodatev6 w6m/szerek elkésrltö;ét szimboli
zdlja. 

nren és hcllonl6 allegorikus kép több is
mert. az európai képteirakban ú magdn9flii;te
ményekben. Az clltalunk ]cözölt reprodt.dcci6 
eTedetije Fuhr, schwlibisch-gmiindi gyógysze
rész k4rt4rsunk tulajdoneiban van. 

-A adaOla jeleata. lldet6ve. A Chinoin GJIÓ{JJI· 
IZf" á Vewáznt Termileele Gvdre& Rt. jdniua 30-ra 
hlvta öeae 1H8. Ozlet6rire vonatkoEó rendes köz
IYGlését. A k6zgydl'- meablrd~k alkalméból 
kltGnG eredmq'll m6rlept boBott nyllvánoss6gra a 
v6llalat. Az érukészlet •4,800.000 pena6ve1 szerepe1 a 
m&legbea, aemben u e1W év 10.0 mWló pena6s 
buonl6 lldatival. A DJ'Uidijfizeu.t kötelezettsések 
fedezetére 1,!01.112 pengGt tüntet fel a mérleg. a mun
kúj6léti lntéaniayek alapja pedig 7,289.882 peng6t 
fizetett kl a villalat. Dirtúl költségekre pedig 
5,010.22'1 pendt forditottak. A kimutatott 595.974 P 
nyereséc 180.000 ~Gvel nagyobb az elöz6 évinél. 
A Chinola tehét nem' igen panaszkodhat a mult Ozlet• 
évre. 

- Kele& t.JIWnforf'Ja, Fiseber professzor a Deut
aebe Apothefterzeitung egyik sz6méban beszámol a 
Krim-félaziget kémforféjéról, melyet Wc:noUow orosz 
egyetemi tan6r honositott meg a Szovjetunió szAmAra. 
Az új kémf9rfa 1927 óta honos a krimi félszigeten. 
Növénytani neve Ocimum canum Sima, a Labiatacke 
családjéba tartozik. Ereeteti bazAja Afrika, Kelet-India, 
Délamerika és Ausztrilla, ahol vadon él. A Kémfor
basWk -70 sz6zalék d-kémfort tartalmaz. 

Az Insulin és a világháború 
Annakidején a bombaiDentes multban tör

tént az eset. Szereplöi a gyógyszerészi kar egyik 
tudósként ismert tan!ra, meg egy ifjonti 
gyakornok, aki a teremtésnél nem nagyon to
lakodott, mtkor az 'Orilten az eszet osztogatta. 
Am azért a gyakomolmégig felvergödött, igaz 
hogy nagy klnok között. 



Csak magyarországi értelemben volt békés
nek nevezhető világ, egyébként határainkon kí
vül dúlt a háború már akkor s német barátaink 
egymás után vonultak be a legyőzött területek
re. Az angolok is értek el itt-ott sikereket. Nem 
célom az akkori háborús helyzet ecsetelék, ez 
a nem egészen "szakszerű" politikai aláfestés 
azonban szükséges, hogy enyhítő körülményként 
szalgáljon az alábbiakhoz. 

Egy júniuseleji nap - köU'l a vizsgákhoz 
- megadva magunkat a sorsunknak, vártuk 

' órára a gyógyszerészet tanárát. MP.g is érkezett 
a mi nagy bánatunkra, s megkezdte a szavak
kal való küzködést, hogy megmagyarázza ne
künk, mi az insulin. Bőven tárgyalta a kérdést 
s ennek eredményeként megtudtuk, hogy az 
insulint a hasnyálmirigy• Langerhans .. szigetei" 
termelik, hogy külföldön állitják elő nagyobb 
mennyiségben s hogy a mai háborús viszonyok 
között nehéz a beszerzése, pedig ez egy igen 
fontos gyógyszer. 

Egyszóval elmondott szépen minden JÓt és 
rosszat az insulinról a tanár úr, mi meg lázasan 
lejegyeztük szavait, hogy a vizsgán hűen adhas-
suk vissza a tanultakat. 

Csak egy praxi kollegánk nem jegyzett. 
Fütyült ő az egész insulin-kérdésre s egé

szen arcátlanul regényt olvasott a pad alatt. Ö 
nyilván mindezt már régen tudta ... 

Néha azért fel-femézett az izgalmas olvas
mányból s ilyenkor . ,slágvortokat" vetett egy 
gyanús papírlapra. A szemtanuk szermt az adott 
órán négy w S7.erepelt mindössze a kérdéses 
papíron: insulin. . . juh. . . Langerhans szige
tek ... háború. Ora után gondosan összehajtotta 
töményitett , jegyzetei t" s fütyörészve gyújtott 
rá egy cigar tttára. 

