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GYóGYSZERTAR A'JJRUHAZAS. A népjóléti miniszter a váci Kőkapu cimü gyógyszertár személyes üzleti jogositványát 164.359/1947
számu rendeletével l\íaitos Gyula teljesjogu
gyógyszerészről Csonti Szabó Lászw teijesjogu
gyógyszeI1észre, a budapesti Vigszinház cimü
gyógyszertár személyes üzleti jogositványát
164.937/1947 számu rendeletével Szabó Vince
teljesjogu gyógyszerészről Tamáska Lő1inc ·dr .
teljesjogu gyógyszerészie ruházta át.
A népjóléti miniszter a 10 480/1945. l\lf. E.,,
illetőleg a 2 370/1946 . M. E. számu rendelet
alapján a budapesti Deák Ferenc cimü gyógyszertár jogosiltványá,t Szüts Pálnak v'sszaadta;
továbbá a 2 370/1947. M. E . sZJáimu rendelet
alapján - a 186 577/1946'.. számu határozatnak
hatályon :kiivül helyezése mellet~ - a budapesti
Szent Péter cimü gyógyszertár jogmitványát
PikleJ Györgyné sz Czollner RóZ,áJnak a
292 997/1946 . számu határo7iatá,nak ha.táiyon
kivül helye7!é.se mellett a debreceni 'Tisza cimü
gyógysrertár jogositványát ,rónap Aladárné sz.
Szabó Eszternek és végül a 187.345/1946 . számu határozwtának hwtályon kivül · helyezés"
mellett. a budapesti Sz•ent Imre cimü gyógy.
szertá.r jogos•itványát özv. Szegő Istvánné sz.
Müller Annának enged!é1ye,,;t„
( 165. 507/194 7
N.. 111:. szám )
Helyreigazitás 11egutóbb1 laps z.á1nun'k 2216 oLw]
4.'..ik brkezdése, helyiesen igy hangzik: „Továbbá szük~
siégesr;<f':k J,átszik több .SZ'er eliőáJlitási eljánásánrnk módo.sitása
1

GYóGYSZE,'RVIZSGALAT Dr.. Redvessy
György egyetemi m. tanár ilyen cimü és szaklapunkban bőséges tárgyilagossággal ismertetett könyve „A Gyógyszer &az" kiwdóhi>1atalá,ban (Akácfa-u. 45 ) is beszerezhető. Füzve 50
forint a 'kötött példánynak 60 forint az ám
Kiadóhivatalunk igy akarja lehetővé tenni,
hogy ez a kiváló és nélkülözhetetlen sza;kkönyv
iehetőleg minél előbb minden magyar gyógyszerész kezébe kerfüljön. Vidéki megrendelésre,
a portó és csomagolás felszámltása mellett, dr .
Kedvessy szakkönyvét utánvéttel is elkül<l\jük

Veter·án: JY1u hkor'i szer:kesz:Uői üzenetekün'kbe bele_
t1Ö1 deltek egy idegen sort. kz 1ébr!?dő időkben tehát nrnn
dr Va1ságh, ihanern Bonta Jenő járt gu~ibotttaJl. Kü~
lö11!ben dr Vanságh :Zoltánnal szemben n1inden állitá_
sunkat fenntartju1k Sajnos, nH~;g sok olyan adat v.an
a tarsvlyunlrban, iamit nem aka1tunk kiter~getni. Ezeket
csak akkor hozzuk nyil.Vánosságra, !ha ennek az ;á~dat
hm ügynek a fo~ytatásáföa beJekénysz·eritenek bennün_
ket , ön, 1mint niagymu1tu 13z.e1kesztő, bizonyára ismeri 01zt a „kémiai" köz1nondást mely a naphoz vala
viszonyában a íej:én [évŐ' v:a,j olvadóképeség.ével foglalkozik Tisztlán erről vo:1t szó az ön esetéhen is Ha ne1n
állt >olna szakszervezetünk lapjának fénysuga1ába, az a
v.ajacs.ka a hü\ ösön" még el!ál'lhatott volna. Lgy bizony
.-,l~h ad't.
bánkódjék miatta. J\1aradt ütt n1ég elég
Seb. K, Borcsnf'nu11iare (iNagy'borosnyó) Há10111_
.szék..megye: Le, eledrt> le\ éTuen válaszolunk A hirdetés

rnegjelenés·ének nincs akadálya lVIost folynak: tárgya_}á;2
sok, hogy „A Gyógysze1é.sz" bejurhas,son Ro1m'iálliába.>
Ha ez .sike1 ül, az előfizetés feltételei is megtererni!:fldiiek_'
KüJönben nagyon jól erulékszem rád. Szeretettel kÖszönZ
telek
(sz)
N. L. Tengelice: Kataszte1:--.ivét sürgősen küldje: ~e,.-_'
VIT Eötvös_u 25 G.~ ógyszerész Szaksz;ervezet -clfür~.'._
Patikapályázatra szükséges okmányok és felsze1eliés4ié:;·
ügyében idejéhen adunlk tájékoztatást J ogkiirások _~--:'.
egyéb tudniva1ók1ól, ha megkapjuk az iUetékes iÚ:fi0r~~;:~
mációt, sziniién bő> ebb -közlést adunk
(M.)--:;Töbhekntk: A gyÓg.J szertáTi_ jogviszonyl'endezés --f;:{'.
-egyéb fo11tos kari p1 oblémák ügyében a 1eg,,,ada;bb é~ -:,
legellentét1esebb h1rek vannak forry.amatban; · 1kü]önö::;en_;;~
a tájékozatlan vidiéken. Sdka-k tendenciózus beálHtJá.S.:~;:
ban iigJekezc.1ek, zü1za' aros hangu~,atot teremteni.
Szándékunkhan van a Uegilletékesebb helyről egy .
töké1Btes info11uáclót kérni. hogy végre tisztáinr 1'4ssa-·<
nak e bizonytalanS'ágban él~l'>;, s igyekezzünk megnyug.:.
(l\i:-) t:atili minden aggodaJ~:niaskodót
Ap1nobációs kurzus liezdödik május 5-én és ju_
niu.s 2-.án a Budlapesti Egye'~eini Gy:ógysze.r&szüITTri fu:..
tézeiben (IX., Hőgyes End11e-u 7.). Előzetes jelentké.;
ziés ugyanott

"fuh,k TEJOLTÓ
ismét

kapható

Budapest, Thököly-ut 28 szóm (gyógytár)
Szabolcsi reáljogu gyÓgJSZ2rtár - átlag tizen~ét
eladó
Cim: dr Moln~~
József orvos, Budapest, V,JiLI Bar:oss...:u:tca 82 ]l. 9
TáII;\ a nagyközségben (Zemp]én vm.) J:'eáljogu
gyóg_ysz'ert:ár bérbeadó. Értekezni 1-e'het: özv. Tolvéth'
Rezsőné, l\fislioJc, S~échenyi··U. 117. isz,
Székelyföldi jófor ga.mu falusi gyógyszertár cse-.
pélne n1agya101s:ziági bá1rnQly vidéki gyÓ:gysz-ertárraL
C'im a kiadóhirvatai:ban
Tabletta-gép, Kormp:rar, alig hasizná!lt, m-0torr al;
hujtószi.ijail, biztos'iték, ikap0solót:áibla és ell·eruálássa, 5
készlet fo1 11Jával, eladó l\1ateria,1 1Laborató1ium, Bpe:s-t,
VI.. Láz·ár-utca 16.
Pzi es biuttó fo1ga1,0n1Jmial -
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QUO USQUE TANDEM „ „ „
Meddig fogtok viss~aélni türelmünkkel?
Meddig lesz a demolnac1a turel;i1;s azokk~l
szembe11, akik még mindig ~ cso_da'.ar as a,fi1;1ma
nak ká 1bulatában élnek? lV[eg mmd1g n;im, h1sz1k
el hogy a világtör lénelemben egyedulallo r;usztitás mely most fejeződött be, egv UJ kor erde'
dolaozók felemelkedéséért tö1tént.
ke'b en,
a
o "
,
l 'dn·rk
. l\IIég mindig csak imm;l-amma1 1<.a12cso o ', ,.
be az Ujjáépités grandiOZUE munkapha_ .. _l\lf;g
mindég· csfrk annyi erőt boc;sátan:;k ": kozosse~
rendelkszésére, hogy nyomorult eletuket_ !'nzto
sitsák Nem akarják meglá~ni, nem _akariák ~]
hinni, hogy előttünk ma ma,1 ;:sak ket ut \an. a
.. „
. ,
felemelkedés, vagy a pusztula,s.
A csodavárás ideje elmult. _ Kulw ~eg 1 tseg
csak toldozás-foltozás és ennek lS nagy ar~ va~
Magunkra vagyunk utalva, . ':'eg kell la~su,,
hogy a világ mai. lázas betegseget __ csak az. ve~
szeli át, akinek ellenálló szerveze~u, alapos fel
készültségü és tettre kész dolgozoi va~nak ,
A legkényelmesebb álláspont _a varnko~a,s
A Jeghelytelenebh polilika, a mmdl~ Jó ~u '?~~
repe A k&tarcu embert egyszer raJta . apJa ,
hitelét veszti nincs többé becsülete. ~er mces
,
a meg,b ecs ülés
, _, meg e!len_k .
kiállássll)] nagyobb
f 1 . kriéÍ is mint a félrnvezetesael. Valami ?1
ae ~:~lomáci~ ma;gas iskolájában ": ha;zug~~g
volt a legfontosabb tantárgy. M, iga~otas
ritka madár volt, a tények ~odb,e o,n. sa,
nagyhangu kijelentések, a közvelemeny felrevezeté·ével ez volt a 1nult. A valósá!' erre mmd1g
rácáfolt, Ez az őszinteséghiány iellemezte karunk összességét is. N·em tudtuk meg so)ia az
igazságot Jól fi2letett prédikit?r?k megtevesz·
tő beszéde, saját pecsenyesutesük, szulte az
örökös elégedetlenséget.
Azután a tenor ideje következett Efüallgattatva a jogos kifaka~ásoka~ Az egy okos
fei politiká._ia, mely a vegroml:is.t hozta.
A fiatal zsenge demokracia ez~ nehezen
tudja megértetni, az évtize~ek ó,ta. felrene".elt'.
ger inéét összetörő, amugy lS kozonyos gyogy

szerész társadalommal Nen,i hiszik el,. h?~Y az
u. szellem összeegyeztetheLetlennek tartJa_ a
v~zetők akaratának ráerőszakoláa,át tömege.ire.
'•'C'y mindenkiért és mindenki egye1,t. Nem ,nr(lS
~Óiam ez és a inunkásegység sem, de ·enelknl
a reánk v~ró hatalma;s fel8Jda;tot nen;, tudJuk, el.
· E z a ."_, éves tervnek is legfobb
kelleke .
vegezn1,
.
Irtóznak még a gondolatt?I is, hogy ebben
a demokráciában helyet foglalianak . Pedig ha
jól körülnéznek, láthatják, hogy ,nu vagY"fn~
Európában az az ország, amely aranylag a eg
többel vesztett a háboruban.
~ ..'!g!'~n
akkor mi végeztünk ,a leg~öbbet az UJJ_a~~nt~b
ben is. Nekünk van a l,egJobb, ,!1 legb1z sa
, u"nk , mi· ugrnttunk elre Jege!obb.
_penz
.
.
Annak, hogy két év alatt (az 1sm~rt oko!'i f va) nem tudtunk még egy tokeletes d na og
,
, .
· gyunk az oka
mokráciát kiformalm, nem m1 va
k „ „ ..
A csoda.várók, a hit,etlen:k és !(Oll<YSZO ~,z~
fogtak hogy visszaáll!tsak az o beteges, _a~b,
~"yuk 'elképzelt régi világá,t, amely i;oha to ' e
vissza nem térhet.
Ébredjenek a csodavárók" ~fü';zá_k le m'.:gukról a kétkedés mérgező porat.. AllJanak kozénk mert nincs harmadik ut, vagy-vagy
Amikor Európa minden r~széhen, az. ak·
kor látszólag tetőpontján lévő diadalmas h1tle:
rizmussal, fasizmussacl, szembefo'I:dul~a, ,
'ottuk hirdettük s ezert uldoztetést lS va1 , tunk 'hogy fordul a világ kereke, meg fo~ val. oznÍ a harctéri he1yzet, mert a szab~agsze·
"ető népek ös'azessége és az igazság a m1 olda·
lunkon van; vallottuk és hirdettii}<:: ki k~ll t~~
tanunk, á,t kell vésrelnüi;k, b~rrrnbe ~erül, bar-,
meddig tart is. Akkor: ereztu~ ,azt !S, hogy !'
gonoszság és az emberi b;u5alltas __soha ;nem latott orgiája utolsó fe]vonasahoz kozeled1k_ .
Eljött az általunk kivánt f~rdulat _rde~e
Ne keZdjék tehát e szörnyü bntasag ~eg;~:1"':t.
lését. Okuljanak a sulyos áldozatok peldaJ>ÜJOl
'I'hjenek végre észre
1

y::J

1

A demokrácia tilr elmes; €]nézése nem a
gyeugeseg jele, de hisz >iz átneHiésben
A hangaskodók felé is volna egy pár intő
szavunk.. Akik beléptek valamelyik munkáspártba, vagy watos duhajként még nem párL
t~gok Akiktől nem hallunk má.st, mint sulyos
ktitikát és elégedetlenek a demokráciárnJ, a hi-bát meglátják, a sok jót elhallgatják M:it tet·
tek ők a felszabadulás után, hogy elősegitsék a
mi hihetetlen erőfeszítéseinket? IVIennyiben já-

é~ GYÓGYSZERÉSZ

JlJ]tak hozzá, hogy az általuk kifogásolt hiány{

lrnt p.ótoljuk? Fülünk sokszor megérzi, hogy/
hi:ÍüyZik belőlük a:: c~zinteség, felismerfob
b ~i.· 1ük a régi,, rosszcsengésü h;a11gokat. J\iieg\;„-:_:
1 yugb1t.iuk őket, hegy e hangzavar mögött olt;.
állunk és idejében ésmevesszük konspirádójuk.;
nJé1gező célját és alkal1Y:as id6ben lec.sanunk:-:>'
rájuk
Es~mélfenek, míg nem kéqő 1

19f/.":f. fUF'i.iU.S. 9.-b.., [,,,étf,áF'i. d. U.. 5 Í.CQ.kc;e
Sza.k~euueeetüf1.k f.i#vö..s.-utca.i .s.zékt.,á,eó,&,0;,...
tQ,fff1Űté1-t ta.ctunk.

MÁRKUS DEZSö;
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Szakmai krónika

Asvány-földtani a la@ismeretek
DR. SZfRÚKA Y KÁLMÁN egyetemi m. tanár előadása
a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság 1947. május 23 -i ülésén„
Az „Uj tudornán.) ágak és uj szempontok gyógysze_
részképzésünkben" e,. sorozat 2. előadása azzal a tárgygyal ismertet.te n1eg \a hallgatóságot, n1elyet a multban
a gyógyszeréSzképzés minden jogos indok né.lkül elha·
nyagolt. Sztróka~r professzor Ié1Jésröl_}épésre bebi.zon) iíotta, hogy a ;t:ern1észettudomán,Jok minden ágával foglalkozó gyógyszerésznek ·-igenis szüksége van ásványtani és földtani ismeretekre· Az óriási anyagot felölelő
előadás - !nelyhez a rendelkezésre álló idő szinte szük-·
nek bizonyult - in1indenelielött az ásvánYtan alfáJáv.aL
a krisiály .. morfológiával foglakozott. A klasszikus m.01·
fológia geometriai alapokon ~pül fel - mondja a-z .elő_
adó - ép11en ezér'; iezárf tudoniánynai\ tekinthető. A
k1 istáiJ ok J ács-szerkezete már n1od·e1nebb vizsgálatok
e1·ed1nén.) ekfint \ált is1neretessé és az e té1en elért sil<erek óriá:si lépéssel vith~k előle a tudományt. l\.l[a. már
a l'ács-szeikezet ismel'efében szán1os gJakol'lati ki)\'et
kez:' eié:o:t 'vonhat.unit le pt .a hasadás irányára, 1nért.é-l<é1 t'. és általában a kristály fizikai tulajdonságail'a \Onatkozóan,
lllíndezei\ előrebocsátása után az előadó szemlt't;ető
gyako1·Iat.i példákon m0<tatja i1e néhány kristály ,szel'·„
kezetét, azt a törvt!nyszeriiség.et, me!y a tömeg1)ontUk siirüsége és a 1ácsRikoli: távolsága közt fennáll, végiil azokat
a szabályokat, melyek a hasadás irányát dete1"minálják
A g,) akorlati példák közt ol,, an fontos és gyakor·i anya_
gok szerepelnek, inint pid;. a kősó, gl'afit, iaicu1n tt!'I
best.
Sztl'ókay professzor ezután részletesebben foglaL
kozil{ azzal az uj kristályfizikai iránnyal, mc}J a Juistályok nagJfrekve.nciáju rezgése 1·évén i{eleH{eZ61t ulha.
hangok te1·1nt•szetét és tulajdonságait vizsgálja A.<l
tÍJhahangokat az emberí fül ne1n !képes felfogni. 1nel'·J.
a rezgéssziimuk tul rnagas. egyébként azonban terjedés.
visszavel'ődés, inte1fel'enciá szen1Pontjából ug~ \'iselkecinek, lnint. a közö~iséges hanghuJlámok. Alkahuazásuk
tendki\'lil ,kiterjedt': óce<injárókl'a szerelve, a \Ísszaverőd€s észl~léséYel a tenge,r mélységét állandóan mérni
lehet. Hasonlóan n1eg lehet Rllapitani egy közeledő buvárhajó hollétét, ivagy észlelni lehet nag,\ tömegben érkező heJing-c5oportok-af„
A rezgő kI"istály pel'iodikns
1nnzgása ann,Ji.ra egyenletes, hog,l ez az eszköz t.ekinthr.tö a legpontosabb ieguiáfol'nak: ,"éppen ezért csilla.~á
szati óták szabályozására, továbbá rádió-adóberenclezé·
sek hullá111hossz-stahHitásának biztosítására ha.;;ználják,
Az ultra~hanghul!á1nok biológiai hatással is il'endelkeznek: a szunyoglárvákat éppugy elpusztitjáli, mint egyes
Je,egőben é~ő balüériu1noka;, igy általános dr:..zinfi:'.iens
hatásuk lan Ezek a 1·Ö\id példák is bi.zonJitJiti;: ~ : .
mo_ndja Sztrókay professzor - hogy az a szük ösvén)

'

is, 1nei) a tudűmány 1engetegében az ásványtannak jut
eh·ezet a természettudományok legkülönbözőbb
'
heZ
Az előadás f\övetke,ző fejezete a gyógJszerész
is jól isntert poiarizációs jelenségei< kristálytani
jai.val foglalkozik. ·A kettős törés okah-ól, a Nikol-prizrna szerkezetétől "liiágos, iátt~ekinthető képet nyer a·
hallgatóság, va]amint az optikai fo1gatóképességröl ~s
ezzel kapcsolatban a ;poiari1néter müködéséneli: elvé.rö~~,
lt'l('giRn1e1 kedün!i az.zal a ~~ndkivül érdel<es uj szen1lé.•
lC'.üei, rneJ.lyei ma. az üsványta.n tudósai az ·lzomorfi.~
jfienségét hitják. }:;,_ modern def'inició szerint azok a·
krist.ál,)Ok iznmol'fok,_ 1neI~e,k analóg képlettel és ana.~óg
k1istálysze1kezettel jeiie1nezhetők Az uj felfogás_
egJ példát kiraga.d\.a - a CaCOa-ban jelenlévő Fe, l\ln,
JHg: ionokat ne1n t0ldn1.i szennyezéseknek, hanem szerkezeti szubst.Hnciókniak
1':.. ])OlJ ntot fía }clenségének isme1·tetése után az elő
adó hangsulyozza, J1ogy a g,\ ógyszerészek okta~ásánál_
a szokványos I"endszert.ani fr.isorolás helyett uj ásványtani csopo1'to~itást i{ellett alkotni,. '.Az ujrendszerü hallgatók előbb la fémekkel, félfé1nelikel, nem .. féniekkel és
ezek y(':g;} ületei\el. inajd. a közve,UenüI akahnazott ás-'
ván,li nyersanya.g~kkal ismerkednek meg. Ha a g)"ógy_
szerésznek isniernie \kell az anyarozst vagy a jalapagumút, al\kor ugyanugy helyes neki n1egismel'ni a kő
sót, vagy a I•Yrítet. ---=; IJnondja Sztrókay professzor, -·
aki ezután előadása befejező ré$zében :rátér azokra a·.
földtani ::i.lapis1neretekre, ame}Jel< a gyógys7..erész szempontjából foutosa]{, Ez az anyag felöleli a Föld törté:..
nei,éJ1ek föhb fejezeteit, a •különböző változásokat, bnelyek a Föld felszinfn vagy a földkéregben végbemenJ
tek, (,árgyal,ja az 1eg.) es taiajiétegek ·alli:otóelen1eit és a
közegészsf gügyi szempontból kliiönösen fontos tala.jvizek, fo1rá!'iok, a1téJ;i \'izek, ás\ány- és gyógyvizek
letkezésének törvényeit
Az előadást a hallgatóság és a Gy6gyszerésztudo·
1nányi 'fá1saság vezetJősége ne\'ében Schulek professzor_
fr<:iszöntr meg a legm0J(gehb sz:n·akkal méltat.\: a azt a·.
nag,l,jt'.lent-őségii tudaniányos es nevelő munkát, 1.nelyef
Sztrókay p1ofesszor végez, amikor a fiatal gyógyszeJ,
rész-generácirít az ásvány-földtani is1neretekkel gazda-gitva: látóköriiliet kiszélesitl és bepillantást. nyujf számuk-ra azokba az összefüggésekbe, mel,\·eli a természet_,
tudo111ányok különböző ·ágai és
ásványtan ;köZöf.t
ff'nnáI!anak. Reniéljük - fejezte be Schul,ek professzof
fe]so;>·óla!ását ho;:!y n jÖ'\ őbeE1 Sztrókay professzor
niég sok Eizép előadással fogja a Gyóg;rszer·észtudamá··
nyi Társaság kuifuJális 111unkáját segiteni.

az

'Dr. TllRI PAL_.

lrja : Székely Jenő
amennyit egy rövid szerkesztői üzenetbe bele·
irtunk)
'NAJi' ·
AZ ORVOSOK KULTURCSOPORTJA
•,
szabatosabban, a megyei orvosok szabads_z~k-·
szervezete kulturcsoportjának szolmokt gyUle~e
zaklatta fel ennyire "11\tifnő baráto~t: V,iZBga,ljuk meg, vegyük fontolora, hogy '!."' törtent ott.
Becsületesen néz.zünk szenibe a tényekkel. Alla_pitsuk meg, hogy nii, gyógyszerészek, hol,_ "'!''kor és miben követtük ~l a ~egnagyo~b ·hibaJ_
És keressük meg a ktnalkozo megoldás /;egtisz
tább legjár JuLtóbb utjáJf;.
.
Lényegéb.en csak annyi történt, hogy Szolnokon összejöttek a niegye orvosar, hogy megbeszéljék. milcépen tudnak és akarna/e beka;PMeg kell vallanom. nern vapyok hwe ,az esolódni az országos lvárornéves tr;rvbe? __A v:irv:pákról ·fiakra szálló gyógyszer esz-dinasztiak- megyei tisztifőo1vos ewi~k lca'f!~S<}": q, ~ozeg.es~
nak_, __ különösen, lir; inká?b, ,a vagy~r;nak, ségügy kiépitésé.ről besze~. ~ 1arf1!' egeszségvemint a hivatúslbak az gtmentese1 ol va;n s.o De delmi központok minden 7arasi szekhely.en__ szak
ahogyan mondani ~zoktak, a ma· orvosokkal poliklinikai fe'.legll,el , m.ukod.1;e~,
0tt v déken
. ar közeg6szségügy egyik őrhelyén, c~ak a_ ~r
hogy a dolgozó nép ;helybeli egeszsegugyi kivia~%tás átvállalásáról beszélhetünk B>zony.itek nalrrwit figyelembe vehessék: ,-:--; a szaks:erv;:
·
k e dv~s , barátom
erre· épp•en ez az igen
,_' kiben zetek bevonásával és a hatosaJgi orvos reszv
szellem tudcis, hit és fclelossegei zet, n _legma- telével.
„
gasabb' értelemben tökéletesen . •ea11es;1lt •.
A BABAKÉPZ6 IGAZGATő foorvosa a
Nem egyszer el.őfordult, hogy amrko,r mar. ~i;n bábaképzés niegreformábá.sáról értekezik;, Fokote süllyedni láttam a magym gyogysz.~i e~zet zott küzdelem az abortus ellen, csecsemogondo
hajóját hozzá .szaladtam, hogy a rneiitoesona- zás és a mentőautók szaporitása.
kokat idejében készenlétbe helyezhessiilc Mm
A SEBÉSZF60RVOS Jw,ngsulyozza, hogy
dig volt iegalább egyetlen hívő mondata, l~sz~- a sebészet nem süllyedhet ipa„rá.. Az orvos ~l:
1'elt és nem egyszer utat _mutatott.. Act '." .sősorban embm !és jó ember, ki a beteget nezi
mondhatnám, hogy lecsendesitette a vihart es és nem csak a betegségf3t, az embert és nem a
rnegmentette, leg'.'}á,bb
ben:'rem,, a„ magyar páciens:t,
„
.
gyógyszerészet haioiat az •elsullyedéstol.
A TüDöBETEGGOND00.~ foorvos_ az orDe most !án11ol és lá.zong. Most ő i ön hoz- szágos szürővizsgái<}tokat sürgeti.:. Besze,l a
zám ő a to.i"áestalan . Csak elmond1a, eldadog- dőbeteggondozó intezetek korszeru, , epeszsé[Je!_!
ja ,;ekem a lényeget. És még jó, hogy éppen berendezéséről„ Felveti a 111unkater0;rna szulcs_e·
akkor jö~tem a népióléti ,miniszpert~l, az Aka- gességét, ezzel kap~solatban a gyogyuztak rnt.
.
.
démia-utcából, tele hittel es remenyseggel, hogy képzését más munkára
A Kő;RHÁZfGAZGATő java.solJ?„ hogy a.dkészül, vég1'e készül a törvény vagi1 rendelet es
hamarosan mindnyájan megtiid]u~, . ~og'!! a dig is mig az állarnositás feltételei megterem·
inult bünei és •tévelygései után, hovac iranyrto.- tődnek üzernesitsék a kór házakat. Ren4ez~
'IUtk bennünket. Végre ráeszmélhetün~, ho_qy jenek be önellátásra. A' kórházi üzemi bizofltsa[j,
csak a szakáll, a gallér. a baiusz .~a;ltozott-e ne csak a személyzet szociális 11?,édél.'f1"év·el f°.gineg, vagy egy llf kor kih111.colf ,s7oc1a;l'.s sz~ll~ lalkozzék, haneni a kóiház .veze~oség~~l !igyutt
me győzedel11resked1k. A nep.io,letr '!":'~szteiJol, a betegek szociális he!yzetevel es _el/.áJtws<}vuJ..
És jönnek a többiek.: a nemib~tegsege~, ;a
a magym közegészségrigy legfobb, oreto'l, olyan
gyermekgyógyászat,
az, :OTI vi;izftő.„orvosa~ es
frzésse7 távoztam, hogy nem csalodhatii.nk ,Tr:·
lán ez az oka a.-rinak, hogy 1naz szak1nai~ kro·ni- sorra elmondják szak11w3uk ba1ait„ "'! terv«1t.
Kijelentik, hogy Szolnokon 1'0vi4esen OTI
l'<im nem lesz olyan sötét Mert 1na ''.ieg a11 ~
ÁLÍ,OMAST
Zétesitenek.
.
-,
,
is képesnek érzem magam, hog11 a v'.gasztaln
Mindez csak igen rövid váilat arrol, ami
mat 111egnyugtassam.. (Pedig seninri~el s.r:m
tudok többet a készül/J fogreform1 ol, mint ezen a szolnoki orvosgyülésen történt. De nem

