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A MAGY AR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZABAD SZAKSZERVEZETE 
GYÓGYSZERÉSZ SlAKOSZTÁLYÁIUK HIVATALOS LAPJA 

Már kiszedték és kinyomták azt a cikket, 
mely felveti a nagy kérdést: "mi hol leszünk a, 
centenáriumban? Hol lesz a l1e]yünk a nagy 
felvonulásban? ~{ivel igazolja a magyar gyógy
szerészet, hogy e'l'jutoU egy uj állomáshoz?" 

AnnáJ nagyobb ö r ömmel vesszük tudomá
sul, hogy tőlünk függetlenül és mégis :velünk 
egy síkon., !Mozsonyi 1rrojesszor már .sok tel<1in
tetben kész tmv•V'ell j eilenbk,ezett Mindez akkor 
merült fel, amitkor .c;gy pályá~at eldöntésér'e 
ilSzcllivott bi,ráló bizotts1álg: összekerült "A 
Gyógyszer ész" sze;rkeszkőslégélben,. Ez ~z o!rsz;á .. 
gos jelentőségü mozg.alem innen indult ki szak
szervelzetünk ]apjának szeliemi müheilyéből" 

A gyógyszerészi cenltenár ium központj ában 
az eddigi terv·ek szerint a "Gyógyszerész-hét" 
megrendezése áll Em>etk megoreleTő szakmai, 
nemzeti és szociális ta:r:,ta1omllnal való m~gtm,., 
tésére egy külön ene a cé~ra öss2!ehivott bizott
ság alakuL Má1r el is -mentek a meghivók a kü
lönböző gyógyszerészi érdekeltségekhez, hogy 
küldjék ki meg1bizot,taikat Ezzel a centenáris 
Gyógyszm·érszhét~el kapcsolatosan merült fel m 
a kérdés is: hogyan vehetnénk r'Óiszt min&l töb
ben? hogyan épithetnők bele ebbe a !tervbe H 

szakma minden rétegét, az egész szakmát? 
Éppen ezért elsősorham a;zt ajánljuk, h01gy 

ezt a "Gyógyszerész-hetet" a centellláris év fo
lyamán kétszer is megrendezzük Ha nem ,is 
mindkbt 1esetlb!en Pesten, másodSzor talán Sze
geden vagy DebTecenben. 

Már most előtérbe kerWJ,t az elszá!lá:soló;S 
gondja is. Hány vidéki kartársunkat tudjuk mi 
magunk elhelyezni, sőt el]áitni is esetleg? Hogy 
minél többen legyünk Hogy a munkavállaló 
gyógyszerészek és a törpe-gyógyszertámk tu
lajdono·&ai is feljöhessenek 

FelvetjiLlt azt az ötletet is, melyet talán or
!!zágos viswnylat'ban is érdemes lenne megvaló
Sitani: erre az egy hétre cserél] ük ki a szak11UL 
vidéki és pesti gyógyszerészeit Ez különö&en a 

. nrunkavállalókat érdekli, kik má,sként nem ,tud-

nak kimozdulni. Már ,pedig nekünk a"; a féké-
J unk, hogy ebben a nagy népi felvonuláSiban a 
mi tömegeink vezessarrek. 

Oly egyszerüen vég.rehajtható és mindösz. 
sze egy hétrői van szó .. Ha nem IÍJS tőbb, mand
juk száz alikalimazatt gyóg:yszerész fell<oerekedik 
Pestről vidékre, vidékről Pestre és egyetlen 
héti e elJcserélik munkahely.eiket.. Ha ezt a tervet 
szelvezettern nem is sikerülne memvalósiltani, 
adj n nk teret a J.egtágaibb egyéni kezdeménye
zésnek 

Ig·Bn nagy érdeklődésre .. tarthat számot MO
zsonyi professzornak a2J a terve is, hogy intéz
ziink felhivást az mszág ö·&szes gwógyszen§SZ~ei. 
hez, mind<m s21akmai von.atkozá:su 1848-iból 
Származó ernlék feLkutatására és beswlgáilitatá
siira az Egyetemi GyógyszerészM.j Intwtb<:. Le. 
gyen <l!Z akár tárgy, fény1kép vagy okirat" Mo .. 
zsonyi p.rofesszm ugy képzeli, \hogy ez a r!GIDél
hető!eg gazdag :anyag, awapj át iképezhetné az ő 
régi álma: a Gyógyszerészi Muzeum megterem
tésének 

Egyelőre csak egy aJkalmi előkészitő Bi
zottság tárgyalt és buzgólkodott E bizottság 
önként vállalt Sl'lerepe azo"ban megSIZü:nik 1948 
januá,r 16-án, amikor a szakmai érdelre1tség<lik 
kiküldöttei veszik át a szót a Hőgyes Er.dre-ut
cában. 

Mi azonban már most meg akar unk vala· 
mi t mondani Mi ezen a Gyógyszereszehéten 
csak ugy érezheti ük otthon magunkwt, /w 
egy,etlen napon sem feledkeziink meg 181,8. ps 
19 !,8, a két dönt 8 évszám nemzeti és szolfiiíZis 
t~Lrtalmáró/ Éppen erert ki;vánjuk, és n:em 
hisszük, hogy ne csatlakoZiVék hozzánk min.den
ki : ne 1nul,ion el egyetlen napJa sem a f]yógy. 
s.ze1 ész. hétnek, hogy en ől ne besZ!élj enek iróinik, 
ujságiróink, politikusaink lés szociaii;Sta tudósa
ink .. Két tudomány,os előadás között mind>€11 
nap cBak egy negyedór'IÍ!ru " , 

. :Most pedig Jkezdődjék a magy:ar gyógy· 
részet centená;ri umi éve ! , . " 



l 
l 
l 
i 

'f'. 

Egyszeriisitett arsen-kimutatás gy6gy· 
szerészi használatra 

KöZLEMÉNY A PÁZMÁNY PÉTER TUDOMÁNYEGYETEM SZERVES ÉS GYóGYSZERÉSZI KÉ)!IAI 
INTÉZETÉBőL IGAZGATó: DR SZÉK! TIBOR EGYET NYILV. R. TANÁR) 

lrták: DR .. VÉGH AM TAL és DR. KOVÁCS LASZLÓ 

A magyar g;\ ógyszerkönYv ll. löadása még a lié. 
' ny·es, tulérzékeny ~s mégis l;::evésbbé jellemző Gutze'L 

pt'óbát irif-a elő az arsen szennyez.és ldmutatására A 
_ lll. kiadásban mái', mint a többi országok ·akkori gyógJ. 
sze.d\önneiben is, a BettendórLféle próbát 1:alál.iuk és 
ezt vette át a IV, kiadásu gyógJszerkönJvünk l(Ph .. Hg 
IV,.) is. ,A hémszer tudl-alelőleg staunochloridnak legtö_ 
méri;)·ebb sósavval készü!ít 10%-os olda ta; a 'iz:sgálat 
menete: 2 kcm olda1hoz 10 h:cm \Bettendorf.féle reagenst 
adva az elegyet eg:yszer fonás~g heütjüli és kihülni 
hagyjuk Ha félórán belül .sárgás.ba.rna szin jelénik 
meg, aklwi az illető '\egyszei már oly mennyisé.gben 
tar~~tlmaz arsent, amely azt gyógyászati célra alkalm~L 
lanná t{'Jizi 

boratórium számára a drágaságán kivü1 neltézkessé te. 
szi alkalmazását, hog;\ lényt:gében 30-38%-os sósav, 
tehát a reagens üvegeken a laborato:dumban mindig je·
lenlelŐ a::T moniával a sósav ,,gőzök' fehérb<:·\omitot ké_ 
peznek ammoniumchlorid alakjában.. Méginkább észleL 
hető ez a l<ellemetlen aajátság a vizsgálatnál, mikor a 
fonalás l<Ö'\e!tkeztéhen sósaV.gáz kerül a levegőbe, ami 
nem csak ammon~umchlorid "füstöt" okoz, de ~eléle~
z.ése sem kellemes. 

Az ujabb ldad4Su külföldi_ gyógyszerkönyvek ~ _ 

Ez. a r·eagens elsősorban is drága 'és a háborus vi
szonyoli közöút beszerezhetetlen Mint rendkh•ül erős 
redukálószel a levegő oxigénjének hatására .oxidálódik, 
tehát veszit hatóliépességéhől, A gyógyszetkÖDJV egye .. 
nesen meg is Wi.ltja a régi 'fllegromlott készitmény hasz .. 
nálatát és egJ 1tttal megszabja a,zt az t\rz.ékenységi ha·
t.árt (0 l ;mg AszÜ3 = 0,0758 lflllg As), amellyel a fent 
megadott körűlmények l<özött még pozitiv real<ciót kell 
hogy adjon a Bettendorf (reagens, A gyógyszertári la-

staunochlorid h~l\ et a jóval olcsóbb hypophosphorossav 
alkalmazására tértek át, de még núndig 36-38%-os 
sósavat ir:tak elő a 1reagensként választott hypophosphit 
oldására, A hypophosphit sósavas oldata egyszerühben 
állitható elő, mint a stannochlorid~ és ke\ésbbé oxidabi-

lis is 
Az arsen vegyületek és hypophosphit közt lezajló 

veg·yfolyamaltot ~lőször Vogel (l) irta le 1838-ban Vo
gel at·sentarta}mu .,,alacsonyabb" phosphorsa.\ bepát'O

logtlatásakor észlelte először, hogy az arsen redukálódik. 
Az ezt k(ivet.ő időben 3zt gondolták, hogy (a reakció csak 
a töhéletes bepárologtatáskor következik be, Thiele (2) 
lolt az, ald bebizonyította~ hogy nem ~zükséges a szá- _ 

---- ----- ---- --~ 

Egy ember, kettő és három 
irta: SZOLNOKI AMORÁS 

Amikor az ember f.ia kiJválasztja asszonyát 
1eS megnösül: lnegike1ttózii ma,gált; amikor gy1m
meke születik: meghárctmszorozza az &!1etH 
Régóta szmit ennek az átmenetnek a gondja; 
most megpróbálom leir ni 

Cserépkályhát rakattunk Nacphassza:t néz1t1e a. 
kedves, hogy emelkedik a fehér kés·z:ség a sa,
ac>ruban. Azután elikészült a mester a munkájá
vaf s :visszan1aradt utána 1'?, dézs·a, veder, agyag; 
o!y;m ,lett a s<"obánk, mintha önnön lucskában 
kivánna tovahaj ázni A mester e1ment, a kedves 
rmegvete.tt- mint évek óta - a )Szffiid zugoay
ban :Másnap alig , árta, hogy eltünjek, cepeíke
dett a iho!mikkal, felsuralta a padlót, tüntette 
a 1sokujjnyi pm t Legvégül. g·ömbölyü hasfut ma
ga előtt tolog'atva, lefelé indu!;t a pincébe. J(is 
limsárban ,felhcJdta a fát és befütött Eibíbőllett 
a baj Késő délután ott leltem a széken ülve, 
nagyokat szuszogva 

- Gye-1 e -- n1ondta -, siessünk, nleg:vesz-
szük a pelenkákat 

A ·számolt pénze tenyerében kucorgort:t, ka
<pfogott s elindultunk az esőben. Félóra mul
ézyeglett a pelenka, pó!yácska, mielgyéb s ;dig< 
· ··k velük haza, a:lig rételte ;össze gondosan 

a papaaná t, uj ra leült a székr:e. l\lély lélegzet 
szakadt fel Ibelől-e; 

-Azt hiszem, még boorünk a kórházba. 
Beértünk, de okosan épitette, aki épitette 

azt a kórhámt, nem messzil:lbtle egy kőhaji'tás·· 
nál. Éjfélkor rne,gérikezett a gyermek 

Twlkorán kas~öntött r1ámk a fiucska, gon· 
do;om éppen a dézsák és a nehéz agyag tmiatt, 
amelyekkel a kedves veszkődött -- de mé;g~is
csak itt volt már és nem tett kárt az anyjában 
sem Szerényen jött; mint áltatában a szegé
nyek, iiMönmyi !Vaka,r~.s a nagyom és büs~ébb 
v rukarcsok közt, az orvos sem sok pizalom;mal 
szemlélte .. 

- Talán megmar rud -- fel,el·te kérdésemre 
a d<Yktor, nyilván nem akart még jobhan kese-. 
ríteni.. · 

A kedves meg elővigyázatosan a szája elé
be i!lesz~ette uj ját, ugy ,;;ugta; 

- N e szóli senkinek . -- Arra gondolt, 
há tha odébbáll a percnyi ~letecske, minek röp. 
penjen a hire .. 

Azóta hárman va;gyunk, a kedves a kór•hác 
zi ágyon, a fiucska a nle1egitóben., én m:eg az 
a;gyagszagu szobácskálboo. Éjjel ébren :virrasz
tok és lllézem a vadonat nj cserépkályhát Néha 
ugy ·érz.em, felugrom és beleta,posok a hófenér 
hasába, későb!:> összeszedem magam, rendezem 

---~·~~·-----~~~--------~--
.~~·~:3 pá_roláS, -·~e'd-a tedúkció :~izfüt~őn töi·ténő n-lele. 
_.gJtesre I~ . he~oveUuoz-!l~ Thiele doki_;Oti-~Í tei~e . .\T.és~ben 
·.foglal~Qzik az ,:u:se.n 1 edukciÓJ.<i'val-"' ,.11 k'', ''It .· ,1 , : , . . . • - -pL 
tai~al beh1zonyttotta, h(}g;\.: kéitsavas l<özegff'n a ·lwpo. 

