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V K M~. ~zán1u re11dffiet 6,. ~ft :ér; a l:'YÓgy!2'AMz,.
gyakornolot gyakorlat szabály~! szóló 9130jt194;3. 
V. K~ l\i sziámu rend~let 8. wakasm alapján· LUdmányj 
~~~nta.it, az_ 0-rosházt Remény gyógyszert.át· felelő-s· veze 
ooiet (149 042/1946. VI. 'VKM sz.), Jankó Gyula Gy5r. 
K~_s.si.r_th Lajo::.-'u. 20. Aranysas ,gyó-gySZ;SrtáJ.· és Galata 
Laszlo Fi.i.llöpszálliás, listen'i Gondv'!SeLés gyógyszertár 
(22 425*1'947 VI VKM, szám) ,alatt gyógyszerészgya-
k:?rnak tartására feljogositotta„ · 

F'elhivás az előfizetőkhöz! Igen sokan ugy a szak_ 
szerv~z-eti tag_ok, .mint a gyógyszertá1ak nagy· h:áltral;élk.„ 
;>an vannak: az előfizetiésekoo.iél . Nehogy később n-ekünk 
tegyenek szemrehányást, ·na feleslegis .költségmgterhe
Ié3Sel érvénye.'hitjük köverellésünket, arra ikéTjük az elő
fizetést e<lditg még be nem küldő kai1tár~t, hogy az 
1.402 számu ,}:>ostatakarékpé111ztári hefizet:-ési szr{nnl:ánk_ 
ta tant~zásukat fiiessék he. -- !<&mjé'relten ikérjUJk _a 
sz.a~zervezeti tagokqt, hogy a havi tagjárulél"-ot 1(1 
-formt) ne a k1adóhi\atalunkhoz, hane:n a VII „ ·Eötv-Os
utca 25/a gyógyszerész .. ~os-Z!tiály cimére a .S.2:.917„ 
száanu cseld;;:·számlár a fizessék be · 
. H~fer-készitmények -~rváltozása 1947„ 1 január 22-tól 
1 •Szamu Gyermekhintö:p-o"? 1/1 d10boz beszerzési ára 
2.28, fogyasz,t:ói_ára R.15;.1/2 dOlboz beszerzési ára l.151, 
fogyasztói ára 2 10. 

Gyercnek-krém tubus-brun bes,zerresi ára 8..09 fo-
gsasztói ára 4.25„ ' 

. Fenti .ára~at a~ ATJ;)rug„ óS A"hivatal a 166173/1947 
s;;;an1~ ~em:atával allap1totta m-eg. -· A fogyasZitói áraik 
semmi:De1e cimen nem növelhetők„ · 

2„' számu Hintőpor nőknek 1/1 doboz bes.zer·z:é:si ára 
3,86. fogyasztói á1:a 8.---·; 1/2 doboz ibeszerz:é.si ára 215, 
fogy2.sz-t:ói ára 3 30. 

, . 8~. számu Hintőpor· ;iieJnőtr'u.eknek 1/1 doboz be.szer'-· 
zes1 ara 3„02, fogyas·ztói áta 4..16; 1/2 doboz beszerzésii 
ára 168, fogyasztói ára 2 . .130 

Rosen e réme tu'buslb?n beszerzési ár.a 3. 86, fo~z
tói. ára 6.-. ·- A kislk:eresJredöi -és nagyikereskedől fut._ 
hoz 3 s·zázar1ék ,forg. adó járul. 

Budapest gyógyszer-tárainak állapota az pstrom ~fán 
c-imü cikkünk folytatását any.agf:oth5dás miatt kövebkező 
számnnkban hozzwk 

Felhivjuk kartársaink figyelmét a V!árog kfözpontjá_ 
ban .íekvő_i áltwhmk jó hirnévnek örvendő Dombay Pan~ 
zióra Kellem·es családi otthont, Jó éflke1Jést bi2Jtio:sit Na .. 
pi panzii·ó á1ia,: étlre~l egylitt- sremélyenkérut 82 frn.. 
étI;:ezés nélkül 18 :forint Budapest, V, Zoltán...u. 16. I,~ 

Seecke.uz;t;Ji. ~etek. 
Harcos szellem Azt kifogáiso!lod, hogy saklapun:k 

nem eléggé harcos szellemű„ Hogy azért adunk egyre 
nagyobb teret a gy&gyszerréSzi tudomámynak, h~gy ezzel 
Pltere1jük a figyelmet a Iiap igazi céljáról: a szocialista 
i:iáUásróJ Mit mondjunk? . Valóban nem vagdlalko
~~unk. De nem érheti olyan !Sérelem ia. dolgozó gyógysze
: ~s~eket, hogy a.zt ki ne kiáltSuk. Lapozd . csak végig 
0s.tl:g megjelent szaklapjainikat Megyünk t.Ovább a m:a .. 
gu_nJ-: utján a dolgozó gyói.Vtszerészek érdekeiért. Köz-.
ben azonban ezt a szakmát is min~ magasabb szinvO-
nalr a akarjuk emelni. (sz)· 

B. M„: Azt !i;rja, hogy ~,sokat politizálunk" és· kevés 
ter~t adunk a tudo:!nánynak. Olvrussa el „Hár·eos sZel
le-mn cimü -üzenetünketi. Két végI:et Szeretném, ha a!~ 
kalmat ad.na, h.ogy összehozzam magukat: a két g.á!Il
clOOSkodót. ÉP a ma~ ~l ~ lUl'lll7it ~ 

h<igy onint JD!igflgyelö, de er6oart &dekelt fél, "'1 lg- ; 
lm lehessek ennél az ~él. ÉS amikor ruk . 
pcr.san &-.s;zeereszkedtek, a v~m végén én is eI.mo.nd 
mai:am igazság.á,t, Ez pedig ne:n lehet más: CSak „ 
gaw gyógylszerészek közös utjána.k: szocialista me · 

"tJás 
g> T~bbekn k s k " • ·· · (sz.) e : zer esztos~_ t:uI van terhelve k!'" 
ra~~- Bávmennyir:e is igyekszünk azokat elhe'.!ye -
megis ane&jtörténik, hogy egy-egy_ cikk megjelenése 
marad Sajnos a pfrplrhiány olyfilt nagy, !hogy lap , 
ter1,ezet: h~~ rnegjeleniésé"re ezil~.ősze~int n~ ·go~do 
tunk. H1sszük1 hogy egy--.:-;zer ez i_s elkövetkezik. 

N ag,J on . megnehezíti ltiadóhiv~talunk munkáj • 
hogy egy-egy gyóg3~szer•tár:, ahol OO'b'b ellŐ:fli'Zetője -'V 

lapunktnak, _egy befizetési laport klüldik be előf. -
1 tt a le&inagy?b baj _az, iliogy igen sok esetben a # 

rendelt-et-é,séről nem is- emlélt:eznek meg„ Minden ~ ál
to-zást ~érjük azonnal köiölni. -'\'!·)'.-' 

Arendássy László, Budapest: A Mrdeorett 2 . 
ügyelet többtelfizétése 904. 50 Forint 

Idős pénztárosnő: Iga:ciin véletlen, hogy betéved 
abba a . ~atikába. ön,_ as.swnyo-m, erélyesen feiszólÍtoi 
hogy Vlgyek vissza _két szaklapot, meit nem keú 
kol!égáknak" Igy mondta Nem kell . , N.,,,;' hoztaiu · 
A kartársark talán mégis he!Ienézm.€.k éf3 rájönneli:, h~ 
abb'."1 ~ lapban ''ól"'.' is szó van. , .Csalk róluk van szó. 
:JI::r,tük es n~ :S1:1"~juk a lapot„ „ D.e önt, asszonyo~ 
m:rh.e;e~~enul :~Jnálom„ !!onnan veszi azt a föl~;- aZ 
un gpgot, amellyel rendellkezni alkart velem? :Va: 
olyan mélyen belesüil)'1edt a sok évtizedes szolgaság 
hogy most rnfu• csak a főnl;ke haingján ruci beszélni j 
Szegény, szegény, öreg pém~Uárosnö .. Ha tuc!M, maruilyii 
re wánom és még igy is menniyire s·zere"tem magá:i 
Ha egyszter nagyon megcsalód.ik a munkájában és -~ 
életében, jöjjön el hozzrám, sirja ikli mag.át„. N~m -f' 
szek szem::t:.'€ihányást Min<kmi szeretetemmel .rxmg tagQm
vigasztakt!i. · · (sz;) 

Tőkebefektetéssel g~gyszertárbéJ:letet kerea 
tevékeny gyógyszerém. A;iáinlatolrat a Gyógj, 
szerész" kiadóhivaM.lába. " . ·· 

Vidéki nagyvarosi gyógrszertáramat eleset'élném: ~~
dapesti_ g~ógy-sz;ertárr,a, Választ „Ráfizebés" jeli~-"-'i~ 
kiadóhivatallba kérek. · 
----·------· -----·---'---

Iliegje1enik ha vonta kétszer-. 
Szeikesztőség és kiadióhlvatal.: 

VII., Akácfa„u .. 45. I. 2. 
Telefon: 422--140 

Hivatalos órák: d. u„ 4---G~ig. 

Felelős s:Z-e-1 kesztő :
HARANGI SÁNDOR 
'feiefon: 344-:-SU 

Felelős kiadb: 
SOMOGYI SÁNDOR,,., 

Telclon: 131>-846. 

Szerkesztik: 
MARKUS DEZSö 
Telefon: 422-140, 

L~ptuilajdonos: 

SZl1:KELY JENö 
Telefon: 16~6, 

s M. M. Sz Szakszervezet Gyógyszerész S•akoszltllya/' 
'Hoffmann Jó~sef nyO'nldá,ja, -VII-,--K.azinczy_utCa 5. . , 

BúDAPEST, 1941. FEBltUAR 2(1. 4. SÍÁ!IÍ 

A MAGYAR MAGÁHAUO,lMAZOftAK SZAlAD SliKSZ!RVE!Ell 
GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZfÁLYÁMAK HIVATALOS LAPJA 

lfjuság árulása 
Ewször arra gondoltunk, hogy a gyógysz'e„ 

iész-ifjUBág 1947. február 12-i farsangi 1estié· 
'ből indulunk /Jci .. Hagy rd<Jsapunk ar?1a a vezér„ 
j]álcá.s meghiv6ra, ,a koronás-angyalos levélpa· 
,pirosra és szá;monkhjük tőlük a dermokrntikus 
holaaást ' ' . ' 
. De '.talán ne menjünk il'{Jen messzire, Elő
ször adjatok alkalmat rá, hogy taixlkozzunk. 
M•ert régen keresünk már benneteket, Hol 
'vagytok? Szólítunk, Nem )jélentkeztek Tudo
mányos pályáJzatunk meghirde,tésénél is elsősor· 
.,ban reátok gondoltunk. . , 
, Hol, \merre 1bujkáltok? Hová rejtettétek e/. 
magát a halndó ifiuságot? Ki váll.alja ezért a 
felelősséget? Hogyan le,hetne segíteni ezeken :a, 
végzetes hibákon? 
·Ezekről a kérdésekről szeretnénk beszélget

,l)i veletek 'Nem az ifjuság vezetőwel, hanem' 
i!Z egész ifiusággal, üljetek körénk, hallgassa
tok me,g bennünket és prób@juk megérteni 
,egymást. 
i · Nagyon jól tudjátok, hogy az egyetemi 'i.f
:eiu.ság hanJJia a világ minden táfán a haladó. 
. eszmék k.i.sérője volt, Maga az ifjuság pedig 
ez eszniék zászlóvivője. Most ne íbe!lzéljünk az 
:t1mult huszonöt éV szégyenletes kór szakáról, 
:Ne emlegessük az ifiuság eltévelyedését és 

rvszerü lélekmérg'ezését. A bábeli hangzavart, 
fel.ejtsük el, hogy a tudomány hajléloá.ból ki
yerték a itudományra szomjazókat és wm egy
.~er v'ér folyt, az ifjuság drága !vére - az 
'.egyetemek tantermeiben,. ! 

Most ne vessük fel a felelősség kérdését. 
llogy magyon sok minden, az egész magyar e'let 

>kuU'ísa,, éppen az ifjusá.g lw.ngfá.n és állás
lalásán ·mult. Azon, hogy 'ők oJ,aállnak-e 

"lteni az 'üvöltőkekl, ver·ekedni a verekedők
vagy a szelle1ni hala<Ms ősi fogán ellenáll

. Tudjuk, mi töt tént. Csak egyetlen QJíllan
kell vetnünk a. világ most alakuló tér képé-

hogy ~ássuk, milyen rnély szakadékba so· 
a ezt az országot - l'.!z ifjuság árukísa, 

Beszégessün/c. 'Nem tudjuk, kik vagytoh, 
honnan jöttetek Milyen szülők küldf!ek ide b&n-
wteket, hogy t.anul.iatok és részt vegy'etek a 
közegéSzségügy \Szolgálatában. Bizonyára gyögy. 
szerészek, parasztok, orvosok, munkások, mér
nökök, iparosok gyermekei vagytok. 

A te apád taM!n ;nincstelen földmüves v<>lt 
és most .iutoit földhöz a népi demokrácia ere· 
jéből és igazságából. A tre apád, a ti apátok bá
nyá.sz, orvos, mérnök vagy munká.s. Látnotok 
kell azt a példátlan er{Jfeszitést, ami ezt az or„ 
szágot a 'romokból talpra 'állitotta. Tudnotok 
kell a kemény külső lés bel.sö csatárói. Hidakat 
a ferobbantott hUlak helyébe. Az aláaknázott 
életért uj magyar életet. 

Most építjük a jövőt Nem magunknak 
Nektek építjük •• • 

Igen, csak tessék· Hiszen azért vagyunk 
együtt, hogy beszélgel!sünk. Hogy megértsük 
egymást. 

·- A'z ~fiuság tanu(jon iés ne politizáljon. 
: ·- Jöjj közelebb, Jw.dd nézzünk a szemed

be. Most <nem kérdezzük, hogy ti, igy együt.t 
valame:nnyien helyeslitek-e ezt a kijelentést. 
Hogy te valójában kinek a nevéb<en beszéltél. 

-- Az ifiuság itanulj'on és 1W politizáljon. 
-- Oh6, hiszen többen vagytok. I.tt is, ott 

is egy hang És ez:t éppen most, éppen ma 
mondjátok? iAmikor a le.gnagyobb szükségünk 
volna az ifj'uság hitére és erejére. 

_ Látjuk, hogy hová veretett az iJiuság 
politizálása, , 

_: Jgen, a rossz !politika„ A helytelen kiái.· 
lás,, Emlékezzetek csak vissza, l!niesodti mérték-· 
telen politizálás és uszítás folyt az egyeteme
ken .. Ki emelte fel a szavá.t ellena Ki kiáltott 
„állj"·t a vesztükbe rohanóknak? 

- Hisz<m éTJpen ezért rnem akarunk 1M8t 
politizálni. , · 

_ Akkor lehetett? Most nem ~ehet? Nem 
gondoljátok, hogy itt vala.mi hiba van? Olya
nok vagvtok, mint a megcsalt szerelmelN!k. Nem 



fmer,~k nUépni egy uJ, tiszta utra, mert egy 
er'-'i", oktalan, gyilkos koreszme .zsákutcába, 

hajszolt benneteket. 
: - lpr!~k ~.zerint lf;eluí.t mi .a feladatunk? 
-Minel előbb kikerülni abból a zsákutcából 

hogy kifw:s~tok az u~ magyar élet mélyen szán'. 
~~tt, csiraZI? maqoktol. ;negtermélcenyiiett föl.d-
3~"8- l!f_r ~zzetek .es tud.imtok, 1hogy ez a vetés na 
künk.erik .. Nektek. Soha vissza nem térő alka. 
lom, hogy megmutassátok:· mr;;nnyire \b.e;csülite!.1 
magatokat.. Szivvi.el, tehetséggel foggal és kö
röm;net kiásni, kikapar.ni, ebbó'l ~ földből, ebből 
a paratlan emberanyagbol mintlem termést fu, 
dást, munkát és épitő szándékot. • 

- Eb_ben a m'!'n!o<J-ban szívesen segitilnk. 
. - Mast nem 18 kerünk 1tőletek De Viittel 

ilegit&e1tekl 
.- IVa~ami azonban lmég hiányzik ehhez a 

feltetlen hithez .. Megvallani: kissé tévclygünic 
·-· TudjUk iól, hogy mi hiányzik A belső 

~elszabo.dulas. 'Még_ ne1'1i fmostátok le, még nem 
;copo_t~ le ro1atok a '!egy"'.enes évek; első feléivek 
t01'zit? festekei· Ezert tév,elyeg.~ek még D<8 lia 
vala_ki :nektek !-Zegezi a nagy kérdést.~ ::__ , uo 
vad.is? . .. f:!rt feleltek, \mit felelhettek? 

1 

·- N e.kunk sem lehet má.s utunk 
- Ezt hni nagyon jól \tudjuk es' iiisszük 

hfg1{ n:apr6l-napra egyre tisztábban fogjátok 
ld.tni ti is. · 

Politivá:[funk? 
- Ne politizáljunk? onba.n azt, hogy ez a -dz most már sterillé Hyen módon a káliumszappanoldatban történő 
·- Tanul.fatok., De ugy tanuljatok, h mert egyéb mic1001ganismusok maradhat- kifőziés valóban jó módszer rnha111emüek, evő-, 

(!ZZCI i8 a mi munkánkat erősititek. És erő;;, ''benne élő állapoit]Jan .. A vizet azonban ez a iv-óeszközök fe1tőtlenitésére. Méginkább foko% 
Je~ek _rme.g a 'hitetekben.. Ne felediétf'3k el, ha atá,s fer tőtlrniti, mert a mondott kórolkozó- iható a sza.ppanok fertőtlenitő hatása, ha meg-
mi vcirun~ rátok A szellem uf, az uj szelle iJ} megöli. Ha e_~t- a v!z_~t 2_0_ percig főzésben :flelelő desinficiienseket oldunk bennük, pl for-
dC1nokratr.kus seregbre. ' · · (8.rtjuk, akkor mar stenlJe válik, mert 20 per- maldehydet, cresolt stb, Ez a kérdés azonlban 

-,-·És addig? es főz<Í!> a spórákat is elpusztitja. már tulhaladja mostani tárgyunk keretét. 
- N_e várfa.tok mindent felülről. Láss~ ' T<w§;bb m€l1ve, ha a_fo1ma!d'ehydből vala- Az elmondottakból kitűnik, hogy a kézmo-

ho(Jy qzo <fju.s~gban megnyila_t;wzi~ egy bel" wely bacteriumtartaimu iolyad'éldroz csak any. sásra, mosdásra, fürdésre általában haszmíJt 
szukseg,wruseg. Maga az irfusag követe t,pt öntünJ<, hogy a végleges töménység pL sziappanok gyakorlat[ értelembien -nem tekint: 
hpgy .az ~gyetemen ne. csak a c;alicylsavanhy \Ű005% lesz, akkor ez a desinf;idens mennyiség hetők fertőt1211itőknek A chemiai des[nfiden
n;t-e~ tanrts:.á~, hanem világszemléleti kérdése i\,{m öli meg a baderi'umokat, csak ffc;ilődésük- sek hatása ugyanis két tényezőtől függ: A seiar 
rol 1s beszel7'8nek ne.ktek. ! í'beit gátolja, azaz a_bacteriumo~. élll'.ek, de nem ttöményskgétől és az időtartamtól, amig élint-

- T!ilá.gszemléleti 6.tképzés.. ····· · orodnak Ha ilyen elegyből kioltunk egy kezésben van a szer a ba,cteriumokkal. Az em-
. .- Ornend:iink, hogy ldmondM.tok. Nem' veset (vagyis m'egszünbetjük a. b:actriosta'3i- )itett müv13Je~ek smán mindkét tényező értéke 

hiszitek,_, hogy czzll 1nennyire megkönnyitet sos hatást), akkor a bad:1eDiumok szaporodása annyim kicsi, hogy b:actericid hatás nem kö'1et-
teJ~ ,a.:'"' felada:tun!c;it.. Jgy azután minden me idból megindul Ez a tartósítás lényege. Ezen kiezhetik be .. Gondoljunk csak a naponta több-
~lao,qrk. „Az. ifiusag tanul.ion és ne polfüza á hatáson alapul pL 2J hangyas,aN, benzoles'aV, ször megismé1Jelt kézmosásrn.. Aiig förfütunk 
.ion De ezt is m~g ke!l tanulnotok az egye:M cukorszfüp használata a ház;!;artái&bam és a kon.. rá 1-2 perc időt A mosakodáskor is legfeljebb 
men Re':dcs_ tantargykent Kötelező kolloltVi 

7
,ervipatban 2-3 percig érintkezik a sz&ppan a bőrnel <egy

um.':'a.l es sz1gorlatt-a.l Rajtatok mu!ik. Kiii-•c ,. '· Rátérve most már a szappanoifürn, nézzük huzamban. Hogy a szappanos lemosás mégis 
tel1etel;, hogy _erre is megtanitsanak. Szóla'ji;i;Jn)Og, hcgv a sz.appanokban van-e va;a,mdy bac- megiszaba<litja bőrünket az idegoo micnro:rga-. 
rneg vegr~ az.rfj'1ság várva várt hangia, ·1,iterlcid tn,c,idom<ságu anyag? A sz:appa111ok l<Jü- nismusok<tól ós sz,21cni)'anyagoktól, annaJk ma-

- VáJlal7uk ·,il :, lönféie zs\radlékoklból és lugokból klszüinek A gyaré,zata a szappan 'egy másik hatásában rnj-
-- :Az ifjuság á1ulása borzalmas roniwsli.fi,~:oll'ínfoclio s·zmnpontjtból a zshadékolk már j,s lik, melyet sz.ennyoldó- habá.•nak mondhatunk. 

kerpetfe ezt a szererncsétlen országot. D<8 11UI;·: f[gyemen kívül hagyhatók. l\farad11ak a lugok · A sze1myoldó hatás egy-felől a szappan_kol
ma'f elünk, niegyünk dőre Tegyetek hitet ró!!!~ ;'A lugok közül köz'1etlenlil vagy közvetve car- foid t<:!rmé3·zetén, másfolől kis foku lugosságán 

ifzogY, (!gy cél felé meg·yünk Együtt mindannyi~;, (
1
bonatlugdk é1s hydrűl)Xydlug;ok jöhetnek szúba alapul Mindkét tulajdonság hozzájárul a bőr 

-- De addiv? unkert. SZÉKELY JENlA .,/!\ car•bonatl~gokról '.'smenetes, h_ogi; az~k~ak :felületén lévő zsi1r 'emuigealimálloz Ez az emu;]. 
------ 1

11 
;.hidegen aiany1ag mBg nagyobb [,omenysegioen s'io azután a bői höz tapad1t sz.ennyanya.gokait, 

00 l,sincs,en lbactéri~id hatásuk, -csak meleg.en, n'l!é.g- por-, ko1o(L11sz,en1csét1 microorgani'isn1u..sok.at és\ 
t; • inkál:ib fon ón Igy kifőzésilkhez használhatók egyéb corpuscularis ,e1emeket is b•vonja s Je .. 

;; sfel jól 2-3%-os o'l<J:a1lban vagy 10-20%-os mosá1skor ezek is eltávoznak A kolloid anya
,'!; }forró oldatiban j).adló felsuroláshoz. A hatá,s gok ugyanis adhéziós és föszpergáló hatás alap
.,: 1 alapja carbonat- és hydltoxyd lu2!o\k esetén is a ján ezeket a finom szemosél«et· leválais~1tják ai 
1f [hydrolysits. A hydrolysis magasabb hőmérsék- bőrről és általában a mosásrn keiülő anyagok·,„ j!eten erőtelj,es!ebben megy '.'égbe, mint alacso-- ról 'cs a rnhr1anyagok rnstjairóL Ei1ről a j.elffil~ 
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adjunktusa 

1 
'' ':nyabb ímérsékleten Ism1er1ebes, hogy a zsi.ra- ségiől igen egYS'Zie'!'Ű kiséüettel (Spring prób.a) 

,Mi'.'el ez a kérdés köze[ről érinti a gyógy
sz,~nesz~ket, ne;m lesz talán céltalan, ha 111éhány 
szot szolunk rnla. Mindenek előtt is tiszitázzuk 
a __ fögalmakat, Mit __ é~tünk fertőtlenités alatt? 