A napokban összetalálkoz.ta;n a "'fllJ,Y:ar
yó11yszerésztndo11iár;y egy kitimo m;ink~sa'.'~!'
jövő gyól}yszernsznmnzedék tanarn es 1,r~.
n~i~ója is Kiváló' 1ember és éppen o_lyan eis?rrndü twlós.. Ezenfelül már a szevap7a. ':'
.. ·. ógyszeié.sz volt ő maga is az.. Valahol vide·
Z1b, nw is müködik <:' ~sali.di gy,ógyszertri1 uk
· A ostroni is megkimelte. Ugy kepzelem, hogy
ebben a patáloában ott lóg egymá.s melf'ett 0
;zépapa dédapa, a nagyapa és az apa_ f,enyke. a vdztozó kor szerinti gall.érral, mel!ennyel,
pe,k 'llal 's bai·usszal. Most valamelyik gyersza alceveri
e a ·po1'okat lé.s a k en,~pso,,
„
"t " · S2'el
mek
osei
lernének kitartó és .szigoru ellenorzese melfo.t.t.
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is lehet célunk, hogy az egész anyagot felesle- tokat, nem lesz gyógyszerész, aki elmarad a
ges tárgyilagossággal ismertessük.
vábbképzésről. De nem is maradhat el. M
Vissza kell azonban térnem mai krónikám kötelező lesz.
kiindulására.
·- Igen, igy móT dereng valami.
- Valóban ez volt az egész De én feldúlva
-· Én már előre nézek. Lfitom ezt az eg
jöttem el onnan. Hol maradt a magyar gyógy. ujjáéledő pályát.. Akkor nwjd mi is kiáll
szerészet? Miért tanitunk és tanulunk, ha ró twalc.. Akkor majd nem iwllgatnak rólun/c
.lunk tudO'mást sem akarnak venni?
orvosok. Akkor rnajd mi is bekapesolódunk
- Próbáljuk meg, talxin még segithetünk országos hároméves tervbe.
rajta.
- És nemcsak én, hanem soha senki se
- Meg kell próbálni Mert igy megbukik mondhatja többé, hQ[JY a gyógyszei:ész nem kÍ!
minden. Minek az uirendszerü gyógyszerész· egészségügyi tényező
De akkor valóban
kiképzés? Kinek? Az egyetemen egyes tárgya- azon vitázzunk, hogy ki tegye meg az első lé:
kat a gyógyszerészhallgatók együtt tai:ulnak a pést
.. •
bölcsésZ'lwllgatókkal. A bölcsész tud7a, hogy
- Mi nuír elindultunk .
Halló, lcöoogés~'
amint tanul, ugy tanit. De a gyógyszerész ségügy.! Itt a magyar gyógysZ!Brészet beszél . ,)
azert tanul és csak annyit, hogy a vizsgát l~ ·
tegye.
Egy népbirósági
- Éppen ezért kell megkeresni az utat. Se
gitsetek nekünk, ti nevelők.
Mint olvasóinkkal már liözöltük, a gyógsszer.é.sZ~,,
- lg,en, tudom, kell, kötelességünk De én szaluna igazoló bizottsági hatáI"ozatainak fellebbezé~J
ozzal a kétségbeejtő érzéssel jöttmn el erről a fóruma a Népbii:óság, mely most tárgyalja a fellebbezé~ié
szolnoki orvosgyülésről, hogy a gyógyszer észt ügyeket és otlt 2 gyógyszeI"ész népbiró n1üködik, F. h.&·:<
lobbé nem tekintik közegészségügyi tényezőnEk 12-én folyt le „vítéz" Kovách Aladár budapesti gyógy~'.'
- Nem gondolod, hogy ebben nri is 1úbrí· szertár tulajdnos nagy érdeklődéssel váI·t .tárgyaláS~.~".·
sak vagyunk? Helyesebben' csak mi vagyunk A l\Iarkó-utcai töxvényszék Biczó-tlanácsa a harn1rur ,
hibásak.
tárg.}alást tartotta .ez ügyben és ugyanakkor ;itéletet
- Igen, ez most a legfontosabb kéTdés. Ez- hozott. A í:ár gy a lás, mel,y 1nindv·é.gig izgalmas volt, ..
zel fo.qlaJkozzatok.
és fél óráig tartott. A termet a \közönség .n11egtöltötte.,
- Ti nevelitek az ifiugqgot. KonkretizálKitürnő védőügyvédet
választot~t
,,vitéz" Kovácb
iunk valamit Talajvizsgá.lat Piacvizsgálat. La· Aladár„ Rutin1ro·zoít szónok, jó debatteur, minden
boratóriumi vizsgálatok. Igen, mi magunk ha- nfegfiett, hogy hangulatos beszéddel, irásos ellenbiz
tározzuk meg a helyünket a magyar közegész- nyitékokkal igyekezzen a népbirókra hatni . .J0Uen1z.és:
sé_qügy t.erületén.
kép;.:n meg kell ál'lapitsuh, ha :a gyógyszerész_népbiró·"
-· Kezdjük el mindfárt
ki törtlénetesen az utolsó 30 év gyóg)'szerész-társada.
~ De ti vessétek fel a gondolatot . Ti, akik
lom összetételének alapos ismerője, ne1n lett volna ·.aaz uj kiképzégt szükségesnek tartjátok Mi is helrén, a jogászok és laikus népbirák \egyaránt igerj'
annak tartjuk. De akkor adjunk is tartalmat, könnyen ol.van hiedelen1be kerühteli, amely a.z itéletét
uj tudományos lehetőséget ennek a pályának. más irányba tereli A gyógyszerész-népbiró nem hell;e.z~~
De határozzuk nieg pontoron, mutassunk á kedhetett más \álláspontra, mint arra, hogy szakmánk1
erre az ui utra„
mely Sz51lőssy Jenó'ket is .kitermelt, szintén felelős aZ
·- És miért vár.iátok ezt tőlünk?
ország elpusztitásáért; s ha „vitéz" l(ovách Aladár
- Mert ti dolgozta/e azzal a szellem· és eni: történetesen az 11939-40-es években iten1 betegszik meg
beranyaggal, mely kikerül a kezetek közül. A (oly sull'osan), őt is könnyen magával sodorja a k~;
f,i hivatásotok és kötelességetek is, hogy felül··
reSi·flény ft"Ontba tö1nör·ülő gyógyszerész-tömeg,. Sulyo~
ről hirdessétek.: erre képes a ma gyógyszerésze
sabb elbírálás ]alá esik a tollal és szóval nl!érgez-0 .t&-':._
Ezt tud.ia ..Erre használjátok fel a közegészség· nul,t ember szerepe, nünt egy 4 . elemit végzett krret~~
ügy szolgál,aJtában.
tegé,ny parancsszóra történő kegyetlensége„
- És mi lesz veletek, a régi módszerü
A héttagu népbiróság az ügyésszel együtt lelkiis„,
gyógyszerészekkel?
me1'etes 1nunkát végzett,
zárrl ~.á1gyalásokon vitatták:.
- Erre is megfelelek Panaszkodtok, hogy meg Kovách Ügyét és figyelem111el voltak korára éS_'
a meghirdetett gyó gy.szerésztová b bképző-tanfo. sul)'os betegségére, Jgy kerüYt azut~ü1 az i~.élethozatal~
lyamra rrnindössze tizen jele:ntlceztek. Ez szo- sor, an1ely helybenhagyta .a ko1ábbi igazoló bizOt.tság
moru, de egyá.ltalában nem érthetetlen .i;eze:nség határozatát, az 5 esztendőre való eltiltást a foglalko~
Majd ha tudjuk, hogy mer-re visz az utunk és zást.ól
hogy meg kell tanulnunk a különböző vizsg:ála·
Láthatják a demokrácia ellenségei, hogy nem egf
1

„
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,,gittegyietH ia N.é.pbiróság. tA jósok is rnegbukt.'ak, anú.;:
koI' arra hivatkoZitak, hogy egy il;ren beteg, árt~Can·
embert ne1n lehet elitélni,
.:~:·_;
Igenis példát kell s!atuálnl, a vígan lubickoló, f&:(
!eg \idéken megblljO volt 11Jilas gyógyszerészeknek. (ll-;Z
n1.egbocsátás szellemének - amire a védeleJn oly gyak„\
ran hh'wfkozott - is \~n legJ határa, 'A tulmegbocsá.,)
tás a gyf'-ngeség jele, an1ely nem le-het egy most épül~
demokrácia egJet1en ;érdeme
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iS~aknewe~etü.tik u,f &~ékti.á~"' /a~4r:a

eig.eti

191/1. fu,niu.& Z8-4ts este a @r:o.s„

Y,u,tsdee-~éee lt-et11i&é~6en 11-iÍÚ.~CJ.&,
.ee~~ü.tik

cendezü.tik.

il tü~ö és légutak

tán~s Aeatá6-i Ünnqt.ée~
o.tt ""itsdantsffian.

megbetege~ésekor

alkalmazott drogak

lrta : Varrí Aladár Béla gyógyszerész
(Folytatás.)
Szamárköhögés eben sok növényt taitanak szá..
j\ton. A szelid gesztenye (Oast.a<nea sativa)-tfa leve1Jélbö l
kéSzitett fLuid:extractu..r>n e cél11a kanalanként adható
·~:.::ugyancsak így, va.gy shup fcirmájiában adható a kakuk:'.·:- ·fil (Thy1nUJS serpylLum) és a kerti kakukfü (Tuyilnrus:
\ :,;uJ1ga1is)„ Hatóany.aiguk a thy1no[, mel;y 1:1100 aráin~
·ban vízben: is oldlódilk. Tapasztalat szerint, gyermieJkek_
.Ilél járványs:zerüen fellépő szamáJ"köliögésnéJ, ·a járvány
~> feltünő Cis1ökk:€!Ilfése vdlt és1zl1elhetö, ;fő·zetiiknek (ízesít.
·>ve) rendszeres adtagolá,sa által.
A rov~revö ha1"matfü (Drosera 1otundito!l'ia) 1()%
t1nctu1ája vagy fluidextractu111a fél---Bg,y e\' őkanál!nyi
ada,golásban i1s céll'.avezetö gyágysze:r Tin~tUT-áját e1ső
~orb11n akkorr ,adjuk, ha a :i::ühaa:npk inkább este jelerntke'znek és ezze] egy'idejü1eg orrvéazés is van. Reggelil
hányásnak is gyógyszere
E·zen gyógY:S'ZCl · felszivódó
~épessége egyénileg változó Ugyanis rheu:naliíkuS· :f!áj.
dalmakat váiltihat ki,
légz 1.őszervek zia\al'.ait, mel''Yn~..k
f-0}son1án:\a hányás, O'ltvté\rzés volt
Var:,.ry a s:z;ájban
gyulladásos folyamaJoüc jelentkez;nek, s·őt hányással jlá·ró gyomoxkata1 rhus; hascsiiillariáis!Sa1 járó kJásás sziékle_
tétel
Ha e jt:'lensiélge/k valamel~;:v'ke jelentkezik, ugy a
·különJben :éxtékes: gyó.gyszer adla;golás,ávnl feil kell hag_.,ni.· Peptoniz.áló fe11nenturrn\árruaJk tu:11ajdonit!jláJk a felso;'001t kénye1..'llettl-ensérgeket
H,af.ás'Os gyógyszexnek van.Jtovábbá mtég eliS.merve
if hizóka (Pnuggicola vulgaris), rendsze1 int harmatfüvel és kakulkfüvel :k!ombinál~am: és a laposle,velü iringó
(Herba exyngi'i plani). 2~3 cs€:s,z:ényit k eU naponta el··
fogyasztani (1 evőkanálnyit 1 csésze vizre) Kllinikai
meiállapitások szerint f-Ol\'oz.ható hatása, ha a főzet
hez, alkoholban oldott 1'20i%-os benz.ylbenz.oát 20 cseppnyi mennyis1é1g1ét adjuk,
A nép'ies szerek között ln,lég talái'.rkozun!k, a kökörcsin (Pulsatina (vuilgaris) g1andis), a:z illatos ibolya
(Vid.la odoraita), a foltos bürök (Conin111 m aculatum),
az aranyvessző (Sol'ida,go virga aurea) és n1olyüzö (Le~
du111. palusúr e) gyógynövényekkel.
A felsoTcilt dtJ:1ogolmak expectoráló hatásuk me,lllett
nyugtató. gö1csold6: hatá1suk is van. MegnylLvánnm ez
azoknál a n-övényeki1.él, melyeket asthma bronrchialénál
.alk3.'1.'m'azunk
Ellsősorban
!kell felemliteni a maszlagos nadragulyát (Atropa be1ifadonna), melynek alkaloidája az atropin bénitja a p:arasympatikus végkés:zülékeke-t A„2l
atropin nagyobb adagjára a pulsus szapori:sága ilassul
a test temperaturája csökken, a pupilla tágu]ása csak
ké;sőbb, >-agy folytatólagosan -.,ett kis adagnál szokott
~bekövetkezni
Az orrban és sziájban szárazság érzete
'kefutikez-ik, a bőr megnedvesedik, a tapintás finomsága
1
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cs·ökken, .a tüneie'k

kén) e1ln1€tlenségi,g fokozódhatnak

Fejfájás, táradtsB.,g, ki-sebbfoku bénu11áisi tünetiek is je-

lentkezhetnek.
Vizelet és s-zéldetétell tarthatallain1sáig,
ne1n a r'itka ('Sűtf"k k-özé ta.i toziik„ Kknondot-tan méugeziési esetel{lniél, az-· e:!llfitett ~ün·etek nTég fdfuo'.Zlódhatnaik,
hacsak a hallár1 iueg ne-m váltja a szenvedűt A muló
türnetek is napoffdig eltarthiartnak, Tullérizéik:eny~ég n&kés gyerme'keknél jelenrtkezik elsősorban~
Az orvosi gyakoriatlban [evefi,éjt (~olla 1belladonnae),
gJ-Ökerét (Radix bclladonnae) ., tincturáját (Tinctura
belladonnae), kivonatát (,Extractµ1n lbelJ'ad. ), az atro-,
pl:n kénsav:as sóját (Atropinum •su1lf'uricU11n1), néhn salétrüinO's sóját (At1"opi11u1n nit1icum) ha.c;;?.nál,ják. Atro_
pin oldatot készletben nem tai1 tunik, rne1 t (k:Jöinnyen pe_
nés7Rdik, mint minden ol<lat, nl!ely kél'LSHVat t a1talma.z.„
A n~pi ~· egyszeri adagot a gyógyszeTk!önyv irja elő.
.A ~olonditó beléndek (Hyosciamus !n.Lger), a:z at1 o;pin izom-erejét ta1ta11nazza,. a thyoscj.am'ajt és a lhyos ..
cint So'kb:an lhasonilú hatásu, mint a nadragulya, k;ü ..
1.ömbözik pedli1g aiblbanr hogy a hyosicialll1iti gyo[·sabban
hat a pupilliárra, minit az atropin As.tlhmia teák gyakori
alkntrósze. toviáibbá keverik száraz, !kinz·ó, .görcsös köhögés erleni tcákhori
A gyógyászatb~n Ieveliét (Foli:.i.
hyO'scian1i) és Idvonatát (Exbactum hyo;clanú) ha1srz;
nálják QlE.jos, alkoholos, chlorofol'mO's keveréke közis
n1ext bedö.rzsölö szer„
A csattanó maszlag (Datura stra1nonium), mely
ugyancsak hyos-cia1nin1t tar:tn[lroaz
a'Z előbb e1nllitoe·t,t
célra szo~lgál, eze:nikiivül ·asthma cigaJ ettát kész.itenek
belőle, ugy, ho:gy
salet-ro111o:s káliurm ·::ióvall itatj:álk
Ezen célbóJI tinctu,r:áiját is sr-okLilt rendelni:„
A friss bürök (Conium· 1naculatmn) ['evele 'ast!hn1a_
eillenes sz'eI A ha.r1natfünek (Drosera r-0tundifoli:a.) és
a kökörcsinnek (Pulsatn1a graindi1s,), as·f:!h1uánál is
görcso1idó hat1áisa van
A .kö:högiés'i fa1,ger me_gszüntetés'ére az opiuniot., illetve alcailoidáit, a 11mrphiun1ot„ a codeint;, stb„ szokták i·endelni, melyet a zölld és sváraz n'l:ákgubó'hól (Capita papavex somriÍfe1u1n) állitan:ak elő. A'Z örvénygyökér (Im.ula helenium), egy ká'IIlforszerü anyagot, a helenint ta'ltaJmazza, n1ely ugy:a.ncsak a kö:h!ög.ési ingert
cs•ökkf.nti. Adagolása: Forrázat, 1-0 O : 200 O
Vérköpésnéfl (Huem1optJhysi1s),, a nep1es gyógyás·zatban 5-10 csepp terpentinolajat a<linaJk továbbá külömhö.z-ő csersavat taitialmaz-Ó' d1ogokat: ' százszors~p
(Bellis pe1enni·s), tüdőfü (Pul1monaa ia off)
Mlizöld
rnet€ng -(Vinca mino:r). füzfaháncs (Sailix) stb Lsmeretffi· to\ á~'bá a lenrnag (Senren lini), a fagyöngy (V:is„
cu1n affbuxµ), vörös áfonya (Vaccinium vitis idea) aikalmaz.ása
1

1
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A tüdő 1és osonfuártya heveny gyulladásos inegbe·
az álltalálban megszo!ko.tt és célirányos
tegiedéseinél
hydxother,á~i. izzas~tó és hugs1J1ajtó .gy~gyke~eJés lUP:~
l~t, bőriJzrga:tással is támoga tiuk a gyogycl~..st.. . Erre
a célra sikeresen alka!lmirz.z.ák a mustáros (S1napl'S alba) pépes !borogatást, meliyet a mode1n -or\"OS sem nlélküLözihet. adott esetben. Kefüő előviigyázatossiág me-ll;tt
pépes paprikával is szoká:sban van e cé111r~ a fbo: ogai:Jais,
l\iustárszesz (Tinctura sinapis), vagy papr1kaszesz
(Tinctura capsici), ~~asonó déLból 'kiészül
A hölyag:_
huzó flastromo:k- tel]esen· 1.1mentek a diViathó!l:..
Sym}Jtomatilrns kezelésJsffi orr és toro~ ka:~~·:1'hu~,
n elv nátha rekedts!ég alakjában jelentkezik, lkiilllo'mbo··
z~ ~övényeI~ főzetéYel, fOI1„ázaM:ral, tinktutáj~v~l .. k~;
zelhető
Alka!lmas nÖ'vények a haisznos fold1tom.l~n
{Pin1pin€lla saxifrrega), a zsálya (Sal'i'\:-ia off. ~.' kamilla ( Chamomil[a vulg ) stb. E zeni n:övéin~ek: éte11:kus o1!a ...
ja és csersav tartalima fejti ld itt jótékony h atását.. A
kamil1a gőzölés á1ita1ánO'Saill' isn1ert jó gyó.gysze1
1

Üir\:·érzés esetén a vérontó pimpó (Potentil1a -Wrmentirlia) gyölrer'éből készltett tinikturávaJl ajánlható a
kezelés
ainm_ SO.?,, H;1~ba
polyg-ouii avecullar]s 4!0. 0 MDS. 1 evo~~an1aHlal
200„0 viz:re Főzet A S!züredéket napkoz.en elfo,gyaisz-tani Tüdővé.rzésnél orvosi rendeletre.

Rp He1 ba eqillseti, ViJScum a1ibum

A gyógyszerpiac helyzetei'
Valamikor oldalszámra lj_rhattunk a sok feléslégeJ
nek látszó kül~ és &ielföldi nyersanyagokról éfö gy4gYL.
szeI"alapan~ agokról
Kifoszt.ásunk óta álland:} Sul
problé1na, a meglévő és nehezen beszerezhető any
elosztása., Fokozatos javmlást igértünk
\eherően, ha lassan 'bár. bekövetkezett
\Talahogy ugy jellemezhetnénk a helrzetet.
a forint utját- ·és benne n1egt-aláljuk a gJogyszer-utá.n,
pótlást is. 'Hihetetlen akarással é.s minden ah:adá1yt l_~,(
küzd\ e igyekszik mindenki a. maga munkaJie.rületén -:a·
legjobbat kihozni,! \sajnos, az ered1nfny ne11:i mindi-g_
van a1ányban az akarással.. A. fó'hiba szerintünl{, abbiií
adódik, ho,t!y az általunk oly soli:szor 'hangoztat.ott
nehézinényezett több minisztériumi iróasztal ol{ozza
sok nehézséget.
Addig, a1nig a decentralizálás az egészségügyi
vataloknál '.meg nem szünili::, tartós ja'lulás e téren
1.-árható
Una,1nas lenne felsorolni, hogJ egJ' lgyóg:j•:
l'i7.erbesze1zés L1f,ia 1nilyen labfrintuson megl h:eresztül;
Eli'smel'jük a Gazdasági Főtanács ;és külkereskedelém,
aggályát akkor, amil;:or U: n luxus és ne1n l;:Özszükséglet!
eikkl'ő] ,an szó, de speciálisan a gyógyászat, :az e~_sz;'_
ségvédelem,
betegség 1negelőzés elsőrendü fontosságU:,·
az általunk oly fol'rón óha.ito-U: den1ok1·áciának.
'-//
A f{ülföldi- nye1sanyagok lassan befutna!{ '.(nlint a~\
An) aghivatal :Szokásos ankétján hallOttuk),. .
·
A nyári szükségl etek' a fOrgalom f-ermeszete
rint csökkennek, ehhe:r hozzájárul az iáltalános jó
egészségügy is. a1nel)·et a felszabadulás
zünk eléggé lkiÍtangsub ozni és an~,elJ ben
van szalnnánknak is
Az ankéton, tln1elyen az Iparügyi ;l\linisztériumQ_tf
kivül a Népjóléti 1\fini.sztérium is képviselve van, tti{~
jes !átfogó kép alakul ki, a1nelybó1 (tieunés~~ell ne1u
hiányoznak ra g;yÓg,lSzerésztársadalom, gyogyaruna~~-.
és kisliereskedők megbízottjai sem.
Aether depur„ a közeljövőben lesz
hasonlókéP_~_
Sapo Kalin. Phenophtalein,
Lanolin, Purin a.nyag_~kj-,
Glycerin, Jod„ .Jodkáli, Peru balzsam, .Acid boric, -A,
phenyiaethylbar bitnricum
Saccha1innál ismét azzal
furcsas·ággaJ taláfkozunk, hogy an~~kor egy rend~t
szabaddá tette a forgalmát, a gyógyszertárakbau.:-~/x
nagy megszorítás és ellenőrzése \fennáll„
'
Rendezni kell \'égre ezt is. Mi tnvábbra is figyelj_Ü~a g)Ó,gyszerpiac hely1,etéit és Öl'Ülnénk, ha tmár 'egj,,
nagyobb ja~ulásról számolha.t;nánk be..
1

1

Rp

Radix pím'Pine1Jae saxifr.agaf',
Fo!lia sa~;iae
ana 30„0 Flos cha,n~10·1nil}ae 40„rQ MDS Fozet
1 evö:kanállall 1 csésine· Vi7'!J'i? l\1C1!egen gargnliz:álrni Orr, torokkatarrhus ellen.
torm;ntil~ln,: ~O 0.
MnS 1 erökanálllal 250 'O ,jvre Jo1 kifozn1 A
szüredéJket öblögetésrel iés tainpolásra fe:lha:sz~
nálni

Rp Cortex quer:CJUs 40.0 Ra<lix

Rp Fias et Tad'ix prknuüue„ Het ba thynü ana 2ü 0.
Hetha <ltr'O'Si?I ae l 0 MDS 1 evőkan 2 és fé1
deci vi'Zlre Szamárköhögés eI1en Vagy
Rp Extractu.1n 1~y!mi fludrdum.
Tinet
ana parte'S:, MDS 2 ó1ánliént 15 cs

Rp HE>1ha grindeHa,

p1i1rnh1ae

1

Herba ephiedrne n.na 10 0

He1Da drosorae„ Se1n„ foe-,niculi, Radix p1b11u~
'lrae, Radix alt.haeae ana 20 0 ·- MDS- 1
evőkanáll_inyft

1 csésZ'éi"f!

naponta

3-----4-szier

(M.)

Tüdöasthma„

Ko~iHiitu fri~y~i mí~ai

-

1

g yógyárunagykereskedés
Ismét a békebeli felkészültségéuel áll
b., oeµői rendelkezésére

Budapest, V., Gr. Klebelsberg·U.
T e 1 e f o n : 12 D-3 5 6,

Távirati cím: Pharmachemia

Budapest
1
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~Szakszervezetünk

uj székházának felépifésére
minden szakszervezeti tag négy hónapi tagdíját
..
fizeti
nyolc egyenlő havi részletben.
t Csak igy épithetjük fel magunk és magunknak
a mi székházunkat.

---··--------------------------------A gyógyszerellátás kérdése

Az Ür\Osok Lapjából ,ettük át a J{övetkező cikket:
A. gyógyszerhiány bizonyos anyagokban már a há\ boni alatt n~ntatkozott:, részben azért, inert a hadsereg
., óriási mennyiségeket lefoglalt, részben, ·n1ert a g)·ártás
\-,.és szá1litás háborus nehézségei az után11ótlást is erősen
{,- ·gálol ták, I\iiko1 a hábo1 u elérte >a l{árpáfanedencét, a
ffieglévő készleteket a légitámadások, elhurcolás, rablás
, elrejtés {u1nyomó :r·észbcn eltüntette.. Ezek egy rész~
·,--_később előkerül>t, de főlc-.g a fel{etepiacra, - vagy
külfö;,dre cse1npészték 1Az njjáépités kezdetén a 1gJÓgy·
i.;zerellátás nyo'n1iornságos volt, ezen csak a frülfö1di adományok segitetiek addig. amig a glÓgyszerg,rártás 1neg_
indult Ennek nehézségeit részben a gyál'ak szétrombolása és ki.fosz· ~ása, 1észben a külföldi alapanJagolna berendezett 'Üzem adta meg„ Gazdasági kényszer mia.ti a
fcrn:ielt gyógyszer egy !'észét kiilföldl'e kellett· szállita. ni, fontos szükségleti eikh:ek erienéhen
A foliozódó ira1nu u.jjáépités most vezetett el !oda,
h~gJ a g;vártás -egyre ':több üze1nben és nagJobb 1nérté:kben ~negindul Elérkezett tehá{ az ideje a gyógrszerellátás célszerü szabályozásának, mert el're üz ol'szág
'mai gazdasági és h:özegészségügyi nehézségei között fo' kozott n:.értékhen "an szükség, A kél'dés 3 ágra oszlik:
· -te1·melés, elosztás, fogyasztás„
1

0

1

I.. Ter1nelés (gyógyszergyártás). A multban a 1na:-:gyar gyógyszerg;rártás teljesen a tőke üzleti sze1npont'Jai szerint igazodott. (Nyersanyag-beszerzés, lkü1földi
_ahyavá11alatok, engedélyeztetés, hi1detés, ármegállapitás, kh-itel, külföldi készgyál'tmán,)-ok átcso1uagolása.)
~-::-Számolnia kell-ett ;a versennyeL a cikkek di\:atból kin1e"
'-:.-"nésével, aminek költségeit a fogyasztó1a háritották; az
'~á'rakat kartellsze1ü n1egál1apodássaJ igyekeztek tartani,
ezek érdekéhen ~·g) ekeztek a gyógJ szerárszabvány aia~~_u{ását a konuányzatnál befolJ ásolni Ezek a szempon·::':·'(ok szabták n:,eg azt is, hogy mHyen cikkeket gJ ártsa,:~_úak és 1nilyeneket ne ;gyártsanak, tehái a. vezető szem-·
:: nont nem a közszükséglet, hanem az üzleti haszon iolt
·-.Ennek eredményeként ugyanazt a gyógJszert öt gyár is
clöállilotta, hirdette, törzskön~ \ eztette, -e,ngedélJ-·eztet_
f'e és forgalon1ba hozta, mig ~1,ás, itthon is előállit:ható
dkkek gyáJ't.ását toválihra is a külföldnek ha-g~·ta Vi.l_ágos dolog hogy ez a rendszer egyrészt a töm-eggyárfásból e.redk olCsóságot zárta ki, 1násrészt a többi fel!oroit művelet ennek sokszorosát kitevő költséget oliozott. El kell ismerni, hogy az 01 szágos Közegészség,-Ogyi Inf-éz-et gJÓgyszer-törzskönyvezési és ellenőrzési
,·rendszel'e a gyóg:tszerkütón!egességek terén tapasztalt
bajok és lÍsszaélések csökke-nt?sére kiválóan kllkalmas
:is nen:<Zetközi viszonJ latban is kö\ etendő példát muta_
tott, De tl párhuza1nos 'g~ ártás ár dr ági tó hatását éppen

LJ.gy ne1n stünfeth::tte n1eg, inint ahogy a. nem gyár (ott
cikkek ~löál!itását sem hiztosihatta
Ezeken a hibákon és bajokon most, az ujjáépités és
gyökeres poJitikaí iendszE:'rváltozáS ic1ej~n keBe110 Cs ie_
hefne s :;(feni
fi.
tárgyilagos közérdek azt kivánjá,
hogy
a) csak szükséges. bevált, hatásos gyóg;rszert
gyártsunk,
b) ininden szükséges gJ ógyszert gJ ár tsUnli,
e) kífogásta}an minőségü
olcsó g~Ógyszert. gyál'f.··
sunk.
d) hazai alapaul againkat használjuk fel,
e-) sze1vezzük meg ennek n1egfclelőe11 a g)'Ógynöiény
t211n27ést az össz.es, <éghajlatunk alatt termelhető
r:;·.~ ógynÖ\;ényck kell{) mennyiségben r1aló termelésén\
!) az eg~ es anyagok feldoigozását, egyes készitiniények gyá1t.ását osszuk nieg az erre legjobban Jelszerelt
i.izemek közö'.t kizá1ólagos jelleggel, az olcsó ár és jó
n1inőséf,!' biztosítása inellett. illetve csakis evégből,
g) gyáraink rendezkedjenek be gyó'gyszerldvitelre
r::;nfh('n mái· eddig is jelentős eredményeket é1 tek el,
holott a Jlémet i!Jar versenye a n11Lilt.ban igen sulyos
\o!t, A !n'iszgyá1tn1á•~yok fejében hozzák be a szükséges
HJersan)'agnka{. kétoldalu keresiiedelmi szerződés alapján.