.-phosphoros.sav nem reduJ{álja. az rusent ..l~ "',0·l,..~·d· ~. _... ' ( - _ ' c · ~·~~J lOU« 

~ ad~·a. az .o~da. hoz,_ a redul{ció· bekövetkezik At3::ibm 
megaliapi t] a.,_ r hogy halo~d ionok jelenléte gyor sit]~ az: 
arsen redul<ciot. [[hie}e. a tégebi-.i felf'o . 1 .. b . . . . - · n gassa. szem en 
azt IS bizonyitolttal hogy hasonló -ko"r·ül·, • k k"" .. 1 _ . , . . -- . n:tenye ozn t a 
b1s~mt es 'ai~timon.sok nem redukálódna.k .. • ~l b , a rez.-so { 
-~zon an zalarnak Thiele ·vizsgá.lataivai kb - 'd' 

--· "k . · . - eg~J oben 
Inas s~erzo IS ifoglalkoztak a h.) pophosphitos- !edulwió. 
ya.I Loof (3), Allerherg (4), Bougault (5) k" .. 1 1 _ 

• t ·1 f'' · oz:o ne\ 
egymas o uggetlenül különbözö ehÍha·tokat A 

· t · • • · 1 - • z a1sen 
kunu atasara. a kálihypophosphitek C • , 

d t
·t h "lt"k- - o~eny sosavas ·-oL 

a ,a, aszna a s a reakciós el egyet .·· 'd bb h 'd · · f" d" roVI e _ osszabb 
• eig viz UI' on melegllettél< Kolthoff (6) k "bb. l ... · t 1 t 'b - · . a ora 1 e o_ Ha;, 0 m · annyi an lmódositotta hogv l<a"II""~. · "did. 1 
záadásá\:al fokozta az érzék~nysé;et D ..._._u..JO ( )lOZ
dd' · 1"" t któ - eussen 7 az 

. e ~~~ e on:aJ o l eltérően alkálihypophosphit helyeÚ 
.· calcmmhypophosphitet használt A 1 . , " . 1 

1 
~ . . _.\ :. .. · meeg1test o IS 

Y::r- .man at nzfmdón végezteti Sulf·a't ,·on . le 1•1• b ·. · ., Jene'e-
en szermte, <a keletkeze:!lt calciumsulfát miatt k _, 

U('IU haszn,álható. • a rea Cio 

Paul, Dietzel és Wagner (8) a VI , t , 
:o.zerköm' (Ph G V " , .. neme gyog,~-

, ' • · _ I.) elomunkalaltatval kapcsola.tban 
itbb()l a szempontból ellenőrizt-ék h l h•t • , a ypop tosp t es pro-
b~t, hog~· .az antimonl hismut; vas és réz hem redukáló. 
dd{~e enneli a rendkivül erélyes redukálószernek . h 
t.ására és ez-' l t l- , ·.' _ ·a a, . .. a, a nem zavat.,Jak.e az arsen ildmutatást. 
Szeuntuk a Jez~ionok za\atnak az anti • b" t ,·, mon es Ism u 
Ionoli nem A fenLsóimál azt tapasztaltál{~ hogy azok 

~~ndo,latai~1at .. és. vi~'"'a~uppanok Persze, gyü
lo.-om a_ gyonyor u ka!yha;t és csakazértsem fü_ 
t~k bel;, tehát fázom .. &z10kúrsom S7lerint hideg 
banat es VJ:~zo':l.)'i}agos éhség] ·ei lenében ver sek et 
~lvasok Peldaul vagy százs>lor elmmmoloml 

.· edvenc. ~o;aunat szegény Oláh Gáiboitól: , ÁÍ
mmm dehbálb ,iz,i'be huzták - Vándor~aru c·sa 

· patJuk t., · Olál .. "' · ·-. . a. " es . 1, "a Jambor parmsz~apák >JXl-
. raszt fJa egyszerre bJZ'tat es· mel:egit LasEaal 

. · mulnak az óra'k "gy k ,_ . · , .. , · ,, ...,. us 1zna,_h_ a verssoruk ubi:n 
~mt .a szer~lme;<ke:dő bogrur.ak Végr'e m~gszáJl 
e, szm.ke e~s~tJ et bedug i·~ abJ,1komon. a. haj na'! 

~'.'g ~nehany nap es megtudom: tetézí~e 
. . KoUd]a.Imat és I'<'ménységemet a fiam ·vaay bo. 
· - ~zz~ puha ölébe az .. anyaföld? Sorsliba bnyui

szl:k: ':" ember ha bolcs. de nékem minden bö'l-
c.sessegem ho' la' ad'. '" . , . l l . . .. .. .. : g~ z. . o ~s e VJJ}a.g 1~ yebe egy 
;;aslk VJ!a!'ot ,kov1etelő vagyok A nyitott rádió 

om:bol, filkezben ·e sorokat imm; , N külü:oy
.. m~n:;szterhelyettesek nem . egyeztek' meg ~ 
~~r ol. ~gyezk<;dn"~ e pi!lan.a:tban? Lényegében 

. t m er~\'\kel, .onzo vagyok, f1am született Szerr!t· v:_llagban. Kan:::d3Jbap, A_frlká'ban ,é3· Az-err
. ~zsa;nba!1 ugyane.zt érzik a fiatal apák Ma 
es nalnap es hO'lnapután, t iz év előtt és husz év 
mulva egyfor·noa' ll 'l . ' k .. , " ' . h ' ·- - , - ~ e· ez nel{ r ... _ tHugyn1mlS:Z•ter-

. .elyettesek es nycmukban az igazándiak ma]·d 
meofog ln a· 'k '!t d . -, _ _. 
1 

. .o_ a 1 zz~. ce u atos 1nondatmh:at 1a világ 
~a sz-1k egyet l a; aztán kitör a 'béke. vagy a há-

a, ~~pófJhospliit ·hatására n_e!íi redukálódnak teliesen és 
olda{uJ.;' töliéletl's· ds·· t 1 't' · · - - zm t' mn ese -- am.I az ar·s-emÍHl-
mofi ldmu'ta.t~~ána~i ek·ngedhete.tlen felt-éte-le -- e~ak 
stannochlo:rid hozzáadásával- érhető el 

A Ph. _G .. VI, 1926-ha~ az arSe~ kimutatására, a 
hypophosphJt.es eljárást tette hivatalossá,. t;hát csakllem 
100-~él- k~llett ahhoz, hogy a Vogel által feliSmert re., 
~~CIO g!~~:szer liÖn! ·i'i módsze!I'é váljék, uo-ha a Thiele 
m_sszertac!OJa nyomán Loof már 1890.ben ajánlotta .1a 
nemet gJ Óg):szerkönJ v Ili kiadása számára" Az l 933-
ban kiadott svájc-i gyógyszerli:Öm v •íPh. H V ). ' tén' , - ~'\.,,.SZlll 

a sosavas h)pophosphitos Ieagenst hja elő a Bettendorf 
l'eagens helyett. 

A Ph G .. VI. Szerinf. az aisen reagens ugy ,készül, 
~ogJ, a na.triumhypophosphit 33%-os vizes oldatát négy .. 
es f_elsz.e~·es legtöményebb sósavval elegyitik; a ld\;ált 
natnumchloridJ{listályoluól leöiltött ol(l:atból esetenkint 
megállapitott menn)iséget kell használni a vizsg·átatlwz 
s a. Ieakciúseleglet 10 percig kell '"zfütdőn melegit.eni, 
Az előzőe.J\ alapján étthet.ő,_ 'hogy a ÍenichloricÍban ·tör. 
ténő atsen kímutatás esetében a Ph G .. VI. megiegyz~ 
ho.g;r az ~-rsen.mentes késziimény Vizsgálat.;inál sem, 
szmtclenedik el töl{életesen az oldat" mert a feni.va.s 
aem redukálódik teljesen és halványzöld iszinü oldatot 
[{apunk A fer:ri..vas tökéletes Iedukcióján'ak eiérésére 
ebben az esetben nl. ég }{evés stannoch~or !dot is k-ell az 
oldathoz adni, 

A h)'lmphosphitek mennyileges meghatározásáttak 
\ ~-zsgálatakor (9) iaz:t tapasztaltuk, hog,} a legkülönbö .. 
zobb caleimnhl pophosphit minták fettünő jó minöségü~ 
ek, l'zzel szemben a nedvszivó alkálihypophosphitek: 
t.öbbJ{e\.esebb phosphit szenyez.ést tartalmaznak, holott. · 

b?m; De mindezeloen tul van a. család és a cse~ 
r_~pkal;Yha, a. g:01;d, a s!Zegénység és~ féilités. Ap· 
ro, szeg,~e!nr"aLo, . örök emberi dJa1gok Jélregze, 
':ek a szmen, a v1!á,gtörténelem l<u~isszái ·előtti 
~s eze}{ a hrus;áigok és hiábavalóságpk ágálnak 
e.s alabulmak ők a mi 1életünk vaclóságos tar-, 
t~lma Mert ha a fene ~en&t es:zik is, a ikorom" 
beh halandó é!<lte cserépkályha kmas:zmés Jre, 
n~érj.~gyek lés verssor ok közé' ágyazódik' nú
kent ;" mondat vesszők és pontok köúbe,' Ki 
t~dJ1a n;egmond~rü; hol kezdődik llJZ. egyén 1lá
z~dasa es hol vegzodJk a köwsségé? s ki unerc 
ne tagadnr, hogy e kétféle iá,zwdás egyaránt 'az 
rmmanens békevágyból kelt? 

Aki' e sor okat olvasod, azt vélhei(;néd fm· .. 
fangű'san kevertem bennük életünk poÚtlk.ai 
t"; !t almát,. cs€lsz-övő vagyok, holott tévedsz; e 
hetkoznmpJ pHnasz.tól aligha áH valaini tá!VO
Iabb, mint .ill lázadás. Nézz magadha: te éS. ő m· 
~a,lamen.ny:en o békéént ráncoijnk homlokunkat: 
er eLte lazadunk fel har cr akész hatalmuk ellen 
E_zt srkrtj a az őszi 1eső, kedvesünk elhagyott ka
ba;tUJJ8o,, !I gyelmek és szobánk falán a szmccn
csepatko 

Mélys·ógesen haralg',szom magamra 3l!Úiért 
bele akartaJ:l talpalni a cserépká!yháb~ A va;]ó. 
dr t~ttes mm.drg a . szegénység és a gyáimolta. 
l_ansag .~m1to!. pedJg, ha ~sten nem, az eszünk 
OVJOll mmdnyaJunkat 
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a phosphit már· nem tudja tedukálni oly.aú médékben 
az at'5ent., Ezért gondoltunk !arra, 'hog,\" midőn a Betten
doif teagens helyett a hypophosphitos reakciót aiánL 
jult, a calciumhypophosphitot választjuk, noha etről 
Deussen azt állapitotta meg, hogy sulfát jelenlé.tében 

nem használható 
Vizsgálataink soxáu arra tötekedt.ünk~ hogy a gyógy .. 

szerkönyvünk megkiváDJt érzékenJségi határ cSökkenté-. 
se nélh-ül uriként lehetne a calciumhypo.phosphitot 
olyan általános ar sen reagensnek alkalmazni, mint a 
staunochloiidos reagens _volt, még ]&bban az esetben is, 
ha a $Ósa·v koncentiációjával szándékosan alább száL 
tunk, abból a célból, hogy a sósav-gázok ne zavarjanak. 
Kisédeteinl;: szerint kb . .lOo/o-OS sósav kancentráció az, 
attnely alatt a reakdó Ji_evésbbé, ér~keny, viszont 15% 
sósav koncentráció fölött a realició érzék~nysége nem 
növekszik, sőt a legtöményebb sósavban a Ireakció se. 
bessége némileg csö·kken is. Ezen tapasztal<l4tunk szerint 
tehát lehetséges az arsen kimutatást igy alacsonyabb 
koncentrációju sósa\ival végezni~ tehát a kelleme.Uen 
sósav "gőzök" elkerülésé\iel .. inert tudvalevőleg a 20o/o
osnál higabb sósavoldat forralásakor sósav~gáz az oL 

datból nem távozik. 
További egySzerüsH1és céljából ajánljuk, hogy a 

készletben 'tartandó, sósavai készült calcium•hl pophos
ph"!.t oldat helyett szilárd calciumhypophosphitot alkaL 
mazzunk, Vizsgálataink során Ugyanis minden calcium~ 
hypophosphit mintat arsen mentesnek találtunk. 

A reakció érzékenységének és a várakozási időtar. 
tarnának :megállapitására a következő kisérlet-sorozatot 
végeztük: 5 kcm rea.gens (5n = l{b. 18lj2) sósavban 
feloldotunk 0,5 g calciumhypophosphitot és felforraUnk 
(ha az elegy szintelen maradt, a reagenseinli arsen men . 
lesek) és ehhez az elegyhez adtunk a vizsgálandó 
anyagból, vagy ennek ugyancsak reagens sós a\ v·al ké~ 
szült Oldatából 2 kcm-t. Az ujból f•elforralt elegy a. kö. 
vetkező várakozási időli alatt szineződött: (meg kell 
azonban jegyezni, hogy a táblázatban a n.~el jelzett 
próbákban a várakozási idő alatt fonó vizfürdőbe álli. 

tottuk ~ kémcsövet.) 

i II. 

As20:~ 3' 5' 10' 10' 15' 30' 

O,l mg ± + + 
0,05 " 

± + + + + 
0,025 ,, + + + 

+ 
O,O,l " 

vagy barna szLn.u lesz, de fölötte. a folyadék kristály~ 
tiszta, szintelen. Az- üvegporral leöntött amen.mentes 
sósal tartahi1az ugyan hypophosphitot, ez azonban n
reakció érzéken~ségét nem befolyásQlja. Az üv.egpor 
hozzáadása lén3 egesen 11.ueggyorsitja az a:rsen leülepe~ 
dés-é.t.. (A st:a.nnochlotiddal hasonló esetben még üveg_ 
por hozzáadásával sem lehetett 24 óránál hamarabb el
énú tökéletes ülepe-dést, ill elsziutelenedést) 

Az általunk ajánlott kivitelezésben (ffiegvizsgáltunk 
minden olyan liészitménJt, amelyiknél a Ph Hg .. IV 
előhja az ru:sen vizsgálatot a Bettendorf rea.genssel. 
Elsősorban is megállapitottuk azt, hogy a megadott kon_ 
centr ációs viszonyoli között és a forralást követő 5 
per·cn} i váralwzá~ után az 0,1 mg As2Ü3 I).Ünden eseL 
ben biztosan k~mu::a.t.ható vQlt. A sulfatoknál sem za
vart a lN:áló calciumsulfát:; a csa-padék feh-é.r szine 

szinte még élesebbé teszi az észlelé~t 
A ferri.sók, a bismutsubn~t.rát és a hánytatóborkő 

esetében azonban csak €Jttől az :általános előír attól elté~ 
r·ően lehet alkalmazni a reakciót A feni-sólmál, m,int 
említettük, a Ph. G .. :VI.. és s Ph, H IV csak stanno
chlorid hozzáadásá\al tudt~a elétui a feuichlorid teljeS' 
redukcióját és ezáltal az oldat teljes elszintelenedését 
Vizsgálatainknál tapasztaltuk, hogy a fenLion és a 
hypophosphit~ion h:özött lezajló reakció egyensulyhoz 
vezet és ]ez az egyensuly a hypophoshit mennyiségének 
növeléséyel teljesen eltolhretló a feni !tökéletes -:::eduk .. 
dójáig. Ugyanis, ha 2 kcm 10%~os ferdchlorid oldat
hoz 5 kcm olyan :reagens sósavat adtunli, melyben 5 g 
calciumhypophosphitot oldottunk, először· fehér csapa
dék válil{ le (ferrihypophosphit), ez forraláskor halvány 
barna szinnel pldódik, de 3 percen belül elszíntelenedik 
az oldat. A próba tehát akkor pozitiv arseme (011 mg 
As2Ü3-nal{ megfelelő), ba a halvány !barna szin 3 perc 
utri.n is megmarad, Hlehc a for·ralástól számii.tott 5 per* 

cen belül ujra megjelenik, 
Az emlitett g~:ógyszerkönyvek (Ph. G. VI.. és Ph. 