Eddig nem is volt semmi baj. 
A hiba a vizsgáknál történt, amikl)ris a mi 

nem ép?en szorgalmasan jegyző gyal,tornokun.k 
éppen az insutint kapta téteiüL 

Bele is kezdett nagy lendü~ettel, mondott 
tücsköt bogarat, emlegetett hasnyálmirigyet, 
juhot, sőt későbbi kinjában segítségül hívta a 
szarvasmarhát, sertést és hvat is. Beszélt Ame
rikáról, Ausztráliáról, Magyarországról, éppen 
csak a Langerhans szj6etekrő1 hallgatott. A ta
nár úr pedig látha té an ide akart kilyukadni. 

Dermedten hr llgattuk ezt a vivódást. A 
vizsgáztató taná~ nem szólt bele egyszer sem. 
Végül megkérvezte: 

- És me>adja csak kérem, miért lehet most 
olyan nehez'Jn insulinhoz jutni? 

Izzadó delikvensünk arca felvidu1t, szaJa a 
füléig húzódott a bold'Jg moso1ytól, !J.ogy végre 
egy kérdésre pontos feleietet tud adni. Ezzel ta
lán megmentheti a helyzetet. Kihúzta magát, 
vigyázzba meredt, úgy köpte ki a feleletet: 

- Azért tanJ.r úr kérem, mert a Langer
ttans szigeteket elfoglalták az angolok! 

Adámffyné. 

r-----------------------------------------
CORTIPAN 2 

PULVIS 
China-összalkaloida készítmény chinin 

és chinidin tartalommal 
Beszerzési árak : 

10 g - p 3.88 100 g - p 37.71 
25 g - p 9.60 250 g - p 93.34 
50 g - P 19.n5 5oo 9 - P 184.83 

1000 g - p 366.-
EI66111tja '• fargalomba hona: 

REX GY0GYSZERVEGYÉSZETI GYÁR 
ÉS GY OGY ÁRUHAGYKERESKEDELMI R. T. 

BUDAPEST-DEBRECEH 

Mlndazon kartársaknak, akik az utóbbi két Aónap 
folyamán annyi megértést és együttérzést tanu',ltottak, 
a szerkesztők külön-külön ezúton küldik barf .d köszö
netüket. Minden levélre, amelyben valamil .€n kérés, 
tanács vagy érdeklődés foglaltatik, rövV.esen vála
szolunk. - B. B. A különleges légvédelrr, alakulatok
hoz kiképzésre vagy szalgálatra behívott alkalmazottat 
éppúgy, mint a katonai szelgálatra behivottat a MABI
nál kilépést jelentő lapon, nem pedig ~áltozást jelentő 
lapon ki kell jelenteni. A jelentő lap "Megjegyzés" 
rovatában közölni kell, hogy a kilf.,pés a katonai vagy 
légvédelmi szalgálatra bevonulás ~att történt. Ha az 
alkalmazott a katonai vagy légvéaelmi szolgálatból pol
gári foglalkozásába visszatér, a munka megkezdésének 
napjával be kell jelenteni belépést jelentő lapon, nem 
pedig változást jelentő lapon. Szíves üdvözlet. - B. A. 
Hosszú idő óta várja a gyógyszerészi kar a magyar 
mesterséges coffein megjelenését. Ezt máról-holnapra 
igérgetik is, de ezideig még nem találkoztunk vele a 
piaci forgalomban. Tudtunkkal a Chinoin már készí
tett saját módszere szerint egy nagyobb tétel coffeint, 
ez forgalomba is került. Valószínűleg ennek köszön
hető, hogy az utóbbi hónapokban a gyógyszertárak 
coffeinellátása javult. A napokban beszélgettünk dr. 
Halmi Pál egyetemi. adjunktus kollegával, akinek Vá
cott most épülő gyára fogja a mesterséges coffeint 
nagyban termelni. illusztris kartársunk biztosított ar
ro!, hogy a nagybani termelés rövidesen megindul és 
lesz coffein bőségesen. Csak egy kis türelem kell hozzá. 
Ezt megadjuk. Egyébként mi is olvastuk azt a berlini 
~rtesítést, miszerint Brederek jénai egyetemi tanárnak 
~ikerült a coffein előállítására egy új leegyszerűsített 
~!járást kidolgoznia. Az új eljárás állitólag az urin
~avból (húgysav) indul ki, ebből xantint, majd coffeint 
állít elő. Alapanyagnak felhasználhatók a csúszómá~ 
szók és madarak szekrétumai is (pl. madár-guano stb.). 
:€rde~esnek találjuk megemlíteni, hogy egy magyar. 
szakember már régebben ajánlotta a nálunk barlan
gokban bőségesen található denevér-guano ily célra 
való felhasználását. Szives üdvözlet. - P. A. Kollega 
úr elpanaszolja, hogy halaszthatatlan fontos ügyben el 
kellett távozzon hazulról. Egy kollegát ajánlottak ki
segítésre, aki nem éppen túlzott szerénységgel napi 
50.- pengő díjazást és teljes ellátást igényelt. Ez kö
rülbelül havi 2.100.- pengő fizetésnek felel meg. Am 
mit tegyen a végsőkig szorongatott gy.gyszertártulaj
donos: sürgönyzött az illető kollegának és elfogadta a 
mai viszonyok mellett is uzsoraszámba menö feltét~
leket. :ts mit tett erre a kisegitő kollega? Mikor itt 
volt a megérkezésének ideje, maga helyett egy sür
gönyt küldött, mely szerint "közbejött akadályok rniatt" 
nem mehet. Azt kérdi Kartárs úr, mit szólunk hozzá? 
Hát lehet ehhez egyáltalán hozzászólni? Szives üdvözlet. 