II.. E!osztás (gyógyáru kereskedés, d1·ogé1iák :nagy_
kép\iseJetek, ügynöksége.k)
J(étségte]en, hogy iezekot a. szer\eZetr.1iet a sziikség
illetve üzleti érdek hozta rétl'e és kifizetődő voltuk tar
í·oHa fe,nn eddig 1Dc uitranugy nincs ké.tségiink azii ánf
Bern, hogy 1nint a gyár és gyógyszer.tár közé iktat.ott
tCnyezők, árdrágitó lhatásua.k, tehát a !nemzetgazdaság
és g;,. ÓgJ sz'e1·ellátás fontos érdekei füzöclnek ahhoz, hugy
ezen szervezetek száma és költsége '.a szükséges n1é1té
kct aneg ne haladja. Abban a piHanatban, amint az or
~zág grógyszerenátását a közérdek egységes sze111pont
ja szerint a gyáI"tásról ehnondottak szeHe1nében szel',ez_
zük n1eg, a gJÓglSZeJtárak '·lineddö kiadásai lényegesen
csökkenni fognak. lés a rendezett forgalom az üzletmenet
zavartalanságát és .biztonságát fogja eredményezni
III Fogyasztás. A gyógyszerfogyasztás két té11J ezöje a gyógyszert-árakban fol'yÓ ~{ézi eladás es az OIVO!lOk g)-ógyszer-.rendelő !elékenysége Ez részben a rendelőheh iségekben kerül lávitelre, részben ;a kézi lés házi
gJÓgJszertá1ak vonják el a betegeket a nJilvános
gyógyszertáraktól 1A fogyasztás ujabban állandóan
e1n~lkedik, an1ib_en az orvosok és szakorloso-k szán1ának
nö' eli:edése
aT. egészségügyi .ismeretterjesztés, \'égüI
;egfőképpen a ieunészetbeni gyógyszerellátás szerepel„
A beteghjztosit(i intézetek ing}- en adott gyógyszeie ii.r.
kereskedők,
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igényeket .fel'előtlenül növeli és számos visszaélésre
adott módot már az 1920-as ·években is. Igy a közti.szí-·
viseló'k akkori betegsegélyző intézményét a gyógyszerköltség •vitte csődbe és ez vezetett az OTBA, i.csendőrség,
rendörség honvédség betegsegélyezésben a gyógyszer
áiának insehh-uagyobb részben :.való 1uegfizettetésé1e
Sőt az ·ÜTI deficitje idején
a gyógyszer árához való
hozzájá1ulás és ia beteglap n1,egfi~etteté_se a gyógyszerköltség harmadára való csökkenésére vezetett. !Kétségtelen, hog;\-' a g;yógyszerfogyasztás a kötelező betegségi
biztosítás kiterjesztésének arányában .emelkedik, és a
fö!d1nives betegbiztosítás n1egszervezése e téren (ingye··
nes gyógyszerszolgáltatás mellett)
iUgrásszerü növekedést hoz.
~4.. gyógyszerellátás kérdésében tehát a kötelező betegségi biztositás azon rendszeréneh van döntő szerepe,
am-ely ingyen 'adja a gyógyszert. A ~elenlegi gJ-'Ógyszerhiány és drágaság 1nellett ennek kedvezőt.Jen ldhatásai
sokszorosak Ezért nem elégedhetünk meg a nlultl módszereivel '.amikor a 11énztári orvosokat állandóan isntél
lődő takarékossági rendelkezésekkel és gyógyszerrendel§si utmutatókkal akarták a gazdaságos gyógykezelésre
szolitani, illetve tanitani. l\iert a klinikák lés magánor·vosoli. a szaksajó és a. betegek igényei ellenkező thányu
és sokh:al erősebb hatást fejtettek ki, an1elyeln1ek az (H\:os_ a1únek csak kötelességei voltak. de jogai nem, ellenállni nem tudott.
Ma tehát az a helyzet, hog;\' a gyógyszerfogyasztás_
nak ;a szüksé.ges \és helyes n'1értélíre való csökkentését
a közgazdaság és társadaion1 fontos érdekei ldvánják
Eredn1én;1: csak az orvoskép2iéS és társadalon1biztositás,
l-'alan1int az \egészségügyi ismeretterjesztés A'efor111jától
várható A reformot röviden a tiszta szociális Szellem
bevezeh':sének szükségével ljelle1nezhet,jük. Szlilíséges,
hog;\r a ldinikai oktatás a gyakorlat szernpontjaira. kellő
sulyt helyezzen és ebben a társadalombiz:tositás, 1nin{;
legfőbb orvosi n!unh:atérület, első helyen álljon. A tár_
sadalo1nhiztositásban eredmény csak olyan kendszertó1
várható, amel'.vben a bevételek a kiadásokat fedezik, a
tagolc az intézményt védik, tá1nogatják, ~e1n pedig kizsákn1ánJ-·oI]íík iés támadjáh: Az egészségügyi isn1eretterjeszt.é:o;ben a pedagógiai és --szociális !szempont teljes
érvényre ,juttatása az, amitó1 eredmény várható,. Ez a
multban csak teI~él\-'e érvényesült, de az ellenkező hatások n:.iatt nem ,jár hatott ered1nénnyel..
~4.z OTI utolsó grógyszerrendelési utmutatója. 1.938ban készült_ Azóta ela\-ult a gJ-ógyszeripa1· fejlődése
1niatt. jeltnleg pedig a gyógyszerhiány miatt sen1 nem
takarékos se1n ne1n használható l{étségtelen, hogy
sokkal \h~sznosabb \'olna egy pénztárorvosi 'receptkönyv
kiadása, amel.~ betegségenként isinerteti a bevált, hatá·
sos, ki\!ihet-ő és gazdaságos gyógymódokat, it.ehát nem„
csak a g}ógyszereket
Ez a hiányossága a Formulae
Normales vény_g;rüjten1ényének is. Igen nagy niegtaka„
ritás érhető el akkor, ha a gyógyszert az orvos adja
be a betegnek akál' lbefecskendezésben, akár n1ásl1:ént
Igy nen1 lr'endei szabványosan 10 port é.s 200 gr oldatot,
amit igen kevés beteg fogJaszt el rteljesen, főleg, há
nincs bizalma orvosában és gyógyszerében, a szer ize
pedig nem kel1emes, l\:Ifndaddig azonbiin.. a1nig az orvos
ellenérték nélkül szaporitja a ~aját dolgát. a be-tegek
sürübb beren(ieléséyel. \érthető, ha rendelését a várható
gyógyt.artan1hoz szabja,
.A gyógyszereknek az orvosi rendelőkben ya!ó kiosztása a gyógyszerészek érdekeit' és jogait sérti„ A

A GYóGYSZERÉS
sok vény !és be nem \ ett gyógyszer· viszoÍ1i: a pénztár:;·
és közgazdaság érdekeit\. Ennek az ell~ntétnek ·.Hi-_';~.
egyenlitésére ininrlenképpen törekedni keHene. Faluii:,>
nyilván a kézig~ ógyszertári rendszer fejlesztése helye~.,
való, ín:indazon községekben, ahol csak egy orvo3 müKo.':.
dik éi>: egj' gyógyszertár felállitá_sa a forgalom c::~kél:r~<
sége 1niatt ne1n indokolt, a grógyszerész n1egEhetését_::
ne.111 biztositja
Sulyos terhe a gyógysze1tá1aknak mindannak kész-<
letb~n ta1tása, arntt
az érlényben lévő „Gyóg;vs·zer~--·c'
l{Önyv« ielőir, mert ennek [jórészét az orvosok n:iég Ot_t':'
sem 1endelik, ahol sok or\OS müli:ödik a patika körz~~é. -)
ben„ Hát még ott, ahol a patika .egyeUen orvos szük
:recepturájára' szorul. Hasonló teher a gJógyszerliülön-_·:,·
legességek iö 1nege és (rÖ\-id divatja, a1ni ,szintén jelentős ·
részben eladhatatlanná ,. á!ifo.
!\lindezen ugY,ancs'ak a:·':
javaso~·t módnkon lehet s~giteni.
iA g~ökeres rende1ks::'
sziikségét éppen a inai helyzet, a nagJ- gy~~~szerdrága~·-'
ság, hiány, országos szegénJség !és 1rendszervá!tozá'S in.
dokolja
ZEMPLÉNYI IMRE DR;··'

Adakozz Szakszervezeti házunk épitésére !
" " "

A statisztikát joggal !ilevezhetné1n az élet tükrének
·.A gyógJszerészet jÖl-'Öjét szeretném ebben a k,is ~.ükör

: en megmutatni, hogy a g)ógyszer.észek, a \f:herk~.~en) _

:P'_·közegészségiigy Iabszolgái lássák, milyen iS J. Jovennenizedék. Az 1946-47" tané'\ gyógyszerészhallgatDi0,·J1 h:özlök adatokat és összehasonlitásuí az 1938-39
·tanév adatait közlö1n

:;„

1946-47 évben
121
I éles hallgató
52
II
48
31

Ili
IV

J éves
II

11
18

régirend~;;zerii

Az Országos l{özegészségügyi Intézet összeáHitotta,
és \az Országos G)ógYszerész Egyesület: '.kiadásában '
közzétette a l\Iagj arországon fo1 galo111hahoztalra engidé-1) ezett, tör z8könyvezett: gyógyszerkészitmények, vala~
min szero-liaktedologiai tern1ékek és h:órjelző- diagnosz~
tikai anJagok [\T, hivaíalo-s jegyzékét
Az en1litett jegyzékben ~zereplő ké_szitménJeken kL~":'
viil l\lagyarországon :csak a 230 513/1935„ B. M. szárilu ,,_:~;
rendelet alapján (külföldről esetenként behozataha enge: ·A
°'>'\
dé1yezett, frábitószert nem tar tahnazó és a behozatal '.:<~
alkalmával a -lá1nhivatal körpecsétjével ellátott ellenO:r~
'·~;-,
zes1 jeggyel átragasztott, ugyne,,ezett kontingentált_
g)·Ógysze1készit111ények, továbbá a 245„300/1938. B· M. ;-;~
számu 11endelct alapján külföldről esetenként behozatal.~ :>;i:
ra engedélyezett, e1uberorvoslásban ',használatos szero.:. ;_-_:~?'
bakt~riologiai termékek, \'alan1int liórjelző (diagnoSzti~ l!t
kai) anyagok, végül az Ors~ágos Közegészségügyi Intézet által a jegyzék n1egjelenéae után engedélyezett ké~- >i%
szitmények tarthatók forgalomban
Budapesl·, 1947. évi

máju~ :óm~~~:zter rendelet~biH: <M~'
DR o/IKOL JÁNOS
állani titkár

S•

k.

Felhívás az elöfizetólrhöz! Igen sokan ugy a -,szak~,·
szervezeti tagok, minn- a gyógyszertárak naigy hátraték.i~''._-:
Dan vannak az előfizetéseknél
N,ehogy lr~óbb ne:1dlnk_,.-tegyenek szemrehányást, ha felésleges költségmegter~"'.:::·
lésse-1 érvénye.sitiük 'követeléseinket, axra kérjük az elo.:_.:
fizetést eddig nlég be nem küldő ka1tár.sakat, hogy· az.::::
14(12 számu postatakarékpénztáti befizetést ~~-,
ra tartozásukat fizessék be,

férf.i

31 270
25 SS~

515?c férfi
38.8%

- - - ---··--3~ 7 '/c
281

összesen:

11 Népjóléti Miniszter 183.470/1947. N. M. IY.,.
számu kíirrendelete
.·
a Magyarországon forgalombahozatalra ell• i
gedélvezett, tiirzskönvvezetl gyúgyszerkészit· >
ménvek IV. hivatalos jegyzékének életbelép·
tetése tárgyában.

24.9(/c
57„3r7,-

"

:ti. -hallgatók szüleinek foglalkozás szednli inr•gc~~z;lása
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CHVO~

iparos
katonatiszt
l<eICSl{t>df)
mérnök
droguista

4
1

"

"2

2

1

1;
6

4

4

Janár

1

4
:l
3

l

2
2
2

2

tanitó
\'asutas
állatorvos
gazdatiszt
malo1ntulajdonos

3

1
2
2

2

2

v~gyészmérnöh

1

l

gyál'OS
l<Özjeg;\·zö
ügyvéd
l-rendéglÖ!'l
Is1neretlen

1

1

l

34

11

23

181
31
66
132
52
összesen
(l. és JIJ, 'évbe besZá1nitoítan1 a l'égi rendszel'ii I, illet\ e
II éveseket)

J. éves halll{ató
„
IJ.
összesen

"

Sziilők

4-1

56. 1 "o/o férfi

41
82

56.1%
56.1%

foglalkozása:
11 év
I év

g~ ógyszerész

11

e.g)'éb
összesen

30
41

18
23
41

-~----·_„...,._--.:

G

2
2
2
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Mint látható, az 1938.-39 tané\ben első- és n1ásod
éves hallgató iÖsszese,n 82 \olt. v-agyis, ha e szám alap··
ján szám~lnék. most a négy évfolyamban 164 hallgató-nak kellene lenni, ,iszont 42?{-kal több ,an. Ennek t>kát·
abban Iáto1n, hogy ebben- az évben kezdték nálunl{ a
numerus clausust szigorúan venni és a háboru \közbe.„
jötte sokakat gát.olt a beüatkozásban
Pályánk lassanként elnőiesedik, inert az 56„1 %-os
ar án.J szá1n 33. 7 %-1 a 1Csökkent 1\-ii lehet ennek az oli:a?
Nök~ek ''aló foglaikozás talán'? De va,jjon több bizai- ,mat érez-e a. beteg embel' a kollegina ~l'ánt'? Nem ott
van-e a hiba, hog) a fé1fiak jobban sze1etik a r;zaba
dabb, nem annyira .1kötött pályát? Ha. itt /Van a hiba:
lehet-e ki.vezető utat találni belőle, s 1ehet-.e a núndenki
által o.gJongyötört -gyógyszerészi JJályán segiteni, 1d l~-
het-e azt vivni, hogy a gyógyRze1é'szekre vonatkozó rendele~ek 1negalkotásában döntő beleszólásuh: lehessen a
1ninden t.é1·en eg) séges ~e;.\- ógyszerésze,knek?
A szülők fbglalkozását tekintve, a gy6gysze.részc
szülőktől ~zánnazó hallgatói{ ja.vá1a !billen a mérleg,
me1t a 35.3~:0 38.1%-ká lett, sőt, ha. leszámitom azon
hallgatók szán1át, akikről foglakozási adatot ne1n tudtunk szer('.zni, niert ezek között gyóg)szerész és nen1gyóg.)szerész szülők is l<"he.tnek, az -arány 431%-ká
lesz. Ennek okát abban láto1n, hogy mióta 5 év szükséges a di11Ionut n1cgszeJzéséhrz, csak az jön '8YÖgyszerésznek, akit vagy a hivatásérzés, vagJ pedig az érde~

"

összese.n

29
53
82

ké.s.z.itméFif!ek k~
úc.r;eeiteaFiul kafl'tuú6k
fl-CÜteit é.s. ft-én.z.teici r..s.o.ma9'olei.s.&aFi:
Syrup. FAGIFOR
Arsofag dragée
Arsofag e . ferro dragée
Arsofag e. ferrochinino
Citargan pulv. és tabletta
Citolax tabletta
Hiperacin dragée
~eurocit

Nono zsebóvsz:er
Robocalci1> sine et e arsen.
Tonocardil dragée

,,"11'0''
....
gyógyszervegyészeti 1ab oratórium
B u d a p e s t, XIV . , Len gy e 1 „ u te a 33
Telefon; 496-521,.
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vonz ide, n1ert ennyi idő alatt bá1mely más diplomát! is
meg tud szerezni.. Azelőtt 2 év alatt (pénzkeresőVé lehetett a gyógyszerész-hallgató~ de 1nost 5 évi :tanulás után
áll.~s után sóvároghat, vagy ha jó helj're vitte a gólya,
heulhet az „aranybányába", hajhófrolhat mindenkinek,
megn1érheti a .beteg kiskutya sulyát (tulajdonos liutyá_
val -- kutya nélkül = a kutya suilya), mindezt üzleti
érdekből, hogy a ,,vevÖ" ne ~nenjen a másik gyógyszertárha, mert ott udvariasabbak„ Mert bizony, szép nagyon szép volna, ha -Ols an n1agas, megbecsült n1~ster
ség, hivatás volna a ,gyógsszeré.szet, mint sokan hiszik,
de az élet besározta a gyógyszerészetet s igy lett a
Scheelék, Sertürnerek, Rozsn;raiak, Deér Endrék, J{a_
haJak utódaiból aspi.rincsősz, !Pénzért remegő kalmár,
aki ezt n1ég maigának se1n me.ri bevallani.
lgy láto1n én a statisztka tükl'ében a. 1gyógyszeré,··
szetet, Talán pesszimista vagyok, de most„ a negyedév
utolsó 1napjaiban ezek a gondola.tok ,jutott.ak \eszembe s
Édesapám szavait szeretnén1 mindenld. felé kiálta~i:
,,Ne leg)'en senki ~yógJszerész, n1ert ez a pálya az,
ahol az télet\es1,élynél segit-Oben is a pénzsóvárt, ia. szolgát. látjáld"
.
Végül pedig köszönetet 1nondok mindazob:nak, akil'
a szán1adatok li:isszegyüjté.sében segítségemre voltak, az
olvasótól <pedig bocsánatot kérek, ho;gy. csak ilyen hiá-n) os adatokkal tudtam szolgálni,
de 111entségemre legJ en, hogy niinden lehetőt elkövettem, hogy ez a hiányos statisztika napvilágot \lásson„
KOLOS IEDE
IV. „ éves gyógyszerészhallgató„

A Penicillin születése

Az oly sol{akat foglalkoztatott fPenicillin felfed~ „;Alexander }' 1 e ni i n g, a nagy angol biokérn~l
a„ c~latornán át_hajózva, Bécsbe \érkez_ett és az oszt!
fovaros tudoman)os köreinek beszámolt arról hog Í\f
l~jd.onképen hogy is jutott el're a •világraszóÍó feÍre.de":
zesie. erl'e a csndaszerre, 1nel,} már röl'id pályafut~- ·-~
alatt is l!mbermilliók életét nientette meg
a~:.
„
A nagy „felfedező" koldUJS diák volt„ Ma megnf~?:
roen ked\esarcu, páJJaszemes tudós az öt J·ellemzö · ,.:,:~·
·
i
·
,
sze.
renysegge . A_. nagy an~ agi nehézségekkel küzdő diák;:·:_
napokG.t evett ~ nehezen, de el\égezte az orvosi eg .-__<:"
t~1net„ . Legj:lle111zóöb a tudós önzetlenségére, hogy· ra:~
d1g, mJg masok az 'ő találmányából 'óriási vagyonok~?:
flZereztek, ő még ~gyetlen készi.tn1ényét sem szaI;adáf±,;
n1aztatta, mondvan, a kincs, a 1találmány ne111 az. öv,'-<
az a.z összemberiség tulajdona.
e.
Mint 'a legtöbb felfedezés, ugy a Penicillin is a .,;;~
letlen n1üve,. A londoni st. Nlal'y liórház laboratóriu v~i,-:
ban 1nég ma is Ől'zik .azt a lombikot, arnelynek f=~
k i S z á l 3. d t Z Ö l d f 0 l t terjeng
_<!It. ~z. a ~:t~rténelmi folt" volt. az első dokumentun1 a'i:Pen1ciJhn-k1serletek során. Egy
véletlen
folyta'n , egy.:
.,,
~
.
genn_y~ejlesztő , mikroor ganisn1us kuiturába~ valószinüieg
egy ataramló legtö1neg, belesodorta a penicillium (penész.:
gomba) egy spóráját. A tudós arra lett figyelmes hog)'.
a Pehi csésze szélén zöld folt támadt; s ugya~akkor
a csésze e táján a baktériu1nkultul'a helJén ür keletke~
zet, !kétségtelen bizonyitéka annak, hogy ezen a heIYe~::
elpusztultak a baktié1iu1nok
.:
*
.. ,szake~ber az ilyen jelenséget. azonnal észr·eveszi i;
Kolos kal'társ borus hangulatu cikkét örörnmel kö·
onl,entelenul felfigJ el, hogy :i_t.t \alami nagy.ielentőségii
ílÖl,iük, kicsendül belőle a pályáját 'szerető és féltő
ese.n1ény történt és tovább izgatja elméjét A kisérlet0J
gyógJ szerész hangja Sokszor kértük fiatal liartál'sain·
k~:t lázasan folytatja, Fleming bekapcsolja a kisérleif
kat •. li:~p.~solódjanak bele hatalmas munkánkba .iöjjenel<
egereket is, b~oltja halálos baktériun1mal s ugyanal{kor:':
segitsegunkl'e, hogy közös erővel, fiatalos Ítévvel es
egy részét az egereknek PeniciUinnel kezeli„ 17 óra kel~-:·
tanulással e1neljük fel pályáU:k nívóját a süllyedésből
lett ahhoz hogy a !Penicillinnel kezelt egerek ,1negma:
M,
radtak, a többiek elpusztultak. Ezen felbátorod\'a, embe-'':.-;
leken kezdett kisérletez1Ji,. YEgl' agyháryagyulladásos:'.
(men1üngitis) haldokló lierült ldsérletként eléje, a másik...:
egy gyermekágyi lázas haldoldó volt. Mindkettőt· !E'eni.:.)
cUlinnel kezrelve, 3 nap alatt 1negmentette az életnek: ·'_· :;:
A M Belügyminisztérium IV /:2,
A Penicillin ltökéletesitése a Világ csaknem minden-:
ügyosztálya,
laboratóriumában folyik„ Különféle hészihné_nyek ke~ül~
mint Kábítószereket Ellenőrző
nelc forgalomba, inj., tabi, kenőcs fonnájában, de a je;:-Központi Szerv
Iek sze1 int 'B tudományos kereskedelen1 (inert ilyen is'
A bu~apesti magyar Pázrnány Péte1 Tud Eg~·eitem
van), egész sor praktikus Penicillin zsebkészletet itoi'
I. ~z Sebeszeti KlinH;Ja V:rnn. üllői-Ult 73. sz fejiléccel ki a betegségek megelőzésére és gyógyitására„
ellatott és Dr Fai a1ghó nl!á1rní.ssa1 hamí'8itott v;é'rnck kteMaga a Penicillin-gyártás nen1 kel'Ülne sokba, de
rültek fo1galornba
'
amint legutóbbi számunkban a gyártási ábrát. bemuta.t;_-,:
; Az ilyen fejléccel és Dt Faraghó nláiiással aláir~
tuk 1 ~ láthatták Kartál'saink, !hogy inicsoda szédületes ap_~:,:'
\"en~;eket 1leUlt0i1u --- a kábit-ószere~~· g~·ógysziere-k kiadásai
paratu_st ldván a Penicillin gyártás:ia„
mellőz,endő„
·
El sen1 képzelhetjük, hogy mai közismert Szegény-··
Dr „ Sá1 ai István or\ os RáJkospaotn, Dobó-utca 39
ségünltben egy PeniciUin .. gyáI' felállitása IehetségéB_:'..
sz. re.nde~ ~ _ ~ ~--i5··ig ~ fejléccel lkiállitoUt gyógysze.
lenne, de él bennünk a re1nén) hogy magyar tudósaink_,,
rek k.Uada:sá1t .letiltom Az orvos neve fiktiv, nem/lléterJŐ
megtaláljálc az egysze1übb mÓdját annak, hogy n1ágá~_>
~ze~nély s 'igy feltételezhető, 'hogy a vény ha1nisitcx!rt
~ Penícill~n g)áttását mi szegénységünkben is meg t.ud".'~
Dr, Jelenffy Szilárd
Jllk oldani; természetesen anélkül
hogv a sze.r érté_~;,:'.:
r. ia:Iezredes
){ének rovására 1nenne„
'
··
'
A_ Penicillin~Korszak e felfedezéssel nem ért véget;·
nllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll„. . . .
a penesz baktericid hatása tovább izgatja a tudon1án:roS,'.
Ismételten kérjük a szakszervezeti tagokat, hogy a
köröket s talán 1nég nem is sejtjük, hogy mi miudeti'',
havi tag.járulékot (1 forint), ne a kiadóhivatalunk:hoz
kel'ül ki a kisérletek során e iéletlennek köszönhet&:
•
'
h anem a gyogyszerész szakosztály cimére VI, Eötvös_u
felfedezésból.
~/a, a 32917. ozáruu csekk.számlára fizessék be

Orvosi vények letiltása

299

GYótiYSZER:ESZ

:.

Két hónapja állnak a szappangyárak
marónátron hiány miatt
A lnarónátron helyzet sulyosra fnrdult. A szappan··
gyárak marónátron hiány miaft két hónapja állnak és
.a növényi olaj, textil', vegyi és alu1niniumipa.rban egyre
,, SuJyosabb problémák l.nerülnek fel e fontos alapanyag
,-ti.iái:Iya nüatt„ iA Hungária Mütrágyagyár, amely az or".:sZág szükségletének alig 8-10 százalékát produ,kálja,
._,:tennészetesen \nem tudja a keresletet kielégiteni. A hel1~ 'Zet !egyelőre reménytelen, mert .a jugoszláv, roir.~án, le~
gyel és osztrák li:ereskedelmi szerződésekben hiiiba bi.z·
.'··fOSitottak luegfeleíő keretet a ma1ónátron · behozatalál'a,
~-·az in1portok ne1u kerülnek lebonyolitáSra Valahol ugy;-íátszik a n1arónátronbehozatal ügye n1ostohagyermek
:1ett Ez annál sulyosabban \érezteti hatását minthogy
<-az :egész világpiacon óriási versenyfutás van 1narónát;i-onért. Ilyen .körülmények között ugyancsak \tésen kell
' ·állnia l\.'Iagyarországnaf{ hogy adott pillanatban besze.
' rr.zze marónátronszükségletét. Jelenleg ·:a hiány olyan
nagJ', hogy a Hollandiából napraforgóolaj ellenében
impor'f.ált kókuszolajat sem tudják a 1gyárak szappanná

feldolgozni, ;pedig héf év után most nyilna először alka·
lon11 békebeli pipereszappant gyártani. Egyetlen kilátás,
hogy Moszkvában sikerül a kértést letárgyalni és román gyártn1ányu Solvay_marónátront biztosítani i\{a_
gyatország számára, Erre annál is inkább van lehető
ség, minthogy az or'OBz-n1agyar tárgyalásokon kivül
párhuzam·osan ;Moszkvában más ne1nzetközi tárgyalások
is folynak és az ügy szakértői, Vajda In1re és Hardy
Róbert ott tartózkodnak.. Megvan tehát ,a technikai lehetőség al'ra, hogy a marónátron szükségletnek legalább „
egy részét a moszkvai :tárgyalások során biztositsák.
(Pesti Tő"sd<e)
Amint látjuk baj van a szappanfronton. Az uj
GJógyszerész szÖvetkezet lesz hiv3.tva 'arra, hogy a
gJÓgyszertárakban leggyakrabban keresett. tökéletes
tulzsirozott baby-szappant és egy jó összel'ét:Clü fertőt··
lenitö szappant hozzon forgalomba

M.

Törzskönyvezett gyógyszer·
készitmények engedélyezett
változásai

s,a1'tni o,005 g, pectm 0.,005 g, ~,,;lc1lllll 0005 g, sacchar
alb, 0,020 g tablettánként A:z. engedély kelte: 1947 ja.
nuk1· 25
13 241 raxin tbl , dt Élllő~ ujabb csomagolás: 10 x
0 01 .g = P --· 50 A" en!ledillye~és kelte: 1947 februfa

973- Ulcerosan-pól'ya, Eg1geI"
csomago1ásválto2iás,
éddlgi 10 m x 8 cm heh ett 10 ;,, x 10 cm = p 5.,52
össz'e'tétel: Zinc. oxydat 21 g, gll'..."ll!lllÍaria.b„ 53 g aqi\.lJa
d-est 21 g, geliatin 2 g, ol eucalypti gtta LI. ol 'ieven_
·dulae gtia ]I pnraffinuin !l,iquid ·2 g, vwseilin alb 21 g
'~lyct:>rin pur 160 g pólyánként Az eng.edélyezés kelte:
1947. március 3„
97'5' Ovophysin dragée, Egger, össwtlételvá]toziásUj összetétel; Oestron crysl, 0 0015 g (15 l. E,) hypophysis p-ant. sicc. 25 111g" 1s,acc'.har ia:~b„ 130 ~g, a1nyllium
100 mg, ol. Ú'Lnnamomi -0 10 Jng
1S'acchar. chlorat 'ad
360 mg dragéerrként '50 x O36 ,~ = P 3 30.. Az engcü.élyez;és kelte: 119·47, rrrál'cius 3„
2.491 Diavit-tábla, Diachérni:a1 fox:rna-névváltozás
U~ név: Diav:i<t-dragée ö:;;szetét.€11: carqt'in 0 0003_ g, thia~
m111 hydrochloi id ü„0006 g, acid I~asoorbhric .0,016 g,
Vitanlln D.2 O.ü0.00006 g, vehfa::iuil'um: am:yi.llL'11 saccbJarum,
fa.ex sicc _össze.s-en ad 0. 82 g dragéenk&nt. 36 x O. 82 g
"' P 6 44, A:z. engedély kelte; 1,947 április 2,
2J6:4!6 Paravalin talil., Pa1acel!sus, n'év-, csomago~
lás-, Ös!SzetJétel-válltoz,ás Uj név: Pararviw}],n_dxa:gée. öszs~tétel: ExDr. vale-r. sicc. !39.3 mg, extr.. Hum lup. sicc1
11.8 rng, amylum 72. 1 mg tai:cum 176 8 mg, massa dragée ad 600 mg dragéenk!é~t bsomjagolás, ár : 30 x 03 g
""'P 1.30, 150 x 03 g = P 207 Az engedélyezés kelte:
lW7 febI"UJár 26
13.203 Neoisolax tbl„, Richter, \Összetétel-változáls
tTj összetétel: Tiiacethyl diphenolisatin O 005 g, amylum

27

1

,,TERLA''

13 2·56 Bizmin inj 10%, Servita, ujabb csonmgolá;s..
Csorlllagolás, ár: 10 x 11 ko~ = P 2·.86, 1 x 20 [kcm ,=o:
P 212, 3 x 20 kcrn = P 4194, ]0 x 20 kcm = p 12.05
Az e:rngedély ik:elt:e: 1947„ :március 4.
13„'2·76 Anthyril tbl, Egige.r, ujabb csomagolás, Cso ...
mwgolás, ár: 40 x O 05 g = P 287, 80 x 0,0~ g
P 4,-, Az mgedóly lk~te; ~947 jauurár 13.