H V.) azért nem tudták elé,mi a ferrichloríd teljes re.. 
dulicióját, mert oldatban alkalmazván a hypophoshitot, 
nem gondolhattak a hl·pophosphit nwnnyiségének tiz~ 
szeresre ·való növelésére. 

A bismutsubniltrat esetében a sósav rtartalmu re·· 
agens a nitrát~ion jelenléte miat.t nem engedi meg a 
[eal{CÍÓ sebességének fonalással növelését ('királyviz 
képződés). A Ph .. Hg. Ill. :es IV .. a Bettendad reakció t 
hidegen alkalmazza., viszont egy órai várakozást ir elő. 

A gyógyszerkönyvünk álflal megkivánt érzékenység 
(0.1 mg As2 03) tehát a felforralást követő 5 percen 

belül biztosan elérhető, 

A Ph, G. VL ;ezt a nehézséget ugy ipaxkodik megkerül .. 
ni, hogy atsenre a tartainri meghatál'ozás ~ljára kiizzL 
tott sót. vizsgálga.t.ja. Ilyenkor ugyanis bismut..trio~d 
marad vissz.a (az axsen uünt As203 ill .. As205) és ez;t 
sósavban oldva már vizsgálhatjuk arsenre .. A Ph. H. V. 
hasonló szellemben jár el Tapasztalataink szerint a 
hJpophosphit és arsen közt a t'eakCió sebessége Ibidegen 
is olyan nagy, hogy a Bismuthum Subnitricumban az 
általunk ajánlott [wncentrációs viszonyok között is hi. 
degen már fél órán belül kimutatható '0,1 mg As:z03. 

l\lint említettük, a különböző calciumhypophosphit.e_ 
l\et mindig arsen menteseknek találtuk (A reakció előtt 
- rea.gens sósavban 10ldva a ealciumhypophosphitót és 
az elegyet felforralva - mindig külön meggyőzödtünk 
a reagensek arsen men!tességéró1) A mai viszonyok 
között azonban könnyen előfordul, hogy nem áll Tendel
kezésünkre arsen-mentes sósav Az esetben, ha a kb .. 
18%-os reagens sósalunk kevés arsent tartalmaz, fel.. 
oldunk benne 5% calciumhypophosphitot, hozzáadunk 
5.o/o finom üvegport és az egészet felforraljuk Az old&t, 
ilyenkoi barna szinü lesz, de 8-10 :óra alatt az üveg
-por leülepedi'~ a kiredul~:álódott arsent magával !l'ántja
és ennek me.nnJ-iSég-étó1 függőcn .a~ üledék sárgás.ba.rna 

A Kalium.Stibium tartaricum-lmn a Ph. Hg .. IV .. 
tömén~ sósa\'as közegben kénhydrogénnel Nizsgáltat ar .. 
seme, mert a szabályos Bettendorf.reakciő esetében 
forralás hatására az antimon is redukálódik.. A Merck 
gyár előirata (1.0) az antimonoxidoknál az arsen szeny. 
nyezés kimutatására t3- stannochloridos próbát irja elő 
hidegen egy órai vára:kozássa.L Tapasztalataink szerint 
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a hány:.atóhorkő esetében is elvégezhető a calciumhyp -......, 
ph~osphtto~ reakció. ha -a reagens sósav helyett a Ie t~
m;enyebb (36-~8%) sósavat has ~~- .k g o. 

k 
• . • zna JU • mert em ellet~ 

a sav oncentracio mellett az ·t· " •. • all! 1mon nem wálik ki 
Ra. 2 k<:m legtomenyebb sósavban ld tt O 25 • . 
t t

- b k"' t 
0 0 

• g hany a. :o 01 o ve olyan 5 keni 1 M:.: ~ . . -- . e..,.o..vmenyebb s ·sa h 
tuk, amelyikben előzőleg 0 5 1 . 

0 
v -oz ad_ 

oldottunk, felforralás utá; 
5 

g ca cmmhypophosphitiot 
perc n1:ulva szin .... d. 

nem voi t észlelhető. ha az nb ezo es 

5 

; 

z4Uo,".dó.a,". ka-ft-"-a.tó. 

' 0 an az elegyhez • 
mg As20s.nak megfelelo" a . meg 0,1 1 sen szennyezést · . t 
tunk, 5 Iter c mulva ha.t'ároZio'tt halvá. . ls. ,JU tat. 
szin mu'tatkozott ny sargas.barna C l B A 

A cuprisulfátban a 'Ó .• 
vizsgáltat. A bvpophosphi~toJ gyszkel·~.onyv arser..ra nem 

·' s rea c10ra von tk • 
irodalomban ellenté~es adatok t 1•1 • a · ozoan az 
.. 

1 
t • a a hatok Az ált 1 k 

a1an ot ntodon végezve a k' .• 1 a u 
-sulfátot tadva 2 kcm rea ISe~ etet} azaz 0,25 g cupri_ 

. gens sosavban s ezt ld 
0,5 g jca.Icmmhypophosphit"" t t 1 az o atot 

• '-"L ar a m·azó 5 k 
sosavhoz adva. először erő .. 1d . .... cm teagens 
tunk amely csakhama . - sh~do szi_nezodést tapasztaL 

r- Iegenis elt""t"' 
. Iáslwr pedig más szinloáltozás ne :-'. un' ll OH a-
ha. az eleg)' O l mg A~O k ,ffi tortent .. Azonban, 
nyezést tartalr~mzott a f 3-.nal' megfelelő .arse!!-. szeny. 

" . ., · ou a. as után 5 e. , .. 
zoen .elszmtelenedett old t h' t. , P. reze, az elo-

• öd' •• . a a arozottan sargás b -
szmez ott a ldtdn"~f 'J'd tt . . - arnar-a .... a 0 0 · · szmarsentől 
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ea:g Kluf Reinheit 

Szent .. Péter 
gyógyszervegyészeti 
laboratórium 

Liqum Hypnobromid 300 gr. 
Liqunr HiJ·pnobromid 180 gr pénztári 
Digestol pulv., 150 gr" 
SedivaJ syr. 200 gr .. 
SedivaJ rtabJ" 10 db 
Sedival tabi 20 db 

P:rimovewl s;rr .. 12() gr. 
Pr~movero~ syr 120 gJ:.. pénztári 
Pumolax .tabi.. 12 drb-os pénztári 
Prirnolax 30 db · 

l 

KÉSZÍTMÉMYEK 

Agomen~in dra&ée, injekció 
Andrcrstin dragee injekció 
Atochinol dragée, 'kenőcs 
Carhantren granula 
Cibalgin tabletta, oldat, kúp 
Ctbazol ta:bletta 
Coagulen por inJ· ekcr· . 
C l • ' ' o 
oram~n oldat, injekció 

Coramm-R bJJbiietta 
D!gif~lin tabletta, oldat 
Dwcam por 
Elbon taibletta 
EnterOc-ViofOim tabletta 
Es1dmn injekció 
L utoeyeJin tabletta. injekció. 2, 5 és 10 mg 
Nemo-Trasentin dragée · 
Ovocyclin ta!bletta. 0 1 J"s 1 . . . • ' . " ...... J.1lg; 

lllJekelO: 1 és 5 mg. kenőcs 
P", r andren inj'eikció: 25 ~ ... k,e " 
Perca!n tabletta, injekció 1g, noos. oldat 
Pereamal kenőcs 
Per~orten injekció: 5 és 10 m 
Penstaltin dragée' inJ· k· ·," g 
Ph t

. t , . e cw 
Y m. abletta 

Friscol taibl'etta inJ·ekc1·. k 
P 

. . l , . o, enőcs, oldat 
nvm odat 

Pr okliman dragée 
R:ooyl inj~kció, oldat 
S1stomens1n dmgée, injekció 
~pasmo~Ciba'.lgin dra,gée, kúp 
rrasentm dra.gée injekció, ikúp 
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A GYóGYSZERESZ . 

Seakm(4;i ú~6~iú~ 
7~: s~~ Je~ 7' 'nniért 

. , ~ rnbm testére? I~ t es 
a pályát <Lhg ,sza~ e 

6 
tör vény fokozatos me ~Z-

CENTENÁRIUM 
' vakátok htr det1k, hogy 

Szerte az arszagban p 't 1848--1948-tg 

engedt-e mJJg az 187k-os totta el évtizedről évtt-, ;- 1- asz .,. csonkitá~at~ ~t st-.. a közösség, a ~zocz.aut~ 
~edre evrol 'eVre -- 't? Keressuk a ht
~gyufthaladús gondolata kban Az örök ember i 
bát A kor ban és maguntetlen '{JO:zdagod.ási vá:: 
önzésben Egyeselo telhe ·ztabban érvényesu/o 

. ·' .. t l t el 1848 ° a 7 y száz eszter"-"o e , tathatn nk arr CL, w g 
M<! ·rnár pontoscm H11n~ , - ét•1Jel ezelőtt az 
azok az eszmék, m~JYif lé!~..C::"fm ditotbák, " felc 
egész miág figyelme , eltak A szabrLdsághare 
szabadU;Láss~tl n:_e!J'_v~~"J:~~dos tunyaságot és so
leverését ko1!eto ev ~ 19 . forradalmak sza
tétséget csrrk az 1918-19/vét' évszám birkózott 
kitothik rneg Csak e~t~sterséges koddel, r?11ely 
közben azzal a sr<rn, t l e!őTrink, hanern 

gyában Abban as egyr e nydt te1 het a dolgozó 
. , b " hogy 1mn en 

jogszo/ifkS an ' · 1 H dd cipeliék fk pupo-
~sztály luítára .''!k~ac a , 
sok fk sulyos lwtrzsalwt a már nagy er ed-

t kat takar a e '"l nem csak az n a . , ta /rtZ ember ew . 
ma(J'(Ít az embert ts el,zar , Debrecen felől fel-

. De rna hár o;rr e;e,~r~;~t rnegmozgattfk ~,dr
'z.engett és ~z egesz , .föld akr rruegrn~veh És 
adfklrnas szoza_t' aze {L l d munlvássag' a r:
egy rnás1lc szowt, J:C ~rtelrniség dsszefo.gx;<<d 
rasztság és a, hala_w demokráciámlc fe!éprtesere. 
sürgeti 'i.ndnlo ne]Jt , f' ta!ságá1!al rr"egjelenne 

, Ne széprtsrmk sen~""\h~ nk be Úgalább 
rnényekr ől nern rs szamo \u a tö;ténelmü11k 
1!oníuk le becsuletetse";r,·!::~ak katelező tanul-
l : l nto .. sebb 'cen ena r egre e .. , t'n ; . ·t A nw gnnk rtm ,.,e e saga1 

Ha ~n Petőfr lobogo ra , ban _ rtthon 
"~ 't · 113 az or szrtg ' közöttúnk é~ sze nez;ban 

ér ezné magrrt e ha.w nbfkn bennúnloet, 
Ez a eentenár·iu_rn MOO za' gos ter v sze-

, '-~t · 'kotelez r 8 • gyógrrszereszerw ts .. "'e'szet a tudornonrJ . . l rna. a rnuv ' . 't Nint minden sza c ' l 's lnveszt res-ze ' , ·ga feh•onn e ., p, 
és a spor t nunden a '[t, egünnepTésébol a-
a ?Wgy é1!fordulo me, 0 :n hogy ni miivekkel 
lyadij~k százait r!:riztek __ lcrb,ben krhangsn!yozZiálc 

k'·~z tég er os e .. , 't 'és ter1!e tw n. . tendő jebentosege . 
egy Távételes v:nn~pr es;k, cLést. mi hol leszunk 

Vessük fel "" ts la elr helyünk a nfkgy 
, . b '? H ol esz rr , y 

a centenarturn ar : . azoLia fk magyar ,q:uo gr -
felvonulásban? Mwel tg "b d lás után elJutott 

h a felsza a n szerészet, OflY , 
egy ni á!lomasho~? ha r égi kony1!elcben és to-

M ert nem eleq, . , rámutatunk, hogy 
lyóiratokban böngeszt.tnlo es T a rn á 8 y Károly 
'"-. S t 11 P a Gyo,rgy, , szerészek, mrnt 
VW'"· · ' Jozset gyogy • • 
\ís T e r n a J g 0 

, k; dötték a szaz \311 
.. , adosok veg1g LZ •• k G •C r nemzetor-sZfkZ, Fe!ll'mlithetno : 

előtti szabadsaghü? co; Lajost és még sok k;
z s ó Jánost, .J e n kik 18 "8-brrn a hon1!edseg 
tu .. nő ikartársunlcat, a r'elentene sokaJ, lw 

ltak A· sem t' soraiban har co , b~ er1gá.lt gyóp1;szer ara-
felkuta~nó~ az 18;8~ly~n naCJY rdX egy rrattk~ 
Joat Szaz e1! nem tS . , nt b?Zor>yos az a · 
életében és az öss;:efowges_ 8~ozhatnánlc T hó 11 

k . do''k s-ellernm•el. H n at on ~ ;-; · 
Károly professzor'"' 18 

. , .:ól kellene beszá-n;o!
De nekiink rnost rrr r . szerészi törve.ny 

h M 1876,os gyogy . .. tt
1
>n/-nunk, ogy ,.... . · Jáltoztatast sv.r g~ : ' 

óta, rnicsoda f?J :.a.d~l";~o~Y oz 1876-ns t?,r·uen?f 
'ld Mert ,,aU}u~ b'', lnladtunl.o. :mmt _elor•e .. . 
óta inkább t•1SSdlf;.le ' , dai/.oq-r>a lcercLezzulc. 

Tehetetlerwl •aUnnk es t . '1 Ki >Smbta ezt 
. . k b"ne? J(i rrkarta ez rgy. Jvtne fk rt • . 

UL'S 
FELSZABAD A .. loént a Jvét mun· 

M' a szakszer vezetelcb,e, f? ,_ k fd-
~, . . . lt Óg1Jszer eszer..;, csa a , 

kr] 81,6rtba 1/;ornoru gyk 1- lelo .. sek e szakrnfk ele· 
, , 't lehetnn e ·z·· szabaduws 0 a • Igen sok és ku on-
, . sem ·egesz,e11 ·z'·. téér t Meg ,gy 7e szociálisabb ce "'t· 

féle er ő mulcöclött, ,m~tlyttaa gGyakran ·éppen a 
, ket . rn-egbenr o . - kr 

tt'zese ts l ·a 'lyozták meg a.z egyseges .. 
bdső har cok a oa a 

állást. , t . Ic tapogatódzásna/c 
Ami mégts t.?;t~n ' c;{~,ás felé A kollek

szárnit valarm ,aoallo meg uton rner nit fel és 
, ~ 1'1zen a-z.. , ·, · 

ti r• }ogosti11a~y '" ~ A fdldr e form anrrlogva,1~ 
maradt el :veglegesen;l t z ~agántulaJd011-Ve-

.l ' affe e 01 '" • t' leperget! ro _a es dott ,Egy gyogysZ~er ar 
delcrYJ.me ba.~or tala l~~ lés tizholdas ldsbl1 tokok~ 
nem oszthato el -- b bnkott •meg ,ezekben a 
ra llalóJában az ern er k. 'Jnég nern intott el 
te11•ek ben Az en:b~r ÍUJd~nban kollektiv-lény 
odáig, hogr; a rn;~g'JF::, is nagyon iparkodott, 
nyé alaloulron a. e , e'szek közril, ep· 

. '-~ gyogyszer 
Pedcg )So.w;n 11 

. ;,)!o bb ehhez a szakszeJ-
pen alc~or nnzo~:f! v~~etl;ez, arnikor rni, !'.fkla,~ 
1!ezetJ JOgreforn . ozakrnának rnro re 

. b • ll rnii harcosal a ., , , · 
dob ~~~- 8

. k a tmtlwtaUamsagara gen r a,?ottun .. 