JV1rndazoknak m el:ia.rasollrnak összességét an~e
lyek '.'orán a kórokozó microorganismusokat él
pus~tdJuk-~ A feritőtlen~té.sben tehát a hangsnly 
a korokazo~o!;l _yan. Ha _valamely tárgyon vagy 
anyagban l<1Vo osszes mic'l'oorganismusokat t" 
hát nemcsak a kórokoz6kat, lurn.1em a saprdph;: 
ta. appatho~eneket (ártalmatlan, nem kórokozó 
m;crnorgi:nrs;mt;~okat) is elpusztítjuk, akko1 
J:nar sterilezesrol szólunk Ebből nyilvánvaló 
hogy a „habá1s tek!tntetében a sterilezés nagyobl; 
fok, erosebb és mélyrehatóbb fo[yamatot jelöl 
fi!mt a n,ertőtleniibés, A fertőtlerutiésnél is e1iy: 
7_0bb hatás. nyilvánul meg az u: n feilődésgát
,asban, amit másként bacteriostasisos ·hatásnak 
~~:idanak, a mindennapi életben meg ko~zer
vaiasnalk, helyeseb])en tartósit<ísnak 

, ~gy példa kapcsán világos l~z az egész 
k~'ndes Ha valamely erős desinficiens szerből 
brzcnyos töménységü oldatot (pl 3 %cos -formal
diehyd oldatot) kéSzitünk és iebbe beáz-tatunk 
kórokoz-óktól, és egyéb microorganismnsokt&l 
~~nyezett_ ta~gyat, akkor ez a tárgy hosszabb 
1do, pL 1 ora mulva sterillé válik, vagyis a ben-· 

ne. évő össz;:;o; 6.lőJény1ek elpuszJulnak. Ha mos>" dékok szappanosiltása ]s 70-80 C~-on indul bárki meggyőződhetik., Zsi.rtalanitott, számz 
1:- formaildehyd töménységét csökkentjük mond meg kellőképpen, ami egyuttal azt is megma- kormot vizzel ös1.;;z,erázu.nk fa papirszfüőre ön-
Ji:J<: .. 0.1.%-ia é~ az előbbivel azonos- szen.nyeze gyar:á;zza, hogy a Ingok bactericiJd hatása <és tünle; f\ kornmsnspenshY szüdete ko'I\IllOt aliig 
segu tar-gy.at a,ztatunk bel1e rövid időre aikko szennyoldó képessége is a hőmérnéklettel pár. fög fartalrofü1Ü, a szemcsék megtapadnak a 
a mieroorg~ni~usoknak csak eg:y iész:e pusz lruzam<Jsan emelkedik. Ezérb használják a szüréípapir rostjain. Ha most a,z 1előbbihez· ha
!ul el, az. eciene,ilóbb bacteriumfajták. spó~ák hydroxydlugot is forrón .pl. ruhanemüek kifő- sonló másik kornmsuspe,ns'.ót előbb sz1&ppanol
e!.etben mmadnak Erről oly módon győződile,;; zéBéhez, padJ.ó fölsu10lásá!hoz, stb. daltal elegyítünk és áZuitá,n szűrjük meg, a ko'
tunk mc;g, hogy a formalint kevés animoniával · A hydroxydlugok közül a kálli111lll és natri- ' ,wmsz.en1csiék átjutnak a szürőpapiron és a 
mefkötjük és,. ~z oldatból bacterimtáptalajr~, umhydroxyd alkalmas szappanfőzéslle A két s-zfületbe foerülnek Ezt '"' iele11ség1et nemcsak 
kw,~unk. Az. elecben mmadt bacteriumok a táp,'' !ng közül _ bár a hatás a hydroxyd gyökön, iszappana1, nanem egyéb finom diszperziőJn 
tala.ion szaporodni fagnak Az előbbi esetben illetőlieg a dissociatio fo}ffi,n nyugszik - a káJii- an'1agohkal is lét11~hozhaljuk. A hábon1han 
3%-os foimaldiehyd'nek nemcsak bacteriumölő" lug erőselbben hat, mint a ná<trunlug (s ez erő- használt szappantöltő anyagok egyrésze ilyen 
azaz bactericid hatása volt h_ai1en1 e10··1th ' b · · • • ~ ,seben, mint a hthiumhydroxyd).. Ez magya- tulajdonságánál fo.gva vált jól be, pi az alum1-
rnndkivül 2llenálló :spórákat is (sporacid hatás) ;;rázza meg avt a különbségi.et, amely a kétféle, niumh:odrosllicat (bentonit). 
az ut?bln -eset'bi01n 1azoniban (0.1%-os oldat)' p kálium- és nátriums'zappan fiertőtlenitő hatá- A·szappanckban levő kis mennyiségű lug 
csak krnebb fokn bactericid hatásról szólhatunk; );!!a közrött találhakó. l\Hg ugyanis a nátrium.. ·- különösen meleg viz használatakor -- a béír 
~ ~er:tőtlenitő habí,s alatt általában csak bactei-• ~ppannak gyakorlatllag nincs fertőt!enitő ha- j)elületes hámrétegét feloldja, &"11i iilzintén hoz-
ncid hatást értünk. mert sporacid ha<tásra má!' tása, a kális;zappan bizonyos ibactedumokat ](é. zájárul a t;sz;titó hatáshoz. Ezzel a jelenséggel 
hek~v,etk:e~.ik az an:i;,agok sterillé válása .. A jó Pes elölni. Itt bizonyára szer1epe v21n annak ,s, kapcsolatban nem hagyhatom szó nélkül azt a 
faitot,emto sz~reki;ől azonban megkivánjuk;,; hogy a nátriurnszappanban a s-~ahad lugtarta- lá1tszatra ellentmondó 1Jényt, hogy alapa;i kéz-
hogy ne csak kifogastalan bactericid anyag ' lo!'! nagyon kicsi vagy éppen alig mérhető, a mosás el11enéte gya_kran több bactuium van a 
Jegy~n~k, h'.1-nem bizonyos körülmények közö • káhumszappan ·· azonban amannak többszörö- bőrön kézmosás után, mint előtte volt A bőt„ 
a spornkat Ls elöljék ~t tmtalmazza. Ennek megfelelően 5%-os ká- nek ugyani1s állandó bacterinmflwája van. A 

Még egysz<eriibh példát emUtek, Ha choli>, h!Jlllszapµanoldat az igen kis el!enállásu cholera 1>aproph<ita staphylococcus albus nil\iárd szám. 
rn vagy typhus ba~~oriu.m tartialmu vizet 70 co, rb~.iot 15 perc alatt, az 1ellenál&bb typhus bac- ra tenyészik azm1 E badériurnok élsttani sz,e-
1 p, felmelegitünk, akkor eziek a kóroko:Zók el' wnumot 30 perc alatt megöli. A hőmérséklet repe az. hogy a bőr faggvl'•11irigyei11el< váladé 
pusztulnak Srnnniesetre ·sem mondllatj · · ~elésével _ m~nt már erről szó volt ·- a dle- kát -elbontják, minek fo]}tán szabad zsilsavB,k 

ectiűs hatást nagy mérték!ben fokozhatjuk képződnek- A zsilsav u. n. ,savkö]Yenyt" léte. 



l!!it a bőrön, amely alkalmatlanná teszi a bfü·t 
idegen bactei-iumok könnyü megtapadá.sára és 
elszaporodására. Más s"óval iezen az uton a 
s~r,vezet ellená]lóképességét fokozza és meg .. 
védi a bőrt a környezetből 1ákerü:tő bacteriu. 
mok támadásaitól. E21ek a saját bacteriumok 
11emcsak a bőr felületén szaporodnak, hainem 
még tömegesebben a bfü· pórusaiban, Ha mái• 
most a szappan a bőr legfelül<etes;ebb hámréte. 
gét eltávolitja, akkor ,ez alól s:z ott élő bacterl. 
umok kijutnak és elá.rnsztják a bőr felmetét 
amiTől megfelelő bacforiologiai lcisérletben ige11 
könnyen meggyőződhetünk Mindenesetre igen 
lényeges különbség az, hogy kézmosás előtt idJe_ 
gen bacteriumok is voltak a bőrön s ezek között 
lehettek kórokozók is, aila.pos kézmosás, után 
azonban ezek nagyrész•e eltávolodlik. Korántsem 
szabad azanban most már abba a baI!üedeJ.em. 
be esni, hogy a kézmosással megszabadulha
tunk . az •esetlegies fürtöző bacteriumoktól. 
Egyált'.ll~ban nem„ Ennek bizonyi,tására megint 
i;sak k1serlethez folyamodunk Biekenjük a•z uj .. 
J!ffikat pl apathogen coli vagy prodigios-um 
tíszta tenyészetével s rásziá,ril;ás. után vizzel, 

szappana! lemossuk Ha a kézmosás utá 
előbb bekent ujjunkat 2--3 kcm tiszta vi 
néhány percig dörzsölgetjük s e mosó vi 
táptalajra oltunk néhány c.s;eppet, megíieleJö 
cubatios idő mulva a kisérl1el:rre fe)has„nált 
teriumok dus tenyés?!etft fogjuk azon taJ • 
Ha tehát fertőz-ő anyaggal foei·ül a kezünk v 
ruhánk édn;tke„és!Jle, akkor a szappanos k • , 
sás vagy ruha,mosá:s semmi 'V'édielmet ll 
nyujt, sőt a fertőző anyagot, bacterinmof 
vá,bbithatjuk embertárnainknak. Ilyenkor n • 
felelő desinficienshez keU fölyamodnunk. 
szappanos kézmosás, mosdás, fürdérs vége 
ménybe11 tehát csak ;eszköz a bőr tisztaságál} 
1neg·ő1 ~ésé1·,e, de nem elégséges fegYVJer m' -
kórokozók bizto1> eltávolitására sem. Ez a ,. 
a·zonban nem S2lÓl a gyakari kézmosás mos 
fürdés,mosás stb. e11en. Minde21ekre ' szük, 
van és erre a s?Jappanok igen alkal111a1sak. be 
f•ertőtlenités egiészen más kérdés .. E tekintetb 
a -szappanok nem mondhatók desinficinselrne 
közülük, csak •egyesek, megfelelő módon és 
felelő célból alkalmazva, fejtenek ki baeteri 
hatást. ! 

Hozzászólás a Tudományos körkérdéshez 
J)r. Mozsonyi Sándor egy. ny. r. taniá~ ur 

közl!eményetből megnyugtató képiben tárul az 
?lvasó elé, hogy a magyar gyógyszerés„képzés 
igen nagy lépéseket tett meg 'előre a reformok 
utján. 

Közismert szólás-mondás, hogy minden 'Bzakma 
olyan vezetőt választ magának, amilyet érde1neL • 

Lássuh: /csak: a régi világban kiket ültetett a kar
társak bizalma a gyógyszerészegyesület !elnöki szé,kébe 1 „ 

Alig mult él némilleg a közfelhábot'Odás vihara 
&miatt, ;mert egyik 'fővárosi patikatuajdonos egy vasuti 
orvossal összejátszva, ; az utóbbi ált~l sürün rendelt 
100 fgramm jodoform helyett, amelynek graw.111lja ak
kor, mintegy félszázaddal !ezelőtt 8 Ia·ajcárba került, 
mindig ~sak 1 gramm 0-odoformmal kevert amylum:ot 
szolgáltatott ki, s hiába„lcikkeztek ennek- a szégyenletes 

_ visszaélésnek leleplezése alkalmából \a patikálc államo., 
sitásának szükségességéró1, mégis lnemsokára akadt 
egy olyan egyesületi elnölrünk, aki ~itka tapintat.hiány. 
nyal az összes gyógyszert-árak reáljogositását vett~ 
tervbe. 

Erre az .erősen r·efl•ográd célra a mieginditott gyüj_ 
tk,snéI össze is adakoztak tekintélyes (összeget, majd az 
elnök ur harmadmagával kir·ályi 'kihallgatásra utazott 
fel Bécsbe, ahonnan esak hár·omnapi (láridózás után ke
rültek haza, Persze-1.,a patikák reáljogositásából nem lett 
J!lemmi, a kiránduMs lköltségeiró1 s általában az össze~ 
gyüjtött pénz -hováforditásáról pedig az elnök ur még 
olyanfélekép sem számolt el, w..int }az egyszeri biró 
~tfe, lho gy: 

Ezek a veformok a 24-i:k órwban került 
tető a:lá, amikor már maJga a gyógyszer&i 
köztudat is kételkedni ke2Jdett abbam, hogy ' 
gyógyszerészet val6ban a tudományos képze , 
séget megkövietelő életpálya .. e? 

Jöttünk, mentünk: száz forint, 
Ettünk, ittunk: száz forint, 
összesen: Háromszáz forint 

* 
Egy másil{ elnök ur, amikor a kultuszminiszter · .· 

országos egyesülettől javaslatot kért {a vizsgabizotis. 
'tagjául kinevezendő gyógyszerész szetnélyére né.zV 
nen1 vitte ?Z •Ügyet az igazgatóság iellé, hanen1, az -ibQ 
SzerénYs~gével önmagát jelölte Fel is vetették ami& 

e az igazgatósági ülésen a bizalmi lrérdésL A megej-ti 
titkos szavazásnál egyfo1·ma volt a bizalmi -és a biz~ 
rnatlansági hzavazatok szánta„ A derék elnök sze. . 
vo!na az elnöki döntőszó jo~áll lüjelenteni; hogy irány 
ban igenis bizalonümal 'vannah:, de a bar átai leintet 
Kénytelen volt tehát lemondani 

„ 
Akatlt azután egy elnökünk, ki.ki bejáratos Volt·in' 

den minisztériumba s mindegyikben jobban tudta, hó 
1nerze van la kijárás, nút ia bejárat„ 

Arnikor' már· a tejtermékeket kedvelő kartársak·, 
ntiegsoln:.llták, hogy mennyi vaj van az elnök ur· fej_.~ 
s egyik közgyülésen egy szavazásnál már mindös$ 
csak fhár·man szavaztak az !elnök mellett egy re1mer.-. 
kérdésben, 1~1ég akkor is- alig lehetett levakarni az egy~ 
sület elnöki székéről · 

Közé1eti tevékenységét.(?) nem szüneteltette kéSo 
15em s tényleg lniiUióka't sikerült összeharácsoln: 
;Egyébként ant.iszQeiálisabb gondo1kcdá_su embéi"t . 

Márpedig a müvelt, foépzett gyógyszerfu21 
;társa<l!alom egyik_ fontos oszlopa, a félmüvelt 

"g komoly .veszedielmévé válhat! Mig a mü
Jt természettudományokban alaposam képzett 
ógy.S21erés·ZJ fontc8, önt1uda1tO!s -közegé:S1I21ég. 

· tényező és sokhe!yiltt: egyenesen kulcspG, 
'ót tölt be, ugyanakkO'r a félmüvelt gyóg,~-. 

(Gf#rész 1téni;ke<liése 1:gye_ne:en ká:ros J.e~et a t:ir 
j:adaJ~ra .es kozegeszseg!"gyr e egl'.~·r'~~1t. . 
· Szandekosan hasznalom a felmuv.elt }el
ií;t, mert. nem találok ennél meg;fe!előbbet a11·· 
)iak a g-'16gyszeI'10sznek j:cller11rzésérie} aki ne:ai: 
.'áta.lUa hangoztatni, hogy egyet·emre járni 
' ajdnem :Delesleges, amit - szerinte - a 

6gysze11észi pályán tudni érdemes, ugyis •a 
· ako1latból Jenllt csak elsajátitani. 

11 
,;Gyakorlat" alatt pedig .azt érti, hogy a 

Mgykeveskedőtől mindenit megvásárol és ha
'$Z<Jnnal, vizsgálat és 1-elklismerretfurdalás nélkül 
továbbadja, sőt ugyanezt teszi ke'.'éssé megbíz
.. ató forrásokból bElszimz.et.t áruval is .. A hozzá: 
tamksért forduló betegeknek ugyancsak Jelki
'ismeretfurdalás nélkül ad olyan feleleteket. 
cJllin.t egy „tapasztalt" java.sasswny. A labora
fóriumról véleménye igy fogfalható össze: fá .. 
radságos és nem fiz;eti ki magát! Imgjobb eset
b...'ID összekeveri a PH. IV. egyszerűbb galenus'í 
készitményieit 
' Nos. a mulfon vál,toztatni nem lehet, a j ö

v& a gy6gyszeiésziklépzéssel foglalkozó szakértők 
~be van letév~ Ha jó tanbdrv &s megfelelő 
'zet,·k á,llanaiK" rendelkezéSre, ha a kiképzésre 

fordított idő elegendő, akkor az előadók, vizs
gáztatók, gyakoriatvez.etők rátermettsége é~ 

·~ug teren~et.tek Majd 'er·ről egy jellemző adatot ismer .. 
letek egy későbbi irásotnban 

* 
Jött egyszer ~az elnöld székbe egy_ jogtudós. Ugyan~ 

"Ailrkor volt az egyesiiletnek egy látszólag t.á,jékozatla..tt 
·_16tisztviselője, 3ki ha a vidéki kollégák kari ügyben 
" •tágusitást kértek tóle, ,gyakran azt .tanácsolta, ho-gy 

'kérdés ~ogi vonatkozásai ffiiatt forduljanak \egyene_ 
a jogtudós elnökhöz Ha ez megtörtént, akkor a 

fubol' vidéki't riern egyszer az :a 1neglepetés érte, hogy 
t1>vábbi feliPágositást már J?;{',m az eluökt5l, ha!lem a 

''itudóstól kapta és pedig n e m s z e r e 1 e m
ö ). 

Vajjon összenevettek~e utána az augurok? 

" 
Más. Hirtelen elhalt egy Qzvegy patikárusné, 1tni-

-~~tt. átruházta volna -40 évet meghaladott koru, icsalá
·~á- f,iára 1a gyógyszertárt. Kiirt-ák há~ a megüresedett 
f,~gositványra 1a pályázatot Akkor 111eg olyan valaki 
''!l:lk·az elnöki székben. aki összeköttet>ései kihasználásá
~~:- 'nen1 az özvegy _érdemes fiának. hanem a .!saját fivf' ... 

k iá•ta ld a patikajogot 
-Ugyebár: felemelő érzés a levitézlett elnököknek 
a diszes arcképcsarnokát egy rakáson látni. 

" 
. -- .Az ilyen mentalitásu elnökök találták-e Jd, ,. agy 
__ i kis madár sugt.a nu~g nekik. de jellemző a régi 
~-- egyesületi közgyüléseiriek munkarendje is. 
-A jól -bevált (taktika szerint „a núndenkori elnök 

bb bevezető beszédet mondott, Brután sorra üd 
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szigora el fogja érni azt, hogy a jövő gyóftY
szerészei az egész magyar gyógyszerészi kar 
szeUemi nívóját nem várt mwgasl'!ág;ba fogják 
emelni. 

Ennek előfeltétele az előbbi bekezdésben 
kiiemelt vizsgá;ztatói ~;;igor, ami jótékony rns. 
tálást rog a hallgatók között előidézni s ezáltal 
el-érjük mindenekelőtt azt, hogy a gyógy.szerés·zi 
szakma a „nehéz" fajisulyuak hí> ébe kerül s 
már cieve sem lép a gyógyszerészi pályára az, 
aki az egyetemre ruem itudO!lllányos kifoépzés cél. 
jábó!, hanem a könnyebb megélhetés veményé. 
ben iratkozik be. Szellemli pályákon csak az ar
ra lüivatottaknak van joguk boldogulni! 

Jómagam természetesen, mint rég,i rend. 
szerü volt hallgató, csak J.eirásokból ismerem 112 
uj kiképzési rends~ert s ezért c>sak kétes érté. 
kü itél.eitet morudhatok róla, mégis iá szel'etnék 
mutatni a kiképzési r:endszer_ egy hiányos!iá:gá 
ra. melyet éppen a flli>gaswbíbb évfolyamokon 
előadó pmfesszor urak fognak tudni tárm ila . 
gosan elbi.ráini. 

A gyógyszerész müködé.se kapcsán igen 
bonyolult fiz:ikai és kémiai folyamatokat indit 
mf:g, lefolyásukat megfigyeli és szabályozza. 
Ezek a folyamatok sokszor annyira bonyol,ul 
tak, hogy minclen r és.zletükben -· mai tudásunk 
szerint - le sem írhatók 

Példaképen megemlítem egy Extr. Thymi 
fL késziitécét A rlrng száritá.sát legjobban egy 
vidéki ka~társmik végezhetné el jól megkonst-· 
ruált száritószeforémyében. Ilyennek megszer
kesztéséhez igen als:pos fiz.ika,i és technikai ;,. 
meretek •szükségesek. Meg kell vála,sz.tani a he 

vözölte la 1uegjelént notabilÍtásokat, Jlyenekböl ment.öl 
többet :odacsőditeni, hogy az üdvözlésekkel ment.ól több 
idő tf'ljék el': az volt. a jelszó, Ha indokolni lehetet; 

_ \ olna. meghivták volna a közgyüléseli:re fa tüzoltóföpa .. 
rancsnokot lés a kéményseprőegylet elnökét is„ 

Az üdvözlésekltel kitürttetettek ~persze megköszönték 
az üdvözlést. s ~isszadicsérget-tékk az elnököt. Ez a 
kölcsönös keUemeteskedés neken~ ··mindig azt ia bus né„ 
1uetet juttatta eszembe, aki vala1nit csinált. valami. aml 

., megrepedezett. 
l\iert egész nyáron ~t napon süikérezett"„ 

Ezzel a hagyomán;J ossá vált eljárással rendszerini 
eltelt az idő csaknem déli tizenkét óráig. Akkor· az el·· 
nök Szünetet rendelt <el s az előkelöségek eltávoztaI-c. 
De akkorra már n-d'ndenki éhes és türelmetlen volt. dél„ 
után két óráta ki Js volt \mát tüzve társaseMd, le.darál. 
ták hát a. tulajdonképeni programn1ot, jóformán telje9 
rész,·é:tlenSég n1eUett. Az inditványokat elsüllyesztették. 
a ;központi igazgatósághoz áttéve. annak temetőjében, • 
jámbor· tidékieknek nem maradt hát több belesz6látuk 
az ügyn~enetbe. mint a. tagdijak pontos fizetése. 

Amikor .a Szálasi-kormány bemutatkozott a fe)Blj„ 

házban, a'nnak ~ezetöje helyettes miniszterelnöki mind.. 
ségben egy gyógyszerész volt. S a felsőház kor·elnöke. 
aki fogadta filcet, szintén g y ó g y s z e r 'é s z, 

Ezt a kétes dicsöségü emléket azt hiszem, rolni 
nyájan ·~zivesen kitörüfué.nk a magyar' :gyógyszer&ql 
történetéből. 



., 
Y-! 

102 

lyi_ vi-&.zonyoknak l;egjolJban megfelelő fütöanya
got, go11doskodni ke11 a 11őn1érséklet szabál\70-
zásáról, ia Ill'eleg lev-iegő á1a::.rtl}]t;i,'ú~1„Tó1, f1:iss 
uevegővel való _céls21:1ü keveréséről, fel kell ál. 
litani ,a száritás gTa:fH~O'nját n1inden egJres szá-

- ritásra kerülő drogfajtána•k stb.. 
A következő lépésben folapró21zuk a meg,„ 

szári.tott drogot lehetőleg olyan füoerkezetü ÖT
Jőbierr1} me1:y a.zonn°al a mregfelelő fin0-mrságu 
drogport loépe.s szolgáltatni, minél kewsebb fi
n9m,abb por százalékkal~ a ká1ros f,~}n1el1egedJé
S1ek elk21ülendők_ Az erőátvirtel módjára. a giep 
fordulatszámárn ugyancsak tekintettel kell len. 
nünk 

A drog hatóérotékének ,elbiiráfasa sem tar
tozik a könny.ebh feladatok köz;é_ A Thymi Hb. 
hatóanyagait a hiv. gyógyszerkönyrv nem hwtá
xozitatja meg, a PH. Y talán már fog vele 
foglalkozni?! A drngpor átitatátsa közben· már 
igen bonyolult füzikai-kémiai jelenségeknek via-
gyunk ta•rni: A ki·száradt sej:tek csak kevéssé 
deuaturálódott makromolekuláris szierkezietü 
veg-yüleb j a kivonó folyad1ékkal érintkezésbe ke-
rülvén ismét cviss·zanyer1ik 1-egalább is rfaz
ben eredBti té1fogatukat~ a'Z ártrnedveS"ités. és ki.
vo_nás alatt megindul 1az ismert diffuziós folya
r.-.2.t: a hemipermieábilis sejtfalon keresztül be
diffvnd ~J._ a. J.1ig o1d6'E'zer é:s ki:d.iffundáJ __ onno.n 

S 't' „ • f 'h 1 '.'!~ • 1 • ! ' 1 k 1 . a e1 :i:aJcr!:l 2:~Ha:aa.111 'Qep,::=.:IS :r1sn10 e u as-ntyu 
ható és extmktanyag .. Az őr:lésnél elroncsolód~tt 
siejtekböl ug~raa1ezen :anyagok azonnal kiotdód

_nak A hetorog1en Iendsze!'ben - különböző vál 
·tozatokt~1 függő -- egyensu1y'i áll~porbok 18unek 
fel és változna~ 1sgyenJete.sy 't't:1gy s'zabálvfalan 
tnádon ' .._, '· 

A higa;bb kivonatok bepá1Já1sánál figye
len1J.11eJ kie'll le1111ü11k .a. ki~onás után ar1a, 11ngy 
a hőmérséklet emelésének mértéke és idötattá
m __ a ~10ilyen lrefolyással bir a hatóanyagokra, a 
keszirtmény 1sz·épségé1e és t.aDtússágára .. .ról ter .. 
1nészete~ie1n csak vaik~u·umb·an dolgozhatunk. N en1 
lehet célom e helyen foglalkozni a kü!ii11böző 
rendszerü vakuumsüi1tő készülékekkP.l Ps va
kuun1szivattyukkaI1 elég lesz. 1ne-gen1litenen1, 
hogy ez ·:Jcn·ek l\:önyvtár akl\'l n1enő e'.m:éj eti és 
,gyako•rlwti n.1unkákat tart.ahnazó i'rodz.h11uk 
van. 

Célom e l'Ö\;id ein1efntta.tással .az vol''--, 
h1ogy r [:mutassun:1i::, rniI·yen szélesJ\:örü. :fizikai fi
zikckén1ia.i. szervell-en, sz.::.1r-v:es- és b'ink{)J~iai 
i1f;;m~re.t;ikkel keB rend,elkez11ie ·a gyógysze1·ész
n~k ahhoz, hogy mmrkáját jól és szeretettel 
vegezhesse el. 

A J\fozsonyi professzor ur által isme.rtetett 
!dképezési r-mdszer mindennek megszerzésére 
mö~dct ig~vek-szik nyujtani. Lártjuky hogy a 
gyogyszereszhallgatók első évben fizikát hwll-

gatnak és gyakorlatokat is végeznek, 
évben fiZikai kémiát is hallgafoak ésr fi 
kémiai gyakorlatokwt is cvégezruek Mint ' 
retes, ugyanezen tárgyakat a bü!csész-v 
szek is hallgatják és gyako•rnlják. Ugy 
ismeretes volt _már a mi hallgató kornnkb 
hogy a gyógyszerészek valami egészen 
kaptak ezeken a ko1Iéginmokon és gymkorJ 
kan, mint a bölcsészek. Nekünk valami _e 
temen egész-en szokatlan módon - leegys 
sített fi:zikát és fizikai kérrüá.t tanitottak 
egyszer ü oknál fogva, hogy a gyógyszeA.\s 
gatók makunatikai alapismeretek hiányá 
nem tudták megérteni és érzékelni az a!apv 
foil!tcsságu fizi!kai alaptételek levezetését -'' 
- A köz.épiskoláiban szerzett matematikaí ; 
retek ehhez kevésnek bizonyuJ.tak, a hallg 
nagy része nem is jutott e] a köz-épiskoláb 
n1atematika igazi me.gél'téséhez, csak jól~r 
s'zul bE111agoO.ta a2t. I\1:a.tematn{áJt pedig az 
ten11en gyógysz.e:::··~:S'_?:11~ek S{'m a. n1ulrtb,an neni 
nitottaik, sem mcst nem hallgat il}ten kolle 
mot. 