=

11 Magyar Gyúgyszerésztudományi Társaság
elöadö ülései
Jurrlus 13-árn. az ÁJ'lattaJilli

Itntéze~ben

(Muzeum"kÖo·

wt ,4/1a.) délután háromnegyed! 6 órakor: Dl'., Mödlinger Gusztáv egyet. e. .rk„ ta11á.'t:: Az életritmus_ vizsgálatok jelentősége a gyógyászatban.
Juni:us 27-éD: „ Uj tudományágak és uj szempontok
gyógyszer~,szképzésünkben" sor01zia'I; "3 előadása.
Dr Wéber Dezső egyet. rn„ <tanát: A gyakornokképzésr·ől..

Május 9-én tartotta Dr. Schulek Elemér egyet„
ny,. r tanár .,Halogén1neghatározások néhány magyal' \'onalkozása" cin1ü rendkivüli érdehlődéssél
várt előadását A zsufolt terem közönsé,ge lebilincselve hallgatta végig a legmagasabb tudomáriyos
színvonalat reprezentáló előadást, melynel< egyes, a
gyakorló gyógJ szer ész számára különösen jelen„
~s vonatkozásait lapunk következ6 1.:r.:ámában fogju,l(iSriiert-Otni.

Központi iroda, üzem és rendelés felvétel:

VII„ KIRÁLY-u. 67 1. EM. 7
Telefon : 421-926

Gyógyszerészek Szövetkezete Kft.

BUDAPEST

Steril kötszerüzem Cumprimaták. Betegápolási cikkek.
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GYóGYSZERESZ

Egy-két érdekes téma
gyakorlati gyógyszerészet köréből<
Olvas' a „A Gyógyszerész" n1árcius 31-i 6, számában megjelent 3220/1947„ l\l. E .sz„ rendelethez füzött
kon1mentá1t 1 inel)·et. Márkus Dezső l{artársa1n h-t. taUjn
nern lenne érdektelen és időszerütlen, hogy ilyen értele1nhen 1nás ·- az előző évtizedek fol;}anliá.n inegjelenit
- egy~b reudeletel{et 6s hasonló n1ódon a gyakorló
gyógyszeÍész sze1nszögéből néJ;ve lehessen birálat tár·g',}á\á tenni, ha ezt az arra illetékesek \eddig el is mulasz,tották
ftt ,.an n1indjárt pl. a 212 400/1933. B„ M SZ, rendelet Ez az a hizon) os ,köpenJ eg"-rendelet, niely ldrnond,ja, hogy !ne.in ~yÓg)~z,erészi képesitésü személyzet
(tf':chnikai sPgédeiő) s z i n e s
nn1nkaköpenyit kö_
teles viselni
Ezzel sze1nhen a gyakorlati életben - a para.grafusokon inne)J - az, a· helyzet, hogy a fehér l!nunlt::aköpt n: h.iselése sehol máshol eltil,tva nincs, mint pont a
g·yúi.r,,\ sze1"tá1 akkal kapcsolatosan
lí. fehél' ~nunka.köpe11yt n1a egyaránt viselik él{!ltHi"zcr- és füSzl~1·üzletekbeu, /férfi_ és női. fodi·ász ,,szalonok" .ban, d1 ogéi·ia és i11atszerüzletekben és egyáltalán
tnjnden oh an nyíl\ áuos helyen, ahol a tisztaságra csak
egy ldcRii is adnak, söt liórházakban, szanatóriumok
ban, anii pt·dig szintén ,,közegészségügJ'i in:tézn1é·ny",
ak:.ircsak a \g) ógyszertár, eg) enesen kötelezővé, teszik
:1 Sí'.1~i5dsze1nl•l)zetnel{ is a fehér
munl{aköpeny viselé_
séí llg;yanez a helyzet or\Ósi és fogorvosi rendelOkben
,;_:;; az u. n kozn1etikai szalonokban.
A.z egyik c.:;J e J"endelet megszerkesztésénél ugylát.
i-;zik az \olt, hogy a közönség ne legyen megt,fvesztve
a.z Hlí'tií tehé1 kÖJJenyt viselő szen1ély szaklu~1>zeHségét
illetően. UgyanakkoJ ázonban, ha a fenteinli.tett helyiséJ:l'k vala1neljikébe hf'lép a tájékozatlan laikus szemlélő,
ug)-anug·y t.é\·~·désbe eshetik Ha pedig már odáig ment~k az idézett szabálytendelet megall{otásánál a szőr
Rzálhasogatásban, hogy a itechnil{ai segéderőnek 1a fehér
kiiJH'ny f:.:Jtil>tása mellett n1egtiltják az egyes kön:nyebb<'n f'lsaját.it}lat{1 g,\:Óg.)szerészeti n1unka elvégzését ls
ráadásul, akkol' m~íshol se engedjenek 1neg il'yesmit..
!~1iért szabad pi, hogy Cg)·ebeket ne is említsek, a kórházakban injekciókat beadni or\osokon kívül más szeniélj eknek is?
A fenien1lih tt rendelet tehát a gyóg_\-'Szertárakuál
sut.badobtu a :higiénia }tiapeÍveit szolgáló en1e legelen1ibh köv:eteln1é:t1yt s a logikát csak azért, hogy a kö:úinség n1ég csak véletlenül \se ~zólithassa gyógyszer-ész_
nek a tlechnik~ít. n1ert ebből e rendelet hiányában bizo_
nyára {•gbekiáltó baj szá1ma:ina.
NagJobb rnintha a
kórházakban vag~ a rendelőintézetekben valaki doktornak titulálja a segédsze.mélyzetet„
Érdekes az is, húgy a gyógyszertárnak, 1nint „közeg·észségü~i"J·i intéz1uény"-nek
csalds !és kizárólagosan
tc>rhri és Isten -tudja hányféle kötelezettségei vannak,
n.n1ih:nek pontos vég1·eh3.jtását paragrafusról.paragrafus ..
i'a, betüről.betül'e 6Zigo1uan és 1késhegyigmenő szőrszál
hasogatással, fejvesztés terhe 1uellett betartatják, de
mikor a1ról \8TI szó, hogy ia gyógyszerek könn)ebb bP>·
.sze1ezhetése terén a gyógJszertáraknak előnyt, vagJ
!.:önnyebbséget nJujthatnánalr ·vagy a g>ógyszerriír kÖ>:egészségügyi jellegét kidomboritva a gyakorlatban ezt
1

el is is1nernék, annak eisőrenclü fen osságát 1nind.~nk-l;
pen biztositva, akkO:r ezt egyik hat.óság sem telriii"'~
.„közügy"-nek, s mint ilyent, se:n~d sr-,n1 teszi magáé~,á-~~
egyik fórum a 1násild1oz utasitja és viszont s nliD.~I
azt hangoztatja, hogJ a gyógyszertárak gyógysze_~r~}'
való ellátása kizárólag 1üzleti, egyéni, tehát magánüg·„,
G~·ógyszer-ta.rtalékaink a minhnumnál is jobban '
merültel{, de azé.rt, ha egyik \vagy tn;ísik gyógyszer'tá
gJÓgyszer hiányában ezt. vagy azt a fontos gyógy~~
kiadni nem tudja1 egész. ~yugodtan fel lehet jelenteni
260 5,10/1931·· B„ M sz rendelet paragrafusai alapjá,iillitván, hÜgJ' „megtagadta" a gyógyszerkiszolgál
tást lgy tör-tént ez nemrég egy izben itt nála1n is, ·d,'
n szőrszálhasogatásnak 111em lett sennni leredménye, hhi'
hu hajigálództak a paragrafusokka1.
A gyógJszertátak az 1876 : XIV t e" 127. _§·:~'
aiapján sürgős veszély esetén I{ötelesek hitel'ezni a.~01t•
ban hogy ·a kihitelezett gyógyszer árát 1kitől, mÍkn~·, ~:$_
hog:-,an, 1nilyen kör-iiimén)'ek között kaphatja meg, Ya\·
hajthatja hi\ arról a törvény szava \bölcsen hallgU:~l,
1ne1t ugyebir ez n:ti.r nem közügy_ hanem szimpla· mit~-::
gánügy?!
<_iyakran halljuk hangoztatni, hogy a régi rendsie'r
€vtizedes, söl e1nbe1"öltőnyi botlásait, tévedéseit a det
mokráciánal{ keir lkorl'igálni és jóvátenni Ime itt. .iz
halom, hogy a g,\Ógysze:;:·ér;zet ii:ö1éhe vágó mind
fCinákságokat és a Té-Jd rendszer szájaize r;zerint 1neg.1l~
f{otott 'örvényel\ei. éR szabálJ rendeleteket
niihamaráiih
l'f'\ideáljuk és lehet.ö\é tegyük pl eg) okos és iig,i'é',,
tanniPliony tethnikának. hogy teheisége folytán a me~~
felelő studiumohat elvégezve, ugyanazt a -szakképesitést-:
1negszerezhesse, a1nihez a rnultban esetleg sehogJan se:ii~'
jut.ott hozzá s ni' vegyük ei a kedvét a továbbfrép7k~t~:_
holmi ela\Ult „kö11önyeg'"-l'endp,lptekkei é~ ehllei ~titj;'';'
scnlókkal
FORBATH ERNő
Csepreg..

Bá1 ne1n mindenbrn értünk €\g;ret a 1cil•k irójáv_a:
Ieközöljiik levelét, azzal a megjegJzéssel, hogy a kö_~
pell,\-kér·désben inát állást foglaltunk Ez f)edi.g nem ~
het 1nás, 1nint. feltiinően elválaRztani a szakképzé
g_\Óg.)szerészt a 1nás 111unkal\Öl'ben alkalmazott munk~:

társtól

,szakszervezeti élet nélkül nincs munkásegység !
Felhívás a gyógyszerésztársadalomhoz !
A l\fagyar Gyógyszerésztudományi Társaság, amely
':'.imntár 25 éves 1tudon1ánJos multra teb:inthet vissza és
tdilföldön is jó hil'nevet szerzett _magának, a mult év
, én ismét megk~zdte mül{ödését: tudon1ányos és gya'korlati előadásokat tart és nen1 régen 1negindit-otta fo_
::/róiratát is„ A Társaság sajnos nehéz ~elyzeJ)en van,
-j:'riiert a mintegy 3000 főt szá1nláló magyar gyógJszerész_
',-f~rsadalom tagjaina_k
mindössze -csak 15 százaJéka le>-pett ,be tagjai sorába és a tag.sági díjak is nehezen
':folynak be
Az egész gyógyszel'~szi li:arnak érdeke,
·_ ,hogy ez az Egyesület, a1nel:)' a n1agyal' :.gyógyszerészi
-J~ar színvonalának emelését a külföld felé is hathatósan
~zolgálj a, '.f ennn1al' adjon,.
..._.:\. g_lÓg.}szerészi tudományokat hivatás,szerü~n mÜ··
vtló egyetemi tanszeméh zet buzgó odaadással, önzetfe;Ílill munli:álkodik ennek a ne1nes és magasz.tos célnak az
érrlekében. de ntluden töieli.:vése kárbavész és hiábavaló,
,h':l éppén azok, áldln1ek iérdekében ez a tevékenység fo:-lvik, nem támogatják azt a legteljesebb lelkesedéssel.
. Jól tud,juk, hogy a lla1-társak anyagi ereje sok ol_
dalról igénybe rvan vévP. leJongyolódOtt hazánk ujjá.
építése végett, de ne felejtsélí el., hogy a Gyógyszerés:.I-·
>_,fudo1nán.)i Társaság is az ujjáé1>itést, a magrar gJÓg).- szerészet ujjáépit.ését :szolgálja az európai szinvonalra
:'emelt négyéves egyetentl gyógyszerészképzéssel hannóniában
A tudo1nányok és a itechnika hatalmas al'-ányu fej.
lödi•se a gyógysze1észtől is egyre magaRabb tudömá.
r.~o!-1 és g)akorlati felkészültséget lá\'án meg ~i\.ki ezt
nc 1n Iát,la be, nca1 érzi át,. az végzetesen le fog maradni
'az idő -:Szekere n1ögött
Ennek akarja elejét venni az állandó továbbképzést
biztositó Mag,\ ar G.) úgJ szerésztudoinányi Társaság (•s
az általa ldadott Él' tesitö.
önmaga és az egész magyar gyógyszerészet éide.
két szolgál'ja tehát az a gyógyszer[:..,s:o:, aki önzetlen tö„
rek\léseiuket tá1nogatja. A Társaság Érfe.sitőjére, amely
l'lzakkérdésekben 111indenl{o1 készséggel áll a gyógysze..
tésztársadalom rendelkezésére, külön is elő lehet fizetni,
anélkül, hogJ •tagja ~enne az illető a Táisaságnal{, Az
'Értcsitő el'őfizetési dija egy évre 60 frt
1\-Iinden öntlldatos magyar gyóg_\szerésznek a tlövö
magJar gyógyszerészettel szemben fennálló óriási felelősségére apellálva ismételten és nyomatékosan kérjül\
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Előfizetési dii:
HIRDETő!NK

d:ijaink 1947. január hó l-től a következők:
A boriték első és utolsó oldalán hasábszéJességbe
1 mm 2.50 forint
„6-.._ bo1iték belső részén hasábsziéles~'égben
1 mm 2.- fo1int
A lapban lé\' ő hirdetések hasábszélességOOrt
1 mm 1. 5-0 forint
J1,,_p1óhircle-::és, Jegfeljebb 3 so1ig 20.- forint

15,- forint
Negyedévre
45.- forint
Falusi törpe gyógysze.rtáraknak:
,l hóra
10.- forint
3 hóra
25.- forint
&akszer vezeti tagok:
7„- forint
1 hóra
3 hóra
20„-· forint
Postatakarékpénztári icsekkszántla szám: 1402„
,l hóra

tehát kartársainkat, sziYeskedjenek a GyógyszcrCszíudományi Társaság tagjaiitlak sorába belépni. a tagok pe_
dig küldjék be tagsági dijaJkat Azok is (jelentkezzenek.
akik 'Inár azelőtt is tagjai voltak. A tagsági dij: ,gyóg-yszerlártulajdonosok részére évi 60 fit, alkahi1a.zottak és
tisztviselők 1Ié.szére é\i 36 frt, az oklevél dija 25 'frt
Belépési n) i.latkozatokat készséggel küld a l\1agJ ar
GJÓg:)·szerésztudományi Társaság, Budapest, VlII, ül
lői-ut 26,
DR LIPTÁK PAL
egyet„ ny„ r taná·r
elnök
DR SCHULEK ELEMÉR
eg~ et ny„ r. tanár
alelnök

DR MOZSONYI S \='iDOR
egyet 'ny r. tanál'
alelnök

A Gyóg,vszerésztudományi Társaság „ gyúg~ szc1·észet tudományos fejlesztését :és előrehaladását szolgálja
Nagyon jól tudjuk, hogy tengern~i bajuul{ és há·
naiunk közepette a Ieg1nostohább köriilmén) ek liiiz(itt
kell figyelineztető szavunkat hallatnunk„ ~-\zt is iudjuk
hogy áldozatot Udvánunk a tudomány embereitől. de
nieg vag)-unk győződ\-'C arról is, hogy a kutatások, ég
ezzel járó hatalmas feládatok szinte megoldhatatlanná
válnának, ha az egyéb területen sziikséges ene1 giá t
nem fokoznánk„ Mégis a lehetetlent kell 111egp1óbálnunk
An1int a 28 hóna1>0S lázas u.ljáépitks is lehetetlennek
látszo:tt, és talán 111ég nehezebb }{öl·iilményr·I{ kiizött
is 1uegoldódütt., ott is erőn felül teljesitet.te ntindenld
kötelességét
Ha vannal{ is periódusok, amikor elkcserrdlhü:, a
lászólagos csel{ély ered111énJek 1niatt, ne1u szah<Hl csü~
gednünk
Tőlünk függ, hogy a demokr áciáhan
t'lengedhet-rtlen. tudományris fejlődés n1egvalósul~c '? _,\_ gyó~> szc _
rész társadalon1 eddig tanusi.tott közöny(;t, le k: ll •'.•piteni.. Nem nézhetjük el, hogy kiváló k:ntársaink g,\·ako1lati és elméleti tapasztalatait nélkiilözni Yagyuuk
kén,\'telenek,. l\-{a,1?unknak dolgozunk és ntj 'ai;) unk f(;'lelösek az uj idők foruiálásáér-t
Az egyetemi. ta~1ároktól és tanársegédcktöl szo1no ruan hallottuk. hogy az erőfeszítés, amit ~tz ujjáalakult.
Gyógyszerésztudo1nányi Társaságnál végeztek é,: hi~tről_
hétre végeznek, ne111 jár eredH1.énnyrl A soli:-~ok ~u1ó
pai nh'Óju előadáson alig jelennek meg a'.l érdeldiidő
gyógyszerészek Pedig 111inden egyes •elmaradt előadás
csak azok számára veszteség, kik nincsenek jelen
Továbhmenó1eg veszélyben van az ,.ErtesitÖ" 111egjelentetése is, Nen1 lépnek be tagul azok a gyógyszerészek. akik örökké hián;lolnak és kritizálnak, ·meddőnek
aposztrofálják pál) ánk előrehaladását. 1'esséll elébe
menni a tudományllak, 111egtiszt-elő érzés, egJ tudornányos kapu átlépése Enteljük naggyá ezt a pályát. mely
érthetetlenül alákerült az orvosi tudo1nánynak Hatal_
mas tér nyilik bebizon:)'itani, hogy tudományos felkészültségünkkel a közegészségügy 'ko1nob· feladatát teljesítjük Erő.s nekilendüléssel !és sok akarással brhozhaljulr eddigi >eszteségeinket

(M.)
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Nem

müködő

gyógyszertárak

1„ Abauj-Torna vm.

Homrogd, Csaba 'Ve.zér
2 Békés vm

24.

Szentetornya, Jézus Szíve
3 Békés vm

25

Vésztő, Szentháromság
4 Bihar vm.
Bihartorda. Jóren1ény
5 Bihar vm,
Derecske, Megváltó
6 Bihar vm.
Biharugra

26,

;. „

7 Bihar vm„

Geszt
s„„ Bihar vm

Kon1ádi
9 Borsod-Gömör vm.
Boldva, Megváltó
10, Borsod-Gömör vm.
l\fezőc'sát, Magyar. Kiiály
11 Borsod-Gömör vm„
E1nőd, Megváltó
12„ Eorsod~Gömör vm
Ragály Remény
13. Csanád' vm
Makó, Kossuth
14. Győr VllL
Bőnyréta.lap, Segítő Mária.
15. Győr vm
Győr Sövényháza
t6„ Hajdu vm.
Tetétlen, a földesi Kállay gyógytár fiókja
17. Heves vm,
Gyöngyös, Szereteti
18. Heves VID•
Csány
19. Heves vm.
Erdőtelek

20. Heves vm
Té,I
21. Heves vm.

Cs atud
22. Szolnok vm„

Tó·szeg, Segitő Sz l\fária
23. Szolnok vn'L.

27,

Tiszakürt.. Szent J{atalln
Szolnok vm
Kőtelek, Szent István
Nógrád-Hont vm,
Drégelypalánk, Szent Erzsébet
Nógrád-Hont vm„
Nézsa, Szent Antal
Nógrád-Hont l;n1.
Diósjenő, Gondvisel~

28. Nógrád-Hont vni.,
Jobbágyi, Szent György
29, Pest v1n„
Gödöllő, Magyar Korona.
30 Pest vm.
Kiskunhalas, Kigyó
31 Somogy vm..
Balatonszentgyö1gy, őrangyal
32. Szabolcs vm.
Apagy, Szent László
33„ Szabolcs vm.
Fé!!yesJi,tke, l\1egváltó
34 Szabolcs vn1
Nyirtass, Remény
85„ Szatmár vm„
Baf'abás Bethlen
36 Tolna v~.

Lengyel
37 'reszprém vm·
Lepsény
38 Veszpré1n Vili.
Csögle, Isteni Gondviselés
39. Zala vm.
Szepetk, Jézus Szive
40. Ze1nplé.n lm'
Tokaj, Megváltó
41 Zemplén vm.
Tarcal, Nádor
42 Zemplén vm
Erdöbénye, Ist'.eni Gondviselés
43 DebI'ecen
Hungáriához
44 Győr
Szent Háromság
45 SzékesfehérváT
Szent Sebestyén
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Tudomány es gyakorlat
Tanninum albuminatum keratinatum
I.
Kiindulási anyaga a gubacs. T·ermészetsze·
rüleg jelen esetben nei;1 a. GyógysZJer_könyvünkben hivatalas gubacs~ol m~u}nll!)': k1 .. !"Ilelf f1
, földközi tenger keleti partvidek:im, .Kisazs1atoQ
11e1zsiáig előforduló Quercus lus>tamca var. m:fectoria (Fagaceae) nevü, 2 m magas fa, vagy
:. cserje fiatal hajtásain fejlődik, olykép·en, hogy
·a gubacsdarázs (Cynips tinctoTia) nfrsténye ~·
jócsöv>ét a még kicsi rügyek levélkéi '.<!Jzé tol]:'
és Jerakj•a petéjét, ami azonban nem .Jar a szuvet megsértésével. A peternkás maga miég nem
idéz elő szövetbmiázást, hanem e~ c~ak. akkor
indul meg, l~a a larva a pete 1'.mkat attorte. A
)árvá;t most gyornan lllörülnöv1 a pm enclhyma,
amelyben edénynyalábok is beléppek; hane!11.,a
kevésbé érbékes hazai gubacsbol, a. .~uslcab~l,
melv a kocsányas tölgy makkcseszeJell foJlO··
dik,' vagy az ugynevezett mq,gyar 91;'bac~·b?L
mely a :Cynips hungarica szura.sa helyen szm~~?
a kocsányos tölgy (Quercus pedun;ulati:) fe.ilo·
. dik és diónagy:ságu, dudoro's '?uzog~nyfe.Jhez ha.
sonló s végül felhasznáfüato haz·ankban felle\.
hető kolán gubacsd<Lr ázs ( Cyni1ps Kolari) guba_
csa, mely egészen sima és gömbölyü.
A hazai fajtáknak azért van kevesebb érté,,. kük, mert lényeg·esen 1kE\vesebb gubacscsersavat
· (gallotannint) tartalmaznak, de kapható. illetve
begyüjthető, bár feldolgozásuk nehéz, de kifizetődő dacára sok baUasztanyagtartalmuknak
Azokban a guba;csokban több a hatóanyag, me
)yeket Ill<íg a rovm nem furt ki, mert tudvalévő hogv a lárva báJbbá lesz és amikor szárny~ daráz:llsá fejlődött, kifurja a gubocsot és
5-6 hónappar a peterakás után kibuj'l!1a belőle,
elrepül, tehát vigyázzunk. hogy lehetőleg any11;C
gunk ne Jegyen lukas
A csersaivak előállitás<ában a régebbi iroda-·
lomban feltalálható eljárást ma már r.itkán alkalmazzák A következő oldószerek használato. sak: Aetheralkohol ( 4 rész aether és 1 rész a;]..
kohol) alkohol, víz, ecetaether. methylalkohol
Az 'aetheralkaholos kivonatból a cser~vat
1/s-ad térfogatu vízzel kirázzuk A vizes oldatot
aethen el vaJ:ó összerázással tisztítjuk, azut:in
Vakuumban kivonatsürüvé pároljuk be s 'l'égül
kénsav felett ,s„áritjuk kL Az ilyen módon nyelt
csernav tisztitásánál a következő módon járunk
el:
1. A csersavat kevés alkoholban oldjuk s
aetherrel frnkciónálva kicsapjuk Ezt többször
·megismételve, némelykor egé.szen tiszta csersa-

vat kaphatunk Az eljárás nem alkalmazható az
aether drágasága és hiánya miatt
2 A csersavat tömény, de nem egészen te·
litett konyhasó oldatban oldjuk; a tisztátlansá·
goktól :szűréssel megtisztitjuk és a csersavat
konyhasó hozzáadásával lecsapjuk Az. eljárást
megismételjük Végül a csersavat 1 rész telitett
konyhasó oldat és 2 rész viz kever'<ékében oldjuk és ecetaetherrel kir,füz;zmk
3.. A cser sav lecsapásárn ólom és rézsó oldatokat haszmálhatunk Cél:szerübb hidrnxido
kat és karbonátokat használni, mint a.z .ecetsavas sókat, mert az utóbbiakból felszabaduló
csersav egyrésziét elhonthatja. PI valamely réz·
só oldatát alkálikarhonáttal keverj ük és a ke·
letkező rézkarbonáttal végezzük a csersav lees.a.

Áfonya bor
Asthmolysin inJ.
Posterisan kúp
Posterisan kenőcs
Alsol crém
Tinct. Ferri Athenstaedt
cum et sine ars.

na<J11ker:e&kedő.knét

ko.d&tt.an
mennffi&é~

kaf14cdó. !
......„ .........„..................................