!GY NEM MARADHAT . 7 . bebátta De a 

Ezt lényegé~en rn:~k~e;'e::s átir<.dára egy~ 
• · F .. tanl1CS 'ernu' " · k A'• Gazdasrkgr 0 

.. k . tak fkZ ér deleelte . , . '· 
Szerre zsebukhoz apk_ ·nek beWle a masl.k; 

• , , t 1 y r ves. ' b· · egyik attoljel, w g . , . tt időre nem trJ<C , · l" e:Lhatarozo . . b 
hogy rrz e or~ ·E l kapcsolfkt.osan alrg . e-t t ZZI8 ~ l ben •rnegdnzzasz an · . • . •onnláTól, e len 

k . szakFLet s~un, " , le S7élt ,,aza ' a . . . . d. J-er eseti lehetosege .-
(l ~m<i.l többet az "lr110

,
10 0

1
, ~ 1,. '14 /cözségesitett . d lt k tmnra{iSO... . , 

riíl. Meg".' n .. a · a . :1_,, 1 a lcözse.'gi lóhnssz~-
t ' kat pe .w /!i · ·z ·tk za qyógyszer m". 'k A eff{;le rnegnyz a o ,-

.kekll!8z hasonl!tott•a z . . 

.. A GYóG!~SZ~E:;:;R:;:;;. E:;:;' S~Z;:;_ . ..._ __ _;_ __ .,;._ ______ ....;. ___________ _;_ __ __:.'f 

· . • sok rnár állitólag a iszakrna szin1!or~rüát a.kaTttk 
megvédeni . is 'Van anny·i Jogu/c mínt b~nnelyilé szakszerve. 

Z'eti tagnak, Me{! · kellett Mondanom. azonban 
azt is hogy ma rná1 szembe kell néznünk a ma
gyw gyógyszerészet uj alaknláAával. ~Mlr most 
bele kell illeszkednünk El kell temetniink be
lénk nevelt V!Íf!Jrtcnkat és Tá kell lépnünk a köz .. 
e.gészségügy utiár a. Ha el is ismer ein, !Jwgy 
eddig is ez va/t a célunk, főként a közegészség
ü.gy vonalán, rle holnap máT· fokozottan ügyel
niink kelt nehogy éppen !t közösség szalgálatá
ban utat téveszthessünk. 

Har>w.rosan a készülő töTvényfava.slatból is 
. kÚizivárgott valarní. "'Az ernber tr•agédiá1a" 
·egyi/c jelenetében a h o m o u s i o n és a 
. h o·m o i u si o n rniatt !tört ki a luiboruság. 
Egy "í" betü rniatt .. Nálunk hónapokon át egy 

·.· is" szóeskán vitáztak a riap1celeti bölcsek .. Ezt 
~ két betüt méregették, é-rtélvelték, 'ebben re
rnénylcedtek, ettől 1!ártak rrrindent. Megpróbál
ták két s-sel írni, ho_qy kentényebb ál!ásfogla~ 

· lást jelentsen Is. iJsst 
· A törvénmrwaslat értelmében ugyanis köz

' ségek és intézményele ;·s krupha.tnak gyógyszer-
tár:i jogositványt Ezért jutott iOlyan habalr>w.s 

. szerephez ez a i elentéktelen szócslca.. Meg kez
dődtek a találgatások Ha azok is, akTcor főként 

·· egyéni jo_qasitványok lesznek. És már· meg >is· 

RÉT MEMORANDUM 

K-ettő a sok iközül, rnely valóban eljutott ai 
illetékes lwlyig Az egyile '' tulaidonasi éHie. 
keltség eké, a máBik az egyeterni ha.Ugató!c, köze
lebbről a tulajdonos-gyerekek felter.iesztése. 
'Mind a két tiltakozást a tör-1!ényjavas[at ellen, 
magn/c az ér roelceltelc személyesen adták át a 
míniszternelc. Az egyiket a legtekintélyesebb 
tul'ajdonosolc, a rnásiloat az ifju. tulafdonos-vá
rornányosok. Az •egyik tiltakozott a községele és 

tndult a többé.Jcevésbbé egyoldalu fellépés. En
nek •egyetlen Icifejezett bé Ifa: az i s felentő
séaének letör és e Oldalakat i> hatnánk -aTról a 
céltudatos hadakozásr ó7, rnely mindenkit sor orn
póba állitatt, aki rnentett -,;agy akart 1!<Llarnit 

MEMORANDUMOK 

f/O(jlf /uiny futott .e[ közülüJc illetékes Vwly
fC, azt Úak a népjólétr r>únisztériurn turlm_á ·meg
mondani. Mert l!.zen a vonalon az utolsó hóna
riokat általiban a mernorandnrnok kdrának le
lcetne nevezni. H a öt ember találkozott az ut
earr, vagy kávéházban és megállapodtak szak
'''"' és érde/c.közösségülcben, azonnal rnegszii
/etett -egy fürge és kö1!etelő :rnernomndnm .. Ezek 
a papirasok liltalában núnmen ter1!e.zett refor

.,rwt el/.ene.ztek és szellemes tiz-ed-megoldásokat 
·a.jánlotta.k u jelenlegi állfkpotok fenntartására. 
,-!_· szakmai föld rLiól nyilt és titkos erők bnjtak 
elő és segitették, támoganák egymást 

Még engern is f'gyelnwitetett 1!alakí hagy 
· nz 'e/lcövekező hetekben -u.gy fogjaTc tolbat a loe
zernbe, hogy egyetlen pillanatra se feledkezzern 
meg arról.: rnilyen borzalmas merénylet lcé.szül 
a magyar gyógyszerészet ellen Mert rna rnin
den tollfar _gat ó ernb,er, elsősor ban a szaklap 

· szerlcesztő]e, felelős 'ennek a szakmának a. ifö
vőiééJ-t 

Leh•et, hogy ar r a gondoltak, azt •'emélték, 
én magarn is nekirngaszkodom egy nyilvános 
mernor andwnunlc. Ezt a hifiiket rvalószi:nüleg ar
r·a a köztudornásu. tinyre, építették. !hogy a 
szakmárnat rninderzek fölött szer et eni és mrn
dent ·elkö1!etek a dolgozó gyógysz·erészek, a 
.oyógyszertári dolgozók jobb jö11őj.e érdekében., 
.Nyih•án a.zt sern tévesztették szern elől, hogy a; 
tou emberét elsősorban a közegészségügy áldo
zatos szolgálata kövelezi 

Azt is nekern szegezték, hogy szakszerve
zeti lap 1!agynnk és a szakszer11ezet ennek a 
kér·désnelc e ib ir álás(Íban nem egészen egységes 
Er-re nem (ele/hetek mást,: szalclapnnk a szak
·'Z.'fi'Vezeti taqwígé. Arnint a multban, ugy a jö
t•own is helyt ad minden Jciilön1!élernénynek 
(lásd: község i lólrusszék), De a szerkesztőkn.ek 

intézményele illetélctelen betörése ellen, a rná
sik csak azt kivánta, hogy Zegalább rnég ő, leg. 
alább r-n.ég ők beülhessene/c az apink patiloáfá .. 
ba. ilkile ezért é.s csak ezért főttele erre a pá. 
lyára. 

A tnlajdonosokhoz nincs sole sza1Ja.m. Hi. 
szen Sk eqyelőre n'inden zavaT :és za.kkLtás 
nélleül benn maradnak a patilcájulcbfkn Sőt, 
sajnos, olycurole 1s birtokolJák gyógyszertári io
gositványaikat. akik 191.9-1.945-ig nem a lde
molcrácia rnértéke szerint kaptale fogot az ál: 
vamtól és iizh•etik ma ezt a i'ö-vedelrnező "köz. 
egé.szséoügyi ipar á.ga.t. u 

A népi demolcráciát azonbatn, m.ár ;, fe/sza. 
brrdulá s első jJiUanatától /cezdTPe, nem a tulafdo. 
:nosolc, hanem a munk!ássá{! 'épiti.. Maga á népi 
demokrácia is elsösorba.n er·'re az erö-re tinwsz
lcodik.. C4 munkásság öntndatos, mind,en fililoza
tot 11állaló munkáiára épitette fel az egész /uí. 
romAves tervet. r.ermészetesen renngk a luirDm
lives ter1!ne/c egyik fő cél i a, ho_grJ ebben az or
szartban azok éliének i8l, :azok élienek egur·e 
.iobban, a/dk e.zt a Jw.talrrms énitő munkát fizi
ka és szellemi ereiülekel 'diadalra viszile 

Én nwgam mindi.a u_qy kérJzeltern, hogy az 
i(iusiá:a ezen az uton halad Csa/c ezen az nton 
haladhat. Hiszen valóidban az ő j'ö1!ŐÍülcet épit .. 
.iuk A· centenárium évében uwm a.lca .. rolc, de ta .. 
tán nem ártana az 1848-aB szabadságharcra M 
1!atlcozni. Az akkori. r:fr'ns<igra 

E.(Jésze-n bizonyos. ho.ou azzal a 1?VBmoran
durnmal nem mindenki 1•állazt közösséget Az 
'egr;etemi fel1!ételek ideién én maoarn is jélen 
roolta.m a km köz' bizott.sá.a egy ülés én Akkor 
oson voltunk, hogy u földrnüv.es és pos~tiszt 
qyerel:ét veguiik fel és ne a bankigazgatókét. 
A földrnür-esek és Mstaaltiszfel;. fiai és leá,']tyai 
uem irták alá ezt :a. rnenwrandnnwt. Az ií ap. 
tuknak 11incsen patiloáia .. De ne1n i's az ő .-érde .. 
küloet kétniselte az (l bizonyos ifjúsági memo .. 
randnm. 
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A GYóGYSZERESZ 

.4 N.4PIS.4.TTó 
Mostanában •erősen divatba iöttü~k Egyre 

gyak-rabban foglalkoznak ve~ünk f}a1.no~, •. nem 
•mindig tár-gyilagosan Csak ~gen ntkan J?rndr::
latnan Sok esetben hÚinyos vagy fer de er tes~~ 
lések alapján nem egyszer- r okonr vagy e9yen .. 
sen testvéri ~uga[mazásra tel.fe.sen megt~veszto_ 

nak bennünket, hogy anyagi érdekeinket ők 
a kar ják ·megoltalrnazni . . k 

Ne feledjük el, hogy nern a ynunkásparto 
'tó 'áról beszélünk. Éppen ez;;rt hrtetlenloe

~aJ k1 - bennünket csak hatasos fJSzkoznek 
;},';d,;tenek ar?a, hogy az egész tö1vényJ1L1>1Lf!~t 
tot elgáncsolják. Me1·t különben ugyan !1nte~ 
f. 'zw, a Reggel"-nek és az érdekelt sug~lnw.zo
;~~ hogy •nife1e süítusba ker·ü[nek a gyogyszer-t '· t domboritanak kr a nagyerdenru szempon o"'a . d' . ·tana 

közönség tájékoztatására.. .Pe ''! nem. ar ·. ' 
ha ilyen esetekben a napisajtó énntkezesbe 1~P
ne a szaksajtóval, hogy a befutott adatok !nie: 
lességét '!3llenőrizz,e. G_sak igy kiiszöböl;hetne~ kr 
azt az érdek-kevm edest, mely az effele kö le-

tár~k dolgozói? . ·1 t'· "r'· . F ., nen· t érthető ö1wedelerrr nyr a ,.,o,_ "' 
e,re -, • • t m 

ményekből kiiitközik . . 
Ennek \'tZ érdek-kever edésnek s~rn!e tsko_1a

péld<iia a Rwgel" egym<ist követó ket tudos1r 
tása · 4 cikk ugy kezdődik, 11nintha kir:nondo~~a;r 
a glf6gyszertári dolg?zók , jelenleg; szo.cra_~w._ 
helyzetét és ,,biztonságat" vedelrrvezn~ _a keszu.lő 
tör-vényjavaslattal szemben. Tudn_r vel r,. hogy ,,a 
gyógyszertárak alkalmazottat a__varosr, rlle;ve az 
"lla,mi tisztviselőstáJusba kerul-nek . es az 
~llami tisztviselők ranglétráJ~ám, n_em i~tha~rw~ 
magas~tbbra, mint a VIII frzetesr 'O~zt_alyrg , 

e efféle közlernényekben . .4 vrvager _se 
~~é~ t "~ggóclnnk, hogy a, ntur:kásság /élets:mr;vo
na.lát leszánitiák. IMi l~sz rJeluk? .4 nagy gyogy
szertMak tulajdonosarval. E_z az. a._mt to_Uat ad 

k . "b Pedig nzt nem tudJuk elkepzelm, hogy 

Hogy jelen7egi kollektiv-surzo&es nwllet~ 
mit jelent ~ munka, egy á![,ás !biztonsága, a:t "" 
nagyon jól tudjuk 11/liuden ;nunka csakada;~rne; 
•neti kenyér es addig ta?"t, mtg a m'l!'":k~ " o '-~ 
nem un a régi szolgára . .4 felmond~sr ~:ro ma_ 
nem. kenyér .. Különösen idősebb kar~m~amk sza_
mára. Ezt az ál'lapotot igazán kár vedebroezm 
Bün az összesség ellen .. 

ALLAMI TISZTVISEL6ST ATUS 
Ez igy nem igaz és err·ől nem vo. !t s12:ó soha. 

k 'k t" ény~avaslat flyesmivel nem is foglal o·zr a_ orv .. · , · 
l en ·s mi harcolunk a kollekt~v-szerzodes .meg
~rtd~Mrt és kiterjesztéséért .. Ig_enis, ntt azt 
akarjuk, hogy minden gyógysreresznek nwg~e
gyen az &mb·eri nregélhetése. De ugyanugy rrwr~
dent elkör;etiink aziért is, hogy ébb?n a s~akma
ban minden do!gozni tud? es. a~ro *o/'t;Lrsunk
'I'ULk megadjuk a munka rgazr brztonsagat . 