Igen érdemes volna megtudni Erdey. -
profeE'szor t1r véJ.0111'ényét arról: hio1gya;11 fű· 
ták po_m.pás összefoglaJó munkái'át: , Bevez 
a fizikai kémiába" gyógyszer élszhallgatói ~ 
ha!Iga,tók milyen száZiaJéka tanulta és é 
meg valóban a be1ns foglaltakat? Lehe 
nek tartja-e pl. a 126. oldalon levezetett, a 
meghatási egyensulyi állandónak a hőmé 
!dtől függő válfozását meghatározó tétel · 
értését, m érelmezését megfelelő matemat 
ismeretek nékül? ! 

Ha pedig fennáll az a tétel, hagy a gy· 
szeréS'zn.ek ismernie és értenie fuell a :füz' ' 
fiz.i~ai kémiát is, mmt e:uek nélkül egyéb i 
r'ete1 is a szak_ácsmilvész,et nivójiárn süllyeiJ 
akkor fennáll a matematika -kellő ·Ismere'lié 
szükségiessége is, Igen sok külföldi egyefo 
b1;lli!'atnak ma már orvnsok, gyógyszerészek 
kenukuso;c éµon eme szükségesség felismer' 
bőI kifoly6la,g kollegiumokat: „Bevewtés a 
sőbb mat'2!111atik·áb;a" oinunel Tőbb Uy.en ~: 
zető" könyvet is i1s111er)ek 11,é1net nye'Jve111:'-v'': 
szinüleg n1ás világnyelv.ek,e1n is kiadtak H ·"· 
ket- I!y'."11 k«füe.gium köteiez.ő hallgrutása kö 
kolloqulumma! az első évben lényegesen k 
nyitené a felsőlrb évfolyamok előadóinak dal 
és főleg a hallgatókét, akik nagy örömmlel 
pas~alná:k: nlennyivel egyszerüflJb k:émfoi.t'-~ 
nulnr, ha valaki '-smePi a matematika fül~ 
nyelvét, birtokába intett szellemes eszközeÍ 
Jcgikus g'ondolkcdásmódjának s i"Y leh€J · 
őt (József Attilánkat idézve:) n~ köz;ép 
lás fakon tanitani" '' 

MOLNÁR IST\1 ÁN, Ráloospa 

Gyógyszerészeti laboratórium 
Q,~ Ö.~1-'Ze.8 •~le ÍhfekU6ú. ~t:ai; UI 

- _Telefonbeszél.getés '-

__ Hallott.ad? 
·- !Mit kellett 1.:olna lha.Zla.norn? 
- Jöri a titla-fdonosok lapja r 
-- ÉS a /c1p « ~-ulajdonosok tulajdona lesz? 
--· Ter11iészet esen .. 
- :Szóval 1n-egint jön, a~ nő" Szaklapj'ulc? 
--· Cs.ak niost _jön igazá·n. 
- Téved.sz„ Mióta. 11iegj'elen.tü11k, azóta ál-· 

· 1dóan ezzel fenyegetJCek bennünket_ 
·- De ez "fr[_,á.r ne11i fenyeg<8tés, !.-. ez :núvt 

ven valóság. Mire maga,tokhoz tértek, 1 már 
·is van a :n11akatoloon 

- Ha a tulaid01wsolcat kibirfuk, a lapju. 
i-at is cl tridfuk vis>elni. 

· - Nagyon könnyed/m kiezeled ezt az ügyet,. 
-- .Csalc ·ne11i képzeled, Vwgy kolostor bCl vo

'nulnnk? 
- Hát nem érted, \hogy miről van·1szó? 
- Hogyne érter~ém. Jön. Jöhön ct tuhma-

lw.jdohonohosohok lahap.ialw 
-- De azért jönnek, hogy titek!ét tönkrete

l(Yenek 
- -- :Látod, '9z 1nár lcomolu beszéd. Ez már 
férfias cél •Miután néhány 'emberöltőn keresz-

'tül mindent elkövettek e cél elérése érdekében, 
'Inast mrír csak ezt az egy szem ,lapot kell el in
tézni öle. Az elkényeztetett királykisasszony ezt 
/wvet'eli felséges papá}ától • „Pusztitsd el a 
y y ó g y s z e 1 é s z t, különben meghµlok". 

' - Ki o)carják huzni a ta!.ait a lábatok 'alól. 
_ - Ez n,em ujság .. Ma azonban már ez a ve
're:itéloes, könnyelf, véres Italai is tílta./cozilc 
Együtt lázad az emberrel 

-- Beszéltem 0egy kollégával .. A tulajdonos 
erdekeltség erfY közís11ie1t tagjával. 

- 'Ny'lv2n az vett le a lábadról. 
·- L4z mondta. 
·-- 1Tudo1n, hogy rnit mondott. Néhány ,hó

:•WP ·alatt nem lesznek hirroe!éseink. mert min
•;dcnl:i az tő lapiu',brLn fog hirdetni [gy volt? 
·· -- J uen, r'.gmr. De még ..• 

--- Másró1: is s?.·Ó molt Engedd 11ieu. ho1111 
:,kitalá.ljám A tudo1niámy emberei az ő !.apjuk 

\93 

megjelenése pilW.natában egyszerre jobbra.á.tot 
csinálnak '.és mi itt 111fLradunk ároán. ország
világ szégyenére, twwniány nélkül. 

-- Hát ezt honnan tudod? 
- .Ismerem a lmüSonikat Mert, ugyebáx,-

a tu!.ajdonos és •a tudomány egy anyarnéhben 
születtek. Mig mi .. " 

- Csakugyan azt 1nondta a ~lléga, hogy 
a tudormá1ny át jfog pártolni hozzá,juk„ 

- Tévednek Ji,[1; niegismmtük őket, !5k meg
ismertek 'bennünket„ A munkás és a itudós ci 
felszabadulás óta egymásra tal4lt.. Az egye~e
met a munkások rnhammunloája avatta ujra a 
tudoniány hajlékivá A' ítudós /kirándul gyárak
ba, üzeniekbe, ho_qy oovelje a 'munkássá,gof, A 
tudós a <temo/crácia harcosa .. 

- De mondott iaz rnást is- Olyasmit. ami 
talán még 'téged is meg fog lepni- Hogy a szalc
ma ügyét, a, közegészségügy érdeMét egyedül a 
tulajdonosi érdekeltség lapja szolgálhatia 

-- Ez már vnloban uiság. Mert szerintük 
mi a !Szakma ügye? 

-- Hogy ebben az oi-szágban a ,gyógysze1·é
szi jogreform ne kerüljön tető alá; 

-- .U gy roan Elsősorban ez. Ezért ma. igCJ,-. 
z.án 'éTde1nes lcipot inditani A népi d;e11iolc-rú
cM1ban egy kimondottan antiszociális cél rírdJe
l::ében 

-- Na és 1a közegés.zségügy? 
:___ Hiszen vannak kivételek. De :én 1ezt egy

szer iuy foga'maztam meg.: közegészségügy ·--
magánügy . Ne nevess, ez lponto&an fedi a 
lényeget Mert bizony a, 'köze,qészségügy örzéoo 
és e'látóp1 egyre gyakrabban lesz egyes, tellhe-
tetlen ember6k szigoruan bizalmas magánügye. 

- ·Ebben, sajnos, megegyezünk . . . De 
neho{Jy elf·eZejtsem, én a papirhiányra hivat
looziam ,1r1a, ho_qy ne/cünk a Szakszervezet 
Gyógyszerész Szakosztálya hivatalos lapj&nalc 
1 alósúgos közelharcot kell vivnunk, hogy 1min
den-la,pi papi/ unkat a már g-épben levő lap nyo
másához 1negkaphassuk. : 

- És erre 1nit feleltek? 
- L!egyintett és fölényeoon mosolygott. Ez 

nen? \probléma., - morldta, - a tu'la,fdonosolc 
lapfa ,feketén" is 1neg tudja szeiezni a papil t. 

- Ez mór igen Feketén/ W3gre kimond
ták h döntő szót \1 égre miegsziiletett az egyet-

•í-'------~~----~~-~-~-----~---·------~l 

MOLNÁR ÉS MOSER! 
'~t>·-„ ,_ 
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•. HIRDETéí!NK SZ!VES F!GYELMJ!:BE! Hirdetési 
dlja1nk 1947. január hó 1-töl a következők: -

A boiiték első és utolsó o!dallián hasábszélességben 
1 mm. 2 50 forint -

A bodték belső rés:oén hasábs2lé~beu 
1 mm .. 2 .- for'int 

A lapban lévő hirdetés<ik haoábszélességben 
1 mm. 1.50 forint 

Apróhirdetés, Jegfeljebb 3 sorig 20-- forint 

len :kom&y_ erkölcsi alap egy lap meginditásá .. 
hoz. Feketen 1 . ' 

tud 
.:,k Igen, ~gy mondta.~ ők feketén is rmeg 

.ia szerezni .. 
- ~de figyeli. Mi-Ota szaklapunk megin .. 

d?flt, azota !.Plan<Man üzengetnek, célozgatnak 
ra, f~nye.geto~znek. ,,Ha nem lesztek jó fiuk, 
meg7e/,enunk es lehengerelünk •benneteket" 

- És ti 'mégsem okultatok belőle ·· 
- ~e1:1' is fogunk. IJ!add bu.fianak' elő azok-

kaJ, a ;az i~~ert felve~e 'érvekkel, fegyverekkel a 
feketem vasarolt papiroson„ 

• -;- J;V em gondolod, hogy most pedig a ke/.... 
lete'Yl;el Jobban_, fel vagy lhríborodva? Ez a fekefo 
papiros nem is olyan szörnyü dolog. 

-· Lehet. Ha egyszerű 'magánügyről volna 
szó, es_zmn~e .se {utna, hogy tiltakozzam. De itt 
val~m~ ·n:as ke~;ül. 1947. ,telén a mun/oríssá -
nyzlt es tiszta kiallását, küz<lelmét fekete papf 
roson akarfák elgáncsolni. 1 

··-: A.mi nem fog nekik sikerülni. 
~ !Az egészen bizonyos. De \most arra gon-

dol.iunk; hogy ed!lig éppen ezen az uton min
dent elertek, amit csak akartak 

- Hát panaszra éppen ni~cs okuk. 
·- !1Jb?en az országban évtfoedek óta csak 

feketén .1ut0Uak patikaioghoz. 
-- És 'az állami 'a.iándékot _ nemzedékelven 

keresztül feketfn csereberélték 
·- És közben , . . · 

„--:- _Mun[cába_n 'megrokkant kartársaink ke. 
zébol kzvetlek a kézi mérle,get. 

.„„ Mi .mégis sz?lgáltuk őket .. És most, ami
kor ieg11 regen huzodó harc minden feltételét 
megteremtettük .... 

-- Csak a harc feltételeit? 
1„ . :-- f!gyelőre„ Akkor ők annak a vagyonnak 
uSt Jogan ..• 

- ame!yet a !mi veritékünk is segitett 
megszerezni„ 
á , - A mi kivertségibik, megabtfuottságunk 
ran .. .. 

- sőt árából • 
--:- feketén akarják le-verni 
- a munkást, 

. _ :- ki a maga felszabadult utián próbál 
70,rni. 

Beláttam: annyira egy véleményen va 
gyun_k, hogy már_ csak ugy felezgetjük ia, mm,;. 
oota

1
ir;:kat .. Elhataroztam, hogy mások okulásá-

ra e1rom ezt a beszélge~st. Megirtam 
1 ·'(sz) 

A GYóGYSZER 

100 éves a mikroszkóp , 
használata a pharmako!ógiába 
, A mikroszkopot állitólag 1590-ben :fl 

~ek fel. Han.s és Zacha1ias Jansen ho!Jaind s 
uv:e~?s;sz?lól~. . Galilei is hallott en ői a taJ • 
m~n, r ol es o is szerkesztett egy milao-s2'ko 
}IIasok c.orn1~~. van Drebliel holland[ fi ·,P 
nak t".laJdom_tJ a~ a mikroszkop felfedwését,'' 
17. szazad koJJepen má,r voltak fargaiom 
kezc1etleges mikroszkopok · 

.A ~T. sz~zad második felében élt Delft
1 
ho 

l~nd1 varoskaban egy Loouwenhock nevű -
toke~7ske~ő, akine~ az volt a szokMa, hoJ 
szakart .~·v:eg_I•encsék cs!]szolásával töltötté 
e~ek . se.i,;lt•.>egevel a legkülöllibözőbb állaitli és 
veny1 resz;eloet vizsgálgatta Szomszédai 
sokat ,,csu~ol~ák. „ ~mik~r a~onban egy,szer a 
u~vara1n allo esovmet Vllllsgalva ebben mi~ 
~zamra u_szkál_ó awó. é1?1ényieket' lá~tt és ewil 
vgy csodalatos, e<ldrg ~smeretlen világot fed ' 
vett fel, egyszerre a legkiválóbb túdósok sor' .e; 
emelkec1ett Aif' ő kezdetleges liencséi áldást h 
tak az emberiségre, mert meg.tamitották az or 
vos-~lmt an a, hogy mik okozzák az egyes -·-
tej:\"seg.eket Leeuwenhock már drogokat is v· · 
galt. 

A pharrr:akognosiai vizsgálatok sorá 
azonban Schleiden vezette be 1847-ben a mi 
·r~s"'k?pot. an;ikor .a sarsaparilla-gyökér vi 
galataval . beb1zony1totta„ hogy ,a mikroszk 
gy~korlat1 pharxr;akogn!:sü;i kérdések megol 
sara nagyon .alka1mas. o mmutatott arra lio 
a. ~~r~aparnila-gyökér endodermis-sejtJeimk 
alakJa?ol és megvastagodási módjából k® -· 
ke~etest _l~het vonni arra, hogy milyen sar 
panlla-fapal van dolgunk. E21ek a vizsg.áfa-
nagyon hlr esek lettek. · 

, E„. 100 é;;vel _ezelőtt végzett vizsg1áaatok; 
uta:i;, l?ttek mas v1zsgálat(l]t a drogok ntlikrooZi. 
kc;piaJ~,t rés;;le~ese,-\ fel~oJgoz;ták és ma má!' 
a!1g -;an. nov.eny1 :szama'ZJasu drog, amelyet rní 
vrzsgalnank m1kros,zkoppal. 
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TÁPSZEREK 
Caphoseln - Dexmaltan - Calrorizan - Vita
jecol - Rizomaltan - Oriza _ Maltir _ 
Harmatkása - Zamako - Zabpehelf - za:Szt-

Minden gyógyárunagykereskedés~ kapható. 

Kroll!liecher Tápszerovár Y , Nádor-utca 15. · · 

Anyag- és Árhivatal Gyógyszer Oszttllya 
közleménye 

A gyógyszertár:a:k zárolt Cikkeklrnl való el· 
' Játásállál, amint az előre is látható volt, feb
;;uá.r és március hóra igen mgy, főh~g valwtá.

Crw nehézségek merültek fül. A külföldről be
:..hozandó áruk érkezé&e a jelenlemi viszonyok 
; között bizonyas 1S!ltoló00st szenvedett iés a rak
\ tár készlet€ik kimerülése folytán cstJ.k igen ke

.vés zárolt cikk á'll a gyógyszertárak szükségle--
_,·;\(\nek ki1elégtilbésére. · 
·.;. A kormányhatalom, a gyógyárunagykeres
;kedelism és gyáripar a legnagyobb erő.fesz;itié. 
.s

1
sket tesz~ az ország gyógycsrerellátását illető .. 

x!eg és éppen ezért iiletékes hely :flelhivja a 
(gy:ógyszerészek figyelmét, hogy a Jelenlegi 
··• helyzetet kellő megértéssel fogad;iák. Minden 
·.jntézkedés m{lg van téve atrru nézve, hagy a le.
llétő legrövideb időn belül kellő mennyiségü 
árU legyen a gy6gys.zertárak r'endelkezéséJ'.·e bo
csi?.jtva. A felesleges zaiklatások és reklamá·· 

• .ciók, továbbá painaszok feltárása nem segiti elő 

jdssé !Jr.éSőn delentette a Szakszervezetnek, hogy 
.-. gyógyszertárában az e,gész garniturát kicse

rélte. Ebből valószinüneg baj lesz .. De mi ez ah,. 
hoz ,képest, hogy ön sorozatos elmarasztalások 
után ügyesen visszatornászta ma[Jlá:t a patiká
iába. Fönn a Németvölgyi-uton volt egy kis fel
legvára la !demokráciának. Ez megszünt, 

Szerklesz.tő ur 
szélnek eresztette a régi, szabályosan igazolt 
és politikailag rnri.ubizható 0 a),kalmazottakat. 
Fölvett egy eg,észen ifju pyógysezrészt, akit 
még nem j,yazoltak és egy pénzfüírosnőt, akiv-el 
egykoron, nem 'j.s olyan régen, .i'(Jyütt dolgoztak 
a szjerkesztőségben. ' 

Haj, szerkesztő ur, 
én, aki magam is 1b-elekontárkodom az ujság
i?'ás meste,rségébe, nem ~s hiszi, mennyire 
együtt ért,ek önnel.. Szép élet :ám a szerkesztői 
élet. !Aki ~lgyes és siemfül-es, az rengeteget 

a h_Nzetet, éppen eziér:t célszerünek látszik, 
hogy ilyen nemü rehlamációkkal a gyógyszeré-
szek a helyzetet ne n<>hezitsél>. 1 

„ 
Gyógyuertárak Cotfein citrát és Coffein 

natrlum benzoic:um juttatása 

Minden gyógyS2'ertár f. év március 31-i!!1 
a Magyar Külforgalmi Rt.-től (Budapest, V .. , 
Harmincad-u 6.) kategól'iájuknak megfelelően 
pontonként 10 gr. Coffein citrátot éS 5 gr . 
Coffein natrium benzoicumot szerezhetnek be 
a jclenleg érvényben lévő és hivatalosan meg· 
állapított áron. (Pl. A 2-es kategória 20 &T· 
Coffeicrr ciitráitot és 10 gr. Cof:l'ein natriium ben
zoicumot, a 8-as kategórba 80 gr.-t és 40 gr.-t.): 

Az á.ru leszállitását a Magyar Külforgalmi 
Rt bérmentve köteles megtenm és a kiadását 
meg nem tagadhatja. 

pkulhat belőle és halomra gyüj'theti a Bzebbnéi 
szebb emlékeke„t 

Szerkesztő urnak 
is igen sok keUemes 'emléke lehe,t abból az idő„ 
ből, amikor 1 Budapest borzalmas haláltánoo 
közben édes-hármasban lapot szerkesztettek. 
Milyen szép 'is leh';/!tett ez a szerkesztősdi-játék 
19 44. novemMrében„ Mennyi !hit kellett hozzá 
a biztos német győzelemben, hogy szerkesztő 
ur el \n!em lankadó buzgalommal irta rvezércik
keit .. Azért rnár nem hibáztat.iuk, hogy e:iek a 
führer-ciklóek erősen lalulmamdtak a. jó keres. 
kedelmi ,levele,zés szinvonalán„ : 

Szerkesztő ur kérem, 
az lehetett ám a szép idő M1áir iSzálasiék lapjai 
is elnémultak, de önö/é' még szerrkesztettek. V a
lami !kis :vetü áll az ön neve előtt, valószinüleo 
v.. betü„ Va!óban vitéz<m szierkesztettek a szer-
kesztő urak. Mert vall.iuk be, nem volt ez iJ8e-

Gloria kotszergyár RT. 

Gioria 
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B~ UiktM ~ kat&JZU, ~~ 
~, ~iku. ú (U;V(;8.Í. m.ii4eer:ek.6eh 
Gyors és 

kötsxergyár 

pontos kiszolg61ás 
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ltélység. Bo·mbáztii.k, lőtték a várost, Szálasiék 
már •valahol !Sop10nban üdűltek, de, önök nern 
tdgitottak. 

Szelkesztő u.rat 
igazolták Félelem és gáncs nélküli lovag 
ütötték. Sőt a demohácia lovag.iává, Le 
hogy :titokban m:ég ön is mosolyog etzen. 
azonban kimondom.: megérde1nelte„ Aki 

Szerkesztő wr, 
forgatom az Euyesitett gyógyszerész·.Zapokat és 
bámulom rettenthetetlen bátorságukat. J·ür;n 
csodálom, hogy pénztrirosnöjét, h.lstettei hü 
oszMlyosát a legelső a,Zkalommal ujrn. maga 
mellé vette„ Nem Zep 'meg az se1n, hogy undo
rodik a ··1nai rendszer Si-nuín, leigazolt 1nunJcásai„. 
t6l. Ezek az emberek az .ön számuira nem i.• le
hetnek politikailag megbizhatók. í 

r o s s z toUal a ke.zében oroszlán tniód1"á ~ 
colt egy szörnyii téboly 'iitolsó lehelletéig, 
mé!t6 a legnw,gasubb elismerésr·e. . 

De, azért Szerkesztő iur, 
én mégis sajnálom a denwicr ádának :azt a Iá' 
kifüStölt felkgvá11át fönn a Németvolgyi..ut0 . . 

(si. 

Tudomány és gyakorlat 
- Di'. Hantos László 

Kaliurn fodatura előá.Uitására ·-· számos meg. 
keresésnek eleg;et .téve - a ho:zzá1lérhetö kézi
könyvekben rendsz<erint két e\jáirás leirásálc ta
láljuk 
. I.. lOö-sulyrfaz 15 százalékos kálilugban 
lassu mele,gités és keverés. közben annyi jódot 
(kb.. 35 g. ) oldunk, mig az oldat szirue barnás
sárga lesz. Az oldatot szárazo:a bepárolva, su. 
lyának 1°gyheted rés2Jllyi faszénnel összekever
ve, megolvasztjuk Ezen miivcl:e.tet mindaddig 
fölytajuk, mig a kivett, vizben oldott és m~·g. 
siürt próbája hig ké:rusavtól fübbé nem sárgul 
meg, .Az o.Jvad•áJkot kihűlés után vinel kilngoz
zuk és szürés után besüritve kristályositduk 

II. ·eljárás lényJE'ge az első fázisban azonos 
a fen um jodatumot tartaJm:rzó kószitmények 
(pil. és syr.. füni jo<lati) gyógyszerkönyvi elő, 
irataival. Az igy nyert ooltl,atban, melyet pl 25 
sulyrész waspor v. r eszelekből 200 kcm vizben 
és. 76 .. 5 sulyresz jóddal kés~1i,te11tiünk, toivábbi 
jódmennyiség1et oldunk (jelen es.etbern 254 s. 
részt). Az igy nyert oldatból tirszúa kalium car. 
bonicumrnal kNá.lasztjuk a vasat (ferrofe,TL 
oxydhydrat) A vasiszapról Jeszürt és vizze1 
utánna mosott oldatot be.süritjük és kikristá
[yGsi!tjuk a jódkálit. 

• 
A második eljá1ás előnyösebb, mer;!; 11'811'\ 

kell a lugban tötténő oldásnál á jódkáli mellett 
keletklezett kaliumjod<atumo:t i:ecl'ukálni, de há.t
ro,nya, hogy a vasisza.p nehezen mosható ki 
kvaintitativ. Az eiőil,l!itásolmál használt tmya
goknak nem kell gyógyszerköny;vi tisztaságu~
nak lenni.. Termész.eteeen ügyelni kell azonban 
a.rra, ho,gy a folhasznált kálilu;g ne legyen na. 
gyon erősen chlortaritaJmu, s a II. eljárásnál 
alkalma,,,ott kalium karbonát lehetőleg va.smen 
tes legyen. 

Megfigyelés nz;srint a reclu:kció mindig sttiy
veszteséggel j·á,r, mert a jódká!i maigas h&mfr
sékleten elillan, 160 fokon platinat~gelyben egy 
órni izzitás után a sulyveszteség több, mint 1 
százalék. J· Schwyze; szerint a baiiumsulfid 
igen alkaJmas reduJ\ál6szer, n1)ert a jÚdátot 
n1hldjárt vissziaa~a.kitja j-odiddá'., mig ö, i11int 
szulfát válik le.. It:t r;,zc.nban valamennyi bari-

un1jcd~d is kiép,z:ődik, an1it a csapa.diékn:a1k kfJ{:.~. 
luggal, vagy kaliumkar:bonat oldattal történő 
diger álása utján nyerünk vissza .. A redukchí 
végéről ugy g-yőzőciünk meg, hogy kiv~tt, v: 
higitott próbájához pár CBIS'PP higi'to:tt kénsa 
vat adunl{: i~z o1d!at sárga. sz::nt ölt, s. barfutrh 
s:zulfat kiváliik.. · . ;' 

Ha a IL cljání~t alkalmazzuk, ügyeljünk , 
arra, hogy a kiistályositá~ dőtt akémhatásgyen.2 
gén •a1ka1ikns legyen.. Sok tisztátlansárg eseté!\'• 
néhány csepp lenmaglisz<t:ből készült fözetlJi: 
adhatullli< hoz,cá, .ez ,-,seföen azonban az oldat4t 
ismét sz.ülnünk kell. A jódJrali eltartás közbiin 
szinjód kiválás folytán sár,ga lezsz; hogy ~' 
rnegoelőzzü-'.{, nagy higitásn (1 :10.000) thiószul. 
fátoidaltal mcgpermetczhetjük friss ~2litmé..:, 
nyünkct, de hangsu]yozu.tta:n cS1a.1k o~y n1ini~_11'1\"'.'.'.·.:··. 
