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Házigyégyszcrtái engedél;rezése
niszter 165 402/1947 i.szám.ru
Tiszt\iserö:L Lelei-;stgé1)-E·z•é8i
Vlll, Tri:;fo1,_utca 3; sz&.n
házigy5gysze1tár felállitását

A n-é,pjó:·bti :ini·
/endeleté\, 1 az; Ü-$!-át;·os
Alap (OTBA) Bu(h1p2st
alatti
ie:rlcteiőintÉ-·z.<'t lll'll
engedélyeztt\

PALYÁZfj___~l'„ l\ifosi. már véglegss 2n köz,Jljt::,, hogy tudományos pályázatúnk hatau.1e1e:
sz-epten1ber eise.)e. ~zt az idopóntot 11 eü1 á11
módunkban rr1eg!lOS'Si.'.abbitani. D.e l1a-, a sze1 ~
Jtesztőségünkbe
l>e)ui1dött jeligfa pályázacok
, száma szeptemberig nem növekszik, kénytelenek leszünk a pályazatot meddőnek nyilváni,ta.
ni. KiifeJezetten az volt a célunk ugyaiii'a, 'hogy
ene a palyázatia nem csupán a gyógysz21ász1fus-á:got, ha11ei11 1ninden dolgozó gyógy.szer.észt
mozgósitsunk Ezt a szándékunkat a Deé1kez,ett
ai~g fé1tucat pályamü elbirálásával nem érhet.
jük el Ha az utoJsó hónapba:ü fel nem ébred a
szialu11a n1indén \réLegei akko1 nyiltan_,be kell
ismernünk, hogy pályázatunk nem sikerült. És
csak azután döntimk majd ióla, hogy az e Ő
irányzott pályadijakat m1Jyeil tudcmanyos ciélui forditjuk.
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SZ, J-NÉ, IBAFA: Ott a hegyipatak, a föld, á{;'
kenyér bél;:éje, - it·t ez la. forró és nyughatatlan v~rö~:'
Ott, aki szánt-vet, arat-csépel, gJógyit-segit, azt _iii::.' ,·-'
becsülik, - itt m--g az e1nberséget is szinv.allásr_~-,
kény~teritik az emberte!ens-ég mellett.. Ott, li~ /a- szi~~:-
nyujtod valakine!r, szívvel adóznak ér te, --- itt még~:-~;
szeretet.et is 1pÍ·ofit.11_1édegen mérik, _Ott jó -a(

enibaj-

n1ert jónak tereintődött, - itt csak ~kkor és addi~.'f·
n1ig neid magának, -- eg~ énileg haszna van belóle:\

csodálkozzatok, ha :elkeseredésemben megugratotn
K3.tka-gazdátlan labdáját .
,
(s:Z:)_
Lássunk tisztán: S.om(Ob'Yi }{;attá1·San1 i'lyen cini~
c:Lkké1e legközelebbi szalnnal krónikán1bau válaszO:IóÍ{
Hogy -:vBgre valóbam: ti~ztán lás~u:nk.
(SZ:.~
K I.. Bp. XIV„ Figyelje anrna;k idején a megüi~~dett jogok pál,J ázati fe111irását.
(1\.1,)_ ·.

Vidéki gyógyszertár-a-t' bér~A~nlatok::_~il1~~
jeJigé:re ia kiad'Ób-a
__,.._"
Bé1 be~enn~k váa O·Siban1. vagy közs·éigben gyóg'ysi:t!-1<:
--tá1at: nagy óv.ad:él&al. „_Cim a kiadóbaIÍ „Sürg-Ös" jeli_i.·:::

gére.
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Levél. Somogyi Sandornak
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töltött szopó~.
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óvszerek

'„A Gyógyszerész" felel6s kiadójának

Kedves Barátoml
WILHEIJ\i ARTHUR , ,Helio\s" kötszer
„A Gyógyszerész" cimü szaklap ez évi CJ.4,,,
egészségügyi cikkek v;íllalata
;számában ,,Lássunk tisztP,n" cimmel cikket írBudapest, VI. GÍ.-óf Zichy .Jenö-u. 37.
Tel :
;txíl; feiltehetően azzul a céllal, hogy ezzel segit·
Gyors és pontos kiszolgálás,
,iégére siess 1 ~z alkalmazoitt gyógyswi:észi kar;(ftak,
álláspontfa. kialakitására, a fogreform
Inzulin előáilitása. halból A Leipzigi iádió jelenDése
J<érdésében,
S'ZC:t:int egy u,j m'énH~t gyárban, uz_ angol Ö\kZetben fek\'Ő
Jóforgalm{1 szentély}o.gu gyógysizertá1amiat
••. Hogy ezt megtehesd, de különösk~ppen,
We61e11nün<lében 500,000 egység ü1zuliu-c nyertek iSÓsv.iizi
rélném:i
Szlovál::iiába vissz\ateliepillő kai1ilá1ssaIB.
)0.
.jwgy hangoíf; 'iadhass e kérdés körül a rrvagad
halból, az An1c1i1'ából, vagy· Dániábóil. i:n1JpüIL.iált ,inzulin
No' otni Endre, Jeka1n1ik Dunajska..St:-t:'eda. SlovePs~b
}álláspontjának, bonckés ialá veszed $zékely Jenő
hebiett. (Th-c c-t niii<ea1 Age, 1947 300 ) Trizsnyai l\.Tária
l\Iiskolcon, legjob'b he1yen levő rea1jogu gyógyS~_r, ... ;bará;to_m ,~Szaknyfi krónika" ?im _álat_t _megfeMennJi hono1árium jár egy or~osp1ofess~.0111llk
lá1 eladó Érdeklődlé:s: dr Nagel Edgár, ügyv-&1, Bud-a;.;. i/e~t cikkeit., ldezed a, szakmLti kronikabol: „Ez
Eg.v is ne1 t főv2-10si egyetemi inagánt;anár, kiváló S[pe
)
:-.'·."='.
pesit, IV., ,Eskü-tér 7
la szaknwi/króniléa nem a csalhatatlanság jecialis1a, hunurá~ iunHána:k- megfiz2Désé6rt pe1t indito1U
·------~-----------"-c'.7
;gyében hivódott éleitre, csupán egyetlen ember
egy nagyl.;;e1'esi:edő ~lle:n~, A tö1 vény~zék a prof~szor
·'t»egny'Üiatkozása",
Mindjárt meg is, okadato!lod,
munkadíja fejrében és a végzett Kezelések/kel kifejtett
•niiért idézted Székely Jenőt „Nehogy bárki is
szakorvosi te\nékenység ellenértékeként, látogatásonkiént
·a:d higyje, hogy ez tmagárwk a szakmának az
75 foun'i fizeté&é~ iköte1ezte n nágykeTeskedőt, (Itéletf
,aitáspontfa." !fHO'gy erre miért volt szükség,
J(ü.önjelenté.sünk kffet meghirdetett, Ie1endelt, de
·~ehéz "f(legál"lapitani, mert hiszen Székely Jenő
végÜl mégis rriegtartot;t taggyülésr-01 - lnpzárta nüatt
barátain és elvtársam egész \világosan , meg:
1
sz..aklapu11k klövetkez.:ő számára maradt„
mondja,
hogy amit .ő ir ,,csupátn egyetlen ernMegje~enik ha\ onta k6tszer
1ber
megnyilatkozása",
ami magyarra fordítva
Töb~ek €,rdeklö~~sére
közli a Magya1~ <;:fyóg.yszer
Szerkesztőség és kiadóhiv&l:al:
.annyit jelent, hogy mindenkinek az egyéni
_Rt hogy a Col'homon-inj. sárgás szine uj, módosi'cott
VII, Akácfa.u 45, ~, 2
megitéléséfől függ, hogy magáévá teszi, vagy
el]járás eredmiériye.
\.....
Telefon: 422-Cl40
ilutasitja az ő álM.spont,iát,
Hivat.a1os 51ák: d u 4--6'-ig„
i~
.. A tová.bbiakban azt mondod; hogy a gyógy.
Felelős kiad6:
Felelűs sze-ikesztő:
azerészek problérná;iról csak olyan ember irfon,
SOMOGYI SANDOfl;
HARANGI SÁNDOR
,~ki évtizedek taposó malm,ában nőtt hozzá a
Telefon: 13&-.S4G
Telefon: 344~U
Egy hónapi segély: Csaik kol1ekt1ven, kartársam,
lyához és a tára mellett töltött megszámlálSzerkesztik:
~Iagyarul: csak ha mlnd-enki meg,kapha.tja Idájg
ne~
tlg,n 'évek őrölték eagyé gondolatpilágát
SZÉKELY JEN ő
MARKUS DEZSő
te1jed a hatósági _gyógyszertárak péJ.drumutatása De
i!nnek a foglalkozásnak eszmei 'tartalmával és
Teleión: 162--85G.
Telefon: 422-140,
talán so onkiv"Ül kereszti\:l lehetne ·és kf'11'ene vinni,
/letéwl,, Szerinted aki 20-30 évig nem gyakohog,y azok ~l g~ ógysze11árb_an do-gozók jussanak cg-;.
ta<ta a gyógyszerészi hivatást, az lehet ugyan
LaiptuUajdonos:
hónapi segélyhez,_ akilcnek a fizetése nem liftla~ja 1ne~ · a !\!. M Sz. 8.zaks~ervezet Gyógyszerész
a f],ialektika mestere, de nem tudja 'megérteni
a 400 fo1intot.~ Ez -nen1 ürköz-ne e1lenáüáslJa ~.\.z egész
szakma lelkét,
&'z.a:kmá megsegitését azonban tnem lehet 22 ~p.~1tik~ al
Kedves Barátom.! Ez a kétségtelNonül Szék:1l".11azottainak nagyobb karéj kenyerével ielintézni.
k~ly Je11ő je"lé tett megállapitásod ~zléstelen és
(sz)
Hofí1naml József 11yo-mdája, VII,
kiméletlen„ lzléstelen azért, mert \f:e =gyon .iól
'
forgalomba

hozza:

0;·

tudod, hogy Székely ·'J~ő nem a maga fószán•
tábol vo]t lt.ávol 26 esztendeig a gyógyszerészi
m,unkaasztaltól, hanem azért, !mert 28 esztendővel ezelőtt hitet tett a minden rendü dolgozók szabadsága mellett. Te azt is nagyon fól
tudod, hogy ennek a magatartásának lett a következménye, fiogy az ellenforradalom vérbfrósá[f'a örökre letiltotta a gyógyszerészi pályáról.
H 01"!_nan veszed te magadrmk .a bátorságot meg.
állapítani, hogy ez alatt az idő alatt ebben
!emberben elszakadtak ' azok a :kötelékek, amé-,
lyek őt a g1fógyszerészi vá,lyához kötö~ték„
Szegezzük tehrit le, hogy nem a maga jószán·
tából dolgozott rnásfelé, nem is azért mert a
másirámyu foglalkozás lfí neki, egy j~bb! létet
biztositott, hanem kihangsulyozottan ~sak '
azért, mert a 25 esztendős ' ellenforradalom;
a vérbir óság itiéletének á,ll,andóan érvényt szer'zett, Az a tóny, hogy te'11négis megtetted fenti
rnegállapitá;sod, az a tény, hogy őt illetéktelennek 'deklarálod a kényszerü távollét következtében i;y6gyszeré•zi kérdésekben rmegnyilatkozni, annak a'--Oizonysága, hogy te magad még
rnind1g nem tetted rrtp,gadévá a népi demokrácia szeUemét, lj!;s ,ez a, wgativwm annak is bi·
zonysá:ga, hogy neked még ?tein lett véreiJ,dé
mindent törvénytelenné nyilvánítani, amit az
ellenforradalmi kor szak vérbiróságai kimoruJ,..
tak.
Mint mondott1am, ki:mewplen is voltá~,
mert fentiek tudatában ugy vwelkedlél, ahogy
'i/Íselkedik az a durva lelkü '311Íber' aki a pu„
posnak szemére vdti, hogy pupos, Pedig hát a
pupos nem téhet arról, hogy puposnak született, !Székely Jenő nem tehetett arról, hogy a
v'é1 bir óság eltiltotta attól a pályától, amit ő
e1ethivatásként választott,
Lei,iebb megállapitod hogy , A szak-mai
krónika." gondolatai távoi V.lla'IWk 'a gy6gysze.
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1észettől". Mondd, kedves Somou11i Sándm, fd. esetben egy eg/;;zen kicsi embercsop01't érdek'
hatalnia„ást kaptál te minden. aikitlm2zott Azt hiszem, egyetértesz ielem, Bün volt, '
0·
gyógyszerésztől, hogy
nevükben kijelentsd, rruí.ny \gonoszság volt..
lwg?f a ~zak11;-ai kJ ón1ka yondolatai .nü134ann,yi· •
Ne,in ki'se]?b bün az
uktol távol li)lnak ,A~t hiszem, ve.ea egyut( követsz el Székely Jenő barátom a szak
n11ugoduu1 lesze:gezhequk, hogy _nem. Mert hisz • krónikában egyéni vélernényét '3Z<Bgezi le, „Á
ez technikai!a.g is rnegoldh-atatlan lcit volna.
eg11éni jogadomán11ozás csak egy törve kisebb
Honnan 1i•eszed 11iagadnctk a bátorságot, ság érdekeit szolgál7a"
·. •
hogy ezt ennek dacára. ilyen kategó~ikusan le;
Mit vnondas.z ezzel k,apcsolatban le? .•~i
sze{Jezd? f!ogy m~gnyilatkozz minden áo'.gozo önállósodás és az egyéni }ogado11uinyozis ;,,
gyog11szeresz. nevflben ,„A s~ak11rar _kr:on:~;1 gyóguszerész µlkalrnazottak egyeternl3/! vágya,;<i
gondolat01 tavol allanak a g11ogyszer efaektol
E .
t, l
k ·f· · " ·
llé z
A: kérdést talán ugy kellett volna megfogal „ k zl ~~Y ~':Y ;3!Jet
'?ez?g~ a:b a °:~maio
0l
mazní, ·hogy mí ösztökélt téged erre a csele/De.
t ~ e /; vi qpanc: · ,
, ?V~ék 1~ ·rfn
0
detre, mi volt a célod vele? A léérdés' ilyen
a
,: "· ~rn.
.a;a~'„
u __ ':
megfogalmazásában már ,lehet hcdárnzott vá- 11811': etgyeni aJfJJt' .ec. epetn. "?vel~dJU ~zthonfU
' El"oszor,
„
,
tudomasara
· ,
„„ sodá.s
r egem,
Zasz t a dnun1c..
akm .1·cw
b ,· hanem
·
/cl·e? tmesze
N ·es ies e t"
„,. etet.
'bb
h
· s- 'k ·
" k 1 ,
d l t b . 1 em en JOgun cen ,
ern eg11 orve ,,,,ise ~
0
ozni, "e e1y/enor;e ., rw,gy ';;,10„ „we ,ovi, számára követeljük az adomán11ozást, hané
no;i ,licet Jovi
Masods01 b°:n es kul?noske1;en az önállósodás lehetőségét követeljük intézmé'
azert, me·rt vaktmil11en ·- fre.szben 1e1tett resz.
' k' 't l
'lk"l
'nd
lk l . · 't't''
•
"
· 7 , d "'b
k" 'l ' , t nyesen,
ive e ne ·u mi en a ·a ma;zo
ben ny1·1vanv:z,o.
- ce. er eove •8"1 ozve.emeny
gyóg11szerész szárná.ra" Ezt az álláspontodat
akarszJoHrv.alm;
. , .
, , . . „, ,
j t
egyetl~n, mondatban , rögzíted. „T~r;iiésze ,
~" :uis.agiras c_elia aJta;Uf:ban,, kozvelern'!''Y
emberi Jogunkat akar iuk a dernokracia .törve
forrnaln1
~z, egyik.. c;z. '!lk1sag11 as ,telad.ata11:._ak nyei •közé beiktatniu ·
Bár ki bármit
ond 11181ncsak . '
cot a mu11ka7at ig11eksz1k ugy elvege.zm, hogy
'
l ht"s' ·/ t' ' b l"l
k'ka
l'
' ' ,
· rn
•
.
spep ..
·-- ~' e e o eg, ia a,rnin e u :--- . 1 „ pcso iia „az ügyesen is fogalmaztad meg, Más kérdés. az
„É~ t A . rnasil; a, szub.ie~Uri, erzule,tek elor_e .után az, hogy /ez 1ri kétségtelenül tetszetős kii.
to;lásai·~l az „Jt_n ,. vagyc~i~ es celkit11Zeseit vro- vetelés niegvalósitható„e.
. '
ba.l7a raoktro7aln:i olvasoira Az oktroJ ilyen ·„>
•• ,
„
„
,
, . :,
eseföen, vagy az eguén, vagy egy .Szükebb kis,. ,
Beszel1unk , ~loszor·«~ /ermes,zeíes es ~l'
csoporfmagánérdekeit célozza, Melyik Ja gusz-;; iaegenzthet•et_len, WQ,?k'?". Er;e, ~uir ;a tm~
tusosabb? Sőt, rnelyik a kulturemberhez mél-ííJ materwlis ~orten_etf;lozof:a racafolt„, ami
tóbb? A. szó .nemes értelmében vett kulturem- az er:iber~seg t01tenelrnenek u kutatasa„ s_o~
bert 1a lellcfümeretesség is jellemzi, És ennelc a me!J,q,llavitotta, hog1J a f{ulaia.on, sem. orokt
hatása alatt a nia kulturernbere arra is gondol, "?lo, haneni u911ri,~csak egy ,:for~e1;e~n,1 kateg_
hogy neki _ miközben közvéleményt fornuil ·- 1 "': a~ielyilc_ a tm sadalo~,'. ve1lodesevel egy11
tekintettel kell lennie egy - va.lósá_qra Arra, szuksegszeiwen iala.kult ki.
M_erth?Sz_ ma ~',„
hog1J nekünk ván egy hatalmas értelmiségi cso· tud7u/c, hogy a t01 ysek a tegre.gibb zcorban 0
tpor tunk, amelyiket B5 esztendőn lcer esztül az lcommunz~musb~n„ eltf!k,_ ah?l az ~gyen szen!(!
ellenforradalorn Ug1J nevelt, hog1J ~oha ne túd- tulaidon~zn kivul. •a nia{Jant"!:la1if,01~ [og~l
_ion .a valóságos élebnek megfelelő értékállő kri· egyaltalan ncrn zs :;mert>ek, sot a kesobbi ko
tikát kia,Zakitani, rnég 'a sa.iát va,qy az osztályos ban, a rn~szolgct ta1 sadalornba;i i!l c:sak a ~a
társait illető kérdések_ben >sem. Aki pedig nion· sz_oZgata1 to w·1wk ;;olt 11wgantula.id~r:a, 1J
danivalóinál ezt a kétségtelen bizonuságot nem hat ,nem aká1 ok en , v~l~d la filozofw es~
tart.ia respektiJ.lqiuló szempontnr;Jc, annak én kozcwel . h~rcolm~ <!''"b:a·i.1ul~, az „~ltalad siJIJ
csak egy tanácsot adhatok: ne irjon, Ne ~rjon, p~n me.ura;.izolt , weret Jo'f41et a .iozan ernb
mert ennek á szernvonlmia/c fig11elembevétele 1 iozrm aguaval kibogozni.
· . ,
nélkül lélekniérgezést követ el. Sőt, bünt /cövet
Jogot, helyesebben önállósodást követezs;
el 11z alkalmazotti kar ellen. Mert belcöti a sze- minden allcalrnazott gyógyszerész részére. J?!
mét és olyan_ tetszetős, de egyebekben inga- tudod ugyan, hog11 ez elérhetetlen, de_ mef.
ván11os _ takc.ira ·viszi, ahol csalc .szélrnal01n (cöveteled És• hogy követelésednek ném.i realt
harcot riv megvalós1thatatlp.n vágy'álmokért, alavot .'s adj, kiúllsz ;a magyar varas~t ~s
elfecsé; l1 az -erejét, -holott nyitott szenimel ezt rnagya; falu, sze-telmesenek, Falura kuldod:
,
az e1 őt sokkal fobbaii tudta volna felha.nnálni konkurr encw.t
a maga és osztq.lyos társai érdekében
Azt velern eg11ütt tudod, hogy hz öruíUós.Oé
A rni nernzetünk életében 1.'olt egy nagyon dris eg11zk nagyon kornoly elöfelt#ele, sőt elen~
.szcrnaru kor.szak, arnikor az ujságirók ,eg11 kis gedhetetlcn kelléke _ ct pénz.. 'Azt is tudo4,'
DSoportja tudatosan követte el ezt a borzalmas ho,qy 11z alkalrnazott g1JÓgyszerészi kar egy·
vétket Irt és közvéleniényt a/ca,rt formálni. csi töredéke csak az, amelyik ezzel az eleng
sőt forrnált is, rw""~ jól tudta, hogy a nemzet~t
hetetlen kellékkel -'- a pénzzel - r endelk .
egy olyan borzalmcrn le7tőre viszi, ahonnan neAzt is tuded, hogy a fa.#zmus li..'ta7 felid
héz a felemelkedés'. És irt mégis és irt Ze'kiü;- zett háboru a romzeti r•agyon nag!]íJbbik h.
me1etlenül rne1t csak em;etl,en szempo:nt ;-olt nyadát elpuszt1fötta Ha pedig mindezt twfo
·előtte fontos a safát é1 deke,' vagy a legjobb
akkor ad !is tu.dnod kell, hog11 ez a ney~z
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{:'rdncs abban a gamcisági helyzetb13n, jiogy tm;ííi~'lde:i i;énz nélkül álló all~al;naz~tt gyog11szereszt
Jwzzásegithessen az iinctllosodashoz
Ezek ala]rjá:n logikus következtet és ként
·::· me~áilapit/iatjuk, hogy az_ alk;clniazotti · kar
.Jágy1ai?w/c il11etén rnegjogaó11".ClZasa -- tu~~~O„
y: san, r>agy tudatlanul lelk„sm_e1 etlen 1a~ek.. '',Lelkii.smeretlen, mert ezen a :modon az alkal;., mazotti karnak megint csak az a kis töredéke
i!fiállósodhatnék, aki pénzzel r_endelkez;k, vagy
az a nuísik kicsi réteg, lamel11r1' ~· mint hato'sági kezelő _ már birtokban lévőnek érzi ma.gát
Kedves Barútoríi! A Magyar· MClgánalkalSzabad -Szakszervezetéb·en töniörült
alkalmaz.ott, g11ógysz·erészek ·- ha dól ernlék·,
szem '6miek az évnek az elejé1' - már hoztak
egY hatirbzatot, amelyben .lef'!kf•ették if'Z elgon„
dolása;kat a jogreform }/cérdB,Set ?.Zletoen. Ugy
.emléksrnm .hog11 annak a vezeíőségnek, a11ye
lyik ezt a 'hatiá1rozatot a t;agság, .utas-it~sa aca;i;·
ján formába öntötte/, te is t:io7a vo~tál: A„_Jatékszabályok .értelmeben tehat ez read is kote.
'lező
.
,
Annak idején a hatámzat o, kollektiv jo·
nositvány-1 endszer lbevezeté.sét a.iánlott.a a
Magyar' Névió!éti !Miniszternek Tudomá~om
si:e1·int mind a mai napig a szakszervezet hiva·
'talosan seinminernü uf álláspontot nern foglalt
, el.. 'Amiből természetesen következik, hog11 a
· szakswri·ezet minden tagj:rinalc változatlan kö,
telessége amellett ki is tárta11i,,
Felveb3tie ug11an az eg11ík rnunkáspá;t'.
hogy a főváros területén tizennégy hatosag1
kezelésben levő gyóg11szer.tárat községesztse·
' k egy 'k'
1·11 k. A mint núigad is,. rno nd od , ez ésa
' z·
sr!rlct· a fe,Jlődés vonalán Nekünk azonb.an
1 ákik a; vezeté~ jogrit ar?'oq.ál,~u/c magu,nknak -·
mess;ebbmeno \kötelezettsegeink is vannak. A
mi fel~datunk meg/Jalálni a lehetősé{Jlét, hogy
az alkalmazotti kar kor szer ü 'vr oblémái m)(Jgol- ·
dást nyerhessenek.
Nern vitás, hog11 ebben az áj:menetí, kor- .
szakban a községesités csak mint l/cisérlet, csa!"
mint részmegoldás jöhet tekintetbe. Az sem vi·
tás hog11 a 'te követeiésed „11iiruknkit önállós~~
tani", csak eg1J esá.bos igéret, v-ag11 ezen belu!
csa/c egy elérhetetlen vág11álom
..
A problériiát általáno.sságban c~alc az államositás oldhatná meg. Azonban ez ~s csak t~r„
, ténelrni°fe.ilődés ered11tén11e l~het, Épp·en ezer,t
'ugy érzern, nem követek -el bunt, ha azt tana·
csalom neked 'és bar.á,taidnak, hogy 1narad.iunk
rneg korrekt szakszervezeti embereknek, mert
igy meg·m.aradunk jó kollégó.knak .is. é~ nem leszünk vádolhatók azzal, hogy predikálunk valmnit, hogy sok jószándéku ember ~előtt megcsillogtatjuk áz igéret földjét_ csak azefrt, ho{JY
igy sikerüljön az összesség érdekét al11wgan·
ér dek mögé helyezni.
Marad1unk meg teh~t a 1c9nekti~ .qogadoniányozás már :elfogadott haW;rozata~l, csak
legfeljebb követeljük ezt az \egesz or szag 11iin-

den gyógyszertMára kiter.iedően Kö')Je'telhetiülc, mert ezzel nem követünk el jogsérelmet á
nui.gántulaidoiwn mert vúltozatlanul megáll a.z
a megállapitús, _'hogy a gyógys'(!:ertári lujl11isé=
gen belül 11iagántidajdont csak ta berendezés és
a gyógyszerra/ct.ár kévez: A jogosítványt az
állarii adtU, tehát logikus, hogy az állarn- rendelkez1.k is1 v•ele s hidd el 'én nekem, hogy a né.
pi de11iokrácia iállania mindig inkább lwjlarnos
a tö1 vén11t a sokak, a dolgozók ér'delcében alkalmazni, rnint azzal a.: -',/revésektt védelniébe
venni,, Erre történel11,ii pe"ldánk is van rnár
Földr'eformna,k hívják.
.,
A'1nennyiben állásvonlr>rnat neln tudnád,
magadévá tenni, ugy a sokak érd_ekében
„csendben, a sorsközösség *meleg érzéshullámaitól szelditett, en11he atyai hangon" azt tanácsolom, hogy me,irj! 'Vagy ha mégfa irsz és
kiadod a jelszót.: ,,falura!", akkor a zászl?ít ma"
.gad ragadd a, kéZbe és a hatósúgi kezelésedben
lévő gyóg11szertárat ajirinld fel !egy ol11an sokgyernvekes g1JÓgyszerésznek, akit az élet idekot
a fővá1 oshoz, vagy a/cinek a „falura.!" jelszó·
vnl szMnoen veled ellentétes• álláspontja van
és. iil.lckor én leszel? az első ernber, aki őszintén
/cezetrázok veled!
HARAfVGI SANDO'R .