Ebben a foérdésb.en különben rna?a a ~r
niszter moudotta ki a döntő .. szót, a~;~ko:· la Je
lentette. hogy szakszervez.et:tnk . ere.!"': l?s ~~y
ségén mulik, hogy a kollekflv-szm zod~st a; m-. 
tézmény<'kkel is elfogadtassa. Az ped~q epesz~:' 
b . hogy ebben a kérdésben rmndrg eros 

rzonyos, t" k 
és egységes lesz szakszer·veze un 

Á munkáss·ág egyetemes célja nem leh~t 
-· k hogy fe/épitse ·ezt a lerornbolt orsza-nw:· fe~tétel nélkül és núnden _!áron Csak tgy 

go·'mithatunk arra hogy életszínvonalunk emel
r:Zni fog De utJyanilyen mértékb~n lm~g kell 
. l ·· ál'am"· a,l'·"lrnazottak eletszrnvona.JaVU nm az ' " ·/W> 

lá:rw,k is , '·at a'·ar·unk ki"ivni ma q·unkrmk, Ha Jogo" . "· " .. . . . . 
Jvar·coljunk a saiát eszlwzernkke7. MaradJ7J;11k 'l: 
rrw.gunk •teMlletén. Ne keverjük bele _az _anarn_r 
alkalmazo-ttaka t. N e hivatkozznnk rnrndrf!. nw
sokra. ÉS ~e engedjük, hogy nrások ugy l,azrtsa-

a e" e. · · z l" • ·kentr mtnf őket több és nagyobb fe e osseg '861 ' 

bennünket 

ÁLLAMOSIT AS 
Aggodalrnat kelt ugy a gyógysz,erész-aol.-

k l";~zottnk mint ta. .tulnjdonosok körébe_n az a 
n · ' • · • ügyet állanwterv, hogy nem az ege~z egeszse~ , sze-

sitjoák, Jr,aneJn esni< egyrk szektomt, a gyogy 
Tészetet. H .. • •· ' d 

Hallod knrtár sam, itt meg rrrrndrg rola" 
van sza elsŐsorbani rFigydd a sor'l'endet:táEUJ_-

" .. ·benned kelt aggodalmat az ál'lamos_r .s ~s 
Swor . . . k 1 .. 'b .4rrol ne 1.8 csak azuMn a tulaJdonos o cor~ en,, . , 
b .1 "·rrk ·hogy egy.eWre sz. ó" srncs aliamosrt~esze]u , h t". '·t M·meg . ·z 1J "'k fe'nanyitJ'ák a le. e osege,.,e r " 
r o · e o ' " k "l b T' nk cs~k községekről és intézménile ro esze u . 
6k •már államositana/c 

N , dJ'anak a su.galmazók .. Egyszer so. r. e aggo . • · t· felé 
lceriil. er-re is .4 népi derrrokracw u Ja er'>'e 

vezet. t.. · y gya 
6k azt rnondják, hog·y ez a , or ven a -

korlatban qnegbukik. Mi ennek eppen a~ ellm; .. 
' "' " o"'/ vagyunk nr,eggyőződve. De nekik rneg ,cezor.er · - " • "· k H 
kk · , ér·dekiik hogy elor·e tanwv.Jana - a 

a .o1 senr ' l "b • 'fol er· . 'l' be J.n a gyakorla;t va 0' an raca " nem va , , rvw , ·z ha 
re a iól mega'lapozott törvenyr·e, ugy ~nn~ :. · 
marabb megvalósul az egész közegeszsegu.gy 

állanwsitása k 
H 't a fáj a tulajdonosokna,k, hogy csa_ 

ezt és ~;emz az egészet? .4'kkor rrriért Inem n~UJ
tottak át a nrinisztemek egy oly.an ~n~o~_an
dumot, hogy ha má.; az eg?sz kozeg~szseg";gy-

"'l · lehet s~o lenalább az egesz gyogy-ro nerrt 1s , · '" ' /::} 
sz.er észetet álla;mositsák.. . , 

Ki tudja, }Logy a mrnrszter, kr. ak,kora nreg-
ér-té.ssel lwJlgatott me.g ieb~en_ a kerdesben mrn
den érdekeltséget, nem nreltanyo/ta V?ln_a:e ezt 
az egységes minden áldozatra ~ész lo}O;lr~ast -

• · állarn magasabb erdeker rnant . : 
az or.szag, az . , 'k 'kk , alr" 

.4z emlitett hétfői lap ma;;' ct" ~ nw~r &' 

. tarthat számot kii/önösebb erdeklődesre Csak 
rs . t. '7 " első közlernény sa.]tor;>sszharrg~ba
leara 1a c a- · " • B d· ·z •á b. ·t r önnek a le1,e7ek, Peshol es u. ~ro, ; -
r~~~~bÓl falvakból és mind a"! 1nond]ak' ";~g~ 
re akadt egy lap. Közben _uJ sere/m~k rs. előke. 
r ülnek M·indenki iparlwdtk, hogy k! ne m<~~~clt 

. jon a kifogásole lakomldából Hátha ez to . ·e, 

-->,·--'"'--

lwsznál a mmnor'alrdu.mqkruí,l lga.z, hogy ebben 
is éppen azt MzöUék: a nyilvánossággal, amit őló 

· · rmír ugyis megírtak .. 
Nagy a keveredés és az elkeseredés .. N eni 

merfük kioldani a bogokat, nehogy olyan elvek 
és személyek huU.ianak ki a biivös ~somagból, 
akikre gyanakszunk. Hogy valóban együtt van
rutk és egyiitt is voltak núndig Egyetlen kőzös 
céUal~ elismer,iük, hogy felszabadultunk, de 
azért maradion rninden " régiben. üldözzük a 
bünt, a teakcóit, de védjük meg egymást .4/ci 
demokráciáról szó'l, rólunk beszél. Aki /reánk hi. 
vntkozik, az és csakis az szolgái(ia a, de.mokrá-

. ciát. 
Vigyá.zat, mázolva.! Ma[[ára r;essen, aki 

mégis összekeni nw.gát. 

HIVAT ÁS-VÉDELEM 

És most utá.na nyulak egy mondOJtnak, 
amit a gyógyszerészi továbbképzéssel kacsola
tosan leü·tam.: 

- H ogy kémiai nyelven beszéljek; felsza
badítani néhány ker eskedelrni lkett6skötést a 
gyógyszerészi tudontány, ·a hívatás száirnára. 

Soha időszerübbne'k \wrrr éreztem ezt a meg. 
állapitást, mint éppen mn Néhárny h;éttel ez;e
lőtt ugyanis azzal rillt elő az ,egyik .tu'lajdonosr, 
érdekeltség vezető embere, hogy ha most a sar
kunkra nem ,állunk, össze nem 'fogunk, tulajdo .. 
nosok és munkaválla/ók, -- rnegkongathatjuk a 
lélekharangot ~ magyar gyógyszer·észet fölött. 

Pontosan így, ilyen zengzetesen beszélt a. 
léwkharangról és a rf1U1gyar gyóg;yszerészetröl .. 
De valófában ő is a t9U, a leirt szó felelősségé
re '(JondoU .. Többet nem is akart mondani .. Csak 
szólt és elrohant.. Talán uiévi kinyilátkozta.tás
nak Bzánta 

Én azonban nem csak ezzel a ,egy karMr
sammal váltottam. szót a gyógyszerészi hivatás
ról .. Akik jélnek a, törvényjavaslattól, azok szá

. mám igen há1ás és kény.ebmes álláspont, sőt ta,
karó ez a hivatás-védelem .. 

- [gaza van Radónak, - mond.ia valaici 
N ekerrr is az a véleményem, hogy ebben a ,szak
mában meghal minden kezdeményeziés . .4'hol ki
kezdik a tőkét, ott többé fü nem ter·em. 

·- De az is feltéteLezhető, - felelem csen
<Lesen, -- hogy &z a 1Jálya ,csak rrrost tisztul iga-. 
zán hivaM:ssá .. 

·- .4z ki van zár'va. Ki bolond er·re a pályá
ra rrrenni -- az önállósodás minden reménye 
nélkül? 

-·Hát te például nem szer•eted a pályáaat? 
- Hogy a ifenébe ne szeretném .. De ettőt 

függetlenül el akar-om tartani a családomat, fel 
akarom nevelni háirom ,gyermekémet .. 

- A-zokat ne féltsd Meglátod, rnilyen szi
Wesen járnak ti]JUSTUhákban. Ne bu.ij a gyere
keid rrrögé 

·'-- Egyszerii61r elnéptelenedik ez a pálya. .. 
Hát csak nem 6r'ültek rneg.: öt évig egyetemre 
iárni .. _ 

-- Lehet, Jrogy csak azok jönnek majd e·rni 

Seecke8tztá1é9i 6c~k : 
t..étkikm:Jf!- ~u 1 z .. tJe ~él 7 _,g 

_ 62:r.~n&atG". 11-táe Z-ig.. 

a pályára, csak azok rna1adnak "'eg akiket a 
hivatás hoz és köt ide .. Ez pedig csak' előny· 

-- Ugyan rnitébe szerepet szántok a hiva
tásnak, ha a gyógyszer ész csak 'rugónt dá ró gép 
lesz valamelyik ,,sitett" vccgy "sitott" gyógyszer .. 
tárban? 

- Csak most kezdődrk igaZián a hivatáS 
szerepe .. Nézz be1e évszázados rJ.atikák ,életébe. 
Ker estek, gazd-agodtalc, orvosok, ügyvéd,ek, gyá
r osok és gyógyszer észele nevelődtek a gyógy
'SZertár jövedelmé•böl, (:le benn nen' történt sem~ 
mi. Ezeket tehát évszázadokon át semmire smn 
kötelezte a gyógyszerészi hivatás. Csak ugy ,,be
leéltelif' a tunya és termdcct/en.évszázadokba. 

-- Ohó, azért van néhány kiváló embe-
rünk... · 

- Twiorn és számon tar tom ő/cet. De ez nem 
válasz .. Te félsz a gyógyszerészi pálya gépesité
sétől .. Azt hiszed, !hogy ha "mondjuk" egy em. 
bm·öltő után kikeTülnek magánkézből a uyógy
szertárak, akkor az egész ma-gyar gyógyszeré~ 
szetet, mint ébresztő órát, reggel felhuzzák' ' . 
'Amelyik ügyeletes, azt még küWn este is. 

- Én rnár meg;mondtam. Senki sem lesz 
bolond öt évig egyetemr;e já,rni 

..Láttarn, hogy egy helyben topogunk.. Nem 
folytatta-rn a .vitát. ·De nrost inr~<en, - ahogyan 
rrrondani szokták, - üzenni szer etnék minden 
magyar gyógyszerésznek: 

N em igaz, 'hogy bai van a gyógysz-er ész~ 
hivabás körül . .4 kereskedelem i!Ciikapcso.váJsa nmn 
jelent veszélyt. Itt az alkalom hogy azoka.t a" 
bizonyos kereskedelmi kettőskötéseke.t -végr e 
valóban felszabaditsuk a gyógyszerészi tudo
mány, a hivatás számára Itt nz al/Óa.lo·rn. a 
gyógyszerészi pálya, kiszélesitésére. Most fo[} 
eldőlni, hogy h&nyan tekintették üzletnek· ezt a 
szakmát és hányan hivatásnak. 

,,Specializálódjunk". Legyenek csak, táro, 
mellett dolgozó gyógys.zerészek, <rövidebb 'egye
t,emí kíképzéssel. És legyen egy ,hosszabb k>:kép
zés azok számára, akik labmatórü(;mokban 
akarnak müködni Ez ma már nem csak az én 
véleményem, hanern nagyfában nzoké is, akik 
a gyógysurészi kiképzést irányitiák. 

Eszer-int rninden pályám lépő gyógyszerész 
egyéni képességein mulik, hogy hol a,kar 'l/Wg. 
állni, A' tám mellett-e, vagy a küWnböző gyógy. 
szér észi kutató munkákban. · 

De ez csa,k egyetben szempont, amivel ezt a 
felbor-zolt gyógys.zerész-réteget meg szeretném 
nyugtatni .. KüWnösen az ífjuságot, mely éppen 
akkor retteg a }Ö~'Ő bizonytalansá.gától, amikor 
mindent elérhet Ha tnern is mernoranaumok
kal, de tervs;;erü munkával.. Hivatás-védelem• 
me l. 
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- Vitaesték az Egyetemen -

Rovatvezető: dr. Turi Pál 

UJ ESZTENDő,. 
nevezetes esz~endő küszöbén á!lumlc: ·a ·magyar 
nép szabadságharcának századík évforduióját 
ünn,epelj ük A dubileurn éve nekünk, gyógysze
részek:twk, rnélyrelvató változást hoz: az J 876~ 
XIV.. t c -nek a gyógyszerészefre vonatkozó 
egyes paragrafusain :kivül a korn,áJnyzat uj ala
pokra helyezi a gyógyszer gyártó vállalatok nL Ü-< 
ködését is, és a tervezett te[MnWk ui fdada
tok, 'Uj problémák elé óJtitfák a, gyógyszerészi 
kart. A "Gyógyszer észna1rok" egyik fontos cél
kitiizése, hOgy programrnfa az időszerü kéTdé
sekhez igazodjék és éppen a viták r1nyagának 
frisses6gév·el, !(ddurLlitásáva.l váljék a szakrnrL 
életének szerves részévé Az ó-esztendő U:totsó 
összejövetelén, december ag..,én, hárorn előadás 
hangzott d, 1nind a /L-ÓJrom /l.zoro.s kr1pcsolatba 
hozható a gyógyszerészet tudatos ui utakat ke
r·eső törekvéseivel 

EGYSZERű PRAEPARATIV 
munkáról <Számolt be dr Molnrir István Pá,kos
palotai kartársunk, néhány vegyületről, amelyet 
otthon, a gyó.gyszmtár lalborwtó.riumában állit 
elő .. Dr Molnár István tevék!eny.sége péld,anru
tató: ez az a n16d, ahogy a hi1Va:bát~1á\t sz~e!re:tő 
gyógys:Z1€11 ész egyeten1i ta~nulmáilyai so1.á11 sz.er
zertt tuélását gyümöiLcsöztetheti, :még vorléki, 
akár falusi paJtikában Ü8. Eltekintve a~tól, hogy 
egyes készitmények otthoni előállitása ig1e:n 
lukratív, maga \aZ alkotó munka ör•Umet okoz 
annaik, aki a pályá·t nemosak me:st·er·slégnek, ha
nem élethivatásnak fogja fel. Dr .. Molnár kar
tá·rsnmk el'áadásák lapunkban módmrk van rész
letesen ismJZrtetni; a világO!S, szabatos, tartal
mas és valóban tanniságc's előadást a Gyógy
szerés:znap ha11grutósága őszinte tetsz',és·.sel foM 

g'adta. 