- IL IL A ,,Nylon" egy a selyemhez kémlatlag a 
élló azintetikus szálas anyag, amely sok tqlajdon 
ban azt felül is múlja. Kémiailag super-poltam 
tekintendő, amely diaminok és dicarbon-aavak (vaa'J 
amino-carbonsavak) kondenzációjakor jön létre makro· 
molekulák utjén. (Pl.: adipinsav és hexamethylendi
amin kondenzáléaakor.) A Nylont az teszi értékessé, 
hogy a megnyújtott fZ{ll nagy azaldtószllárdségú, ruga
nyos, selyemfényQ. festhető (és amellett fényálló), a 
legtöbb oldószerben oldhatatlan, viz és lúg nem támad
ja meg. Ennyi előnyös tulajdonség egyetlen más míi
anyagban sem mutatbató fel. Kétségtelen, hogy az új
kor legmodernebb textilanyagát fedezték fel benne. 
mely a háború után versenytárs nélkül fogja uralni a 
piacot. Egyelőre a gyártási nehézségek és a magas el6-
állltási költség akadályozzák elterjedését. Szives ild
vözlettel. - M. K. Gyógyszerészek munkahelyUket nem 
hagyhatják el. Erre szigorú Walom van. Tessék elkép
zelni, mi lenne abbóJ, ba a közegészségügy munkAsai 
(orvosok, gyógyszerészek) a szélrózsa minden irányába 
sz6tszökd&mének a veszélyeztetett helyekr61. Szfves üd
vözlet. - M. 1. A foszforos gyújtóbombákból azét
freccsenő keverék, amely foszforon kivül rendszerint 
benzint, nyersgumit vagy bizonyos mfianyagokat tar
talmaz, nemcsak égési sebet okoz, hanem a testnek 
azokat a részeit, melyet érint, felmarja, a szöveteket 
átitatja és a szervezetbe szfvódva ál\aiános mérgezétt 
okoz. Hogy a ruhát, cipőt, fehérnemíit meggyUjtja, ac 
magától értetődő. Azt, hogy vajjon foszforos anyaggal 
van e dolgunk, a foszfor jellemzc'S a.mgclról és esetlel 
a fehér füstképz6désr61 nyomban megismerhetj!lk. Els6 
teendő a foszforos masszának a ruháról, b6rr6l stb. 
való lekaparása é8 ba 4met a meltámadott ~ek 

vizzel való elboritáaa, miután a foszfor vizben nem ég. 
Foazfor által okozott égési b6rfeUUelet olajjal V&IY 
ken6ccael bekenni nem szabad. Miután a foszfor élésl 
terméke foszforpentoxyd,. mely a levelő nedvessécml 
ortho- • metafoazforaavat képez, eddil az volt a ta
nb, hOlY a foszformarta sebeket a.zódclbikorbóná ol
dattal kell ecseteloi és igy közömbösíteni a foszfonav.at. 
Ojabban rájöttek, hogy 3--6 százalékos vizes rézlzul
fát-oldattal való borogatás sokkal eredményaebb, mert 
a fosztort foszfiddá közömböaiU. Használata a követ
kező: amint az égő foszforos anyagot a b6rr61 eltávo
Utottuk, gyapotot, gézt vagy tiszta ruhadarabot mAr
tunk az 5 százalékos r&szulfát-oldatba és ezzel körül· 
belül félpercenként váltogatva, öt percig blla6tleeen ú
tatjuk a sebet. Ezután ugyancsak ilyen oldattal étlta- 1 
tott kötút alkalmazunk, amely 24 órán át marad a llé
rült b6rfelületen, eseUeg két-b,irom őrinkénti váltta!
sal, a szerint, amint ennek szüksége mutatkozlk. Ezért 
kell a gyógyszertáraknak 5 grammos adagokban rá
szulfétot tartaniok és kiszolgáltatniok a légoltalmi óvó
helyek részére, tehát úgy, hogy egy adag por J liter 
oldCit készftéséhez elegendő legyen. Szives üdvözlet. -
V. A. A 160/1939. B. M. számú rendelet 3. 1-a értelmé
ben azokban a közaégekben, -.melyekben csak eo 
gyógyszertár van, a gyógyszertár a törvényes ünnep
napokon, munkasiüneti napokon (tehát mlnden vuú
nap és Szent István napján) délelőtt 10 órától zárva 
tartható. Erre semmiféle engecWyt kémi nem kell, de 
a közönség érdekében célszeril kidoboltatni és err6l a 
községi előljáróaigot, valamint a f&lzolgablrói hivatalt 
értesitení. Szives üdvözlet. - L J. A zsidó alkalma
zottakra vonatkozó rendelet mindenfajta alkalmazottra, 
tehát a kiselitökre is vonatkozik. Szfves üdvözlet. 