~mn~m

pását, mégpedig rregalább három frnctioba. A
csapadékokat jól kimossuk és vízben suspendálva vagy kénhidrogénnel, vagy (a teljes aebontásra nem elegendő mennyiségü) hig kénsavval bontjuk el és 1ecetaethen el Pézzuk ki.
A növények, de iőként a magyar fajták,
~cy,ak1an kétféle csersavat tarta:I1naz11al{; ez.ek
éiválasztása nagyon nehéz s csak ritkán sikerü}
a frnkciónált leválasztással Némelykor az o~
dószerekben való különbe>ző o1dásuk segifaégéEgyes 12setekben
' el választhatjuk szét őket
ug:--·- .sikerült az el\' álasztás, 11ogy az egyik c·.s,ersavat híg kénsavval -,aló főzéssel elbontották s
igy a másikat, melyre a kénsav nem hatott
tbztán előállithatták
A gubacs csernav tartalmi meghatározása
ígen nehéz, s ezért nem vette föl a legtöbb
gyógyszerkönyv,_ Házi előállitásához a korábbi
években esak megbízható helyről, vegyvizsgálati ei edmény ponlO's feltüntetés<\vel vásároltuk
az árut, sajnos most a beho·zata1 S2'ünetel, s,
ezért fai tom szükségesnek az analitikai értékmeghatározás (nemzetközileg elfogadott tartaln1i n1eghatározá1s) i'.sn1e1tetését:
4 g cseranyagot (ha nyers áruról van szó,

t-ermészetszerüleg a feltételezett hatóanyag
nl'ennyjs-~gnek mcgfe]elöen tDbb.ct) n1érünk !be
és rnérőlombiloban 1000 kcm vizben oldjuk 250
kcm oldatot 2 gi . kaolinnal (bolus alba) össze1ázzuk és redősszürőn 111eg8zü1iük (A szürő
papir Schleicher u. Schön in Düren Nr 605
g:vártn1ányu, átn1é1ete 18 5 cn1) A szür1et első
részletét elvetjük, s a kaoiinnal eltömitett szürőn leszürjük a cee1sav oldatot,
melyből 100
kcm-t lapos tálban (platina, nikkel,. üveg porcellán. cc~l 10 cn1 ::1tn1éret) ';izfürdőn szárazra
pároljuk. !lS--100 fck hőmérsék]-eten állandó
sulyig száritva, rnéi.iük (A)
További J 00 kcm szü1 t ,osersavoldatot széJesszáju üveg·dugös, 200 kcm · ürtartalmu lombikban 26.!1 o; nedves krófnbőrporra1 15 lJercig
rázzuk A keveréket előzőleg kimosott. majd
n1egszáritott flanell,,ás:tonra vi.sszük, kipPéseljük. Azután l gl'. 1znolinna1 ös/i'er.ázva deritjük .és szür.iűk„ és :J :3ZÜJ lct GO gran1n1ját az
előbb leirt módon beszá1it_iuk é·s méijük (B)
A kapott sulymennyisé0, kétszeresét levonva az
,4 szárazn1aradék sulyáhól. adja meg a bőrpor
által 100 kcm cse1savo!datból felvett (absorheá1t) cser·sav 111cn11vis6get. n1elyből a százalék
egyszerüen kisz.8n1ithntó
A kromozott bfü per mdvess·égtm !almát is
100 fok hőmérsékleten kell meghatárnznunk
vagyis .azon v_izta1 ta1r1at n1e1s· a- cse1 sa\ 111-eg

határozásához ha srnált 6 5 g száiaz bfüpornak

Nag) on ntegneheziti
ldadóhivatalunk munkáját,
hogy egy-e g~ gyó,:::·y,.:::z{'1 tá1
ahoU i!öbb ~Jöfizetője v-an
lnpunknak, Egy befizetési lapon küldik be előfizetésüket
Itt a 1egnagyobb 'bnj az, hogy igen sok esetben a pénz
rendeltetéséró1 nem is emlékeznek meg 1\íinden ciun·áltozás azonna!1i közléséit kéijük.
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megfelel.. Ezt a következőképen eszközöljük'
6.5 g bőrpmt 100 kcm vizzel felöntjük, jól ef
dörzsöljük s egy fél órai állás után a f1ane!l sz··0
rő_n ú~p1~sclji\k, vizzel ntánamossuk, majd uj
bol k1pres-el1uk, m1g a szmlet 26.5 g lesz. I
e2len mennyiségben 20 kcm viz van, amivel
csersavoldat megszaperodott. A szürlet 60 ke)li
je a fentiek alapján megfelel 100 .kcm Cc•~riav'
oldat felének, amivel a bőrport rá,zogattuk.
A liromozott bőrpmt ugy ny.erik, hogy f
hér bőrport krómsó oldattal (ilnómtimsó, kró'
szulfát. krómklorid) nátrium karbonat jeleni
tében kezelik; 0.2-1 százalék krómot tartal:
maz, vbben gyakorlatilag nem aldódik, m. be!().
le só nem oldható ki (ez a cserezett ből'.lp()
elégtelen kimosásától származik.
.4cidum tamiicum előállításához a gubacso~
bronz vagy agyagmozsárban 5-10 mm szem.!
nagyságra megtörjü_l< és rézszitán porától elkü'
lönitjük A kivonáshoz 6 edényből álló batériát
használunk Az edények 1 5 liter ürtartaJm11,
vastagfalu üveghengerek, réz vagy kőagyag ~j;
Iinderek Kivonatolá:si eljárás; az eHenáramu
kilugozás multiplikáció alkalmaoiá,sával, Ezen
el,iárás (alantiakban) ismertetése után felmel
1·ülhet az olvasóban a kérdés. miért van szüki
ség ily Körülmeny„snek látszó eljá,rásra, nerri
célsze1 übb-e egyszerüen 3-4 izben vizzel a gui.
bacsot kilugozni Nem vitás, hogy az eredimény
tekintetében mindegy, de gondolju:k csak meg;
hogy a fenti eliárással 1 kg alapanJ"agból 2-c
2..5 1 kivonatot kapunk, mig a telj,,s kiá~tatá$,
14-15 Iiler folyadékot el'edményez. Utána go11;
doliunk arra, hogy könnyü müvelet-e a 1abor3'.''
ióriumban nagyobb mennyiségü folyadék lepár,·
lása.
A kivonókészülékbe 600 o; desztillált viz
és ehhez 200 g megtört és kiszitált gubacso
adunk, fontos, hogy ne az anyaghoz öntsük_-~
' izet, mert ez esetben kellemetlen eltömődé:sek
kclct}rpznek . 11.;;n1különben az anyag egy része ki;
!ugozatlan marad. Az oldat<ifoat az edény aljá
ban elhelyezett csapon er-eszt.iük le, s hogy
eldugulásnak (a megduzzadó gubacs) minden•
kéuen elejét vegyük, az edény;be likacsos réz"
szfüi:hetétet helyezünk, továbbá a kivonatol'
nak iól zárható fedelüknek kell lenniök. mi~el
igy az oldatok rpenészesedését elkerülhetjük,
ugyanezrn okból lel1€tőség szerint hűvös helyen
helyezzük el a kivonatoló készülékeket
Az improvizált extrakciós batéria üvegei
szán1ozzuk meg 1--6,

Az 1 és 2-be teszünk (1 előbb) 200 g gub
csot és 500 g vizet Másnap tisztáját 1-eereszúv
félretesszük ei;;y gy-üjtőbe (A) s az üled' __
500-500 g vizet öntünk Harmadnap az Lé
2-es hengerek most már világosabb tartalm'
eresztjük le 3 ezen kivonó folyadékokkal öntj"
fel a 3, ill. 4-es hengerek friss anyagát, mé
dig az 1-essel a 3-at, a 2-vel a 4-et. mig az els_
kettőben 'isszamaradt üledéket harmadizbé
frfas oldószerrel, jelen esetben vizzel öntjü!k fe
A menetvázlatnál még meg kell .i egyeznü
hogy a B egy 5 literes. a C egy 3 litere~ µveg
henger
·

--

Osztályharc a f elszabadultís utja I

--------------,-------------·--·-------------- ---~·----0'
;;;sa~
»+>
i::

<-'
"' ~
a) ,.....

....,

~o

ü) ~ ~:::s

l\fö\ eletek
időpontja

"'"~~~
Q)
N
~ ti-0?-;,r12

'""' s~.~'"

qi ::;:)

~s
00

s:: s::(!)

•Q)

~

bO'Q) .......

~ ::::::
,..... -t-:>
0 Ó".-.

~:;:j~B

<~§

•O

Q)

0

»

i:::J:::~ <ll

0

> :>
"' ........
»~
•,----'

A z
4,. 11apon

~

'•Q)

;.;

if,/

..,

""

~

~o~

ü v

·2

<S

ghengerek
A

4
2

3

4

3

4

5

1

2

3

6 ui
anyaghoz
4

,5

6
4
2

5
3

1

6
4
2

5
3

8 napon

5
3

4

5

9 napon

5
3

6
4

5

10 napon

5

6

11. napon

5

6

6 . napon

3
1

7. napon

5
3

~~

0:,..-1-J~

3
1

5. napon

N

""

A
6
4

e
e

G

e
e
e

6
4
6

számai
3
1

4

3

4

1

2 friss vízzel fdö n t.eni

5
3
1

6
4
2 friss vizzel felönteni

5
3

6
4

2 friss vizz-el felönteni

B
6
4 fris-s vizzel felönteni

5
3

6

5

B

6

6 friss vizzel felönteni

5

B

A vázolt menet szerinti kivonatolás ered- ni, A felhigult ordat töménysége a müvelet után
ménye (a 11-ik napon): A-val jelölt zárt gyüj- 6-7 Baume-fok Az oldatot 111egsZJü1jük és
tőüvegben kb. 2. 5 füer tömény i~ötét, 15-18 zinkpor + oxalsav segitségével fehéritjük.. Li·
Baume-fok sürüségü tanninoldat, 2.5 liter vilá„ terenként 0.20 g zinkport és 0.15 g oxalsavat
gó'S, hig tai,ninoldat, továbbá a k~vont gubac.s: veszü.nk, két órán át íkevergetjük.. Utána 10 g
Ezen h!degen kivont anyag meg .az -er-edeti kao-lint adunk hozzá, majd további egy órát kemennyiség 5-10% hatóanyagát tartalmazza, s verjük Egy napi .állás- után (befedv·e) a tiszta
ezért 60-70 fokos forró desztillált vizzel mép; oldatot dekantá]juk, a végét az edény üledéktől
tökéletesen kivonato!lrntjuk, de a melegen ex„ megszűrjük
Ta.nninum a.lbuminatum előáHitásához
trahált tannin ki vonat igBn magas százalékban
ezen
áru minőségileg felhaszp.álható, mert
taitalmazza a nem kivánatos szennyezéseket:
gyanták, organikus savak, szinany~gok, m;- Gyógyszerkönyvünk az acidum tannicum-ná,l a
lyeknek eltávo'1itáaa !körülményes és igen nehez; vízben való jó oldódását előirja, d·e a rend kedmüvelet. Amennyiben mégis kivonjuk melegen véért meg kell jegyeznünk, hogy a fenti eljáis a maradékot a két kivonatot ne öntsük (}sz- r ássa1 készült u.. n. vizben oldódó tannin oldat
sze mert ezált;,l cs&k munkánlkat szaporitj uk, vakuumban (50 fok _hőmérséklet 730 mm miattÓl eltekintve hogy a melegen történő kivonáo nimum) besüritéséből, száritásából és poritáságyógyszerári l~borató1iumban nem. is rentábi- ból előálfott termék nem felel meg a Ph . Hg
lis, mert ez csak iparilag jön szám1tá,sha__ a:hol IV. követelményeinek. A gyógyszerkönyves u.
ezen meleg kivonatból gallussavat és pywgallolt n alkoholban oldódó tannint, ugy nyerjük,
hogv a fenti kivonási eljárással nyert oldatot
állitanak elő
A sötét tanninoldatot (A) a hig tannino1 - szirupsürüre hesürit.iük, s hidegen 1Wbsolut alko_
dattal (C) vagy dest vizzel a;Jdig hígítjuk, mio; hoUal kilugozzuk (digerálju!k) Szüré& ulá,n vaa további víz hozzá adásakor ujabb zavarosodás lmunmban pároljuk be
Viszatérve a tannin albumin. készitésére,
nem áll elő. A higi tási művelettel a gyantaanya_
megállapitjuk
rendelkezé&ünkre álló csersavolgok jelentős része kicsapódik. Ajánlatos kis médat csersavtartalmát, de most már egyszerü
rőhenger ben .a tör zs oldattal előkisérlet,et végez-
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szárazanyag megihatározással 'Feltéve, hogy a
gubacs 50 % csernavat taxfalmazott, kitermelé·
sünk a ve.szteségeiket lesl'Jámitva netto 500 g
száraz anyagnak megfelelő oldat. (T~11mészete·
s·en a követk<ezó1l:ben ismertetett müveletlrez
500 g acidum tannicum substancia is vehető.)
660 g itynk vagy kacsatqjás fehérjét 6 . 5 liter langyos vizben (30-35 fok) oldunk és a
tannin oldattal egy]dejüleg egy tágas zbmáncos
melegithetö edénybe öntjük A lkicsapodás után
60 foknál nem magatsaibb hőfokon, 1!'1él órán át
időnkénti rázogatás közben hev.itjült
Tanninum albumiuatum keratinatumi: Az
edény alján összetömörült csapadékhoz 6 g for ·
maldehyd sol Ph. IV . adunk, majd további fél
órán át 75 fok hőmérsakleten tartjuk. Ez \idő
alatt ismételten spatulával á;tgyurjnk A sl'Jári·
ás először 135 fokon, később 60 fokon történik,
poritás után 110-120 fokig hevitjük, másfél
órán át.. A megiadott hőmérnékleteket lehetőség
szerint beta1itjulk, az esetben gyomorned<vben
jól oldódó készitményt nyerünk, ellenkező esetben készitményünk az emésztési próbának nem
felel majd meg, '8 a gyOIIllornedvvel szemben is
resistens.
Értékmeghatározás
Gyógyszerkönyvünk
előirata szerfot történik
Dr. hermány( Sztankay Aba debreceni
gyógy•szer:és~ állította elő elsőizben a keratiná!l>t
csersavas· fehérjét, , Hontin" néven hozta forgrelomba, · melynek 'előáJ!itásáról mindezideig
tudo~mal közleményt nem adott közre, de a
közkmccsé vált igen hl'sznos gyiÓgyszeres készitmény feltalálójának ;célek adózni mikor végezetül az 1925. l,vben megjeJ,ent közleményét
,,A Keratin meghatá.rozá.sa a Tannínum albumí·
natum keratinatum ban" ismét közzétesz,em
azon hoziáfüzéssel, hogy meghatározási e,]járá~
sát csekély módositáissal a IV. k Gyógyszerkönyvünk1 fel;cette
A IIl ki1adásu Gyógyszerkönyvünkben hivatalos készitrnényem. a Tanninum albwminat~ keratinatum a Honthin szövegnél a Kern·
tm meghatározás nincs ismer!1:etve, pedig a ké_
sz_;tmény azonasságának meghatározásá céljá·
bol -· mely eset gyiakran előfordulhat a gyógy·
szerészr gyakorlatban - igen fontos. Miután az
irodalomban .tudtommal ily me!rhatározási mód_
szer nem igen volt, szükségesnek tartom ilv Keratin meghatározási móds'zerek ismer,tetés{,t
1. módszer: A vizsgálandó Honthin pár
grammjá't 5% szalmiákszes·s?Jel kezeljük 30400 -C-náL A pállitás után <'1-2 órn) centrifug készülékben ülepitjük, s 5% szalmiákszesz
szel mindaddig mossnk, mig a mosó folyadék
alig festett A csapadékot ezután 1Vizzel mossuk,
mig az wakalikus reakció el nem tünik A mara·
dékot mesterséJ.!Cs gyomamedvvel emésztjük
400 C-nál. 3--4 ízben. A mesterséges gyomornedvet gyógyszerkönywünk elöirata szerint akként álliltjuk elő, ha 50 köbcentiméter lepárolt
vizI'C 1.5 köbcentiméter higitott savat és 0.5 gr.
Pepsint veszünk. A mesterséges emésztés 400
C·nál 3 órán keresztül történik. Az emésztés
után visszamaradt részt, mint Keratint mérjük
2 módszer : 3-5 gr Honthin 20 köbcm
1

fél. normál nátronl.ugoldattal vizfürdfin .kezeltetik, 1111g a Honth1n tel,Jesen nem oldodik, ezeno
oldatot. chlorammomnum - vagy , még jobb
arnmonrnumcaronat-oldat feleslegevel kezelni ;
Keratin jelenlétében ez finoin pelyhek alakjá;
ban kiválik, a kérr}é felfanalása után.,
·
I I 0 da rn 0 m:
Dr. Lipták Pál: Gyóg:)Szerismeret 13!4!70.
J akabházy-lssekutz: G~ 6gyszer1's<:.ne1·ejt, II!L k„ 1130.Hagers Handhuch d. pharm. P1axis L S„ 28!5,
Dr . .Julius Schnyzer: D.ie F:abriITraüon pharmazeu_.,
tischer und technischer ,P-i"Odilllkte. S„ 2615, 266. é-s 27(
Török-Labor Gyógyáru Hiradó: 1925. december.
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Hormonok és vitaminok
lrta: GUSZTÁV AHDRÁS okl. vegyészmérnök
gyógyszerész
'
(Befe,jező

közleruény)

A· zsirok és; a1ninosavak átalaldtása, illetve elége_
tése azonban nem ]tökéletes a ,cukor betegnél' és ebből
származnak a ba.jok„ Miin~ f{özbeesö termékek
saV, acetecetsav, ace~on keletkeznek; az aceton 1uegje~
lenik a vizeletben (aceitOnuria, l{etonruia), sl)t \egy ré~
sze a kilélegzet·ti levegőben is 111egtalálható amit a cu·
kor·beiteg lélekz~tén is meg lehet !érezni, A vegyül~:i-ek
savkarakterülmél fogva a vér a:Ikálita.rtaln1át, igy savmegkötlőképességét csöklj:e!ntiik olyannyira,
hogy az al.
f{áli eltünik és a vér 1a szövetekbóT nem tudja eltávolí.
tani a keletkező C0 2 -t., ez acidosishoz, azaz a \.'él' eL
savanyodásához vezC~ és fellép a cukor·betegelt réme: a
conm diabef,'icum, a1ni könnyen halálhoz vezet ha ne1n
jön elég gyors segitség„ Ez pedig az Íinsulin„ '
Cukorbetegcomában csal' gyors insuUninjekcióvál
segUhetünk: 50~ 100 IE-et ad az or"Vos a gyüjtöérbe,
le :egJidejüleg glycose_oldatot is lnfundál, különben a
g;rors vércukorcsökkenés hatása folytán u,. n. hypo··
glylíii.miás shokkot ka.p a beteg. Ha u, i.. a vércukor
0„1 % alá esik, a bete,get bi.rtel~n nagy gyöngeség, szo.
rongó érzé.s, \erős izzadás, szédü1és, görcs fogja el, ·el
is fveszdheti eszméletét. Ezért a shokkért az adrenalin
a felelős„ Ha 'ilyenkor nem adunk eJlég gyorsan vala'."
mely szénhydrátot, a beteg }{Önnyen meg is halhat.
Az insulin a szervezetben eleg gyorsan elbontlik,
valószirnüleg ~ májban, ezért sul~ros diabetíesben 3-4óránként kell adagolni,. Sikerül'ti azonba.n ujabban hoszszuhatásu insulinkészih:1~Jé.nyt ellőállitani: a zink-prota~·
minínsu1int. A Zn és l\Ig elösegitik az insulinhatás't~ a
prol.aminh-0z való ka1>csolással !Pedig eléritjék azt, hogy
azonos körülmények frözött csak egynegyed-egyötöd·<:
mennyiség kell.
Fentebb e1nlitet~e111, hogy a h,ypoglykiin1iás shokkért
az adrenalin felelős, azaz az insulin antagonist,ája az
adrenalin. Ez természetes is, hiszen (láttuk az adrenálin.:.
náT, hogy a ~lykogén lebontását cukorrá az adre'naliri.
végzi; az insulin viszontl tn110nosaccharidából glykogént
épit fel,. '.A 1uellékvesék eltiávolitása után insulintulérzé·
kenység lép fel, mert hiáril zik az adrenalin szabályozó
szerepe.
Az adrenalin-insulin eg;rensulyának fennmaradását>/
biztositó mechanismus még ·ne1n ismert. Próbálták már ;.:
elektromos izgatással befolJ.ásolni a pancreast. de ez·.:;:
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csak átmeneti vél'cukorsüllyedést idézett: elő, viszont ia
megfelelő idég (a Nervus 'lagus) átvágásával u1,ég nem
sikerült diabetest eiőidézni, tehát valószinüleg az e:gyen ..
, S,ulynak a fenntartása nincsen idegn1un]{ához kötv~
trdekes a teS:tnek az a mül{ödése, 3.nrit Staub állapitott
meg: a vércukornak a nor1nál szint fölé való' ~melke
, dé.se mintegy ,-édekez.ö reakcióban felfokozotit! insulilltertnlelést hoz magával.
Az i.nsulin hatása neii1csak 1a szénhydráthá:z;tartjásban n1uta'tkozik BizonJOS védó1tatásti is tapasztaltak, pL
védi a májat \mérgekkel (As, Sb, Hg, CHC13, phenochinolin, etc„) szembelt is, Éhségokozó hatását hizókutára
használják fel. A thyreoidea hyperfunkciójában (l\lor_
bUS Basedowi) gátofja a pajzsn1irigy )fokozott müködé··
sét, igy hizlaló hatása is \:an„ Az elmegyógyáSzatban is
alkalmazták eg,yjdóöen a íb.;rperg1yki:i.nliás shol{kot a
schisophrenia gyógyitására. de itt) 1náI' kiszorította a:c
. elektrosholdt
Az (i.!isulin hatásfokának n1egállapitása biológiailag
fürténik. Egység az ,a mennyi.Ség, amely egy 2 kg-os
·kísérleti tengerinyuf vércukrát 3 óra alatt harmadára
(4·5 mg%) nyon1ja Qe„ Az internationális standardinsu„
Iin l mg~ja 22 egysége't tartia1n1~z..
Az insulin· hivatalos gyógyszerünk, A Gyk i0lőirá
sa szerint csali az Országos l{özewészségügyi Intézet
(OKI) insulinbizottsága által ~llen6rzöt1~ és lebéfyeg„
zett, illetve \zát~tszallagjával ellátott.' készi't1nényt tarth3.
tunk és szolgáltathatunk ki 100-200-400-800 !E-el
~artalmazó, gu1nisapkás üvegekben
icerül /forgalomba,
A távhatásu \együft:i·~ (Zink.Pro:'insulin Chinoin) 200
IE-et tartalmaz, melyhez; eg;\' üvegcse kicsapófolyadék
(2%os Na2HP04) van 1nellékell'e.. Forgalomban van
hizólrnra cé:ljaha trnnnomethylarsinsavval l{ombinált in·
sulin is
Szólni kelI még a pótszerekró1 is Igy forgalon1ba1\
volt a deka. iés dodeka-1neithy?endi,guanid (Synthalin B.
Anlticoman,- Omalkan), az ezel{hez füzött remények
azonban nem váltak be„ Van olyan is a pótszerek kö·
zött~ amelYek !átmenetileg csökkentik \J.gyan a vércuk~
rotl, de n1fájkárosodást okoznak.
Népies szer·ek is vannak forgalo1nbaJn, ezeknek i9
van 'walami hatásuk, (pJ,. a bab hüvefye, a tengeri „cl ..
n1ere'' élesZltő
l\.féhes vizsgálatai szerint valószinüleg
a B-vittamincso11ort erősiti az insUiin hatását.

*

A has1nenéses gyern1ekbetegségek diétájához B·rachfeldo,·á Za1oslá, és H-ous!lik Josef (P,rruha IP·raikticky Jlé~
kár Rüc. XXVII C T 194'7..) A csecsemÜl{ és gyer:m.ekek has~nenésf"&· n1cgl1Ptegedéi.sét minrlig nagy fi1gyelem„
1nel' 1.-isérték a gyeru1e1kgyógy:áJszok A r:ég'i diétás !keze„
lése:k n1ellié nJ..a a modern che:niotl1Jerápiás gyógsiszere.1>>
kel való lk:ezdlés (sulf'aguanidi:n, sullfosuccidin, peniciL
lin) már néÍkülözheretleni.
Ji.iinden gyóg}itás alapja blzonyos 1fl.~1t:éklg ma is
a viz-dié1:a„ FőcéX a béic:s'atorn·áb'ó[ eltávolitani 1ninden
táplálékmaradékot, ami a •bakté1iumok ti'áptalaját !képezi A viz_díéta mag:á!ba-n e!Légtelen volt a gyógyitá5ho:z'.;
ezért Moro bevezette a nyer.s, reszelt all:ma-kurát (5001·500 gr aln1át na·po:rita). M;"ajd Jöttek az App1iotiáv'8.l
Se:':.11.mível sem jobb az almánál. A francia isko1a yezeti
h-e a zöldségf'őze;teket lVIajd ismét M·or-0 kezdi el a sárga1'épaJeY('S adását, főleg csecsemőknek és egy-két nap
alatt rendezi vele a szél~Jetet. ('5'00 gr rsárgarépát meg·
~ze1, 3,4, ó1álg főz,
inaJd •többsz·ör átpassziroz sürü
fémszitán és 1 lite1Te kiegészit husle,essel és 7 g1 sót.

~YólJ~l~rtíri 1Ii1n1turít

rendeljen közvetlenül a készitőnél.
Pischoll Rezsö Budaoest, IX„,
Ran >lder•utca 32/b,

Kivánatta

mintát

küldök!

tesz hoz:ziá. (Ma n áJI' a só adáisá~ elltagyják„) 1 liter· 225
Cal Ujabbrun :a spanyot ·polgá.~áboru 'Óta, a szeutjánas_
ikeny:érből készl%tt lisz;tlevBSseJI értek el nagy eredménye..
ket A N e.st1é-gyár· ~,Aro:bon" néven hozza fo1gal omba
a kitünő szett. Ebből csecsemö:mnek 51%, gyermekeknék
1-0%-os fözetec k0ll készíteni, elég 15 peTC forralás. !Na·
gyon jó„ hI!. a napi _,Arobon"-auennyj)g'éghez. lú-iOO gr
Eledon (sárgarépa) Íőzetet keverünJ{
Javu:llás esetén
f'oko:zatosan hagy;juk íki az. ,,Arobon"-t ié's tejjel pótol,ju'k:.
Ame1 ilrában Pectin-i.Aga1·, Maltűse-Dextrfu.1. Sulfaguanidtin keveriélket adnak Lgen j16 eredménnyel
Blazsek József dr.
1

(Az Orvoso'k Lapja 194:'1 május 18-iki számából.)

OTl.-MABl.-MAHABI
gyógyszertáiak munkavállalói érdekében folyó
hó 14-én az üTI Fiumei-uti központjában megbeszélés történt.
A M. M . Sz. Szakszervezet részéről Bakos
és Csá3'"ár István elvtársak, az OTI rész!éről
Kabók Dajo's igazgató ,eJvtá1•s, a személyzeti
osztály vezetője és Polgár Lajos elvtárs, az
üzemi blizottság elnöke, az ÜTI gyógyszerészeket Roos János igazgató és Hunfalvy Géza
elvtársak, a MABI gyógyszerészeit Martos
Gyula és Biró Sándor elvtársak, míg a szakosztályt Som.agyi Sándor elrvtárn képvfaeli!ék.
A "tárgyalások eredményeként Kabók elvtársat idézzük, ki azt mondotta: „minden célunk és 'akaratunk az, amit a szakszervezet e
kérdésoen nekünk előterjeszt". Ehez csatlakoztak az összes jelenlévők is
A felterjesztés ugy szólt, hogy a gyógyszerész kollektív-szerződést. ugy a MABI, OTI,
mint a MAHABI-nál elfogadtatják és ezt jóyiá„
hagyás végett az dJ!etékesek elé juttatják
Tisztázódott a szolgálati ido beosztása is.
Ezek szerint, nem .az oklevél megszerzése,
hanem a pályáralépés ideje a kollektív szolgá1tatá'Sok kiindulópontja. Levonii,sba kerül 2 ~v.
a régi és 4 év az ujrendszerü végzetteknél '
ürömmel ücivözöljük az ÜTI vezetőségének
különösen Kabók elvtársnak jóindulatát és
most mái remélhetjük, hogy a hasonló !cöz,i11tézmény,ek gyógyszerészdolgozóinál is 's1kerul
érvényesiteni a kollektív szerzödéseket,
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GYóGYSZERllJSZ

Ui 9-IJ-69-1/-srzer:.tá.r:a.k

~eeá.etitá~a.

HATAROZAT .

7 jo~h~tályos, nyilat~rn~at_ arr.ól„ hogy 'f
lyamodonaK gyogyszertan
,
. ·„ n·rn..
.
. JOgo·s1tvanya
csen, aval!Y. l1~ van J?gos1tvanv::;, erről az' •:
gyogyszertan 1ogos1tvany elnyerese esetén ~
mond .
·e
Budapest, 1947. május 16
A miniszter 1endeletér e:
Hatvani Béla s. k, min. a3zt

Fo·lyó évi március 7-én felterjesztéssel fordultam a Népjóléti Miniszter urhoz, hogy Budape»t területén, a! X. kerületben. a Ceglédi-ut
és Bihari-ut ikörnyékén a XIII kerületben a
Béke·uton a Domány-utca és Gyöngyösi-ut 'között és a XIV. kerületben a Tihanyi-ut környékén lélek~zám és lakosságsür üség szempontj ából uj gyógyszertárak folállitása volna kivá-ti c.seté"'IJ-i 9'~69-~srzectá.c4r;rz
natos.
A Népjóléti Miniszter ur 162 730/1947
kerzeeő.
V /3. számu leiratban elrendelte ho·gy a fent
felsorolt helyekre a 239 400/1935. R M számu A Magyar Maqánalkalrnazottalc Szab·ad Sza"'
szervezete Gyógysoe1 észeti Szakosztályának
rendelet 2. l.!-ában előirt helyszini tárgyalást
folvtassuk le Ezért felhivÜ'm a X., XIII. és
Budapest.
XIV kerületi elöljáró urakat, hogy a kerüleA csetényi gyógyszertárba hatósági kezelő
tükben, fentnevezett h2lyeken a helyszini tár.. ,,
f'Yalást fol~ta 0 sák le, arra az érdekelt gyógy- kirendelése válik szükségessé
Felkérem a Gyógyszer ész;ek Szabad Szak__ ,
sz·ertárak tulajdonosait hivják meg és a helyszini tá.1 gyalásról felvett jegvzőkönyvet ·- "a- szervezete Vezetőségét r3zivesked.iék tagjcait feL .„
i,ít :illásfoglalásnkat is liozzánk sürgős@ küld- hivni, hegy vO'lna-e je'lentkező, aki a kirende:•'
jék be . hagy azt a) Népjóléti Miniszter urhoz lé'st vállalná és a jelentkező gyógyszerész nevét.·,,
felter jeszthessem.
és cimét a továbbiak megtárgyalása evégett jel'en<
átirntom számára hivatkozással velem ki:i~ölné./'
Brről a polgármesteri X. Ü"vosztályt 1a
tisztifőorvos urat. a X .. XIII. és XIV. lrnrüiet
Veszprém, 1947 május 13.
előliáróit és tisztiorvosait a Budapesti GyógyAlisnán m2ghizásábó1: . ,
szeré~7- T:: -·l-ii 1 etet ,p':' ;:i_ JVfa,gyar l\1Iagána1ka1ln.':J~
Dr. Kenesmy Zoltán ·s. ki
zottak Szabad Rzakszervezetének Gyógyszer·.3cvárm főjegyző
szek Szakosztályát értesitem.
-· ~u~apest, 1947 május 12 .