borok savta)anitásának gyakorlati k,e.resztüivi
tele. II. évf. 7 szá:nr, 1947 ápr 16) Ee; a köz' 
Jemény pontos, számszerü adatokkal [01Sz<Jr'elt 
utbaigazitás run a nézve, hogy mik'ént 1eihet a 
savtalanitá:st céilsz:erü mértéikJben keresztülwin
nL A bot ok savtalmütá~áná:f :ruetm \lehet .f'~öchio
m;ekriai egyenletekhez ragaszkodni _ hangS'U
lyozza az előadó -, han.om ízlelési (Próbákat is 
kell vég'Ozni. A mezőga;zdwsági ké:nriát éppen 
ezért gyakran éri az a vád, hogy "'l112JIT\ tudo
ményos". Valóságban ez a tudományág t'em ké
miát, sem mezőgo:zdaságtant nom kivá:n taníta
ni, csupán a kettő kapc~oQmtait A .must savtar
talmának tompi,tásáról lés .a bor-meghatározás
ról szólcltt ezután Kégl fPt'Ofle•sszor,, ismertetve 
a z u t ó b b i v i z s g á l a t céljára szoQ
gMó egysz:erü készülé\k kez,euési módját i8. 
A nagy ér deklöd&sse,J kisért .ciőaJdást tGvábbr 
gya~co_rla;ti témá.iu !srr;,ertetés&k fpgják .kö·':etni 
- rrgerte meg 'brefeJ€00 sz:avarban az ·~loado 

AZ ANGOL GYóGYSZERÉSZET 

A MEZöGAZDASÁGl KÉMIA 
e]é!.adó tanára, dr Kég.l László ugyancsak olyan 
kérdésekről ad tájékozta'báiilt, amelyek a [eg
több karrtá,rsnnk előtt €)gész.en 1d'egenek A me
zőgawasági kémia olotatá,sa a gyógy.szerészék 
számára ma kü!önösen je]<enMs - ha:ugsulyoz
Zla az előadást berekesztő szavailb:an M oz son-Y i 
p;JXJfesszcr _ minthogy az. ujonnan földhöz jut. 
tatott pmrasztok agrárléémiai kérdésekke[ nem 
for du~hatnak máshová, mint a gyógyszer ész
hez, aki fa1\ul~~lyen az egyetJen ál~.alános ter
mészettudományi képesitésü szakember ~Az· elő· 
adó hivatkozik "A Gyógyszerész"-ben megie
lent \\wrábbi értekezésére (DL Kégl László: A 

története, amelyről Erényi György kartársunk 
szólott, ér'dekes és időszJerü twnulságoikat 1r ejt 
magában. A ,gyógyszerikenesk:ed~1em Jcezde:l)e 
Anglitá,ban pár huzamosan lía}!l.d a füszerkeres
kedelemmel: a ~ávoli gymmabok , értékes éhneo 
zeti :c'kkeit impo.rtáló na~gy cé,gek voilitak a 
gyógyhatásu drógok közv:e!titői is. A g;~nógyszec 
rr·ész :kez~detben az o'rvos Segítője, fam ul usa volt: 
később, az ipar csodás korrubam, a gyógys·zeréwil 
1Jálya kettévált: ·egyeselk az orvosi tevél<e:nyscg 
ir ányáb.a'll fejiesztiefték tudásukat, mái."<Yk ru 
gyógyszervegyészet területlén. törekedtek na
gyoibb jár.tassé,gra A gyógyszmtárak srerkeze
te, felszer clése i•s egészen más, mint ruálnnk -
mutat rá az előadó, aki részleteSen ismertet> 
az angol gyógyszerésztársadalűl!ll tagozúdását, 
érdekképv]seletei,t, viszonyát az állairrLhoz. a 
gyt)gyszergyál1akhoz, továbbá utal a gyógYls~z·e
részképzés r.endsz;en:ére, amelyről lapunlk 'előző 
sz<ámaiban ugyancsak Er'.ényi kartársunk irt 
bővebb ismerte~ést.. ÉrdekEls öSszevetni Er ényi: 

HIRDETGINK S!ZIVEiS FIGYELMÉBE! Hirdetési 
dljaink 1947. januát hó 1-tői a kövdkez.&k: 

A hmiték első és utolsó oldalán, hasábszéle&,.-égben 

1 mm- 2 .. '50 forint 
A boriték belső részién ~hasáhsz.é1eEségbeu 

l !Jl]1Il 2.-- .forint 
A lapban lévő hirdetések hasábsz.élleségbe.n 

l rom 1.50 form.t 
Apt·óhirdetés 1egf'elje1Jb 3 sotig' 25.- fi:nint, 

A GYóGYSZERESZ 

György eJWadlá,sát ,,A G"ögyszo1 e's"" " · · ' 'b . - ,) v_ u u{aracso-
nyr s:wma an meg•1dent ke'•t lúo'z'e ~ 1-• ... • -- · _ · -- m- 111611llJieL : ne-
Hzeteoen. Ral en blattnak a Szov)·et E ~ , .. _ • . ··. --tF ' ' t · g€87/Seg-ngyr J\imrsz euum főgvóg,.~zer···u".ay· . t- ... , -
l 

I <+ ... • • o~ • "' r veze o·seg 
re yeuues vez1eto]enek ismerte'e"se' l . , 

G 
't L .. k· , .u ve ' masreszt 

. as aJ OB artarsunknak a ta··r""' , , 
k 

.. ' 1 "~ gyogyszerta-
ra ugyeve kapcs.olwto~ hozzászól-· - l :•enbl~!t 1köz~eményébő1 q<iderül, h"':'ava · S Ko
Jetumoban, csakugy mint Anglr.i'b agw a ~v-, ·k ., ·· a,an agyogv 
szereszr épesrtes nem egységes ha ' . . o-

több fokozata , van, függően ~ m:~~al~:ri~f 
amelyet a gyogys:oerész betölt G •t k . · -

0

• 
sunk viszor.rt.ana nrutat r•á ho~"'yaks, .. b~rtf.a,rl-

'-b . ..k ' . ' ,", 1~81 ;u a 

.
va. '" a:n sz u seges volna• ketto"'s Jre'p~"''"" .. k-

b k 
• ='"'su sza · 

em ere re, vagyis ana hogy . -
szerezzen gyÓg')i'sz·eirászi 'l<épes"t:r_~g.y az mwos - ·' .· . . r e~· ~ vagy a 
gy;ogyszeesz orvosr diplomáJt 11,. d _.,;_ . 

il
. - l , . . . . 'Lill eZitll\. a meg 

ny vanu asok 1;gaz.oJják amir e b~· _ 1.; , ,-
!.... t"' · · • ~zamo· orr.c 
=veze o sorarban rámutattunk ' 

Á'fALAKULÁS ELőTT 
a.ll a, gyógyszerészi hivatás és ennele . z .t 
csak itlliún látjuk de akkor is i . .7;e,et nern
akar nyngcrtra Úk· r· '~ ~' 1rL ak,aT k6/etTe, l . . rn un,, rL •negvr1ltozott vi 

• ~zonyo c ~azt. lu;tscgte:enul a rwg110l'D turl:C.iL;, 
. ,Jabb _Jelkeszultsegu gyugyszerész f .. . b . , 

megalln · J z •t , og1r1 10 ban . .~.a .t~ -y_e .: ezert s~árrdtu.nk a 'öv-őben 
mtaest.?elnk u ant rnegnyilvánul, , . J érd!eklőr!ésre, nnnt rLnli/yent edi megtarnagyobb 
tunk B t · - .. 

1 
. · . g ts pr1sztr1l

. ·; . e e/ezesu, me{! egy figyelemr.ernélto ·e-
Zen.:e.Q. mJ{J a Gyogysz.erészna.pok előadói eleln-

·---·----

·---------~--------------~11 
-~-····-

S~dyl~tta habletta 
3Gx0 015 

Szabadon rendelhető: OTI -· MA.BI 
MÁV - Szasa - _Dobbi stb. 

IPODMIUIIC:Z~V GYOGVSZ:'"Il.T"' 
BUDAPEST VI 
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•------·--·- Telefon: l:li---IQ\, ·- --···~-.. _ ... ___ _ 
te. m/cább egyetemi. ernberek voltak add. 
r; w r e_~Y1 e t~ bben szólalnak ' tg ~rna 
colgo&o kar tar'S'' '· k .... l .· meg a patikákban 
r.. , t ,..,, o zu . "' Ez " hel IliWan uk elérni · w yes ut, ezt 

• 
VIDÉKI GYóGY~ZERÉSZNAPOK 
megta.rtáJsát indítványozta ,, · . ., .. · 
kezd'és·ekor n"' 't . .. ... a.r ~ker o nk meg-

~> azo a rs tot b , i'- l 
Tu1i Pál :Imrtár .. .. · "·"a ormnrul dr 
~be o1lvas6inknaksu~k ~ron1n1~l .sz~mdlh:ctunk 
vid. éki.kulturális,k''"zo,gy ;:bz az mdr.t.va.;ny 8'ámm 

h 
o pon u a:n keltet' •'], J · 

angut és l9.mint lM" . c .e en~ VlSSZ
bennünket ·ed·d· . ozsonyt. ]Yrc.fe32zor értes t 

1 • rg a mrsko:Icr . · , 
kartársaJk kért"k fffi . ·. ,egn es debrec;ení 
sz.eti Intézet<ot e h . az Et gyetenc' Gy&gyszer'é 
"'b ~ ogy a ervezett ·. ~ 

cw a a.z emlitett viá,rasokat. . . borszag-os aK·. 
tesen a meghiv:áJsnak a t vonJ a . e 'J'emresze. 
amikor az 'Utazási ,, , ~~"zr_ honapokba;n, 
kedvezőbbek l . . es elszal~asolasr VJSzonyok 

e.s>:nek a legnagyo·bb ·· .. 
fogunk eJ.eget tenni ' ammmel 

Jcil bevezetett, hálás kézieladási cikk 

ANAC T pasztilla 

n fl u e n z a, n á t b a megelőzésére és kezelésére 

Baktericid hatásu .. 

Wander Budapest, 
Postafiék 7 .. 

r. t. 
x .. !ll 
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Jugoszlávia egészségügyi hel) zete az ~Imult e,: u. 
zedek alatt nagJon sok lihánni valót ha-gyott maga 
után. Eg;\'es \'id~kelien a lakosság dképze1hetetlen sze. 
génységben é.s nyomorban- élt, egészségügyi sz~mponL 
ból sok helyen tiözépkori állapotok uralkodtak. Az or
vosok és gJógyszerészel{ letelepedési törelivései az (H

szágban urallwdó különböző gazdasági állapotokból ki~ 
foly ólag, a ;nag~' árosol{ és gaZdag fah ak felé irá

n:Jultak" 

rakba vagy üzemeii:be felelős vezetőket nevez ki, egy
szó\al m"inden szakmai ÜgJet önállóan iíttéz 

A most elmult háboru Itterncsak a rossz gazdasági 
helyzetet sulyosbitotrt.a, hanem az egészségüg~ tet'éll 

is mérhetetlen károkat ol\.ozott 
A r·égi. állapotok jelenleg }{ezdene'h: megváltozni 

Az ország ujjáérJitése terén végzett eredménJekről az 
ujságokban sokat olvashattunk Az ujjáépité,Sre irá_ 
uyuló 5 é\eS terv már eddig is igen szép eredményelieÍ· 

piodukált 
:A gyógyszerészetről már kevesebb értesüléseink 

t-annak Egy-l{ét le\- él d. !t. é.lő kartázsainktól, no meg 
a Zágrábban megjelenő "FarmaceutSlü glasnili:" tar. 
t&Ima ~émileg mégis 1t:ájékoztat bennünlret az ottanl 
hel;\ zetről Ezekből ;az adalokból szedtünk össze néhá
nyat, hogy az Ott~ni hel;Jzehől némileg világos li-épet 
festhessünk, A g)üjtemény nem egé!'len telies, de az 
eddig összeválogatott adali·.aink is annyira érdel{esek, 
hog~· kötelességünlnwk tax·tjuh: azol\at kartársainkkal 

megismertettü 
• 

A háboru a gyógJ-szertárakat és a gyógyszerve
gyészeti gyárakat és 'üz-enneket sem ldmélte. A gyógy
szertái3k nagFésze teljesen kifosztva maradt Az 
egészségügyi szolgálatot eg-észen ujjá kellett szervezni 
Ez a Szervezés <L hábmu után rögt"ön megh1dult, a 
módszerek néha igen radili:álisak és sz~.go:mak voltak 
Tudomásunk van például ol;\ an esetekről, amiimr egész 
gyógyszet·tárak lett-ek Utt2lepitve olyan vid·ékekre, ahol 
az egészségügyi hel)'zet jobban megk~vánt.a, Az OI

szághan felJelhető gyógyszer am agok igazságos elosz
tására is fontos é.s szigoru rende.llwzésel{ történtzk és 
jelenleg is időtőLidőre ujabb rendelete·k jelennek meg" 

.c\ hJyzet ma már lényegesen jobb, r.n!nt a háboru 
utáni időben, de az ország grógyszerellátása még ma 
is j gen nehéz fe] ada-t elé állítja az egészségüg) i fó1 U

m okat 
• 

Az egészségügyi m~nisztériumban I{ülön osztály 
intézi a gyÓgJ- szertárakkal kapcsolatos ügyeket.. Az 
osztál~ él-én egy sokoldalu tapasztMatÓkkal rendelkeiző 
okleveles gyógJ szerész-nácsetnik áll (kb.. laz államtiL 
liári rangnal{ felel me~). Ez az osztály nyilvántartja 
az o:rszág összeS g)-Óg)szeríár.ait és igyógyslierészeit A 
nmnka\'állalókról külön kartoték van felfe:ktet.ve és 
minden állásváltozt.a'ásról, vagy személJi jellegü válto_ 
zás1 ól ene a céh a rendszeresiteflt ürlapon jelentést, 
kell tenni. Az állásba. való be-,. illetve kijelentő lapo .. 
kat ide kell beküldeni, ahol liellő igazolással ~llátják 
és a mun1\m;rállalónak \isSzaküldik 

• 
·A gJÓg~szerel(kel ';aló ellátás hasonló a mlénk

hez Fontosabb és nehtzen beszere-zhető gyógyszere·ket 
ha\'onta csak eg;\szer lehet rendelni attól a· 'gJÓgyáru., 
nagJli:ereskedötől, ahová a gyÓgJszertár be van osztva 
Kisebb 1"-end·cléseket havonta többször is lehet felil,dni. 