Kishirdetések Sárbo1irdon a "Tinódi Sebestyén" AllAIM16 lro1141cl6t vagy kisegitést 
gyógyszertár okl. munkatánnők vállalok. Blcskey Dénes teljesjo-

......_, 4f~lr· Mladea u6~- P, nltQ bett· 
vel l 50 P BetöltendcS illitok qyneri bfnletáe 
6 10r terledelmtlr 8. P. mladen tovibbl IMC· 
)~JeM- 6. P. '6 - t6l mlndell 10r mrrkfe
Dáenklnt klllln l. P. AllátRra61r birdiláel 

ftlirbaa. - Lapzirta szenia cWibell. 

PásU1'08111Dek ajánlkozom gyógy
szertárba nagy gyakorlattal. Sd
ves ajánlatokat ,,Szorgalmas 
munkaeró" jeligén a ldadóba ké
rek. 

Allút ke...,. evaq. származású, Bécs
ben megkezdett, 1928-ben Inns
bruckban ripett és ~eden ho
nositott diplomájú, magyar, né
met, horvát nyelvtudással biró 
gyógyszerész. Cfm: NecbUch Fe
renc Ojvidék, Temeriní-utca 7. 

Pirkiny (Esztergom rnellett) Rády 
Lajos ,,Szalvator" gyógyszertára 
keres okl. vagy nemokl. férfi vagy 
női munkatéraakat igények meg
jelölésével, eseUeg kisegitót 1-2 
hónapra. 

'Co-. .._bbbat6 technikai segéd
er6t keresek mielőbbi belépésre. 
Caalédiu bánásmó!. Szives aján
latokat "Gyakorlott' jeligén a ki
adóhivatal továbbit. 

Jel .. á levelekiles toribbi&úl b61yq 
mellftl-41. 

jelentkezéRt kéri. Lakást, teljes gú gyógyszerész Jészberény, Pe-
ellátást ad, fizetés megegyezés töfi-utca 8. 

mrerint. --------------------------
llecbiüaló ..W.WI'i • az orosz teát o."''v .. '8g 

legjobban pótolja a "5ámson" o-~~~:> 
magyar tea. - 20, SO és 100 g-o. 
csomagoláabllD beszerezhető az ,...,..._.~ ......... 
összes nagydroguistáknál. Készi- •v. vllvt. 
tője: Vldovazky István gyógysze
rész, gyógynövénynagykeresked6, 
Békéssémson. 

Osveo ~' bármiféle el
helyezkedést keres. Vállal magé
nos úri~él hézvezet&t, ftet• 
leg irodai Snkával is vagy egyéb 
bizalmi állÚt. Szives megkere
séseket "özvegy" jellgén a Idadó
hivatal toV'lbblt. 

EGYESITE'IT 
GYOOYSZBBISZI LAPOK 

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Bu
dapest, IX., Ollői-út 21. T.: 386-124. 
Megjelenik mlnden szombaton. Előfl
zetési ár: neiYedévre 15.- pengő. 

- Egyes száJn ára 1.20 pengő. -

A aerkea&Wri Lhberer Taaaú, 
a ldadúén a. WoUf Lajos feleL 

Használjunk magyar gyártmányú : 

OPIUM ALKALOIDAKA T ALKALOIDA 
vegy•aetl gyar r.-t. 

BUDAPEST, v•., VAczl-utca 87. Telefon: 181·884 •• 187-048. 

NJ'CIIDMoü varuul 1Ut6 EI"D6 UDY'\'QoaulájibaD Badaped, VID., 16aef-utea ü. a. - Telefon: 139·!59. 
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