!-is n:1snnJ-'iS'ég a;kaJn1azh:atú, hog)1 a gyógy~~~ :„ 
könyves kénú;szerrel (eziist nitráttal) annak,. 
jelenlét,;, kimutatható ne !egye1i.. A j-ódikáli nehh, 
zen krish21yos·ilb1ató készitlrJ!éTiy,. s g:a:zrlasiágá!.;:·_, 
termQ]ést csak ugy érhetünk el, ha a má:r to: ' 
vább ne..m kd6tályosodó oldatbóJ, az anyalug. 
ból, a jódot vissz.anye.rj ük. E céihól a benne lé„ _ ._.> 

vő esefrges jódré2lo~ulfáttal nátriumbisiulfít 
hozzáadása után kvantitativ J.svála.sz:t.ható„ A.,: 
rézjód-'szapból kaliluggrul ismét jódkáli oldatot): 
kapunlk Kitennelés: 100 g jódból 130 g. kaJi;.'.' 
um j od:atum · 

A drógo/c Vlató'&itékéiwk csökkenése r\agJ•;;, 
mértékben fü,gg azok hlelyes tárolásától, de :e.. 
emellett még más tényezőktől is .. Igy te:dntetM'i 
kell venniinrk már a begyüjtés időpmtjától a: 
külső és beiső behatásokat is, melyek a drvg1'11> 
befolyá<st gyak01ol11ak. A szárítás módjának je.; 
lentőségét már s2Járrntakmszor hangsulyazti\k, 
mert ez a hatóanyagok értékesökkenésére, vala-.: 
mint a hatóanyagak bomlására nagy fontossá·\ 
gu körühnény. E mellett a fmmen'tle!k, viz; • 
szerves savak. fény, levegőoxygén, meleg és at \ 
állati·, növényi paraziták lehetnek okai az ér·.i 
tékcsökkenésn.ek , .. 

B. FHegfried Zofirrige11 (Schweiz .. Apoth,.f 
Zég 1947. Nr G) részletesen beszá!molt ezirá•< 
nyu megfigyeléseiről Szerzői referátum.állúli. 

-·~ '!lapifüató, hogy ,a f~i;t fsl&or?lt&k hleHett 
lényeges e :szempantool _a drogok fela:pri.. 

.tsága is Lehetőség . SZ!'';,>nt ame:inyrben BZ 
· .. akorlatilag keresztulv]heto, hagyiuk a <lr.o. 
~t egészben, ·csupá,n a feld?1gp>llÍS :~lőtt .~pr~t.. 
glJk fel, mert a vágás, pori.ta„s folytán'l• ~~!1ul~tuk 

>80mészetszerüleg m~gnagyobbodik, mia:ltai az 
• {!el én és a füny behatása megn?veke<J;ik és a 
~rolgás er ösebb lesz. Sőt a drog be 1s gyul
~. · Hatófutékcsökkenést főként az .illóol!'i, q. 

·ta.inin csersav, olaj és zsirt tarta1mazo d_!'ü· 
v~]mál észlelt .. T1;1lme~szi;e .,menn~k, 1'.a a drojl"
!op-0r'tok er'e<l.menye~ res:u~tez.nem, itt csupa;1 
}!áram fontos eredmenyt kozlök: C~r sav~a,1 ·· 
i;idmu d;rógok ( fo1ill'. Menthae, Thym1, ~l'.'1.a~, 

·•• ugland1s, Har:mmehd1s;, Cort;ex querc~s, Rh1 
}ama TonmentillaeJ 5 evesnel regebbie_k n~m 
dolgozhatók fel. Nagyohbr:;iérvü ható~rtekcsvik
!renés általá,ban elke,ruH~eto, ha a drog?k ned„ 
1JeSségtartalm-0„ .5 szaza!ekot nem halatiq·a ;meg. 

j{lvétf!lt ké~eznek a nyállrnJ\Ja11talmu drogok. A 
'trogacanthánál megállapitotta,_ hogy . ugy az 
erőS r,záritás, min~ a nedves he;yen, (v~z felett\ 

'tartás, a viszkozitást ·erooe11 befolya,solJa. Java; 
Sl)]ja, hogy <a dróg nedvességtartalma 8-lo 
százalék legyen. Poritá,s előtt a tragacanth;,t 
Itgfeljebb 50 fokig •száritsuk,, mert h2;_ ". i:~
l!lérséklet mag2Jsabb, ugy az <aru duzzadas1 ~e
pessége lényegesen csölciken U gyancsal{ _a he. ~„ 
telen paritás i~ a minö21Sg rovására me'.1e~ Hö. 

'flljlódés néll golyós m~omba.~1 60 ornn. ke. 
re._<a;bül poütatt áru m3x J e!ent-Osen ves'.lJl~ett 

'értékéből, 300 órán át poritva, gyako1latila~ 
'l!asz!iállhatatlanná vált.. Az, lgy „rull:yonzuzott

6 „ áruban az •e„gész tmgacanthabai: meg meglev, 
~-jtstrukturát a hosszu mec!mmlms megmunka„ 

• ··lás sztétroncsolta. Emuls!iók k:észitésé~ez, ,m•lyh~z 
elsőraingu minöségü áru szükség;s, mkaib;b. ege· 
~n finomra vágott tragac:mthat haszna!Gunk, 
n1ert ezáltal az értékcsökkentő poriit!ást eJke:r.:üL 
hetjük. 1 

1 • " "l o~ "r Savtalanitás és súelvonris _a gyumo c"':'2l? • 
~ökben „Kicserél ők, átváltók" aliat~ ol.~n s7l!lard 
ivegytiletekelt értünk, mely~ek egy ,1o:i1~alt ol<;ID:t

„ ban levő gyököt aequi~2,lens menny1s~gu mamk 
llYÖkre cser élnek át. Ez a folyama~ reszb~n :.~„ 
SOl'ptio, részben kémiai kötés ~ wz kemenys..eg 
. megszüntetésére ~éteznek már 1~yen. ye,gyuletek 
~eljárások (Zeolith es pernrntit ~!1aras), ~hal 
a vizben levő ca1cium és magnezmm na~rmm 
donra cserelődík. Itt ujabban mü,gyanták~a;l 
fo!Y"nak kiséiletek. Mügyanták alatt több~rtéku 
phenoldknak foi'maldehyddel (bakeht_ tlpu~ l, 
vagy anlilineknBk ald~b3;d1 ~k_kel ( alillmoplasz. 
ták) :k!épzett vegyületeit ertJu~ 

H.. Hadorn~ Mitt.. Schweiz. G~s.,,Ar:it ,37, 
114, (1946 .. ) __ J. Thomann beszamolóJa „"z:· 
tint a fent leirt mügyantatipusoka~ ~molc" 
SZörpökkeJ hoz!5't össze„ A kö_~öl~. ldsé~leti er•?· 
mények szerint sikerült a -~zo~1Jok telies, savt.t 
lunitása Az igy kezelt szorpok csak CU:i(re<t e~ 
..!I!á\S n()m ionizálh:ató szerves ;anyagokat (_w~ · 
hit) tartalmaztak, feltünőElll tiszt.a cukox 1ziik 
\rolt tnindllll mellékíz nélkül. 

- ~ - 1- - 1 • 
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La11ptin hashajtó' 
a régi békebeli minőségben 

ismét kapha~ó 
Nagy Kristóf gyógyszertár, Váci ... u. 1 l 

A-;-.-ors.zágos Köz;;;;~gu;;i·-~I;(k;;-;~Ci~·-·ílA67/i 
1946. számu lhatározata: Az Intézet főigazgatója 470/i 
1943 l\'L E„ szán1u rende1et l„ §-ában bizt·ositoit ]ogá· 
nál )fogva a IV kiadáSu Magya1 Gyógysze1könyvbe.n 
hivatalos pepsinre vonatkozólag ugy rendelkezett, hogy 
a GyégyszerkönJv szövegétől eltérően Olyan _készítmény 
ds felhasználható, a1nelynek hamutartalma 2 iZá:t:aliék. 
nál nem magasabb„ , 

* 
Beszélő s~ámok 

ISSEKUTZ BÉLA professzor, az Ol"szágos·-· l{ijz., 
egészségügyi Intézetben a magyar gyóg3szergrái.~ás, a 
különlegességek és lazok eluevezéseiró1 tar to.ttt nagyv?~ 
:nalu előadásából ez alkalbmmal - n1iÍnden komrnanta1" 
nélkül _ közlö111 a pr-ofesszor !által l:isszeáHitott táb„ 
Jázatos \átt.ekhitést A törzslcönyvezel:t. specialitások szá·· 
ina kb 6000, !de ez a szám, - ha a különböző csoma... 
golási fajtáktól és lerősségektó1 eltekin1-ünk ·-· 1604, 

J, G y'5gyszer lcülönlegesség: 
1"v Külföldi :m~eiol>ől je_ Belföld\ Ezekből ja·· 

jelenleg is 
forwalomban 

1910 
1930 
1947 

468 
863 
576 

II. Minősité11: 

Előállhó 

Gyóg:ysze1t6rak 
Kisebb g;\árak 
Wandel' 
Eggex 
Richter 
Chinai.n 
Néa:et gyá1ak 
Svájci gyárak 
Egyéb kiilföld 

le111JJeg is fo-1'.
galomban 

116 
512 

"' "' ~~ ~ 8 " ~ " t: "' 0 
~ ~ ·"' ~ ~ 

" µ „ 
;:, a:~ w 

G 
25 64 
31 19 
32 57 
55 81 

100 4 

260 45 
71 15 
43 25 

26 
364 

1028 

~ ~ -
~ ll 1:l 
~ ~ ~ "' ,.. „ ., 
Wl ·O ·s 
~ ~ 

168 
224 
33 
51 
46 
22 
82 

2 
33 

21 
23 

e> 

~ 
~ m 

oO 

174 
313 

83 
140 
18:! 
136 
387 
83 

rnt 

Egy másik adat az előadásból: , , .. ..
A Ph Hg. IV ~ben hh1ata!os an:ragokbó1 ~ie.szul k~-

lönlegessség 361, n1eljböl a, gyógyszertár~J:,.:13, a ko-_ 
zépgyárak 120, a--· nagy gya1 ak 128-at H{l.:ican:ik elő. 
Neni hi,iatalos alapanyagoh:ból1 készül 298 1,(-Gyogyszer~, 

tárak 34, középgyárak 99, 1nig a nagy gygr-ak 165.} 

* 
Végül tisztán hatóanyagként amida.:'.ophent t.art.al-

:uazó sp0ciálitás 52 néven:, theobromit 28 vhei.1-olph,tha .. 
leint, 17 különböző néven törzsköyveztek, az 'e&"edél_ye· 
zett vaskészitrné.nyek száma légió 

... 



Melly JÖzsef dr. egyet. ny, r. tanár f. hó 
14-én „Gyógyszerész a közgészség swlgáilatá. 
ban" cimmel tartott előadáS1áhan (beszámoló a 
lap ezen számában) külön harngsulyozta a ku. 
:tak, ill. ivóv.iz vizsgálatának jelentőségért. Vidé
ki kartársaknak vélek szellgálatot famni, ha ide. 
iktatom Vitéz Istvvin dr egyet m .. ta1iár. köz
egészségtani collégiumában, ilL ennek általa irt 
kézirati compendiumából az erre vonatkow tö. 
möre11 és sl'!abatosan tr.Ssez;efoglalrt tudnivalókat .. 

a szennyeoottséget hydirorphill colloidok alapj 
a Darányi.féle eljárással: üvegdugós kémcifö 
Va-ig viz és rázás. 2-3 mp-ig tairtó hab ké 
wdik. 

VégüI a vlz árnmlási irá,nyát is meghatá: 
l'Ozzuk. Egy, a tahtj.vizig leérő központi J 
kö1é 6-8, ugyanolyan mély lyukat furunk s 
körepsőbe töményebb konyhasó CJidatot öntün 
Másnap a környező lyukak vizében chlorid-meg'. 
határozást végzünk A taJ.2!Jviz áramlási irányá: 
ba eső lyuk vizében fogjuk a !~több chl.oridot A helyszini szemle jelentőség<a és végzé8,e .. 

Jelentősége igen nagy, m,ert a helyszinen 
győwdünk meg a sz<mnyeződés, es·etleg a forr
tőződés lehetőségéről és módj1fa·ól. E7!ekr e a 
!körülményekre maga a vizsgálat nem ad felele. 
tet. Az ·alapos helyszi.ni szeml,e többet mond, 
mint a látatlanban vég„ett ra1bomtó;riumi vizs .. 
~lat. 

találni. . ' 

A viz vétele a szükséges vizs[j,áJlatokh-Oz. . 
1. Ba.cteriologíai vizsgálathoz üvegdugő!I,> 

50-100 kcm.es steri],ezieitt (140--150 e fokOJ\' 
3 óra), pexgamerrnel lekötött üveg. ·- 200-SQO 
liter vizet lkiszivattyuzunk ( csőb(en pangó vi'l.i,, 
eltá,volitása), a cső nyilását benzin va;gy sZes?;;, 
ITámpával leégetjük és az ÜVj8g szája és a ~-·' 
kézzel történő érintése nélkül VjESsl'!ük a mintát; 
Jég között küldönccel Visszük a lalboratóriufu~ 
ba.. . ·· · 

2 .. Chemiai vizsg.álathoz 2 drb egy' literes,•; 
üvegdugós, ka].. bichmmmos kémsavvail vagy': 
concentrált sósavval kimosottt, desztillált viz •. 
Zicl alaposan kiöbl1itett iilveg, Helyszinen a vizs• . 
gálamdó v<izzel átöblitjük, a kiszivattyuzás után ' 
vesszük a mintáit Azonn2!1 laboratóriumba vliJn •. 

A szemle lliiiterjed először is a vizfomás 
(lmt) környeretére Milyen a talaj összetétele 
(homok, agyag, ánesztőképesrség), a kut fekvé
se (mélyen, emelkedett hely: fe'lületvi1z odafo. 
lyás), vannak-e köwlében srennydepók (sz.e„ 
métdomb trágyadomb, mosókonyha, dstál!ó, ár
nyéks•zék, stb.), tépiiletek, lakások, utcák, közi e. 
kedés (állatok), folyó, patak, fa, kerités stb, 
milyen a kut közvetlen környeZ1ete (g<ödirök, fe] .. 
töltés), van.e védőterület (mély kutaknál 5, se .. 
kély kutaknál 10-15 m) .. Kiterjed továbbá a 
kut (forrás) megépitésére, részeire: 

aknafal impermeáhilis-e, besugárzási nyo. , 
mok vannwk 'e? 1 

ni 
FCJ13"ób61, tóból, mély aknás kutból önmü. 

kiemelkedik-e l•egialábh 40 cm-<re? 
be van-e fedve? i 

szdvószerkez;ettel nem sz·enm;y;~ődhetlik-e? 
(nem a fodő!apon, hanem attól távolabb 
van-e?) . 

ili kiemelt viz nem folyhat.e vissza? (elve. 
zelő esaforna), : 

milyen magBJSan wm a v;ztükör? hány mé
ter a vifoszlop? 

IDterj1ed végül a kommunicatio· lehetőségé
!le: fagyökér, árok, ámyék.sZ1ék, (saprol, fluo .. 
resciJin + amm9nia, fluoroscop: 1.-1.5 m hosz-
szu üvegcső).. i 

Helyszini vizsgálatok, :Érzékiszer:vi, ill fizi
kai: 1.. szin. Mag2Js Szintelen cylindier'hen .elől 
fehér, felülről ne~ve (sárga, sárgásbarna = hu
musz savak, humin anyagok, vasas, de w;. ürü. 
léktöl is szineződik). 

2. átlátszóság ill. zavarosság: homok, 
agyag (esőzés urtán erő~ebb ! ) álláskor: vai.s, 
mész, ca]c. hydrocar•bonat (cilinder, tmhidomé„ 
ter). · 

3. sza.g .: 50 fokra melegitve, földs0ag: hu
mán anyagOik, mocs:árviz, 1 

4. iz., 25-30 e fokon Vlizsgáljuk (ha nincs 
fertőzési vesrely ! ), 

5. hőmérséklet.: aknáskutba forráshőmérőt 
bocsátqnk kis edénykébe állitva, hogy kiemeléS 
kor is vizben legyen a hlganygömh Szivattyus 
kuDból előbb 10 percig- sz,ivjuk ai vil!iet s azután 
alá;tartjuk a hőméiöt, mig véglegesen megálla
podik (10 pierc). A Jó ivóviz 9-11 C foku és 
Időszakonként nem változi.li: a hőmérs~klete. 

Chemiai vizsvála.t: vegyhatást lakmuss21al, 

ködő meritő üveggel \'esszük a mintát bactéri. 
ológiai célm Ilyen eszl<Jöz a Sclavo„Czaplawsld. 
féle mintavevő. Chemiai célm automatikus dti-·· 
gó kiemelő kéSzü!ékkel vehetünk célsz.erüen viz
mintát. · 

A chemia.i 'vizvizsgála.t mJenete, 
1. Organicus anyagok mennyisege. loi:J 

kcm vizet kénsavval meg~avanyitunk és felfőz. . 
zi.lk. Főzés közben O 01 n. kal. permangánb6J 
hozzáadunk 20 kcm-t s 10 percnyi förralá~ 
után 20 kcm 0. 01 n oxalsavat .. Az oxalsav fö:. 
lösleget most viss21amérjük 0 .. 01 n. kal. perman
gannal A szierves anyagok oxydálására 2.5-
3. 0 kcrn-nél több permangan ne fogyjon .. 

2 .. Orga.nikus szennyező anya.gok bomlá,s
terniékei ('niitrogentartalmu anorganikus ve
gyületek). Ammonia = friss szennyezés. (Ness-. 
lm: Seignette SÓI oldat és kal. jodom1ercurat, 
sárgás 1szintől barná:sig).. Ni,tr1t = nem régi 
szennye„ődés. (Ilosvay-Gries': sulfanylsm<as 
alfa naphtyla;m~n ecetsavas oldata, rózsaszintöl 
rnleggyvörösig). Nitrát = régi szennyeződés , 
( diphenylamin-kénsav = kék korong) · 

Ammonia, nitrit nyomokban se legyen. 
NitráJtból kevesert elnézünk ! 

3.. Vi"13let, ürülék alkatrészek: 
vizeJ,etből (ne vát!tozwk időnként!). Ezüstnit. 
[áttal, sa!étrornsaV1Va1 savanyirtva. Quantitati. · 
ve: kal. chromat indikator, sem] eges közegboo, 
ezüstnitráttal tirtrálva barnásvörfü szinig. A 
talaj nem szüri a Cl.ot, mert igen kicsi ion. 
Sok cliJorid lehet sóbánya v"déken, Sulfat: bél
s!i;rból (ne Jegyen sok sulfa,t a vwben é> ne 
változzék a mennyisége). 

GYóGYSZERESZ 

tot rmínt a demokra.tikus társadaloni fr;l
%áboroáJ1í8áf1wk megnyilvánulását he/ryesr;ek 
és szükségesnek tartom .. 1 \Ez . '9'"; ese1'tie.ny 
hivja fel a tár sadal!"í m~g&egites alol K'l
zá.rkózni akarók figy.etrnét ;irra., hoqy a 

' nmnzet lbányász hősi hallotta.inak hozza.ta.r
tozóit áldozatot nem ldmélve támogassák." 
Az MNDSz Temesvá~y ellen indi~ott boj. 

kottmozgalma ,ezzel a nyilatkozattal ~1kei,esen 
b f jeződött. A Temesváry gyógyszerfar pente. 
'k!ne.egé~z nap nyitva volt és zavartalanul szal-
gálta ki vevőit . , , . 

„ A késő délelőtti órákban mar egiesz kis 
csapat verő~ött össze , a m11tik:> ,előtt, E)g~ré~zt 
ki áncsiakból verbuvalódott os»Ze a tarnasag, 

ásrészt azokból, akik :élénk.:11 .?eszé_lték meg 
~ ásközt az esetet A Noszo\'e(,seg· ~~z?„ 
i';;lnak már aHg akadt a~~ig~a mu,nka.J~l'.· 

· Jert maguk a járókelők, vasarlok adtak sza,J: 
ró! szájra a dolgot. Egy előbb már vásiü·?ln; 
szándékozó fiatalembeT odia is sz.ó1t egy beter m 
kés "!" idősebb férfinak: . z::_~ SO\ge fárassza magát bácstiká,m. Bevette 
már ez a p2!tikus az összes Ol'V'sosságot, ugy 
fáj a feje! . , „ , 

· Amikor aizután a :flérfi meglatta a .kmast, 
meg el is olvasta a röpiraitot, ő maga is meg. 
jegyezte: . . 't h N 

- Dehogy megyek ehhez a bi a.ng oz eni 
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három napra, lhanem három évre kellett vol'l!iL 
bezárni a. ,boltját.r . , , . 

Altahí,ban mindenki csak mewvetéset ~eJezt.e 
ki Temesváry gyógyszerész 1:1-r ~agatartasa fo. 
lött Szerkesztőségünkbe ~ 1s Jatt Ba.r;u:- Ist
ván nostaaltiszt és Teme~vaIY ur egy mas;k, ~~j 
kaiommal tanUSitott szivtelen magatartásaro 
beszélt nekünk . 1'1 

_ Az infláció alatt k!isgyermekem ha}' .?k 
san sulyos beteg volt ·- i;non~. - Töro„ 
gyermekonvos ur irt fel ne~ .gyogysz:irt, rum
vel meg lehetett volna mentem a:z eletet. ~ T<;
mesváry-patikáiba mentem,, de a patikus ramita
modt · Pengőé1 t ilyen gyogyszert ina. lehe.teot;
len k~;'ni" .. Atmentem ·utána egy másli~ patik~ 
ba a Klauzál-tél'en &s ott a'llt m001dtáik, ]log~ 
c<lJaadj ák, akármilyen nehéz is beszerezntt, ha 
em!ber•életr öl van szó. , ·· 

Elmondta még azt is Barna Istvan, hogy 
egy másik kollégáj1áival: S~ek~res ~á~ posta,. 
altiszttel ugy2!nez az ~el; tortent. Neki ,,s~m ad
ta ki Temesváry a gyogyiszert, mert o 1s ~z,e
gény ember volt, akli ?Bak. a keresetéél1t Jár1' 
pengővel tudott volna Úl'!etn1. 

• 
E2!ek:hez a svomoru és elképeszt~ . ada~ok. 

hoz nem füzünk magyarázatot De wra rámu. 
tatunk a vidéki lgazolásak haladéktalan meg. 
kezdéSére é.s lefolybatására. 1 

---

A kivonatok balJasztanyagai 
lrte : SPERGEL Y BÉ'.LA. okl. gyógyszerész 

(Folytaúá;s) 

A éliS \szer·vezet Qrganikul'I vegyületei indnden iná~t 
z N 1 "! ·n " k tehat felüln1uló 1nennyiségben e, H. o, ,- JO a a .a ' 

ez a négy elem a 'bioelemek ielső soraba tartozd{ 
Ha mennyiségben nem is, de fontosságban e~h~z a 

csoporthoz tartoznak h.zok :nz· eleme.k, m~l~ek a :nove;~
n~k. az állati sze1·\'cln1ek es ezek k1;ona~a1nak a h~ -
alkatrészét képezik„ Ezen elemek treszben anorganikus, 

, be organikus kötésben alkotjálí a sejttartalon11 
resz n "!" l 
1 Yu„le. teit melyek egyr·észt a protoplazma IZ o e e. a a.pveg • .. ~ "l 

·.i.. - , 'szben az életfolyamatokhoz szukseges vegyu e
n1e1..., te , t é ' t 
teket kié11ezik Nem ismerjük kellő ;teszle ess gg~: az • 
hogy a harnualkatrészeket a se:l.t~k ~-ni.~ye~ ve.~u~~~c 
alakjában tartalmazzák, de a. r{ulonhözo kivonaSl • -
szerekkel miégis megállapítható, hogy ag anorgart;kus 
és organikus kötések .közelitó1eg milyen arányban alla-
nak egymáshoz, , . • 

Nagyon kivánatos ~enne a ha1nutartalon1 .kenua1 ta
nulmányozása· cél~ából a vizes, éter·es, alk?holo_s .... kivo„ 
natokban a pamualkatrészek ~ennyileges es mmoleges 
megállapitása, mcl~ közelebb hoz~a bei;n?nket az egyes 
elemek kémiai kötöttség-ének meg1sn1eresehez 

Igen e.rdekes adatok André etedményei: a. buzaszeiu
J:.ó1 a l'iz kioldja a PO <! tar tatom 80 !százalékát és a K 
tartalom lOO százalékát _A bab magvaiból, a ,P?4 tar
lal 83 zázalékát, a K tartalom 91 szaalekat Az 
iirp~'ern.i~séböI petrol~terrel kivonható a Na, Ca, Mn, 

P04, de a ~fg iniég .nl ontokban sem. ,'Zabb6l ~ buzából 
petroléterrel Na helyett K vonhat-0 ki. Az éterrel Id. 
yoni: P04 a Iecitinböl ered • 

Bár ezek az adatok ne1u gyógyszerészi vonatkoza
Ru.ak, de érdekes utmutatóul fiZolgálnak, hogy a gyógy. 
szei:ektil használt !növényi részekből, vagy álla.tt sz~··· 
~elcbó1, hiilönhözö Idvonási módszerrél, m hff:mualkatre_. 
azelcnek igen nagy mennyisége kerülhet a ~észitmé_, 

nyekbe. 

A továbbiakban a hanuu-t.artaTotn legfontosabb ~le_ 
meit kiván.iuk rö'Viden tárgyalni.. 

KÉN, IU-gy a növény~, ~int az állati e~e:vezetben, 
ano1 ganikus kén F'itkán és igen kis menny1s-e.~ben ta
lálható. Ezzel szen1ben a legnagyobb mennylseg eg~es 
fehérje -imolekulák alkatrészét kép~zi és i~y fők;nt 
aminosavakhoz \kapcsolódik és a C}stint alkotja, a~1 .. a 
fehérjélc alkatrésze és igy az él'O szervezetne~ ~Ik~-· 
lözhetetlen eleme. A cystin, illetve ennek 1·ed.ukcios a~a~
ja, !& cyst.ein, a glutaminsa.vval iés glyco.coll.al ~g~ J:r~·· 
peptidet képez, a glutationt, amely vegyiilet a ~Jt lc
!ekzésénél játszik nag)-on fontos szerepet.. 