7'1- ca.q,á.t~i ,,R-e~élt~ '

1

A polo::i.rmester rendeletéből:
dr. Halrnay, sk, főjegyző

6k1ná."'11c;.k a.

{r;9-~e11a.inr;d&.sti.r>tZ

A M(1r111m Ma.11ánal/calnw,zottak Szabad Szaksze1·vezcte Gyógyszerész·eti Szakosztályának
Budapest.
F évi május 7„én kelt felterjesztésében a
Sza kezervezet kér dé·st intézett hozzám azir !int,
;1nrtv a iövőben megh.irdetendő jogfo lvan1r,dás11á1 ~, kérvénvekhez
milyen sze1nélyi okn1ányokat kell mellékelni
Értesítem a RzakosziJá.lyt, hogy a folya111c dváriyhoz melléklendő személyi okmányok
ponto.s felsorolását ezidősZerh1t n1ég i1h1cs rnódo rban közölni . Előreláthatólag azonban a jogfoh amodáshoz a többek között a következő okmányokat kell majd csatorni:
1 a magyar állampolgárságot ~gazoló hatósági l:izonyitván:vt:
?. u jkeletü hatósági erkölcsi bizonyitványt;
it g·yúgvszertR.r önálló vezeté'sére f€ijogo•sitó
g.v.ógyszerészi oklevelet;
4 minősitvény a hozzátartozó és megfelelően
h te'esitett bizonyitványokkal;
ii. egészségli!!Yi állanotot
igazoló ujkeletü
tiszt'főorvosi bizonyitványt;
6.. folv'lmodó igazolására vonatkozó összes
határozatokat;
1

e.. 9-~69'~8rzedá.e i

ürze1n&e4et~erzése
A Magyai Mar1ánallcalmazottalc Szrib".1" Szakszei 11ezete Gyógysze1 észeti, Szakosztályánrik
Budapest.'
Borsod vármeg~e alispánja f. évi április
hó 9-én kelt 6280/1947. ai. számu felterjesztésében azt jelentette, hogy a ra.gálvi , Rem<iny"

cimü vyógvszerLár berend,cZJése a harci cselek~.·.:;

mények következtében elpusztult és maga .a '
gyógyszertár épülete is erős kárnkat
dett
A gyógyszertár haszonélvezője, öz;v. Bottka.
Imréné 85 éves, teijesen \'agyontalan s an)"agi
fedezete arrn nincs, hogy a gyógyszertárat uj-:
bál üz·embe helyezhesse
Felké1em a szakszervezetet, hozz.a tagjai,
tudowására, hogy ezeu gyógyszertár nem mü-<
ködik hogy vállalkozó esetén véleményem:"
szerint legeélsze1 libben bérbevétel utián a fdn•<.
tos közegészségügyi érdekekre tekintettel a
gyÓ[(yszertárat mielőbb üzembe lehessen áHi-''
tani.
A Szakszervezet eljárásána1'
jelentést kérek
Budapest, 1947 május 5
A miniszter rendeletére:
Hatvani Béla s k, min. aszt

kéeik,
)"°gy irjunlc valami helyreigazitá.st mijusi ta.ggyűlésun/c lefolyásáról. N 61n tudjuk belá..tni,
/{ogy ez 1niért szulcséges.
Ilyenkor rendszerint kiderül, hogy többékevésbbé mindenki ért a toilf or gatáshoz. Cselle
, ugY ár ad a so/c ön1!Melmi szó. De azt hónapok
nta h.ába kiáltjuk a tagság fülébe.: itt va.gyunk, szólaljato/c meg, Helyet adunk minden
"bajotolcnalc, pr oblémátolcnalc„
Különben két nyilat/cozat is érkezett "' szerkesztőségbe Mind a kettő helyesbit, lcifogá.sol
és persze, ahogyan ez ilyenkor történni szokott,
.· izemélyeskedilc Tagadhatatlan, hogy ezekben a
'sorokban csak ugy buzog, súnte lwr sog a for-radalmi f'wlalság
T>filán ezért és
e s a le
ezé r t meg is érdemelnék, hogy lelcözól.iük..
De csak akkor, hn ezt a túiánuJ;ó belső átfütöttséget külön tudnók 11álasz.tani " mondani·
való támadó szándékától.. Ha a lcét szocirilista
elvfársunlcnulc csupán loellces lciállásámal foglúlkozhatnánlc. Hogy még ez n tulméretezett iLgybuzgnloni is például szolgálhasson,
Lelcözölhetnő/c,
ÉS niégsem tesszük.. Nem
engedhetjük meg, hogy ebböl ri lcét nyilatkozatból a sz•enwlyes 11iták egész so1 ozatn nőjiön ki .
Mert az il11e§mit csak el kell kezdeni. A'zután
11u11 rnegy, 1'0han, szirite száuuld niinden nutgától. Neni is olya:n soká, e<.(Jy.$ze1 csnk cizon
. vennők észre magunlcnt, hogy nféle csalrídi lapiiá ala/cultunlc, am•elyben a szakszernezet népes
családjn nyü11ánosan 11eszelcszik egymás kózött.
Ezt pedig nem alcrirju/c és nem a/cnr· hntiáto/c ti sem. A fovot rneg kell őrízniinlc, hogy helyet adjunk benne a munlcavál!u.ló/c jogai lci„11ivásánnlc.. Ez n mi harcunk és ezért minden áldozat loe11és
Amit n/cartunk és elhatároztunk, azt rnegkaptu/c Ne böngésszünk az esetleg hiányos, de
sem1niképen sem megtévesztő szándúku tudósításban. Mert a iól l!égzett munka elsősorban
to11ábbi munkára /cöwlez
Ezért beszélünk most hozzátok, elvtársaink
Szeliden, a ti bántó sza11atolc helyett Hittel, a
ti clhama1 kodott vád]aitolclccll szemben.. Mondiulc :· lavozzáto/c végig sza/cszervezetünlc lapjának eddigi számait. Az egésvet nézzétek és ne
csak pillanatokat. Utunk és célunk nyílt és világos: harc a munlca11állalólcért, hnr'c a szakmáért. Ez 11ezet bennünket minden so1unlcban.
'Értetek és veletek együtt . A szalcszer11ez,ettel
Nagyon jól tudfulc, hogy ci taggyűlés lel-·
lees többségi lwtár ozatn a munkavállriló/c szer„
vezett lciállásn 11olt. Ezért törvült el rnellette
1ninden, 11iás sze1npont, nLég ci közegész.ségügyé
fo, hogy hirdesoo a szakszervezet és ri swlcszervezetelcbe ·tömörült munkásság legyőzhetetlen
életerejét.
(sz . j.)

KÖTSZER ÁRLAP
Ste1il vatta ceratba cso:-:nagoh- a, a1neri:kai:
5
10
25
50
100
2'50
--4.82___
8
96
3
42
217
125
148
Nieni steril vatta, csomagban, la. minő;;,,'.égü:
1000
500
250
50
lOO
25
10
22:40
6.72
12 32
314
190
-78
134
Ameriikai hófehé1 sclyin.ies vatt-a:
50
100
250
csg. odg.
204
336
720 _ _ _ _

9:60--1

Pa,pirvatta:
50
1 z.3
Steril gaze

100

250

1 G8

3.14;

600
5 94

1 m.
1/2
- ---·------ 4J()O
2 88

1/4
SlPiil pÓlJ ~'l

5/5
2 07
Nem s eri1l ;p61.í a
12,5
GJ i)spól,ya
5/8

5/8 _ _fr/10
2 76
3 22

5/6
2 30

1&2

137

2 23>

5/10
10/10
,3,99
7 6'4
3 42
Gyors kötö7iő, 1ypus
5/10
5//3
2 39_ _ _5/8
c_ _ _ _
..___
2 85
3 30
Genn;\ tál
122
2·G ClH
·----·
4 80
9 20

Menföszelnények er(}s faláda,

beosztással:
Forint

I Jpa1i, !kicsi. co1npl f elsz 1 ~zo •,;,·zn1nély llG19211 „
ikiözép
,
l•
2:0-50
•'
11
296.III
nag3
„,
50-100
Autóhoz. kicsi (sz~~ély)
4272nags (tehP1)
1

l\{entőszekrényhez

fe]szerelési cikkek:

Elsősegély

könyv I drb.
1 tub
Vase1in
Jod old pa1nac.s 1 ai111[pulla
Tavasz 10X6 111 Hansa
"
2Xl ,, L.euco
llá1 on1s;1,ögü k(•ndő
Bizi O'i>itó tü. 1 tucat..

1.20
1.30
-

80
2.1 75
3l 44
9. 50
9. GO
61.20
12 4 50
5.50
2 8ü
4 30
-80
-.80

Köf·szeI_olló ,

l fasín készlet
l drb KrnmC'r-sín
1 drb Érlekötő sznlag
1
Égés'1 pólya
100 g
o1aj, üveggel
1 üveg vérzéseiá11itó vatta
1 di b. ívópohár, a1urrninium
1 " körö"Tikefe, ieg~ R,,;erü
1 ·~ amónia_pá1nia
1 üveg Hoffmann-csepp
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Sulyos vadak a Tres gyógyszervegyészeti
gyár vezetősége ellen
A cégbíróság rendkívüli közgyűlést hívott egybe Elmozditják az igazgatóságot!
A „Pesti

Tőzsde"

irja:

Su1lJos- háboruság tört ki a T1'es Gyógyszervegyészeti RL Magyarországon élő részvényesei közö;t., akik
köz!!l dr„ Csáki Lászlóné legutóbb a cégbiróság utján
május 20-1a rendkivüli közgyülés összehivását kérte.
A vállalatot annakidején 5 cé,gtárs alapitotta: dr,
Sági Jenő, dr, Csáki László, dr. Bienenst-ock l\'1ór, dl'.
Pless Gyula orvosok és. dr. (Sági Béla iga.zgató. Az alapítók egJenlö arányban jegyezték le a részvényeket. A
gyár elsöso1ban a trresfarin diabetikus tápsze1ek előál
lításával és exportálásával foglalkozott de '.a háboru
idején konzervek és gyüniölcspulpok kiÍszitésé;re is. bet'endezkedett„ Készítményeinek legnagyobb felvevőpiaca
Németoiszag volt, ahol á cég ~\:ülön iizelnet állított fel
A háboru kitörése előtt Sági Jenő .:és Pless Gyula
Alner ikába, Bienenstock Mór· pedig .Angliába vándorolt
ki Sági Béla é,s 1Csáki László Budapesten 1naradtak, de
utóbbit a német n1egszállás idején 'deportáltál{ és azóta
nyoma vesze~t.
A felszahadulás után Sági Béla .egyedül vette át a
»Jilasoktól kirablott vállalat vezetié,sét, a távollevő részvényesek helyett pedig az (Elhagyott .Javak i{onrnánybiztossága rendelt ki megbizottat Utóbbit később 'fel-

A G,} ógyszerész Szakoszfály vezetősége kérésünkl'e
hozzájárult ahhoz, hogy a szakosztály közlönyében az
alosztály is helyet kapjon.
Ez ·módot nyujt nel!:üink
arra, hogy mi is hangot adjunk l~tezésünkről'. Ez a
l"OVa't azt• :a cé,lt szolgálja, hogy ntlnden alosztál,yi dolgozónak, ha vannak a szakszervezet ügykörébe tartlozó
gondolatai, 1neglátásai akár gazdasági, szerl'ezeti, kuL.
l'urális, vagy 111unkaügyi vonalon, itfü utódjában van le·
közölni„
A trni alosztályi dolgozóinl{ :nliég ne111 voltak (szer··
\ ezeti tagok és igy heterogén összetét~lülrnél fogva
nincs meg a közösségi é1 zésijk, nincsenek tisztában
osztályhelyzetükkel, nem rsm:erik a \s~akszerveze:t lényegét é,s céljait. ~Tudniok kell elsősorban azt, ho-gy
minden munkavállalónak, ki bé.rért dolgozik, \i~t a helye közöttüuk,. A szakszervezet egy tiSztálJnak, a dolgozó osztálynak az érdekeit --<líépvisefi. Ez a szerv van
hivatva al'ra) hogy gazdasági vonalon küzdjön a dolgozók életíszinvonalának emeléséért és minden olJan
r·eformért, an1ely a dolgozŐk helyzetét irn.egkönnyiti,
ezen felül munkája iuellett biztosítsa kultw·ális és
Elzellemi fejlődését Tol ábbá, hogy a /munkahelyén fel_
merülő problémákról felvilágositJi,st és_ tanácsot adjon,
szól'al a dolgozót ·n~gvédi 1ninden tulkapástól -a:zzal,
hogf kollektiv "7ze;Zödéseket-köt'. éS"' 1negszabja a bé1
1nennyiségét és a n1unkafeltételeket. :..4. fent közöltek·

1nentetf.ék megbizatása alól, mivel Csáki László özvegyé,:\;
aki maga ~s orvosnő, eltünt férje, valamint a külföldön~
élő cégtársak rész-\énJei. alapján jogai érvényesitéséi.: ·
kéJ"te Sági Béla azonban nen11 volt. hajlandó honorálni.
~z özvegy kivánságait é:s továbra is egyedül intézte,a
T1es Ügyeit„ Csákiué ezekután a cégbhósághoz fordult._
Beadlányában hivatkozott a1ra, hogy a :részvénytársá.
ság, meJ'Y féI"jének 25 éves h:ányitása alatt virágzó vál~
lalattá fejlődött, ~elenleg teljesen elhanyagolt áll~Pot• .'~-,.~
ban van és üzletmenete olJ an sirafmlls, hogy még a ház•..:;·
bért se1n tudják fizetni. 1944-ben 200 111unkás dolgozott -·
az üzemben, most alig lézeng ott 6---8 enuber, 'de ezek
sem kapnak rendesen fizetést, csu1Ján. időnlíént né1ui, -,előleget
Beadványa szerint Sági további müködése a,-:/i;'
vállalat .létét 1 eszé!J ezteti
Csákiné kérése alapján a cégbíróság rendkivüli }{ÖZ.·~
gJ ülés összehivását rendelte el, amelyen tárgyallli fog,iák Csákiné inditványát Sági és az általa behivott igaz• .-_
gatósági tagol{ ehnozditásáról, valamint a vállalat bé,r- ·
beadását'ól.
A Iendki\'Ül kiélesedett harc kin1enetcle attöl
hogJ a külföldön élő részvényesek a sze1ubenálló
közül melyiket fogjál{ tán1ogatni szavazataikkal

bői l'itágosan kitiinik,
miér.t; kell minden dolgozónak;
a szakszel'vezetbe belép1ü. 1niért !kell erősiteni a szer·
\'<~zet munl\áját, hogJ az a dolgozó védehnezője legyen.'

iPÉRCSI LAJOS ISTVAN
JaboJáns

*

Ez a rovat különben n~ár lapunk megindulásától
vár,ia a segé.d1nunkásokat. Legyen ez ujabb felhivás
J{özös 111unkár a.

A különlegességek ellen
A különlegességek e-lieni
nek a szakmai körök, ezen tultnenőleg a napisajtó
,,Tönkre teszik a specialitások a gyógJszertárakat"_
és ehhez 11ason!ó feliI atolikal találl{ozunk
Tudjuk nagyon jóL hogy az elinult évtizedes külön.:.
legesség elleni küzdelmünk a nagytőke ellenállásán bu~
kott meg Bejelentiettük a legkíméletlenebb harcot a
!esleges g)-Ógyszerspecialitások ellen A tudon1ányos !különlegességek a legnagyobb támogatásban kell hogy rf:szesüljenek, de a tiszta merkantilizü, sokne\Ü "uj
ju és főleg a dolgozók által meg nem fizethető lu~us„.
készitinények ellen hal'colunk.
' .
F1iss, 1negbizható gyógyszer az ideálunk és ezt una~
lomi.g hangoztattuk. i\1ert az állott, hatásaiban
gJ ógyszerkü1önlegessége.k ne:a azt a célt szolgálják,
an1it mi a liözegészségügy fél'dekében szükségesnek tartunk. Vál'juk az időt, amikor a demokrácia közegészség,
ügye odáig jut el, hogy ezzel a kérdéssel foglall{ozzott,
addig is kérjük kartársainkat_. "álljanak mellénk ezen
évtizedes harcunliban.
(M·>· :_:.

Magadon segitsz, ha Székházunkat lpiféa·1

----·---

Dunavölgyi konferencia
Ismét találkozott a ;nemzetközi n1unkásvilág a buSzoc. De1n Pált által megrendezett Dunavölgyí
J(onfe1 encián
NégJ napig lftatták meg a közös problé1nákat, ni.e"
: 1yek főleg gazdasági. vonaion mozogtak. ~4 dunamenti
hábo1us országok kéJJliselői egyöntetüe1' azt hangoz·
tatták, hogy a terlgazdálkodás bevezetése nélkül nem
!éhet az országokat felépiteni„ Egyik ország sem tudja
nélkülözni a .szo1nszédjait, Csakis közösen, összehangol't
gazdasági politikával tudják egymást tárnogatni és eh. hez elsősorban a belső ;JOlitikai nJ-ugalum é,s biztonság
szükséges Minden 01·szág a dolgozók képviselőit kül·: dö'.te el s ö1ömünkre szolgál, hogy az elvtársak "."itája
bőséges eredntényt hozott. Pontosan elhatárolt gondola·
,- tokkal rögzítették le a további teendőket és a közös nyo'moruság, a sok szenvedés, arra tanitotta az országol(
~ vezetőit~ hogJ ezeket a pusztítást előidéző gyill{OS esz_
·közöket tovább gyáJtani bün és ezt a hatalmas tőkét a
béke szolgálaitába l{eH beállitani.. Nem 1nondunk ujat
azzal, hogy á világnak egyetlen n)'omorgó lakója sem
lenne ha az elmult ;báborus kiadásokat nen1 gyilolua
-és p~sztitás1a, hanen1 jólét1e f0rditották volna„ A Szoc„
()em. Pá1t Dnnavölgyi Konferencia képviselői egyönte„
, tifen az osztályha.r·c alapján állnak, harc a végső en1beri felszabaditásig, a kizsákn1ányolás 1telyett megte_
remteni a megérdemelt jólétet, és ezt a harcot a félelemnéll{Üli -élet biztosit\ásával, a f e l v i 1 á g o s it á s leg,szebb eszközeivel, tudással és tanitással vivfák meg, melY harc é,vszázadokra vezethető vissza.
~apes:i

A rKonferencia záróülése után a külföldi és magyar
sajtJó llépviselői sajtóértekezletre !ültek össze, A parlalnent olvasóterme 111egtelt az érdeklődőkkel Szakasits
Árpád elvtárs }{Ülönösen 'a J{Ülföldi lapok repiezentánsaina.k n,jánlotta figyelmébe a népek helyes és igazságos
Jnformálását, Ezzel elQsegitik az egyn1ás .kölcsönös 't-á, mogatását.. Nagy feleÚfpséggel ta.r-tozík a sajtó, mert a
félrevezetés jóvátehetetlen éti kártékony hatásával a
multban eleget találkozunk és átkos örökségét ma is
érezzük
Az ell{övetkező évek tervgazdálkodása szorosan beilleszkedik a szoinszédos dunai országok terveibe; ugy,
hogy nagy r·eménységgel nézhetünk az elkövetkező ések
elé.
A világsajtó 1nál' megkezdte es igen bőven, nagy
, figyelemmel méltatja a közép- lés keleteuró_pai állaniok
szocialistáinak Budapesten megtartott konferenciáját.
-Pártállásra való tekintet nélkül elismerik, hogy -a szoeiálde1nokraták ezzel a konferenciálal ruegtettek az első
' kezdeményező lé.pést a llunamedence igazi és tartós békéjének megszilá1ditására
A svéd sajtó főleg gazdasági vonatkozásban mél_
· tatja a Konferenciát, A )csehszlovák sajtó a legnagyobb

UJb61 kapható :

.

slllyt az őszinte
és szivélyes viszonyra helyezi- a mi
dolgozóink. és a esehszlovákok között és további viszonyjavulást jelöli meg, ntint ta legszükségesebbet a két ország fellendfilé!'e érdekében. Hasonlóképpen nyilatkoznak a I omán lapok is
l\lagWtk 1részéról igyekeztünk a külföldi kapcsolatok kimélyitését a gyógyi:izerész-het·kekben -/tovább folytatni.
MÁRKQS 'DEZSö

Rendezik az igazolási ügyeket·
Többizben 1ámutattunk arra, hogy az elmult igaza.
lások nem n1indenben váltották b~ .a hozzáfüzötí: reményeket„ Az Igazságügyminiszter 14 · héttel ezelőtt felfüg.
gesztetle az igazoló bizottságok müködését és szerveit
uj eljá1ásra utasitotta„
Értesülésünk szerint rövidesen napvilágot lát az uj
eljárást szabályozó rendelet.
Lényegében a felügyeletet a.z lgazságügyminiszter
fogja ,gyakorolni.
Ez a jogkör· kiterjed az igazoló bizoti:ság n1egala.kL
tására felfüggesztésére. a lbi.zottságok egységes gya·
}{orla.tá.nak Idalakitására, \ agy müködésük egyébirán;ru
elömozditása céljából az igazolási ügyek elvi jellegü
ir ányitására„
1

Igazol'ó eljárást általában csak azzal fl. sztméllyel
szemben lehet folytatni, aki. a . feszabadulás időpontjá~.
ban olyan állást töltött be, a.melynek l<örében tanusitott,
magata1tása alapján a jogszabál':rok szerint igazoló eljár ásnak van helye.
Ha valaki a felszabadulás után vállalt ilyen állást.
a bizottság csak a felszabadulás előtt t.anusitottl magatartását vizsgálhatja 1ueg,
Az igazoló nyilatkozat beadásánal{ módját is !meg_
határozza.
Jogerősen befejezett
i:igawlási ügyben csak abban
az ésetben lehet ~ táI"·gyalásnak helye, ha az illető ellen
olyan ujabb bejelentés érkezik, ·amely a ~ELSZABA·
DULÁST MEGELöZö MAGATARTÁSRA vonatkozik
és a korábbi tárgyalás alatt nem volt elbírálás \tá1gya.
Az uj bejelentéseket előzőleg egy 3 tagu bizottság
birálja !felül melynek -elnöke az lgazságügyminiszter·
1negbizottja, 'egy 1tagját a Miniszterelnök és egyet az ÜIszágos Nen1zeti Bizottság adja.
E bizottság a bejelentést elutasithatja, vagy él'demesnek találja a tárgyalásra s akkor az illetékes igazoló
bizottsághoz teszi át.
A Bizottság jogi képesitésil tagját a demokratikus
pártok és a szakszervezetek ajánlatlira az Igazságügy-·
rniniszter je_löli kf,,
E tervezet most kerül a Minisztertanács elé és elfogadása után lép életbe.
M·

.. ..

RHEUMAPAX H orompo
Beszerezhető

a gyógyárunagykereskedök utján.
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Da Vincitől Celsiusig
Az „Élet- és Tudomány" e . fölyóirall:Jól vet..
tük át a következő l:Jelinünket is érdeklő cikket:
Elszenvedtük ' a fütetlen szobák a,la,csony
hőmérnéHetét és el kell szenvedniJJn,k a kánikulát is.! Nagy hőmérséklet ingadozások megedzik
az embert, talcín tökéletesebb lesz hőszabályozó
képességünk is . •
De ·miért beszélünk itt hidegr6l, melegről,
mikor a fizikmban igazán nem szoktak másként
beszélni, mint számokban. Bizony csak addig
volt ez a pongyola fogalmazás divatban, niig
nem volt megfelelő hőmérsékleti skálánk, melynek segítségével szabatosan és pontosan fejezhe,tjük ki magunkat. Hideg, langyos, meleg
megjelölések ne1n adn!Lk megfelelő tá.iélcoztatást egyilc vagy másik test hőmér sékletér ól.
Igen solcszor ugyanis meges>ett, hogy egy és
ugyana>!jt az állapotot jelölté/e különböző hőmér
sékleti megjelöléssel.. Hagy szavaimat igazol·
§am végezzünk el egy egyszerü kisérletet. Ve·
gyü~lc három tálat és tegyünk mindegyikbe vi·
zet Egyilc tálba hideg vizeit öntsünk, a másikba
fonó vizet és a harmadikba olyaµ, se hideg, se
1meleget: langyosat.. Tegyük most egyik ui.iunJcat a hideg vizbe és hagyjuk benne 2-3 per.cig.. Aztán vegyük lci on.na.n, és hirtelenül ;be
gyülc a langyos vizbe.. A langyos vizet ek/cm
forróna,/c fogjuk érezni. Ha, ellenben. ugy já.
runk el, hogy ujjunlc<Lt előbb forró' vizbe tesz·
szüle és ott tartjuk vár percig, a4án t.esszülc a
la,ngyosba, alclcor ezt a, la,ngyos vizet hidegnek
jog.ia, érezni lcezi.imlc .
Ezt a kezdetleges állapotot leellett tehát a
tudománynak megszüntetnie. Az első, a/ci a hő
niérő /cészitésnek gondola,tát felvetette, a,z aJ.
kotó zsenik egyi/c legna,gyobbika,.: Leona,rdo da
Vi.nc1i: volt.. Gondobatát meg is va,iósitotta,. Ké
szitett egy igl3/1 vrimitiv eszközt, mely azonban
mégis a,llcal= volt mra, hogy segitségével kü·
lönböző hőmérséklete/cet határozhassunlc meg.
LÉGHőMÉRő

Nem kisebb ember volt az sem, aki már
helyes elvet használ hőmérőjénelc megallcotásáwíl: a fizika legna,gyobb a,la/cjaina,/c egyike, G<L/Jileo Galilei készíti el az első léghőmérőt 1597ben. Galilei észreootte, hogy a levegő a magasa,bb hőmérséklete/e hatása, alatt mindjobban
/citer.ied Később észrevette azt is, hogyha a hő·
mér sé/clet k!étszerak/cora, a, kiter.iedés is 'kétszernkkora wtt. Ez az a,rá.ny tette allc<Llmassá'.
a levegőt arra, hogy belőle hőmérőt lehess!J,rri
késziteni. Mr'ndnyájan ige.n könnyen ellcészithetünlc ilyen GaWei-féle gázhőmérőt.. Vegyünk
egy lcémcsövet, aztán ennek nyibásába illesszünk
egy átfurt dugót A dugó fur'atába tegyünk egy

az

[U~B~trin mife

mellett mar az

U-<Lla/cu csövet. Az U-csőbe öntsünk kevés Vi."
zet va,gy akármilyen más folyadékot Az U-csö:
be a folya,dé/c ugy helyez/cedi/c el, hogy mindkét
szárba,n ·azonos magasságot ér el.. Most fogju/(
nwrnlcra a kémcsövet, -és rögtön azt twpasztaJ,.:
iulc, hogy lcezünlc ~nelegétől a folyadékok szint,.'
.ie megváltozik, a,1ni a hőmérséklet változásna7c''
biztos jele. Igen pontos hőmérő/cet nw is enne/e'
a, Galilei elvnek alapján készitene/c.. Gay J,ussac óta ugyanis ismeretes, hogy a gáza/e térfo_',,.
gata _ tehát a l·evegőé is - a hőniér sé/cletne/c
1 falc Celsiusszal történt emelkedésével eredieti
térfogatuk 1/273-ad részével .növekszik
A Galilei-f.éle hőmérőt Amontons nevü ku,-.<
ta:tó azáltal tölcéletesiti, hogy hőmérő.ie /cészité'
sénél figyelembe veszi a viz forráspontfá.na,k
állandóságát
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:kérsélcletet .sikerült előállítani, és •ezt a, pontot
-!elölte meg 212 falc/cal.. Bármennyire is indolco·
l!J,tlan az,, hogy !''i~;t ;i-ev_ezte. el 0, 32 és 212-~el
a nyer~ 0;lla,ndo homer sek!eti vonpolcat, ,de ev,
· en azert, mert az alapvontok ten1;leg allando
Mrnér selcleti pontok. Fahrenheit hőmfrőjével
,fól és vo~rtoscm lehetett . hőm;/' ~é~/etet niérni .
]i]l is ~~rJ•~dt:k fc;_hren~eit honier~; h,ar;:arosan.
•A lcésobbi homerok nwr c1xi/c a. homero/c a,.nya
,'qában és az alavponto/c megválasztásában je
ientettek eltérést, de a, pontosságot" ni;á;„.r;em
-folcoztá/c I gy Reauniur borszeszhőmero1enek
csak két a.lavvo.ntja volt:· az olvadó jég keveré ..
11!13 szolgáltatta a O pontot a for'r ásban lévő viz
hfrmérsékletét vedi(J 80 fo/c/ca,l ielölte nie(J
Mivel ezek a hőmérők csa,/c lényegtelen eltéréseket mutatva/e, rövid•esen az lett o helyzet,
.hogy minden nemzetnek . házi" használatra
kü!Őn skálabeosztásu hőmérője lett
ll!GANYHőMÉRő

FOLYADÉKHőMÉRő.