*
Közzé tettük Harangi Sá;ndor kartársunk
fenti levelét, amelyet nem mint a tlap: feleiő-s
szerkesztője i1t alá
Példátlan a hirlapü1árs történetében, hogy .,
a lap vezetői, még ha közügyekről is van szó,
saját lapjukban igy „eny~legjenek'', nem ki:s örömére a nevető harmadikriitk, de kárára az
amugy is ked;vét, vesztett o•Jvasótábo1".'a,-k • '
Ezt a felemás állapotot fonntartam tpvabb
nem lehet, ezt becsületesen meg kell mondani
és raj.ta sürgősen változtatni. A nagy harcok
a demokr áciáéi t és szakmánkért csak most kö~·
vetkezik ezt a harcot a legteljesebb egyU,ttmüC
ködésse1' és együttéérzéssel lehet csak megviv„
ni. De az együttmüködést ne csak· hirdessük,
'hanem gyakorniuk is,
. MÁRKUS !DEZSő

/

/

lchthyol Ph. Hg)I IV.
raktárra · érkezett,
uétosztása a zár9lt cikkeket
szállitó nagykereskedő cégek
utján megkezdődött.. Magyarországi vezérképviselet : 'REX
Gyógyszervegyészeti Gyór és
Gyógyórukereskedetmi R. T
Budapest, V , Dorottya-utca 7„
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A GYóGYSZER:Es~

~

lrtci : DR, MODOR VIDQR gyógyszerész

70 éve vajudó gyógyszerészi problémáink- sitáS'sal egyidejilleg természetesen a
ban lényegbevágoan · .az ·elmult Jrnt és !él év rész egyik napr:ól a másikra állami közalkafo1
alatt nem tör•Lént semmi. A koilektiv szerz<ídé;;;
mawttá válik. Allami k7zelésben a gyógysz~~).
és nyolcórai .osztatlan munkaidő a munkásság tárak
/ellenőrzésével,
anyagi ·els2'ámo1ásáva·
egyeteiÍ1ének ~ vívmánya, ehhel csak nozza,1 megnövekedne az. adminisztrációs munka és·
csatlako~ott a gy6gys2ieiész do1gozók tömege
mupkaer ő szükséglet is, ,igy, ha az ország öszf
A feudál:s nagyb1r,tokr endsze,r már több mmt szes államosított gyógyszertárainak deficij::;:'
két esztende.Je :megs:zünt; 'ezzel szémben a
mentesen való müködését biztositani kiván~·
gyógyszer tárakat ma is k01lát1anul ruházzák hánk, nem hiszem, hqgy le lehetne sválliúani a
át, ha talán nem is' kereskedeimi ügylet aJ.apgyógyszerek- árát, illetve a munkadíjakat. Tet'.
ján, t i. hiányzik a kereslet,.' de apáról fi ura szetős, de talán felelőtl·en beállítás lenne ai''
· vagy xokonra, ami a ·feudális jelleg telj·E>a ki- hogy az állami kezéMsbén a gyógyszerek ár.á
dombor itása. Annál csodálato.sabb mmdez, mert feltétlen csökkenne. Allamositá:s esetén er'kölcsí'.;
egés:zségügy1 kormányzatunkat niunkáspáit, kötelessége az ál!a:mhatafomnak, hogy a k\~::
miniszter vezeti.
·
falvakban is Jétes~tsery gyógyszertáialrat; rne;,
Hangzatos- reformteryek születtek az el- Jyeknek forgalma nem lenne arányban ti fenne',
muit évek alatt , „A Gyógyszerész" hasábjain, tartási költségekkel Ez természetesen még'
kisebb-nagyobb terj e del embert láttak nap,vüá
1>eín volna baj, mer:t a nagyfo1galmn gyóin>C"
got, de a jav1aslattevők egyike.-másika a do1g0- szertárak h,asználból a mutatkoz6hiányt pótol~:
z9 gyqg;szeré:Szek legelemibb Követelményeit iü lehetne, más kérdés az, hagy ha csak az ÖSZ"
sem vette figyelembe Jóllehet iger1 szijkre kor·· s·zes állámoS'itott · gyógyszertárak bevétel:e~b(>l,
láitozhatjuk azokat a törekvéseket, fuelyek a 70 fedeznék a gyógyszertárak üvemvezetését,. a,;
éves sebeket maról-hoh,apra begyógyítanák:
legszociáJdswbb elgondollások alapján megszap~.;
Lássuk 1 övid öcosZefoglalásoa:n, ,:>e lehető ritott gyógyszer.tárak, melyek tekiritiélyes há..::
J.eg mlndéme kiterjedően, milyen kdvánalmak . nyada deficittel dolgozna, elérhető volna-e
merülnek fel jógosan a gyógyszerészi jogn>· gy·ógyszer árak komoly olcsóbbodása? ,IIogy
fo,„mmal kapcsoiatosan,
·
'
kor érkezünk el 'ennek megvalositasahoz,
..
Elsősorban is a széles neprétegek olcsó és· hiszem ma még felelős állampolitikusadnk sem
jó gyógysz.e1 t kdpjo:nak, a falusi és-. ti;nyai la- · tudnáMk erre pontos időpontot a<;lni. Termési;e:
kosság ezen felül még azt, hogy mmel hama- tesen a fent elsorolt esetel<ben a 2500-300Q
rabb jusson a •szükseg·es gyogyszerekhez.. Ez gyógyszerész érdeke háttérbe kell szoruljon lau!}
utóbbiból adódik, ·hogy ahol or-vos van, gyógy- ornzág Ej mifüós' lakosság:ának érdekével
szertánrnk is kell lenni! Sok helyen 5--15 km- szemben. Addig is e!Or e kell haladnunk azórr .
re fekvő gyógyszertárakat kel! a swgény pa. az nton, ami ma fár /urtó ,! Lássuk most már/;
rasztnak gyalog felkevesnie, arµi 10-3Q_ km . ~.es melyek a dolgozó gyógys„eré·siek l<ivánalmai.. ::;·
gyalogutat, - ·égyn.api járóföldet -· jelent. A .
Haladéktalanul meg kell valósitani a gyógyc•;
gyógyszertárak szaporítása azokon a ,faln·si he- szertárak átruházhataUanságát! A reáljogosik;.
lyekeri, aho'l rnnta.bilitásuk }ega]ább annyirá Ványokat személyj ogosi,tani kell! Az özvegy ~.J
biztositva van, hogy a gyógyszerész és család- kiskoruak .. hászoTI!élvezetét meg mell szüntetrr!;
ja megélhetését biztosiqa, az egyénijogadoniá természetesen megélhetésüket messzemenőén·
nyozás és magántulajdon r:tlapf1án megvalósit •. biztosító nyugdijat keH részükre folyósitani, a'
,
ható A falNBi és tanyai lakossag
gyors gyogyleltári értéket készpéui1ben kell megtériten!i Az,
szerellátása érdekében elképzelhető olyan meg- ország 1400, illetve 'a megszaporitandó jogo'-,
cld'ás, hogy olyan !helyeken is kiván kormány- sitványokkal 1500-~1600 gyógyszertárfüiak Jör
z.at "'yógysz·ertárat feláHitani, ahol a gyógys·w vedelméből, a kh. 2500--3000 gyógyszeré.sznek .
rfaz bmegélhetését sem bi·ztositaná a gyógy.'l.zer·· és családjának a megélhetését biztositáni kell;'
tár forgalma, ebben az e.setbe,n elérkeztfüik az és el khll birja azokat a te1:heket is, amit az öz:,
áll11;mosiMs szükségességéhez. amely termesze, vegyek, árvák. kiöregedettel<, rokkantak meg,.:
tesen egyidőben az ország összes gy'ógyszertá_ élhetésére forditani kötelesség!
. ;!
rainak államositásat vonná maga után. !gy a
Elvetendő minden uj reá,Zj0go8itvány léte-.c
gyengébb forgalmu gyógyszertárak deficitje a 8itése, Uegyen az bi„tositó intézeti, községesV•
nagycbb forgalmu állami gyógysz.ertár ak lrnsz· tett nyilvános gyógyszertár, vagy · szövetkezeti:,
nából egyenlitődne ki . Ugyancsak' a teljes álla
reáljogositvány, melyet kihasználásra bérletlJl\•
mositá'snak ke11 bekövetkeznie ha csa:k a jelen
adna gyógyszerésznek a szevetkezet ! A mini$Z-,
leg meglévő gyógyszertárakat vesszük szál;ni
ter discrecionális jogát a szövetkezeti vezet<Y,
tásb~ és a széles néptömegek érdekébfi! a ségie. ruházni nem volna indokolt„ ellenben ezt'
gy'OgJ~szerek árait ~s a gyóg:r~zerészi mu,r~adl
a jogot is szükiteni kell, wbban · a formában,
ijakat annyira leqzállitanák, hogy a meglevo f~· hogy egy szociális kataszter alapján a soro.u~
lusi gyógyszertárak forgalmnkkai nem biztosi..- következőknek adassanak ki a :megüresedett L
tanák a gyógysze1'€sz megélhetését. Az államo- zos1tványok Minden gyógyszeresz:nek !egy
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· ga . élete fol?amán a gyógysze1fazi yáJY;án agytr5szt. mely ezt kiagyalta nai'.". e1képzel•~s~
egélhetését önállóan ugy bizto~i~am, ho:gy se] azt' hrszi, Iíogy ha a mupkad1Ja~at les;:ml-.
ógyszertárhoz és annak felszerelesehez. mmt litia a kormányzat. ugy a gyo,gyszertartula:1doXtermelő éS'zközökhöz hozzá jusson és ne legyen nosok önként kéi'ni fogják ICV:Ó<zySzei;táruk köz·jk1'nyt;len. egész ~]etén át mun~:'erejét _árn,ba ségesitését illetve árllamositását ,Las~uk .:sa:k
'.!JOcsá.Jtan1, ez alol. csak a milhos. lakossag e~. enneJi·az időbel'i J.efolyását. ·A munkatarnakka·'.··
1aekében történő államositás eseten . lei:e~ ki- alkalma:iottakka.l dol.goztató lgyógyszert~r k;ilaJ.
'f,\,étel ! Ez a :jbgos kivánaloin a mar'Xdemm ta- donoook jövedelmük csökkenése aranyaban
·· ákkal sem el!enkezik ! A jogosítványok éS'z- munkatá,rsait, alkalJ!llazottait fogja;. fokczato;a,n
erü éS megokolt szaporításával. nem csak ,al elbocsáitani,. :később majd ma~a fo,ll.' a tar~
i{alvak népeinek ISYÓgfSZerellátásái;, könnyíthet- mellé állni és• csak akkor lesz ha1lando munka
·;~énk meg' 'hanem az u . n. ,,mamut;' gyogy~ze· erejét bérmunkába a~ni. i_nint,•állan~ .~;lk~l-~;'
!részi jövedelmeket is Jecsökkenthetriek a krvant 'zott. ha már az egyém hüa1doma.ban L".o g'.o:- 1·s'Zintre, mely azután is kellő életszínvonalat. szertárn a :saját meg"élhe!-éséknt' ~e~1 biz: 0~t~~n ·
0'J\iztositana a dolgozó tulajdonosának Igy föb- A kisforgalmu gvógyszevtara a .:rm,,z:, e ,_'
?.ben juthatnak megérdemelten; a, kisipari-kis,; ez a folyamat ~dő~en 11.~~~;rabb ~?.v:;~~~~~n~~
>keresfüedííi te.yékeny:séghez hasonlo,an, a furme]o mint a vái;osi es arnJono_se_~ tt ()Va , VS~eré
~~közök birtokába. Ezzel sikerül ·a ma álkal- Ugyanakkor mi lesz a •leepi e „ ..gy0;g ,- .
;!Ilazottként 'dolgozó gyógyszerfazek nagyrészé· szekkel? ; n árlesz,ál;!it_ássi;1 a -~~k.zulent.' f!S>g. o~:
.:nek éleU;zinvonalát js émelni Felmerül termé- szertárak jövedeJmezosege rs cso" .en i · e. ;., ··
',szetesen az a kérdés.. ho;gy 'az hj .iogositványu hát nem ]esznek képes·ek az e)bocsa.tott munk~·
:•gyógyszertárak feláJlitásáho'z szükséges tőkét eróket alk3Jlma'zni Azt csak nem ~~nzeli senln.
!,.honnan lehetne előtel'emteni.? Véleményem 'sze. hogy bármely iközület- olyan altrmsta }egyen
•rint a GyÓja,. álle~óle~ a Nyugdi,ii;itéz~t tu~n~ hogy ráfizetés-se! rlolgozva is fölve,gye a n1a;
'fokozatosan biztosrta.ni, mely ·az al-tala felalli·
~ gvógyszertáraktól elbocsájtottakat. Ember'
tott uj gyógyszertárakat 1-2 évig házikeze.. ~;rmitá:s 'szerint ennek következébe~. a . ?.1u~ka
Jésben tar•taná és megerősöd'ésük !Után ,adnák nélküliség mövekedni.' ezzel _;gyrdeJ~len ~:
'kl a jogositványt személyhez köfötte1; a katasz- /~vógvszerészek é\.etszi:Jwonala eros:m c<>"oK~enn~
Jer alapján. Igy a kétkedők aggálya )S ieloszfat:
Már pedig á' szoia:l:izmus fele hal~doma ,
6. akik féltik az uj jog:nyertest a gazdasági: is ~sak a minél nagyobb tömegek ~·~tsz;nvonal
bukástól. melyet a meglévő tókeerős győgy· emelése lehet a cél és n!Jm megfcJI 1 ya · , ,
Ezenkívül pedig nem hih;~ő, !hogy ,a ífYOgy::szertárnk konkurrencifrj1a j•elentene számára A
'Gyóia iUetöleg Nyugdíjintézet ezzel ·a leggyü·
, , '1< nagy többsége magaeva tenne az agy]
"bben ,t ud.na' 'b ef oly 6 Jm:e
··· d e1mene
' k l> trös·zt
szereszeazon elgondol:asa,c
·
" '' l;o<r_Y egy·elo"re.. csak
·a
möcsözn··
'..cr i:ntalékalapra, ,lforditható részét elhelyezni. A mO'st megüresedett jo.gos1tvanvokk;J< koz8;~;~~k
•befektetett tőkéjét azután az uj tnla.donos rési t.e ·-'k maid gazdasági ternrral enysz.e;
t .
\Jetekben fiz.etné vissza. Az egyénJ jogogitvá·
:'1~ 1 t; k t -8 ene ami küfönben sem ielen e
1
:nyok tulaJjdonjogi birfolclását korhat~i;J.lOi kell ~e ~1 61 :.~t ea ~yógys~~rigé nky1 ó.'kaszzoátm.t ~rvao'o'!.z~~~~
„kötni, ezzel élérhetjük hogy 30-35 eves kol''
" - '· eg a a m
n .i·ogositvány birtokába Jussan.ak a, gyógy_ ségesitesse1 "· ma n; hból a l~hetösfQ•ből
a . levo'ík ··b··e1'tl
1zerészek Add!ig is, mig jogosítványt nem nyer szek ki !ennenek
.
· zarva
bírt.okban
a 1ató
·az egyén,
,
·
t
k'
'
"t"
'
zt'
:f
l'll"t'
'
mf'lyet
a
JP1en1egi .
.
.
nlőtlen
m
0rté'a fize és Q•egeszi o pen ar e a, i a:sa- ideig élvezni fognak ]lyen. e·gy~- t. h abb&1
val kell megvalóstani a munka !biztonságát..
.
k , · • k nem alkalmazua
a
, ·· '·
' 't IS'
· t ·enmé ' akétszéles
demonépretegeknek
rac;an
' b ei;„. szam
, "tás
:Ugyanakiför a pa'lyara
,epo."k s:z,ama
em
,
·
1 , .gzerínt
, ,
szetesen az utánptólás szükségletéhez métten arntiQY sem lenne megfoghato h.{lszna ·
ennek figyelembevételével :llzllJOályozni kellene,
Minden gyógvszel'ész is!11 eri a, prnl;l~m~.
nehogy a szükségletet meghaladó számmal! a k t .
élszerü lenne ké:rilest mtezm bczzoPályár'! tódulva. mnnkanélküllivé, váljanak Tgy . ak, igy e n~il,yen m~goli!ást tartanak kereszt.ül·
~ minden éViben megüresedő jogositvanyo!k lle- 111 · 1' 0 ""''
·
1' "th tó
hetővé tennék, hogy a falusi éS' kisvárosi· ·v;,h· etónek és a maguk részér
, , öll megva
t, l osi a anik.. A válaszok heérkeze~eve
env egesen
l()'ógyszel'észek fokozatosan a l•étesitendő ka- szakma kívánsága fO'g a !egte]i_esebb mérté~lasz:t.er alapján nagyobb városokba és egyetemi„ ben '·oelöle visszatükröződni a.mit a szakman
;székhelyekre ,kerüljenek. A személyjogo·sitvá
'
.
,
k aga
,n;Vos rendszeren belül természetesen mell,' len- belül feltétlen resuektá.lm ke11 es, csa • ": h"n.e a le'ti"ogosult.sá.a.a a kcJJlektirY .J·ngositrványok- sabb S•ociális érdekb51 sz~ba~ ~tt~l eltei;.~'- .a
"'
to1 temk
nak is a nagyforga:Jmu
gyógyszertárak :iöve' UgVan:"kkor a ,;rn.gyk"zön<eg
o"' •• . erdekeben
_
~elmének szociálisabb alapon való megosztásá- 1alan11 kerlvezobb me.,ol~s.
,
ld, sra
'han bár a gvógvszerbírak számának szaporítása/
~Természetesen _lennenek meg mego a
·,&;az egvéÍübirtoklá~ kevesebb smlódásra adnal váró ré~zletprobléf1ák,;, ~-~~ok ne~ ~l;ian, tÚ/
.l.alán a~ka:lmat, mint á kolle'ktiv jogo•sitrvá:ily "mészefüek, ho~y azo
1a '1:,.,'';a;t e les :.„..
· ·
,
• d1
éve elódázott 1om·eforn1. m.egou.w.sa a ,egsu
Felelőtlen , d·ei;:i1~g6g1i; . az a yrop~gan ~t
„ ebben ne köv~te!hetnénk és a 70 éves i'qaz
lnel!yel a közseges1test iillar a r;api S~Jtob_ai_r qs ff?S úiw ,. t' . 'b ·zonvtalansáabt végre lcöz•
1öhbízben ismertették„ hogy t; i áxi:ivellalo éS l!-1Jf/ ; 1180r; 0 es 1 1 ~/d 'wk
·
1
CSökkentő
hatása
lenne
a
gyogyszerarakra
Az
megelfJgedesre
meg
.J
'
'
„

fa

1 1
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A Szociáldemokrata Párt Központi Gyógy. ·
s:zerész Csoport választói nagygyiilése
~

<jlyen egy.es speéiális munkaköröket; iés tápot
?'adnának esetlegesen más sz.akrnákhan· is erre
!;és én •ezt semmi esetre sem tartom követendő·
)nek, sőt hibának találom.
, · l\/[o'st folyik a kollektiv .szerződések megszerzőqések három részre OSZkötése. Ezek
:Ianak, ugymi1it: sz.ak1nai,- ipari, üze111i sz':erző
. désekre. Először szakmánként kötik· meg 21
-.szerződéseket. azután ip2xáganként belül.
·. ·. - Az ipari szerződ•ésekne)t fela_9ata, · hogv
egyes gyárnkon belül egy-egy foglalkozási á,ghan kiküszöböli e az egyenetl·ens•égeket. pzem i
szerződésnek van helye pétdául n rádiónál, ahol
csak" 49-fé'e foglalkozási ág van
" Most már az a kérdés. ho'J1Y 1111i legyen az
·értelmiséggel, az 5 szerződésükrrél ki di.szpo·
náljon ! . A vitákba., ahol az értelmiség sorsáról döntenek be kell vonni az ő megbizottjukat is · Igy a gyógyszerész kollektivnál a
l(Yógyszerészeket is! E;záltal• nem' fög elő~Uni
az a sokat hangoztatott fájó üont; hogy, roluk
de nélkülük döntenek . . Nem lehet t~hát,
hogy sokszor alacso~wabhr.endü tömeg9k dönL
senek magasabban állók dolgairól. ·MinMn fog"lalkozási áa önmaga döntsön .•or sa felett
(Élénk tap·s·D
Azért tehát az az első pontunk, hagy a
gyógyszerészek kapcsolódjanak be
legrövi,d·ebb időn belül az egészségügyi szakszervezet;che és ezei1 belül éljenek egy autonóm életet és
°Chatározzák meg, hogy munkabérben és munka_
;'. feltételekben mit akarnmk ·elérni.. Meg va.o:yunk
·győződve. hogy az orvosok és ápolók mellett a
gyógyszerészek is· kitünőén fogiák tudni irányítani a maguk 1Sornát
]\fost eo:v másik dologra szeretnék rámu·
tatni Azt látjuk, hogy a. gyógyszerész szak.
miiban ellentétes olda.Jlal állunk szemben. Egye;.sek jogadományozást akarnak, mások meg
'. ·nem. De a"ok, akik ellenzik, c8ak azért ,ellenzik. mert nerri látnak elég pozitivumot arra,
,,]1op:v az uj jogokat ők kapják meg. Kell még
' gyágyszeftá.ri. iogo"lwt kiadni! Gondoskodni
k~ll elsősorban az iildözöttekr ől, kik politikai
·. felfogá·suk rnia.tt, a 1111ultban büntetve valtak
akiket. egv •egész hosszu élet megtiport Akik
fiatalon kaptak gyó.gyszertári jogokat. aklmr
eZBk pofüikai é;-demekért Y:>tgy pénzért kap
lák pedig a többiek mögött rn.>\r eo:v hosszu el
; töltött alkalmazotti élet küzdelmei ·állottak
Nem utolsó .sorban kell megemlitenünk a
végeken dolgozó tör peyyógyszerészeket ők, kik
~gy életet szakadat1a'1 munkában a gyógyszer.
tárban töltei1ek el wkszor a leirmastohibb körülmények között - nem tekinthetők ugy.
_: hlint ik'apitalisták, ez·ek egyszerü ark:almazotfi
. körüln'1énvek között élnek fciieI.nappah. helyt
:'kell állnic>k és talán ott a végeken soksz91
, áPoló.k &s oTvosok iR Pg~vsze0tT1élybe11, ahol első„

a

Szoci.áldenwlprata Párt Központi 1Gyógy. mint gyógysze1 tártulajdon0&ok, kapitalisták.
szernF Csoportia f. hó 6-án.. választói nagygyü- Reméljük, hogy· az áltaJános gyógyszerBsz-kér. :
.
.
lést tartott.
dések rendezésénél, amire a választá,sok utá:n
~-Dohány-utca,
76,.
sz
..
a'.ati:i
pártház
nagy
.
.
mo\St már biztosan sor kerül. az egyedüldolgo.
1
l
termet a szakma erdekeltJ•8.,l csaknem megtöl- zó gyógys·zerészek pana1Sza is megoldást nyer>.
'- törték A felszabadulás után· ez.volt az ·el•ső na- Egyebekben Kishrizi ödön bes4édének lényege'•
gyo,bb szakmai politikai gyvJés, ahol pártáJllás· a következő .wolt :
ra való tekintet nélkül, jelent.ek meg ·a szakmá„A legtévesebb és a J:egkülönbözőbb meghanak dolgozói A jelenvoltak két és fél óráig „ tározásokat halljuk a gyógyszerész és gyógy
amig a ll'agygyülés tartott. feszült érdeklődés. 13zertá1 fogalmánál,. A gyógyszerész tényse! hallgatták a ·nagyszerű szónakokat Jgazán · legesen az a kuli, aki; ha kel!, mindig ren.
elmondhati uk; hogy nagy élmény ,;.olt 87,á- delkezé_sre áll Ha bemeg_yünk egy g.yógyszerniunkra egy ilyen „élvezetes és tárgyilágos, a tár ba í: eggel a gyógyszerész ott áll, ha délbe1i'
legk(j]önfél'ébb politilmi eseményekkel tarkitott. térünk be, ott van, ha este, sőt ha éjjel, akkor·
s a való helyzetet tökéletesen kivetitő előadás
is ott á,11. E.zt a foglalkozást az ember nem·
A tetszés sokszor kirnbbanó tapsokba:n r:sak betegség esetén, de, mindig igénybe veszh
nyert kifejezést, .s a nagy hős·:\g dacára a hall.
Volt egy idő, különösen a régmult idők'
gatóság végig kitartott és lekötötte az érdekos· ben. amikor a Jryógyszer.tárak igen jól j övedel- ·
előadás.
rqeztek De ezek a jövedelmek sohasem annak'
Az öt. órára meighirdetett gyülést MárkuR volrak jÓk, akik dolgozta;k, hanem akik dolgozDezső nyitotta meg. s a bevezető üdvözlések
tattak Ezekből a vékony és szórványos esetek- ·
'htán Horváth Zoltán elvtársnak, a Világosság bői lett az a közhiedelem, hogy a gyógy.
főszerkesztőjének adta át a szót. Ragyogó di"·
szertár egy iigen jó üzlert . Egy bizonyos; hogy
lektikával fü]épitett, több. mint egy órá;s beszé n gyógyszer ész-alkalmazottak ar ánxlag igen:
dével kristálytisztán világ.itatta meg a kül- és rosszul 'oltak fizetve.
belpofü-ikai helyzetet nyomatékkal em1ékenett
A felszabadulás után végre .eJérkezett az
meg arról a nagy és l'ankadatlan erőv.el folyó iz ide. hogy e szakma dolgazói i·s szervezked-'
harcról, mely a tőkés társadalmi rend. s a iVi- ,ienek és ·a· gyógysz,erészilol•gozók szervezkedtek!
Jág dolgoz.ói kö·zöút felszabaditásnkért foly'ik. is: és a szervevkedés foli;:l•án egy olyan szer-ve'.Különös 1snlvt adott beszédével az amerikai zethez, a Magánalkahnazotfakhoz, kerültek:
hösztök és tlollárimperiaEsták hallatlan ·e-rőfe ebben semi!yen logikai ö·sSz·e.függést nem:
szitésének.
melyek a profit szo1'gálatáhan esz„ tehet látni Igy á1lott efö az a \helyzet, hogy
\ „.
'
közökben nem vá1oga±v.a.. még egy ujabb fegy. annak idején. a kollektiv szerződés im.egalkotáver•es háboru eJőkészitésétó1 sem irtóznak ·Szem. sakor a magántisztviselői munkakörök fi>gye. ·
ben a v'iM.g dolgozóiva1, kik mJég a gondolatá't: lembevéteJé'.Ce! · ál!apifottá,k meg a gyógyszeré;
is ki aka,riák irtani egy uiabb emberpuszti1tás- szi szakma be·c;orolását; amit azonban észrevé1rnk gyilkos hábonmak. iRámutatatt ia magyar ve. ugy 1áhogy javitani kellett Ez a téves besomnlt hüneire. . ostowzta a régi rend:sz.er ego. ro1ás .a szervezke&ésnél, de sok más okból seml ·
centrikus politikáját amelyet a hozzánemértés kivánatos és most visszavonhatatlanul elérke-: '
jellemzeft. , amelynek eredménye a siörnyü zett a?. ár. j -l_ő an1iko1 a gyógyz.erészekn~k arr:ai··:
PTnhe1- és anvagpuszt-it:8,s volt •an1ely .a- mi él1e
kell törekedni ·- a legrövidebb idő'1 be 1ü1 -•
hr>12:y
karöltve az nvosokkal. áltatorvasokkal, ·
tünkben hmár másodszor fordnJt elő.
Végső fokm1 az 194fícös válasz.tások csufo;:
l;:épzett tpo'ólikal és egészségügyi alkalmazót--.,,.:'.
ercdménvét említette, s felhiv,;ta az ercész ~akkal egy Egészségügyi Szakszervezetet. h.iw > ·
RJ;óg·;rszeré~z szakn1át
\kikről mint a nép köz ..
innak életre! Ezt a környező ,eur-Opai államok· •
vetle11 barfda~1ól 1emléker€tt meg, hocrv tárQ;yi-. han m§r régebben lá1;hatjuk Ezen Eg!észség.
ü~~,;-i Szakszei-vez.et1ó1 szerény 1e!képze1ésem az.lagos felvilágosibí;saikka{ az eddigi erndmé
nyek felscrakozta:táséval , hasrnnak ada. J1oqy hogy ez a nagy szervjlZet kell hggy magá\Jan :..·
1.947 aUQ'l1"7tue ~1 -e n')eQ\r::tlósitsn ~ m~v~ra~
fcfll.al.ia az egészségügy ~ssz: 0 ,s szali:képzett d:eK~>
<'!olqozók tök<'l~tes erryságét. amely néJ;kül ~em gozóit A szervezeten beliil természetesen va11' .
3 éve~ ten e! sem demokr ádát felépíteni nem nak külön csztályok és igy fe1o·szlana orvosok."
.gyógyszerészek, állatorvosok ápalók stb osz-.-,·
lehet.
'
HMváth Zoltán 'e16adását Kisházi ödön t§lyára Elgy ilyen osztály lenne a gyógyszeré-';
· szeké is, -ahol már figyelembe '?ehetnénk azt a>:
beszéde köv:ette
~1ős?:ÖI tört61_1t yr'lf?f".
horTv s1ak~?-e-rvezPti. döntő fonfosságu " tényt, hogy nem képzett. · seg€1J;t k::ll nyujtau~ Talán n~ég egy segéde!őt
sen1 tudna:k 111a9:n"k11rnk -tart;:p1i_ a1c1 a 'natikáem be1
t 3 T p e g v ó g v s z ~ r 'é ·s z: r ő l
i s ngynevszett alkalmi munkásokat is besorozi~-:::
mei:re1111Pke7- 0 tt {~s l1en1 _,rál.!t:'RztáSi kortéziá.b61, nak- eg~y szervezetbe. Ezen alka1111i n1uülc9.sÓl{,/ . ha11 kiseper. G0ndoskod11i kell n1é~ ~rról, 11ogy
a ~Íilönböző adózá;;oknél. \'éq'.e figyelemb; 1v;akik egy feléven belül, esetleg ·még rövidebbt
de n1int szaksze1v1ez:::ti szaken1ber. 1eb.ébetlengyek
azt, hogy mmdenkr -.a 1ovedelme aranya„
k ü 1 ö u;
ne1c_ n'Jril\ránitotta ::1zt nz!.e'.l:yesek 1észéről örölrk.é idő alatt váltolltatiák áUásukat'
hangoztatott tévh'tet hegy e kisexistenciák, t ö m ö r . ü 1 n e k, különben f~lhigitanánalíi

a

L>an adózzék Szociális szempantból ugy kell
tekinfenünk a gyógyszertárakat, mint a kiskereskedőket :és kisiparosokat Védeni az adózásnál és segiteni őket. A ltiínuk alá ke!l nyulni
és a gyárakát át kell szervezni az olcsóbb
anyagelőállitá'sra, a •kis •egzisztenciák védelmében. De nemcsak a gyógyszer észalkaJmazottak.
nak kell az érdekképviselet, hanem e pártbaü
megférnek a tulajdonosok és alkalmazattak is'.
Az :érdekeket i;issze' kell hangolni és nem lehet
egyoldaLu az érdekvédelem! Hiszen
munkál·
tat.Dnak is fontos, hogy egyforma m1rnkaidővE)l
és egyforma fizetési feltételekkel álkalmazhas.
sanak munkavállalókat
Nem lehet az, hogy egyik gyógyszertár
helyteJ.enüJ és egés7,ségt.elenül •konkurráljon a
másikkal Ha a gyógyszerész a maga érdekeit meg akarja védeni, akkor egy egységbe
kell tömörülni. Mert, ha nincs a szerveieti
élet megállapo'<1va •'·s nincs kiépitve, sokkal na'
gyobb erőfeszitések árán lehet csak célhoz ér~
ni.. Tehát ugy alkalrnazoitti, mint tulajdonosi·
.zemponföól rendkivül fontos. hogy legyen <?g;Y
kellő érdekvédelem
' ·
/
A sz,akszer vezeti kér désbei'r tehát azt szö·
gezhetjük itt le, hagy gondoskódni kell anóJ,
hogy'· a szervezetürnket egységese11 és szolidárisan kiépitsük ' 'Külföldön kitaposott utak ezek,
rnind€n országban! Ne bizzuk teh:ít a véletlen.
hanem kezdjünk hozzá! Itt '?fül az ideje,
hrigjr a szellemi fronton is legyőzzük aet az elvet, hogy aki birja, marja! ÉS e szervezkedéssel minden gyógyszerész béké·s nyugalommal
\·égezhesse munkáját 2 közegészségügy javára!
A kollektiv szerződés csak általában be·
sz·él a gyógysze:rN<Zi munkaidőr01 és itt is rendet kell teremteni. Eljött az ido, hogy_ arrn
gondol'junk. hogy a gyógyszerfaznek fonto·s
munkájánál frissen. kipihenten, ió fiúknmmal
Rell megjelennie, mert fáradts ága sulyos kö1
velkezrnényeket. vonhat ma;ga után! Ez.en a téren is ti sz.ta helyzetet kell ternmteni, „
Ha a gyógyszer tárba 'bemegyünk vásárol,.
ni bár mih1en c~ekélységet az a számla mindig
nagy. ~e1-t bizonv kicsi a iöved.elem és a
gyónszei d'rága ! Ezen segiteni kell. És a háromé,•es terv szellemében góndo•skodiunk az

a

re,

üz9JÚek. Qyára~ korszerü,Sité·sér'ől

racionalizá~

lásáról Mennyivel ol.csóbhat' és iót sikerül maid,
"kár csak egvsze1'i.ibb cikkel:hen is o:dni. A há-'
romé\res gazdasá_g·i ter·v az egész gazda~ági éle_
tet átszervezi, tehét a gv-ógyszervegyészeti
gyárakra is _g:o11doll l .A-z 1 BOO 1ni1lió forintos
ípari beruházá·s11an a R'VÓ!g~-szeripar ]s érintve
van. Hc2··y- a g·yögyszerész

szakn1áb-an ..-mit je-

lent n1aid. az Jé1etszinvonal en1e1kedése, az en1,,_
linek {1Jén11eBebbé tétele. ezt nem kell bővel'.)„
hen kifeilen~m Hiszen gondoljnnk csak a!l'a
" kis falusi o:v1'wvszertána ahova még két asz- ,
nirir:icrt is ritkRn me11nek be az ell1berek, in„
k~bb napoki12: kinlódnak
Ha a térvszerli bel· -··

to,ries

srazd§.lkodással me<tváltoztatjuk a' or •

~.ág kénét.

e1öb·b1~e \risszük

A.

t,:irn1elé_§t,-...ipari

és i11ezőgazdasági téren," feiletteb11 igényt éb,.
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r~sztünk ,a sz.éles néprétegekben _
majd a22 a
kis f~lus1 gyógyszertár fogja elsősorban észre,.,

1s fenn kívánták taitani. Kénytelenek volt
e'f
.ellen. állást fogla.lni! _Félker:swi:. a 1-fépj(i
\'enm ennek az eredményeit.
le!1 Mmiszter urat is ~ igaz oromunkre sz ·
Eze1': ·az eredmények el fog-nak jönni és ak gá.Jt, ho~y i} is .teljesen egyetértett velünk e
ko.r m!!l(1en do~gozó megláthatja munkája 'gyü· ben_ a kerdesben. U gy, hogy már azóta J.;:észe'
mol<;set, ha, helyesen és jól válásztdtt. Gyógy- rs a.U a rendelettervezet. Csak még egy ügy'".
szer eszek es alkalmazottak sorsotok és.csalá- kell előbb eJi.ntéznünk Ugyanis 1920. óta sz';,
dotok sorsa a Ti kezetekbeh van. Jól válassza. mg.s szen;élyi Jo.g~sitványt 'ador:iányoztak:, ~
tok!
· az adomanyozasi natnak egy reszén van
'
S ha, in.egindul a há.roÍ:néves munkaterv honlályosan körülirt pont, melyben· az il!e
nagy üteme és kihat a gazdasági élet mi;1den köVe~es bizonyos összege~ később lefizetni '
k!s ái;ára, meg fogjuk látni, hogy a •gvógysz.e . GyoJa javára, A lefizetendő összeg nagyságresztol .. a gyógyszertári seg~dm".;tk~sig egy későhb fogjá!k meghatározni.. Igen jól fol!;
egyszeru de mmdJohban emelkedo detforma hát jönni a segélyezési ágazatnak az ezekből
fog kialakulni. És \bec;sületes munkává] és ·tö di.i akból befolyó összeg 'amely felhasziíálha ·
.
''.'
tekvéssel megadja a lehetőséget, hogy a'ma„ vá válik
Pár sz(Íval megemlítem a masik mondani!'
gv~r _nép e.Jinduljon egy uj történelmi fejlődés
fele es akkor .)Jeteljesednek az oly ismert és valómat a joqa.dományozás reformját! Ebben7.·
kb; 250 függőben lévő jogadományozásról van,i
sz~n S~échenyi szavak: „J\fagyarország nem
voit, h·anem lesz !H
szo ! Ezeket a iogokat ki kell adni és ezze].a,'
Ezután kö7'kivánatra a lllépszerü dr. Szé·· szá;nmal ig~n ,'.sok j~gos igényt ki lehet elégi~ ;
t('lll ! , Semmi ertelmB a halasztgatásn~ ! Ugy'
kely Miklós államtitkár elvwr s szól'alt fel
az .alkalmazott gyógyszerész. mint a tulajdo:.,
.,Az előttem felszólalókhoz kancsolódom nos1 kar bizalommal tekinthet pá'rtunik felé·"
azzi:tJ1, hogy hivatkozunk a mult alkotá,saira és mert tudi ák. hogy a közös gyógysz.érészi kai°'
a fövő 1célkitüzéseire. 'Megemlítem a Iegfonto. érdekeit kivánja megoldan;J
· ·•·
sabbat, a Gyógyszerész Nyugdijintézetet EbSürü, !hosszantartó taps követte az el<I-·
ben a .kérdésben tény és való, hogy az egész adást s a gyülés Má11kus Dezső zárószav~iva:í '
dalog valahol megakadt Nekem jutott a-' a fel- ért véget
·
adat, hogy a szálakat kibogozzam„ Mindenek ..
- A kartársak szétszéiednek és kezdődik 1{
előtt megállapítottam„ hogy ezi az egyszerű
p~r .hetei! agitáci'Ós munlm. Igen s<Jk fiigg at.
kérdést igveke!'tel, minden erővel lkomplikál: tol hogy a magy:"r gyógyszerész dolgozótáfsac,
tabbá tenni Az egvüttesen mego\dand6 problé- cjaloi;i ezuttal :Jó7'an, Uüdeg fe.i.iel mérlegelje''
ma Mro'h1 részből áll: a Nyugdijintézet a sprs:;nak al.akulását Felemelkedni _ vagy visz·'•
Korpótlék és a hármaflik a Gvó.ia. A Gyól "t szasullyedn1. Ez a. kérdés. JÓ] vála;sszunk !