.A.z onosok utasitva vannak aZ egészségügyi )iO!'

n.ányzattól, hog) azokat a gyóg)szere}{et, amelyekből 
az országban ~sak igen kis készletek vannah:, csak a. 
legszüks.fge~ebb c.setekben rendeljék és egyébként is 

takarékoshodjanak a ;gyÓg) szerekkel 
A g) árai{ nyersanyaghiány \niatt csak _igen k:s ka~ 

pacitással dolgozhatnali, a meglevő készl-et,ek~t nagyon 

be kell ol'ztani. 
.\z igazságos és IUt}{arékos ellátás végett az összes 

g~Úg)SZef\táraknal{ mind·en !évben ldmutatást kell ké-. 
sziteniük a fontosabb 'gyógySzereli készlete1r·ó1 és 
ugyanakkor be k2ll ,ielenteni eielmek eg) éVre szóló 

€·Jőrelátható szükségletét is, 
• 

.Amig nálunli. a ~ormányzat a gyógyszerek helyet_, 
tesi1.éseH, még· a vegJileg arzonosokét is, mint pl Lu .. 
n:~nal -·- Acid phenylaethyl barb. sulyos büntetések 
tethe meUett megtiltotta., Jugoszáviában kormán~·reH..: 
delettel kimondottan el lett rendelve a ra1itáron nem 
lévő gyóg)szerek hasonlókkal való helyettesitése. JAz 
·összes számitáSba jÖ\'Ő gyógysz'e:tel{ csoportokba lettek 
sorolva, mint pl,: analgeticák, a.ntipyret.icák. ~Sedaftivu~ 
moh: rob01 ansok ca1 dio-tonicák, sulfamid.készitményeli, 
h:ü!ö~1-féle bOI mo~- és \·itamin-készitménJe·k stb. stb .. és 
az egyes ·cSOJJOitol.;:ba besorozott gyógyszer-ek közül a 
g~ ó g~ szerész a-zt adhatja kL illet\ e használhatja fel. 
amdyili neki raktáron van .. Sok esetben az egyes cso-. 
I)Ol"tokban szereplő gyógyszei'ek vegyileg nem is ha~ 
~onliíanah egJmáshoz, hanem csak hatás·tanilág Ter .. 
:
1

.
1
észetese.n a g~:ógyszerész köteles a felhasznált gyógy

szer t ,a vén~ en feltüntetill és ismétléskor elsőSorban · 
azt adni 

Jugoszlávia legnagyobb gyógJszervegyésze:ti gyá-
ra a zágrábi "P l i v a'\ korábban ,,K a s t e }n né-' 

ven volt ismeretes 
A gyár mindent elkövet., hogy az 5 éves tetvben 

előirányzott termelési metmyiséget minél magasabbra 
fokozza A gyár vezetöi időrőLidőre az egészsegugy 
tepre·zentánsai előitt beszámolót tartanak a termelési 
e1·edméuyeluől, valamint 'a gyár tudományos kut3.t.ásai-. 
ról.. Igy, például nenuég a gyár vezető mérnökei, illet. 
ve g)Óg)szerészei a követliezÖ érdekes kutatásokról 

tartottak beszámolót: 

Ez .a gyógyszerészeti osztály szövegezi a- g)"ógy~ 
-szerészettel kapcsolattos rendelkezésel~:et., megállapítja 
az áraka.t. -és taxákat ad ki, megiiresedett gyógyszertá .. 

Si"lier ült szintetizálni egy d i c h l o r _ m a~ 
f a r s e n készitményt, amely az arsenobenzoLké
szitménJeket van hivatva pótolni A gyár által termelt 
készitmény jobban. megfelel, nünt a hasonló külföldi 
készitmények, m:ert a therapeutikus hatása kisebb a-r· .. 
zént.artalom mellett is nagyobb, a betegek jobban tü... 
rik, liellemetlen \mellékhaJfásai nincsenelr, egyben pedig 
(oxici1ása f.őleg a májr-a a mini.mwnra lett csökkentVe .. 

EgJ- másik készihuény, amelyet a gyár forgalom-. 

A GYóGYSZERÉSZ 

baho:Z,- eg~' olájban oldódó 
bonSavas bisinut 
tal mo&t vannak fol~ am at ban, 

c a m p h o r - ~-a r .. 
s ó. Klinikai vizsgál~-

_Ten b." '"·an \e'' e 2 3 d · · ~"' a, _ Imerkapto-

n-111;~áka_t is .\égezhetnek a gyÓg)szertár·ban éS Iabo
ratou::mban, vény2l<et liészithetnek, taksálhatnak ér 
exped~a1hat!tal{ L~ tulajdonképeni gyóg;}szerészek- Imár 

:gJ~etemi v~gzettséggel l'Cndelkeznek KötelességÜ'li: ön. 
allo-a.n g_~ógysz:·ert~ri és laboratóriumi munkálatokat vé_ 
~-:-zm. .A _Jegmaga~abh ran~fokozalt a g_yógyszerügyi ta-· 
na~sost CI~l: Ezt a fokozatof. csak azok az okleveles 
?)ogyszereszeh: TI)eJhe.tik ~l, aliik tudomán;JOS nrunhá-

IJ r o p a n o l gyá,_ tása, amely ,,BAL" néven 
A~giiában van. f?rgale.nnban. Ez ;a készitínélly tulajdon
kepen a- "LewHuÍ" hardgáz ellenszerének ké~zült de 
mint az larzénx_nérgezésel\ g~ ógysze;re, kitünő eredmé_ 
uyel_iet _produlml(t" (Erről a \együletr·öi nemrég Prof, 

_-Fritz tartott nál uni\ is előadást ) · 
IIikal va..,.v az · ·· '' 't' b · , , , _~"">~ · unaepl es en bebiZOn;\i:tott. szer'vező 

, A gJÓg~szerliészitménJek forgalombahozatala és a 
_riye~sany~go~ r aci~nális !felhasználása feleÚ 'egy eu e 
_a( ceha letesrtett hnratal, a 1,GUMPR0" gyakorol felü_ 
gyt'lő hatalmat (ugy, m;nit nálunk áz O. tK. 1 ), de ez · 
a sierv saját vedjeg_J zett készi.tményeit is forgalomba 
hozza,. Ennek a ikimutatása sze-rint az orsza'gb k" , .. . , an u-

kepe~segetkkel kü!önösen kitiinnek Az é.gyes fokozato 
k~t nem, ,a , szolgálati Jéveli sz;erint, hanem az iskolai -· 
vegzett~~g e~ szaliképzeltség ala·pján lehet elérni Ér. 
d;he~. bunt:tu .r:ndckezéseket tartalmaz a rendelet azok 
resze.l.e, aktk ;ratermeNségükkel és szorgalmukkal nem 
f:Ielnck ~eg annak a n;itmkakörnek amelyben ,~annak 
~zeke.t VIssza 1chet h eb ezni egy alacsonyá-bb t"angfo. 
kozatba 

: Ionfele csomagolashan és adagolásban mintegy 300 ha-
zai._- g~·ógyszerkészitmény van forgalomban, 

Magánsze~nf.!Jei;: rész-é.re <külföldi postacsomagok

b~~n .. érhező ~y~gyszerek behozatala Jwrlátozva \an egJ 
~k~~on rendeletl,-el, . E t•.c:ndelet szeiint nlint-egy 40 féle 
grogyszert csak 1b1zonyos mennyiségig vehetnek 't 
'fl k l a ma_ 

·-_-gan ~,e 1- n~e~nJ"iben egy postacsomagban a meg'en_ 
grdet.,. n:.enuyisc::en felül lan a felsorolt 1gyóg.l szerekbőlr. 

, akkor .a p~stah~' at~! (•sak JL megengedett mre.rmyisége_ 
'lH';t. ad,1a lu a c~mze.tíneli, az azon felüli ru ennyiségeket 
vedtg·. c.o;:~k a?ba~1 az -esetben, ha a. chuzett a hatósági 

r<_o~·,ms~ IJizonyitvann) al igazolja-, hog;\- a csomagban te·_ 
-_Y,?·.: gyóg)~zeref\ tei,ies mennyiségére szüksége · van 
~?"ogy~ez;-tese céljából. Ha a cimzett nem tud orvosi 
~~;z~ny:t_vanyt fclmut"ati"ni, akkm a megengedetten fe_ 
hth gJOg}SZetek hz .iBetékes községi elóljáróság ( .. 
a'! k" l bb. 'l u Jan .; eg oze e l a !ami gyógysze:aa-ldárha leszne}{ be_ 
}mld,~e. Ily módon gyógHzPTel;;kel való üzé~kcdés jő-

:fonuan ld van !zárva · 

.-~z állami Szolgálatban álló egészségügyi alkal
lllaZotta.k státuszr d , , "! . . , ~ . en ez-esero IS nemrég rendeleL ,·elent 
luegAz·e··--- . L 

l 
, . . geszsegugyi a.Jkalma~ottak négy csoportba 

ettek soiolva és ped' 1 " az , , .. , . "•g ~-z ·e' So csoportba. tartoznak: 
, egeszsegugJ l .fo tanácsos, .egészségüg:\ i ta .-

.>··g_~ogyszeriig~ i tanácsos", osztályvezető f:' . - nacso~, 
"orvos· :\. , . . oon:os, szal\.-
, ·'.r n 1asodlli csoportbeEek: egészségüg,i er· . 
orvos .PS , . . , ({ ." r et ens,, 

. "gyogyszeresz ,. 1A harmadik CSOJJOrt· f 
vos fOgt e h ·k· · · ogoi"-

l
.,. :. . c nt us, főápolónő, :ápolónő l<ór·ha'zi' Í••h 

ll UIS • d ' ' ""- -
,
11

;, . ,A~._-" "sege gyog~ szerész", szülésznö és g:\ ermel{védo" 
o... neayed'k , -h' . _ ,., 1 tsoportba. 'tartoznak: masszőr k' h.- -

--- ~gremkus át)Ol, k' l , . l , or azt 
,. J3.h.Oráns';· o. or razr aboráns és "gyógyszertári 

(A fenti stát s d , , ta. lk .. oztat t t u. zr en ezes .a gyog)·szer-észetben fog. 
0 személyek · · .- · , . reszele 4 l"angfokozatot állapi 

meg es ugyana-kk , ... t -
'.l<öt.el<•ssé.o,ei1. or e ou a az egJes tangbeliek 

munlmterét és azoi\'at a fett 'tel k ·t 
szer"t e.ee, 

~n az egyes fokozatokat .el lehet érn:i Ig 
~ gyog~ szeltári laboránsoktól l .. k 1 · , y 
es különle- l , , "e emns o ai ve g_ 

Jtieg:kö'''''"'''" ges a bor ansli.epzo tanfolyam van 
!Kötelességüli. pedig megfelelo" f I" . t t a. a , . , e ugye e 

el ;:JO~)szeitarakban felmerülő technikai mun-
,' .. , tabletták \tebgz:es:, . ugymint kenőcsök, tinlüm·ák porok. 
~--' s ke ' t' .._ · , ' · 

'!tYó;~yo'Ze,ri'·'"'''; ~~~ ,t'se. -'1 segedgyogyszerész részére 
kozcJ)Jsknla és n előirt vizsgák elvég_ 

Er,el\ l\PHí} fcliig,el•l ·m•Jlett .- . l ., · •· ~- max sza ~-

Am! az állami szaigálatban lévő gyógyszerész al
~~.t:~m~otiak, il~etményeit illeti, részülu·e alapfize,t-éS ~8 

ülonfele 1)0/tiekok vannak lelöir án;rozva-. Az alap fizeté. 
.sek a liövetl{ezők: 

l. G)·Ógyszer:tári laboráns ha~i 3000-3400,·- di. 
nár (,10 dinár = 1 fm:int..) 

. .2 Segédgyógyszerész 3500 .. -. szolgálati é\eh: sze
rmh ·emel€s 4500.-- d~.nárig terje-.dhet, 

3 GJ ógyszeiéSz _~500.-. 3I szol_gálati évek azednti 
emelé!ielü:el 6000 .. - flinátig, 

4 G;\·ógyszerÜgJi tanácsos 6500,--- :dinár 
Az ""!apfizetésen kivül még a követlíez.it ilÓtlékok 

vannak előit"ányozva-: munkateljesitménJ-i p 'ti 'k · ,· 'F 'ti· .. .. o e. pozt .. 
c~o~_a_ .s _ro. eit, lmlon Bzemélyi pótlék, 1némium. rend. 
Jin uh potlek, családi pótlék a (gy-e;nuelmk után 

Az alapfizetésel( emelliedése 3-5 , · 1·d"k" ··kl ., . , • , CVI O OZO ' )eJt 

tor'teJrk cs 300-500 dinár többletet t·esz ki havonta 
A szolgála.ti időbe beszámitha.tó 'a pa.rtizá1Lal3.kulatok_ 
ban .. a nemzeti hadsel"e,ghen az ,·uerraii'ta'sb• ' 
..... •• • '!'-. · • an es a hi) t'_ 
.onoliben eltöltö1it idő is 

A 'ti' }Jo. elwk azok részéte vannak l'" . sz akt d, 
1 

· e on anyozHl akii{ 
. u asu d~al liülönösen kiemelkednek to ·'bt , 

az orszá L···· - , ' ·va Ja akii{ g ;unaepitesében kitüntek lag:v k"l" .. f 
Ielőss-égel' , • . .u onosen e_ 
b :·. ·. :1:8 \agy eleveszélhel járó pozic;óka.t 'töltenek 
e es -vegnl azok Impnak pótlékokat akik . 'Il , 

~ott mu ! , f 
1 
.. 
1
. . ' a mega apJ. 

n .:an e u l ·telj:e·sitményt Jll"odukálnak P'tl 'k 
~al jutalmazható még a pálya irán't· k;'l" .. o e -
kod' , J· ·I U OllOS tagasZ 

as es oemelkedö szargalom is Ezek ia pótl 'k k k 
esetben az alapfizetést is felüimulhatják e o so 

1947 oldóbei havában megmilt z· ·-'b 
szág ll''~ d'k , ·C agra an az or
,L . .aso 1 g\ogyszerészf:ti középiskola'J'a (A 1 .. 

jubF 'l " z e so 
.. , -]ana mn van) .. Ezelmel{ az iskoláknak sz"k , 

ruse ge a ' t --r . · u se gs ze_ 
. , zet meru t fel, mert az országban jelenle 

keves a szakké-pzeH · . , g , _ . . ' gyogyszeresz, a egye-teJnek edi 
eHnte nem bnnai{ anm i szaliképzett O' ·' p,< g 
kaJmikon ldb .. t . . · ,.,Jogyszereszt 

ocsa.J am, mmt am enn J it , , ~ 

szenel való ellártása megkh,án.. A ~z orsz~g g:og~-
zépiskola .- -

1
. .