A )Cystin működése: 

1. r·edukálja a talajból felvett. sulfátokat1 H28-dá, 
\agy más organikus kénvegyületté„ . 

2. összeköa a H2s .. ot ~ <;O~ ~titiIRilációv~l, auu„ 
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3. az cnz.rnu1tHn1.s reaI,ciók egénz s.orozatáoak fon
~ aktivá-tura iez a vegyület Mint H átlivö a reve~:-zi
bilit.J redox r·ends:::ei-be tart~zik, épen ug;r. mint az as .. 
eorbinsav (C ;vit.a1uin). A~ Uye..-1 iredox vegyületek ké. 
pesek a szru·vezetben a hiimo.glohin szeiepét -egy bizo .. 
rwos n1értékhen át-\,ei1ni lés az oxygé:u lát.vitelt elősegí
teni~ Ezért anii2r.iás betegeknél a vér cystcin··C}stin tar. 
talma megszaporodik, kniáltal a légzési ;fOlyamat. erő_ 
•ödik. ' 

A gfutationt uwgtalá!juk az InsnJinba~ a hasnyál
mirigyben é~ más ho1·monban is. Továbbá igen sok ltén 
\"Rtt &Z !állati szőrben. t;mruban, _ az epidmmiszben, t~lL. 
után ennek magas a cystin tarialrua, taurO"...holasvban, a 
nmcoidokban, a ehondroitin kénsavban {Ezek a példák 

Áfonya bor 
Astnmolysin inj. 
Pcshnisem kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol crém 
Tinct. ferri Athenstaedt 

cum et sine ars. 

-t'i 
fi . 

~~e~~née 
~ 

"""~~~ 
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i1 mutatják, hogy ~g;5 vegyület•, pid a cystin, épen '1 

l#ehet- a rSejt épitüanyaga, 1nint a -sejt életfolyan1atatn![ 
állandó és néF.külözhetetien eszközé. r ._ 

, PRO ~PHOR Fontosság tekintetében a phospiu;, ': 
sem áll a kén mögöit. ez az elam_ininden'sej:tben an:~·~·: 
ganikusan kötött a!ekball -található.. r 

~ 11hosphol" a növényi sej t-ekben or ~ophosphors-av 
alakJaban ;van. mel:t a rneta- /$ pyiophnsphorsav '.y ·-; 
gyiiletei rezorpcióra n011~ alkahnasak. A tal'a_jban 67~ 
ban a vizhen, oldltat6 hJdrophosp.hát.okon Jdvill sOk· ne: 
he~ í>ldhato phosphatot is találunk, mint Ca„, l\fg--~
AL, e~ Fe-phosphatot, 1nelyek azonban or'ganikus ;savak 
~::a~·a. oldkat.ba 111ennek és a növény kiinnyen feUta-si ... 
na· atJa \azo at. Az anorganikus phosph_at rewrpcióját '": 
azonban a \'anadiurn segiti elG, ugy, hogy a ·1egnelÍe.... 
~eb~cn cldható Thomas sal.a.k is Vanadium jefunlété'be4 :: 
ertekes phosphát trágyát képvisel. · · · -".· 

.Az lor ganJkus phosphor vegyületek közül nébául 
vegyületet lcüiön is ki ken emelnünlr 

A, _Phytin (hexaphosphorsavas inosite.ster Ca l'agy 
!Vlg !SoJa), n1elyet a nüvény a talajból közvetlenül fel. 
vehet és épen ug;f használja -fel, mfnt az organikuS 
1Jhosphaiot. Ezt a vegyül'etct 1negtalál,juk \R. n;iagvak .. 
b;in, gumólfhaU. rizon1ákban, zö!d ch1orophyl t'artalmu 
l"eszekben, továbbá <Zabban, tengeríben. gyapot magvak. 
ban, rizskotpában, éretlen gyilmö!csökben~ a Dlgit-alis 
purpureában, T~uaxacumhan,· Juglans regi~ban, vt. ' 
cum .albun1ban. Ricinusban, Bl'ass:iea-han„ IA.z állati' 
szer"t-'·ezet a növényi tápláP.éJ.~hól felvett phytint elbontja.·, 
~ phospI1c-rsavat kiÜl''Íti és !az inosit f{omponenst, nt!!n1 
1zomcukvot, felhasználja. 

.A. plHJSJlhatfd esoPortha tartozik az ,eJőttii.nk i~ 
jól ismer! lccithln (phosphatid) é• a kephalin (J>h°". 
phatid), 1A !ecithin a tojásban van igen nagy 1uennyi„ 
ségben, f

1e a nötrényi mngvakbán és a uövény egyéb 
!"észefben is n1indenüti rneghdálha.fó,--"-A kepltalin a~ 
ag;rvelőben eJQ!orduJó phosphatid. Ezekről méi,: részi•· 
lesebbeu egy külön fejezetben lesz szó, ' 

A histonk azok a phoephortartalmu fehé1·je ..-egy-Ü„ 
lCtek, l.inelyek áhn~.natet k-épeznelc ·a protanrlnok és a
magas mole!<uláju fehérjék között, 111elyelt lnukleinsa•„ 
val sókat alkotnak Főképen ar gininbő1 és lysinbfil át •. 
lanalr Megtaláljul( " 'thy1nus 1!1ir·ig,rekben, a sper·m.afe„ 
jekben, a globinban (h8.n:')Oglobin), a sejtmagvakban.; 
atb. ~4.. sejttnagban lét ő phosphorsav helyzetére ~-onai„ 
kozólag 1a. következő táblár-nt ad tiszta ké11et: 

Nuclechi•ton /•-l:o:be:::: c·ldédik/ 

~-,~----
lli~toi; lltlOlai:a 

__ .:..-----..~„-~ 
l'etérJ e !'iucleinal:!.l'·· 

----------
_____ ;-_ -..,...___ 

l'1,1..! ~ bitJOi:; P!w11~.;-_$f.S 

n„yn.1-n 

1i:.vulinf.1<V 

"j,. GYQGYSZERESZ 
'}!j'f- - . 

[l~~u~~ü~Yi 
gmniáruk 

A phosp~"sav néha a sejtfalakban r:akódik le, miiil 
c.„phcsphát. a fa _sziács-iiban éa a lforublevelekhen, de a 
'tíi:iv~ny ~gyé.b részeiben is niegt-alálhat-0. 

.i\. phosphorl·együletek igen nagy sze.repet játszanak 
-„. g2;{uhj"dráf.ok átalakulásában, igy pld„ a cuko1 képző.. 

dé.:alt~él is a cukormolekulához kapcsolódik, mig a mo-. 
l\íkuln r~zétbon1lása alkalmával felszabadul 
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U8)·anigy !kisé1i \a phosphorsav a tartal~ kemén1i
töt, u elynek keletkezésénél hal!loDló laza. IIDtésben vesz 
vészt Ile Jrésőbb még visszatérünk arra, h-ngy ·ia h>hos. 

. t)horaav fovábbi veglületei a se-jt katalitikus fol;rama
f~it!iál r.-nilyen Jfont.os szerepet játszanak:„ Igy ezek közölt 
€rd!'kes, hogy egJes növén;relrnél a virágfal\edás idő~ 
11zali:.á.ha•n er6sen n1egszaporodik a phosphorsav és ettó1 
kezdödól'eg 8Lahályosan esik Az állati izmokban is ta .. 
hiJu":'!k phosphorsav vegj ületeket ,ezek közül a phospha-
gfn -ke!. em!it-em (b;reatin phosphorsav, arginin pltos-
lJhotF-a 1 ), tr_c:yek egy í-észé.t képezik a különböző izoill·· 
kh-vn:--i!ol< hatóanyagának 
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l\liadkét l:-együlct a gnanidinphosphorsavak J;soport
]<iba 'tartozik :é-s a phasphagén elnevezés azon élettani 
fnTikciótól nyerte er-edet.ét~ - hogy ~z izom összehuzód:L. 
t;allor szétesik phos11hor·savra es gu_anidin ll!ialftdékra 
A pihenés szak:iban Jez a folyamat !reverzibilis 

A to\áhbiakban azokat az eebneket sor'Oljuk fel, 
melyek az életfolyrunatok 8.lláudó fenntartásához szük
s.égesek. - - · - : · 'if::'. ~~1~ 

OXGEN Ezek között el!ó helyen emlitjíik. az OXJ'
g,ent, mely a tápanyagok oxydatiójához ugy a. uövényi, 
min'.- ,az állati szei·,·ezethen tnélkül'tizhet-etlen ~t\ toeitbeii 
lefolyó oxydatió végtermékei kQzli-!1 lrgnag,yobb 1nen:r~· 
nyh,;{ ~-Len C02 és H20 ktltt-kií4k 

let~IÍIDlá!i 
c!kk!ll! 

SóK li\.z éle!folyamaook lefolytatásához különböző 
sókra van szüksé:;re a sejtelmek. \Ezek a sók tudvalevő·· 
teg kationból és anionból állanak„ 

A kationok közül különösen a K, Na, Ca és l'4g 
azok, melyeket nagyobb mennyiségben találunk a ~ej. 

t.eltben és ezek képezik az élő sejt anorganikus e1eiineL 
nek zömét. 

CALCIUM A caleiunmak a sejtben kettős szerep 
iut Részben. mint elek~olyt, só alakjában vesz r<\szt 
az ;anyagcserében, 4e u3.gyobb mennyisége, mint o!tha 
tatlan vegyület: carbonat, pltosphat, pomát, vagy oxa„ 
lát kikrisályosodili a lplaznuíbau, 

Egy~s növények levelei a hydatódákon keresztül 
c~ok .calcium carbonátot ter·melne~ mely a hydatódák 
r_zélére kiluis~ályosodik.,. sőt .a hydat.ódákat el is tömi 
Az ilyen levelek -ca1cium tartalma. aiáuytalanul magas. 
A icalciunli oxalátnak ketW-s szerepe van a növé,nyi 
szervezetben RéSzben az oxálsav lekötés~. ntlkor aii 

anyagcsere folyt.irt kektkezett sok exál!avat a növény 
E'.nzyn1at.ikus uton elégetni nen1 tudja, t·észben pedig 
mint tartaLékanyag is szerepel* amit az is bizonyit, 
hogy a calciumoxalát mc'nnj-isége téten mindig fu:agyobb 
rt növényben, anint· tavasszal. A calciumoxalát ásványi 
~avakkal készült kivonatainkba. is belekerül 

A n1iagv'akban szá1uottevlJ men·'nyiségben ta!álunl( 
r alciumot. \Pld„ bantu százalékban és CaO .. ban hifejezve 
a 1Daucus car·ota 38, 84 százalékot, a Papaver 35. 36 szá~· 
zalékot tartalmaz 

A fa és kéregrészekben ntég ntagasa.bb :a rnfsztar
talom„ A lfeny6fa kérgében a hamutartalam 95 száza .. 
!ékig is felmehet, Altalában 40--75 százalék !;özött fn., 
gadozik„ 

Jl;rdekes m,egemliteni, hogy ~ld az Aesculus hypo. 
castanum ágainak kér·ge \májusban 9 24 százalék, s::;ep~ 

temberben 6134 százalék, • di6fa !rerge \májusban 18,37 
füzázalék, augusztusban 70 08 százalék íCaO-ot tarta1-
n1az„ Ezek a számok !is magyarázatot adnak al'ra, hogy 
n hamutartalun1 "és la han1il!Összet.ételek i'gen soks:i-or· ut
baigazitást adnak a drog~gyüjtés idt!jére vo·natkozólag. 

Mindezeken kiviif a caleium a -Chloroplastok kifej
lödését. \a sejtmag osztódását is !és ezáltal az egész nö 
\Úly eröteljes, egészséges fejlődését biztositja. Calcitira 
hiánynál a növények elsorvadnak 'és parazita go1nbák 
iildozatuJ esnek, pid 1a Digitalis purpureauát klorosist 
észleltek calcium_,szegény talajon 

Az: eddig ernlitet.t anorganlkus elemek nHnmyisége 
n>ieasze elmarad a sejt 01ganikus Tegyületei mögött. \A 
levélben van általánosságban: 

Calcium 
Nafrium, Kalium 
l\fagnesium 
Phosphor', Kén 

14% 
82% 
0.04% 
(}6% 

Elek a n1ennyiségek ruégiM Tégteleu iuagyok ahhoz, 
f.lntl1en. n1ennyiségben ;egyéb ele,,Qt található az ál1ati, 
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vagy .~~~ényi szervezetben. Ne -feledjük el, hogy 92 
elem kozul kb .. 40 elem \nyomait sikezült kimutatni a 
sejttartalomban. 

lobin k~pződést. „ - --> · -· -.> 
A levelek általában csak nyomokban .tartalrilaZ:fui:] 

rez~t, a kérgek és a !far,ész Imát· több rezet tárolnak . .---:Ai< 
a~ igyekezet-e a pharmakognosztálmak, hogy a drogOJ(S-, 
r·ezt:arta-lm

9

áhól, az 'u., !n. 1~ézszámból a drog tninöségéH{ 
von1anak le következtetéseket, n::;á:l' azéi:t is téves. me '! __ ;:-.' 

C~~RUM., Egyes elemek azonban, bár igen kis 
n1ennyisegben szerepelnek, mégis az élő szervezetre 
r·e'ndkiviil nagy fontossággal biinak. Ezek közül legelő~ 
s~r !kell megemlítenünk a rezet. A magasabbrendü ge_ 
l l:Uctelen á!lat.ok vérfes~é,ben állapit-0tt.ák n1eg :először, 
hogy a festékben vas helyett réz kapcsolódik a mole .. 
kuiába l(hiinoocyanin)_„ '"tA maK"asabbre:ndü gerinceH álla 
toknál pedig hilmoglobin lrépz.éséhez van szükség a 

·l'íézl'e, bár· maga a h8.moglobin !rnolekula nem tartalmaz 
l'ezet. Ez vasvegyület A tej is "tartalmaz állandóan ra_ 
zet., ihogy :a fiatal szopós áflatokban felhalmozódj ék és 
hosszu ~deig elássa a fejlődő állatot ezzel a fontos ka
taliz:átorraL A rezet a máj ~raktározza el es a legujabb 
kutatások szerint a Bl vitamin kf,pződésénél van első~ 
r·endü szer epe, A !növény fejlődéséhez ugyancsak Délkü .. 
lözhetelen a réz. Egyrészt közvetlen hatása van a nö
vényi. sejtre, amennyiben a plazmamozgást gyorsitja, 
ezért a frissen forditntt„ vagy úáptalajokon, melyekben 
sokszor 'nyomokban sincs réz, a növények sinylOdnek. 
fakó szinü~k Ez a·· ~egszebb bizonyitiéka annak, -hogy a 
r'é,z a chloroplastok müködéséhez kell, inert ezen jelen
ségek rézhiányr a vezethetők vissza. (De (az ilyen talaj .. 
ró! táplálkozó állatok is megbetegszenek mert a réz
hiány miatt az !állati !vérben a h8.mogiobin képződés· 
mértéke is esöl<ke~ miután a réz katalyZálja a hiin1og-

•.. , - , _r 
a noienyek r·eztartalma teljesen a .talaj réztartalmátót' 
függő -~·nyezö. A nö~ények nycn1 réz jelcrdétébert már· 
teljes üdeséggel :fe;jlődnek, n1ig magasabb t"éz:tat"talofü 
méI'ge.ző hatással van a plazmára, ugy hogy ·a ta18 ·--

1:·~ztrrtahuá1nak van egy minimális és maxin1ális mér~:.'_ 
t-ek~, i:ielyeken tul a növé,lly 'fejlödése megakad, Ez a--'~·
hataI' ig~n kis szániokkar fejezhetö ki, u;,ert, mig a réz- -
nyomai, mint emlite-tten1 a piazn1a.n1üködést serkentik,. 
addig annak nagyobb mennyisége mái: toxilius„ Vall:.'-
nak n1egfig;11elések, nrielfek szerint né1nely tnövény- ifej~--' 
l~dését már ,1 : 800 OOO higitásban lévő CuS04 meg~~-, 
akad.fJyozza, vagy 1pld. a buza csiranövé-ny növekedésé-' 
ol) an talajon, melyben az oldható réz 1 : 700 milli6 
higitisban van n1egakad,. · 

l\'.liután a réz növényekben legnagyobbrészt vizber\ 
oldható komplex \·együletek alakjában ··található irend;·_::;: 
szerint belekerül a kivonatokba is A készitményekben: · 
azonban sokkal több rezet 'muta.thatunk ·ki, n1int anreny~ 
nyi a drogokból vár·ható volna, amit azzal .magyaráz.. 
hatunk, hogy a készítés folyan1án a réz vagy a drbg 
örlőgépekböI, ,,agy az edé;nyzeiből kerül a ldvonatokb3. 

1Folytatása következik) 

A SYógyszerész a közegészségügy 
szolgálatában · · 

- Dr. Melly József ny. r. taniir előadása 
'.Az orvostuaomány és a gyógyszerészet szoroa ösz

.8zefüggése hosszu évszázadokon ke1·esztül !m~gállapit
ható. !Részletes, sok uj jadattal szolgáló tötténelmi visz .. 
szapiUantásában vezet végig a professzo1· az orvosi tu
domány és gyógyszerismeret fejlődésén~ ~nely az általá
nos lmüvelödést.örténettel oly szo~os Üsszefüggésben áll, 
Rá1nutat arra, hog~r a nagy fejlődési lhatárkövek, me
lyek egy-egy kiemelkedő tudós szem·éJyével kapcsolat.a_ 
sak, csak irészben jelentettek )!'aladást, mert csak a szer·
ves~ a nagyobb bázison nyugvó, sok-sok részletében 
inind a tárgyi isn1eretek széles ;skáláján, mind h, közki
\·ánahnakat 'tekintet.be vevő, illetve a közönség által ki
alakitott helyezetek tör vényes, hatalmi r·endezése és 
szankcionálása: a .:mérvadó időpont, Ebers, Brugsch, 
Hearst.féle papyrusok, a kinaiak „Pent sao kan.g" nö·
' énykönyve,- Hippokrates, Diosh:o1ides nili.vei beszámol
nak ugyan a korukban ismer,etes orvosi tudás. illetve 
gyógyszer~incsI'öl, de !mennyire más szenunel kell ~nár 
méltányolnunk az ókor kimagasló tudásu1 orvosának, 
Claudius GalenuSnak tevékenységét. Js1nert tudomá. 
11yos Il'..nnkássága mellett egyben iR-Oma orvosa is, s ön
kritikáj~ oly nagy, hogy a -nagy járvány idején segiteni 
nem tudván, inkább át'lásából \és R6mából távozott. Az 
orvosi tevékenység és a gyógyszerészei itehát még 
együtt. halad. Az arabok szüntetik mteg a középko1·ban 
e ketOOsséget, s '7álasztják szét az orvos _és g:fógysze_ 
rész munkásságát, lsőt Bagdadban felállitják az első 
gyógyszeftárat. 

A középkorban európai viszonylatban nagy tc1zer·epet 
ját,szó k"'~ostQrQ!:;: szeiepétel részletes-en foglalkozili fa.z 

előadó professzor.·, mel't ezekből az iskolákh61 or'fosok 
€s gJógyszerészek már· ~endszeresitett tudással ker'fit ... 
nek ki és vesznek részt f!. társadalmi életben„ Codex 
Sanga1Iensis és Ban1hergensis, a saleruói iskola anti„· 
dotaTiumai és receptariun1ai már ez ir·ányban a k&ép-
t{or irütJ„ nagyjelentöségü dokun1entumai. IA. pharmako~ · 
chemia tudományában azonban még alapit6ként az Or~ 
vos, Paracelsus \i.szi a vezető szerepet;, Ide ezután mi4r, 
egy1nás tután állitják fel az egyetemeken a gyógysie_ 
tésztudomán)i tanszékeket. A fkét, .az emberiség e~z„ 
ségére oiy nagy jelentöségü tudomány már párhuzaolO~. 
san halad lés egJ más szoros kiegészítője 1 

A~ ujkor gyógyszerészei azonban még nem r'észé ... 
sü~nek közegészségtani \kiképzésben Hazánliban is ne.. 
hezen Jmegy végbe a tanterv fokozatos kibővitése. s bár 
már az egyetemi tanulmányok közé !kerül a közegés:z„ 
ségtan, igazi jelentőségét csak az ujI"endszerü gyógy ~ 
szerészi kiképzésben - nrly néhány 1}elkes ember·, -el
sősorban dr Mozsonyi SándoI' professzor iérden1e _;.-
nye1. A közegé,szségtani ismeretek 'alapos tudása a
gyógJ:5Zerésznek nem icsupán mint müvelt embernek.· -
hanem & gyógyszert.ár közegészségügyi jellegének meg
őrzésében is igen fontos Ezen fontosságát a haladó
élet \követelménye hozta, tnili:ént egy uj tudoniiányágai: 
sen1 a kutató an1biciója hoz létre -.ilz /életet gazdasá
gi kérdé,sek irányitják Az iparosodás és ezzel i_kapcso:._ · 
latban a .merkantilizálódás hatalmas 111ért.ékben h<ilad.-
A :modern jgyáripar, különösen a gyógysz:ervegyé,s:Zet{· 
Ipar, 01J nagy feH-;:észiiltséggel produkálja készitmé~ 
llyeit~ hogy raindinkább kiszoritja a gyÓf'Yizer-tárl~:!'.'~i;.:( :-'.-

. GYÖGYSZERESZ 
. . 

:'.',~ptnrát ~ lverEjenytái:sának senti tekinti a gyógysze_-:
:-.-:-rhzt .. _Azonban a gyógyszerész a hygiene alapos -isme
:-:-.~tében, mely termiészetszerüleg hivatásszetü b:ell hogy 
>-Jegyen, lfe.]jesen fuj jelentőséget nyerhet. A gyógyszer. 
. _ t4-r_ minden he!yen egy _egy közeg€sZségtani intézetnek 

(?Üomásnak) fe~el majd meg, -hová az örvos - '.régi 
fdők óta fegyvertársa az emberi gyógJ-itásban -· biza

- !Ommal fvrdul a közegészségüggyel kapcsolatos- összes-, 
főleg chen.:dai és bakter·oJógiai, d-e serologiai, fiziologiai 
~ biologiai vizsgáfatok kivitelezése végett 
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Az uj magyat demokz ádához méltóan la szellemi 
ért-e1irtiség képviseleteinek. tehát az or'VOS és gyógy
szerész-·szakszervezeteknek kell ,megtalálni és lefektetni 
az együttmüködés alapját., A tudós orvosprofessz.or .. 
nak a gyógyszerészet számára. uj utakat kijelölő, a le
hetőségeket oly [reálisan felvázoló előadását, valamint 
dr·. Mozsohyi professzor· werzátus hozzászólását a nagy_ 
számban n1egjeient. kar·társak feszült fiiYelemmel hall„ 
gatták.. -·· dr·„ ·nANTOS 

..<l gyógyszerellátás nehézségei 
Ezt-a lényegé:ben igaz és kör·ültielrinrtő _cikket mi, a 

dolgaz.ó g_y6gyszerésZie:k lapja, egyediii1 a munkásság 
, rn.inél 7.,a.vrurtal1auabb gyógyÉmrell.á!tása érdekében ad 

jUk le. 

* 
Gyógyszie1·észei1ii körökben ismert téliy, hogy n:éhámy 

h6nap óta jelent~ktelen, vagy egyá:ltaláhan sémmi alap. 
-anyagókat nem kapThllk. Szwhad ilegy-ei1 nekem is hozzá-

-szólnom .ezen é~tő gyógys:rerészeti p-r'obliéim1áihoz, neve-
, -tetesen a zárolt gyógyszerek elo~z1tásának, Joibbani 

m.ondva el nen osztáJs:án.ak kérdés·éhez 
: l(:ö:ztudomású, hogy m.a,gánkézhen 'In>ég min<l~g nagy .. 

menrnyiségü olyan zár-01t an3„ag M:r-01, arni~e: nekünk:, 
gyógysz~l4észieknelr, égető szüks-égün1k volna. Küilönböző 
sizigoru rendeleteik e!őiíj1ák nllndenki s:z;ámrára ·a z;árd]t 
készletek bejelentÉIS,éiti E :rende1Jkez€tsekinek azonban csalk 
a t~;za'krna tesz eleget és p01nto'San azok n.«n., á.kik ko_ 

·. moly k'.észlete/klkel re-ndelkezmlek és :alldknek seimnii jog •. 
címük sincs arra1 hogy gyiógys7,erek bii tok:áhan [e~e
ook. Naivsáig elképZJ.ellin:i, hogy ezeket bejelentésre lehet 
kény.szeriteni l!nlkább o.da kell ha1t111-i, hogy a magá:rl'
kézben lévő gy·ógy.s:zerek 'hozzáník, vagy a kereskedőhöz 
jussanak, 

Mi történik már n101st, ha Víalaki feJ1k!eres egy nia.gy. 
kereskedőt, lho:gy a ibirtolkában lévő ·- n11ondjuk -

-Amidopyt'lint eladja? A nagykereskedő kiv.alfi'atja: mi a 
neVe, lakiás:a., az áru eredete, lho:l szerezte? stb Ez igy 

. hel'Yeis„ melit senki sen1 ak!a:-r ~::ll:gaizdaság gyanujába ke. 
\'eredni.. Mú:St jöru azolllham, ,a klereskedő sze.repe! Elro_ 
ha.n az Aniyag- és Arhivat:µba, hogy engedélyt lrérjen a 
vá:s.ár1ásra E2'-t vagy megadJálk, vagy nem Hogy iniért 
nem, azt m1ég nein, :sikerült!: kideriteni P.edJg engedély 
hiárrnyában az annyira fontos é;s szükséges gyógyszertt 
leg41is· áron nem veheli meg, s a gyógys7.Rt megy trO-

MEDICINA 

viább, ki a zugpiac1.a, aihom:an 8~4-00 • .szioros áron ke. 
rül a gyógySZ!ertárba, ki túdJja hány-kézen keresztü1 Ha 
a kereskedők jog;0sultaik lenrnélllek a gyógysz.er·ek feilvá
sá:rlására, azok legális áron 1rerü.lniének ho-z-zánk, mi1nt 
uz. a körvetJkeW~ől Iritiiinik. 