WlliiiiiiiiÍi!i

E?ésnéges és beteg csecsemők nyákfóí~etén~k elkészitéséhez
/

IN
árpanyák Dr. w„nder

Kor1•uan mennyiségbe'! bea11erezhet6.
C1omagol1'5 :

250 g„

Beszerzési ér: ·

Ft., 2. 26

+

15%

f.

a

Eladá~i ár:

Ft. 3„24

Közgy6gysz~relléitáo, MÁV II. B Lijterhére rlÍ11delhe16
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Szakosztályunk a tükörben
Választások és a hároméves tel"v küszöbén
;Jázas áflapotban van ai- orsz\á:g t· Ho!!v a sor·s·
fo1duló alkalmá,val nagyobb izgalmak és meg··
'riizkódtatások elkerülhetők legyenek, a négy
j(1nliriós párt országépitő összefogás jegyében
, -· igen bÓlcsen - a választások idf\jére nem·
.„ lsak p•aktumot kötött, egymással; hanem a vá'· Jasztásck Útám a i's közös pr ograrnmot dolgo·
, 0 tt ki a jövő :feladatainak elv'égz~&ére.
" Mig az országos nagy pá,rtokbah - közö~
. cél érdekeben - közös erőfesmtés felismeréséJ'ek ;zük,égessége lett umlk\!'16 .szemléletté; ad.
<l g Szakosztályunk zömét alkotó két testvérpá1 t, de különösen a két pártból megválasztott
vezető::ég, éles harcban áll egymií;ssal hosz··
szu idő óta.
Elég utalni . ,ré3ZJ?e az egész helyett": a két
í•öpiratra, mel:y ben a szocd!!'m gyógyszerész cso.
polt két ,,ezetőségi tagja ellen hangzottak el
szemé1ve3 élü tátlwdások Elég emlékeztetni á
julius '26 ..[;.ra hirdetett ta1ggyülés körül szinte
:komédiává fajult jelenségekre;
melyekib61
"" szemvéltetöen domborodik ki .·s: :vialó tényállás,
hogy a két szembenálló testvérpárt tagjai immár lttértek iaz ,elvi síkról, eldobták 1".lZ érvet
és a meggyőzés fegyverét a f'elp.1er ülő kérdés~kben. Jtt már olyan Iatszata va:n a ~ej1'erfré.
nvekn(k, mintha a pártok előtt nem a kitűzött
célok megvalósitás1a voina 'l liegfontosább f2ia„
dat, hanem 1lagyo!fü sulyt helyeznek a másik
párt vezetőségének lehetetlenné tételére, valÓ'·
szinülsg a:izal a szándékkal, hogy a 1vezetők'
teljes vagy részleges eltávolitásával,· saját
párt.szempontjaik szerint irányíthassák aztán
a Szakosztály ügyeinek intézését
\.
, . Teshér 1~arc eddig cs•ak „a ..szak.osztál_Yi.
leseken 1öpuatokban, a 1mzos IJ1zottsag1 ule
sekben élte ki magát. A har,c azonban már „4
Gyógyszerész" hasábjaJira is , átterjedt, ahol
Somogyi kartársunk „Lássunk tisztán" <oimü
cikkével uj
területre vitte át a üarc
színterét Somogyi ;kartársunk a szoc. \l.em
,pártunk vezetős<Ogi \tagja és több tisztségn?k
viselője. MindnyáJan becsüljük hallatlan ener.
giáját, közös c.élok érdekében kifejtett munkás
ságát, elismeréssel vagyunk képesség~ iránt,
ami most megjelent cikkének tarlalmáqan és
rngyogó stÚusá;ban i:s kifejezésre jut
Cikkében az alkalmazott gyógysveréSzek
vágyálmának adott. . félreérthetetlenül, bá.to~·
hangon kifejezést, amikor leszögezte, hogy az
önállósáo- utáni olthatatlan vágyat nem lehet
mestern\ges határok közé swr~tani, hanem az

gr'·

elkészitett kataszJer alapján minden, dolgozó,
gY,9g,sze1 észnek lehetővé keH .tenni az ?11állóso· 1
dá,st s· ez:iel kar öl'tve a tuJa,Jdonszernest>
„Lássunk ti.sztán"c„ cikk vi!ág,tása me.lett most
már tisztan látJ uk, mit kell tenlÍi, 'l'isztán látJuk, hogy a do1gok nem mehetnek tavaJbb jgy;
ahogy eddig mentek. Sz,emé1yr harcoKnaK, .test·
vérpárto!k irarcá,nak .véget kell vetni,' mert _lia
nem görditünk akadályt a személyi harcok to,
vater,Jed!é.s.ének, akkor a váiaszok és víszom1á„
lallzok, enyhébb és durvább s.értések, a felgy:~,·
tott szenvedélyeik tUzéb.en el!'g minden, 1üeto·:
!eg az a kevés e1'edméllY ~s, amit eddig felmu-'
tatni tw;lunk
MLt kell hát tennünk a a:.eméiyi harcok l<J•
kalizálására? Ki kell kapcsolni Szakosztá1yunkban a pártpolitika iérvényesitásének 1ehetősé
gét. Szakosztá~yi gyüíéseinkben kezd,etb_en az
a wélemény alakuit ki, hogy a SzaKosztalyban
kívánatos . a pártpofüika érvényes.i té~e'. , De .az
inditá:snál' más volt a politikai sz·1tuac10, mmt
most napjankban . Akkor közös frontban, é1<;S
harcban álltak egymással kint a nagy pohtillo;a·
ban a mu11káspá,rtok a jobboldalt 'képviselő kis·
· gazdapárttaí. Akkoriban számolni keI1:t~ a
munká;spártokon kivül á.Uók zavartkelteseve!,
a' reakcíó gáncsvetés,eiveL Akkor~ban a koah·
cióba .tömörült pártok c:élkitüzé~eiben i:g:eJ~ · sok
aí1apvető eltérés mutatkozott Ma a partoi{
progmmmja lte!kintetében elmosódta~ a ha~á·
rok. Ma nincs szükség an a, hogy a ket terstver ·
párt gyógyszeré~z ta?ja!1 küJön-külön pá,:tp~l1.
tika'i szempontbol merlegelJei)c a szakma1 .. k1e:··
déseket„ Szakosztályunkban meg kell :szunmB
a politikai tiagozódásnak Szakosztályban ne
párteml:ierek )égyeti_~. hai:~m 11'.unka:'.áll.~lók,
akiknek szakrnai1 elomeneteleert, ,Jobb novo k1épitéséért egyforma erőv,el, .oszthatat!,a;i. e.g:i;-··
ségbe tömörülve kell harcolm a vevetoseg na„
nyitása mellett minden munkavállalónak,
Tükör be minden nap belenézünk, Megszo:.
kottság. folytá,n nem vesszük igy észre külsőn·
kön idők folyamán végbemenő változásokat; de
van egy nap, amikor a tükö~:b1: néz';e; ~irtelen
rádöbbenünk arra hogy I!'!-lll, pál'. ev alatt
mennyiré megvált~·zott az arcvonásUJ\k ·- öre:
gebbek lettünk: Szakosztályunk két és fél évl
müködésére gondolok ez alkalommal. Két és fél
év alatt mennyire megváltozott a Szakosztály
külseje. Kezdetben öröme telt a tagságnak a
taggyülésekben, a Szako'Sztálynak becsülete,
·szava volt felettes hatóságaink előtt, (tervek
kovácsolódtak reformok megvalósitására, csupa
energia csnpa dinamikával telitett volt vezetőségünk
Ma a Szakosztályban nem folyik
komoly munka, ma széttagolva, ellenkező\
irányba menetelve nem mi irányítjuk a szakpo:
litikát, ne.Jn mi határozunk sorsdöntő, alapvető
kérdé'ooinkben, hanem a kivülállók, ,az av,ata~
Zanok akarnak i't'rfoyt szabni páJ,yánfa kialaku!ar
sának,
'
__

1

. , . 1-Ia 111a j <l egykor 011 megi1 j ák a gyógysze.
ok::iyc111ozó _, t-őr-ténetét, a történeti± ó

1 es~~}{

!XlaJ~a_ n:e?·a.~apitja, hogy a fennállása óta ez a
n:_crstan1 1dosza1.;: ·~:·olt a gyógyszerész-ek ·regvál„
sagos~bb kors_~aka; ~1ost _d-ől el, hová_ n1e1 1 -e

~~,eg:y~1~ L?, Kozeg;.s.~se?l~gy~ intézn1é11y jellegó .

ool .kivctkoztetve, kozseg1 lohu.süzem mintájárn

a:, koz-ség-~k egyszer_ü üzemi ajka:Iri1azottáivá
Yal~nk-e, vagy az uj kor szellemé szerü1ti ren-

dezcs keretében

képesit€sünlmek megfe)elő'en

a máj

élhetünk-e hrdományos hivatásunknak?
.•. ,
f[a. ;,gzs$gbe ková:'so1ódu;rk; nincs, mit íéi&•
a Jo>ot~L f[a egyse?,es, <;eltudatos terv Iieé'
ryiett egyrnast keres.ztezo tevekenységet fejtünk'
ln, a!ffior bete!Jesed1k rajtunk a jóslat: gyó ·:.
szer eszet nem' lesz, csak v_olt !
·
Kmdi.ció~ i;>ált?k közös fI ontba tömörülés
legyen, uany1to_ szarnunkra, hogy a jóslat· iJe
ne tel1esedhessek !
' ··
Mészáros ;Dezső.

;ü

gZ;

és ep'eulak betegségeinél számbajövö

gyógynövények

lrla : Varró llladár Béla gyógyszerész .
(Folytatás.)
~/J.,,_ 111áj .é.s e])(~Ut.a-k b0lg}Óg3 ász.ati kezelésénél. meo-_
bB1egt déS(>inél. nagy ]iasznunk 1·.a ,, annak gyógynövénye_
'
,
"'-

ink

nng3° ob'b A néi'ÍJS"Y 6g} ászar sárgnság-nál Int"zel
gyö!k:erébő1 f_Őz~tet készitt·et. 'l'apasx:f.atat sze1 int a n;~:<:.;
~~at~vis, _ ( C~rduu~ ( sY1ibium) n1a1 ianu1u)_ i!ll:a.gj,Á·na~?
t1nctu1 a Ja, iSaTgais.aig és epekő g.yógyitásánál jól_, bBj~
,áli.
Ugyancsak sárgaságnál ~z-okták_ altkalmaz,úf ::.a:;
kenderpakócát (.EupatoziÚ.m canlla'b1nu1n).
Forrázil:t:Ot.-:-;
k~sz~~enek a:;;. 1egés,z tüJJől
Ne1n
ha,gyhatók élµli-l'~/
n_~lku! a ,v~s~~ (Verbena off.),
111elybő'l 1:0~15%:-~0~-"'
fozetet keszli.'Unik; la menta olaj, 'Inely nz ep_ér-e és.-.i_"
oankrea:sr,a van hatás·~al; a cickafal'k és Ül'Ötn. melYn~i1'(;~,:
együ'tti fehüniő az epehújtó · sad'áitságuk
-·- ·,_:{
.~ d1u1,eticu1uok, igy ells,ősobban a nyirfalevél {Bel_'
tula alba)
m;ájzsugo1náf po1 v;ag.)- főzet formájá:bith.te1n1észetg~ ógyá:sz 01 vos tiap·asz.talata szerint kitüuOOti
beválik„ „Hasvizkó1 eset'én ( (,ascit'i:>.s), inely má:jbaj .-:-k-0~
'et~ezmen~ e, a békalen (Linum catharticu1n) eXt,1aCtUni~
O 5 gnn. adagb~n ajánlható
Gyomotbaijal járó ~-ni{j~
n_iegbetegedésuéf; a tea,kievei·ékhez a1iróbojto1-j°ánt. (A'g:..._:·,
nmonia EUFatoria) kell 'keverni
.i'· <'KJinikai ~-izsgálat'ok tanusága szednt teakeveré·_:_::lrekb
, k afa, borfuolya (Be1be1is ;vulg) cho1ehtht:.<
· · "
. \ en a sos
a~o;1s, ~o,le~cystiti·s, ,„, ~kterus ;kezelés·é11iél ,á.Ik.ali_Úa~hat:ó;:., g~ an~~~l.._ epeko!qantalomna1 ere4:~-nény.t 1-áttak a-z
a~nb~~~u, ('feuc1iu1u 111anum veru1n) infusu1ná1tól.. Coie~
C).:siiti~ne_J
?~ed-,,es~öllő Ie-,,elei( is tegyünk teakevei'é:
kunkhoz
J orndulatu epehól,y ag t-negbétPgedésnél~ ami..:.·.
kor csak t ompa f,
· ..-l.
·a1-u:c:1lom
jelzi· a bajt,
benedekfüV-el"
(Carduus benedictus)
váltak-O"'a
_,__,,
ad'J1!--n-k
fecskefüvet ( Chelodioniun1 ~ffjus).
1

1

.. (~ö1-cscsillap,iló a b:Iladonnat illetve alkalüi<lá]a, az
a-, l opin .• H ~so1ilo ei cd~nenny 1 el j-ár a belladonnalevé,l' é!'.í a
csudafawvcl (St1a1nonlu111) ft~lha:s·ználása LeggyakorilbJj
11z cx1rnctu}n l;Phadonuat- vagy az 1;3 1nglin-cís -.atlopi_
nu111 ~·.ul~u1icu111 ~ada:golás·:i tableU-a v~ylp5iula :dakjá_
b<u1 , On_1u1n tinctu1 áÍ
is ..szokásban v-an ren.rn~~lni de
_ mi,1Hl(-!Z·1 k bevét,ele nt,:::i1 uJindig n1egbizható Tiöbb <'; edn1e11n~rl i~l' n.z opiun1 egyik alcnlqldájának a papaverin_
llt'k Ü Ü~Q·Q,5 _g-os· adagolása be}IJ<-idonnávál é:S yégbéJ._
kupok al:1k j·ában
·

C1'ol~·goga (-C'pehajtó)f· _g~ üj,tőnévvf•l j{'Íö1jük a in'áj
,
es <'IJ(_.ba1ok1a- -ff·lhasználhat'6 g,\ óg,)'nö,:ényreket Gyógy.itó
~ul:1 ido,nságuk t·~y1 é:';~t
illóoJ.ajuknak.
,Jnásr-észt- lliég
í:~ge:-:z ponto•.::;an ki ne1n vizsgált _anyaguknak köszönhető
és hon1ok képz·ödésnél, köelzál:·ódá,snál nz -epehólya.g
-e~. (''pe1üak gyulladrásánál,
az eri.e:?e-c1·-eti1ó fokozá&á1a,
gor-cs 1nt--f?:S~ür:_~etésé1e használjuk ezeket :a_ növé11yi dro ..
gokin.
·

:\ö

Á fekete ietek (Ra:Phnus nige1 ), iitkábban a iehér
ie1rk (Ra1)hnus a!'bU$) .alkaJ111azásáinál 0pehól' ag
'
t l
1 d'
. . ' , epeu_ a\: , gyu l~ asa,
katar1'11alis
iktBrus eseteülél
"ó
e10.d1nanyt
latunk A rrtk f-:t· 1e 1sv.eJete1ve "ag\ 1n1egn•_
J
'"'
, ·

vngy cukorral i·zesi1ve kell ie1'fog_~'asztaiii
1·etket ehesz(>Jtink
' aun,l_
, k csak k1··
' l
-,
- . -_. , es
J11'~~1- t ~-ed,
fog:,, asztjuk 1e1 Az adagot felenielhe'tjük,
'1 1 ~1> 1 • u kg r+ tf-_l.k k1présel1t nedvéig
Ivfindig frisi:;i:iI;
kesz1quk)
Az. eO'ye1
' is
· atvet
, · t e a nepgyÓg)
,
.
"" - e1ne··
- ~ or vos ]as
ász·at
altal
isme1t
Já\--ae SZ·lo
· ·oiet'er.o"! 6Zal
' 1111120, i:UtCUIUa .!!.'V'Ö·k.•
_
_
.'.">Z;l\.t,_ SOZ\fl-

(l<~Jenue 100 g1111

?.

:t

~~l ZS«l Hatásá1 vizbPn oldható fl'nyagainak és n1Óo1a
Ja11ak
1ulajdo11itiá.k
ke'sz'tonok
-·11··orz-s-„
-,.
· _F'őzetet
-'~-.:-a gyo-;:
lio1 1{) 0 ~ 100 0-1a és n szür<:'déket napo:nta háio'.2l~z 01.
a főé1kez-és·ek után keH elf.o-gyasztani _A k''lf„ld~ d
k" ··1
,
'
11 0 1
10go l>.: ozu
1neg en11ítés-Pe ta1th<it szá,n;ót a kürtike
( 01tho:';iplion >:;tan1ineus) és a U\:ismé1 tékben
ePPha jtó
hatá"u podOphyllin
--

. ·~ gyerniekláncfü (_Taraxf1Cu1n off) gsöke 1 én 2k €s
lP\_t l.e:-'ek 1~)ned1 -e, i ai axin keserü a-nyagot, a g\ ökéI
chohnt, il'()Sifot stb t_a1taln.útz,. melynek e-xt 1 ,-1 ~tu~11 a
inju:~tió
fo1 rná i-ában ndaaoh
a is,
erÖ<.:.e,
··,,e]·
.,. .
o
·-~-1 110
.1azepe::;-ec1et1ot .A. foliából ké>:;zült ki\onat ezen hatása még

R'p Papave1ti11 h~,flrochlotici 004. EX:tractru.m bel
iadonll'ae Q.015.
BUtyxu1n caca-o qu. satIB ut
f.innt suppo itoria tal Í>os No Vl. ,MDS Sziiks.ég eset~'!l napO'nta há1on1szol" 1 kúpot

·?

'

Rp, Rhizoma cu1cuma".,
F-011·"u. n1enthae })ip.,
-e
cha1no1ni11ae ana p aequ MDS 1 cvőkanál'1~ 1 _I ~:
2 5 del,. viz,1e .For!'ázat

Rp IIerba cardrui __,,q~nedi,cti 20.0,

Herba
-tara~ac.i. Radix- cichori1 aná" 40 O. l\íDS 1 eV-0- --kan 2.5 del \iz1·e„ Naponta 1~2_:-;·zer étkezés:
előtt fél ó1ával koTtyonként .1 kis cSész"ényi~~-:

Herba millefolii, ca1du-i benedicti viola tl'iCO~::;.:
lo1is Sen1en m~nli veri., Cortex fiangulae iana .
P a€q1\ I\fDS lVIint fe;nt Fo1 tázat

Rp Folia f}·g1imonii 10 0, R~ldix rhei Cor.:t-ex
gulae an:a 15. 0, He1ba ch~lidon'1i.S.ae, menthae pipe1i'iae ana 30.0'
fent Reg_gel---este 1 csészényit.

Sedyletta tabletta
-- 3GxÖ„015

Szabadon rendelhető: 0TI MAV - szasa -- Dobbi stb

AZ ANYAGCSERÉT SZABÁLYOZó NÖVÉNYI
GYóGYSZEREINK
..,

'

A ~-negzavav.t anyage"3ere
k€zelésiét, átha:'.lgolásá-t
növénygyógyász a szükségihez k:ép-e,st„ az idől~_özön
-; kén ch:endelt. tavaszi 1 illetve vé1tiszt1t6 ku1·á>va1 gyó·
: -"' i: ia -- A
. vér tiszti. tó ktn;·ához1 vett egyes
.
.
'füvek vagy
-}-'lP.flke,,€rékek tamogi1tják a béL ..a vese.· a bőr ·és a nÍáj
-:-i-nlüködé~ét, kiiválasztásá:t„
A ta-'i aszi'- iragy vértisztitó
-::, ku1ák ke1e3,ztülvite1-éhez els.ő szempon't;. hogy -tiyugodt.,
~:-··_:1~ndsze1es ~él~fuódot ~ell folytatni (Veget:i1:tUs élet_
·::>-niód-. étrEnd-). Támogatja az :élet•m.'ódot a friss- nove-' JQe~, (palá.ta" vagy -a. kipréselt növényi ned,ek) -gyü.•
-roölc~ök P.lvezete-,
lt t 'e:1Lit.iük a fejes - salátát (Lac~uCa vit osa}'; az
endi,iasalátát -(Salátn kitt-árig), a m~Ugoldot
(Befá
. (-citta) _ vulga.il~), a v'izítol'1nát (Nasturtui,n off ),
a
-·közöliséges tonnát (Ain1J0raci!l. Jap:tthifolia), -a nagy
·:_SóSkat (R.uü1t'x acetos~-), a füst.ikét (Fumaria aff ),. a
gyétmekláncfüvet. ('Tar:i:ixacum" off ).· A ku1a alatt_
"ajánlillittó növények főzeléknek: G~,er,~ekl:áncfü, k10nY-:
rhaík-ön1én~ z,ö1dje; föl<lirepkény,
sóska, ka'táng, páréj
' lórum, ~salúu stb_, stb. 'Tea fo1 májában -ol~1n füveket
((hr.go_knt).
vagy azŰk ke,:e11éikét ajániljUk, n1e1yekke,J,
.-1ilint hugyrh3.jtók)\:al,
al-iya;.,.-rcserét szabályozókkal, iz. zaRztQkkah epPkiválaszt6ikkal, gyom,o:rer:ősitőkkel köp.
teiéíkk-e1-- iná1 ~egiismerke<ltünik
C'.-;ndálq.tos és ho.sszianta1tó ja\"ulá:st várihat a ta\'aszi, vé1tisztitó ~urától a rheumás. asthn1á.Jr, ibö1ba- ·
jokra hajlarU·os, áz idegbaios; de a tenn:észetgyógyász
01 vos felf,ogása szerint, ne1ncsak rbizoiiyos. Í}ete~.sé'~ek
fennfo1g1ása 12séi.-én alkaknazzuk, hanem már i!bizon~·o:s
'"ko.lban (:k:lin1ax, artelioscie-10-s~s),
1·endszeresen- 1____::.2
"sz-ci: é\ Pnte, tava§zal és ős.sz-el
A„ isiran),agcse1·e za•aradnál, az .okozat pontós :Del
- : 1smt>-1 é,,,e 1;1Jellett, a :;,,értiszrit9 teák jöhetnek szá1niJtáshn Te.kintotte1 arra, ho.g\r aZ elhá.i.asodtásná:l rendsz:e·.dnt w-'pajzSn1ii ig~-, ha.csak kis mérítékben- is szerepet
· játs7.'ik, njáulatos jód' 'taTtaimu drogokat a teá11oz. ke_\ erni; Ilyrn jód ta1taknu drr·og, tenge1me1léki irnoszat a
S{lspörje (Fucu~ vesiculos-us) ,- mely j.ódot, hromot , é:;;-. kis 111en~1-' iségü arzeQt is ta.ftalm,az A m!L;izei iringónak
egy teÍ1ger-parti válfaja
(E1ym.igiúm ma1•itima) és [i
carragh~n (Chondus c1ispus),
ugyancsak n~·om·okiban
j-ódot tartaln1aZ
N:!em mondható h.atásT,alannak a ~trumána:k- ·és 12
'-:Basedownak gyógynövényekkel való- kezelés·e'.- Itt is sósp.öriével ~egindith·ató a gyóg:Yitás· Az- an~a1ozsJ '-i thy.
roxin ·an-ta.~qnistája
\
• - Á cukor;b:ijt iS az a.nyagcse:re betegségek köz.é so::r-oz-hatjuk --A sz-énhydt áltszegény 'e.s a szénhyd11átm,enJtes
d1ogqk kez~lésénél hasznunkra lehe't-nek. A d:rogoknak
két csnport_fát sz-0ittu1r a cuko1bajnál felhasználni. E1ő-
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ször_ azokat, melyek enyhén hugyh-a)cók és cser:sava(·iS t_ar.tnhnazn-31.:. A cuk-01 mennyiségnek a 'izieletben
való cs1öJ<tkenése ;:; valamen!l1yire a vérb.en
abball leli
magyarázatát, ·hogy fokoz.ott.atbb a vizelet kiválasztása.:'
Szkni.tásha _jöhetnek a med·peszöllőle-\'.él, a bo1óká, a
diólevél, a gyenneklá11:cfü. az áfonya, a sülfü, .,a. hags ma 1stb.
ti dekesel:Ybek. az.ok a növk:íÍyek, melyel{ kimond.ot-.
tun insuJinszierü hatással Vaooak. A növ:ényi insulinek
(Glucik1ntn), i·ok~n vegyületek
a
gua,nidinekkel A
l\ec~keruta ( Galega '°ff.) magjában rés le' el ében ,g·aÍe..
gin alkaloidát tarta:l1ni1az.- (1 evőka:nálúyit vieszünk ·· 1
csész.én.~i viz:re; felforraljuk,
kisidei állás után \])eg.
szürve elfogyasztjuk Naponta há:i·omSzor, é'tlrezés előt:b
1 c~-ész@yit nkell elfogyais-ztani. A l!:.aróbab, boko~ bab,
\-eteml:í1,vpaszuly (Bhasieolus vulgart,s,
Ph anus)
vel~'e (Pei:icarpiut..--n) klin~kai Vizsg-álá:s t,SZ{~rint vérCukÓ-i' csQl-;:kentő
(1-2· · C'\~Öka_111jáilID.yit főzüllk n1eg eg;\
csés,ze tE-ára), 1- csésze tea 3 ,egység inSnlinnnk ·fele~
n1cg. A f.eket.e áfonya (Vaccinium myr-'ii'lh1,-,') myity~lin
'anj,agát növényi insUli'lmek illeveziik:; ATbutasA nny~g:á- 11ak tulajdonltják ebbeli hatását. 'Deake,€r6kf·k\)e szÖk..
táJk a görög szénát is kevier111,i. A cukoiibajosok éh-endi
therápiájá.ban a zabliszt nléJtÓ: helyet foglal ~l Insulf n_,
- szei ü hratás't vé.lnek vele el!éTni, 1ez. azonban iné-g n~n1
nyer1 tudományos· igaz·olás~.
Vércuko'lcSökkentő a Keletindiában honos fa, Syzygium jambolanum / szá1ftoit gyün~ölos-ébŐl éS á fa
lté1g~ből kész.i't8tt tinktu1a é~ fözet.
A'/, anyagcserét ,szabályozó, ID;ár emlitett te.ák,at is
veht>tjük ~zzal, hogy az itt felJsor-olt di·Ogot. vagy -.dt ogokhÓ1 egyné:1áely.iket
még :hozzáadjuk a ke' „ú:éikeit„

.h:ü-

1

hez
Rp V.iscu'm album si.;ipiÍe.s- 20„0, H,e1 ba millefolii
30 0, Fucüs 'esiculosus· 50 0 1\1DS 1 eVőkanállal 1 csésze vizre
Főz~t, mel;y tna'PkÖZ'ben
_, kortyonként elfogyas0tandó,
Rp Radix torment:lllae,
Herba po-tenrtilla an'E>?rL.
naie,
Herba serpylli
Radi'x arte:nisiae all-a
10.0, Pe1icarpium phaseoli, Fold.a rny!tjUi,
Fl'uctus syzyg'Ji, jambolani an'a ·20 0. MDS. 1
teté~ett e\'őka11'ál;)'nit -2 ..i5 del. vi:Zzel jól kifőzni
Rp _:f...olia myrtilli 60 0, Folia r:ubi fructiosi SD ü,
P-e1pavi:frrum phaseoli 10.-0. MDS -'2· evőkam:á1_
nyit 25 del vízzel kifőzni 1 napo:ri:t.a 2 e:S&zrényit elfogyasztani
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A.z uj gy6gyszerészképzés és .. a /
gyakornoki intézmény
lrta~ DR. VITEZ ISTVÁN egy m. tanár.
Kölcsey IF'erenc 1812-ben elvállalta egj P J nevü,
fél'jgyilkoság:gal vádolt asszony védehnét. Az azóta .hi.
ress'é ·vált be~zéd első mondata igy hangzHi: „Félve
sz-ófamlok meg, tekintetes Töryényszéli:, I·át\=án a nevezetes többséget, mely e szezeucsétlen asszÓny sorsát
mál' .„már elhatározta, de egy e1nbel'i élet re1nélhetö
n;egtartásc:e- i1nindén kétségen' tul font.os'abb, mintse1n
érette rnilldetlt elkövetni ne kellerie"
. ~ beszéd semmi esetre sen1 e mondat réi;éri \' álthi:r-essé, hanem az egész be..""izédben r·ejlő 1nagasabh erkölcsi szemlélet utján a~ emberi lélek n;.élységes mé_
lyei:re bevilágító, kutató értelemtől fe?szini:·e hQzOt.t
iga:zSág fénje .adta neki a nndhatatlanság bélyegét. A
védő rávi1ági:ott .ugyanis ol,}an szempoot_okra, melye~
kEt a iádhai-óság az egész p-er folyin1a lnlatt figYelmen
_ki.vül hagyot~ s igy a váda't ldzáróla.g felületesen vizsgált tén,r::;J{bőJ igyekezett meg~llapitani és bi:tonyitani
Ennek következtében J{ö!esey kin~utatta, hogy_ a vádw
lott éppen a ,ádlú tanuk: közt ker{>sendö, n1e1"t az egész
iigJh~n sze1eplő személJek közül csak/áz egyik~ tanu_
n.~k h~heteet éideke, hog;\- :a me.ggyillinlt fé1j elpl1sztulJon Ehhez a '!következtetéshez azonban l{ölcseY ne;:n a
_j_e~yzőkönyvben feltüntetett tények- á~apján jutott. ha..
n~In a szeméilek lelki )S;s erkiHcsi alkatának tüzete!; és
- mély1eható lizsgálai:a utján.