A'z első folyadélchőmér őt Newton szer lcesztette, aki Galilei mellett a fizika mlisilc na,gy ,'
a,lalcja. Eg1J csőbe lenolajat tesz, és e.nnelc a hő- ,
mérséklet emelkedésével törté<nő tágulása - te,,,
hát a, c"öben va,ló emelkedése - ielz'i a hőmér-'
sékletet.- Alavponto/cnalc Newton a viz f0;gyás",
vontját és a,z emberi test hőmérsékletét ~.álaszt.
ja,. Hőmérőiét ugy készitette el, hogy _elobb b!·
letette a, hőmérőt a viz és jég keveré]wb.e, a,ztán,.
megjelölte az ola,j állását ·a, csőben. Majd egy
ember hóna, a,/.á dugta a hőmérőt és az elclcor latágult olaj állását is megjelölte A lcét megje- ,..
lölt vont közötti tá~olság?t 12 e~'}!er;l~. r észr_e
osztotta és ezzel keszen is volt homern.ie. Ifot
hibáia volt ennek a, Newton-féle hőnvérőrvelc.. ,
Egyik az hogy az ugyneoozett alavvontolc lcö-;
zü.l az eg]1ílc _ a, testhőmér sék!et - :;en~ ~ll<Ln- <
dó hőniérsé/cleti vont, igy teha,t a lwmero sem.
lehet biztos és vontos A rnásilc /viba, ,vi~zo'!.t a~ .•
volt, hogy a hőmérő csa./c igen lcis hómerselcleti,,
lcö.zökben használható.
·
BORSZESZHőMÉRő

A hőmérő készítésében nagy haladást .ieLen- .'
tett Fahrenheit.nek, a dnnzigi lceres/cedőből lett.
fizikusnak hihnérő.ie, niely a ma is használa:tos'
borszeszhőmhő volt.. Hőmérője <Lla)Jpontiá.ul,',
azonba,n ő a niegszolcott lcét alapvont hielyett
hármat választott. Azt hitte, hogy a terniészet- ·
ben előállith<Ltó leg;.na,gyobb hideget a .iégne/c,
lconyhasónalc és szalnviálcsónak lcever:éke adja. !•'+
Ezért is .nevezte el a,z így nyert hőmérsékletet.·,
nulla pontnak Ezután a hőmhőt olva,dó jég,
közé tette és az igy kapott áll<Lndó hőnwr sé/cle.-:
tet 1elölte 32 fo/clc<Ll.. A'ztáln a hő·inérőt végül
for;ásban lévő vizbe tette, igy is álla,ndó hő-

In~Htrin tort~ .e.".„ ;. ka~~aH 1

A XVIII. században vezetté/c be á higa,nynyal töltött üvegcsöv•et. az eddig haszn~t .b01szeszmérők helyett. Celsius 17 42-?en '!'"ar rlyfn
/iigmiyhőnvérőt használ és annyi valtozta,tást
s:kálab.eos.z.tásán,
ajánl. a Reu,mur -/éle hőmér
lwgy az ala,vpontolcat 0-va,l es 100-al ieloh meg,
i4_ lcén1Jelmes .námitás rniatt csaklwmar a Celsius-féle hiímérő lesz a legelteriedlebb ~ tud_ománi1os világ m.a ·már csa/c ezt a Cels1.us-fele
lúimérsékleti .slcálát hasz1iália.
Biztosan sokan megfigyelték. hogy a szoba·
Mméréílc skálabeosztása O-tól körülbelül csa,/c
50-iq terjed Celsiils fo/co/cban. T<:zelc a hőrnérő.~
!/Y<Llcorlati célt szolq~ln~k;; tehát e.salc a~t a, ho·
mérsékletet lcell a. hómeronek felt?fnf•etni amel71
a gyakorlatban elő i·s .fordul. Mivel .50 folcna.l
r00aa,sa,bb hőmérsékletre szobában aligha, számitha,tunlc. teliesen feve.sleges lenne, ha ~fl"'::
sabb 'iiímérsé/cletet i:s ielezne a szobahőniero
Uqya.niluen meaaondolás~al készü_lne/c .~ül~n;,bo
ző célokra lcülönböző ska,la,beosztásu hőniero/c.

fí

KüLONLEGES T-IőMÉRőK
Egész.en r1Ws tipusu hőm,érő a meteoroló!/USO/c által ha,sznált és rnaximum-minimum hő
mérőnek '1ievezett eszköz, mely alkalmas mra,
hogy b;z 0 nyos i.dő/cözölcben mért leg·alacsonya,bb
és legmagasabb hőmérsélcl•ete/cet is mutas~a
Ezt Cl hőmérőt a légsziva,tty;1 hires felta.lálóJ<L:
Gwe1·icke fedezte fel nw.fd niai forrrvájába,n
Six készítette el.
Uayanc.r::ak maxi'mu,n1_hő11iérő az orvosi
11aJ.gy lázhőnwrő is, mely az emberi test akkor
. legrnaga,sabb hőrnérsélcletét méri. Ez a látswt
ra kozönséges hőntérőnelt látszó maximum hő
'drő ott, ahol a higany o, tartóból k:tliip, erősrm
meg van szüléílve. A higany tágulása/cor maga·
sa'bb hf.imér sé'lcl·etelcn.él - a, híga,ny ezen a szükü.leti helyen átvréselődilc, de lehűlésnél már
elsmlcad a, higcuryszál, mert a niegszülcitett helyen fellépő kVJönleges kavilláris erők a hi·

hogy a gyógyszertár nivójának
megfelelő LEGJOBB MINÖ$ÉGÜ
babaápoló készitményt adjon
a~ anya kezébe.

YASENOL
BllBllflPOLÓ K~SZITM~NYEK
a legmodernebb pharmacologia
kutatások alapján készültek
Bőrozonos lipoidokat tartalmaznak és a bőr anyagcseréjét és
víztartalmát optimálisan befolyásolják,
Gyártja és forgalombahozza :

@i&l,.&lllJI
ganyszába,t fenniartjálc. Ezért is kell a lázhő
mériiha,sznál<Lta után a higanyt a hőmérő ta,r ·
tályába lerázni.
ELEKTROMOS HőMÉRőK.
U.iabba,n igen vontos és nagy hőmérsékleti
különbségek niérésére ,az elektromos ellenálláshömérőt használják, mely azon a tapasztala,ti
tényen ala')JUl„ hogy va,lami:nt a dró't elektro·mos
ellenállása, a hőrrvérsélclet emelkedésével vagy
süllyedésével 0;1 ányos(lJIJ megváltozik.. l gen kis
Mmér séklet inga,dozásokhoz szintén elektromos liőm{rőlcet haszrválunk, de az elektromos
ávam más tulajdo.n.ságát haszrűilfu/c fel.: a, ter·
moelektromosságob 1 Olyan érzéke.ny termoelek·
tromos kőmérő/c vanna,/c ma 111rir használatban,
hogy velük 1/10 ..00IJ-fok Celsius hőnrérsélclete
lcet is pontosan tuilunk mérni
Leona,rdo óta tehát sokat fejlődött a, hő
mér sékletmérés technikája A mindemwvi életnek és tu,dományos /cu,tatás.nak egyavánt nélkülözhetetlen oeszlcöze lett. Mi.na a, technikus, a
'4/-,utat6 tudós, mind az életért lcü.zdő orvos (egyaránt) na,gy érdeklődéssel fmdul Cl hőrnérő felé,
nrely sz<lrniím néha bizta,tdst jelent, néha vedig
sok aggodal= fajtörést okoz .
Dr. KOCZKAS GYULA
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''()sszesen hanninchár onr voliklinika, arnbulatóés áttekinthető rendszerben 11 '!
r~um és különböző gondozó lett a fasiszta 1t1écsak ismerteti, hanem azokat a jog.sza.bá\~
., !nel barbarizmus áldozatává 976 szanatóriuhelyes 16rtelmezését és calkalmazását meg-világi
1110t és 656 munkásüdii.lőhelyet tettek a földdel '
magyarázatokkal és minden félreértést: elosz
'.egyenlővé, Ifa:_tvan orvosi nrüszer- és gyógyszMDr. Tiborcz Dntal :
tó példákkal lát.ia el, ugyanekkor bemutatja;
yYár semm1sult meg .
előir t nyomtatványok mintáit és azok kitöI családi pótlék kézikönyve"
_-,
Ezek a számok annál is megdöbbentőbbek,
nek részletes leitását is nyujtja.
urert a szinte felbecsülhetetlen érték, a szovjetA 11780/1946., M . E,. számu rendelet a
Könvve megszerkesztésénél az a >eéJkit'"
; ember rubel.ieiből és kopekjeiből épült. Az el
munkavállalók családi pótlékának kérdését az
vezette,
hogy
az
eddigi
nakkönyveivel
szén•
;pusztu,lt intézrnénvek nagy része 2, s·zakszerve1946 . évi október hó 1.. napjától kezdőcföen a
tapasztalatai felhasználásával az összes ncl.'
i;etek tulajdonát képezte
sza~sz0 erve~et:e~~
már hatá!yon kivül helyezett 1938 :XXXVI k
séwk
és
bizonytalanságok
megs~üntetésére · lÍI
L':v<Jlt
120
tönkrement
szanatonum
es 150 u;Iülorendelkezeseitő] teljesen eltérően sziahályozza
kalmas
éskönnyü
táj
éko~ódást• bizto'Sitó sza.!i'
ezek
közül
59
a
Krímben,
32
a Kaukazus''liáz
En.n<;k_ következtében az említett fürvény végremunk4t adion a munkáltatóknak és ez-'iltal'
volt Megemfü.entlő még 46 elpusztitott
h,aJt~sarv~l. kapcsolatban kiadDtt ,,Szakmai Csacsaládi pótlé~'kal (l<-aucsolatos tennivalókat 'lli'é: ' szak'szervezeti üdülőtábor és gyermeküdülő .
ladpenzJtá.n Utmutató" c,. :szakkö·nyv elaivult.
kön11vitse és r Q':VSz,erüsitse
.
A Szovjetunió doigo2'ói előtt óriási feladaAbbó~ a célból, hogy a ·jelenleg hatályos
A több mint ~00 old1 2-J~;s kö:nyv farn1 11··,..•
tok aJinak N emos,ak az. a fela;Iat, hop;v he!yr.e1endelkezesekkel kapcsolatban is r·endelkezésre
áJlifaák az egészsegügyr szolgalatot Az UJ otáMjon egy nlyan szakkönyv, amely minden kér- regénynyomó paniros011. elsö.rangu kivitellíe
rlésre ~iter.!edő hasznos utmutatásokat és gya- már me<>:ielent. Ám péklá.nyouként 40 foririt >év<OS terv .ezen tulnien.ően fokozza az egészségkorlati tanacsokat ad. a családi pótlékra vonat- A megrendelt könyvet a kiadó - más l'endel- .· ';)gyí intézrnények s2'á"1wt. tevékenységét, de .
ami az adott pi]!anatban talán a ]egfontoscabb
!~ozó {s azzal kapcsolatos, mai napig megjelent k0 :és )iiiínvób"n -- 1 megrendelő költségér'l\
utanvet
mellett
küldi
meg.
··
_
meghatárnzza, hogy milyen irán11ban vam
logszabályoka.t „A családi pótlék kézikönyve"
különösen
szükfiéq az eg11szséqügy fejlesztéA
szaklcö1111
ldzrfr
ólan
csak
alulirott
szerz
c. ujabb sz"kkönvvében feldolge1zta a szerző
sére,
A népjóléti minisztérium előzetes felülvfas- nél rendelhető meg: D1· TIBORCZ ANTA:;
rtáTása után dr . Széloely Miklós ,rf:l.lainÚtká:r U1' nénjól'éti miniszteri osztálvtanácsos, Budapes
Dr. Havas irása szükreszabott terjedelme
XI. Bartók Béfa-ut 134 II. 3.,
: ; ellenére kiteried a szovj etsgészségü;ry ös·sz,es' fő
elő.r;;:za11r1.1 111l n1.enielerlÖ ~za-klcönyv frlJJleTi a csa_ Ezen könyvet annál is inkább a legme]eg~~i
ládi ))ót.lékkal és járulékkal kapcsolatos össze!!
kérdéseire. Ismerteti a doloozólc kulturális és
ben ajánl iuk kartársaink figyelmébe mint nél~,
tudn'vaM'!cat és tenniv.aló/c.at; nevezetesen.:·
!,ár sa&lm:i ellátására ir ánrm.ló r endelhezéseket.
l. mt111kavá.llalfü csoportonkén résr,leter,ve külözhe+~tlent - mivel minden munkáltatón:\li'
Ez a :fejezet magában foglal.ia 11 tfüsadalombiz·llri(ry ,..„.~„T „,~~n:~r! ., tositás. tanügy, egészségügy_ a munkástartaléés ezenfelül nrintegy ne(Jy1!·en szemléltető kimu- ,';i legnyilvá11va1óbb érd·ek·e,
könyv birtokruba jusson. melynek seo:itsógéve
kok kiké.pzés·e. a sokgyermekes és egyedülálló
tatásban is összefoglalva ismerteti
anyák, katonacsaládok és rnkkantak segélyezéa) kik esnek betegségi, baleseti., va1'amint a legtökélete;;ebben tehet eleget a fen náHó
se, munkások és tisztviselők kulturális ellátásáörngsé~i
rokkantsági özvegységi és árvasági ctelkezéseknek
ra fordított összegeket. Ez összegei< csak 1,950„
biztositá:si ki't:Efor,ettség alá.
ben 106 milliár· d rubelre r ugnak, nmí o,z 19 40
h) " biztositásr a kötelezett munkavállalók Dr. Havas llndrás :
kiiziil kil<: brtozn>'>K a c;saládi pótlékról szóló
szovjet egészségügv és társílda·
rendielet hatálya alá;
?, részl,,,tesen ismerteti tmriíbhá 3 csa.Iá,"li
lombiztosilás háboru utáni uj ötévf
nótlékra \"aló .iO'i'OSu]tság folliételeit és awk
terve"
io-azolásának mód.iát val&mh1t a jogosultség
Dr Hava.s, a Szovjetunio Orvostudomá1{y~:
érv"énvesitésérP vonatkozó e1'iárási sz::'1h.álvok}tt ~
R. ismeiteti ::i.zután a já1ulék ös·sze-géne'k Akadémiájának magántanára, a tüdővész ell~ni
me.P"áll"n1ására ~s fi'zetésér·e vona.tkozó rende1 - harc egyik kitünősége, rövid, de igen tartalm~~.:
füzetben ismer te ti a ,szov.i et eg'észségügy uj öt..•·
ke.zésekef:
4 V'é!!'ül bemutatja a vállalati :rnunkásnvil- éves t?rvH Hogv mit jelent ez az uj tel'V -";
v,;ntartásnek azt !a rendszerét. amellyel a mv,n- méretben, feladatban. erőfesz.itésben - azt. a,
.....
Mltató a Teakiinnyebben é.< a 7,emneanrmatatób- füzet következő adatai világitják meg:
A bombázás és ágyuzás következtében ré,~~;
7,an tud elerrnt fe..,ni a családli nóUéklml kaiJc.rnben vag-v egészben elpusztult ki/.enc orvosi fő:,
latos beirilenté'i kötelezettséqének
A szakkönyvben a biatáJyos re1~delkezéseket iskola. A lerombolt kórházak száma kilencezé'(.
összefüggő

„n

fi.
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évben ugyanezen célra forditott öszeg több
mint két és félszeresének felel meg Ebben az
óriási összegben hatalmas helyet foglal el az
egészségvédelem. A Szovjet egészségvédBlem
méreteit és fej\.ödését mutatja a következő táblázat:
Tá1r sa&lombiztositásra a Szovjetunió
1927-ben
800 millió rubelt forditott
Az L ötéves tervben 10 milliárd 400 millió
A 2. ötéves tervben 32 milliárd 500 millió
A háboru utáni „ 62 milliárd 300 millió
rubelt fordit..
AkéiVetkező fejezet a voliklínikák, wnbulatóriumok, gondozók. falusi rendelők kérdésével
foglalkozik Rés·zletesen ismerteti a k6rházak, '
szanat-Oriumck, gYóg)"helyek és üdülők óriásÍ!
hálózatának fejlődé&ét és tervbe vett óüási kiszélesité'sét.
Rendkívül érdekes az a fejezet, mely a
sokgyerinekos, egyedülálló, terhes stb.. anyá~
' ól va'la.mlnt a gyermekekr öl való gondoskodas
ad~tait ismerteti továbbá a 1 oklwntak. nyugdíjasok és s•egélyczettek ellátását biztosító rendszabályokat
Külön fejezet foglalkozik &z orvosok és
egészségüg'!)'i, személyzet kiliJépzésének grandiózus tervével. A terv szerint 1950-ben két?nillvóra emelkedik az egészségügy terén dolgozók
( o!'Vosok. gyógyszerészek. felcserek, ápo1 6aők
szülésznők stb) száma_ Ebből orvos 240 000.
A terv ·nagy_ nehéz. sokat követel -- üja
rlr . Hcwas, de-bizonvos. hO!gy - mint minden
téren _ itt is végrehajtják A szerény külsejü
és terjedelmes füzet igen hasznos, igen értékes
munka .

.•n
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,,a családi pótlék kézikönyve''

h~o.fnatéko..san ~eef,,,iuunk

m.ifiden
eeO.f.ieetO.t, lt-o.g,v- 1,.,,1.teaeék(l,i,kat
&ü.cg-0..s.en cende'Ztzék, l'f.elt.o.g.~ (1, ea.f"'
kü.edúéf>en eauac tU.t(.o.h eU.

megjelent. 11 szakkönyv kizárólag csak a szerzönél : Ur. Tiborcz llntal
népjóléti min osztálytanácsos, Budapest, Xl„ Bartók Béla-ut 134. II. 3.
rendalhetö meg példányonként 40 forintért. Vidékre is portómentesen küldi.
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bünbánatot, és cl sem tudo1n képzelni, hogy ludn· "
ezt a becsületemen esett csorbát kiköszörülni..

„·- Azért azt a szegény né1nbert ne bántisát k_f,
0

A. ,,6r,g.aca.s:'' f!-e<tiku.s:
Kevés nagJobb tréfacsinálót ismertem 1nínt Hatvani,
Jóska barátom Gyakornoki és egyetemi éveink alatt
együtt laktunl{. Ebből az időbó1 sok kacagtató történetet tudnék eln1esélni Vele kapcsolatban, de ezek szinte
mind eltörpülnek an1ellett-, amit akkor produkált, mikor kisfiam születése után, rninti keresztapa, meglátogatott bennünket
Az esti lonattal érkezett n1eg Átwtazta. az egéSz
napot\, ugy hogy vacsora után hamarosan itlvást inditványoztuok.
-Hálószobánkkal szomszédos szobában vetettünk
Nelii ágyat.., Mi, felesége1nmel, jóideig a gyerek csititgatásáva.I voltunk elfoglalva, s Rztán szép csendesen
levetkőztünk, nehog~· zavarjuk lármánkkal fáradt barát1oma.t, Hanem egyszerre csak arra leszünk figyeln1esek, hogy Jóska barátom a szon1széd szobában egyen_
Ietesen sftál fel-afá Gondoltam, talán a hosszu utaZás
alatt 1neggémberedtek tag,i;:ii. az·é.rt tornázti.atja lábait
De csak ne1n akart szün'ni lépteinek zaja„ Csendes lakásban csak ugy visszhangzott, mint a.z őrségen lévő
katona bakkancssarl\ának hangja„ Megkérdem ésendben
felesége1n: „OdakésZitettél mindent! rendesen?" Aztán
az ajtón át-szóltam: „Jóskám! hiányzik talán valanli,?'"
~- „Ne111! l{öszönöm, semmi! l\{aradjat-0k csak." s
folytatja tovább üte1nes sétáját, nüritha az lenne a rögeszméje, hogy lábon fülti az éjszakát.
Egyideig csak hallg<iitam, vé.gül megsokaltam a
dolgot. Bosszankodtam szörnyen, hogy pont régi cimhorá1nn1al esik meg házamnál ilyesmi„ Mert nyilván-·
való, hogy bántja valami,. Csak ugy kedvtelésből bizo_
nyosan nem icsinál ilyesmit„ 'óvatosan 1negnyitotta1n az
ajtótf: ,,.Jósl\ám - kérdeztem aggódva mondd, mi
bajod van?" ,No de, ha mondom, hogy sem1ni. «
-- Eddigre már a feleségem· is pongyolát kap n1agára,
s ő is odaáll a hátam 1nögé: „Nézz.e Jóska, sajnálom,
hogy nem tudtuk kedvére ellátni, dt>- végtére is, mondja
rueg, rni bálit.ja, Talán csa.\ tudunk segite.ni a ba.jon?
Nem elég kényelmes az ágya? Vagy több párnát sze_
ret? Vagy paplan helyett inkább valan1i nyári ta){arót?"
Jóska csak hallgat. És olyan alázatosan, olyan bünhánó arccal néz ránk, mint egy kisdiák, ki rossz bizonyitvánnyal a lcezében áll szigoru apja cl.Ott. S aztán
pár pi.llanatnJi hatásos cselld Uit.án széles szinészi taglejtéssel ágyára mutat Némán közeledünk fekhelyéhez
egJszerre esak feleségent felsikolt': -,Egek! Mi történt
itt?!", de n1aga1n is felszisszenek, ho'gy közelebb ~épeh:
_t\. párnán, a visszahajtott paplanlepedőn, szinte hem.
zse~gnek a poloskák , • •
l\{egdöbbenve nézünk egyn1áSra feleségen1mel. Po_
loska? Nálunk? Vidéken? Hát ki hallott már ilyet'?
l)e egJ- szerre feleségem a homlok3.ra csap: ,,l\legvan!
Ép tegnap Iépet!t be a leány„ Ugye mondtam neked.
hogy nekem nem kell pesti lány„ Biztos, hogy az hozta
rnagával. De ki is vágom ugy, hogy egész Pestig röpül!
Ilyen szegj·ent! Az én lakásomban! :ts pont most."
EgJ'i~ejig én is az ágyat nézem n1egkövülten, aztán
Jóska felé fordulok, aki még mindig szótlanul áll a
há!unk mögöt~„ J\/fosf n1ár az én tekintetem tükrözi a

töri .m,eg iégül is a Jdnos csendet óvatosan odajön·
is az ág.} hoz, zsebéhó1 elővesz egy gyufásdobozt, s ·S
pen, egyenként beleszedi a polo~kál{at. -- nEzek ·(S
olyan müpoloskák Csak élvezni akaríam egy kicsit:·~,
nos za"farot-0Irat.. Nézzétek csak, van itt ké.t Szép .1~'.
gyecske is. Ha valahol vendégeskedés közben töJ_füt~.
káposztát tálalnak, ezzel ren1ekelek. Nem is .hiszif~
hogy örül a háziasszon.y, mikor észreveszi! hogy mm:·
denki jóiziien falatozik, csali én Ulök ka:r·bateftt kezekk6i
a teli tányér· előtt. Ott is előbb huzódozom, hogy neitt~
nem, nagyon izletes, csak hát én egy kicsit finyás te'i:mészetü vagyok, de csak egyenek nyugodtan, ne tör'"„<
jenek velem, nem akarom én senki é,t!vágyát elve
Persze annál inkább unszolnal{, hogy bökjem már-kÜ·
mi bajom; végül is di.adalmasa.n villáI·a szurom eZt ~
két édes legyecsl{ét. Igaz, hogy csak pan1UJtból, 111 ,~g'!,
gyöngyből van. de azért megteszi _a hatást.
Egy_két"I
hölgyvendég n1indig öklendezve célozza mei;r a fürdö..:''.

szobát , " "

F AJANKó:;;

Tallózás régi la11okban
Nyilt tér

S egédtár saimhoz .r
Azt hisz'em mindannyian olvastátok
„Magyarországi Gyógycszerész Egylet" elnök•.
sége" által szétküldött kamarai tervezetet. Q
vastátok, nos és mit s,zóltok hozzá? Megn
vássaI fogadtátok? Nem hiszem, Én a legn'
gyobb mértékben sérelmesnek tartom. Miért
Ime megmagyarázom:
'
Amily szép és magasztos a kamarai ren szer eszméje s a mennyire elkerülhetetlen"
szük,séges megwalós,itása; ép oly igazságtalan
ter'Vezet fi . és 12 . 1§-a, mely a segédek ellen i "
nyul Mi is a 7-ik és 12-ik '§? „Minden gyógy·
szertárlulajdonos, bérlő, gyakorló ok] gyógy~
szerész és a szaksajtó okl gyógyszerés21ei tairtoz.
nak a területükön létező gyógyszerészi kanna~
tagjává lenni." É'S a 12 §. 5, pontja? „A kö'
gyülésen minden kamarai tag részt vehet, fel
szólalhat és indítványt tehet, de szavazálsi '
választási ,ioga csak a gyógyszertártulwjdbn
soknak bérlőknek és kezelőknek van és
ezek választhatók" Ej! Ej ! Hát minket hülyék;
nek tartanak? Hát az itélőképesség csak a pa;
tikánál kezdődik? Csak a vagyon kvalifikái .·
lasztoi jogosultságra? A tudás, az egyetem
képesités, az semmi? Nagyszerü! Kötelesek le,
gyünk rendes tagjává lenni egy olyan egyes.ü
letnek, amely kamarai cégér alatt csak egy iII}
<kkszövetkezetet képez, amennyiben az anya
giakkal n0m rendelkezők fölött kezükben a .l
talom: a szavazás joga., Nem rossz. Ugya
van-e ép eszü ember, aki ne találná ki. h
mindez c·.sak azért van igy, n1ert a központ
több az okleveles gyakorló gyógyszerész-seg
'mint a patikatu'la,jdonos kik j6lnek a leszav.
zás esélyeitől (!)

„. Ezért swretné az igazgatóság a 1?

§ 5.
ezt a méltánytalanságot, a nagygyüléf.
elfogadtatm.
Segéd társaim! A kamarai tervezet eme
;~yetlen ~zaka~za, a magyar, gyógy~ze1észse1""
Yai kar önerzetenek arculcsapasa, amit nem tur!lietünk eL
.
e> . Tiltakoznunk kell a tervezet ezen szakasza
. en, melyet a segédi kar minde'Il tagjának felor adással kell visszautasítani.
S ha e tervezet egykor a miniszterhez ke„
; , ott kérjük a rendes kamarai tagokat megtő teljes egyenjaguságot; amit a tervezet
i formája megtagad tőlünk
A teendő lépések megbe,szélése céljá,ból a
közelebb rendezendő társasvacsorára jöjjet"'k
minél számowbban.
Budapest, 1898 ápr il 25.
Baráti 'üdvözléssel
Szü.c:• J{á1'oly,.
JGyógyszerészi Hetilap)
~ 0ntját,

']ogreform-vita 1889-ben
Határozott kifej,ezést talál ugyanis a 131.
!-ban az elv, hogy a jogcraitvá,ny az iUetőnek
személyéhez van kötve és mint ilyen, sem nem
örökölhető sem el nem adható . Az által pedig,
hügy meg 'van határol'lva, miszerint csak \ér,vé,nyes okle';éllel büó, teh.át kellöl~g képesit<;~t
. ógY.szereszrn . mm1szten engedellyel rnhaz·
1ató át a •személyes jogosítvány, mely eljárás
áz átvevőt mintegy uj személyes jogositvánnyal
látja el, teljes,en fenn van ta1tva nemosak a
i;l;.;m~--..-.-..-..

.Jta nefd,rz,ke.s-eh fn.ehfliek

"' dr>etJo.k,
ne t.s:üg.9edi, g.r,Frdati Q,cCCh
k<>g.11 ttti ier,et 1 év eeO.tt !
lfJ'I ,s:r,lt,a. nefM, e&-tott kif.t>.sztá.st, cr,ttt6r,eá.s:t neked kete
ujfáéf!-iteni.
B„ett„g.a.n ieáeeaefu,kI J11,(4.(f U nÚ -·
nak éf!-itii nk !
felügyelői, de e]le:nőr21ési joga is az állaamak,
mely mellett teljesen ki van zárva a lehetősége
a2lon visszaél&snek, hogy a gyógwszertá,r nem
szakértő és nem jogosított kezére kerülhessen;
és megszünjék állami en,gedély folytán felálli-·
tott közegészségügyi intézet lenni ,
Hed;er Lajos,
(Gyógy.sz . Hetilap, 1889 . X., 9 ..)

Gyógyszerészsegédek !betegápoló egylele
Jelentés a bpesti gyógyszmészs.egédek betegápoló egyletének 1884. feruá1 17-én tartott
közgiyülésérőJ és az 1883-ik évbeni müködéséről: Az egylet tőkéje: 21162 forint..
(Gyógysz,. Hetilap, 1884 III 3J

............„ ...........................
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Értesítjük i. t- Kartárs Urakat, hogy a

KOPROL
hashajtó készitményt, ujból
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Koprol csokolédés hashait6 feltétlenül eredményes.

1
Dr. WIMDER gyógyszer és tápszergyár rt.Postaliók 7.
1
Forga'omba hozza;
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:' t rt utóda (Budapest, V, Zoltán-utca 12,,)
Wenk
khez hatósági biztosként kirendelt Tamrásy - qig-et.