Nagyo"n jól tudtiuk millyen célból tört-ént a zárolás; 
el is f.ogadJt~k. helyeiseltük„ ntlndiaddig, an1'i;g erre szük_ 
ség volt Egy anyagilag erős gyógyszert:á:r nean1 is·zabad,, 
hogy egy tö1pe gyógyis:rertár hátr'ányá,ra nrlndent f€L. 
Viásároljo~ Enrnek szüks~ voltát elismertülk, amig 
helyérr~aló varrt.. lVIa azonban máJs megolldlást lnell tail'áL. 
nunk Az Amyaghiv~ea1o:ru keresztül ma már semmit 
Rein ikapunik.; ha a .z,ároláJst fe-Ioldjáik, 1ID5:ndien egyes 
gyógyszertár jobban el tudja magát ruátnd.- alapanyagolk_ 
kal. Miért? Nagyon egywzieiüeru. M1a mát a nagykiere.c:i.
kedőlk nem beszléllileJc valünlr' -olyaru 1D1a:gas lóról, mint a 
boldogult adópengő,s vi}ág!ban. Ma már harcolnrak ér
tün1I\:. Az ü.gyrJökök J'eggelenkint sorban áfülan'3!k pati. 
káink előtt a rendieléiSlekérai. A:. gy!á1ak mind erősebben 
dolgoznak és ontjiálk a-z árut, A legitörpébb vidéki 
gyógyszertárt is az üg:y:nökök raj.a 1áras·ztja el. Ha pe~ 
dii'g az alapanyag sz-.abad lenrniei és meigk-Oté? :iré1k:ül le_ 
hetne a p-riváttól ffi'egB'zeriezni, biztosra. veszem, hogy ai 

uagykereskedők minden ügyessiéigükk!eil: az-on lenll]éneJl'. 
hogy elöitieremtsék a liegis:zülksiégeSebb any1agokát, ha 
m.áisért nem, mái esalk azé1t !s, hogy veViőt szerezz-e.nek 
Att,ól sem lkeJll tartanum.k:, hogy fekete táron a<l!ják, me:::t 
ott a gazda'S!ági rendörs'ég, vagy a konkIDTencia, amely 
alig várja, hogy a helyébe léphes:seru 

Az -A'nyaghivata:t ma ellarrkeT~6 cél:t gz-.o1gái, mtln:it 
amire szü!letett. Távol áll tőlem. hogy -f:.·7,em1élyile.g ki. 
fogáso1jam, vagy biráljam raz- általam nagyra:becpült 
\Tezietőség hái-1nel'y tagjának mmillM.ját, meg kell azon. 
ban m-0ndanom és be kell látni-ok, hogy a. hiV"aJtal ebben 
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,1 hóra 1~.·- fol'int 
1~egy00évre -45„-- forint 

Falusi iötpe gyógysz.ez·tá::·aknak; 
.1 hóra 10.·- forint 
3 hóra 35 „_, fo!lnt 

Szakszervezeti tagok: 
1 hóra 7„·- foiiut 
3 hóra 21},·.- forint 
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a ionnában cs{ídü1ti mondott. az, időt tufhaladta. öriiL. 
nűnk kelleJie arun:a:k, hogy, itt tairturrk, hiszen ilJz, Anyag
hivatal rnin<lig .a háboru.t. a n-é.lklilövést jelentette„ 
Amikc1• azonban_ e szüksrég!hivatalok hivatásulma1k meg ... 
fielelni rrná.r nem tudnak, a !kereskedelem fej'lőd:ésiét nem
hogy elősegitenék.1 h31lll:'.fil'l azt :fékezillc. aJkadáJ1yozw.k. EJl 
m.ár a bé.UreálWapot jele., a konszoMdált állapot elö:hh· .• 
nöke,, 

Egés21en swkatlanul, polgármesteri ren<le„ 
let szabályoz21a a penicillin gyógysctertári ki„ 
szo1gá1tatását Ez a, rendelkeres megiszabja, 
hogy penicimnt a patiikák caak olvan r.eceptek
re ad'i1atna.k ki, mely1\'' az orvos rávemti, hogy 
életvcszélyr ől vam. s·zó„ 

Feitétlenül szükséges volt, hogy a peniciJ. 
!int vég:t'e valami hatásos éS hivataios védelem· 
mn részesítsék. Mert a peruióllin, miu1°án Pes
ten fel:tünt és b€1Vonult a patikál<ba, .egyre in
k~1hb szabad prédája lett v:alami lassan fejlődő, 
a végán mindQ111t áÜÖIŐ, ,tomboló tömi,ghi,szté
riának. 

Emlékezziink csak vissza azokra a be'.ső 
táblákrn, melyeken a közönség tudomá>aára 
hozták, hogy penicillin kaphat.-0„ Az orvos ir, a 
beteg megveszi, a iragykeIJ•skiedők verseny@ve 
h' r detnek és szállítanak Ez a pnicillin tündök
lésének ko1ra. 

Azután egyszerre bizonyos zökkenők tá
madnak a ppnici111n beszerzésében Vándorol· 
ook a receptek és megrendB!ések Egyéni ösz .. 
szel,öttetések€11l függ minden. Itt kap észbJ~ a 
közönség. (A citromot is alig vásárolják, mig 
gu 1ákban áll a kirakato:l<ban, · de ha eitünik, 
citromos könyeket' sir egész Budapest) 

Kitör a pánik Mi lesz, ha 1Jfogy a peni .. 
di!in? Ha hil!'telen vaia:rni pattanás szökik Pis. 
tfö2 orrára! HB, anyuka foga begennyesedik, 
vagy apuka azt hiszi, hogy i<leg<állapotá:n, ét
vá,gytalanságán is csak a penicillin segtthet.. 
És két ÉlYVl:I a felszabadulás után ujra megkez. 
dődik a pesti patikák ostroma a penicifünért. 

N-é1 rn.apol:::raJ sz~E~t2snapok1a, házassági é~7-
fo1<lnlúkra a psrnc1llin a ll'>gdivatosaJbb aján .. 
dék Tehetősebb családoknak egész kis :raktá
rnk van már. mert 11€ím csak ők veszn1·~k, hP.· 
nen1 a gazdag ri:~·cnnság is penicillinnel aj1á;ndé
!wzrn meg ők•: t 

]f~ nrár komoly ~~ünk vall ar1-a, .hog·y .ktii: 
t&lctrii! i• kapjunk gy6g'Jl'zert. Tuddu!k, hogy nz áll~' 
i:negbizásábóI t"ekintélyes !öSs~eg'ért i,-iá:sároltalk gyóg},,
szer ~- Stá.Jcban Bákekötá; Uitán a többi .áll1aIDinal is fel~ 
ve&szük a ikerookedelml kapcsolatokat De mié:i: t 1m-ltü~ 
lözzenek a patikák .addig ds, amilko1· IJllle'g fueJhet oidani ;-',: 
az ellátás problé:náját Mi történhet. ha felszabadl,tjál( 
a gyógyszer elret 1 RÍ:Zikó :nine>1 Legfeljebb al<kor sem ' 
kapunk! 

Szeret.nfuk még rámutatni a zároÍt sp.tclkrc. Telji. 
s~ ért.het€Jtlen, hogy miért :7.iároltaik egyes különlegtts: :;' 
ségek-e-t,; ai.-IDko-r e:.zeket a gyár kiit1ön :engedmény kilá: ::-;' 
tásba hélJez-ésével ajánlja, csak vásároljuk„ Anyai.:?_ 
hiány i1t tehát nincs„ akko1 1miért ~átoljálk'? ~rdeklődé~-é> 
südi:re a gyátatk. olyan kijelentést teitJttk, hogy a riro„ \-
lás csupán az 1 sziá:::filék illreték v-:Sgeu: van. Ha -ai 
:A:nwaghivata:riak pénz kell, fizette55e meg a.z. 1 száza~)-~ 
l&ot a küi:OnlegesWge1c u.t~ de ne akadár1yozza. a _ke~--~
resl.-edelTPJet és r.ie okozz.on iirtelim-etlen munikát, sem „ --
kereskedőneik, sre!Il a pati.Jkllsna!k G L 

Ekkor még csak a szegény !beteg' szenvi.•a 
és hal meg, mert az élabét valóban egyedül a 
penicillin menthlettJ3 volna meg. A szanatóriu
mokban még nem szükölkö<llnek, de a ruápkór.' 
házakba egyre kevesabb kerül 18bből rnr. élet. 
mentő gyógysrevből .· .· 

Igy alakuU, hogy a penicillin rövid m·alko' ... 
<lása és itündöklése után kirvonul a forgalomból> 
Rengeteg é2etet. mc111rt€tt meg, csak a saját za
vartalan megmaradását n€1ll1 tudta biztooitani. 

ÉS mi a h€1yzet ma? Mmdenütt van penl· < 
cillin, ahol arra semmi szükség nincs. R·áéJ'll .·· .. 
dámák délutáni bridzspartilwn penici.llinbe játi ·• .. ·. 
szanak. Társaságokban adjáik, veszik, cS,e1'ebe. " 
rélik. 

-- Mid van? Adok érme penicillint. · 
, -· Hogy „mim" van? . . Egy tüd<lgyullD

dlsban :fetreng·ő tbe:nhatiév€8 fiu, · Semmijd;
sincs, d3 csodálata> tehetség Ir rajzol, tj"lllf,.·,· 
hegedül. Ei ad egy adag peniciÜint · a magM• ,;, 
hól? Ki me111ti meg ezt a zseniális fiut a jöv4" 
számára? . Senki? Ott valald mégis Jf.I·>' 
f.i<_intkezik? Késő. Ezen a pi!kwatnyi hllibDZA: ,,, 
son mult egy ember élete , , . >, 

Mikor eszmélünk mfrr rá: lemondáís és ák 
l:loz.atváHalás nélkül nincs erkölcsi alapja a j1>:'< 
vőnek! Gyilkol, ki oktalanul halmoz . . . i 

Ez a vásárló közönség lél";ktana 1947. ta.,, 
!én.. Egyszer majd r>ávilágitunk az érem roáif · 
o!d!alára is. (sz. 
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A magyar köztársaság kormányának 
2.370/1947. M. E. számu rendelete 

ti asULókra 7zá.trán-!fOS nw,gkülönböztetést fortalmazó jogszabkJ.yolc folytán el-1xsztett személy .. 
jo(JU gyógyszertári iogositványok 1·e;u1eZéséről szóló 10.480/19"5 .. M„ E. és 2370 1946. M, l!il., 

számu rendelttek niódositása és kiegészÜése, 1"5.rgyában · 

A miniszt:éüum az 1946 :XVI. te 1. §..ában 
foglalt és 1946:XXVIII te 1. §-ával megihosv .. 

L szabbitott felhat<rlmaz:.ás alapján a követkíezö-
> ltet rendeli : 1 

1. §. 
A 10.480/1945 l\'L E. számu r€1ll<ll']et (lVfo

gY!>r Közlöny 168 szám) 4„ §-ának (1) bekez. 
· !1é3e, valamint az emJitett rendelet 4. §-ának 
_ a 2 .. 370/1946„ M. E. számu rendelet (Ma„ 
t'fal Közlöny 64. szá1m) 2. §-ával megállapitott 
- (2) és t3) l>clrszdése akként módosul, hogy 

sremélyjogu gyógyszertári jogositvány visz. 
. ezaadására, illetőleg e, hiaszonél~ezeti jog 1engie. 
·1délyez~1p irányuló xgény az 1947 évi má,jus 
· hó 1. napjáig érvényesíthető. ', 
. . 2. §. 

A 10.480/1945. M E, számu r1€l!lde'let 4, §· 
.11.nak ·-a 2.370/1946 .. M.. E. számu rendelet 
· 2, §-ával rnegállapi„tott - ( 3) be..Wz:dée,) a kö
vetkező rendelkezéssBl ·egésúttetik ld•: 

„Ha az €Íed) oti engooélY!e:s igényáruek érvé
nyesitésében elhárithatatran wkadály mia·tt g,{„ 
~l'i'a van, va,gy meghalit, az eredeti .eng\edélyes· 
nek gyógya~már önálló vezetésére kiépesitett 
oklweleg gyógysze1'&sz fö}csége (özvegye) az 
1947. évi mágus hó l n:Jipjáig kérheti a szf-
ln.élyjogu gyógySZ<Jrtári jogosilt{i,ny engedélye
zését. A gyóg)"szertári jogositv:íJnynak az ere· 
deti engedélyes felpsége ( fuvegye) rés~re való 
engeidélyezése a jelen rendelU alki>lmazásá-
ban a j0gositvány visszoodásával egy tekinteJt 
lllií. esiik." '1 

3. 1§ 
Az eredeti eng:etlélym .gyermekéq,k (á1wá. 

jának) gyógyszrtá~· önálló vezetésé:rj3 képesi 
tett oklevcles gyógyszerész hámstá1isa a 10480 
/1945„ M. E„. szá1mu rende]let 4 .. §-ának ·-· a 
2 ... 370/1946. M. E„ számu l'ffild)cilet 2. §-áva~ 
!megállapított ·-- (3) l>ek@dése alapján csak 
abban az esetber1 kiér!íeti a g-.Yógy:szertár.i j ogo· 
sitvány eng-idiélyezé.sét, ha az eredeti ·en.gedé
lyes gyermekével (á.rvájá,val) kötött háwsság•a 
a 2 .. 370/1946. M .. E .. számu iendekt hntályiba
iJépése napjám ( 1946 évi március hó 19·én) 
már fennállott. 

4 § 
A 10480/1946 M. E. számu r>E1nd1°let 4. §

ának -"· a 2 370/1946. i\IL E. számu roo<l,:let 
2 .. §-ával megállapított -· (7) bekezdése első 
fa máisodiik mondatának helyébe a kö'O:ilkező 
rendelke~2s lép : 

„A jelen § ( 6} bekezdésébilll m2gha.tál'O' 
7...ott rset kLvételével az 1947. éVi máius hó 1. 
napja után a JeJ.en rendeleten alapuló ig;élllyt 
érvényes1te1ri töboo nem lehet. A:-u0kra 1a szi-,.. 
rmélyjogu gyógwszertárakra, amelyekre az ( l) 
--(3) belllezdéfl k alapján igényt nem támasz. 
tottak, a népjóléti m\nis.zA:~r az 1947, évi ju!iu,• 
l:ó 1. ne,pjá~g 01sz,J\gos pá!yázato.t hirdet" 

5. §. 
A jelen rendelet kihfaüeté'Bének n.ap,ián lép 

ha.tályba · 
Budappt, 1947. évi fübruár hó 19. napjá,n. 
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Budapest l'Yógyszertá.rainak állapota 
az ostrom után 

lrta: Zboray Berialan dr. gyógyszerügyi felügyelő"' 

(Beflejező közlemény,) 

A gyógyszertáraik kü1önböz.ő helyiségei és 
felszerelési tMgyrui imrnészEIBlierüJeg nem egy
forma :mértékben szentvedtek károsod"'8t A 
gyógyszertámaik u. n. kiszolgáló- vagy ha ugy 
nevezzük üzlethelyisége (officina) éppen fek
vésénél fogva legtöbbet szenvedett, m~g a töb
bi - .1enclszerint •az ép·itlet belsejében lévő -
helybégek inkább lneglll/enekiil:tek a pus;ztitó 
légnyomástól, Miután az eJöbb említett offici ... 

nában nagyrészt törélmriy s manapság S21i:nte , 
pótolhatatlan felszerelési, :valamlint berendezésf 
tárgyak (üveg-. és porcellán-edények, ablakok)• 
vannak, továbbá, mert e:zekn1~k a tárgyaknak , 
hiánya nagymértékben befolyásolhatjaagyógy_< 
.s·z1e1tár i11lüködését, az offíeiniáikia;t ért vesztesé..:··· 
geket külön (II) sz..) ~wbiázatban foglaltam : 
össz1e 

II. táblázat A ká•t szenvedett gyógyszextári helyiségek (officina) 

~ " 
A helyiség A :Oet endezés Az edényzet 

a kár nagysága ~ .§ 
~~ 
·~~ 
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összesen: 190 61 92 23 14 125 53 12 [03 ·--6- 26-'16 ·-1-s-~-2- 9 

E táblázat adatai s.zeri:nt a ibudanesti 
gyógys:oortárak officinái közül 61 m~radt épen 
92 ablakkárt SZ1enved\;tlt, 23 helyiség nagyobb 
javításra szorul, mfög 14 helyiség használhat&t .. 
l:anná :vált Ez utóbbiak közül, mint már fen. 
tebb is emJ:iitettem, csupán 5 ne:m működik, 
mig. a többiek va,gy uj helyiséglb,e. iköltöztek, 
vagy ha errn fohetőség volt a gyógysoortár 
egyéb, épen maradt helyiségében folytatják a 
gyógys7l€1rak ikiszolgáltatását, A tiáiblázat máso
dik OSZIO']Jában az officinák buforzatára vonat
kozó adatok ibalálhatók Mint ltIJ!~gál!apitható, 
125 gyógyszertlÍ!r berendezése maradt használ. 
h&tó áUapotban, javit.9,sra soorul 53, míg 12 

*Szerző a következők közlését kéri: !A'""cikld 
még térc-yleges szolgála,ta, idej'én, 1945., de,cem
berben készült, az Országos Közegészségügyi 
Intézetben; Miután akkor gyógyszerész-szaklap 
még nem jelent meg, a cikket a „NépeQészség
ügy" 1946. lévi 11. sztímáb<m közölte, s lapunk 
onnan 'Vette dt 

megsiE1mmisültnek tekinthető. A gyógyszerláril' 
edényzetet ért nagymérvű károoodást a táblá
zat harmadiik oszlopa !tünteti tfel E s?Jerint :\' 
káil t szenvedett 87 gyógyszertár közül 26~báil 
kb. 20 1szá2la!éloo's az üv~1ár, 18 esetben a kár 
50 szá'.mlék körül van, sőt 12 e.setiben :meg)<öze- C 
liti a 75 s,;ázaJékot, míg 9 gyógyszertár eseibé
ben a kár s:Ziázszázaléikosnak mondható. Bár az , 
.e:mlitett edényzet mind a gyógyszerek raktáro> 
zása, mind ikisoolgáJrot.9,sa körül igen fontos , 
szerepet játszik, az elpusztult edényzet pótlá; ' 
sárn csak huzamosabb idő eltelltével s ikülfö]dij << 
behozatalának \Jlljegindulásával · I1ehet számitani, · 
miután oTszá.guThk gyárai békében sem tudtálo 
ellátnti a hazai sziiJIBég!etet. A gyógyszertá- . 
raknak azonbij,n rendszerint !több Jí,1fvám.yedénY· ' 
zetük volt a multban, mint amennyfut; & lüvata- e 
los szerek, résZJben a Ilegisürtibben előforduló 
(kurrnns f szerek száma megíkövetelt„ Igy az· 
ii,tmeneti neliézségeJ<i3t a legtöbb gyógyszertált . 
u. 11. átszignálással Ie fogja tudni küzdeni Na~•. 
gyobb baj azonban a,z a körülmény, hogy kJ?, 

~ GYóGYSZERESZ 

Lm·nden második gyógyszertár ablwkkár.t szen
'"i v~ett. A bajon degtöbb helyen áJtmenetll_<i~ se
. · ·":tettek ugyan l"llYV·ezett lemezek fehakJásálv~I! 

gi azonban sötétitésével még csak m:e!~nehez>t1 :z' tél folyamán a legtö~b helyei; '?~k hlanyosa:n, 
fűtött helyiség;ben tvaJo -;xped1c10}, Az :t:lmult 
tél folyamán igy több gy<;>1p;y~zertá•b~:1 fyletl~
nül kellett hagyni az o:ffljcma~ :;:_,,_ebbol k<ilfol~o··· 
lltg az o11t ta1tott anyagok nJa:u1J fagyvwze Y· 
nek voltaik ikitéve.. . • „ 

A III sz. t9,blázat a többi helyisege)<et tu;i
t.eti fel, i!L :a gyógyszerbár~kat a km•oiiiadas 
nagysága szerint csoporibos1tJa,. E sz~r1nt a, 190 

. gyógyszetár •köz~! 123-n'.1'~. megfele:o; a .~abo~a
t'riuma 20 gyogyszertare (10 .. 5 szazalék) J3.-· 
:Ításra ~zo,·ul, 16 helyen ( 8.4 l'<Zíázailék) u,;ey,an 
mewan a ~aboratórium, il? nietm hasznal,Jak, 
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móg a hátralévő 31 gyógy:wert~ir (1? 3 s1!áza
!€k) egyáltalán nem •rendelkemlk e célra SZ?l-. 

áló helyiséggel A labOl'atóriumi fel~er~est fu tően e táblázat s21erÍIIlt a gyógysl'Jertarak 
m=jdnem fele: 92 (48.4 százalék) károsodást, 
szenv'edett a felszerelési tárgyakban s ez fölei/J 
azokban a gyógysrertá;-ak?an, volt 1i;agy,_ a:r:ie· 
Iyeket tulajdonosuk a.kiair. onkent, .akar kenysre„ 
ritő körülmények folytán mag:i-rahagyQltt;, ~ 

. károsodásnak . kierilletenkiént valo . megoszlasat 
Vizsgálva, azt találjuk, hogy itt ;s a fent~bb 
már emilite:tlt ostromlott és bombazott kerül~
teik vezetnek. Legkledvezőbb a he1Y1ez~t a .. J?.
zsefvárosban, ahol a 24 gyógyszer.~r ~oz~ 
mindössjje 3 (12.5 száizaMk) IaJ:omtor:u:m1 fele. 
szerelése szrenvedett nagyobb karOSOOást . 

JU táblázat A többi. kárt szenvedett helyiség,. 

La•boratot 1um Materall• 
h e 1 y i s é g felszierelés helyiséu edényzet 

;Sí 
'~ 
~ 
I. 
II 

III. 
IV. 
v .. 

VI. 
VII. 

VIIL 
IX 
X'., 

Xl 
XIL 

XIII. 
XIV. 

.J!i ~ 
~ ·~ "' m rJJ "$ 

ÍZ {l" 
"" ~ i;'.r ~ „ s 

4 3 
11 5 
11 5 
9 5 

2,1 12 
23 12 
27 18 
24 22 
14 9 
10 8 
10 5 
8 4 
7 6 

11 9 

össz. 190 123 

"~ 

3 
3 

5 
2 
1 
4 
3 

1 
1 5 
4 5 
3 4 
2 9 
5 9 
5 11 

4 
6 
6 
5 

14 

'° ~ 
~j]]J!.~ 
't' ·o: 2 ~ i ,,8 s .~~ ~ ~ 

2 1 1 
8 1 2 

10 1 
5 2 2 

16 4 l 
12 20 2 
16 22 3 

2213 202 

1 
2 
2 

3 2 9 5 9 5 
2 6 4 9 

31146 72 
3 1 2 6 5 3 

1 5 2 7 
1 1 8 3. l1 

1 
1 

~ 
~ s 
% 
7 
8 
5 

i6 
%1 
22 
21 

9 
9 
7 
5 
7 

l1 
-~'----~~~ 

20 16 -31· 98 92 151 19 8 12 150 37 

' 

p i D e ~ 

helyiség edényzet 

~ i ]=.2$. ~ 
~ ll~ fa··~ 

!aJ 

} 
1 3 
1 9 
5 3 
5 3 

12 6 
12 1 6 
14 11 
18 

G 4 
4 2 
4 2 

,1 4 
3 2 
6 1 

92 27 

3 
1 
1 

2 
2 
2 
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1 
3 
1 
3 
4 
2 
3 
3 
3 
4 
1 

1 
1 
6 
5 

12 
14 
23 
19 

6 
5 
6 
2 
5 

2 7 

30 112 

3 
10 
5 

" 9 
9 
4 
5 
s 
5 
4 
6 
2 
4 
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Még örvendete'i!ebb kép a szerkamrák (e m~~ 
teriális) állapotát illető1'eg, A 190 gyógyszert:tr 
kövül 151 megfelelő helyiséggel rendelke~ , 
j:avitásra 19 (10 százalék) szorul, 8 ( 4 2 szaza. 
lék) olyan gyógyszertár van a fővárosban, 

amelv a materiáilis kamráját nem hasl?lnálj:a, 
12 hely;en ( 6 3 százalék) pedi1g, nem renilel'lllE1Z· 
nelli: Hy<en cAfra sro~gáló helyiséggel. Ugy :ez 
utóbbiak, imint a Iabor:artóriu:ma;ial ne:m. liend!E;!· 
kező, fentebb már említett gyogysl?!ertarak ko 

·--"·--····-----------

1-KillmeiUer f rifie~ míf ai -gyógyárunagykereskedé.•~ 
.------~-

Ismét a békebeli felkészíiltségéue,l ?11 
b, ueoői rendelke!tesere 

Távirati dm: Pharmachemia iluclopast 

DllllJHI, Y., Sr. K1tlllla1Jt11-1. 11 
Te Le f un: 121-llli&, 121-1115 



zött vannak azok a részben elpusz.tul:t.. irészberu 
kilako1tatotit gyógys71elrtárak is, melY!ek a kár'o
sodás után vagy nem tudtak megfelelő szárnu 
és nagyságu helyiséget sze11ezni, 'V'aigy e2Jek ibe
r€1lldwése felülmulta a károsodott tula;jdonm 
anyagi erejét Uj poroe11'í,n- iés üvegnemü be
szerzése a háiborns viszonyok közepette már 
évek óta nehéz volt, most :µediig iegyen1esen Je __ 
hetetlenné vál,t. A szerurnmra oo"nyzetének ál
lapota természetszerüleg a heyiség állapotához 
Igazódik. A m~felelö helylli;égekben az: ·edény
zet is n1'egfelelő, 37 1ese1lbeTu ,_ mikor a heyi. 
ség is használhatatlan vagy egyálitalában meg 
sincs - az edényzElt ~s hiiányos, ill. hlányzilk 

eleg,endő Ezek ;szem elő:tt 
dtálkozhatu11k azo.n.„ 11ogy, a 190 fővárosi_ gy.ógy~: 
szer:tár közül csak 92-llE!k ( 48.4 \Százalék) vatr 
megfü!elő pincéj1e, mig 68 (35 7 száZ'1lék} eset.. e 
ben a p'Í11c.e i1em U1asz1;áJl1ató és 30 (15„7 szá„-< 
zalék) _gyó.gyszertáJ11oz pil1::e :egyáltalában nen1-
ta;rtozik Tö!bb g~yógyszertártiál lé_goJ1tal:n1i óVó~
hely készit:ése céljából \"ették e.! a pincét, amit< 
most már vissZR ]el'l€t11e ig-ény-elni a fennálló · 
tö1 vé11yes re11del~r:ezés'~ikr,e v,aló hivat~-0:cá:ssál,' 
:hiszen I1üvös raktározó }1)e].yiségre (a pasztőri. -
z.ált kéBzitm.ényEik, savak, robbanó folyadékok 
stb„ s:z·aksz,e1ü tároil:t1.sár2".) 111égis csak_ sz1üks1ég _ 
van a g'""_yógyszertárban. Fe1'ssleg:esrte1k: ta1rtonr-·
azonban, hogy a régiekhez hasonlóan, óvóhely
n<l'k is beillő na.gy helyiséget r;endezzünk be ujc 
bó.l, amely nehecc;en rendhentartható örökös , 
1011Ut§r, Inká,bb legJl:en~egy kicsiny, de rendles . 