e'

E be~·ezet.ő sorokat két okból i.rtam le Az egJ ik
nk '2.z, hogy bizo1.1.yos analógiát érzek P ;~ pöre és a
g'Yakornoki intézn1énJ között. azon az a1apÓn, hog) „a
nevezeíes többség" pu,sztán iálható f;ények és talán bá ..
für1alani;;ág, vag) kénye1en~szeretet, esetleg csal{ a régi
reúdszerhez 1 agaszkodás alapján n1indenáron fenn
,n.kar ja tartani a gyakornolü int.ézmén;\ t. A n·.ásik ok 1neg
aZ. hogy 1n~gmu~ató 'példát emlitsek arra, miként, vál~
tozhatnak 1neg 1nég légzetes ítéletek is, ha a köznapi
sxen,i})Ónloktói el1té1ő, !1nébebbre és '>IDellszebbre néző
teki111~etek is é1vénY,esiilhetuek
És most riitérek mondanivalómra. l\Iint~·minden Il.lgJo'.Obb jeléntőségü és az időben is 111ess_zebbható .p'fobJéma n1egvitatásának, éppugy it gyakor-rioki intézm.ény
fOlötti döntés megbeszélésének Ís alaJJfeltétele, hogy a~
egész· k-é1·dést lbelehefye~zük a. _tör ~é11cle1nbe, iU~~1eg a
1.ár·Sadalomba„ Ahogy mi JJl'.agunk is a világ -egy fix
ponfjában élünk, kö~ülvél'C a te1mészeti és szociáliF:
körl1jtezettől és ebbó1 ..Jd nen1 Iéphetünl{, éppugy meg ..
van a gyalíórnoki illtéznH~_nYnek j_s a maga fix történel~
ntl helye. an~:yb3I ld llem mozdithatjuk„ M'ihelJ t azon.
ban kimozditJuk, ;a róla alkótott felfogásunk és itélf'_
tünk is hibás és torz lesz„
Itt. mindJárt az első, eddig meilőzött szen1porrtra
kell. rámhtatno111 Ez 1pedig --a fo!.J amatos feH{Hés.,
'
- 1
'
a;né1~ alól még eró:szakkal - sem ,. onhatunk ki serikit és
semn1li Ez .a folyama,t os fejlödés--és haladás szükség~
szefüen és 'liil;:erülhetetleuü1' bekö~etkezik mind a-z egyes
emb-2r, 1nihd a .tár_sada!om ~letében, 1nég akkor is, ha
e tekintetben időnkérJt -·kis-ebh ..nagyobh törések \agy 1
'_ , visSzaesés€J{ is figyelhe.tó1~ n eg. Ez .(llól a tör' ény
alól a g)akornoki int.éznlény sem ki,;é_tel Éppen -ezért
an1a két :feifO~á~-- IüiZÖtt, .hog·y_:-a_ -,g.~akornoki intézmény

lgr-övidi.tv6~

az eddigi formájában (bár egy é\'vel
séget ·-pusztá~ e mélyebb történieln1d \ és _társadalmi
fenntartandó-e -i:agy sem, az áthidalhatatlan kü~ön"bsé\
get pusztán - e mélyebb történelmi é~ tá:rsadaini.i
szemlélet hiányában "-látom. Addi,g ugyanis, amig ·a
gyógyszerészi pályára 4, illetőleg \6 középsikolai Os·ic
f,1íly- elvégzése után léplÍeteti valaki, e.z az alacsony
képzettség ;t-llialmatla1lá tetfe (ft -a'rra, hogy a köZép.'.
i@koláhól lközvetl~niil' 1az egyetemre lferüljön, a gyógy~,-;:
szerészi taJ!fOl)'a.mt a„ Ezzel párhuzanfosRn már csak
fiat~I li:oránál fog\a sen1 léhetiett _r.neg az értelmi fej~
JettSége, amely elengedhetetleniil szükséges '\"olt.
egJet~1ni előadások irt1,etésér~ mgértésére és igy:.
kres !befogatlásárl:!-. Végül abban az időbeit a g~ógySz.e, ·
;észet .sokkal inkább mesrérség ,o]t. sem rnint tudo-máityos müködés. (Innen_- e1·ed talán az, a fogal0:rnbeÜ
~aval' is, <amelyre később még kitérek)
lgy azután
fi7Ükség 4'ou valamely kö_zheesö áthidalásra -- Iíor t"~--r
szellemi fejlődés teldntetébel1 egya1áút '__:.., amely a kti-·
1.épiskula !4, illetőleg 6, -osztálya és . az egJ"€tffit1 kiizÚ. - ;_:_fizakadék fölött átvezessen Ez a hid 'Volt a gralcornohi:'
il,ltézmény Ez á rendszer a. n1aga kol"ában t.örté11t;.hid->;<
füla<latot -,telje'sitet.t és kitünöen (be~ált., sőt niég későbll'
is jó li.ényeJml ber~ndezés maradt, eredel.i célját azonw
J>an már· .r·egen ne1n t~Itötte be Az eredeti célját \igya;, . -~
nis természeténél fogva ,--:sak abban az idöbeü tudta -, ,Elolgálni. amik[!r· a gyógyszerész :még rnagakészite.i·W _."
1.;yOgyszerekiet tartott, ~ patikában és a mesterség~eU.( '.:~ 
t.ud<í.st is ott szerezte nu::ig. l{ésöbb 1ez a „mesterség1•.
ti ind sziikehb ;kö11·e
korlátozódott a gyógJszer·ek e~,.·
g,l-ó.gyszerel~s fejlődés.:: fol,J tán és ina inát --- sajnos --·
ntt ta:l:tunlr, hogy a g'Qgysr.ertár laJ.,ot'ató;;:hunában
nyersanragból ·elkészíthető gyógyszert mindig ritkábban :ad 1ü a gyógyszerész, Nem tagadhatjuk, ez a vi,.."_: lág1 ·a technika a. civilizáció és kultut'a haladásával'
párhuzamos jelenség és ezt sem visszatart-a.Ili.. sern
n;:e.gSziintetni nem _tudjuk S ha 12 rténrt nem VagyU:nk'· .
liépe.sek rnegl'áltoztatni, akkor viszont a gyógyszeré„
g.ze{nek l-C-en alkaJmazkodnia a IdalakU/ló ujabb, halB· , ·
- rl?bb, fejlődOhb világr·eudhez. ,Ha :ezt nem teszi, a .ter~, ,;
n1és_zct töl'vényével találja magát szemben és akkor bj.... ·:,
zollnyal elvész
, ,
/
_ E sorS vár {á. régi értelniíezésü gJakotnoki intéz.
n1€nyre is, atnely n1a már csak a középkori céhSzerU ..
képzés ittmaradt csökevénye„ Pálya.futását, történeJm..i:
hivatását hivén teJjesit.e-tte s most \át lieli" adnia h!.1-lyét
másik, a ~ejfődő ékt: , megszabta követelményekneJc:: .n}Cgfeleló'bb és ahhoz ido1uuló intézn1énynek
Itt -kell röviden {kitérnem .a már érintett
za~ar·ra.
Gy9gJ·szerészi kö-rökben mind többször. hang.
sulYbzzák, hogy a gyógyszerészet „elsősorban g~akor~
lati pálya" l\Iit jelent ez a kifejezés? JGyanitom,
a „gyt;tkorJati" jelzől,el azt akarják kien1elni, hogy a..
gyógyszerészi foglalkozásban sok a !,1nanuáiis", vagyis,a· kézzel !\égzendfi.. n:-unka. l\lásszóval „kéz1nüves 0 fog-:
lalkozás. , ,ame~y hossza4ahnas b~g~ak!:nlást igényeL .
Ebben az értelmezésben ez igy is van De van ·egés_z_~·
ser·eg más fo_glalkozás IS, am~ly szfntugy _,,manuális.e.;_'{

rrr.mkával van eg~ bekötve Hogy C5"-ah: néhány isn1erte-bb

mint szaktantárgy csak ke-v"éssé jutott szóh~z,. Igy é1tltetö és okos dolog volt, hógy a patika'i mlinkáhan cSiük ..
orvos. a bakteriológus, rnérnOk, a bieigyógfás:z, a szil.
séges „n,anuális" .és „technH{ai(' ll?.ii"~leteket a 2 €\es.
1&z., a sebész, -a szemész, a fülész, a. gégész, sth 'gyakornoki idő alatt tanulták l.teg a leendő gl Óg) sz:e_
általában akik Jahoratóriumokban és rajzasztalok n1eln~szek
Ez az idő azonhan. h a a jelölt- megfelelő
·tC.t,t, gépekkel vagy_ mÜszerelikel ldofgoznak (nem is be-· tanitó1nester,--·- tehát ió szak_emb~r és jó (Pedagógus. \..-.
i:rzélve a ma-gas _fokon }{épesitett n1uzsikusokról).:_ ~a~a.n1ellé ketült, tuloní'Ul lwsszu volt, ha pe;dig gyenge kép·
n~nnyien ;,manualifásuk" kihasználásával
érvényesül.
zettségü és fó1eg tanitási készséget nélkülöző gyógysze ..
nek. nem kis mértékben,.. 11/Iindezekbez sii;Otén igen ;nagy rész volt a főnöf{e, Ina,jdnem veszendőbe rttent Legua, 1
gyobb hasznot jeFentetfu .e tekintetben a gyako~Okc.
gyakorla,t >--- és legalább ugyanannyi rátermettség,
Wott-ság iS --.,- szüliséges 'l\find eme foglálkozásokat,
i;;zámáta a 3 hónapos gyakorn~ki tanfolya?n., amely -leg_
nQha bennük is legalább annyi a kézzel 'végzett n1unli.:a,
több esetben pótolta a 2 éves gyakornold idő 111-lasztá_
flúnt a gyógyszerészi n1üködésben, m.égse1n szokták
sait lne1ncsak ehnéleti" hanem gyakorlati té.ren is. Éppen
iJyen epiteton or-naus-al felruházni -Ez a-z érf.elmezis
ezért észszerüségi okokból tulajdonk~pperi \már ab-biin
,_ugyanis rnásszóval azt ls jelenti,. h<H;v a gyógyszeréaz idöbe;1 i! elég lett yolna a gyakornoki időnek 1 évré
··szethen kiSebb rés~ illeti meg a szellemi (tudományos)
inérséklése
.an1el.Jbó1 9 hónapot \gyógyszertárban, 3
hónapot pedig a t-anfolyall).on töltött ~olna, }{Ötelezóen a
mnnkát, Ha ez, igy volna, akkor az- ebnélet'i és szell~
mi kiképzés foko.zása fölösleges~é válnék„ Ennek kie1i1e·
gyakOrnoh: Csak €ppen a~zokat a tanitó _g}óg~·szerész&!és'e viszont alig járul i.hozzá_ ahhoz, amit mindÚyájan
ltet, illetó1eg gyóg'yszei:tárakat kellett volna ijól nwgcióhajtunk. hogy az -egész gyógyszerészet szintjétr és
tasztani. ahol ezt a 9 hónapot tanulmányi szem'rmntból
~társadahui h€.1Jretét befelé ~s kifelé egyaránt rme1jük„
Ar0dményesen tölthet.te volna el1 a gyakornok„ Ez ~gy\1-t..
A „gyalcorlati pályau kifeje_ds Ggyértehnüen vo_
tal n kil{épzési időt 1s egy teljes évvel röviditeite Vftltlíl
'
~
oatkozik minden foglalkozlísi ági· a:- n1ég azOki'at is.
meg.
:-a.melyekben ~a liézi te\'ékenység Jegfelje-bb az irás Igy
Ez a gyakornoki rendszer n1indenképpen káros vol~
pl.. akár·
birói, akár az ügyvédi, vagy birn1el): rn;is
a?.onban abban a \tekintetben. hogy egyrészről megszüit..
S1Lellemi fogfalkozás egyként gyakor1atf '.pálya, ha ~z 1 Vén az isliolai fegyelen1. hirt-el'en szabadult -.fel az iifiu·
iUetO ait a fogJall\oz:ást rgyakorolja, folytat.ja, a1ni a
és ez az ugrásszet'Ü feÍszabadulás és függetlenségi tu„
gyakorlattal eg;vértelmü _Hiszen igy tnondjuk, igy ol.dat -~ erkölcsi é,„ jellernbeli adottságai szerint - gyak1rassuk: ügyvédi„ orvosi, bir6i stb gyakorlatot fÖlyt~t
!an keivezötl~niil1
befol;tásolfa - egész magatal'tását
l\.íásrészröl pedig e 2 év alatt teljesen kijött a tendsz.8_
Va.gy talán a gyógyitó or·vósi. állatorvQsf. mérnöki 1Stb
pályát{ nem tgyakorlatiak? Ez t~hát semmi mást ne;n
res tanuláf:ból és b, közéoiskol&i anyag nagyrészét el..
felejt-vén, sokkal nehezebben tört tle az -egyetencen a
. Jelent. minthogy a.z niétö' valamelyik fog1álkozásnak,
illetőleg-- foglalkozásból él A ~,'gyakorlati pályák'( ilzo;-1..
tnnur~~ba,
inintha azt közvetlenü1 az !é1tett:ségi -után
'ban nem hogy n;em záriák ki a lmagas foku eln1élf'.ft
kezdte \7olna.
, feUrész;ültséget„ h3i1.·ietn még fokozatosan inegkiván.iá·J<.„
Bölcs és dicsé:retes dolog volt, hogy ezeket a foriákAz általános f~Jlödés \?:s haladás követeln:lényeként·
ságokat felismerték azok :a sz.akférr'iak. akik egj'utt.al
ielentkeziett kéSóbb,- hog~ a--<gyógyszerészi ~zaldi:épr.és
az egész gyógJ·s:cerés'zképzést beállitották a 1iuUu1á!i:;;
elöfeltételeként. niegkivánták az érettségi vizsga letíiteP.s tár,sadahn'i fejlődés irány~ba. s megvetették alapját
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!önbsé,,. is innen ered végső fokon. Legsz.embetünőbben
természetesebb. ?!'...tlilthogy a gyogyszeref;1z euzes IS kö ..
nl'ég : kat{)lt:!ságnál és 'vasutasoknál jelen;tkezett- ez a- ;~ ~ többi .egyet~mi kiképzési re~~z7:r·eket. h~gy :
i a gyog~szereszek 1s a!..' egyete1nen ruer1enek. tel3es k1,l';Zemiélet és itt ;látható különbsé~et is tettek az érett„
liégizett és nem érettségizett alkalmazottak között az
képzést anélkül. hogy e~}_b'e a gyógysze-.J:tárakat .lbe ltel1uany és lf:Zli;;t csillaggal. illetó1eg Zsinórral
lene v'onni ami az egyete1ni tanulmányo!ua nézve minIlyenformán a' g:yóg~·szerésii pál-Ya :s'xintje >is emel.
denké~!Jen ká:r:os, ~e1.t n:.eg~·~akitást. törést jelent. gya_
kro tt ' i el alkaJmazkocl-0tt a 4-ársadalom. fejlődési kcrlablag--:ped1g a. m?r korabban megtanult any2.g neni
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Ebben az idóöen a gyakornoki intézinér.l
csekély r·eszen~l{ e e eJ em..~ vonJa maga u an z u
·
.
.
~b
bbl
ká 1 •~ h
hall at's'
• e e„ez.
még f~tntrutható volt. ·hár· már kevesebb aiappal _és
bi pedig késou tö ~fmun.• va ~vr e.~1~ a
g o .a
joggal, mint amtakelőtte. de rnég mindig fVol!. valan;e.
gü~ is és az. e}~ad_ó t_,anarokat 1s„ _Ir~~:ado lehetett volna
iye-s ko:mol~· IéHogosultSága mert r.z egye~mi kikép*
itt az orvosi palya„ _4.z orvoso.k IS csak akkor sie1ezne~
\'áltozaÜ~I 2 ~év maradt , és ~bben
gyógysZ"erészét.,
~ak~nlatot, ha, rnár· diplomát szereztek Itt go~olni
fog~alkozást entlit_sek: a -vegyész, a bGfanikus, az állat.,
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A GYóGYSZERESi
léh~t 1niégis a ;;f~mulus~"

xendszer!e,. hogy 1. - i a hall.
ga~o , a tanév~özti szüneteket töltSe nyilvánoS gyógy ~
szertarba.n, 1~iint ahogy az orvosi pályán próbálkoznak

A

h~á.ci

.szefi.t.

ezzeL
~ _, ~ten_ a Jto1~ton
azonban_ győzött a/ hagyományok
orzese, vagyi_s a_ gyakornoki idő fenntartása, ,amit csak
az ~a balhiedelem tá1nasztott alá, hoi:r a gyógyszerészi
működés csak pat'íkában sajátithaió el E kétes értékü
ér_-vre _azop.ban az alapos és valóban k6moly feleletet
1_11ind- ~ ·mai napig nelkülözzük. Leggyakrabban azt lehet hallani, hogy a rece:Pturai munka ige~ )ált~zatos
~s ezt <,t-~' eg.reten~en nem lehet te_lies mértékben -nteg-;
is1nertetn1 Ez a 'változatosság országos viszOnylatban
hiZonnJ al igy is van. cie már frelyi viszony!atban éppen
1ie:m Gondoljunk '.a1ra, hogy vajjon a 'Szemészeti- vagy
seb~szeti n1iitétek heni: váJtozatosak-e?
s az o·rvost
n1e·gis_ csak az egy~temek Iiépezik ki s- nem küldik az
\, P.lS?-~1~ásodéves medikusokat !kórházakba, hogy ott sze_
1 ezzék .''meg ~zf. a gJakorlati tudást, amelyet a:z egyetemheli kellene pw~gadnia .. Szentlgaz, hogy ez a.z egre-teu_1 .-.s~ámál'a kö1t'nyebbséget lés bizonyos kényelmet jellenten~~
dé az iegyete1ni 01,·vosképz-ésnek éppen az a
célra, hogJ felruházza. az orvost mindazÜkk_al az isine_
r~tekliel amelyek (alapján
minden körülnlif.~nyek közt
meliállhassa a hel:rét es a ka'poti alapOkOn tovább ké_
pezhesse is magát. A gyógyszerészképzésben sem- lehet
n1ás sze1uvont, 1uinthogy az- ia.13.pvető ismeretek hirto··
kába juttassa. a hallgatót s \áZ egyeten11 elvégzése utá-il
köte1ezQ gyakarlati évben ezeket hasznositsa és ha szük_
„ Réges~ ldeg-észitse Sajnos, ez a kiegészités hovatovábh
i mind kisebb 1tétre ~züküI: mivei a gyógyszerelés mind;:·<
in(iáhb eltolódik a magisztrális rendelé~ felól a ){Ülön_
legesség-ek irányába
A
gyakorlati tananyagnak '31,
egyeteiru e történő ez 1a bevonulása kezdetben talán a
hallgatóság 1u1gy0Db létszáma rniatt neheze-n Jett volna
1negvalósitható, d_e ina iu:ár _40--,50 fóöől álló évfolya1nok. kotában S-em1niképpe1' Sem lehet akadály_ Az u.i
kiképzésí rendszernek épp~n ebben re.ilik egyik eiő~1ye,
!1ogy ú patlkai ala1>müveletek0t az egJ-~es titnszél\eken
sokkal a\at~)ttab-b szake1nberektó1 tanulhatják meg (a
hallgaiók, n rint igen sol{ gyógyszertárban, Igy pl. nen1
lehet ,két~éges .. ~t~gy_ a l{ülönféle 1néréseket, mériegek
haszna.latat ;_~ ,f1zd{at, és analitikai intézetekben, a re·
ceptu1 ai, galenusi mullkához szükséges· eszközök mód
szelek használatát (porke\:erés, porosztás, kenő~skeve~
rés a honyolultahb oldások, pilu.la, !tabletta, Supp_ositorin1n készités. mac(':ráJás, percolálás, fajsulymérés., sth
slb ), a kiilönfé~e Hpusu gyógySzerek készitési n1ódját,
technikáját a gyóg) szeré.szeti intézetlien legalább olyan
jól HJf':gtanitják és kell -is„ hŰgy ~lliegtanifsák, mint bár
n1ely nagyf(l1galt-i u, na"g.\-város'i 1;yilvános ~yÓg)SZfl1tár
han
Hiszen ezek az intézkedések - de különösen az
utóbbi '--~ hi~;atottak arra, hogy gyógyszerészi szakkér _

tr.óngf1-<>k&cu„
1.5~ig.

'
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new. ta~t tr.iva.ta.t.<>6 ó.cát

A népjóléti miniszter

183.733-1947. N. M. szárnu·.'
r,endelete
;

'

az 1947 év1e folytatólagoscm iwin torzskdny"ezett egye.s gyógysze1 készitményeknek , aÍ>
1.9!,7 éc végéig forg((lomban ta,rtása tárgyá1'<1;
ban
,,,

A közegészségügy rendezéséről szóló 18'7iF
XIV. tc. 167 §-á!ban fög]alt felhatalmazá~·-i'
alapján a következőket rendelem:
'
1 §.
, Az egységes összetételü gyógyszérek és
gyog:v szer különlegességek ellenőrzésér ő] szóló
2Q.Ol1933. R M. számn körrendelethez mellé-.
kelt szabályrendelet· (Rendeletek Tára L20S, (
oldal) - Jrntálya alá tartozó és
jelen rendelet;
ha~álybalépésekor a gyógyárui1agyke1 eskedŐk~
né! .és gyógy_sze1tárakban tár.olt azokat a gyógy.
sze1ekt (gyogysz·erkés;:itményeket), amelyekre. ·
vonatkozólag a törhkönyvezési dijat az 1947/
év;e nem fizették be, az e!111]itett rendelet, 5, ,
§-anak (3) bekezdésében foglalt rendelkezés-'
tő! eltérően az 1947 évi decembe1 hó ~ll
j~ig keU a forgaloniból kivonni

a

2 . §.

Az ugynevezett ko•n11nersz-in:jekciók ho-111oe.:.:
opathüis szerek valamint a külfödről behozott• ,.
egyes - ·k§bitó~Z·elt nem tartalmazó - gyógY•.,
szerek eUenŐlzése tárgyában kiadott 230 513F\.
1935. B. 'llf számu rendelet (Rendeletek Tára- · -83. oldall hatálya alá tartozó fa a jei'en rendii,'
let hatálybalépésekor a gyógyárunagyker eskedőknél és gyógyszeitárakban tárnlt azokat" a
gyógyszerkészitményeket .ameiyekre vonatko• '
désel\ben tanáccsa~ fiel\'ilágosiÍássl:l-1, utasitással és ii3~.
zólag a törzskönyvezési 'dij at az . 1947 évr~-r
nem fizették be, az emlitett r ende1 et 12 §~ában
11,\ itá;:sal Szolgáljanak, mill\ ahogy ,szoi'g-álnak is Áz:
foglalt rendelkezéstől elérően az 1947 . évi de:
t>g.} etemi gyógyszer-tárból kinőtt. Gyóg~-sze~észeti Intécem'be1' hó 31. napjáig kell a fo1galomból ki,
1

\

zet éppen abbóÍ a c~lból \'.a-Íósult meg, högy az e~Ii
tett i~n1erietanJ agot' egye.i~mi szinten ta~itsa Ez az
in.té~t__ 1r:;a 111ál' lkorszerÚen fei
szerelve a tan1

_-vfh-

g.} ó gysZ-er tár minden szükséges keliéké~ef és igy fel a_

datának ideálisan meg is tud feleli1'i
(Folytatjuk}

I

-

\

A Magyar: Gyó/tyszerefsztudományi jársasá:g-_:-c11yá1i pihenője rövidE·sen \ég~t ér.: s ujra. n1e.g- hogy G 11e:~yzeten azoknak kell segiteni és vál·:kezdődik a munka, az előjelek szerint az elkedtóztatni. akiknek érdekében __ itt az ö·sszes
· vetlenedés jegyében
Csodálatos, hogy a ma- gyógyszerészek értendők _
szakma feleme'.:gyar gyógysze'résztarsadalom még mindig nem lése és megbecsülése törMnik
·akar felébredüi a-\Jból az évtizedes álmából,
Elhihető-e, hogy a Gyógyszerésztudományi
. ·á.n1e:l)r inár több n1i11rt lzö:iöny, ez n1ár a gy6gy-·
Társa_ság egy 11ó11ap13. es-ő áfánylag esek-él~,
; -szer ész foglan\:uzás elsonvadásához, a teljes
tagdiját a három.-né-gyezer g~·&gysze1észbőli
·merkanti!izá!ódáshoz vezet, és lassan a gyógyc
.sak annak tiz százaléka rizetheti meg? (Mert
'szen\.sz foglalkozás nem szoritkozik egyébre, ennyi kb a tagok száma) Vagy mi magyaráz·111int a kéi.sz gyóg~yszert a pO'lcról [,een1elni..-- D-'e
z_uk 111-eg anna:k a n1ásfélezer. gyÓig~yszertártll
'ehhe.z különösebb
gyógyszerészi tudományos lajdonosnak, hogy e Társaság munkáját anya·
_felkészültség nem szükséges, ezt ,eJvége„heti gilag támogatni kell? Egyáltalán szomoru;
~ egy középiskolát végzett segéde1Ö'iis A gyártás hogy e,zt kell papilra vetni, de nem a 'k01hol'ás
1
._ tói meg "gondoskodnak ;i. gyárak,
és felelősségrevonás a célunk csupán a l·e ki'. Értsük 111eg végre, -ho•gy az· őrökös st:rás és~- ---i'::n11eret feiébresztése, a:n1lg 11en1 k:éső. '
iTénassionyos jajgatás, mely szakmánkat jelA Gyógyszerésztudományi 'Pársaság jfr
!émzi; nem talál megértő füle]!:re és érző szi- szándéku vezetőinek igyekezete csak 0ddigrn
'. vek~e. Ahhoz, ho1gy egy pályát megbecsülJenek szól, amig ~átják hogy munká~ságukat az éres tudományos szintre emeljenek, több kell . mint deklődés kisér;. Abban az esetben, ha a lrn!(:;o·a r.égi és n1Kr id-ejét n1ult' gyógyszerészt udóJY,án~yos gyóg:vszeréSzközön;y kikezd'i a tudO..
nráiiybql tánlálkozni, u,iat, szebbet, jobbat. na-- mány most újra 'épülő fellegváu\t. nem lesz
, gyo'bbat kell alkotni, m:eit az egyhelyben topo- alkalom többé é kiesést pótolni.
,. gással. c;mk a gyógyszerészet végső pusztulás11
Rengeteg a tennivaló Az ui gyógyszerész·
tudomány, karöltve az foszes hasonló tudomá- következhetik be
. Pedig . Emlékeztetni kivánom Kartársa:imat nvckkal vária a tudósok kezdeményezését
.a GyógyszePé:fatudcmányi Társaság id'2i r·~D- Szinte pillanatok alatt el. lehetne ,égezni az eldezésében megtartott (Ked\essy, Mozsonyi, rnult é\S·k elmarad<tmunká.it A régi rendszerből
Némedy, SchnJ,ek, Turi, Vitéz sfü profe·33zo ··átrneniett -ki,áló tudó·saink. telve kezdeményezési}ok) e1őadásaira, amikre méltán büszkék vol- se! ali~ várják az alkalmat, hogy a'Zokat rn.eg
·fim k, s amelyekről megá.Jlapitottul<;, ho1~y 111•\- rnlósithassák.
• gasan európai nivójuak - Sokszor feljajdultunl<
Segitsük a szunnyadó g1 ógysze1&szhogy ilyen magasszinvonalu tndományos előadá
tudományt az ötödik gvó\svsr,erkönyv rnegjelé'. ·sokon alig láttunk más érdeklődőket _miút az rése küszöbén ·adjunk lendületet a munkának.
egyetemi ,hal.gatófoat Amikor azt látjuk, hO'W hogy a :3 é•e·s terv bennünket
kőtelező rész4l
egy-e.gy has011ló or,vosi előadást milven hatal· elvégezhessük Sókszo1 e1mcJndottúk, rnegunk
mas érdeklőclés kisér nem érthetjük meg azt rn vagyunk utalva. csak magunktól várhatjuk
a közönyt mely pályánkat .iéllernz,i
'
a segitséget S cniiilyen t?1dományos mu,nkéssiÍ
Kivel akarunk elindulni a gv,1gyszerésztu- not fe.itünk k; oz _elkö11etkezij időben ol1;an
-:tfomány. fejlesztésének megoldandó nagy mun
lesz részünk " 'Wem okrááábco\.
káirn? Ki fogja vállalni a történelem előtt
a nagy felelőss,&get hogy a felszabadulás után
Márkus Dezső
megadott szabadsá,gga!, e~yenlőséggel és a le.
. hetőségekkel nem tudtunk ,élni? Mindent az
egvetcn1i taüároktó1 és '.fan1ulusoktól nen1 vár·
EIMiz-etési dii:
15 _:_. fo'rlnl
hatunk
A demokrácia egy terhes örökséget
l hóra
kaDctt. a naQ'V szegénvség1et. A den1okrácia
Negyedévn '45-- forint
még ninesc abban a helyzetben, hogy a szellem
FiÍlusi .törpe gyógysze:rf,áralmilk:··
l-'hóra
· 10.- forint
.nag','sága;it gondnélkülÍ megélhetéshez juttas25 ·-forint
·sR De 11en1 is kivánhatja sen:I{i, hogy a nagyon·
3 JÍóra '
alacscnv fizetés mellett és. elsődleges gondok
&&kszerve~eti tagok:
1 hóra
7,·-· forlnl
közepette élve. a tudomány e munkása.i, 10l>'"11
S Mr•
20- forlnl
t~liesitn1é1rvt adianak, a111elvet a gyógys-zer&azPostata:karékpénzt.ári \Csekko;;zámla. R'cimi
t irsadalom tiilük megkövetel
A demokrácia
nem türi, hogy bárki tudását és 'munkáját
li't
2
ingyen vegyék igénybe és igy önként adódik,
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a if.2e1;ke.vztO..sé9'
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GYóGY~ZERÉSZ
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\ onrtl

3 §.
A ielen rendelet kihhdetésének n.ápján lép_ ·
hatályba.
·
' ·
· -· ·
Budapest, 1947,, évi jnHus hó g9-én
·• ,
Molnár Erik s. k;/
népjóléti miniszter:•
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A ntagyar gyógyszerészet fejlődése ·'
a kiegy~zés k?rától a szá,~adfordulóig
lrta: DR BÁNYAI KÁROLY
GyógyszerészdoktorJ értekezéS a búdapesti Egytemi Gyógyszerészeti Intéz~tből
·
Igazgató: Dr. M Ózsonyi Sándor egy ny. r. taJJ.ár
(Szemelvények) .
,