A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szak„
szervezetének alapszabályai
e) a központi vez,etőség és a felügyelőbi
zottság tagjainak megválasi:!ltása;
d) a költségvetés és zárszámadás letárgyalása, a központi vezetőség és a feli.\gyelőbizotL
Eág részére a íj lmemvény megadása és áJtalában a vagyoni ké1dések végiső fökon való intéz-ése;
(
e) a központi vezetőség: hatáskörét meghaladó fonl.O'sabb jogügyietek és különösen a
szakszer vezeti vagyon állagát érintő j ogügyleb k eihatározása és jóvá!hagyása;
f) a köz1po11ti v:ezetőség megfellebbezett
határozatainak felülbírálása;
fJ) a tagok indítványainak tárgyalása ;
h) az alapsza;bályoik módositása;
i) folosztá;s és ez esetben a vagyon hovaför ditása fel[ _~t való határozathozatal;
k) más •ZN vekkel való eg'.rnsülés (fuzió)
elhatározása,
J 5, ii, A közgyülés határomtképes, ha az
összes választott küldött€iknek legalább egyhar madr é:sz,e 51elen van, Alapszabálymódositás,
i11ás szer vez,Bttel való egye1sülés, vagy feloszlás
esetén a határozatképességhez a választott kül·
döttek lega!á;bb kétharmadának jelenléte s7Jüksége1s A feloszlásról szóló határnzat ér1vényességéhez a j elenrévő kü1di:ittek háromnegyedré
8'Zének hozzáJ:á;rulása szükségies,
A halározairké1Yesség hiánya '11'JJkiJt m1cg
nem tartott közgyülés határnapjától számított
80 napun belül ugyanazon tárgysorozattal uj
közgyülés hívandó egybe, aa:nely a megjelentek
számár a való tekintet nélkül határoz;atképes
, A közgyfüés 1°!é t'eijesZJtendő indítványok
legkésőbb a közgyülés előtt ll!éit héttel nyujtandók be a központi vezetőséghez, Kivételes esetben a központi vr'letőség határozata alapján
később benyujlott inditviá,uydk is felvehetők a
közgyülés napirendjé1ie.
A közgyülésen az igazolt ilrüklötteknek, VI.'·
]amint a kö2Jgyülésen hivJ>talból helY1otfog;la;1ó
tagü'knak tanácskozási és sZlalVazati joguk van,
Ez utóbbiak azonban kömetlen :IJelelősségüket
érintő kérdé.ekben nem szaivazhatnak
A közgyülés határozafait, ,amennyiben az
alapszivbályok másMp Iljjlll intézkednek, egyszerü szótöbbséggiel hozza, Szavazategyenlfüég
es>Btén az elnök szava dönt Választásoknál, továbbá az elnök kivánságára, vagy ha azt husz
hüldött irásban kéri, a •sZJavazás titkos.
A közgyülést az elnök vezeti, A közgyülé:sr cl a jegyző wszi fol a jegyzőkönyvet, melyet
az elnökkel együtt aláiitr és amelyet az elnök által a közzgyülés megnyitáisakor kijelölt wét közgyülési tag hitelesit,
A jegyzőkönyvhöz a jielenvolt küldöttelO
névsm át csatolni kell,
Bl Az elnölcség
16. § Az elnök, alelnök, főtitkár és hPlyettesei, valamint a központi vezetőség11ek
a'apszabálysze1 ü liszi:sé~-ket betöltő tagjai ké-

zső gyóg;ysz,erészt, a ;Rex

pezik az elnökséget, melynek hatáskörébe tar:"
tozik a központi v:ezetőség döntés'e alá tartozó','
ügyek előkészi,téSj) és utólagos bejelentés me}';
lett dönteni azokban a <>"Ürgi)s ügyekben, mec:,
lyek egyébként a központi vezetőség hatáskö'
rébe tartoznak. ,
,
Az dnökség a szükséghez képest, lehet&,
leg hetenként egyszer, ülésezik és határozatké1
pességéhez legalább öt tagjának jelenléte szük
séges

a

zditá.sa

tt -

HIREK

Halálozás, K .o p á e s y Sándor, az Andxássy~;
uti Nádo1 -g,~·Ógyszertár tulajdonosa, hosszas betegség:
után f hó 1'3-án elhunyt, Te111etéséu a fÖ\'1árosi kartái·.;_::
sak tf'.stületiJeg vonultak fel..
:/:
Korunk egyiik 1egnag~obb biokémülrus·a, Sir Frede~,~,
1·ick Hopldns Gowiand, 1904 óta ca1ub1idgei eg~etemi,
taná1, 86 éve.~; korábain m-t1ghalt. Az e!11bc1l·ség neki lkö ...,
sziinhlti a ,dtaminok felfedezését, ő !bukkant r:á kisér·- ·
Jelei során az álllati zsiiban .o11yan anyagra, a1uelyet Vl'."_, _ ,
tan1in A-na;k neveze~,t el 1929-ben Hopkins Nűibel-dija.f ,
nyert. 1930-iól 1935-'ig az. ~ngol Roya;l' S,ociety elnöke'·~;
\ oilt.

MINISZTERI BIZTOSI FELMENTÉSEKO''
A ker e:skedelem- és szövetkezetügyi miniszter
népjóléti miniszterrel egyetértve, az 5500/1945,
M E. sziimu rendelet L §-ának (1) bekezdése+
nlapján a Török-Labor gyógyárunagykeresk~·„
dés és vegyészeti gyár rt.. (Budapest, VI, K;r ály-utca 12 ) céghez hatósági biztosJrent Un- ••
rnndelt Pintér János gyógyszerészt, a Thai!- •.
mayer és Seitz rt, (Budapest, V,, Zrinyi-utca
8,) céghez hatósági biztosként kirendelt Le~-,
uycl László gyógyszerészt, a Kochmeister Frr",
gyes Utódai (Budapest, V,,, Gróf Klebelsbergutca 8,) céghez hatósági biztosként kirendelt t'
Ge1 ö Miklós .gyógyszerészt, a Medicina gyó!{Y,- ,
árunagy kereskedés Kft. (Budapest, VI, HaJOo- •
utca 32 ) és a Vályi Viktor gyógyárunagyke' ,,
reskedő (Budapest, VIII, Rökk Szilárd-u 19.l;
cégekhez hatósági biztosként kirendelt dr.,.,
Blanc Béla gyógyszerészt, a dr, Bayer és Tár~',;
gyógyszervegyés2'sti gyár (Budap2st, I]C., Hogyes Endre-utca 17,), a Medrchemra gyogyszer-,
készitmények gyára (Budapest, X., Hölgy-utc'>,
14, ), a Salvator gyógyszermüvek, VIII, B:ir~S$/
tér 9,) és a Theriaka gyógyszervegyéSzetr v:íl'. '

a;'

terén

szerzett érdiemeik elisnierése

felmentette (23 760/1947 K Sz, M,

)

'

A NÉP JÓLÉTI MINISZTEiR május 23-áill
kihallgatáson fogadta „A Gyógyszerész" szer-.
kesztöjét A kihallgatás egyetlen célja azt
volt, hogy valamit megtudjunk és tájrékaztas,''
suk kaitársainkat a kész,ülő gyógys2le1tári jog<'
reformról Amit értesülésünkből pillanatnyilag:;
a szakma tudomására hozhatunk, szerkesztőt\
üzeneteink élén megtalálhatják. Egyetlen szó-''
val sem akarunk többet mondani, mint ameny,':_
nyit ennek a sorsdöntően nagy ügynek az érde-:
kében szükségesnek tartunk

gyógysze1vegy'ész.e-

uyár gyógyá,rukereskedelmi rt. (Budapest, V.
'dolf-tér L) és ,a Spergely Béla és Spergely
á,né gyógyszervegyészeti Jabcratórium (Buest, XIY, Stefánra-ut 25 ) cégehez hatóSági
osként kirendelt Márkus Dezső gyógyszfr
t a Simonyi Pál gyógyárunagyker eskedő
ucÍapest, VI ,., Jókai-tér 3,), Ku·bicsek S.ándor
ógyárunagykernskedő (Budapest, VI, Nagye.ző-utca 52.) és .a dr Bálh1t István veg:i{i 'és
,ógyárn.lliJSYkereskedő
(Bda,pest, V„ Aulich4-6,,) hatósági biztosként kirendelt SzemJenő gyógysz€részt 1n·egbizatá1suk alól ors,ág gyógyá,ruellátása biztositrisának elő

ARATÁSI üNNEPÉLY Multkori számunk, :hírt adtunk már róla, hogy junius 2s~án
a városligeti Gundel hátsó ker thelyiségészakszervezetünk uj székházának fe!épité1•e

e'p

~· műsoros,

táncos,

.a r a t á

.3

i

ü Il-

é l y t

reüdezünk Most közölhetjük,
gy a körülbeli.li ezer személyt befogadó helyi, t azóta lekötöttük és folytatólagosan mint megteszünk a szociális e,élt szolgáló ünnesikerének biztositására Legközeiebbi szánkban már •a ponto:s müsort is ismertetjük
k magukévá 1teszik szakszervezetünk és ál·
ában a szakszervezetek célkitü2'2.seit, azok
'jenek és segitsenek az est előké;szitésében
ik hittel küzdenek a demokrácia megerő«ö
éért, .azok: ·eljön11·ek, hogy sz.aksze1 y..;;;zetünk
j székháza mielőbb hirdethesse a munkásság,

s munka ör-OkkévalóságáL
AZ ALOSZTÁLY TAGGYULÉSE,, 8zakrvezetünk gyógyszerész smkosztáJyának al-1ya junius elsején, vasárnap d, e 10 óra~aggyülést tart Ez alkalommal me11:tá!lják a segédmunkások legsürgetőbb kerdeselt. Tekintettel arra, hogy ezek a problémák
mindnyájunkat ér·dekelnek és ér intenek, legyünk ott minél többen Nzöljunk hozzá az
ügyilkhöz és hogyünk segitségükr 2 panaszaik
orvoslásában
sz
f\.iegalalcult a szakszervezeti csoport F. hó 21-éin
egaJakult a .Szoc. Dt>m. Párt GyógyszeTész CsüpoJ íjállak szakszervezeti csopo1tjn
A
nagyszá1nu gs·ül és
'tl,en előadója Gallai Lajos m.en1zetgyüléisi kép\ ÍJselő
árs volt A gyülé1>Jt sz·éleskö1ü sza:kniai \'ita követte~
jd a 1 endf's heti sze1ninár:i111n kö' etkezett
l\f„
1

Gyakornoktartási engedélyek. A 1 ail_:J\ás- é.s közoktaR.
nii'niszter a népjóléti ·mini::o.zte1rel egyeté1tve ,az
etemi gyógyszerés:.dképziésröl szóló 32. 900 /1940 v„
111 számu 1 endelei 6. §-a é:s a gyógysze1észigyakorR
ki gyak~r.1at sznbál',~ ozásáról szóló D.13.0/194:3. V K.
:-sz 1á~u 1{"n1elet: 3 §-a alapján az alább felsorolt
· g~ sz.=i1 iárvoezetőI;:::t gyóg) szerészgyakornok tartására
·ogositotta:
Széll ]lona. ,.St:atisztika'' g56gyszertár, Budapest.
' 11a1git„kör~t 54
'·g~i

Béla. ,,Szent Katalin"

gyóg:ysz-ertár Sz-OJ-

Forgó Gálbor, ,,Oroszllán" gyógyszert.á1, Ka~ca.g,
U g.ri István, „Remény" gyógyszertár. SZeged. Tiszia
LaJos·-körut 20 ·

A GYóGYSZERÉSZ SZÖVETKEZET közgyülés,ét el kellett halaszltani aug-usztus 1-e
utáma„ Az elhalasztás cka, a Szövetkezelügyi
miniszter közben kiaddtt rendelete, amely az
uj szövetkezetek létesitését 1947. julius s;-ig
nem engedélyezi,, A közgyülés idejéig a reszvényjegyzést!k folynak, ugyanugy az előkészítő
munkálatok is, i\l[jnt már megirtuk, 11z é1deklődés változatlanul nagy a szövetkezeti eszme
mellett Hisszük, hogy szemben a mult szöve>tkezeti élettel, egy komoly s valójában a közösség céljait szolgáló, tiszJta intézményt tudunk
megteremteni
M,
A Hlitter ·és Lever

hnglini

an-yiavrá1lra:l1aiánaik,

az

Urn1eve1 · J{.t -nak több ·megbizottja ér!kezett Budapestre„
ahol ip::ucilkkek v~i.sárlásárál folytaúnak tárgyalásl.. Budapest1e érkezett :iz Unile\el' konszeru egyik afrikai
érdekeltségének \ E·zetője is. akl élszalkaiftikiai kivitelre
alkalmas· cikkeket keres
(P T )

PÁLYÁZATI FELHIVÁSUNK eddig azért
noo1 mozgatta lllleg a szakma széles rétegeit,
mert sokan tévesen értelmezték Igen solmn azt
hitték és hiszik még ma is, "hogy ene a pály~,
zatunkra csak egyetemi hallgatók, főként pedrg
ifju di•sszertánsok nyujthatják, b~ t:inul_many.~r
kat. Nyilván •ez az oka az edldrgr res~vet~enseg
nek. Éppen ezért pály1á~atunk határidei:t~, de
most már véglegessn, szeptember ezse1eben
szabjuk meg. Nyomatékosan felhivjuk azoTuban
az egész szakmát, a niagyar gyógyszerésztudo:
rnány minden ·munkását, a tára mellett dolgo'Zo
kartársakat, a,z, egy;etemi ifjnságot, hogJ'. k~vé-,
tel nélküJ mindenki iészt vehet ezen a palyaza'lon, Szüwonalat, tudományü'Jl VNSenyt akarunk Néhány olyan megjutalmazandó mun.ká,t
várunk amire világviszonylatban is büszke
lehet a' magyar gyógyszer észtudomány
Hiba.javítás,. Királyi Mildós !{o:má1 omból nrról é1.tesit bennünJ:;iet, hogYi lapunlk f évi 3„ :s~ámán'lk g,~ o~da
l:án az opodeld:ok eJőir.ásánál nyi'1Jván ü~vedeSlbol a
ICOH és NAOH-hól 58 gr, il'le't\e 38 gi '.helye~i a
tizedrésze veend(1.

s~~k-uretői

üee,neteú

VÉGRE JELENTHETJÜK, hogy a ma
gyar gyópyszerészet kö1üli ,n~gy ~izonytal_!hn
sá,g rövidesen véget ér Nehan'!j heten ,b·e!':'l, °:
szalcmai érdekeltségek megkapJak a Nep70/,éti
Minisztériuni külolgozott favaslatá.t, illetve re1,rdelet",tervezetét, Illetékes helyről nyert érte~u~
lésünk szerint ehhez a készülő gyógyszeres~r
jogrefornihoz egy fe'.ül?ől •egybeluiv,ott an;ce,t
kereUb'8n a szakma, minden ,,rdekeltsege ho.z,aszól, Ne1n bizonyos rnég, de valószin;ür;ek kds.zík, hogy emia~t a jogkiirás?kat nehá.n?f lwrmwa esetleg megint el fomak halasztani

320
Többeknek: A gyógyszerlá1i üzB;iúdö!ben, jelen esetbe_n ie~gffi 8-tóU délután '4-1g isenuniféle pót<li,j nein szánui~~~ fel, Az ügyelietes gyógysz.ertár d„ u„ 4-tŐl este
9 ~u-ra~: lü_% felárat, este 9 órától 1 egga1 7 _1g 25
s:az_a:l-ék fela1at szá1nithat. Kézi eladásnál a 1Jékebeli 5.Q
f1lL ( áúszámitva ma 1. 66 frt ) fels:zknitható„
. t

~· . J,. B_~ja.

J elentkezz_en iváshan

s~aikszervezetünk

~ éz.ob1zottsagánál, Iké1j~,, hogy a 'már jelentkezők közé
Ont :i.s vegyék fe]
(M.)
Dr. L. J„ Az emilitett kérdésben rte$ék az.- iillető

; 1 t' "l ( .
.
ma
ga\ISe e ero poUtikai etc..) r-éSzletes leirást adni„ (M.,)
'.föhhelrnek, Á:filland6an kapju!k az érte$i(béseket és
soJrszor
tiltaík:ozásokat a m,eg nnn
'. dig h,e_
„
„- l'felháborodó
-"
.
1'Y111ron ~\ o_,_n~yilas-faseista gyógy1szerészek miatt
MegeitJuk a felháborodásdIDat, de ismé:tielten csak
arra utalunk1 1amit -már oly so:ksz<>I hangoztatÍunk ho
egy
. d·'·'
, gy
, . sze1_ mm
ö.lUl"e .sor k-e1ül! Az, !hogy az eddigi igaz01ló
b1zott:swgok adatok és' !!Jizonyitlélrol;:: hiján felmentett~
val'ak,1~, nem jelen(:.i azt, h-0.gy ujabb lbejel~ntés után ne
v;gyek u,jra elő annak az ügy:ét, aki k'1cs1uszott a rszüron„

1:j

ki:várul.atjuk öntől hogs olya11 szaikl:a.pba Í1.
e]
lJ
., .
.
,JOll
;;: sze enli 1rany1tását elhibázottl'lak tart·
,..
Ja. ' (sz.
G, L, N e::n. olyan veszélJ es a helyzet amiÍ . - ,
látod
' ' --t meg
, a kat,aszteri raings-oroláE·
'
Ye·
·
" Az.er
.. . . d.,
: :. sem
f ell e'tl:nul
mln Jal t patikát Akadhai:pak más kö .
nyek is . . , _Ne vádaskodjunk fölöslegesen egym.
len. Azzal meg nem kerülsz ie]őbbre hogy rmást - .
helyez-nek És nem í:s egyes emberek~ől van
. szo, - hIll.
az egész szakmáról
' . -."---'
·
(sz.)'
, K. J,. Gyula,. Levelét mint. ,,fából vaskarikát" ., t'
tekes l~:lyr~ jut~~t.t~k, ugya1~~or eljárlunk a G. -R.~
is EgJ„ebkent r ov1nesen legahs amydopi:rln [esz·
--,
olcs-óbb áron„
• so

H. SZÁM

BUl>A~ST, 1947. jUMIUS 16

11. tvroLy AM

H

, ,_ Ná.~a:d_y János, Korond, Románia. Fe1adot~ hír'/
tes-et kozlesre ne~ talál jurk céJisze:rünek ezzel f 1 · 1·
k'iad'as t (j1 is meutes-i tj!Ük„ A lapot c'1.méi·'·e u'ltnak eindi
es

tuk

1

Á

MA.&Yli MiAG<ÁM.ilKilMAJOfiÁK SZAllA.0 SZAKSZUlVEi'.ETE

'GYÓSY'SZERÉSZ
Ballag az ifjuság Junius 4_én d u 6 óraJr' ::--·
E"~'et
,
,
-. Intézetben a ha]Jjgat&k or_
e.,- cm1. GxJ ogyszeres-z.eti
e]
csuznak a:zi AJ1'm a Matertől.. Felkér1'ük g •
·
k
• . .,
.
Yllgysz
artarsak8jL--_ hog:y mennél nagyobb sz·á.'llban j~ll_:i.n"e'
n1eg fiatal ikartá1 saink ,,ballagásán"
J

SZAKOSZTÁLYlNAK

HIVATALOS

LAPJA

1

.Az
igazoló ren"del:et l'lövidesen niapvilágo~ ílát és
n h1züttsaigok
meg!illezdik működésüket
.
'
" A. Vl'd'k
B en mPg·
bu.Jt n~-ilasok és has'onl'ók_ el-ő'hb-utóibb sor1a kerülnek
... G~~du~ van an~nden olyan g,yógyszerrész:re, akik .el-·
ki~-vet~ 1 e'k mmdlazokat a :nié[Jel1.enes cselekedeteket a ·
m1att :felelő::.·séggel ta1 tozna:k.
' nn
Addig is több szerénységet !kiérün-k, ne legyenek: egy-.
sz,er1-e, .oly hangos
de m okr a lák1 mert ez a szerep 1osz-.
szu1
""rube1·ek
el 18'
· hl
· ne·ík ial.1 nekik és' ha
, ta;nilr(ato:S·
'.t'
'
"'
· szik
k:iJ . az ut-o15!Ó -~dől~ben oly sokszor megjátszott , demokratikus szierepuket", (UÚ. az 31larc alatt :Delismer' 'ük' •
"
. . .
.J
az
1'"4"
;J ~--es ~gazi arculatukat..
~~l,y.ám'.k szennrye el kell, hogy rtünd1ön a iköZiéiJe-tlből
ezt
kovetell
"'!d 1
,'
... „
.
..iaz uj ti,sztu!ltabb 1evego", de peJ.l-aegyena
J·ovore ~s, lbuntetlenül többé na--n lehet azi orsz1áigot \égpusz-tu]1asba dönterú
(M )
1

?

Gy„ Nyhegyháza:
küldje (CimünJkre

Kérdéseit

lsmé-Wlje
·

meg, s

.... ~·- J; ~~vermes:

Kissé elkésve u.gyan, de most kJö,_
H.anrtos ka1tá1sullk részletes tudomanyos leirását a Tan.nln alb„ &erat lklészit;é.sé-től,
zo~Jük kiere:.'el'e

dr

1

.... P., N„, A sz,aiksz.ervezet nem egyes emberek, hanem a
erdekeit képvisel'i Egyetlen lépé-a~ .sem teszünk

koz-~·.;~e~.

egy-en1 ugyek'ben Ha nem 'tudniá: a s·z-aiks7.ervezet a
inunkavállalók össze&sége_. Llé~jogosu:ttsága: a mindenkori
munkásság szoc~á:lliis joganmk megyédiése éB életszinvonalá~a1k fQle1nel ése
ön vis·zont majdnem ugy iállitja ibe,
mintha a, szakszervezet csak azié:rt rulakult vo_[na, hogy
n1unkaadokat terme[Jen ki magából Temtés-z-8tes, !h-ogy
a szakszervezet, huJ1ámzik, átalakutl időn.'k.int.
ennek
észr~vétlenül lk;ll l~zajlailla„ Ugy gondoljuk, !hogy mig
az UJ munkaa<l'o egyszerüen kihullilk a s-zakszervezet éle:.béből, !llli váitoz.atlanul Jrüz.dünk tovább a munkiaviáill-ahJ!k
so1 sáért Hogy azután ezek az ruj mun~i:aadűk valóban
tanultak-e :valamit ·szall0:.:zervezeti idejükb•en, az &válik
~- Ez ;mát osztályharc és nem fér bele <egy szerkesztői
UZBnetbe.
(székely)
G. A. 1Bes·Z'é-ljünk őszintén„ ön nincs meg.elégedve 11
lap sze1kesztésével, főként az ié:n „nem világos és lir:ai
Qmlengéssel te'.li cikkeimmel", A birálat ;feltétlenül vitatható Csak az a baj, hogy egye;l,őre 1é'n vagyok a lap
egyik szerkesztője Engem állitottak erre a )ielyre., Lgy
nem rmarad más háti n: le Xe1 1! mondanunk az ön kűlön-·
be·n értékes cikke'1 folylatólr1gos közléséről.. 1'..gi.azán 11en1

---··---

·----------

Appro?ációs kurzus kezdődik junius 2--1án a B
pesti Egy~'1:e,~ü Gyógysze11észeti Inié'zetben (I;X 1 if:I:ő
Endre-ut:-,a 7 ) m:ö·zeteS! jelerntki::z;és U,gJ·allOtt

'fu~k TEJOLT
ismét

kapható

Budapest, „Thököly-ut 28 szóm (gyógytór
l{ét ha~~adé_v·e~ ·-;;ó~;~;~~é~zhallgató~Ő ·a !U~iri, !l{
napokra vidélki patikában kiseg"itést váNal. OLáh Sái
IJj-8'zeged, Népke~tso1 8.
Felvidéken J!évő. igen jó for&ahnu gyógyszert:Já
rnat elcserélném áttelepülővel Cim a kiadóban.
Miskolcon, l<"!gjobb helyen Jievő reáljogu gyógysze_
tár e1adó Érdcli:lődés: Dr. Nagel Edgár űgyvéd, BpeS
!V Eskü-tér 7

ÁIIatgyógJ ásza ti célra. Taekil-i:njelkciót keresünk.
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De

1

11egjelenik ha, onta kétszer
és kiadlóhivatal:
VU. Akácfa.u 45 . !. 2
Telefon: 422-140
Hivatalos ·ó1ák: d„ u 4-6-ig.
Szerkesztőség

Felelős

szerkesztő;

Felelős

ki-adó:

SOMOGYI SANDOJ(
HARANGISANDOR
Telefon: 135--84<1.
Tel•fon: 344-SU.
Szerkesztik:
MARKUS DEZSő
SZÉKELY .JENő
Telefon: 422-14..0
Telefon: 162-S56.
Laptulajdonos:
a M„ Ilf. Sz. Szaksze:rvezet Gyógyszerész szakoszt~· _
Hoffinann József nyomdlja, vfI~ K.azinez-y-Ufc&

A gyógyszerészet jövlje
lrta : DR. MOZSONYI SÁNDOR egyetemi ny. r. tanár
(A 32„900/1940 V.. K M sz. rendelettel kibocsá„
tott ilJ.jrendszerü kiképzési szabályzat előirásai szerint riégy egyeteníi évet végzet\ diplomás gyógyszerészek első csoportja a ·fol)-ó tanév végén hagyja el
az Egyetemet, Az uj diploma-várományosok folyó
évi junius hó 4-én bµcsuztak nagy közönség jelen·
lété.ben a budapesti Egyetemi Gyógyszerészeti Intézetben az Ahna Matertó1„ Ez alkalomn1al Dr
l\.1ozsonyi Sándor· egyetemi ny. r tanár, ,az Egyete1ni Gyógyszerészeti Intéz-elt igazgatója az egész ma.
gyar gyógyszerésztársadalmat érdeklő ~s annak jö.vOjét érintő-iilábbi beszédet tartotta):

*

Az arritás ideje közeledik. Az áldott ma·
: gyar rónákon, ar-anyló buzatenger hulláma.it
· „zengeti a simogato szél,,
Ilyenkor k:iballag a jó. gazd,a a mezőre és
aggóló r·eménységgel szemléli, hogy vajjon ve··
rejtékes munkrija milyen eredményt hoz, nem
veszett-e kárba az a sok-sok fáradság, elemi
csapások, vagy egyéb okok miatt, amit annyi
szeretettel és jóindulattal végzett s kvalitásban
és kvantitásban illli!yen termést már· hat?
··
Mi is ilyen szellemi aratás váróii vagyunk,
különösen mi tanítók,· s::Jellemi magvetők, akik
kosszu időn át szer etette!, buzgósággal igyekei·
tunk megmüvelni az ifiuság lelkének termé„
keny. vagy talán terméketlen, tJ,e mindig jogé·
kony talaját s abba sok fárridsággal vetegettük
tudomány tiszta, ocswnentes magvw1t, hogy
minél értékesebb termést produkálhassunk.
Mi is aggódva szemléljük, vajjon az elhintett mag kiloelt·e, nern pusztitotta-e el azt '' kö„
2ombösség aszálya, vagy a ~laj termé~et'.ervsé·
ge, a ~·ószándékkal szembeni megnentertes ve„
delme?
A gyógyszerészi pá.lya kétségtelenül súlya.s
A régi, klasszikus

~álsággal küzd világsz.erte..

gyógyszerkészitő !tevékenység napról·na.pra weszit jelentőségéből s az uj beálúitottság még
nem alakult ki külföld.ön sem olyképpen, aho·
gyan azt mi gyógyszerészek 1nindannyian köv
érdekü szempontból <s óhajtanánk \és szeretnénk.
De ki fog, mert ki kell alakulni.a.
A külföldi helyzetre vonatkozólag felvilá
gositást kérünk a miénkhez hasonló rnagCl.8
egyetenii gyógyszrészképzést megkívánó Ví)lamok i!letéloes t&nyezői~ől, akiknek válaszát
nagy érdeklődéssel várjuk.
N1álunk ezt a lc:ialaku!ást az szabja tmeg.
milyen a magyar gyógyszerészek 1élniakwrása,
jövőt kialakitá elhatározá készsége lés hogy m,i„
lyen törek:vések, ambiciók huzódnalc meg az ti
lelkükben, vagyis, hogy akarja-e komolyan a
gyógyszerészt'(irsad,alom azt, hogy hivatása,
mint minden müvelt íílli!lmban,' ugy nálunk is,
tudományos 'jellegü legyen, vagy se?
A Magyarországi Gyógyszerész Egylet
187 5. V. 10 . -i közgyülésé:n Jánnay Gusztá,v el·
nöki ~negnyitó beszédében ezt mondotta: „Egy~
letün_k első feladata, szaJ.kmJálnk tudományos fejlődését előmozditani Ez fogimagasztosabb teendője az Egyletnek s mond.iuk ki nyiltan, hogy.:
ha a müvelt országok gyógyszerészei'l)f!l egy
szinvonalon maradni kivánunk, ezirányban még
sok a teendőnk "
Ma, csaknem háromnegyed évszázad. mul·
va, szóról·szó.ra, rf,e még sokkal fokozot' nbb
11iérbékben fenn áll ez a tétel, ·mert az egész
vonalon fásultságga;l, kétségbeejtő nemtö• i; lörnséggel, szán.dAkos tudomány kerüléssel ia lálkozunk.
Mi, a tudománnyal hivatásosan / oglalko·
zók~ rendre megkiséreltünk mindent.
Uj életre keltettük a Magyar Gi;ópyszeré.sz„
tudományi Társaságot, meginditotr•tk wnnak