és iőleg jó] megközelith€itő és megfelelő v.ilágL 
tásu pjncel1·elyiség-ü.nk. 

Néhány szóval meg kell emlékeznem a 
gyógyszertár ötödik helyiségér&I, a padlásról 
is,, M:ég emlékezetes, hogy néhány évvel e2'előtt 
a padlások általános ]:égoltalmi szempontból 
fontos lorrntalanitáJsa aJllmlmföól :a gyó,gyszer
tárak növényi rnktára (helfuák, drógok) is le- . 
km ült a padlástér bői Ezek az anyagok, bár 

A táblá;mt utolsó oswópában a gyógyszer
tárak pincéjének hely2Jetét ~gyekeztem ismer 
tetni Előre ikeil hocsáfanom, hogy a pince kér
dése már a hábornt m~gelőzően is- a mostoha
gyermek szerepét játszDtta nefficgak a főváro-, 
ú, hanem a vidfl;:i gyógy:szertárakban is. Ahogy 
a:z €1.s.ő világl1ábo1 u után fe1virágzortt gyógy
árul~er,eskedelem nrugy kinála~a fo!ytá,n a 
gyógysz,el'tárak mindjobban leszoktak arról, 
hogy nagyobb mennyiségeket vásárol,iana:k, ile
csökkent a gyógyszetrek rnkbározására szti'ksé
ges helyiségiek j:elentőseye ;is, .MinthOíl'Y pedig• 
•egyre kevesebb gyógyszertár állitotta 1slő hále•i
lag az n n,, gale11ikus készrit1111ények1elt, kide-rült, 
hogy ~ pinc€r e is aMg van már szüiks'ég'. Az 
egyre suly_gsbrndó hábm us 1anyaghiány követ
keztél:ien később o~áJg fajult a db'Dog, _ s jó
részt ma is ott tart ,_ hogy a beszerzel t vagy 
kiutalt anya:gok l!lllennyiségie oly ke\nés, hogy 
ra:ktáTOzásá.m az offcinai edény~t bőségesen 
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m,a11Japs,á1g ezek is cs1a:k Jdsel:Jb n1e11nyiségben 
v:annai}r rakt,áro11, n1iegfelelő ,,s:z,§.raz és nedves
ségtől ment!es helyirilég hijj1á1n a mateeialrrisban, 
rnásho1 a laiboratórinmban 11,yiertcl<: elhelyezést. 
A herb·ák ra.l::táro.zása nngy terjedel,mük: n1ia!tt 
nem fg",·Sze1 ü felad:at s n1iután a materiális .fi& 
ó·k.i aiba legtöbb hel:<."en nem fürnek be, ugyszóJ_ 
ván lÓ!vé:tel né'kül az áílványok vagy a szekré
nyek tcteién pap'1rnacskókban taJáJhetók En
nek következménye azután az, hogy a he11bák 
könnyen porosodnak illatukat 1'esztik, stb Te
kintve, hogy a há;borus káro:;iodások le~töhb 
e~etben a M:zak tetőzetén találhatók, mlég ak
kor is, ha az épületet egyéb kár nem érte, eJ 
gyógysze1~M.r i padlások heJyreáJ.11tása a közel:: 
jövőben nem is l'emélbető Adldi:gi 'Ls, kirv:áloo,tosc, 
hogy a dr ógclkat szár a:z,, jól ~zellőztethetö he
lyen, nedveségtől óva, dobozoll-Oban vagy ládák
ban tartsuk cl. 

1 
1 

úúreiélff.éff.~ek kö.züt 
krice6teaf$u.f. kaf?M.a.Mk 

('1-r:iu&.t é~ ~éf$ret&-ci r..~()vnaitr>eá.r6.aff,: 

Syrup. FAGIFOR 
Arsofag dragé" 
Arsofag e, ferro dragée 
Arsofag e„ ferrnchinino 
Citargan pulv,, és tabletta 
Citolax tablel!a 
Hiperacin drogée 
Maurocit 
Mono zsabóvsxer 
Robocaldr> dne e! 
To,nocardil dragée 

e orsen. 

ősszefoglaláE, A budapesti gyógysz;eJ1tiá1ralli: 
az elmult ostrom alatt hazai viszonyl&tban pél'
dátlan károso'dást é'S ve1sz·teséget sz, nvedte]{ 
helyiségekben és a felszerelésekben egyaránt. 
111üködésüket azoEban j ór é11zt még az o•strom 
alatt is folytatláJ{, utána pedig n helyreállitá1st 
azonnal megkezdték, ugyhogy néhány megrsem
misUlt ldvételéViel az cst1on1 é\réTIJe1k utolsó ne
gyedében a gyógyszertámk már 96-98 s?Já1za• 
lékb>tn n1üködésképesek voltak A károsad!ás 
legnagyobb mértékben az officinákat sujtotta, 
ahol az edényzet és az Ol!blaikok, kiralkatok pusz
tulása a leg;szám.Dttevőbh Kivánato•s volna a 
gyógyszie-rtáJrakat intézményesen ellátni ablak
üveggel A laborató1iumok felszere1ése sok he
Ilyen szintén veszendőbe ment; a hilányok pótlá
sára több é\íes tü1 elmi idő engedéJy,ezését ja
vasolom A materiális kamrák állapota, nagy
i észt kielégitö; ug1' ezek, mint a pincék rend'

_ bellozatala rövidebb idő alatt remélhető, 

,A GYóGYS'ZER~Z 
--~,="'<· 

Mosolygó gyógysze:rés:l!l JI 
-~=·="""'-""""""""'""' 
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E ik napilapban olvasott vetköztet~ési hitrel ka'P-
gy 'bb' 'I . e csolatban jutof.il ieszembe ala 1 e ineny n1 

T"bb mint ltiz 'esztendeje tö:i:tént„ Virágzó ;:nújus 
1t. ~1 ..,; ~mennJ.h·e a pesti aszfalton. virágzik it,, m:.Í· 

· ''0~ . ... I· · , „ '-ávéhá~ak elé n1iir régen ln1a1:_ 
J·us Teny zz, .cg~ ... r.:. "' t • 1 

, . ..,d b"vucok'-al ·o·vezett ke:i:ti székeke," ·asz·ua o .. ták a z-01 '"""'" " n 
kat 

Egy napsütéses vasárnap d·é!efőtt mag@ni is letele: 

dt , az eg"'- ik kávéház elé. lgyekezte1u }ó, !i:özponti 
pe em ' ·~ · l • zürk"" f k , s.. helyet választani, hogy vadonatu1 ga runos .., 
.~ t·~e :met minél többen 1negcsodálhassák Csak iugy 
:1 o:~t a keblem ja büszkeségtól" ha <egy ~egy csino3 
l~;y szeme végigsikl'ott rajtam„ Hiába, u1égiscsalt ruha 

teszi az embert. 
Éppen néhány ismerős felé hajlongta1n, c~ak ,ugy 

• 1• bb b "n enyhe \szutast ierez-iiltiknben, mikor ia JO com 0111:.... , .. 
lcr1 Akaratlanul is odakaptam kez~mel. es me~dob-. 
h"l~\'8 kellett tapasztalnom, hogy nadrágon1 ~. "'5Zekke,~: 
- „ , , olyan intbn l\apcsolatba ke;:ul~, hogs egy szog teven ~ 

1
„ 

1 
b" 

0 n~iuden kiszabaditási ldsérlete1n hiábava ona t iz ~ 

uyult 

-· Föu-r l r- 1szótt.a1n, hogy segits.fgül hivjam a. pin_ 
Cétt., de ő c~al{ szen1ével intett, hogy hall~tt-a, elxohant 
és egy ujabb teli korsót. ftett az -Orrom ele "l 

N \j,' Ha már hozta de most ne1n erro 
··.:A, 0 0

10'gtaiu 111~g a karjáti hogy l\Özelebb ha.jo!
van µv• ·- ' l" " 
jon ·- henem ez 'a ruha n1ost van .~ajta.m, ~ ~sz~r 

Igazán csinos - szakitott kozbe bok,1aval 

Igen„ de a nadrágoa1 be~eakadt a sz-ékbe és most 

ne.m tudoin !kisza.baditani, . 
- Szó néHüU elrohant és néhány perc mulva n1eg,J~

lent a fizetőVel Annak ~s ehn•esélt.en1 'szo;mo1u hage_ 
diámat. ~fost rnG.r ketten ~oni:itak el ~~o~lanul, ho~,Y 
néhány pe:i:c n11llva egy mosolygo arcu, kover ':rra~ ~I
• k, . za IA főnöl{ urnak 1s elöadtan1 a tenyallast, 
jf'JlC VISS " . ">:. ~ k' 
h 'f'zve hog:t nem szeretném őket· az esetleges ar

nzza u'. ·h ~· al\most 
(.r,ritéssel iuolesztáhli, azonban ra tu a irrnegtscs 
, an rajtam először 

1 Monáui 00~01 éi ~11iráru1yír rl. 
Pécs, Jpsr-1.1!.ca 4. szám. 

Ajánlja elismerten legjobb !dvitelli 

""oscal" kenöcs doboz 1 ..... . 
Moscat" ken6cs tégelye!., „ 

valamint az összes e!n'éb gyógyszerész~tl ,I, 

doboz, papiré.ru és nyomtatványait.. 

OYORS as PONTO; SZÁLL! T ÁS 1 

111ei!!'t;den fi~é~fl-,rt,z,~t&.~f':.ak. kde.ke, 

h®gy " gyógyszertár 11iv.?icípei~ 
megfeie!ő LEGJOBB M!NOSEGU 
b<>bcépoló k4szi!mé11y1 adjon 
az anya k:nébe„ 

v SI l 
a legmodemabb pharmaco!ogiai 
kuialós<>k alapján készültek 
Bőro•on.;s !ipoidQkoi tartalmaz
nak és ~ bór anyag::seréjét és 
vizt@&-tofm@i· cptinHinsan befo„ 
lyásoljók. 

Gyárlja és forga!on,bahcua : 

·~· Hozzanak :ld egy Hszta lepedőt! -- adta ld a 
vezényszót a főnök 

A vendégeknek tnár \az is s;io;emet szurt, hogy a 
pincér a fizetőve\ és a tulajdonossal együtt, jöt;~ ::iss.~a 
hozzám, bizanyára azt 'hi±ték, bog~: a fi.zete~ (korai ta_ 
inadt 1J.léini kis nézeteltérés, má:r ald{O!' is minden S:!:em 
reánk _.tapadt, de ei~]i ezutáP. li:övetkezett, arra 1núr a 
járól{elők is megálltak 

A tulajdonos t!tasitásá1a a pi~ér de.rekam kör~ 
t.eke1te a kibontott Fepedő egyik oldalát. ugy, hogy also 
testeniet egé,szen befödte a lepedő. Azután engem uta. 
~ütott, hogy a lepedő alatt szépen gomb~lj~m le a ~ad· 

• t. iJl'"kor e·, 't." 11,egtö1tént a p1ncerrel n1cgfo~ ragoma , .1.1 ~ '" - ~· ' • , 
gabia a n3.drágon1at Jent a cipö:unél és ~ szat·at, ahol 
~ szél\hez tapadt, 5 pedig la fizetö\el :egy~tt ~.ngem. ra.-

adott meg„ ő fogott a hónon1 alatt, a f1zet.o pedig . .a 
~erekamnál igazgatta a lepedöt, ~ogy l? ne bomolJon 
és szép óvatosan kieineltek a nadrago1nbol. 

Ekkorra ter1nészetese'n n~á1· '.a tu1oldalról .is oda. 
·ült. a nép, és hihett>tlen derültség köze~ette vittek. be 

g} ·''lben tulaj ÍJ!" ;a_ fizető A gazdatlanuJ 1uaradt 
cngern IO a „ . 'k 1 •• t de 
. d 'gból per.,,ze egy kettore kiszedte a -szoge • ,1a ra ~ L •• • 't t, li 
azért én már nem me.tt.em csal\ az udvaron a avoz1. 

A közönség 'n1ég alíkor is harsány hahotával tár .. 
gyalta az esete1net, aminf"k igazi okát persze sen.li:i. sem 
tudta. Sokért nen1 gdtan1 ,.olna, pa n::ghal:haton1, h?~~ 
vajjon mivel magya-:.ázták 1Inaguk elott, nogy, mie~1~ 
kellett. enge1n ~i.'peGőb~ csavarva .ldhuzni a nadrago1nbo, 

FAJANRó 
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A Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szak-< 
·szervezetének alapszabályai ·· 

(Folytatás,) 

7 .. § A 'rendes tagokrat a belépési nyilatko
zat alapján a iközponti ve2letőség veszi fül.. A 
központi ve„etőség a S2laikszervezet helyiség:; 
hen megfelelo helyen a Jelentkezők nevét, \SZÜ
ietési évét és helyét, lakoimét, cégét felltünrtető 
acdatolmt 30 napon áit meg:hirdetni tartozilik, 
amely idő alatt minden ltaJgnaik jo'gában áll l§sz
:revételeit irásban :a· kö"Ponti vezetőségnek be 
jelenteni. Amennyiöen a meghhdeltésre meg 
f,Jlapi,tott 30 nap eltelte után ujabb 30 napon 
l:Jelül a jelent1kezőt a központi Vlezsltőség eluht
sitásár ól llffill ér tesi ti, ugy a tag végleg fel. 
Vettnek tekintendő A köZ1JJ001ti vezeltőség el
uta.•itó határaz·ait:á,t indokolni nem köteies. 

A köm:y'ékíen rvagy a védéken, ahol helyi
csoport, vagy befizeWhely van, a fel'1étE,lt a 
vezeltőség es2lközli az előző szakas„ban ismerte
tett módon, 

8. §, A tagokoolk kötelességük a közgyül\§s 
\lagy ennek felhatalmazása alapján :a közpo11ti 
vezefőség áltaI megállapitott tagdijaikat, beira
tási dijat ils eset1eg egyéb járulékokait megfi
zetni, aJZ alapszabályok és a SzaJkszerivezet kli
tön:fléle szerveinek a1'apsza:bályezerü 1'endefürnzé
geit batairtani. 

A rtll!!!'sági dijak m1ndenrkor haivonta és előre 
fi:?Jetiendők 

A Szakszervezet m\nden ,egyes sinrive ha
tásköl'e keretében :Köteles gCYndoskodni' arról, 
hogy a tagok az eg:Y'es; az: alapsza:bályokban 
biztositott jogaikat akadáilytalantrl gyakorolhas. 
sák A tagok a Szaks:?Jervez~t intézményeit az 
alapszabályo:K, a kö'.l1gyülési hatálmzatoik, vala
mint ügyrendekhen megállapfutott feltételek 
me!liett hasznátjáik és 'él~ezi:k. A közgyülés1°ik! 
által rendsz:eriesitett segiélyeket a központi '1€
:?JeMség .. által rni-gállapitott s,za!Jlí,tyzatoikban 
meghatározott mérvben és feltételek mellett 
igénybev1e1nni jogosultak, de a segét:i~·,krn pere
sithető jO'gigényük nincsen, 

Bármfflyen segélyre csak az a tag tanthat 

igényt, aki legalább egy év ó,ta tagja a SZet'\Jo. 
zeú:nek és fagdi:ifizeilési köte1ezettségének a sé. . 
gély igénylésének i~dőpontj áig pontos idől:!,'ill 
eleget tett. 1 · 
. - Háronrhll!vi há,tralék esetén a segélyezé.sli 
Jog anfomatikusan és külön értesítés nélkül 
megszünik Ha a2lollJba:n a tag hátralékát, ren
ct,zi, ngy segélyezési jogai csak annyi hólllap 
elteltével élednek :fel, mlnt ah:á:ny havi ta,,,o<dl
jat nem r1errtdes időben fizetett bio. A hátralié
kű's tagdijfizetés következményei alól ·való 
mentesitéslje méltányos e;seteiklben a központi 
v;ezetőség á,ltal kiküldött bizotság il!elbékes„ · 

A _hátiramaradbttak segélyér1e ,j,g a jogosult 
cmk abban az esE>tben tarthat igényt, ha ll!z el
hunyt tagsági dijait pontooan lj~firotte és 'hát.. 
ralékos tagdijfiizetése miatt sf\gélyezés:i j9gai 
meg nem szüntek 1 

9.. §.. Azok a tagok, ak:iik legalább egy év 
óta tagjai a Szakszervezetn1·k és tag1dijjal hát
r·alékban nincsenek, válaszfüatók, bármilyetn 
tisztségre azonblll1l csak olyan ta1rok választha
tók meg, akik legalább, két év óta tagjai a 
Szakszerveze.tm k. Az időrbeli korláfo:zás: a vá
lasztójog gyakcrrlásáa1ál és a válaszbhatóságrnáJJ · 
elesik olyan ujonnan alakult helyicsoporbnál, 
befiz1etőhelyeknél, smkos>ztályoknál vagy szak. 
csopr1toknál, ll!melyek tuJnyomóriészbicn uj ta
gokból állnak 

A pártoló tagoknak sem cselekvő, sem · 
szen'1edő vála:swjoguk nincs. Tagsági járulé
kaikkal megs>Je11ZJ_§tt a1nyagi jogaik awnJba111 
fennállnak. 

10 § A tagság megszünilk: halál, kilépés, 
törlés és )dzá,rás utján A itag bármikor kilép. 
het, de a kilépést irásba,n tartozik beieléi1ten~. 
Tagdljfizetési kötelezettsége a kilépés napjával 
rngiszünik, dh egyben a klilépés napjától kezd\)_, 
dően ll1egiszünik a Szakstzervezetnek lis mLnden 
anyagi termésrebü kötele:?<ettsége a kilépett, 
taggal szemben. 
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VAJ NA ÉS TARSA 
gyógyárunagykereskedé~ 

lud1p1s1. v •• Wekerle Sinilcr~u. 11. -----
Tel.: 125 974 

Gumi«rak - Kötszerek 
Be te !I. á p a;t ás i e i k k e k 

Gyógynövény osztály 
Donna gumi ár11k 

.. ·. Azok a tagok; kik hárornihiaivi tagdijjal hát
ralékbs,rn va.n·rt·a.1{, tagsági~ jo.?,a!kat nen1 gy_a~?-· 
ralhatják. A l~özpo~ti vkez~t?s,e?;1 ~„tl.1at11~8;;1t' 'nJya
ru1ékk!a1 l1átralekos L-ag'<Y ;a.~ t:OIO~rJ.Jt:: l, ,·~e; a ·· 
r st érdemlő 1 setekbien a kozpont1 ve,,;etos'eg ha-
1;.dékot adhat a hátr·al1ék .n:egfizetés·ér·e. Tö1f ~ 

- előtt a hátralékos tagot , 1I'a1sban fel kell szol•1-
- tani a háti aték rendeZés<:re . , . . „ 
. A központi veZj tőseg kizarhatJa_ idole:~e: 
sen _vagy \rég1eges:ern !BJZt a ta70~, ala t~gs ... a~·~ 

llrotelenettséget sulyosm1 rni,~gser ti, a sz.a;::s:e, -· 
e~ t üo-vri:tsnetét .akadályozza, magatartawval 

v " ,;;, " 'Jt ti tal.!ok soráiban való rrTieg:m.ar auasra_, me a }lll-
~a.li: .bizonyul, vamy közönséges büncseteki;]eny 
miatt jogerősen elitélték 1 

A~ennyiben a kizárási eliái1á,s alá knülő 

Mai irányárak : 
Kötelezetlség nélkül,. 

Steril vatta 
10 

IRO 
Ster. vafla cellophánb<> 
Nem ster,. 1 va!ta 

1947.. január hÓ. 

50/o cassaskentó 
utllnvét!el 

21i 60 100 gr 
1,90 3 .. - 4,30 
10'/o·· al drágább 

- 70 120 l.70 5!,,80 
Papirvatta 

1.10 lllO 

Valódi Amerikai vattát szá!
litok 50, 100, 250 9r0 0S C:SOm 

magokban a legolcsóbb . , 
napi lll!ron. 

Steril gaza 
l/i 112 1 mt. 
170 2W-!l,- --

Steril pólya szegeit 
6/li 6 G ó/8 6/10 

1.80 2 ·- 2,40 2 80 
Mu!lpólya, nem steril 

110 1 20 1.60 2 -
Papirpólya 

-66 '--67 - 78 
Biliroth batiszt 

1/8 14 1/2 ~ 
-"s„so T~lt-· -21.-~ 

G 0. fecsk. egyi. 2. 70 A fecsk~11óók egyenk 

K. g„ 11 4:. 50 dobozba csomagolva 

Szemcseppentő „ .ss· 
Szopó, lu!li napi áron 
Körtefecskendő 

ó G 7 
10.-- -·íoso ___ 12w 

Presservativ 1 drb. Oila - '6 fill 
Sérvkötő 1 drb 32, -

kövesdi Sándor 
vaua, kötszer, !lUmiaml!, iletegápolási cilillek 
Buda11est, v., Baicsv·Zsmnszkv·út 22. 

Telefon : 125-946 
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Felhivás az előfizetó'khöz! Igen sokan ugy a sz~k·· 
s·zei vezeti ragok, ini.nt: a g~;ógyszextáirak n1agy hátralék~ 
ban \-annak az előfizetésekn-éh. Nreh!ogy később ne'künk 
tegyenek szemrelill.ny;áist, ha felesleges ik:ölts.é~~egter ~;;-· 
lés-sel' érvényesiitjük kfóveteléseinket, nrra kérJük az elo. 
fiz€1t-ést eddig még be ne111 küldő kartár,S{IJ'ka.t, ~o~ -~z 
1 4,02 száruu postatakar:&k_p.énztári befire-::ési sza111lar,i:;:: 
ra tarí.oz;ásul~at fiz-essék be . 

lsnl'eteUeli kérjük ia tSzaksz.e:rvezeti tagokat, hogy a 
havi tagj-árulék~t (1 forinrt), ne a ldadóhi\'atalUillk:hoz, 
hanem a gyógyszerész sUtlrosztály cimére VI, Eötv ös*.u 
25/::i., a 32.917 s:zán1u c,se:kkszámláaa fizessék 00. 

tag az ajám.lott le'1élben való idézésre nem je. 
tenik meg, s elmaradását 1'J~ogooh~t? okk~l 
nem menti M ugy a központi vezetőse,g a >n. 
IZ'árás kérdésében .a tag távo!Jétében dönth~t 
Ha a taig a má•sodbbeni idézésr1 ~ sem .ieJ_enrk 
meg, ugy a központi vaz1e;=őséi;; ;mir~den ~!tomi: 
mények között jogosnlt tavollet1'.ben ha.ca;rozm 
a kizáir ás kér déseoen, A iközponti vezetosegnek 
a kizárá!s ügyréb'n hozott határozata ellen a;n
n~li: kézhiezvéterétő1 számitott 15 nap alatt b"t. · 
tokon kivüli fellebbezésnek Vlli1l helye a le?ko
zelebbi rp1<les közgyüléslrez A közgyülés :aI~at 
kiküldött fellebbezési bizottsáig ülésére_ a ktzart 
tao-ot ajánlott le1vélbe11 megi 1'el! hrvm, s a br. 
z.ottság dőút véd1clmét személyesen vagy_ i;tre~
•bizo.tt utján is előadhatja.. A fel!ebbezesr br. 
zottság jelenitése alapján a kö~gyütés két __ a }a,; 
v.aslat mellett és két a javaslat ellr:m. torteno 
felszólalás meghallgatása után egyszer~- sz~., 
többséggel dönt A kizáiut ta~ lbefi~,ete~t -1arule· 
Imit, viss,za "< :m köcvetelhetfü éS be.fü>J~bese1 ~kJJp. 
ján kizáJrása után ,semmiféle anyagi termesze
tü követelést nem támaszthat a Szaksver•ve-
zettel sz1ornberrt, 1 

V, A szakszervez.et ~intéző szervei 
A) A közgyülés. 

lL §, A közgyülés a cselekvőképes tagok 
összesBégén1,k képviselew 'é~ a, szakszeI'1·ezet 
egyetemes legfőbb seierve. Ketfefe lehet: y-,,,n. 
des és rendkivüli , . 