AZ ALKALMAZOTT GYóGY.·
SZEl/(ÉSZEK HELY~ETE
Gyakornokok„
A hat középiskolai alapképzettség behozatafa előtt a gyógyszer éSzgyakornok csak ritkán
._ kapott fizetést, illetőleg zsebpénzt. :A 14 éve.>
fejjel patikába kerülő gyakornokot amolyan
inasfélének tekintették, ide-oda szalaagáltat
táik, nem ritkán a háztartás körül foglalkoztatták, vagy íbölcsó'ringatásr.a fogták 'be, eset·
leg nagyobbacska gyermekek játszópajtásául,
aki egész nap ·sétáltatja, szórakoztatja gazdájá.
!l;>k csemetéit. Mi másra is lehetett volna használni a gyógyszer-árban egy 14 éve-s gyermeket? A gyrukornoki szrubályzat is kimondta.
hogy a gyakornokot a patikán kivül mással
foglalkoztatni Illem szabad . Ez is igazolj-a, amit
öregebb .gyógyszerészek még má i'8 emlegetnek
gyakornolkkorukr ól, hogy mindennel inkább föglakoztatták őkf't, mint gyógyszertári munkával. Legalábbis az első éviben Magam közel
félévszázaddal később voltam gyakornok, de a
postáról még én szá!litottam -~ patikába a nagvkereskedőtől érkező csomagokat A principálfa
-két k;s dskolás gymmekével is. sokat foglalkoztam, korrepetáltam őket, amit ör1ömmel tettem
s csalj: azért emlitem, hogy nálam jóval idősebb
főnököm még a mult századból eYedő hagyo.
' mányokat plántált tová!bb, mindenesetre már
'erősen revicjeált formában
_Az 1887. évi gyakornoki 1szabályzat némi
javulást hozott ezen a téren, az értelmesebb, 16
-17. évükbsn járó fiukat már 'inkább lehetett
patikai ljlUn]<:ára fogni. Arldig a gvakornokck
többnvfre fizettek főnöküknek a kiképzésfat
Osávásy Kiss :rprnly mondotta az; 1892. évi
téli közgyü1&aen, hogy ezentul ne kérjenek 2300 forintot f,gy gyakornoktól, de fogadianak
fel ingyenesen , is gyako1-nokokat Kiss Nárolylyal po~emizált Gerner· ödön (a jóizü mond~r
sair&I, jókedélyéről híres Gerber bácsi) és azt
fejtegette, .hogy „a 2--300 f1n1.ntot csakh javifüatatlan, vagyis oly dfjakért követelünk,
wkiből ~m tanár, ' sem szüle, sem más embert
faragni nem birt. Hogy milyen haszhos dolog
Jly ifjakkal foglalkozni I> kifizeti„e azt a 2---tO'O
forintot, azt Üg<;ti:-saimria -bizom meocbirá!ni, a
b-,en
is '
jóravaló ifiut r·észemről elfogadtam
'
'-6.:/
.nemcsak. de egyetem_i éveiben is megsegitet.
tem Én továbbmegyek nagyérdemü Kiss Rá;·
l"oly fi-g;viáI-saY!l intl.itv·án:yán, s azt T.1-1ondom:
fizresün:k a gyakornokoknak. Ne ugyan az első

évben, hanem második, harmadik évbeaYhavon-ként legoaláhb 10 fó'.!intot, beleértve 3.?0on időt
is amíg a gyakornoki tal1foJyamot .·. hallgatja;
Némelyek tai'áJ1 so'l,rnlják emez ajánlatomat, de.
erre azzal fülelek, hogyha 2--300 fori•ntért.
tudtunk tartani egy vásott . gyerme!vBt, aki
cs,ak kárt fa bosszuságot okozott mtért ne" ad.
hatnánk ·10 forintot egy érett eszü olyan ifju„
nak, aki ,iószántából 'lép iflályánkr.a s kinek folügY:eleli.ink meJlett csak hasznát vehetjük, mint
az ügyvéd az ő gyakornokának" (Gy K 1893. '
405)
'
A , segédhiány" leküzdéséről volt szó ·s énnek éi•dekében ajánlotta Gerber öcfon a gyakornokok zsebpénzzel való honorálá1sát, ami
sok szegény fiatalember számára megkönnyi·
tette a gyógyszerészi pálya elvégzését, mert.
igv lakás és ellátás mellett némi pénzhez is ju•.. ··
tottak Gerber ödön ajánlatát sokan megfo„j,
gadták ,, a _század vége folé. (1898) már kiala-' :·'
kult gyakorlat volt, hogy •bár az első évben · '
semmit, a második évben már havi 10 forin.t;
a harmadikban 15 forint zsebpénzt kaptak a
gy(Lkornokok A Magyaroi·szági Gyógyszerész- ·
egylet központi igazgatósága 1897. március 1·
én, ta:lán- azért, hogy a gyakor,noki terhekből
valamit kollektive vfaszatéritsén a karnak, a~ '
nlábhi határo„atO't hozta:
>'~'
A, gyakomoki tanfolyam m11.mkaernjéi]ek ,,
értékesitése tárgyában az igazgatóság '~
ail:>ban állapodott mev, hogy az egylet. ;~
ta?iait felkérik miszeriút. aki valar <·::
mely kés~'tményt a tanfolyam hallg~ ''
tóival elkészittetni óhajt ezt a ny?l'll.· ?I;
anyag beszolgáltatása mellett elké,
szitik„"
··~
":fi
Gyógyszerészi üzlet. és ház.qzabál;yzat
A kiegyezés utáni idők gyógyszertári,
n:u11ka\1'i2.zonyaira vonatkoz-Oan pont0s a.O.ato- y;;
kat szo,lg~:1tató, 1endkivül ér-dekes dokumen- '•~\
tun' 3.1! rendelkezésünkrn J\íáI az Alt Magyar- '";
r~ys~·ági G'.f(Ógyszeré$:zegylet 1875, n1§jus- ?f::_8~i :;'Jt
v2I:~sztn1ány'i ülésé'nek ieg:;;-zGP:ö11~:,re szr:.rint.::i, /-:yz
.t':r.ök a seg~dsze111él:yZíet s_zabá1}lOZása és nyil~ ::<e::
v§ntartáss. táfig:Táb.an , -kffiz 3ZE.b§J_yza:i Jj'.)Utoi. ;,~·2r
1
1

Ji

~~;h~~:~~~:!sef ~lf~;!~ia{~I~~ ;Á~;ÍÓ~~~ :1c~%. .·.·,;~
~ülés elé tetjeszt.sn1 ,;rélemBnyeztetikc
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é}:esen szól önmag'á,ért Nyomtatott példányát násmód vagy elismerés hiánya miatt panasz„
Magyarnrszági Gyógyszerész El5J7esület xégi kodhatni_ mert oly főnököt nem ismerünk k1
jratai között találtam 16 oldalas, zöldfedelil tiszteletét és becsülését iIY e1Bn,1 ek:kel sze111·)iizd, magvar és nérriet nyelven A háfaó bori- ben ~őlük mej!Vonni elég szükkeblü volna -·
·
itéklanon Rohrbach Antal ,kézir·ásával ez áll: Budapest 1879 novemb!ll
Roh1hach Antal, egyleti titkát.
fj!t 840. sz. 30/12 879, Gyógyszerészi üzlet és,
' Jármay Gusztáv elnök
l{!iázsza:bályzat. \Nvoma,tott 1000 példány. (A ki,, 3 dmány .a Matolcsy gyűjteményben szerepel..)
;; , Az egvedülá!lóan érdekes szabályzat telA) Általános r•ész.
•jes szövegét szószerint _közlöm
L § Magyarnrszágon kiáUitott segé<li bi„Gyógyszerészi üzlet· és ház-szabályzat,
ionyitvárnwal ellátott egyének a rna,gvn koro„
A gyÓ!Wszertári személyzet kötelességeinek ' na 01szágaihoz tartozó ·gvógvszertárakban seteendőine~ körvona1azlÍS8. Az általános Ma„ gédi minőségben aJkalmazhatók
2. § Külföldi bizonyjtvánnval ellátott sA·'
warornzag1 Gyó<zyszerész-Egylet· 187~-ik évi
közgyiHé.Gének i:Ia;'tárnzatából kö.z!i az egylet gédek .:... n o-szh ák-magyar álJam Lajtfotuli
igazgatósága. '
reszeiben kiállitottakat kivéve, - a magyar
~,.,Budapest Franklin·Társnfat Nyomdája 1879
korona területén mint i!yeriek csak -ugy mii,
Az Altalános n:a,g:irariirnzági gyógyszerész- ködhetnek. ha előzetesen a gyakornoki vizsgát
' egylet 1878-ik évi' julius 22--23-á:n tartott köz- letették.
·
,irviil&ae a VI-1k ker. 1-ső járás azon iµditvá3 § A főnök és a seg,é.d·szernélvz-et közötti:
· nyál, melyszerint':
·
·
viszo•ny a gyógy;;zertárba lépés, dija.zás sza„Kivánatos lenne €gy általános, a ,gyógv- bad Idő, si!b. kölcsönös szah'!d egyezkedésen
sz-erészi szsmélyzet kötelességeinek _és alaps~ik
teendőinek körvonalazá;sá!, magában .
.. Ezen egyezkedés a főnök részéről felvételi
foglaló szabály kidolgozása,"
_•a segéd részéről pedijt az alkall~azást te:'
•lfcgadta. s annak kidol,O"ozásával ugyanezen feltételeket elfogadó le'1élen alanszik
·
.,
Mind!en kiléJYést illető viszály ezen levele]<'.
lárás két 'tagját bizta meg,
·
Az ezen'rnegbii:Js folytán kidolgazott s~a.. alapj;ln döntetik el
.
Mlyzat a folyó évi közgvülés által elfö;rad:tat4 ~- A ,;egédszemélviet miiködJése az üzc„
ván '·annak magyar •és német fiyelveni kinyo-- Iet igyaki:>rlabíhoz meg.kívánható s'blgé.lati vi'l'natása elrendeltetett
szonyon alapszik. miért is a segédek főnöikieik
'
Ezen sz,.,bályzat feladaiJa egv mostani:'( rendeletei iránt feltétlen e11gedelmec 0 ég;gel tarr.s.ndezéthm állnnoton s~goiteni - „A hány hái toznak
ll.nnvi szokás''-féle közmondás s hol sem nvert
5 §. Minden segéd tartozik a gvógys>;;eY''
é•IY kiteriedt alxalmazást. mint éppen a gvógy- szi szabálvo<kat és az _üzleti !házi reT'det ponto
~~erészetben
- JA gv6gyszer-Wri szsmélvzet san meg-tartani; s általában törekedni - mint
"zobálvok hüínyában · kötelesséf".'8i hánt mem az minden mivelt embertől elvárhBtr) - a
lTo!t tisztában. ml folytonos panaszokra nyuj- §'.yÓf<V>ZeTészet s különös.~n 'lZ üzlet te'dnfü\lyét
tott aJikalmat
5 jó hirnev€t n!Z'lr m„üködése, m1int \ er~ki)].csöss~Minrlenki belátta., ho'>n' f\Zen '8, :hiányon se- ve által __ minden módon előmozdiitani és
git.eni lehet, segiteni kel!! Segite11i lehet azál, fermtartani: nemkülönben a netalán .mellette
tal, ha ezen szE:bályzat. mely az láltalánrvs ma. rnüködő qvekomok oktatásában is lelkiismere'<"l'arntszáQ'ii g:<rógyszerész··egylet l<öz1zyül~se :íl- tesen l):özremüködni!
_
_
táJ elfogadtatott. · a mag:l"ar koronához tartozó
!l.
Minden
segéd
_
főnök<> rendeHrn'zé6
t_artom:in"ok vvógyszerészei által álta.1tnosan o,ébó1 U<'V a wógyszerkészlet elöállitására (De-·
e1fogadatik s· anna.k szii;roru megta,tása álta- f'octura), mint a gyógyszerek kiszolgálhtá.sk
luk ellenőriztetik..
.
Főnöke meg;b~
12 (re,eptu>a) alkaln1azható
Távol áll tőlünk hdgv ezen szabálvzat be- záeo.. folybl.n az üzleti könyveket I:" vezethe~1.
hozatala által büntető .Codex-szel terheljük kü- , őt, ha okleveles, szükség esetén helyettesit..
!önben is sok kellemetlenséggel .üíró életünket
csak is azon ldYánalmalnkat soToljuk elő. me- heti
I:veket a társadalom ilv tekintélyes testületének
7 § Okleveles se[!Mek saját mükötlésifü,
k.tő!
„
,
'
é'-t elsősorhon rrllaguk felelősek,
egyes tagjai segédszernelyze.tü
meltán
es
-"- .,
Nem okleveles segéd müködéséén 2 fole. jogosan meQ'ki\vetelhetnek
Jőo.séq a seméd.et főnökével közösen terhe1i
Kirnondiuk azt hogy a segédet nem t&
kintiiik fizetett cselédnek, de el nffill i{<merjü1<
8. §. Oly segéá, ki baleset vagy bel•:c;:;ég
'iizlettáJsm1]mak sem: hanem ürenis __ becsül- által hivatása teliesitésében ideigle11ew1 g'áilik- bsTI.ne sef!'it.;c:Stdtr.ket és ü-Z1etih1k -Wr8gZá- „ tclvR ·v.an. l!I. fizetés és ellátásra ip:ényét e1 i1e:-•J
s·á11'.lk- e10n1az:Di+,óiát s mint i1~7-et csa1á0u"f1k ..,..-:·.r:ziti Ez.en kedvezménY 9t azon·ba'.n csa lut:.
ta:r_iá:oak telól'tjük 3kitő! az üzlet é; ).•end éi•. hti időtartamra illeti.
de'ké'be11 ez.e!'l szab;á.l:yza.t riont:os megtar_tá:.;át
- Undo'r;itó vagj1 ragál:t~s bef13;rségbe!l ~ 7 ?,-L·-·
követeljük s ez esetben e?ősen h;"'zük és re· vedő segédeknek saját helyisé!Í'éb?ni g:,b<','iitfa ·
nié~iül: - hoQ'"'<T 1_1 ~'\r 8 tásu1:n2k 13·~ kötelsssége~kn-ek tá1;;ára a, fő11ök nem kötelez11ető. /
rne'if~ielő segédek nem fognak ;néltányos bá9 § A szolgálati vis;,;<n;yok a segéd éc J'ő,
.3.

--

'.:{~·

Az 1879. évi közgyülés határozta el vértér- '"1
vén~sen a szolgálati· szabályzat kiadá.~át. "Be-_
vezetni és kommentálni felesleges, a szabályzat
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A

nök között, amennyiben köztük levélileg máS'
intézkecres nem tortént - hat heti ifeLmondás
mellett mindkét részről felbontható
Fcmtosabb te·endőkkel megbízott seg'édek
ngymint: go11dnokoknál vagy a főnök ~kadá~
lyoztatása esetében a felelős kezeléssel megbizottaknáf - a· kölcsönös felmondási idő hárem
hónapra állapitta.tik n1eg
\ .
_Ezen határozmányok á gyógyszertárnak
Qár· mi néven nevezendő á,truházása esetén -is
- mindkét félre nezve kötelezők,
10 §. A segéd mi:nden felmondás és fiz.e- ·
'tési kárpótlás nélkül azonnat elbrl2sátható:
a) Ha H gyógyszerészi és házi szaMJyokat
egyszérü megintés dacára ·megszegi:
b) ha az üzlet tekintélyét és érdekét sza':·
müködése és erkölcsi ros·sz maga' iselete által
yesz.elyezteti ;
, e) ha elvállalt kötelezettségeinek teljesité-·
sét elmulasztja, vagy azok teljesítésére alkal·
mat1an;
·
d) ha főnök belee•gyezése nélkül alapcs
gátló ok hiányában az üzlettől egv napn•ál !to.
vább elmarad, vagy ha bárminemü fenyítés· a 'á

esik;

-

·

e) ha megintés d'acára vigyázatlansága által az !izlet, vagy a lak,ásl1áz biztonyiágát veszé
lyezteti;
.
.
/ fl ha ai. üzl:etvezetőt, vagy ennek család.ia
tagja•it tettleg vwgy L!ecsületsértőleg bántalmazza;
g) ha hütlenség bünébe esik
Ezen· esetekben a ténvek megálJanitáS'o
~Panasz e·setén első s..orhan az egyleti já1iís;.gaz:Q'at1ó -- vagy ha a 12vógvsz.erész.i karna1~ik élet_
be lépnek -- az illető kámam elnöke ]fözbcjöttével történik '
B) Erkölcsi rész

11. '~ Az illem és miveltség me.rrköveteli'
főnökéhez és
nen; megforditva.
12 ~- Legyen a se1giéd főnökének és az ő
üzletének valósáqos . segédje'\ vagyis se2·itséo:e és elömozditóia Legyen tehát főnöke és
Jwzzá;tárfozói iránt udvarias
előzékeny é'3
i}vilt eo:veneslelkü mert csak igv foR:ia a fel·
téUen bizalmat megny(!rni, és megbecsültetésre
igényt tartani
13. §. Komolyan ves~en számot önm:i'.gával, mfazerint addig mig másnak di.iazott segédje, mindaddig és mindenben főnökének _
a sro nemesebb ért-elmében ~ alárec1deltje;
fel<iagositva pedjg énenségge1 nincs.: magát
·sértve éreZni, ·11a ,főnöke ·az ~zletben gondos és
a vényekbe beletekint, meit az1t parancw 1ják
- saját megnyngvásán kiviib - a fennálló
egésí'Ségügyi /;örvények és a közönség;· bizalmáfat- tartozó figyelem
14. § Fogadja si"ive.sen főnökének .lóakaratu figyeln1ezfotc\seit és megje,gvzésekkel ne
ké.nvszeritse főn,öke megsértett önéi zetét ki fa_
kadások1 o
;1.5. § A segédek egymás közt - az üzlet·
'
hogy a segéd alkalmazza magát

GYÖGYSZER~~

itartoznak jó egyetértésb~n
ni, :~ te~n9őikbe11 egy1Trá1st tán1'o'gatni..
-; _ --:_·'>'

érdekében is _

l\llind ezen tulajdo11ok n1egszerZ:-€s-e ei:vll'
1111 elü·ké.pzettség.E1t nen1 igén;relnek, s rnffigiS-7kitünő ajánló levelek. rne1yekéxt n1ásneifiJi
gyengeségek hátrányai kevesebb· szigorra]
}eg<)ltetnek
·
•

iner'-'
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24 § Ha bármi csekélynek . látszó dolog-·
:~;111 is fönnakadás vagy kétség támadna, a fő
~öktől vagi; távo]J~t~b;n helyettesétől ."..'in- _
f~en fel~ünes„ melloz;:se.vel - , azoi;n,al felvllagogSí1;ás k~n:;ndo A, fonokot tavo!Je~ebeJ1 ok1eve't)es seged.ie -,.t?bb okleve1~ seg,ed iltqzt pe~1g

'i~z első receptarms
~Hső sar ban fele)ős

helyettesrti es mmde1rert
.
F
e) üzleti ré:sz
Hitelre n)á1mit is kiadni csak a főnök begyezésével szabad.
16. § A gyógyszel'tlí:r a megszahett helyf
25. § A vények ismétlésénél visszahozott
szokások szerint ·pantosá.11 n1egnyitandó„
:,_-'::::
gek n,1indig tisztára. mosand~1k és uiból s-ig17. § A kinyitáskor a segédnek n1iúdW
'§Jandók, n1ás vényh~-ű m1indig 11j üv•e.g i1 aszfönn és rendesen felöltözve_ kell 1enni és -~
~yógyszertár r'endbeszsdésénél a laboránsokr,\;
álandó
.
J
"felügyelni, ott, hol több segéd működik, ·ez ·
26. R Kivétel·' nélkül mindent meg kéU
inspekciós \kötelessége.
lníérni. legyen az vényre vagy k~zi ek(Jlá.s:-:a:
Inspectiót - njomian belépő segéd, ha:~
~'Szánva kézi eladásban a hozott edeny·eket r]Je·
IEceptnráhqz jön: két hét - ha pedig labi:>ra,.; ,jtl.öleg paipir ral befödni és az üveg)Ye dugaszt
toriusnak, három hét eltelte után kezd- tarta\:', :;ailni
ni; a többi segédeknE\k a gyógyszeitárban f-íi\
f'
27. § . A mérlegek és sulyok tisztán és
nök •által kitüz.sndő időben nreg k~l! jelenni,
.Senctb2n tartása mindeükinek szon,)S köteles:
18. §. A gyógyszer tár helyiségéb211 - '
A':i~ge ___ A vénvre készitett szereket signatma
recepturánáJ - tiszta . öl:tgzékber1 megjeie1:n1f
,fis esetleg, lenecsételés nélkül' kiadni nem sZJas egJtáltaláQ an a tiszta.ságot in;ndenb:n szei@::,, ~.: :. ba<i; }la a vé11ven signatura nincse11 előirva:
előtt kell .tartani A gyógyszertár helyiségébe11'i;
2.utas'tá's szerint" signatma• teendő, ·s a vény
sz~varozni, dohányoz.ni nen1 ·~z.abad; iugv.színté~~,::_
>t;é~'zité:sénél az. á-1.s.zabvány.ba1:i ·előirt tendeleaz ajtóban való álldogálás, vendége1rnek és bit;':
:.,tek és szabályok· pontosan megtaDtandók
rátok11ak elfogadása és az egymá,s közti fenn,·,
2R . § Foglalkoz,ás · nélkŰl lenni a gyóg?sz.e·
hango11 való társ.algás - közönség jelenlété.
'ré'ozr.ek
soha Bem svabad. · mert akad mmdig
_l:>en tilo•s
.
·<
_v:a1mni csomagolni vagy eLőkészit~,ni való, en19. § A közönség irányában .. légyen! ai
nfü'ogva a receptáriusók teendője theáka,t, és
bármily \áll;í.su - előzékenynek kell le11ni. gu•'''
'1ninde11
a kézi eladás megkön'nyitése végett
nyos vagy élces megjegyzés<>k. tegezések
''Gsomagolva ta,ftani szokott tárgyakat az üres
k<'.rkülönhség nélkül - gondosan Jcerülenilő;k:(
<ctőkben előre elkészíteni; s a' megürült edényea nő cseiédekkeli eny7lgé•s, inger kedés - mint'
·ITiet
azonnal a defectus asztalra 'kitem~i
nem gyógyszerészhef ' és nem gyógyszertá~bl\':
illő általábar1 szigor11:~n1 k.erülendő„
/_/ .://} :;· 29 · ~ A JaborntoHns \köte1es mindent a
'. l~g'n a,gyobb pontossággal és figveI.emmel készi20 . §. A receptmánál előforclnló minden''
nemü. munkálatoknál ,és fogásoknál rvez·~rfoná/, ''-teni szükség e~ietében a reeeptura mellett se:!-"5dkez_n_i: gondoskodni arról, h_ogy h~rt~)en
lul szolg~l,ion a , Gyógyszerészeti tudománya':;."
semmi ki il1e fogyjon, a hozatan„doka.t f.elrrm, a
alapvonalai" munkának Dr Felletér·· Emil álfal_
rendet és tisztaságot, a laboraióriúmban és az
kitünőleg n1eg1irt „Gyógyszer.észet"-i i-és'l·e ··kL.:
:Csszes ·helyiségekben fönntartani, a gvakorno·
nem zárva az előrehaladó'· korral netán felme, . ,.,
''c,t illetőleg elfoglalni s a mnnkálatokhan ok
rülendő hasonnemü szakmunkákat
1atni .
21. R Minden 'JOényre az átvételnél new.1J;;
'
A Jaboránsokat dolgaiktól minduntalan elvagy számot kell imi. a kiadás_ előtt még e.~yc;,,
.
vonni
és "ide-oda küldözgetni vagy éj sz-akár a•
sz,2r átolva·sni, és a gyógyszertár cin1ét reá f'el.:.:.·
· eleres~teni nem szabad
jegyezni; különösen br\.ia és titkos betegségek',
elleni vóoyelmél a ,kinek és minek keli''-féle
'> 30 § A kimenő napokat a helyi viszonyok
tudakozódás tilos, az rlY vémek kizárólag' mi11_.,
·8ze1int a főnök h atározza me_g, s en1n1inemü
dig számmal jelölendők
·
1·endkivül_ eső ünWpnaP kimenÖ'n-ek 110111 tekin~
22 ~- A gyógysze1 ek •elkésíités.e a beérke-."'
hető
.
Z'ések sorr"endje szerint azonnaJ eszközlendO-;·
Hol csak egy segéd yan - köteiessége esti
·· lezáráskcr porüosan otthon lepni s éjjelre csakaz ·elkészité.s n1egvárása vagy nieg n~n1 várás8,:;,
a közönség tetszésér9 bizandó, n1iert ~s az -e1.:~is a főnök tudtával és lbeleegye2lésével maradküldés11ek nincs hehe. ___ Azonnal. renden ki•
, i\at ki - Kimenőjén kívül akár nappal, akár
VÜl - lTI 1 egkészitendők' a ,stat:n1" \29.Q\,'. 111ás-'
é.Hel a főnők beleegyezésése nélkiil az üzletből
elkészitést sü1g·ető trnegj21C)lé3sf:l elJátott rerij-. _
eltáv~oZ11i nen1 szabad: u·g}:r .szintén inunka [dedehények
·
jén a szrbába való ·v' "'_zavor:ulás tiltva va11„
23. ~ A 'ényre rendelt gyógyszerek hptb/
I-Ía i1J:i.10Sokkal ·vagJ_r bárki--mássaJ ·111agán
.sáról a közönség 1):érdeÍősk-öd2sével szen1ben,:~;
ÜP:vök _van, a szs1int ie11.del!kezzepek, ho.gy azt
annál kevé'Shbé felhívás nélkül - itéletet mon,,
kimenő ideiük alatt intézzék;.
da1ú soha nem i;zabad, frane\11. leh~tő kitéröÍeí('
Ez,en 30-ik p6ntnak át11ágása, valamh1t
felelni.
ittasság és erkölcsi •kihágás a rögtöni

RÉPA'PORBÓL -

DYS.PEPSIA, ENTl!:ROCOLITIS,
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DYSENTERI~ ESETlN

.

e összeálló répaszéklet izi~lmi
4.Je1ist:a1ticát szli.intet,
• \~é'.gigtörlli, ::negttsztitja a beleket,
e ICiszáraílást nagy sóta1 ta1máva1 leküzdi~
• Sóinfuzió't legtJöihhszö1· felesl:e~%'Sé teszi
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Magyar Pharma Gyógyáru R l.
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Carbargon
Colldid ezüstöt tartalmazo nagy
adsorbeáló képességü szén grw
nUJákban.
l ·

Foghuzásnál 'helyi érzéstele!1itésre

Cocadrit

/

( Cocainum novum hydrochloricum
2% illetve 4% - ad!renalinum
hydrochloricum 0.002%) injectio,
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Sup'ergen
tabletta és P,ulvis
szilárd hydrogen hyperoxyd.
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elboeBáttatást vonja maga után, hat heti kárleg főnökeiknek vel'ok szemben kötelessé · {
térítés nélkül.
nek is kell lenni. Ezeknek a körvonata2l'
3L .§ Ha':valamelyik segéd m"1.d1etegszik &,,
el;11aradl;'.'tott az _eddig magánjellegji sil\::
ro·&szuHete kimenő napra ·esik.. a többi - segéd
balyzatbo1, melyet tetszés szerint lehetett f
11rak szabad idejüket nBl'Íl ha.sználbatják 8 na.
fqgadm, vagy nem követni ; de ki nem
µig, mely kimenő veszteséget az okozó tartozik
radlruX azon szabályzatból, amelynek me a.
helyr-epótohri; 8 nap után a főnök gondoskotartása hatóságilag kötelezővé tétefoék/' ~dik a kimenő rendbehozásár óL
(Fo)ytatása következik . )_
i
32. §. A gyakornokot felügye'et nélkÜ.1 önál!óJag foglalkoztatni -,- kivált ·vénykészité.sre
felhasználni - nem szabad, -éjjeli inspsctiókra
pedig éppen i1ent
A , paplI
· os f ont os nyers~i:yagaj· közül · .,
'
33.. § MiJÍ.dennemü bizony'Ítványok
ugy hulladekpapnos az a nyei,;anyag, mely belföl;,
szintén a gyógyszerészi oklevél, belépéskor a dön is feltalálható, míg a papiros gyár-tásá.11 - ,
-főnöknek - felsiólLtás nélkül _ ·előmutatan,
szükséges €gyéb nyersanyagot nagyrési
dók
·
vámküJföldről kell behozni. _
,
1
3t §. A felmondások ugy a főnök~:-mint a
A háztartásokban. üzletekben és irodik~
segédek részéről irásba,;rt is tehetők"
b.an feltalálható hnlladékpapírC's ösgz'gYŰJ'te_'._·
, .Az o-rszágog eg:y'let központi i!iazgatósáfta
,
·
'
„
~
~ere
a papngyarnkhoz
való e]juttatására -ésé:·
1880. febr 24-i ülésén bejelentették'. hogy a - ~'zszerü feJ11
'l' ·
- ·
szabá1yzat nyomtatásb1an .m·éfcielent és az egy
'-"' ·
a~7:na asara nagyar:ányu akció iu~·:_:
Ieti tagok számára szétküldték (Ugy1111ezen dult meg. Tudniillik ezideig csupán a papiro$2'
időből vá.Jó · a fénymásolatban kör,ölt ,auto- feldolgozó üzenfek és üattérak lrnlladékpapiros
grai;ihirozá;;~al", csokszorositott _gyógysze.rész
anyagát gyüjfötték a kereskedők A közelr'"
seged n11na~atvenye ")
· ,
'"Vöbe11 isil1e1e:tessé \rálik, J1ogy N·a r-B d '·~,
A f" "k •
,
,
,
, ,
g; u ape.s-?n? , 'es se,ged v1szony~ban ez a s,z~boJy··" ten milyen feltétele]\ mellett lehet a hulladék:'
zat vc'l, nanvado mely te]iesen megv1la71ha pa · ,. t l1 1 .
_ ., ·t , ,
q, kar felfogását a
munkaügyi kérdé-g~kt·e~
,pnos-, e ye~en gyuJ ;onr e; ertéke_sitsiú.
Nem kollektiv megállapodás -ez,' nem .kétoldalu Mindenki, magMcs, ugyved orvos, hivatal jól"
si·~Iz.ödé:s, h_anen1 kiz,á\ólag :=t munkaadó á!tal tesz] tehát _ tog;y·h2, rö,r_1dBsen szán1baveszi:.-~'
~gy.oldal~an 1r;e,":állapit~tt ~iktátum, .melyPek régi foiyóirá'tok11t. ujságokat, üzleti könyveket,
mtez~ede:oe1t rakPnyszentették " tcl1es°:n kimindenféle haRZnálaton kivü)i nyomtatványt;·
;szolg~,ltato'tt "1Jkalmawttakrn ne a tula.id'.}110
de ezen tulmenően i] ve!e1· t
1, ,. soknak 'ez sem volt eléi" . Az 1886 évi közgvü-- ,
- ,•.e -- ,,-'e ' ~ 1anasszony. >·
_l.ésen h'atározatot hozt~k, hozv . ha egv!eti a h~zta_rtásukhan / nellrnlozheto, vagy feles!&,.
·- ;pcgtanácsos k'-'r'httőne'k vé1en1ényezi á kö7-- ge-RE'e va1t pap+rost, nJsrt. a n11ndenfajta sia.:.:.f
ponti igaz((atóság ii!ető he):ven ha3SD'n oda
kadt téJJ'<'tt, haszná!aMan papifosért a ÍÍ4'1l0
hogy az
é;'., há<:sza~ályok, kötelező erőre felü~yelő jdentkezni fo'g. Ha nagyobb mennyL,
ei:ie~essenek „J<,z! ugy ertettEk. h~ 0~
legségü 'lyen hu!!adékpapirost tud öoszegyüjtrni;
.
, ,
, '„,
- ·
- „ '.
sm gosehbrn SzukS'evesnek mutatkozik a neve:tett viszonynak felsőbb hatósáp:i rendezése" &o valah, u~y ~zert a hullade,)sPapirosl"'~·eskedo i:
evégből _az egylet által kiadói:t „Gyógvszeré- ielentos keszpenzt ad egy ,1názsa hulladékpa;;
szí fület. és házszabályzat"-n2k min'2zterl pir.osért egy mázsa füt tud venni az. aki ilyeii .• :
megerős'ti'saért fög az egylet folvamodni." Jó\ készlet felett rn11delkezik
esik olvasni Csurp:ay Káimánnak , a.z in1ént
Nen1csak ó 11 '7t 1
, t 1
·· l ,. .• ·.·;":·
1'1885\ megindult Gvógyszerészi Közknv szm, .. ' .
".-, -" mp ere,_ -1ai;em kote,essc, \;
- 'kecztőjé11ek shhez füzött- megjegyzését, "
geneL rs ..~le.g~t "'esz, amellyel többek között _ a ·,
•
l~pok eloalhtasához szükséges papiros· gyártá-,7
„
b-ár a legteljesebb e.liSTne:réssel atló
sához is a gyárak rende1kez.ésére foP' állrii ~ _ :i>
zunk e munkáld jó intencióinak s a i:eá 1f<;r,
A-pesti utc<in rr1§r yannak plakáfok, ame._"_T
ditott f2radsáirnak
egvetlen me"iaayz<e"t
!·y-c~k a pu·11 3. deJP8p·ros
·1
,
· '
~
'-~
c-l.:rü1'té..~ér 0 es'' bes"'o1:.·„„_,,.
mécr
0
h a,1) ga,,n
•1 t unk__ e,
j ·
, ,_ ,em.
az t t i. ,_dY;i;, e gáltatáoára 011-- ri, - • 11 '"' f 1 ~·1· - -·v t • J">/
.szabá1~1zat kiz::8.rólag a'L~- :érem :c·gyik old·al~- __,, . ~..,Ko;oa, „ e:vL;,goi~~.--as .?Yll„_?.::\<
va.1, t i a főnök .io:raival illetve a 88 ,,,M_ k~, tanak de a legtobb ou<laJílestr [1azfelugyslo marc
telességeivel fog1allrnzilt: redig ha utóbbiú- ma is gyűjti és a -hullw::lékpapiraskereskedelelli'
11ak kötelességeik és p·edig ne1n csekélye~: rendelkezésBr·e bocsátja ez.sn fontos
,,an!la.~~ ugy mindenesetre j Ogal1.:-.na:\:, illetőgot.
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(Befejező

