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len volna lemondani ezeknek a jóléti intézmé
nyeknek a megvalósításáról, lia újabb munka
nélküli tömegekkel szaporodna az amúgy is 
küzdelmesen élő gyógyszerészek tábora. Ez a 
fenyegető helyzet egy táborba hozta össze a 
gyógyszerészalkalmazottakat és tulajdonoso
kat és együttesen keresték fel a napokban 
Ernszt Sándor népjóléti minisztert és tőle kér
tek védelmet és támogatást/ 4

Minden jelenség amellett szól, hogy az a 
nagy izgalom, amelyet az ÖTI-követelés or
szágszerte kiváltott, a közeli időkben nyugvó
pontra jut.

Biztosítja ezt elsősorban az a körülmény, 
hogy a népjóléti minisztériumnak ügyeinket 
intéző osztálya, és első helyen a népjóléti mi
niszter úr karunk által jogoson sérelmezettek
ben megértéssel segítségünkre va.n.

Értesítés a becikkelyezett „Nemzetközi ópium 
egyezményről".
(leniben 1925. évi február 19-én kötött 

„Nemzetközi ópiumegyezmény44 becikkelyezé
séről szóló 1930:XXXV1Í. te. ez év október 21-i 
kelettel november 8-án kihirdetett. E törvény 
életbelépésének napját, valamint a végrehaj
táshoz szükséges részletes szabályokat kor
mányrendelet fogja megállapítani. A törvény
cikk tehát még nem lépett életbe, csupán a ki
hirdetése történt meg. A törvénycikk kihirde
tése után az egyik pestkörnyéki megyei város 
ügyvezető orvosa az alábbi értesítést küldötte 
a gyógyszerészeknek. Meg kiül jegyeznünk, 
hogy a törvénynek a gyógyszerészekre vonat
kozó részét, amely csak a végrehajtási utasítás 
alapján fog életbelépői, ,az 1931-es Gyógysze
részek Évkönyvében, a végrehajtási utasítást 
pedig, amely alkalmasint csak jövő év elején 
lát napvilágot, a szaklapban idejében közöljük, 
hogy 'kartársaink a törvényből reájuk háruló 
kötelességről idejében értesüljenek. Az ügyve
zető orvos hivatkozott értesítése a következő:

„Felhívom figyelmét az 1930. évi XXXVII. 
te. „nemzetközi ópiumegyezmény III. feje
zetiére.

„4. cikk. A jelen fejezet rendelkezései a 
következő anyagokra nyernek alkalmazást:

a) a gyógyópiumra;
b) a nyers kokainra és az ekgoninra;
c) a morphinra, a diacetylmorphinra, a 

kokainra és megfelelő sóikra;
d) minden gyógyászati és nem gyógyászati 

készítményre (ideértve az antiópiumnak ne
vezett gyógyszereket is), amelyek több mint 
0 .2% morphint vagy több mint 0 .1% kokaint 
tartalmaznak;

e) minden diacétylmorphin tartalmú ké
szítményre;

f) az indiai kender gyógyászati készítmé
nyeire (kivonat és tinktura);

g) minden más kábítószerre, amelyre a je

len egyezmény a 10 . cikk értelmében alkal
mazható.44

A gyógyszerészeknek az említett anyagokból 
gyártott cikkek eladását nem kell szükség
képpen könyveikbe bejegyezni. Az orvosok ál
tal kiadott mennyiségek, valamint a szabály
szerűen jogosított gyógyszerészek által orvosi 
rendelésre történő eladásokra elég igazolás, ha 
az orvos vagy a gyógyszerész a rendeléseket 
minden egyes esetben szabályszerűen meg
őrzi.44

Hangsúlyozzuk, hogy a törvényt életbelép
tető végrehajtási utasítás megjelenéséig az ed
digi rendelkezések a mértékadók.
Raák Gyula búcsúja Zirciül.

Raák Gyula volt pozsonyi és 20 év óta zirci 
gyógyszertártulajdonos, 52 esztendős megsza
kítás és alkalmazott nélküli pályán működés 
után nyugalomba vonult és Veszprémbe költö
zött. Ebből az alkalomból a helyi lap hosszabb 
közleményben szól közéleti munkásságáról. 
Közismert, hogy Raák kollegánk a régi vágású 
gyógyszerészek közül való és mindenütt nagy 
tekintélyre és tiszteletre tett szert kiváló 
egyéni tulajdonságai mellett polihisztorságá- 
nál fogva. A legkülönbözőbb működési téren 
munkálkodott. Kiváló gyümölcs- és virágker
tész, akinek különösen pamologiai szakmunkái 
méltó feltűnést keltettek. Ásvány, numizmati
kai, fayence és gyógyszertári edénygyüjtemé- 
nye széleskörben ismert. Raák Gyula nyuga
lomba vonult kartársunk a példát mutató 
gyógyszerészek közül való; a gyógyszerészet 
tekintélyének öregbítésére a maga részéről 
mindig mindent megtett.
Adomány.

Lippay Károly ny. gyógyszerész-ezredes a 
Magyarországi (í yógyszerész- Egyesület régi 
iratgyiijteményét egy érdekes szabadalomlevél
lel gazdagította. Az ajándékozott pátens 1813- 
ból való. Raguza városa ad ebben engedélyt 
egy gyógyszerésznek hivatása gyakorlására. A 
pátens francia nyelvű. Fogadja a szíves ado
mányozó ezúton is az egyesület őszinte köszö
netét.
Memorandum a kuruzslás ügyében.

Az Országos Orvosszövetség sürgős memo
randumot intézett a nép jóiéi i miniszterhez a 
kuruzslás terjesztése miatt. Csilléry András v. 
miniszter, az Orvosszövetség elnöke nyújtotta 
át a memorandumot, amelybe a jogosulatlan 
orvosi gyakorlat és a kuruzslás újabb időben 
tapasztalható szemérmetlen felburjánzásával 
szemben erélyes intézkedéseket kérnek.
„Gyógyszerészeti iparunk gondjai"
címen a „Honi Ipar44 nov. 15-én megjelent szá
ma alkalmilag általunk is közlendő cikket kö
zöl. A cikk élén a következő alcímek is szere-