12.. §. A közgyülést alkotj ~k a ':'.a~as~cott 
küldöttek hival1allból a központi v;ezetoseg es a 
felügyelő' bizottság.. A Szakszerv~et alkalma
zortt titkárai, ha egyébként nem '1alaszto~t kul 
döttek, tanácskozási jog~ ugyane;sak _hr~'.ata:1-
tagjai a közgyülésnek, A közgyüles küldottert 
a Szakszervezet tagjai a fővárosban vagy a 
nagydbb vidéki és környéki ;cároskban szakos~ 
tályonként, htí'.yicsoportokkent ya,gy -~'efi~to 
helyekként szótöbbséggel ugy valaszt1ak . meg, 
hogy a kötgyüiés<en a l'!zakszerve"'.°t mmde~ 
200 tagjáJra /ogy küldött Jusson, K1sebb helyi 
csoportok és befizetőhelyek, melye]{ a'.l{)n;ban 
~,galább 50 taggal rendelke21nek, a kozgyu~es,;1) 
egy küldöttel képvfaellretik magu.J:-~t., V1dt)K1 

csoportok költségkimélés szempontJaJbol a koz
gyülésoo őket megillető szava:&atokat ugy gya-
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ko10llmtják, hogy egy küldöttet írásban fJha. 
talmazha.L,ak több ;,;zavaza•t leadására .is. Az 
egy küldött által leadható szavazatok száma 
LJ.,{jQ:i'l'ban az ötöt n1en1 l1aladl1atj_a n1eg, 

l3. §. A közgyülés küldötteinek megbízatá
sa két év, leg~Jljebb azonban hárora év tarta
mára szól. 

Et _központi vezetőség tart0z1k a r,endres köz-
gy1Uést eZJen idő .lejártával össze11ivnL ' 

A közg·yülBs össZiehivásá,ra köte_~--s a köz·· 
ponti vezetőség ab·ba11 a.z Hsetb611 i1s~ 11a a taM 
go-le eg~rötöd1 észe i)r·ásban kéri ·ezt, vagy ha a 
fe!üg}l-•lőbizottság szótöbbségg1el való hatáw 
zat utj8J1 kivánja :a köz.g_yülés ·ös.gz,cliivásii,l:, 
:mer:t a s11ját hatásk0rébe11 olyan suJyos vissz•~ 
élést tap,as·ztalt, 1ne-ly·et' ai központi veZie,tőség 
felhivás ·Bll!enérr~ rsem ül·vo.solt, vag~/ az orvo3'~ 
lást a folügyeJő!bizottság kieiégi.tőnek nem ta 
lálta.. , 

A közgyülés napját és tárgysoroz,atát leg 
alább három héttel a kitüzöt1t határidő előtt a 
Szaks71~1,vezet hivatalos lapjában vagy más al
kalma.s módon kell közz.étenni 

14 .. §. A közgyülés hatáskön~be tartozik: 
a) saját ügyrendjének megalkotá:sa, ibizoLt

ságok kiküldlés•e; 
b) a tagdíjak és a <tagak által fizetendő 

egyéb já1rnlékok (b'eiratási d\j, tagsági iga
zclvány vagy tags1á,gi könyv ár a stb. ) , ugys,ztln .. 
tén a tagokat mrgillető segélyek és egyéb 
anyagi szolgáltatások összegének és feltételei~ 
nek megjáHaplil1:ás:a. A ~cözgyülési é~ !B;orán e 
tárgyban netán szükségessé váló intézkedé112k 
vagy módoilitások jogáJ1; a közgyüléf; a kö74'Q!1tV 
vet.et,frségr e rnházha tj a. 

(Folytatjuk) 

hekéek c..iin&.lju.k e2'.t a ta1t4t, 

Ha r;;zt akarjatok, hogy „A GYóGYSZERÍ!JSZ" 
swciális és tudonui.nyps sikon 1ninél széle
seob tivlatot nyisson meg ielőttetek, - áll
jatok mellénk.. Segitse,tek nekünk.. Oröm' 
mel .tapWJzfaljulc, /wgy a szakma egyre 
szélesebb rétege kapc.soló<U,k bele mun. 
ldnkba A szellemi?'. 1nellénkállás azonban , 
csak ugy lcarnafoztatlmtó, ha. senki sem fe---. 
ledkezilc meg előfizetési kötelezettséghől. 
A lap rnnnkaiársciinak példátiaei áldozat
v(>/ialásci me,llett is hatalmcis anyagi ntcit 
ke!l felgöngyöliteniink minden egyes lap 
·rn.egjdenéséig. Ez \csak ugy sí.kerülhet, ha 
mindenki részt VQSZ a nehézségek l.eküzdé· 
sében. 

Ne vcír.ia senki a c8ekklapokat, mert 1402-
es a csekkszámunk és ennyi :elegendő az 
előfizetési dij késedelemnélkiili beküldésére. 
Aki „A' Gyógyszerész"-11e előfizet, a.z a, d,ol' 
gozó gyógyszerészekkel vállal közösséget, 
Alci, ,pl.' Gyógyszerész"-re !előfizet, az a 
szakma febemel'kedésének tiszta iigyét szol
gálja KIAD6HIVATAL, 

Vasárnapi krónika Os:alk a leg:kiválió!bb irók lJ:1:-0nd.. 
ják el a rádióban. A negyvenes' léivek: közepéig ez a mü-
faj is elfajult, ez is a totális m1Steiy te1jesz!1ését szol
giá:1ta A f€11G:zahaduláis óta azontban 1e·z a müf:aj isi tfel~ 
sz11hadult Annál J1Jagyobb 1ö1öm száim,un1l{i] a hogy febr. 
16-áin délutáll öikény ]stv~á:TIJ lriartársunk ''asárrnapi kl"Ó-

~~'2ll~fí@8~~®B.~~~~X~X~®~ 
® • 
® 

191J?-e~ 
11.a,,,tti.~a.'' 

le a. >ninden 6eefnr-ol'ft&de 4ka.g,~óttó kt1.h'lu a f'l-al"'ir;
ti,i~~ miatt ~c.k. /(o.aeó.toet .rseí.e;iC.an /dehk.etett meq.. 

lt.é.r:j ük ka.r:ttf:caeú-s./.u~t, 4~,„ a. ee~~,ÍÍ.g:ef,.f,.eft. 
. .{de.nt.ték. &.e : ki ~r;t i~ a ~rp~úeek 

&~so? 

WÓfff8'~e:és-rzek ~tt-t&~(.i. 
(1Jrd%t.f?-eit, X., C8G1t~d-uf,,,ca, 1f/..) 

@ 

L~~d~~~gut··· 

';,:·--:··-'J&t hallhattuk a vasá1napról és a ilapü;ajtó két_ 
'>~'~'"· beállitotJs.9,gáró!l· A111Ü n1ondort,.,és <1hog~ a1; el
~.fél;drta, az még a 1€gn2'gJObb i1.·Ól{ S'0·~·~~an i-s Ul: e:de.-

tu ~e'm" n>u„vészi iés minde:r:ekfolott emTiler1 volt 
'kí'S et:>.r' ' - - - ' ' Á .ÍeL"1ziahaduJás óta keí';és haso.nló emelk_~~e~~ .szeilen1Rl 

'. napi ik1-ónikát fra1llo·:tun1~ a inagyar Lad1oban. 
vasar (sz.) 

Gyakoin(.)ktartási e~1g,:;délye1r A_ i.rallás- É;e, ~-Ozok--ro~. 
·~·· i n1iniszte1 1a 1116pjóliéti m;:irniszterrel egyetent;-l'e a.z 

ta,ugy • • -'" • , 32 9·oo;<in4o V - cryetemi gyógyszerészl<epzesrvw _ svo:;o _, ·· , iv v. . 

~ 1t1 s:á".llU 1endelet ir), §'--.a és a g~óg~.sz·eno.s·zgyako:r„ 
· - ~- u .al;:orlat szaü.álvoz;á,sá1ól sz1ó!J.ó 9.1~0/1943. V l{. 
nokl e~ • • , 1 "~ b f ' I lt ?i.f. sz.án1u rendele: 3 §-a a,1ap.Jan, az a a;n ei~o ,o 

6 ~·~,,,~ta'rvi:>..»:..-tőket g~r,ó:a--y1szer"észgyako1nok 1t1a1tas·ar.a gy gy~L-- ~ ,! '!:> 7 
·1 1· gosito-tta: dr, l\íaurer Kornél, Ujpest, Ál'l_)ád-ut 6' · 

. e JO • F k J, af E'' Ma ·u· ·ar Korona gyógJsZeit<.'.l' a.r ~as ozs.., • ia, · 
,„ag)' ' ' ~ D0 " '' S · ks' 0 • · -ar Korona gyóg.)sze1·ta1 dr. -~·otlo;,uy,. ·.._,:t..S'.l, orv ,e„_._, 

~duai Szcn1~ Antal gyégy1Sze11t]ar I{aln1a1 Istva;1, BuD.laH 
:iest„ VIN. Józ1~ef-körut 10·. Zrii:nyi g:~,.ió:gysz.e1ta:r He}l~r 
lits~ló, Budapest, VII, Wes1sieJ:ényi-ut.ca _60 G10111a 

'0v·~zor·tá1 Biró István, Budapest, ]]1 LaJO. s-utca 117„ gvo"""':,,, ·e. - p· 
Angyal gyógysz~rtár I-Iorvát.h Zoltán~ D:b1ecen, .1ac-

_, 68 MuaHJkö.zi gyóg.}szertár Szabo Sandor, Deo:r:~-
u•Ca „ - . , t' n··r Im 
e;en Osapó-utc:t 66 .ft._iany János gyogyszer a• n.;- 1 . ·' 

re,' :f11:osonn1zvgy:a11óvá1 Segitő 1\Iária ~ógy.szertar V1·lL 
na~ Ist\:án. Komádi. 'Ttuul g;;ó~ysz;e1t~:· ~h1n!}ly :Imr_e 

S 't ·a·n "agy"1 l'0rcna 'f~vü<:rv·sizeitar es Iiaba~ Pe_, ·aJgv 3.lJ ' ll'.l.I ~ ~ ~·. a~ - , 

tert. a fegy,:e~neki 1\'Iegváilió b"Y·ógy~·zeriuátr :tula,idon~t 
Halálozás. M' ia j z. i k lVIilklós ·olkl. gyógyslZ-Br,es.z 

kar1;1ársunk. 47 é\CS ikoTáb:an, fcbr hó 17 .. ,én Erdőtffile

ken elhunyt. 

Nagyon megneheziti kíadóhivata1un~ "m~~káját, 
h egy o·-uúgyszBtár aho~ több elof1zet.öJe van: 
(lgy egy_ ., b;T ' """" "t:_„, t 

]" nJ ,•- egy befize+ési lanon küldik be e. lo'11zeut:i:;u.r.:e laj)U · ffiföK, • l' , 

IN- a 1egnaigyohlb lia} az-, hogy igen Sok eS~tben ~ pe~z 
rendeltetéséről nem is emléheznek n1eg,. fti1nden c1mval

tozlás azonnali köz;lésé1~ ke'rjü!k. 

A Gyógyszerészitudományi 'l'ársas~g legk,Ö'zeleb~.i, 
~nárc. 14-i él:tekez[etén dr. Kedvessy Gycngy e. m. ~an~r 

a-gyógyzerdk vizsgálatáról tR:It előa.dá~1. ~z az .e~~:'·'.l.ns 
sok n1indem~ választ ad, amure vonatJu-.z-olag ka1.a1sa .. 
inl{ elárasztanark be1u1ün1{et k.érdéseikfoel. Éppen e:zért a 
Gyógys7,ei·észt:udomáinyi Tá1 saság máTciusi ~;t::ltez1l,~te 
• ,. ·t ílfillai körökben a legé~é11Jk<' bb ér<leklod:ei_s rry1L. u:an sza nk . . 
vánul 111eg Közöljük, hogy szerkesztőségü ben JJS Je-
lentl~zhetmelk azo~{ a ka1 tá_r"Saink1 a:kik -be óhajtan~k 
lép-ni a Gyógyszeré.s,z<udo1nányi 'I 1ársas,ág.~~ Ezzel l~ 

. m-eg akatjuk könnyiiteni a Tá1 saság munkaJat R0:gy UJ 

é ' · t"gJ"aival vailóhwn ·minél elő1b'b ujj'áia:11akulhasson 
s regi """ • .- l4 ,, 

Itt elPlitjük meg, hogy ugya;icsal~ . m·~~·c1u~ '. ,-en _a. 
GyÓgysze1észtud(llilliányi Tár.sa\S'ag ev1 kozgyulESet l>;: 

{IJ1:egtar.1\ják 

A zsiroldás esodája a il11cly0;o;, ci1ne .arannk a cik.l~
nek, niely f;ölé télv<esen .,a z1sil adék csodá ]a" került. ft_k.i 
óloh-asta azt D. kiilö11llie'ges1en kedves iés jellen1z-O fel.Jegy. 

„ 'b'l" ug r's 1áJ
0

öit z;é;s~ \Vinklex p1ofesszvr ,,ruusoxa o , az Jl , 
hogy a kl-0:rofo1mn1al ikapciSo1atosan cs·ak zsh:oldá.sról, 
illetve abban az esetben csak a zsir9ldás csodájáról le_ 
het szó. 

fielyesbiiés. .A G, ógyszetész I:I évf 3 s:1.fr1n, 89 
oldalán, 111 egjeJie,nt köz.l0m·é:;;_y ci;rn~ h0Jyesen: „Antibio:L 
kumok a peniéillin előtl„ ·-- A 9ü. ol1d1. ibalo1lu1i iha!sali 
utolsó so1a helye.s;cn: ép:pen eJJ6rt volt zseniális 
PwQtcu1 korai 1neglá1á:sa " 

SzalonaLközegészségii.gyi vorrnalon 1ninden n1eg1noz .. 
duJásrúl tudnunik kell Éppen ezért felhivumk •mind1e::n 
tudományos, sz,ak:.11a.i, '.kfözegészségügyi sz·.erve1t, ih:ogy 

nyilváBJos e~őadás:aiik polJltJo-s idej1éről el.őTc ért:si.ts!~r.n.~k 
bE'nnünket Csa1k ig:"i· alakulhat ki a t61,Jes egyuttn1uko„. 
dés a isajró és a kürliönböziö szakmf31i ~pviselet-e:k közö1ti 

, . „ · '11' f i1 l 1re Sze1 ke:sz!tős:éig-iink vá1, fiuyeJ, lerogmt, a :as,t ·og_a, ,-
resi aiz urtat Együtt n1.fndenlkivel, aki ezt a p-ályát sz „ 

relti élS megbecsüli' 

Felhivjuk kaotársaink figyelmét a V1Ítros k~özpo:nit}á
balll felnő jó h~1névnek Orvendő Do1nbay Pan~. 
id61 s. Ke1kmes csnTádi otthont, j6 étJkezést bhJ1oslt„ Na 
pi pansi.ó '1.ra: étkezé.ss·el együtt személyenként 32 f:i:t., 

~ikezés nélkül 18 forint. Budapest, V, Zoltán"u 16. I 

KÖTSZER- ÉS GUMlKERESKEDELMI VÁLLALAT 

lo 
BUDAPEST, V., VISEGRÁDI-UTCA 36. SZ,, 
JELEFON, LIPÓT 303. 

S t e r i 1 k ö t _s • e r e k, g u m á r u k, 

betegápolási cikkek nagy választékban Vidéki rendelések soronklvül uá'litvo 



Srzeckeae66i üm.etek. 
-Nivó-sülIYedés, Szívesem fogadunk minden <biráló 

sz6t és 
1mi. rtlárgyilagosam; hangzik, épülünk is rbelCl ~. .4.. 

lapot nerú inagu.nknruk esi!ná:ljuk. Azon vágyunk. hogy 
e pálya minél. szélesebb rétegét bekapcsoljuk a nagy, 
közös munkába„ - Ha meg meSsZe is vagyook Végső cél.. 
kitüzésün1kt&1, de. az utait már:· Jd.jellö-ltük.: Hügy ön 
mégi&- nivó-siil!lyedésről beszél, azt is meg tudjuk ét .. 
tenl.- Kezdetben ugyanis a lap bo-ttado~ó JáráJci,.náJl,. ön 

_ lemiesedett a -Iegjobbain Miért? I\ilert .a~or még ve'i.hn~ 
volt. Azóta :kissé elk·ainyarodott tiőiünk. Eziért látja ugy, 
mintha a mi szellemünk kanyru:odott v-O:lna el Ennyi 
az egész. (sz.) 

Nem az apa, 1945, őszén !Illeg albbm bizik, hogy 
hamarosan felikötik a népri. <lfelm-olrnácia szocialis1-a har., 
cosalt. 19-46. -őszén azzal utrusi:tja el <a.z 1e·gyik mwkáis_ 
párt j.5t-élkony.sági jegyének megviásár1ását,_ hogy: ,,k~ 
biztosit engem . .ar:r-0-1, hogy ez valóban jóték:orny c:é!Lt 
.szolgál és nem megy' pártcélolkra ?" 1947. telén a núpi 
den1okráeia j6vo·ltából kedvezinéiniyes dis:znó!ho~ jut a 
fövárost61 " • „ TudjUik, hogy az ,apja annak idején v.ag-y 
harmhic évi JSeg;édeskedés UJtJán kapta a gyógyszertiáia~ 
Megér<lB.."ll.eite .. De ön, a IIJe'ányra,,, az apja halála. utiá!n. 
még egy l<rözüzemi dis•nó"a i• méltatlamnk bizon)'111t. 
!fogy ne is besOO!jünk arrot a hatalmas· állami aján. 
dékr61 • . , (sz,) 

R. K Kezdem belál~!li. lwgy nagyoo neMz önt_ ki· 
elégíteni E,gy jogos ügyixm irtunk az esetéről, aml 
anny.irra :megnyerte rna8JaS tJetszését, hogy otthon még a 
feleségéllek iS tfe'lolv.aista Akkori c~kiink kai1.tá1sunk 
ligyr&.~ támogatta, segi:tette egy méllta.tLan '\'"ersienytá11s .. 
&al szen~hen. B·áz tudtuk, akikor is :az volt és ma is a:i< 
a véleményünk, hogy egy hetwméves gyógys.Zlerész n9 
legyen aktív patlka.,tulajdonos Most pedig egy. 
szerre :kiapja_fogja magát 00 felháborodik. me11t ~zafk
lapunkban a felebaráti szer~flOI ékesszófirusával nem 

SIXIHD inj. (Terrn,uet„ tüsz.Shorman) 
8x50.000 E, 5x10.000 E-. lx50.000 E, 

Sulf ostat (P. amynÍ.benzalsulfomid) 
lOx0.40 g„ 24x040 g. és lOOx0.40 g-<llll 

taihletták 

Coca11lrit1coca1num novum adr•nalinna11 
fogászati 'hlel;v1 érziéstelen]tésire 
2% és 4%-oa l0x2 =• és 100x2 ccm 

Servita B, <11. vitamin) 
llxlO mg, ~ 5x50 nJ8, inj. - !Or5 mg, 

tabletta 

Gy6rtja 6s forgalomba hozza 

Servita 
Gy6gynergyár és Vegyipari RT. 

irunk szakmai hőskölte:..-nén.yt egyé!n~ént minden tu~:„ 
Iajdono.s~ól. Biz-zuk ezt az oknyomoZó .gyÓ:gySzer&r;f:'. 
történelemre, Addig pedig nyugodjunk bele, hogy vá~,· 
nak Iazadozó tuJa,j:lo-nosok ~s bol'dog, elégedett munk~-.-".'-
vállalók. (SZ.) 

g, B,: _Pam.<asz.kodik, hogy 67 éves és egyed.ül kell,~ 
robotolnia Rákóczd~uti gyógyszertárában. fd'yen aJlapo1i 
kéli felmentését az: ügyeletes szolgálat alffl Beadványo 
kat ir és ugy--hivatkO-z.ik ö1i:egséíg~_re, mint valami ma_-
gas kitüntet~s1·e. Csak 1éppen az nem ,jut eszé3e, húgy " 
nem ikel~ene egyeditf lObOJ~1olnia Ha m-ár robotról 'Ván" 
t;·Zó, van elég iillásta1an gJ ógy;szeré-sz, Igazán nem ld
vállhatjuk ka.Ilt;ázsunktó1; - hog,r OsZJ'ozziék- a s-or.sunkbat4 
Mí a munkamegosztás ala:Pján állunk De i 1ega;1ább ei)_, 
ben ragaszkodjunk az igazsághoz Nréz-zen osak ~ -
rül a SzmJkmábam_, Rá fog jönni, hogy itt nemi csupán 
6'7 éves tuaa,j.donosok VLS.runialk, hanem minden rangup 
:t'endü, ko1u alkalmazottak: is Ne visre:Ikedjék ugy, 
tniTir !ha egyedüil álllnia a szakmában - pótolhatatlan ~ 
r1áva1 ffi· foérpes.rségeivel. (sz)[ 

l\fagunkról A szerkiersztó1r jelzik vagy a!ái,rj1ák 
cikkeiket Ezz.el vállliailjárk ra felielós:séget is. Ho,gy me
Jyik szerfoe:Sztő mit ü; és hogy;an ir meg valamit, az iaz 

illető egyiéni képességein· mulik 

Sajtóhibák„ LaSJSanlkiinit talácr1 arra is sor !kerül, 
hogy szak~1apunkbál minden :.sajtóhibárt kiküs:zöböiUjünk. 
Je1ent.'!\:ezztéik 1-2 ol3'an kartá.i.sunlr, 1akinek jó tipogr-á.. 

"'fiai szeme van és havo:rukint néh3.lly órára SZiiv·esoo V'ál„ 
1alk:ozna il1yen irányu ön;zetJlen segitő mun1kár:a. , 

v,. A„ B„ Afakó: Jelzett tainu/lm1ánryát a legnagyobb 
örömmel vár:juk. Éppell1 1ez a tiá1gykör az., lll\ely taláu 
a legjo,bban érdekel bennünket. Am.int a cikket kézGiez 
kapjuk és elolvassuk, azoJl[l1JaJ. tnegilcezdjük arnnak köz~·· 
Rlés:é1t: Szeretnők, ha kartársurucat „A Gyógyszeréstz" 
(egyr·e bőivülő tábo!l'.ában lál~allldó munk.at~rsainik ikJOlzé 
sorozhatnók (sz,) 

·-G~yógyszertár tulajdonoshoz nöülmenne v-agyonOtS, kKL 
;iépkoru ker. urinő. 1Meg1bizott: Budia:Pesl', Erkel„u.. 4·'. 
H, 19, hétilofümap 4.től 

Budapesti gyógyszertártulajdonos 35 éves özvegye _., 
gyógyszerés-zfé1rjet ikeres. - LevéLeket ,JGyógysze1·tár" 
jeligére a kiadóhivata11ba kéI't'Jk. 

Gyógyszertári mik!·oszkóp (Leitz.) 0 1lcsó.ri eladó„ ·
Cim a ik:Ladóhivatalhan 

:Megjelenik h"1 onta kétszet,, 
Szerke:sz.töség és kiad&hivatal: 

VU,, Akácfa.u. 45, I 2, 
Telefon: 422-140 

Hivatalos órák: d u 4--6-ig. 

Felelős s?JerkeSztő: 
HARANGI SÁNDOR. 
Telefon: 344-811, 

Felelőa kiadó: 
SOMOGYI SANDOR 

TelE<fon: 13&-846 
S~rkesztik: 

MÁRI{US DEZSő SZÉKELY JENö 
Telefon: 422-140, Telefon: lő2-.S5ö, 

Laplullajdon°": 
Budapest, Vn, Somogyi l"a·ut 1. a III. M Sz. Szakszervezet Gyógyszerész Szak ... 16lya.. 

H-.'!nwm Jóaset nyOOlldája, VU, ~..!Jt<a ~. 

BUDAlíEST, 1947. MÁR.CIÚS 16 

. . .. ·. .. . . .. . . • K SZAIM> SZAKSIERVEZ&Ri 

i A MAGYAR MAGÁMAUCA~~y Á M A K H 1 V ATA l 0 S l A p J A 
'"l;YÓGYSZERÉSZ SZAKO 

Vörös ,ielek a Hadak Utjan: 
Hunniaban valami készül, 
Rongyos hadak, ~ oppant luuJak 
Sereglenek vigan, witézül, 1 

Mama Tüz-orszag, Magyarorszao, 
Fagyo,tt testét a lá,ng befutja, 
Csoda esett. Földre esett, 
Benépesü4t a Hadak Utja. 

Szazezernyi parittyá,s Dávid 
Készül :biZón, dalolva r1Mok: 
Ejh, ió urak, dics~ .~rak, 
Ilyen gyávak a Goliatok? 

E roppant nép nem Csaba népe, 
Melyr öl le.genda szólott nekte~ 
Más /nép e nép, ez csak: a Nep, ? 

A fölkelt Nép,, S ugy.e '!remegtek. 

Dobban a Föld s pír'o• virag_os, ,' .. 
Nagy kedvvel >a Napot köszontiuk, 
'/!Js láng-folyó; Bzent lá,ng-tolyó 
M inde,n utca, ha mi eli>nt.iük. 

Ui hadsereg a Hadak l[]tján, 
U j leg'8114a, uj harcos ének,~ 
Ez a Jövő, 'a kész Jövő 
8 p1'rkad.Ma a magyar Égnek 

Ez az ezer évig !nyomorgók . 
SZ<izszor !/,esujtott, bus csapat1a, 
De az erő, a friss 'Erő 
S vigságát a nagy Éle,t ad}a„ 

Ágyu, 'gyüok, uri bitan_gtiág 
Nem fog a Jmi dwi ereinloen: 
Ha megnalunk, hát megha~unk . 
S ha meghalunk, megha(t itt ~inden. 

Mi \vagyunk: Jövő és l!fazság, 
Engesztelés és rw,gy ilté~e.t, 
És ~i vagyunk, csak mi vagyunk 
Jó, Sors, ha kell, s lha nem kell: Végzet 

Minden mienk, e&rik a fürés '.18m 
s nincs hatalom, 'amely m.egingat 
ÉS hangosan, nagy„hangosan 
1 dézzük meg hóhérainkat, 

Ez az orszag a mi országun~,, 
Itt most már a mi kezünk epit, 
Tobzódtatok, tobzódtat,o~, 
Éppen elég volt ezer emg. 

T„ es' d.al ma riongva vág szét air tá . 
Város/a/tik közt, falvan, pusz n, 
Itt van a nép, niegjött ~ N~? 
Vihar irammal, Haill:Lk Vtian. 

ltt ivan a nép, trónt ülni fog most 
Ezer évig férge a °'lögnek, 
ltél a nép, ítélni fog 
s ezerszerr jaj a lbünösöknek. 

ADY JiJN.DRE 