Tartsunk ez egysz,N komoly Jelkiisme1 et1\zsgálatot. Vizsgáljuk meg azt a fl'érdést, vajijon mennyiben hódolt a mult gyógy2zsrésztár-'-sa<1alma az egy o-sztállyal magasabbbnak lát-szó és a valós'á,gban ped;,g két osztállyal is tulbaladó életformának
, _ ,
•·. (Í.ltalában magyar betegség, kitermehli
1fkguni< _alá egy &lacsonyabb rtársadalmi réte
'gét. hogy külső megnyilatkozá,sukban, \életför ..
'.mában különb teremtmér.wnek látsszunk, miüt
!L'l11ik valóban vagyunk Ez az ör ö)<ös utánzása
' a· sokrétű társadalmnrn;tk, amely a felfelénéz5
&sztály életét majm<YlJa, eredményezte a 'gerincek puhasá·gát, és amennyire lefe!é megtalálta
~ megfelelő érdes· hangot, hogy bizonyitsa és
.•. erősitse a tár s'3-dalomban elfoglalt magasabb
'
···-helyét,
annyira·
ellágyult a hangja, -ha felfelé
::kellett görnyedve fuvÖ!áznia, Minden tac3adal." 'ni fokon ezt külön me;gisrnétlődve láttuk ftrt·
,' .i1etővé vált ezsk után, hogy a felülről Jött uta\sitás pontos és maradéktalan te!je:Sitése elöidé
-f;.:-zöje lesz 12.nna1{ a :sorozatos, tö1rneges Ezer.e11c_§·i&t~
) Jen~égnek és pusztitásnak, . amel 0 ben
utolsó
évtizedben részünk v<Ylt _ és nmelyet ré>zben
'.már helyre hoztm;k, részben. teneink alapjfrn
helyre kell hoznunk Nagyon n.ehéz a feladat
Mint a ibuvár, aki a tenger fenekére kerül.
ktizdve az akadályokkál, hogy a reá rótt feladatát teljesítse, a bányász a· fi;)ld méhében.
-sokszor a vizben hasalvá. ésákánnyal fejti ki
értékes szenet, 1ugy k,ell nekünk az ember
legrnagasnbb pontjáh<Yz, a ilélekhiez, , sokszor
elé-rhetetlennek látszó hslyére férkőznünk,
hogy WZ ott va:sta•gOll Tárakódott e]nevelé-s kér(g>ét lebonts111k és felszim.e hozzuk a legtisztább,
· a legnemesebb értéket, az embel'i humánumot
~mely a legtöbb emberrel vele s:&ületik, csak
zsenge f;orá,tól luciféri kezek kilopkodják onnan1 a I os·szak és gónoszal<: cé1j ainak m·egv.alósitására.
• S e jónak született emberrel, a mindenkori
1

. az

-az

közlerhény )
rendsz.er fegyver"8 erejével éS apparátusával
hajtják végre a lélek kényszerzubbonyba 'szori- ~
t:ását, E.gy-sgy odadobott konaért, sokszor tál
lencséért fefadja az egyénis~gét, a gerinces
embei:i- véleményét fa hozzá,fog a vezetőket
, imádni Nincs ere:}e vállalni az' ell-e11tn1ondá.~S1a~
-járó n~pszerütlmséget: €gy .esetleges- szénve:
désti hogy ha1caljo11 ·azkrt, h-0gJr -egy jo:bb„ egy ,
szebb, egy tisztultabb világba ker Ülj ön
_
, ].[-o;t,. a.mikor n1ár n1'egszünt a·z átko,3csendőnendszervilága. _amik01 ő~z-intén és
nyiltan _ bárki feieme!hEti "tiltakczó szavát ~~
haUatqatja >éleményét, cso<lála.tos; ,hogy most
legyen ennyi IÍel11ézgége a szoci1alista világesz....
, me hirdetésének, népszerüsitésének és :uj hivők
szerzésél1ek . l\l[a. n1ár nincs félni va'.ónk: és Viláp
gosan látjuk, hogy napról-napra az iga~ság a
beteljesüléshez kö~eledik A !Világ két-- részre
szakadt: a talaját és hata+mát vssztett, lealko
nyodóban levő kapitalista rendszerre_ é« a mis\l;
hatalmas tá'borra, a világ dolgozóinak tábo•rárn.. Még hosszu és gfü öngyö_s az ut annak t<e'j es fe~ i3me.r éséi.g
l1úgy nh1cs .ellentét a föld·~i;ön1b iagyetlen pŰntjá.11 sén1, 1en11ber 128. en1be11
között, ahol a szellemi és fizikai dalgozók a
legemberibb éiet lme1gvaló·sitására törekednek;
és minden együtitérzésükkel és rendelkezé5re
á11ó erővel, békés uton igyekeznEk az embert
arra a polcra emelni, amelyik a munkája után
megilleti, hogy ne kelljen örökké szégyenkez„
ni, hogy
aki a ·javak ter'l1lelé.sét meg.
va!ó-oitja, az· legyen kizárva az éle\, különben
oly gyönyörü €1vezeteiből. A mi harcunk a -bél:és -eszközök harca, minden erőnkkel, ha kell;
életünk árán is harcolunk és harcolni fogunk
az elesettek. az elhagyotta,k, a kltaszito.ttak éS
minden !dolgozó felemell\:\'d'éséért '
Nem mehet le nyugodtan egy falat a szán ..
és önhibájukon kívül nyomorba jutott emb21eket fel nem emeljük

1

Titán Vegyipari Müvek R T Dr, Noseda gyár
i•smét megkezdte a háboru előtti időből jó!ismert
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g_y-óg-.y-sz-er-ta-.n-,e-.,-la_b_o_ra_ló-ri-um--i - ' 1

Budapest, VÜ, Nt:1gyatádl Szabo utca 31.
-Telefon! 222-7.:13,

fe/,zerelé.si cikkeket szállit
Compra tablettasaitológép é.s
párlókészrilékek gyártás alatt

DR. NOSEDA ,,Do•no-plast'' ,
ragtapasz (Co!Jemplastrum adhaesivum) készít_
ménye]{ forga!ombahozatalát ~ egyenlőre korlá,tolf mennyiségben, bé1'ebeli minőségben
,

r

.Clm : Bud111~st, Xl., llCSkBl·Ut' 90. Tel.: 21·18·23. /
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·Tudomány

gyakór:!at
/

Végbélkupok készitése
. J_eler~eg .már a, legtöbb gyógyszer tár labo.
,r atonumaban megtaláljuk á_ végbélkupok me> ,l~g uton. történő ~lőállit>j.sa ksetélien szükséges
femf_ori_na~a!; addig • --, mi1]t a svájci gyóg'y
sz,ere~z1 u1sag legutobbi számában*) olvassuk
- ueg rmndig akadnak ott gyógyszertárak,
hol 1~z ötven éVvel ezelőtti .előá!Jitási módo;t a1.
,kali;razzák Történeti érd~kes·~ég, __ de esetlég
,a ha.b~ru ok?z~a felszer.e}es veszteség még nem
eszkozolt po_tlasa esetere' közlöm az eljárást
1lla1 :sak azert JS, hogjT .a régi gyógyszerészi
lelemenyess&g'et példával bemvtassam ·.

~

1

~~VB! 12arl1.11~~n1o~sa11_ -~ vi_tamink-épződést · is.,,:Ir,O~i
latoz~ak. A bevetel v1zben oldott nak bifa ··

mc . es. natr . c1tnc.-al megkönnyitnetO, kü!o'it'
sen ege;szen kis gyermeJteknél. Kezdő dozli'
9.5-ö _g; Az el_ső időszakb_an .két három l}apo
at 24 oran beh;J '!-Z adagoas a kö,etkez-ő: -. ""'
1-3 éves korban: suJyos infekció: 3 ··;;.;
könnyebb esetben 2 g.
.. . 4-10 éves ikor ban: sulyos infekci~: A 5 g
konnyebb e_setben 3 g,
·
•· .,_
„
11,----15 . éves km ban; sulyog infekció. s:_g;
konnyebb es.etben 4. 5 g.
.
·
·'
Az adagolás ezek szerint megfelel 200 ·:
-~51J;·mg pro ~-g testsuly, A második időszak0a1
~·~-3 napon at az adagok kétharmad · · ,. "· ·
h '.'rn;a d'k
1 bai1 csak egyharmad , bevétel
mig
1 1'd"osz·a"
~el_nanyos • (E Gnter, Ars . M-edicí VoL 1, }Jr'
0
•
-A Lehmann, Journ. ,Snisse Nr-26
'
1947.)
- .
..
.

lnfusum Digitalist a

kezőképen késziti:

' A szükséges kupalaku f'ormálrat magunk
csavarjuk papirból, az alapján, s néhány máo
n.elyen pecsétviasszal megrögZit.iük s a1 csészében levő homokba állitjuk (Abra) A tára mérlegre állitva minden egyesbe mérve beöntjük
a ,szükséges le!Í;e artis készitett.. megolvászto-tt
mass,zát Kihülés után a papit eltávolitása nem
okoz semmi nehézségét
·
'~) Schweiz

,A..poth. Ztg N1

2'6 -- 1947

1

_ . Sillfa'.nid .. készitiné;1yeket a. gyermekek
lalaban Jol, tunk Ajanlatos v1taminkészi ·
nyek _egyidejíi :adagolása;. mivel a sulfamid
s~1tmeh7e.k- a: nörmál baktériwnílóra -111 üko

Ph~rm Dan.

·
Fol. Digitalis 2 g
Aether spir ituosus 15 g
Aqua dest q s. ad 1300 g Infus..
. ,
. _A. durvá;1 poritott drógot <elegendő meny~
HY,1segu _for_ro v12zel leöntjük, 5. Pf)rcig vizfü{
?~n-_ hev1tJ_uk, 25 .Percig . szobahőmé1séklete1
ahm hagyJuk, ~najd vattán át szürjük. A dró'
g?t óvatO'san kipréseljük, s ha szükséges- for{
~rzzel krn;io~-s~k ug"., hogy a fon á;zat 2s5 g).e'
gyen. K,Jrn_l~s utan 15. g Hoffmann-csepPf).
adunk hozza Ex tempore, késziti · 'J'heil Nieh
sen és társai; Arc)liv Pharm. 0 ~ Cheini
1~1 (194?) Vizsg~latai szerint _az igy ko-nze,'I'.~
valt forrazat legalabb 10 napon át hatáscsölÍ:
- kenés nélkül eltarható .
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SóÓldat az ipali munkásokat érő ihő ár talwk meggátlás~.rn Oly munkáválla1ókon, kik
1agas hőmé1 sékletü munkahelyen kénytelenek
olgozni, gywk1an észlelhető nagy fáradság,
.1zon1gC1c_s, sőt ö·2sze1oppa11ás jelenségei.. Prophylakt'kusan Angliábí:t!l sóoldatot isznak, me·
Jyet egy tabletta feloldásából 'állitottajc elő
Fél liter vizre: elegendő össz-etétel'
Natrium chlora.t 0.5
Kal. citric. 0 55
Natr phosphork monoba-sic. 0.05
Natr bicar<bo.nic.
Acid citric,
Acid. tartarfo„
Saccharin
OL Citri
<a~ q s. pro tabletta
A :közölt összetételü oldatból 1-'-l és fel
:.litert isznÍlk
/
., (D. Steward. Brit med ...T - Ars. :Medici
c\.Vol. 1. --Nr. 2. 'H. Lehmann. .Journ. Suisse
_Phar Nr 28, 1947 )
Náthás . megbetegedés kezdetén ajá;nlatos
(Ars Medici II„ 68 -1947,) szerint 250 mg
-.. '1SCOJ binsav egyizbeni
bevétele; valamint az
' onny\lásokba 10 százalékos Albuéid.aldat be·
„ 1f€cskendezése,
ami 3--4 óránként n1e1gismét(lendő Má'Snap ismét ajánlja 200,---250 mg ás
· :cmbinsav bevételét, valamint az orrkezelés
·;két-hárnmizbeni megismétlését.
.
!, M,endebejef által felá!Litott perioduso.s rnndSz:.::1 ben a hiányzó négy elen1 közül -a közie]-'...
multban hármat :fedeztek fel'
\J

Áfonya bor
Asthmolysin inJ.

Posterisan . kúp·
Posterisan

kenőcs

Alsol 1 crém
Tinct. ferri Athenstaedt
cum et1 sine ars.

h-Q-(ffjke~e6-kedő.knét

B U D A P E S T, 'VI., K 1R Al Y • U T C A
/.r1nét r:.é,_i rií#d0i.r&&-9'9'a.e .rr&1Utufa.

. ko.i;f&-tea.n
„

a gyógyszertárak szükségleteit..J

1 SÜRGQN' C!M:

DROG TÖRÖK BUDAPEST.

TELEFON": ~225-460'.:'

mennv-i.s.é(l6.,en
~a.~tó.!

mesterségesen állitottak elő, ezért
kapta is ezt a nevet. )
·
85 rendszemü„ uj elem' Astatín, jele At,
Carson, JV'mckensie és Segre. (Neve
szel.int is instabil, az .egyetlen halogen áHandó isotopok nélkül )
87 rendszámu uj elém: Francium, jele Fr.
( Chem and Drugg Mar ch . 1947..)

A gyógyszerpiac helyzete
állandó javulást mutat. A nagykereskedők r'a,k'
tárni felkés:;:ülve várják az őszi rendeléseket és
további vásárlásaik ana engednek következ-/
tetni, hogy az <eddig .szükö:s kontíngenst feleme
lik
A kormányzat egyébként a 3 éves terv ke„
r·et'ébe kmnoly összeget á!litott be gyógyszer vásárlásra, s amint értesültünk, az 1947--48..
évre biztositották a gyógyszertárak zavarbalan
g}ógyszerellátását
'
A nyáron át érkezett snbstanciákból megemlithetjük a ,ki:\vettezőket: .Amydopirin Coffein sók _. PiJocarpin - Plhenacetm __
Ephedrin_ - , IheolJrominok Adeps Lanae
SenníÍ.. - Külsőlegoes paraffin olaj __ Vaselinek - Bor sav - Citromsav --' Acid diaethyl barb . Nati. Phenylaethyibarbitur 'Atropin· sulf é·s KaL sulfoguaiacoi, stb.
Nagyjában az árhivatal a 1 régi árak.at
hagyta érvényben, 111agyobb áremelésre a következől)ben adot.t engedélyt'
Atrnpin sulf. (a régi 5.- P gr-ja) helyett
13.- frt KaL Sulfoguajacol (80 P régi árral
szemben) 100 frt, Natr, Diaethylba11biturb
(•;égí ár 17 - P) u.i ár 2150 frt, Phenaceti111
(35.-- Pi helyett) 109.- frt, .Adeps Lanae
(24 90 frt, Antip. Coffein citr (140 . - P he·
lyett) 279 frt; Coffein pur.. (140.- Pchelyett)
412 . - frt, Pilocarpin ( 40 . - P helyett) 86.-frt. gr-ja, Theobr . pur (14Q,.- P lhelyett)
339 . -~ frt.
E°ZZel valószinüleg taxa változásra számithatunki bár az általános tendencia, az hogy az
áraka,t le kell szállitanrr, hogy a dolgozók vásárló J,épességét biztositsák ·
, Szerhrtüük a gyógyszerész munkai;lijak oly
mostohán lettek megállapitva a többi hasonló
foglalkozá.suak munkadijai mellett, hogy ezt
nyugodtan fel lehet "melni anélkül, hogy veszélyeztetné az \általál'\ós eheket és számításokat
Fontos lenne a mun:kadijemelés a munka·
vállalók_ érdek.ében, de segítene az egyedül dolgozó gyógyszerészek amugyis neh.éz helyzetén .
0

ITö.RÖK-lABÓR'
gyógyá~unagykereskedés és vegyészeti gyár

-43 rendszámu uj elem' 1'echnetium, jele
'J1c, Pe11ie1 és Segre (első elen1, amit

.......

.....................................................

,

Nag.}·on megneheziti
Idadóhivatalunk muÍtkáját,
hoiY egy--egy gyógys±e1tár, 8i.ho!I. tPbh előfizetője ..,.an,..,.r
'.Lapunknak, -egy befizetési lapon lkü[di be ~1Ö'fzetésük~t
Itt 8. IJ.egnagyobb haj az, hogy igen sok esetben a pénz
Í-endettetésér·ől IÍ~rt!. is emlékeznek m4'g. Minden cimvál~
tozás a.zomUilli közllésát k4rjük
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Veszélyben forognak a gyógyszereszi kar'•
céJkitüzései
írta: Dt. MoinC.r István, Rákospalota

Jérók anyagi er·eje és hitelképessége alapjában tr·~ndül,
m'ig. A közületelmek való (gyó_gysziertári · jogadon1ányo_
'Z-ás tehát tönkr,eteszi mindázon _eredméinyeket, ameJ;•ekért az a.Ilrftl_mazotti kar lhar·colt - és a-n1éÍ:reket m'in_
'.den iula,jdonos. a~ saját \érdekeit -is .helyese~ é~ idejé~
:ben felismerte, készség~sen megszavazott
A. gyógyszertártulajdonosók és :alkaln1azot-t 1gyógy!zerésrek kö;ötf szátriOs kér·désben f0Tyhat és foÍyik is
~lÍjta Ne feledjük el azonban, ho.~Y aki ma alka_Imazott~
'holnao tuf~idonos (is 1•ehet, ·.Vagy ~nál16· gyógyszertár~ezetó, A lcét csopOrt ki>zött fennán'ó szo{'iíilis kiilönb_
ek könriyen áthidalhatók, az osztó 'íga7ság ,jegyé.
, akár' \el is tüntethet-OK. 'Nem céJu'nk azonban. hogy
.-4 ·szegény~é1?ben és -elesettsMrhen váliU:nk hasonlókká/
,:_Cé1unk: ernP.fni a. n~.1l„a szellemi Sznvon.alát. s7eH~mi
-:.éS anya1ri fPlkészültséP.:ét, -a 'pályRn doli:ro..,ók élehii-vó_
jáf. ~s t.XrekPdn'i az emlJerileg megva.lós1tható. igazságos
fövedeleme'~sztásra !
i'
'

Ptilyllzall hirdetmény,
Somogy 'Vármegye Kiapoavári Közkórházánál uionnan megszervezett gyógyszerészi állásra pályázatot hirdetek. A gvógyszérész ~zolgá.
latát a X. fizetési osztálvban kezdi me2' fa kizárólag fokozatos előléptetéssel a :VI ·fizetési
osztálv első fokozatát érheti eL Pálvázót<;1 kérvénveiket a, vármegye Főispánjához · cimezve a
kórháziga,gatónál nyujtaák be 1947. év .tzeptember hó 1-ig
Mellék1endő okmányok{
a) születés bizonvitvány.
b) gvn·!'vszerfazi oklevél,
e) minő,itéRi tábl:faat.
d) erkölcsi íbizonvitvAny.
e) uikeletü tjsztiorvo•si bizon\4tvány
f) i Q'aznló bizotfaw2'i ha tii roz~t
r g) öniilló wógyszeitár vezetésére .J.OQ'O.Ritó
VJ7,SP.':t letételéről
szóM biz.onyitvány (aV'lo·
bati.o•)

·„~-'\. Gyógyszerész",
rr~,illt egyedül 1negjelenő szak;'..látásának esz.ff~jét nen1 gyógyszerészek, de- egész·
lapunk, me.l[án iJüszke lehet rá, hogy pályállk igazi éi:tosan nem a tulajdonosi, . v~g-y all;:almawt.i !karhoz:. ta~~,
uett.e.t képviseli és muniqilj& l!!nnak gazdasági; s,:oeiális
lozó müködő gyógyszerészek p1opagiitjak ~3 neni ·.~:
és tuctomanyos fejlődését egyaránt„
a gyógysze1 tártu1.ijdonos1, \'agy alka1r.1azotÜ: kar. e;:~~
A gy,ógyszerészi jOgreforu1 kérd-ése körül keietke_
d.ekt:behl 2tiár el01já•:óban azt __.!S le U.e11 siÖgezn~m'.;::
z,ett vitában ma már iffiegérett a kérdés _arra, hogy
hogl· mindezt a közegé~zségügy ~r<l~ke St}lll kivá_nJa
n}iitan ka1'u.nk közvéJeménfe elé té1'jeszthesstik: nlii
01eg„ i..lizon áliitás~ hogy a gyógyszertá1aJ{ riem jOI lát~"·
kÍván a ~-rari é-I"dek?
Közüzenloii gyógyszertárat: ''agy
__ }i.i.H el feladatukat és hogy a községek, vagy bétegségi·'.-rnaradJanali:;-e a gy'~gysz~i:_tárak tovabbÍa is rnágántuu1ztositó intézetek kezeiésebe adott gyogl\'szertllra1i-~
tajdonhau? Ugyanezzeí a kérP,é.sse1 --- a kö_zégészség.
\·1üa1ni á1n1veUáló hatással fognak inüliödni, kö~nyú:h:
ügy él'dekeit vizsgál\.a - rövidesen___ foglalkozni~ keU
~zerret lcáfolható:
A nyilv<inos gyógyszei:tárak akk~t-~'.
niinden olyan_ tényezőriek ·is, a_ki a refor1nra megé1ett
is teljesitet.ék fela_datukat, anl!ikor a bete.g:-pénztári\kr'
Ne enJieiljiik kisf'hbiteni la g-:VÓlrVSZerészet kenye..
gyógyszerészi törvénj-szakasz reviziójá\:a.l fog foglal~
patiua:u .. a közönséget kíszo1gáini n€n1 tudták E's a ta~J
'\rP.t 'é~' ne ,en1?e<l1iik ·ei::ökkenteni a -p1Üyára lé-pö nemiz4>kozni.
g·akat nyilvános
gyóg,lszertá1akhoz
o:,. :dék jövőbeli kilátásait!
M. nden~i, alü pál)· ánk (gazdasági kérdéseivel ~iicsit
gyógJ szerészek az infláció időszakábiin komoly vag)'C;„\.:
ls fog1alli:ozik, vele~ együtt fogja vallani: pályánk
nokat vesztettek, arniko~ a betegségi biztosítók tagjái~··-;,
'
Dr. MOLNÁR ISTVÁN
'
tiiitse be li:özegészségügyi hivatását, továJÍbiakban .ki_
Kaposvár, 1947 amgusztus hó 2'.án
uak :kés ~de,n1esen kifizetett, l'oharnosan romló pcnz~ri
RákoSpalota.
zárólagos gazdasági érdeke 3.: gyógyszertára.fi )Összes_
hatahrias gyÓg,vszertÖ1n,egeket ~zolgáttattak ld, a -~isi~:
1regenek tisztességes jövedelmet biztositani, an1ely jöDr. Polony lstv!árn s k.
sZavásáro1halóság minden rencénye nélküt. A IÍ:öz~:,'
\
vedelem a gyógyszerészi kar célkitüzéséilnek JniCgvaló-·- győg,Jsze.rellátás terhére száHitott gyógyszeieiiért ehbeó'
)
kórházigazgatóhelyettes.
sitcisár a for ditandó ! Ezek a célkitüzéf?ek:
ii .!<ze~ke~izt6kiJ'Z
az idöl.;en az .OBA fiz,etni egyálta1áhau nern tudo\'.t :~.·
1„ A gyógyszertárak ujjáépitése, a hár·oméves terv
értéek.é\el ~nindmáig adósunk maradt„ l\'iindezt nem pá_·
1 ,.,A G;fógyszeJ'ész"-ben jtöhbször miei;:ielent n.zoft fel_
szell0mében valű korszei:ü berendezése ·és felszerelése,
naszképen ..:mondjuk, a munkásság is ingyen 'szá!litoita·_
h1vá~r·f'
hogy az uj Gyó'gys:r,erkönyvhöz füziift észre_
között, sokkal biztonságosabb ér·Zéssel nynlna a szek-·
gyógyszerb:észletének kiegészitése, i}togy a gyógyszet~gyaneldi:oI· nnu:adék ere,jét az ujjáépités szent 'eél]á<
.Véte?einket vagy ötletei:nket közöljük, bátorkodom a körénJ·be, ha ' tudná, hogy egy ,,me11éfogás" a szomszéd
t.ái:al;; minden'!;en n1egfeleljenek ,a mode1n Ii:özegészség„
nak, de le keÜ szögeznünk: mi is ttészt leérünk ~z ujjá~·~'.:~
1ietli-e:>:őket miegirini:
i;;tarídedényhez
nem okozhat vég:Zetes ba1~seteket
ügy kivánalmáina-k,
épités sikeréből, mert a gyógyszerész is adott hozZá··-.·
.
A
gy:iko:rló
~vÓ!?,'yszer·ésr.
tn:unkáiát
nagy
n1értékFigyelmesen
átviz'sgálva
a Gyógyszer könyvet, ivalószi_
n1unkát és maradék vagyot.itából annyit, amennyit /~sa~,.~
2„ Tisztessége~ m>egélhetés biztositása !Valamennyi
::'.'.'f._e11 rnerrkönnlitené ha a mf>regszP.krényben 1 a. mai :r~'n_
nüfeg
akadna
még
más
ilyen
áthelyezgetni való, anli a
adhat~tt!
Hogyan
le~1et
ámivetláló
hatásrólbesZéíni
\'
gyóg'yszerésznek és ,gyógyszertári alkahnazottnak,
·,. ilelkez-és F;Zt>;riint f"f!Ymás m-ellett álló: do~isban 5o-.1o'O~
dolgozók idegmu1'káját lényegesen megkönnyítené.
akkOi:, amikor á gyóiyszer·ek árát iés a gy~gyszi!ré~~:;·
3 A g.•rőgyszerészek korszerü kiképzése és to\láhbAzoros különbségeket mutató szei:·eket ugyallugv külön.
munkadijat a hatóság állapitja meg, . melyet tullépnf:,:
l<épzése.
,-~,választanák. eiiymástól. mint ah~l?Y az eg-y- és kétke: GLASNER MIKSANll!
exist:enciaveszté~
veszélJ-e
n1ell.ett
l~hetnc
csupáÍl,.
-A::'
:
{,..
A gyógyszerészi kal:nak létérdeke: a )Saját poftá1
( reszte~, szereket anna.k idején 1rülönválasztottiik Hogy
íiyógyszer·ész.
gyóg;}szerek
hatósági
ára
egyé.bként
\Sokkal
alacso~-~
ján ő dirigáljon! lVIindeJnkive!, mint eg-J·enrangu fél
'·e~y
IJlár
pPldát
hozzak
fel:
Egymás
mell0t't
áll
h.
rn~
..
nyabban szabat.ott meg, mint bármely m·ás -közszüksé~~;'
tárgyaljori, inin( pnállÓ testület védeh~ezze még a. p~
reJ?szekrénvben alfabetikus sorrendben- és telieSen eg-y•
l€'ti cikké!
ayán n1üködö valameni1J'Í kartársnak 'érdekeit, hog:y ~
ror·ma p,dényzetben az aethylmorph. n:Ur., (dos;i1'::t 0„05~
Ami • gyógysr..erésZ s,aját elleÍlörzését ilfeti, egy
gyógyszerészi munkái, - ezt a felelösségt-elj :.s, neHa (betegségl biztosító :intézetek és községek fog.·-;
;-fi t5) és ax Atroojn sulf„ (dos;~a 0.001~0 003). Mrijd
réd -gya.kof·Jati lutmutatáS csaknem teljesen kiküszöhéz, \1agy feikészürtséget igénylő mnukát -- .S1>en ugy
nak ·- áliauJÍ támogatással -· a nyilvános gyógyszer"''tOviíhh: 'Nitr·oJ?l:veer·in iU ~JJir'„ sol' (~o.;;isa b OOt-:-0.003)
!ilili ·a tévedPst.
~
honorál,fák, n1iut ahogy al'ra jog~l !igényt fon:n.ál az
tár aknak ko_l!:kurrenciát csinálni és -~lvonják .]őlük ha~,,
ars. Fowrleri (dosisa 0.5·-15)
1) Vényátolvasás, 2) a. ltnér0gszekrényben az edény
~·orvos;' a tnéfnölt stb Ennek érdekéhen az égész gyógy_
ta.ltnti szóval
közönséget, akkor az a jövedelen_i f&i· Az a f~r·a, mellett dolJ?ozÓ!.. aki ~zükségsZerüleg a Jevétel'ekor :a. signaf.ura leolvasása. 3) a mérésnél ujra
sLerészi ka.111ak egy emberként keH. fellépnief
lecsökkenni, amellyel a g~'ógJ szerészi kar rendelkezhe.f
körönséggel i~ foglall{ozni kénytelen, kér·d~seir'e váltlolvasás, 4) a visszahelyezésnél ismiét leolvasás
A gyógyszerészi n~·ugdijíni.ézet megalapozása és a tnaga ifent1 vázolt céljainak eléré.séie, a gyógyszeré.o_„
11tnlni. meeositván figyeJmé.t a közönség és munkája
:::avai:talan n1üködé~e 1meHett és egy jól kidolgozott ~t
~zeb: életlpivójának 1emelésére, mel't a községesitett,,gyógysze1észi :törlénY életbeléptetése után vajn1i ke_
\'agy betegpénztárak kezelésébe a.dott gyÓg?'SZ~ttárak
vés különbség lesz gyógyszeresz és gJ-ógyszerész liötiszta jövedé}méből 'fajn1i kévé:s fog juini arra, hogy-',
zött.. A g;JÓgyszertárak szabad adásvételénel< "jnegszün.
e_me céJkitüzéseinket tnegvalósithassuk
A gyógyszer:,
tetés~. a gJ ógJ szerészi _kataszter felálJlitása, a gJ·ógy _
táitula.jdonosok és \gyógyszertári alkalmazottak _helye
:3:1,ertál'ak ö1ökölhetöségének \kell(( korlátozása }'tán pe_ zete nia:.Js jobb, mint a (közalka,Jmazottaké,. A gyóg~..-:.
dig valamennyi gyógyszerész egyenlő esélyeklfel indul_
szer észi refol' mtör ekvések· a: gyógyszer tárak
jövede~;:
GYÓGYSZ ERÁRU NAGYKERESKEDÉS
K FT.
~~t nl..eg pál.Jáján„ A hosszabb"' ideje, gyógyszereszt
mének tielentős··- részét el akarja vonni a Íulajdonosok;_
n~u;1~~akörben eltöltött. szolgálati idő után minden ko1tói, hogy az igy keletkező tökébó1 gyóg.;vszerészi f{or::~
leg3. aránylag könnJ.en válhat gyógJszertár tul-ajdopótlékos fizető~ és nyugdíjpénztár és egyéb í§léti í~:_:'.i
nossá,„.a li:orpótlfkos fizetőpénztár pedig ll:z alkalmazott tézn1éllyek 1étesüljenek„ Ezen intézmények életkép.ess~-'_:
kartársaknak'·,i~ tisz~E:" inegéihet-ést
biztosithat, főleg
ge ~negrendül még mie.Yőtt n1egalkottuk volna. őket, Jia.,:
az ország ~ltalá:nos -életni"~'ó,jánali emelkt~déséVel, ug~· a beteglcözönséget hatósági intézkedés-ekkel elvonjuk ~;
hogJ· sokan nem iSzh.:esen. fogjál\: városi állásukat a. vi_
nyilvános gyógJszertáraktól. UgJ·anekkor az öuálló~rf'_:
l~méÍ a leggyorsabban és
déki tulajdonos pozíciójára felcserélni
,,
dás is nehezebbé -'válik, mert hatalmas betegtömeg-et,
a
legpontosabban /és csak
T!tEl'OM:
11:1-261
TELEFON: 127~401
:A. gJ ógyszertár al\liözségesitésének, fok9zatos köztu.
ehonnak a'. gyógsszertáral{ ikörzetéhöI; uj _gyógyszfl~~?
gyógy'szerfti.rak részére
tajdonbal· ételét:1e!-r, egyéb közüzemü · fi6gyszertár ak !feltárak felállitására mind.kevesebb szükség lesz, a me_,

hl.ti·

1!.euée
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Kapcsolatok a külföldi egyetemekkel ·.·..· ·•·••

_.\z egyetem~ if_juságnak n1üvelődési vágyát- csaiéF_~;„
Ha meggondoljuk, hogy a felszabadulás őta akkor :mélt.ányolhatjuk n1egfelelően, a1a megvizsgáljuk-<
tn(nnyi rossz.in<lulatu kritika hangzott el zsenge miként látogatta a honi egyete1n~ken -kivül a külföidÍ.~--"
demokráciánk ellenségei oldaláró1; ,sokszor a ~a egJetemeket és tudonNÍTIJOS intézeteket.
ját cscportunk részéről is, hogy a mai V'ezetőság
A külföldi ~gyetemel{en Naló látogatottsággal li_B.p~
nem ci'-nál semmilt. csak egyéni hiu5ágát szol- csolatban ehnaradottságról lehet beszélJni,_ mert &!dig
alig' Iáttunli: gyóg}szerészhallgatót az 'ide~n tudo~má~-
?álj~, - sőt _az ;'nyajl'i ]ó),étét munkálja.-'- á~
jOll rtt tanusagkent az elso komoly poz1tiv er,e<L
nyos intézetekben. 'A t'udon1ány 11Jedig egyetemes ~gész;_ ·-,.-;,
mény, a nyugdif- é,g korpótl.ékpénztá,1 megvaJó,. n1elyenek -előrehaladása. a \iiág minden táján lázasaű~-{--
sulása. Az elrnuzt időkből 30 esztendő kevés, v.olt foll·Ó kutató n:.Unka eredn1énye, Az eredmények össz~<-~
ahhoz, hogy e nagyfontosságu intézményt léti··e· _foglal4sa és a leszürt kÖ'\:etkeztetések képezik min~·-_>>
hozzák, az uj levégií'vel telitett átalakulás el- denkor, „a"" tudon1ány' -mai ál1ását" Kivál'6 p,rofesszo:::· .·s·
ső 2 éve meg:J.1ozta munkánk eredményét
raink 1uind .a gJ;koilati, mind .az ehnéleti 1tárgJ-'akba~ Nem kitüntetést és váUveregetés~ óhájtunk . való elmélyedést igJ ekez-nek beleoltani_ a hall~atóság>-_;_
A demokrá{;ia munkásai csak egvet ílsmernek: a ha. azonban kétségtelen, hogy a külföldön foly6 kuta~ó ·
munka kötelességét Mi magáit az eredményt munka n:.eíismerésé.vel, \az egyeten1i ~tudlu1nokon keliö' .
vesszük kitüntet&súek és ·ezt a kirnunkált:;, vé- alap!iér)zettséget szerzett hallgatók i:smc~ak tapaszta_;-:
gi o:.iárt és helyesnek talált utat kell követni a Jat~ika.t hozh,atnák el hozzánk, hanem uttörő n1unká-t is
• végezhetnének Irók, zene1nüvészek, -festőii, szobrászok.
többi felada,toknál is
Amikor külön kihangsnlyozzuk a nyugdij- alkotásain st.ilusok, iskolák vonalai raj'zolódnak Id·': intézet megva1ósitását, nem haladhatunk el szó mel)-'ek kiÍiönf:>öző irányok és irányzatok- Íe'!.;€ tolódna!;
nélkül az o-ly sokszor hangoztatott sfoltrnai e.oy- el. A tern1ész0ttudományok . ,iskoláif' psdig még sokli:cli
céq mellett. amely. az egész ~yógyszer.észi kart a inkább összefüggúek, 1u:ert a természetben leza,Üó fo~
tárgyalások ala~t e kérdésben ,cgyöntetüen át· Iyamatok; ~.-melyek, 1nint kisérletelr rti,produkálható.k,
-hatotta- ném kis áldnzatot vállalva magukrá a3, -·· n1indenhol egyformák„. Az elméletek, a
éidekelték !e korszakalkotó. intézmény megva- jelenségeknek. „inagJatázatai „árra szolgálnak,, hogy
16s'tá.sánál, mely intézmény. nvugodtan álla- nél általánosabban és egJ befoglaióan - az összefüggések kidon~ho:i;itásáva! - a lehető Jegegyszeii.ibh foi-'
pithatiuk meg, egyedüláJlő lesz Európa gyógy
1uákra visszavezetve (alaptörvények) tárgyalják ezeri ·
szer ész berkeiben
Mint legutóbb hirül ndtuk a Gvóia iárulé. jelenségeliet A kutató munka: liövetkeztében az el~
e.lőrehaladnak és \áltoznak és azol\ az elméka'ra még. ·el!. v. idei1g szühéo· !e.sz Bz té.nlália to'_ 1néletek
Ie 1 ek„ meb·ekkel a '.hallgatóság megi~n1erkedik, min~
vábbra is az összes iőléti kotel.ezettséfl'Pket.
amelyre sa~ino.s, l1·?-Jncsn,1{ fi fo1y'ton ein,PJkedő denko1 a. niár leszürt és elfogadott' is'n1eretehnek .felel
munkanélküliség, cle ,~z Ples,ettek s'ámának gya- rneg mely éppenséggel ekkor esik át megfelel{Í változ~
.
tatásokon, ma.jd (orradalrni ujításokon„ Ila irt n1U.vé.~
rapodásával n:iind nagyobb szükség 1•e 3z
szettel foglalkozóknaJ<: x:nódjáhan állhat megisn:.erked·_.
Maga a ·Gyó,ia ad1nin{i:::ztrá:,cióia beleo;}vad a ni a külfö:.'d uj irá:nyzataiVal, n1ennJ·ire szükséges ez
Nvugdiiintéz,et. 1Rn·pará1tusába és így egy vez.e- 'azok s:t;ám.ára. akik a tudománnyal lál'ánnak foglal~
'tiésse1 eay adn111i.S'ztráció.s teherrel vég7i to-váb- koznil·
bi fontos mun káJaitait H 87, igv n1egtakarit:ort~
~il XIV _ik században a Bécsi, pa11zs1, pl'ágai ·es.
összeggel több elaggott kartár~sun1{at tud1u
később a \né1net,. holland,i, sőt a skót egyet~rneken ala·tán1oi?;atni
,
pítvá,ÍlJ vá1ta a n1agyi:tr· egyetemi /hallgatókat. Az,
A nyi_tgrliiuénztár felá1lit~lisánál pendkiviH 6lasz eg~ete 1 nsken a t'óbbi nemzetség között sok ma~·
fcntes a vezető- sz.en1 2·1velc kiválasztása. Mi akil;;: g)-atral találl{ozunk A páduaf cgyete1nen m~r a. XII-ik
iRmerjük a Rzakrna érték'ei:t és nvilv3.ntartiuk századból 'szá~os 1nagya1 hallgató néve és e111lf_k,„_
ó1ret,. fe 1tét1en beles7,ólást követelünk hogv táhl;íja ismeretes A bécsi egYeten1en a magyar 11aIJ..._g~
ne .~: '1nuitból n;;i.gyo11 iól isnle.r'l nroi'ekció 1e·gven 1-0ság külön csopoitot alkotott A legjobb -kapcsola:.
gz értékm-érö, hanen1 egy olyan ,„~:i:-étö testü1let
ta.inl\ azonban a hoilandi egyetehiekkel voltak, aff1e~
iránvits·a. e nekünl::: s:z:i\rü_gvünkké vált intc;_z_ lJekn,<cl< li:iiHöldi 1 hallgatói közi!.1 a ic.1agyaiok voltak a·
m-énvt. an1elv mesziről sug-ár0zza ki n n1e1eg.\ Jegszámosahban
· ~
meQ:éttő ~zi-v· jótél<onv fluidun18t. távol_ a rne1' „„,
Meg· kell ·e111litenen1, hog}- hossza:; külfö'di tartóz·
kant1:z vállalkozác.!.fOI. hog:;z. J!fl:zdal'!D'l1 n1egs.3gitce kodásom n!kaln1á\aJ iSz:irrlos különféle fakuHásoll lévő·
az 1rra r:J,qzorulókat 1-dk. n-i1 1anatiQ" -~· 0- 1 ~re"?P1': f.gyetenü hallgalóv;.il t.alálkoztan:, azo1~han gJógyszeR-Z· adon1á11yt e1fogB.dÓ , soksZ.8I lealázó érzését
részhaUgatókkal nf:nl ! A.zért fontos n·~nne, ha
h1a11em ug·y veeyék
n1int -egy j e gosan .i ár 1)
mánJ 1 a. \ ág)'Ó hallgatóink szor gahnasan tanulnának
megé~hetést Í1yui~ó iárulékot
nyeheket az ,egJete1n pedlg n1egadná a lehet'ősé(M.)
gcket (stipendiu1nok kif.frjesziése), a tanulni vágyók;
nak, hogy a külföl_di egy~temeken to\· ább képezzék
w:w
inagukat és a tudon cinyos isineretekbe~1 gazdagodva a
tuagyar g:yóg)sze1·észet fejlődését e:őn:l()zditsák,
hogy
Ismételten kérjük a' s:aks7.erveze!:i tagokat, h-0gy a
\ HágviszoiiJ latban is ismtret-es nagyszerü tudo1nányos'
havi tagjti'rulékot (1 forint), ·ne ~ kiadóhivatalunk:hoz,
n1u11kálkod:.lsunknak 1neltó fol) '. at8sa légJ f'n
hane-n1 a g-:.Ól?'.\'~·zerész szakos'Ztály cim~re VI, Eötvös_u
Dr;
lló/a, a 32 917 ozámu ~Zám!ára fiz""8ék be.
1
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_Segéd si:emélyzet taggyfüése.
1947. julius 24-én
A íV[ M. Sz. Sz. meghivót küldött ki az
osztály részére a julius 24-én megtartandp
faggyülésre
'
,
,''
A taggyülésen 134 kartárs Jelent meg,
füudván, hogy arról kell határozzanak, hogy kö·
~i,i\S' ;agy péclig külön szakoszályban mükö·~Je ..
•;nek-e a gyógyszerés'zekh<Íl. KözJben egy part-

1

l
- Igen bisztelt Kartárs Ur !
Felhivjuk t;zivies figyelmét az 01\'IA-gyomor·- '
11nész készitnlényü111kre, inelyet napilapokb3.n állan.

J:iogy a ~1agy val'asz-'~tá.eokrn tekintettel, gyüléseket tartani ne1°1, l~
Shet crnk a kollektiv szerződés megtárgyalasa:}'.'.;közi ha.táróZa,t jött létre,

dó3-n hirdéiünk, ig'i a közöllség keresi Saját ,jól feL.
fogott érdekében ne (hagyja kifog)rru ezt a régi bev-ezete:t t kézri el-aCiá..,~ cik:klet
Beszerezhető: az összes nagykereskedöknél, vagy
a H1JNNIA-gyógysze1tárban, Budapest, VII, Erzs~bet„kJörut 56
KfiltáTISi iidviözlettel~
'Kalán Gyula és dr. Balló Lajos
gyó g~·zerésZ€,k.

1

~·ra ,~ igy az M. M Sz· Sz. a programmot .!11Ó·•dositva, a gyülést engedélyezte.
.ség előirt. l\fost az 'a feladat, hogy jelöljön ki
... • Pércsy Lajos tagtars nyitja meg a gyü- a ~aggyülés egy négyes bizotságot, akik a ·sz2r·
.Jést üdvözli 'a mer;j elenteket \3S az M M ..sz ződés tárgyalásában részt fognak venni. ·
. Sz kiküldöttjét: Császár kartársat Közl! a
Pércsy Lajos inditványára a gyülés a je,
. tagokkal, hogy a mai· ü)ésen a ~er;t !.sm~r tetett lölést megejtette és a következő tago'kat küldte
/,oornkbil csak a kollekt1v szerzodesrol targyal~ ' a \bizottságba: Herczeg Ilonka pfozárosnőt
nak Felkéri Császár kartársat, hogy a Ji:ollek Pércsy Lajos laiboránst, Gergely JuHa techn:fv szeJ ződé3 anyagát isn1ertes's-e Császá1r „k:;r„ kát és Rácz Julia takaritónőt..
tiirs rámutatott arr<a hogy .~ 1-.:eretsz.erzod~sMás vonatkozásu hatá,wzat nem itörtéJ1t
... ben még nem tudtak megegyezni _de J;a 1r;as- n1á.s tárgy ,nem !l'évén, Pérc(3y Lajos a gyü'ést
-_képen nE.m in·e~y, a Főta11ács 11,atalm1 sz10val
bezárta
dönti el ia nroblémát Tudja, hogy a tagokat
PÉRCSY LAJOS, !8iboráns
.„ inkább a reálbérek érdeklik, az, hogy mit tud• nak érte vásárolni. Vagyis az a fontos, hogy a.
. tavaly augrnsztns óta eltólódott ár &s ~ér k~
zölti kirivó )tülönbséget kell megszu,nt,etm,
még pedig ugy, hogy az árakat kel,l l~szaHitam
Az utolsó félévben a fővárosi tötvényhatós.ági ülés
és részben rogz.iteni Továbbá k1fe1tet.te azt ne.k eg~ ik sokat vitatott témája a gyógyszertárak J{ÖZ, tényt, hogy az életszinvonal· emelése csak f?
\'olt
. Jrnzato·san tör.ténhet, aszerint, hogy •a termeles sé,gesitése
l\lost nem ázt .al\arjuk vitatni, hogy 1 a gyógyszernilven ütembrn halad. Ijejelentette, hogy az
t.árak községesitéSe helyes '\agy helytelCn-e, erről már
első béremelések cca 15·--17 százalékosak leszigen sokat vitatk~tunk és n1iég fogunl\ is vitatkozni,
, nek lV[egigéite. hogy wmi elérhető. azt ki is
de ~á kell mutatni valamire, ami igen elszontoritó.
fogiák vivni, hogy / a szerz§dés a lehető legEgy a/husunliba ·,vágÓ kérdéstó1 t.árgJ·al a plénu_m
jobb legyen
.1
. és ntindenki hozzáSzól a· kétd·éshez, csali éppe.n mi
Pércsi Lajo:s hozzászólásá;ban '.'z elégedet- nem akik értjük !a szakmát, akik n1iinden izünkben
. 'enkedőknek azt kivánja mondam, hogy az g)'Ógyszerészek \agyunk, alQk jogosultak v:agyunk· •a
jiyen nagy nen1z~ti 1<:ata$ztr#ófa ~tán é_pen oly~11
szalona. ügyét intézni és aldk i:iélliül egy il~'en fontos
koldns-szegén.v lett az ors:z,ag, n~1nt_ m1 n1a?;·u11,c és nagy liorde1e.,iü kérdéshez bün hozzányulni
Kétévi megfeszitett munka utan, mos\ ma[ az
}'JgJ etlen gyógyszerész (l\lar gittay Tibor kar társllnk)
é!lam is el turl intlulm a gazdasa g1 fe.emelke·iagja csal\ a FővároRi Törvényhatósági Bizo~.tságnak •.
d-és utián elsií dolga volt, hogy a hároméves
Cl. az ~gyedüllét szon1or1\ és egJ„lfen türheltetlhn allapota a
tervet ki<lolgo·zta, hogy azt az áldozatot, and
gyÓgJ szerér-z szakn1ának Amíg az egyéb tisztes fog_
munkássáO' hoz.ott-'- vi.szono'Ziza.
lall\ozási ágai;: suh:uk, fo.'ntosságuk és számar-ányuk.
®zután ~ felszólalások következtek, Majd- sze>·int ifoglalnak helyet a parlamentben és legyéh fonnem ~inden felszólaló annak adott kifejez&ot
tos közhivatalokban. addig mi mint k i s k o r u a k.
hoqv t'ltakoznak az ellen, hogy a lrn]lek1v szer- a más hanP.::.iának jóakaratára, esetleg ellenszenvére
ződéseket az a vezetőség tár gya!i a, amelJ.v~ vagyunk kárhoz.tatva é~. ítélve
szemben '" alosztály már egysz'.er J:ii.~a1ma~fa~
-Itt kell a rést- átüb1i és most a l'álasztások előtt
ságot szavazott Követeli ék nz mtezo-b1z;ittsa;g
f:s a jogviszony - rendezése 'idelén, sok-sok é1t'•kes
1
1en10i1dását Császár kartárs erre fela lt e'
kérte a tagokat hogy re kényszeritsék őt ar- ka1 tárRta ~esz szükség, _hogy a saját" ügyünket. minden
igaz é„,·€ve1 mPg\alósitáSra· juttassuk„ Antit az e~mu~t
ra, ho_gv a szGt 1TIB9'.'„011ia
J:CSSíeJnJékÜ rendszer nen1 tudott IltCg\'alósitani, :azt
,
Többen hit.et t·ttek a közös szakoszFly nPkünh kell pótolni" I\-iinden gJ·ógyszerész a saját por-·
1

Községesitéshez.

a

1nellett :::in1.:t ;:12 egész tarrg·vü1és vi11á19,s taps~?] foPact0tt Cstis<r,~r: l..:aTtá1s jsn1·ét válaszolt;
-~~ Nem \·Glt kétséges. 11012:Jr ezel{ _a problern2k :tt Jel fcgP.ak ve"tflnl. de> én_ ig:yek_ezteT

abba a mederbe ta1tani, amit nekem a vezeto- ·

táján igjel~ezzéli: e ré,st átütni azzal hof!:Y m~g·gvé:f 7 ö
ér;:\el. egyéniségévr:l agitáljon, 1ue1·f különben rólunk
~s nélki.iliink fog:u\k határozni

M

\

j

484

Á GYóGYSZER

--

A· szeszesitalbk zavarosodá1áról
Több izhen kértek to'lünk Iikör· készitéssel kapcsolatosan utbaigazitásokat, (i_gy nem lesz érdektelen, há a
,;}!agyar· Szeszipar" 1947. julitis 1, számában megje_.
lent alábbi clkket leközöljük.
.Á szt'Szesita1ok.' páJinkák, Iikörök ·-·-_-élvezeti cikkek.. Fontos tehát,. hogy azok te~észetükllél fogva
- tetsz~1-0s. 1nutató.s, 'izléses kri:stjIJttis~ta, ragyogó álfa_
potban kerüljenek a fogyasztóközönség elé ,___ ez _azonban, amih-en 1természetesen és magától értetődően
hangzik, a gy_akorlatban egyáltalán ne1n n1agától következik be,"E1'ér~se sok igondot, hozzáértést és munkát
ld_ván (a ~akemberektó1.
Akkor ugyanis, an1lkor a szeszesitalt készitjüfr, az
összekevert ·és \mindenképpen helyesen beállitott áru
sem. lesz fény:es, hanem legalább is töröttfényü, ködös,
esetleg :opalizáló, söt. sok e~etben zavaros
A zavarosodás - a 11.kör· alapanyagainak, a pár·„
latnak és 'cµkorna~ egymás1"1.a való hatásától, az alko ..
hol és az éterikus olaj~k :egy.esülésétöl, a viz n1ag'né~
,ziáJis, meszes RÓitól. festék_ vagy gyünfölcsanyagoktól
- stb,, stb származhat és éppen ezért, minden· esetben,
gondos n~érlegelés tárgyává kell tenni az okot és ~ ké·
AzitménJ t aszerint, högy !rnílJ"en körülmények okozták
a zavarosodást, más és más eliárással l\elI megszün-

tetni

1e.

1• A Jeggyak_oribh. n·1ondh~tni rnindC~ esetben
hetséges zavarodás a vizb1 ~n ío1dott ásványi sóktól, a
viz - u,gynevezett ___, kefilénys-égétől ~származik
, A l'iz ke1nénységét okozó kalrlum._ és rnagnézinn1i>1Ók a l-i7.bŐI rfelforral~skOr _is Idváfuak, a s7.eszesitalok_
ban a::i:onha!n a Jdválás onnan f'-r·ed ·hogv a szeR7. f.s a
viz keveréke - nem képPs - ~.zeket olclathan i-ar tani !........
U!fJ millt a vizben maJEiiha~ olcl\a volt.ak f.p, P,z.ért
ilyenkor nag-Vré_,Szük
fe.hér. pe]~hes, ihon~,ályoJi, !f'inon1
ü!edék alakiáÍ>an Jdválik lerakódik
Az iIJen eredPtü 7:av~ros0dás nem· okoz kiilönö„ebb
!!Ondot lrnert h ~ók kiválása r·övid időn. belül bekövetkezik és mfnthog-v a ·Í·i>ii:t.nadék elég nr.héz, az gyorsan
h~ is üleped~k a fol~radékban. · Ha előbb néhány 'nnni~
állni ha,!?'v.ink ~ 7. ~talt a zavarosodás eg:v~n:!.'tti szii~és··
Fli>l is kikiiRzöbölhetö. jlJef,ve a S7.iin;,.s :i. Jeiilenedéssel
járó tisztulási .fnlya:n:tn.tnak g:rorsitására szolg-áJ
MindeT. !eg-kÜnnyebhPn ázonhan HJ!V ketü'uu~tő fel,
ha kör.önsél!es viive1:etéJ{ t"·ai::i· lrutviz hety~t.t ,.}'ágyi~
to-tt" yizet hfllszn<'l.iŰ.nk l'l7. ital késiitéséhez
A Tág~·ítáf'l 1eirtökéletesehb és a Rzeszesftal gvár_
tás -szemnont.iáhól jd·eális módja ·- .ft vi~ átpárolása.
\'.7.a?: de,~ztilfált viz készitése. E \:élra különlef!'es vizdf>sztilláló lcés.,,ülékek ~éteznek ei?ész nng:y teljesibuenvre
amelvek :izonhan ésak nag-vilze1nekh"'n nyernek alka.1
h'lazást, Az ilyP-n ké~Zülf;kel~ Ú7P.rnköftsége a felhas'>'.nált, i&etve átnárolt vi7en .kivül. a hiitésre ~zoli?áló
vízfogyJJ.S7fás és ·a tü;r,l:"lőan:va~ értéke
E költségek eílrerjj}ése cét,fáh6! n1ás mó'dor.atokat
[s siokt.ak a viz 1Íi:nr.itásiira all;;:~lrnazni (Il_yenek. nl
mé:-:z-siódás eliárásu vizlá_i::(yitás. an1elveket azonban
jnkáhb a kal'ánÍápvlz lágyitfisául ha!'7.nálunk. Fontos l'1
Jágxitott és ülenifPtt vi;r, sziir·ése. -rtalzyártásnát alkalmasahb :t ;.PER~1UTIT" eliárás . an1elyet. szabadalma_
?ott f.-g ·nf'\-épitett szürö se~tsé~ével tiszts. /lágy vizefi
- !ö\?"(11·";;lt"lf,í 1,;~.,.iilPkP-khe.n 1!lk11!lma.zunk. F.mHtP~r·11 mé-1tó-, hogy a Ie:ru,jább- éf5 ttechnikailag legjobb t"izlágyit6

·a

mód~zer „az

eJektromotikuie eljáráS.

-''.

Csere-bete
Enn.ek· h~s~\

::t:i::i~::á::s b!:e!!!~s n~%:"!~~!~~!n~:g:I~:é~r;

n1ply beruházási költségeket igéT).)''eL
-~~,
Ha egybevetjük a vizlágyitási in_9dszet'eknek ~s ~:
rendezésekriiek előnyeit ~s l].á trányait ·- rendszetjnfi\
( arra a következtetésre jutunk, hogy _legjobb módsz~f."
n;'égis a desztillált "·iz készi~e, illelt.ve alkalmazáSa,.;./
· 2. Valódi gJümölcsJlálinkák feldolgozásánál, akárcsak egyszerü vizzel' va.I_ó higitásnál is, Jendszerin"t· be~,~\
következik 1a zavarosodás a pálinkában l~~ö és anlla~' ~
eredeti zamat anyagaihoz tartozó ugynevezett · kozma~'>:
olaj_ok_tól~ amelyek :,.,izzel higitott ~~-~sonyabb szeszfO ;_ .„:
ilcu folyadékb~n nem o,ldhatók. A qeggya.kor~?b eset -,é.~,,:-:;
a sep1őpálinkánál és törkölypáli;nkánál, de előforduJ..::
1nás gyümöl:Cspálinkáknál és borpárla.toknál is.:
Az il}e_nfajta zav1arosodást csak ritkán lehet a~-~
besztpehellyeJ
töltött pálinkaSzürön való át.szüréssei ~,
- kikl!8zöbölni, TöObnyhe iSegits.égül kell venni -:- :az::.~~'.
ugyttevezett ·- mechanikai der~tö .anyagokat. min_t _pl~)':
a spanyolföld, infuzóriaföld, vagy fullerföld. Ezek fi„:·:!
nornszemc~éjü anyagok, melyeknek szen1cséihe~ µazzá„.-:;,
tapad a kozmao1a.j és leülepedésükkor· áz o-laja.t ··tílagU.k
kal r·ántják. a folyadék aljára
3. Az eló'bbihez hasonló zavarosodás követlrezhet-be.·:.::
olyan esetben is, 'amikor a növé~yi drógok feldOJJ?o~ása _::;_
során az azokba'n lévő olajai{, iíletőleg aZ ohijokat ki~\-~~,
sérő ·- itgynevezett - „terpéileJ{" válnalc ki ·az összei .
kevert "!Halban, Ehhez egészen ~asonló zavarodási fe~
Jenség áll be akkor is, ha ilyen növényi anyagokból
eiőáUitoít olaJokkal, vagy esseuciákkal készítjük az jj't.alt.
1'.JiÚdezekben'' az eSetekben- a fentebb· felsorolt dei-tto'
anyagokkal való kezelés szükséges, de ezeken az entli~- '
tett anyagokon kivüi „ég~tett magnéziát." szoktak
használni,, Ez az anyag ·-· 'nagyon szép~ tetszetös,· f~~
nyes á1·ut e1:edrnényez. Nagyon kell azonban vigyáZ1ii ·,az adagolással, ·n1ert gyengén ~ugos -kénhatásu és egi._es\
olajoka"t élszappab.osit és igY az ital ize is szappanos_,,
jellegü lehet., elve!;zitheti eredeti üdeségét„
1
4. Hasonió jelenség .fordul ~Iö ákkor is, ha a bor_.:_:"
p_árlatot, pálihkát hossZabb ideig fahordóban, vagy fa·'."
edényekben tár·oltál{ és abból beI{erülhet~ek az italba·
a fában léVő. gyanták, 'hamualkatrészek, cserzöanya.gok,
1'tb., amelJek idővel kicsapódnak, az Úalt föröttfén;\iivé·
't·eszik. Ez- rendszerint sárga szin~zödéssel egyide,jüleg
következik be, a színváltozás általában azonban nem: csökkenti az áru értékét. Ilyen esetbe~ a _derítésre a_'·\:.~
közismer·t csersavzselatinos módszert szokták aÍkal-- >.
mazni
r
~legtörtént, hogy a pálinka „fekete törést" kaf;:-· ,·'. ·
Ennek az a n1ag;raráza.t-a, hogy valamilyen vasdai"ab!Jal ,~-:
vagy vasalkatréJ5szel frintkezett és annkk illó sava,-·=-:
ha igen csekély mértékben is - egy részt feloldott.'
Ennek a hibának kíkiiszöbölésére is legjobb .:rnOO.".' s·zef' !az ugynevezett csersavzselatinOs _derítés. Sulyosabb esetekben a sárga térlúgOs derités, de egész könY:n:rü 1esetben- elegendő a nyers ffljjel tört.énö, illetve ka~
zrinos derJtés is
Az ital lep~Iackozása, iiletye for·galO~bahozatala, _
előtt nagyon _.ajánllatos azt minden esetben i'négeg"yszer
egy finon1 szűrön átszűrni, (ami által az á_ru igen tet'~
87.etössé válik, ugyneVeZett „tükröttt kaP„

·-,'

KERESEK:
Maretin vaigy pótszere
Coba}tochlorid (esetleg pró analisi)
Targesin
·
Cera alba ,
Cera flava
Pyramidon
Amidopyrin
Bism.· subnitric
Tct. op~i
Extr. olJii
Opium
Kal. jodat)lID
Kal. stibiotarl
Extr:. scH!ae
· Pheinochinol .
01.:' se.sam!i
Atophan
Acitopho>sa:lt tb! v puJvis
Novartophan
OL menthae ·pip
„ cariophylli

KINALOK: . 1
..
Ac.. phenylaethyfüarb
Ac . diaethylbarb.
Ac. acetylosal..
Ac. salicylic
Zinc. oxyd. ·
Gela;tin
Ac . boric. cryst.
Phenolphtalein
Prochinin
Calc.. lact
Sacch laetis
Butyr um cacao
.
Diphteria serlJm 20 . 000 E
01 bergamottae
Phenacetin
Antipyrin
Camphpr
AD:
12x3 afnp. Cardiazol
25 drb. inj.
Neosalvarsan 0.15
5 drb. „
~.30
5 drb „
060
400 gr Papave1iin.
· hydrocl1lorfa.

„ cinna.morili

"„
„

lavandulae
junipe:ri
rosmarini
jecO'tis

sinapiS
„ Thymi.
n

Uá.~iii.hfleti.él~ az f.~i t,a;&r;e:a;t6r:iu1n&a;"'
Lélekemelő szép ünnepélyn~k volt színhelye folyó
Ító 25-én délután az Eri gyógyszerészeti laboratórium,

, ahol a laboiatóríun1; 'tulajdonOSa, ~Spergely Béla gyógy*
·m:eréisz és - felesége háZ'i„ ünnepély keretében üdVözölt.ék
, _ ké;t ,munkatárs~k: P á l Józsefné és R e g d o n
'.r:{Józsefné 25 éves jubileumát és 1ezzel hapcSÓ1a.tbán az
Eii Iaboratóriuin ujjáépitél':lének befejez~sét„.
. .
, · ; Az ünnepélyen n1egj.~lentek Hatvam Bela mi!rns~
ieri osztályt.~nácsos és családjá., az ilparte~tület -kép ..
\iseletében Hor\'áth Ferenc ipartestüfeti főjegyző.: dr.
.Nérnedy Imre egyetemi m tJ1.nái:· és felesé~e, továbbá
- , az Eri laboratóriuin· 'munkatársai.

I'

''

Spergely Béla ~yitotta" n1eg .az ünnepélyt., Ineiható
szavakkal ecsetelve ·azt a- hüséget --és ragaszkodást,
amelyet az ffnne1>eltek egy negyedr.századon cit tanusi_
tot.tak~ akik fele~össégleljes munkásságuJrban ~egsza-·
kitás nélkül ,25 é,vet töliöttek el, mint a laboratóriun1
munkatársai. Buzditó példáik, világí_tó fáldyal!:éht fénylenek Uibhi mÚnkatársaik előtt és gyönyörü tel~esitn1ié
llyei a magyá'r .Jnunkásságnak S .i:pnkor át-adot~ a ki ..
tüntetettelrnek a\ laboratóriUn1 .vezetősége, részéről egJ ~
e2y niüvészies kiviteiü bronzplakettet, további odaado
munkásságukhoz kér.te- a !Gondviselés bőséges áldását.
Spergely Béla beszéde után Hatvani BéJP, minis~
/ tei:i osztálytanácsos üdvözölte az ünnepelteket Besze
dében kiemelte ~zt„ -hogy :mint 8.z. 1Eri i~bor atórium

KB[~meiUer ffl~Jei ltí~ai
(

gyógyárunagtkereskedés
Ismét a békebeli felkészültségével áll
b. vevői r·eµdelkezésére
Táv.ir.ati cím: 'Ph~rmachemia

Gr. Klebelslierg-u'. 8
120-356, 120-615
/
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hosszu éveken át volt munkatá1'sa, közveHenül iolt a1kabna. tapasztalni a kitünteU>,tt mu,nkatársak öniet.l"n,
Ügybuzgó és iliüséges mU:nkásSágát, Szii bÓ1 jöyö li:eresetlen szavakkal üdvözölte ó'ket s ·azt. az óhajtását fe_
jezte !ki. hogy az elkövetkezendő n1áJ;odik 25 éi-et is
\TáltozatlanuI jó /f'.gészségben é~ n1unli:akep.v1Jén kezdj~!\
meg és fejezhessék' majd bP.
Az ürJnepély végén -a Iaboratóriuni. jVeze~őségc
pompás uzsonllán látta szivesen ~Z ünnepelteket és
mei.ielent~ket s elhalinozta vírágoh:kal a két ·-kitünte_
~.et~et, akik meghat'Ottan mondtak köszönetet„
A késő esti Ól'ákbau véget ér·t· kedves ünnepé,lyl'ól
:i~z:ll a léleke1nelő érzéssel távoztunk; a1uelyet a jól
végzett s a !negbeesült munka hiztosit., arr~elyben köf_
csönös, őszinte !Szeretettel egyesül ugy a munkaadó,
mint a munka_társ az egyetlen l1özös célért: a demokratikus iMagya.ror szágér t.

N. I.

Az arnhe.:ni gyógyszerészek
Az Arnhem körüli sulyos harcok emléke soká nen1 fog
elinosódni az angol és a hollárid nép e1nlékében., Sok
emberélet esett e harcoknak /áldozatául 194{ év utolsó
hóna,pjaiban 1\-fost kerültek nyilv_ánosságra e - harcok
névtelen hőseinek i;ettei A hősök holland gyógyszeré_
szek, akik a legsulyosabh harcok közepette I1átták :: l
egészségügyi hivatásukat„
Miként a csa.tnrnán tul ;angol kolíé,gáik, hazájuk
szorongatott napjaiban, a holland gyógyszerészek is '~
háboru .elején pontos tervet állitot tak föl, hogy' bizto·
sithaS'S'ák '111Unká,iuh: zavar·talanságát harcok !esetér'e is.
[944.. szePtember 17-én n1egirtdult az Arnhemért vívott
ütközet, A ném.retek által t.artofit! katonai célponto!cr n
s_!flyos bomba~_ápor' zudult, majd niegjelentek ~ levegő_
ben az 'angol ejtőernyősöfr Néhány nap mulva 100„0ű:J
e~her, a. lakóss·ág nágyrész~ elhagyt.a a várost,,.· A líö zet ;e~eszségügyi felügyel.ője az 'ostromlott l-árostól
ésZ-akl{eiefre, Appeldoornb~n. állított fel egy központi
egésiSégügyi ;.takt--árat és. összehivot.t egy gyógyszerészi
bizottságot,. E bizottság aztán több helységben szükség_
gJ ~g_!szertárakat állitott fel. Legnagyobb ro.ehéz·séget az
utánpótlás ugyszólván. telj-es hiánya ,jelentette. Ezért
első t.eendőjük volt, hogy a gyakor-ió orvosok számára
kibocsájtott'lk egy körleveh~t. n~ly feltilntette ;a beszer··
Ws nehézségeit és felszólitja, őket, hogy g,yógyszeft
csak feltétlen
szükségesség esetén 3.ll\al~zzana:k,
egyébké'nt a g}Ógyulást igyekezzenek diétára. hygé_
. niára stb„ bízni Mindennek n1€gszervezése a hosszantartó, ,·sulyos ha-rcok alatt ~1agy _lelen1énJességet é~ bátor· h0Iytáll'ást Idvánt. A szállitás eleinte motorkerék_
párral történt, de esakhama1· be kellett érni. a közönséges kerékpártal is. óriás.i segit.séget jelentett a svéd
'öröskereszt müködése, :mely. a harcok végéig féieln1et
és f~radságot nem ismerv·e, fön~tartOtta n!Jüködését.
A harcok s.22e-1encsés befejezése után a jtolland
gyógyszerész-sajtó vezetői Összehivták a bátor g~'·ógy_
szerészeket. és 'heszá1nolójuka-t r-észlet.esen -köZöltéli: a
„Pharmacéutisch ,-Veekblad"-ban. ;
Jme a közlemén:- néhány részlete:
Egy' gyógyszerészt, aki Arnl:íembó1 App!.'ldoornba
ment kerékpárral 'Utánpótlásért.. n1egérkez:-ésekor a he1~ j szükségkórház or1 osa-i''feJkértek. áÜitson föl a liöz''etlen frözelblen egy gyógyszertárat A„ kiüri:eit szom1
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~zé-dos füszer üzlet. ót ák aiatt t..ercendezett -.{>atikává ,:~-u:·.:·_·.7_: zott A fiókok, n1elyekberl- azelőtt lizs és cukor- á-HO:i:~· .?::gyóg.}szereklrel teltek n1eg és az üres bor·oi:;Üvege~~:~ csakhamar tincturák .és isyrupok cin1kéit viselték.. .Né·-~:~
szerény utánpótlás eleinte érkezett Hágából és Amst·rn~:
dainból, de· \it német őrjáratok miatt csakha1nar__ le~~~:
tetlenné, vált a közlekedés a !gyógyszer·t vivő kerék -~.-;
- •
P•
roso k reszere„
.:.'C„ körzetben az elköltözött lakósság .az isniét~
figyelrqeztetések ellenére tö1negeseil kereste föl a~ >oÍ:'
tani főiskola
gyakorló gyógyszettál:.ában berertd~zé'f
~1.ith.ség_patikát„ l1'fe111 soJ;:k'aI azután, h~gy az utánpóa',{~·
lehetősége véglegf megszünt, a hém~tik összeszedték„-~:
Iaborató~~un1ok teljes felsze1·eiésélt és NémetorSZa~~
száUítoiJt,ák. Decen~et' elején jelentkezett a városbal{
a~. ~Iső typhus-n1e~betegedés, ~e fe:szerelés, lés oltóany~jif:
h1anya ,lehetetlenne tette az altalanos oltas kivitélézé);sé't.. DeCember 22~én a főiskola gránát-becsapódástól s~:::
13 osa-n megsérült, Nemsokkal ezután angol csapatok s~·;·:
Iyos harcok árán 'tf'elszabaditották a -várost, a gyógy~ szertár ilvegnélküli ahla.líJlival ezután is 01üködött, egCS ';:
1945„ juniusáig.

megerősödött

szaks.zen ezet szükséges
demokrácia Jegelemfüb
szabálya
A
az, hogy a bizab:nat a vezetőségnek a tagság
adja. A legközelebbi sz.1J;kszerv:o10eti _vála;szt~s,
amelyet közvetlen az or sz'\gos vaJa\sztasok utac1
kell megtar t!J,ni, választ fög adni mindazokra
a kérdésekre, amelyekre ma felelni nem tuaunk, _de nem felelünk addig azokrá a gya 1ázk.odó sálfreccsenésekre .s2m, amelyek ibennün
ket a demokrácia éller~ségeinek neveznek és fő_
leg nem bír áskodunk magunk Ezt döntsék el
az arra hivatott szervek Mi harminc hónap
.óta nem azért dolgozunk, hogy munkánkért a
!egcsEkélyebb elismerést kapjuk, azonban érez..
zük a kötelesség és felel6sség teUes . 'sulyát,
amit e munka reánk ró. DemagógiávaJ, ei;.0szakkal-; durvasággal nem akarunk iés nem fogunk konkurrálni. - '
Márkus Dezső,

H 'I R E K

D„ körzetben !.':gy iSulyos~n _;séJül't kolostorban rC~·.:.·tj;·
deztek be 700 ág;ras szükség-kórházat és házigyógys_zt!:-r.~(
8
tárt Gyögyszerelíberi és kötszerekben óriási hiány vol~·G~
11 gyern1ekbénulilsi
a megmal adt függönyöket használták sébesültek kö_ti}:\<"
nz utolsó hetekben rendkivül agg,nsztó' híreket
zésére. SI-e1 tezésl'e a kolostor kenyérsütő kemencéjé:{l
hnllunk,
hásználták, a városka ei'~ik ká1pitosa pedig r·ögtönzött~;'.f
\érátön:1Iesztő készüléliet szerkesztett, 111ellyel mint~gf·Ü~
Anélkül, hogy orvosi szenrmel akarnók e
200 sike1·es lt·ranszfuziót1 v€ge:.i:tek Ez volt a.z egyetfo~,'.'.§;_
kérdést taglctlni, felhiv1uk kiirtiirsáink figye(líór-ház, melyncl\ sikel'lilt ,az angol csapa~-0któl átcseIJi;;!'.~~: _ mét egy a frirvány··ügyek alapos ismerő2étő,l
pészet.t penicillinből szereznie, igy sok sulyos sebesült{j,,. 1 kapott információnkra :A megbetegedbekrol
életét lehetett 1negmenteni,_
,
-" <:~.§i
szóló Jelentések igazoljálk, ho911 egy átfogon feJ<~lképzelhetö, milyen hősies helytállást kellett 1101>:;
lüli számu megb•etegedé'ssel iillunk szernben .
,JaJUd' ltoilégáinknak tanusitaniok, ellát.ni betegeket é~.::;:5
Aniennyir e bűn és hiba. lenne a veszélyt .:.e\titsebesültéket, bizt~sitani gyógyszerek \hegzerzését, ami.._:~:!:~
1colni · annyira hibáztat1uk a pánik.keltéMe all\or hidak,. vasut, ut é.~ .Jtajó nen1létező fogahnak lel-te_~::.~:t;
ka.Zm~s vad és legvadabb hirek terjesztését
szárrnukra Hét Íehéz és eseménydus hónap után, mir_e:';;
A szakemberek rnegállapitáBa, hogy a gyeraz utolsó német lls eltünt a vidékről, felszabadult-an ié~.·,
>nekbénulás megbeteg•edések száma cca 5 évenavval )1. jóleső érzéssel fogtak elpusztul,t országuk ·f~::_:"
ként erősödik és ,a legutolsó két évtiz~d staépit>ésébez, hogy jó n1unkát végeztek
· _-_
~ tisztikáJ{J,. ezt meger ősiti. Most ismét az ötödik

iárvilnv1t.I ...

MATOLCSY GYöl{Gf

Szakszervezeti hirek
A leü"utolsó ,julius hó 26-ár~ i l. l ,/'
t é k t e 1 e n ü 1 ' meghirdetett gyógyszerésZ:
szakszervezeti ülést mégi1s megtartották .Al(
ott hozott határozatokat a JVL 1\1 Sz. sz.
elnöksége mEgs2mmisitette és utasitást adott'
/a vezetőségnek, h,ogy a munkásegység megóvá./
sa érdekébeli az ügyvitelt a választásokig !S··
, eddigi vezetős·ég tcvább lássa. el
~:.t. A magunk részéről készséggel vettük tudz'
másul a döntést, mert á!láspontuuk kezdett&l
fogva az volt, hogy a felzak!afott kedélyek
le kell csillapítani, s ha a mindennél fontosab
választás lezajlik, a mi berkeinkben is rendet
fogunk ter 2111teni.
,
Tudj.fik nagyon jól, hogy a szakszervezen,
hangja a iövőben többször és bennünket sulrcr:
san érintő kérdésekben erőteljesen kell \j1orot
kiesendüljön, iehhez pedig egy ui vezetőségb •
0

evben vagyunk A betegség aránya a sürün
lakott területeken, természeteseri 1w;gyobb A
legtöbb esetet Kecske1nétr,ől ielent,ették, ugy,
hogy a legutóbbi 30 bejelentett esettel Kecske.>
méten 70 eset fordult elő ez évben. Ez a számi
tényleg nagyon. sok és ,ez ad igazat a.zoknuk a
~'megállupitásokna.k, hogy a betegség gócu Pest
rnegyében keresendő. Az eddigi ( aug 3) jelen·
4ések laz egész or s;;;ágb,an 104 tesetről számolnak be. Csodálatos jelenség, hogy a Bal:aton
környékén egyetlen· eset' sem volt„ a Dunántul
is csak <egy.egy szórványos esettel találkoztak.,
A 'be~egség főleg a nyári hónapokban teried, szeptemberre -biztosan csökken a niegbetegedések száma, Addig a gyermekek kerü(iék a
tömeges 'összejöveteleket.
Minden esetre az óvóintézkedés nem, ái·t,
ha a gyermek iosszul lesz, le ke.ll fektetni és
sürgősen 01vost hi.vni Arnint ~rtesülünk a legközelebbi egészségügyi prograimn egyik Vontos
része egy gye1 mekbénulás elleni védőanyag mi11.él nagyobb rnennyiségben való gyártása,
,
4 sok baj 111.ellett hisszük, hogy ezt, is :mi-.
előbb leküzdjük
(M,,)

Áil'lmi Kó1 ház, Gyula._
Ikt szám: 183/l-1947
,,.

1

l

llec.s.t„!ftác9'!filfQ..s.i '4iuietméF<lj '
A gyulai állami kór):l}1z igazgatósága nyilvános versenytárgyalást hirdet az 1947.. szeptembe! l-től 1948. julius 31 ig terjdő időre ll
kórház résl'!ére szükséges gyógyszerek~- vegyszerek é.s kötszerek s:iá!1itására.
A külöaböző iparágak köréhez tartozó cik
kekre külön-külön is lEthe\ ajánlatot tenni
A kiírás iészletei (száJi,t.isi feltételek,· ájánlati ürl.ap, részletes 'és Jrülönleges .szállítási feltét€lek) a kórház giondnoki hivatalában hélköznaponl}fot 8-13-_ óra között dijmentesen
iúegszer eihetők, tovább~ a vernenytárgyalá:si
hirdetmény teljes szöv·ege mellékletei nélkül a
Budapesti és a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamarában az Ipartestületek Ornzágc s Köz ..
pontjánál, a Gyulai Altalános Ipartestületnél,
a Kisiparosok Onszágos Szabad Sz,ervezetébrn,
Gyula m, város mérnöki hivatalában, a Magyar
Gyáriparosok 01~zágos Szö,vetségében és végül
a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárváik
OrszágmÍ Nemzeti Szövetsége Gyulai Cso15ort·
já,nál megtekinthető.
Az ajánlatokat 1947. évi augusztus hó 30·
án 1.0 'Óráig kell benyujtani
Bánatpénzt le kelJ ,tenI)i.'
G]!ula, 1947. évi auguszus hó 6.-án„

Dr. Gyarmati István
igazgató-föorvos,

Gál Fer/enc min tanács?s ldnev.e'Zése osztat)an ör1j~
sz-olgál E kin€vezéssel ___;__ jólesően állapitjuk
1neg,
e,ry m-inden tekíntetben ml.gfelelö sz·'ak~~uhert
_ ,erösitettek m-eg a do:2iok1áicia e fontos őrhely 51~
1nii1~kre

GYóGYSZERÉSZ

KÉPVISELőJELfü,,

TEK Az eddig nyilvánosságra került képviselő
j elöltsk között három gyógyszré;ozt találunk: A
Szociáldemokrata Páít lborsoct-gömör _zempléni 'listáján Zsainwy János .állásnélküli gyóg:yszeiészt · a ·~zabolcs~szaúmáü listán Kovásy
Zoltán gyögyszerészt, a ríagyhudapesti listál1
Má11kus Dezső gyógyszerészt jelölte.
Approbációs vizsgára. előkészitő 1anfoiYam Budapesten. Közlöljük az ·é1 d2klődőkke!, hogy Budapefi .~n
:;i.z aÍ;iprobác-iós vizsgá1a erőkészi'tő leg.közeleJJbi tarufo~
Iyam széptémber hó l-én, hétfőn d. u. 4 órako1 kezdő_
dlk az Eg_yet€mi Gyógy·~zerészeti Intéz,elben (IX„_ Hő_
'
gyes ,End1e-utca 7. sz). Jelentkezni előz~,tesen is Iehe:t
az Intézetben
A MagJa1 Közlöny augusztus 1 -i 1 i3/b 8zá~·áiban
mei1el•e.nt :az
01szágos TeivhiYatal közle~11ényé'.;en,
hog~--- a Háromév~s Gazdasá;gi ~f:I\·_. keretében" a Peni ..
eillingy·ártás fejlesztésére '5 millió fq1'1llit, f'giéb gyógy_
szergyál tás fejJ.e-s·ztésé1 e 2 .ni-n1io_ forint lett el-ői1 fi·
n:yozva

Helyesbité~~.

N,yopidai _hlba folytán a

legu[~Ó.bbi

OJufl}on, M.arkus Dezs;ő „V.áJasztunk" clmü cikk.éű{·ll
"Dgyanakkor biztositani ke'U rui.Ilden gyógyszerésznek~
stb„, helyesen igy hang,zik: ,_.„Ugyanákko~ biztf•Sitani

kell .mlnden gyógyszerésznek, e fontos köi:egfszségüg:Y,i
poszton, az őt I#:gille"p&- gondtnJélküli megélhetést".

---

Ka~tá:sunk türelmetlen. a

jog;ok kiadása miatt
Nem tUdJa, honnan is tu<l)l.atná, hogy 1310 hónap óta
rueIJll.Yi t.intát, energiát és ideget használtunk l
··
d··
.
/
e, Illlg

o. a'fg .~wtottunk, h-0gy l'ei+v.a~suk önnek, ha most a
t·aJasz~~sok ugy sikerülnek, h-0gy 'tisztességes bec~üle
tes ~~s nem örökroé a saját pecsellJ éJűket sütŐ e llJbeN:k
ke1ulnek a parlamentbe, a [hivatalük élére -é~1 vezet6
testü„etekbe, minden re~nényüink: meg lehet- :i..
•
i1 ·
·
,
, uogy a
~~o~~ve~ it:e~ .n~künk is meghozza a régen várt gYü-,
m<;>Icsot e.s kieleg1t mindenkit.
N„ Z„ Budap,est: Az egyetemi beiratkozásnfil n~
f~g,~áik f1gy@lembe venni ·azt, hogy édes apja gY'ógysz€_ 1
resz, hel~e:.~•ebbe~ nem lesz önnek elsőbbségi joga az-ért,
mie,;rt gyogrsz.eresz család sar;j3., azzal sz·emben, aki
nem rendelkezik e feltétellel. de kitünő bizonyitván:yai ;
:protezsálják„
,

V. L. : A v.idéki gyógysze11ész szakszery.e~etek szin~én meglf_apják a maguk helyét a sizakszer-vez~'ti '.uitéző

blz~ttságban. Err'ő1 a közeli s·zaiksze1 vezeti választásó1f,
e

R„ K,. Debrecen: Egyedül dqliozó gyógyszerész~Jt
$Zaksze1 vezeti tagok ez idő- szerint' nem lell.etnek.. Vá1 ..
jon türela"'Jlm.el 1 eli a kérdés is rendezés.re vár.
_
F. S_ Bpest: Á.mint értesülünk, az 1J948-as· GyógJ _
sz-er_ész Naptár >oolrkal nagy~bb tartalommait fog nap·
világot 13/tni. „l\..z előkészltő ~wikálatok már· mógindul
'

Dr·. L. I : Külföldi kapcsolat.alnkat kezdjük ki·
épiteni Ter1-ünk, hog.~·. jövőre ·eg~r Budapesren ta1tamdó
nemzetközi gy6gy,~;zerész-kon:gres·szuS:t hivjunik egybe,
S, L. l\látészalka: Addi,g, exng a várv:a_várt közös
ankét n1eg nen1 születik, nem lehet koÍlkretizáÍll1li a. jog_,
viszony .~ialah---ult k!é:pét és Javaslatait. A minisztéiiun1
az ,ö.sszeh'1vásr a ígéretet te'tt, ezt várjuk„
Cs. L,: A kollekti\~-szeI"ződés él·etbe lép·éséig, illet„
ve a megállapodásig ia :f;UUilltaadó előleg.kén~ 15 ·~izáza-·
lékot ad· több fizet1és cimén„ Ugy tudjuk, talán mire e
sorok _nap-világot látnak, a ~és~ kollektiv-szerződés is
m egjeienlk.
'l'öbbeknek: A gyógyszerek árát emelni nem igen fog_
ják,--:;-ezzel sz·emben a munkadijak felemelése jogos, hiszen ei végeredményben TI€In iemeh a gyógyszer á1akrut,
csak ~~ ed,dig oly mostohán megállapitoti gyógys;eré.-

Gonda Pál Budafok, :Benedek ~stvári~ Gonda L ·
Budapest, F, E

Vár~slőd: A bekii.Ídfüt kéziratokr ~
;_
_ a eg ,

közelebb kerül sor. -

Több beküldött ci;kket, / Z!llyagt,;1lódáS _miatt ~-'.a legközelebbi számban !közlünk.
---~--~
Kézirawkat s~m meg ne..."'D. Jő1zünk. sem·'VlS•s a':--:>:~-'.}
Z _-\
D.e>n
.. •
a dunk.,
/'
·
"-:
,''

Figyelő, Bpest; A j'öv-őben nem ~jük a :Íap_.': ;_\,
vóját személyes ügyeik lk.iteregetésével aláásni I~ " ~:'.
'ük
ultb.
iner_
J
a rµ
ol, milyen Visszatetszést_ &'zült -az egés' :
gyógyszef'ész ·iköztéleményben az elvi .s.ikokról- val' 1--·~:.
9:,
teres, ·amely a,, v;égén a sajtóperek ~égi,ó_it ~red.IDénl':e~~-::-.
te, majd pedig botrányba full@.d.tak
,'-'
,

,

'

•

1

„

/

(}

.

-~::::-'.".:""'.:----:-:----:-:-"'---"l-,,;_~M;;,:.>:_··.··.

RlRDETöINK SZIVES FIGYELM!l:BE! - Hirdetl,,j
/
dljaink 194'1. január hó 1-·tól a köv~tkezők:
A boríték első "1! utolsó olru.Ián ""8ábozé!Ulég1l mm. 2 50 forint
A borit& betsö réazén !Wiá'bs„"''"égbw
1 mm 2.- f~lnt
,
A lapban léw hirdetiéoek hll.!láborJélességben
1 mm l öO forint
Apróhirdetés, Jegfeljebb B sorig :!?·-· forint,

A

MAGY AÍt

MAGWU<ALMAZOTtAK SZABAD SZAKSZERVRETE

GY Ó;(~ Y S l E RÉ SZ 'SZAK 0 SZ TÁL Y

-PestmegYei
I'Om-'gyógyszertár·
helyreálJitásfilioi''.
g.}Óg.}- szer észt kere-siink, ki ihasszu 1b.érletet kaphat.-·~.~-~

Cim a kia,dóhivatalhan
_'Vondr.asek Manuális't, ·- egy e,gyesitett ~y6gy~·';::,,
szerarszabast, .~_ 1944-es gyógyszerészi vagy doigozó,-'
gyogyszer'észi z:sebnaptá1 t, vagy almanachot, k~resel;
me~"".~f.elre· .,l\.fagas árat flz 1etek14 jelig~Íe„ '

,,W 1 L U

R'~

forgalomba-

hozza:

WILHEIM ARTHUR „Helioí;.;' köt.szer
,
egeszségügyi cikkek vállalata
· · .>

Budapest, VL, Gróf Zichy Jenő··U· 37.
Te!: 123,··867.
Gyors és po,ntos kiszolgálás.
/ ,:,
~------·-··---,

·-·

·r<,_

nllegvételre ikeresek
olya!l- vá~osb.9.n·
g_yógys:z.ertá1at, házzul együtt. ahol gimnázium l·s van.·-.,
Ci::n a kiadóban
"
J1:letmentéshez !
Cca 100 db.. TORANTIL-dr,ag~et ·.· .·
keresünk. __::: Cim a k1adóhlvatailban. ;:'
,,, __ ·
Ingatlan. estleg készpénzó'vad~kkal, váro0i' vagy .
iközségi gyógyszertárat bér bevennék„ Dósa Ignác gyó1gyw -<
szerész, egyetemi tanársegéd, Debrecen,
- ,.
Bérletet keresek Pes'tre vagy vidékre„ bankgjl.r3nr
cíáv:al Cim: Nyomárkay József/ Budapest, Il.,; Z.Sig„ --, ,
mond-u 10, rr 6.
Azonnali

l~egjoienik h•ronta ~·
Szerlr08Ztlíoég 6a ki~dóhin.ta.l:
VII, Akách..u 45„ I. 2
Tele!on: 422-140.
Hiva-ta.Los órák: d u . .j...-f-i1„
Felel& He!k„ztó:
Folelőo kWl.6:
HARANGI &ANDOR.
SOMOGYI !!ANDOR
Ta!etoo: 344-'-&ll.
Telefoo: 135 8'6.
·

,

;Szerkel!Jl!1k:

MÁRKUS DEZSö
Tolefon: 422-1'-0

SZÉKELY JEJ«I
Telefon: 1~

L!;ptuil11..ld<>n<>ll:

a !IL M Sz. Szakszervezet Gyógyszeréaz szakoostá!ya.
R<>ffmann .Józret ayomdáJa. VII, K.ai>Jlncey..at.;a,

o„

A." A K

M 1VATAL0 S

LAPJA

Seaktna.i kcáhik07r;•~:

töltött szopó '
óvszer·ek
'

1

~„,

'i&. SZÁM

Ezi murikadija:t; - hozza egye.IlSu,Iyiba a többi
fogla.Ikozásua.k :m,unkadijaivaL.
" ·

r

--~
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(1~47. duhu~ 31-i) számullkba hiba csuszott be„ A 42~1.

gondoskodnak.

BIJDAP~ST,

A GYöGYS

Sd.keev,

}e~

A vezetősegben iS benn üt két segedntunkds ít
Nem mondok uiat, ha azt áilitom, hogy gyÓgyszereszek 'nítllett. !Kéthavonként egyszer
Pécs talá,ri a legszebb és legpatiruísabb vidéki. tar tand7' taggyülést !és azon megvit(J,tiák ~
város A' iháboru is ' mégkimélte Templomai, p1'0bl,émáikat., Egész Pécsett cs·ak /trírom gyógymiiJemlékei, középületei és !niagánházaí egyet- szerész tagja az egyik munkásprirtna,k. A töb·
len karcolás nélkül vészelték át a háborut. Szál- bi.ek? Gál iGéza karW.rs ugy tájékoztat, hogy a
lodájában hideg és meleg víz. ~écsett és általá· többi'3k se11imlféle pártba se léptek be És kire
. ban egész 'Baranyában nem volt rompattka. A: szavaznak? -- kérdem. Gaz ,kartárs mosolyog„
pécsieket ugy érte a felszabadulás, hogy csak a Én felelek rá Talán ide, talán 'Oda. Me'l't az
lélek 'ufiaépitésével ~elbett törődniök.
alig is feltételezhető, hogy 9sak azért nem fog•
lalnak n y i l t a n állást, mondfuk a koaliMA,
augusztus 14-én, -minden a választás Je- cíós pártok mellett, hogy t i t o k b a n valagyében zadlik. Teljes plakát-díszt öltött a vá· rnelyik muri,káspár trd adják be„ szavazatukat , - •
ros . De csak a .plakátok agitál=k, vetélkednek KifürYcészhetetlen "város.. Az em.berék begom~
egymás között, az emberek éseridesen mennek bolkoznak Délutántól másnap délutánig fár tarm
a dolguk után. 'Megszakítás nélkül csiÍingel. d. a pécsi utcákat, figyeltem az embereket, · és
mindössze hét pártfelvénnyel találkoztam. Le„. villamos, tiÜkölnek az autóbuszok, És mégi,S,
'• szinte néma ez a város. Pedig az üzletekben vá· het, hogy belül, mélyebb'3n hordják. Mert aho-.
sárolnak és alig 1lehet ke]yet kapni a cukrász-· gyan már ,említettem.: Pécsett !csak a plakátol~
dá,kban ~s a vendégUíkben. A töröktemplom agitálnak
ellJUi nagy téren, a vülamossin mentén, egyet•
len ·rendőr ügyel a ~órgalom 7>avartalan lebonyolítására. Több rendőrt nem is ·láttam IPé·
esett, Katonát se.

250 if:VE

áll fenn es oktober közepén tartja jubi·
leumát a pécsi „Szer ecsenkez" cimzett Sipőcz·
gyógyszertár. 169<7-1945-ig., Hatalmas ut eg'!J
gyógyszertár
·életében. Beszterczey Ist.
DOKTOR !KENDERES
kartárs, a. pécsi gyógyszerész-szakosztály ván kartárs, a UJatika jelenlegi tevékeny bérlő•
elnöke, G á l Géza kartárs a háznagy. Gál fe, izléses címkét is csináliJa.tott, hogy ilyen egy·
kartárs különben tagja a pécsi M. M. Sz,, Sz. - szerü és szerény módon emlékeztesse a közö11."
- vezetőségének is„ A <szakosztálynak 38 munka„ séget az dmul{ két és fél évszrizadra Ezenfelül
· vállaló tagja van, Ít segédmun,kásokkal együtt. ki..akott a kirakatba mindent, amit csak ebből