1
. gy gJ szereszek ko~ 

· ' T!ldSI 1 ce .Ja az hog~· 1 , . , I"'-' , . ., ~ ... 0 )an gyogyszereszeti 
e o lepze~t B.\ tl)fson azoknak akik tamiiiiif 'k t 
f'"'-ete -1 't" . - am .. ai a az ~. me:n ° 1a1 JUli: folytatni J · .. J ·h bl ' wgj az ott meglwvetelt 
n .•. eze J studiumokat könn! ebben el , h 'k "' . t . - , · · vegez e.sse ~ az 
f',..) e €!lll oktatoknall pe,.dig ne k 11 . 1 . ·' 1'"' , • • ~ e Jen a apismer~tek 
e oadas.:n al az _Jd(ít tiilteniök, 

Azok a gyógyszeJ"észeti .. kii~épisk~hH végzett R?;6"' 



~; 
l 

l 
mélyek, akih: tanulmányaikat az egyetemen folytatni 
netn, .ftkarják, mint segédgyógyszetészek UJerhetnek aL 
kalmazást gJógyszertárakban vagy gyógyszeripari 
üzemekben A gyógyszertárakban a segédgyógyszeré_ 
sze'k olyan mellé·kmunkálatokat volnánalt hivatva :Vé. 
gezni, amelyek eddig az oldeveles gyógyszerészek 
vénykészítési munkálatai!f késleltették. · Ezáltal a 
gyóg;rszerelt 1expediálása '-._jelentősert meggJ-orsulna, 

GYógyszer-ész_eH középiskolát ,-égzett segédg:l ó gy

szerészek felhastnálására még egy n~ód van kilátásba 
helyezVe Tervbe. vannak véve ugyanis g Y ó g Y -· 
s z e t é s z _ á ll o m á s o h: ol~·an helyeken, 
ahol gyógyszertárak felállitása egyelőre anyagi ne
hézségekbe ütközik Az ilyen állomásokon a munkát 
segédgyógys1..erészek látnák el fóleg tipuSgJ·ógyszerek 
e-.xpediálásáfal, de égyszerübb munkálatokat is vége·z_ 

h.etnének 
A készülő II. kiadásu Jugoszláv G:rógyszerl{önyv 

körüli munkálatokról ,,A IGyógyszeré.sza hasábjain 
inár hir t ruHunk A Farm. Glasnilt legutóbbi -számaL 
ban D" T o m i c llmnkrét. javaslatot 
nendö gyógyszerl{ÖllJY teakeverékeit 
leg, Előiratait leegyszerüsitette oly 

tesz a megjelc_ 
(species) illetiL 

módon, hogy az 

alk8trészeh: mennyiségét száz ·gramm összmemtyiségre 
kerek számokban adta meg, ugy hogy a-z egyes di'Ogok 
illetve alkatrészek egJ !.dejüleg a százalélms arányrt is 
mut:atják Javaslatában elöszö:r· kitér a ,t-eakeverél{ek 
défi'niálására, majd az apritási méretel{et és (módozato
lntjt emliti meg Kitér a szilárd anyagok olda'tainak 
te,ákhoz való k~verés-ére. az erősha-tásu drogolmalt bel
sőleges használabR szánt t-eához vrnló keverésének tL 
lalmán4 a borogatásoln:a. ás fürösztésekre sz-olgáló tea-. 
l{everékek lkészitésé1e és -e"pediálására, a teake\'erékek 
támlásár-a és végiil adagolására- is előitta minden egyes 
t-ekevet·éknél azt a timnál nagyságot-, amellye~ a ke\'e
rélcböl egy csésze vizr-e venni kelL A_ ja-vasolt teakev~
rékek kö-lzül a IV. Magyar Gyógyszerkönyv nem t-nr
talmazza a f{övetkezöket: 8 p e c i e s c h o l a
g o g a e :CFoJ, Menthae pi(Í, Hba Teuciii ma.ri, 
Flos Cliamomillae, Rad Gentiamw, Cort. Frangulae aa 
'20 g), S p e c p e c t o r a l e s (Fl IMalvae 2, 
Fl Rhooados 2, Fl Verbasci 2, Ft·. Anisi 4, Fol 
Altheae 40 Rad Altheae '20, Rad, Liquiritiae 30 1g), 
és S p e 'c. s e d a t i v a e (Pericarp Aurantii. 
20, Fol. Melissae 25, Fol Meuthae pip IQ5, Rad. Vale

rianae 30 g). 
Ugyanettől a szerzőtől jelent meg egr javaslat a 

8 p i r i t u o s ~ m e d i c a t a fejezeibm fel
''eendő sz esZes készitmények:r·ől is. Az ál tala j a vas ol t 
.szeszes Készitmények a l!;övetkezők: 8piritus Aetheris, 
Sph. anunonii anisatus, Spiritus camphoratus, Spir 
dilutus, Spir. Jodi, 8_pir. Lavandulae, Spit. Melissae, 
Spir". Menthae piperitae, Spir. saponatus és 8pir. Sina.~ 

Tichler János 
Gyógyszerészeti 
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TELEFON: 128·057, 

A GYóGYSZER®SZ 

pis, A szeszes készitményeknél a sze1ZŐ laz elavult des .. 
tillálási el,járás heheitt me~elelő illóolajok --szeszben 
\;aló oldását javasolj-a legtöbbnél 2 \százalékos aránY
ban, Egyes készihnén.yeknél a szerző elöirja 1az ada go-_ 
Jásnak azt a középértékét grammokban és cseppekben 
kifejezve ·meh' szerint a sze.szes ké!!ízitményeket belsö
legesen ~dagoÍni lehet. A külsó1eges szereintél _is elő. 
hja azt az arán;\ t~ ,százalékokban ",kifejezve, amely sze .. 
:rint bedörzsölőszereknél és (szájvizeknél a legmegfele_ 

löbb öket használni 
A legujabb hhek szerint a gy6gyszerkönyv körüli 

Jhunkálatolt már ol;\ an előrehaladott állapotban "·an .. 
nak, hogy megjelenésére már 1948 él folyamán számL 

taní 'Jehet 
LIGETI VIKTOR _____ , 

---·-
Alosztályi közleményék 
A patilm személyzeti össze·t~tele aszerint ''áltozik, 

hogy me}) 'ik padka milJ en forgaimat bonyolit le., 
)-Iunka.megosztás szempontjából a legideálisabb az a 
patika; ahol legalább liét gyógyszerész, egy technika! 
egy laboráns, te-g)' pénztá~os é~ egy takaritónő \an al
kahna.zásban, Ilyen beosztás'Ilál n11inden dolgozó ponto. 
san az őt !megille'tö munkakört tölti be, Forgalmasabb 
patikálmál a ,személj zet száma emelkedik, Van olyan 
patilm, ahol négy _öt g~ ógyszerész is dolgozik, két tech. 
nika-, két laboráns, liét pénztáros, ötAiz csomagoló lés 
Idfut.ó is ,an. Ezekben a patikákban t•ermeszetesen a, 

laboratóriumi ~munka is sokkal több, mer t ugynevezett 
"saját" speciális l\észitmé.nyeket is állit el(; Ezzel 
szemben \·annak olyan törpe patiká~, liülönösen vid·é
;ken ahol jllincs ltllás, csak ~~·gy gyóg~'szerész és egy ta .. 
karitónő Ilyen és a közbeeső pat.ikákban a munhal{ÖI 
.kiszélesedik, mert a hiányzó személyzetnek a munka_ 
h:örét is el kelf látni. Például ott, ahol nincs taka:ritó
nő, 0 {:t a laboránsra hárul a patika ta.karitása vag;v 
ahol nincs pénztáros, ott a technika kezleli a kasszát .. 

És áll ez tetmészetesen fordítva is 

Amint látjuk 'tehát, a patil{ák szemiélyzeti összeté
tele, azt ~e;het mondani, hogJ nli'nden paUkában más 
és más, Rá liell még mutatnom 'ana is, hogy a labo. 
Iáns és t.eehnika munkakörének meghatározására nin
csen semmiféle törvényes rendellil~zés A !szabályok fet 
épitése - a gyóg;vszerészi felelősség figyelembe véte
Iévd történik. Tehát a laboráns ~s techniJ{a munkakö
rét mindig a felelős gyógyszetész szükiti vagy tágitja, 
aszerint, hogy a segéderöneli nnilJ-en g} akorlat\a van 
Egy husz-harminc e,e dolgozó laboiánsnak több gya_ 
ltorlati ismerete van, miÍ.nt egy ké.t vagy három éve 
müködő munka1::-rönek Ezér t igazodik a ffzet.és is az 
eltöltött munkaidőhöz" Hangsulyoznom k;ell, hogy ez a 
két munkakör még 'itincs képesitéshez kötve., A.zért a 
munkaerő minőségét a m.unkában szerzett tapaszttala-t 
dönti el., ~iindezeket tekintetbe véve, tudnunk kell az:t-. 
hogy a laboráns és technika csak manuális munkát vé
gezhet l\Hnden ol~ an funkció-'t, amely a __ gyÓg;\szerész 
felelősségével jár, nem végezhetiink, rnei't mi a közne'F 
nem is tar'iozunlr feleliJsséggt>l és nem ts \vonhatnak fe-
lelősségre (Fol~ f,atjuk) 

PÉRCSY LAJOS !STV ÁN 

A GYóGYSZERESZ 
lS 

Egyszerü praeparativ munka 
a gyógyszertári laboratóriumban 

Előadta a Gy6gyszerész-napok keretében DR, MOLNÁR S ' l TVAN rákospalotai gyógyszerész 
A· preparativ anorganikus és organikus kémia böL 

esője a gyógyszel'tári laboratórium volt és számos feL 
fedezés születet't meg btt, különösen a kémia höskorá
b~n .. ;A u~ai g_yógJ-szerész preparativ munkája már leg
nagyobbreszt galenikumok és egyszer ü keverékek el,._ 
állitására Ezolitlwzik, d gyÓgJ-szerkémia e•Fl'éb prepa.r~
tiy r_-észét kiragadták kezéből a gyárak és ~~yógyszerve_ 
gyészeti laboratóriumok, Részben, mel:t ezekben szak
e~~e~e!k, egy-.e!"'Y . ~észitménJ, JVagy kéSzi'tményféleség 
eloalhtasara sperializálódha.tnak és egy.:egy prepar-á
tum előá_llitásánah: módszereit a legaprólélwsabban Iri. 
v!zsgálhittják, másrészt e vállalatok g,a,zdaságj_ _erejlikre 
tamaszkodva, Jwrszerü és költséges berendezkedésre ké_ 
p esek 

Ennek ellenére ,a Iaboratől'iunl.li munkát kedvelő 
gr6gyszerész sol{szor kómoly sil{er Ji"eményében foglaL 
kozh'!-t ma is gyógyszerek és kémiai JJreparátumok elő.:. 
állitásával,, különösen aklmr, ha ga.zdasági lelzáikózott_ 
ság liÖvetkeztében gyógyszerhiány lép fel, mint pl, az 
infláció idején, de még most is, mert a gyárak nem ké
pese!{ hirtelen mindazon készitmény e:töálliiáSára beren
dezl{edni, ilm1t azelöt't importáltunk, lés- nem is érdemes 
neldk, n:~ri a mag~ ar piac tulzott.a.n kis felvevőkéJJes_ 
sé~e I~e'_ll teszi számukra lukr a_tivvá !SOk uj k-észítmény 
gyattasanali megkezdését. Il.renkor a gyóg,Jszerész la. 
bor atóriuma igen hasznos szelgálatokat tehet a ·köz
egészségügynek, mert beteg t1onfitársainlmak egyébként 
beszerezhetetlen KJ Óg.J szerek liészitésével siethet segit_ 
s-ég"é1e, 

, P1:~para-tiv munkák céljaira a gyógyszerkönyvünk 
altal ktitelezönek előht !aboratóriumi fe.Iszei'elé,sünliet, p. 

frlrnerülő szül{séghez liépest ki kell egéSzitenünk na
gyobb Edenmeyer-, gömb_ és frakcionáló Iombikoklml 
néhán.\ szivópalackkal, ;na·gyobb tölcséreklml Biichne: 
tölcsérekkel, néhán;1 :nagyobb hütövel légritk~ tér ~~Ő
áUitására alkalmas \'Ízsugár, \agy eg,yéb rendsZedi szL 
mttJ u val, nag;\ o bb !zománcos főzőedé.nyekkel, -Gondos_ 
l\.~dn.~mk kell megfelelő hőforrásról (petb:óleum, vagy 
ga_zfozől\.észülekről), rcszelőröl; dugófurósorozatról és 
meg néhány egyébként- fel tnem sorolható kisebb~na. 
g:lohb iSze-J·számróL Sok minden felhasználható a gale_ 
n~Ims la.boratórium készülékei közül is preparaltivkémiai 
ceJo~:ra; Az alábbi J)é}dáknál használt eszl{özök egy_ 
szeru es" olcsó mholta bizonyitja majd, hogy nem liell' 
ol{vetlenul nagJ költségekre gondolni akkor, mikor nre_ 
par~t.iv htunkák elvégzésére is alkalma'Bsá tesszült !;bo. 
r·atonnmunkat és nem is lieli egyszerre eszközölni mffi_ 

·den e célt szolgáló be'ruházást! Különösen könnyü hely_ 
:~tb~n ~annal;; e .tekintetben a na-g.Jvárosok gJÓgyszer_ 

. ~r a1, h_•szen nekik J endelkezésüin e áll közüzemi gáz, 
VIliany és \'!z: a legfontosabb eszközök 

.· -:;. szür·és, \'á.kuummal, va.gy közönséges ll;\ o-máson, 
\itzgozzel való des:ztillálás, szárítás, kristályositás igen 
~:~~ldaluan fejlett techniliájáról ezuttal nem kivánok 
kulon ismert t· t d · J-" ... .. __ e e;"' a _m, a felsorolt :miiveletek mindegyi. 
~ k~lon eloadas tal'gJát képezheti, csupárt a gyógy_ 

sze-r·taram I~boxatóriumába.n (llőállitoh, példána-k kivú" 

lasztott, egyszerű eszközökkel elkészíthető néhány ké. 
szitmény készité.smódjának ismertet-ése során fogom a 
szükséges eszközöliet lés készülékelre't is megemliteni. 

Az u_jiendszerü kiképzéssei okiev-elet nyert kartár. 
!lak a preparativ kémia eszközeit jól ismerik. mert ők 
már m: ganiJms kémiai ~Ö akor latolwn is résztvetteli 
legtöbb gyakorló gJógyszerész azonban épen .ezen ~ya~ 
lm1Ia~'t :hiánya miatt idegenkedik ma még a prep·á.raÚv 
~é-niai m~\eletei.\: elvégzés-étől és elesilt ezáltal egy igen 
elvezetes es luk1ath Ilmnkaterülettól 

Alant ~smertctett eljárások tenn~szetszerüleg nem 
eredeti Jrutatás termélwi, tle számos kiértékelt ,taP"asz. 
~~lat,ot tartalmaznali, ebben a. fo,r.mában rögzítettem Ie 
oket a gy ó g;\ sz er tár L11/anuálisában" 

l Hosszu ideig nem Jehetett beszerezni N i t r o .. 
glycerinum spiiitu soluturnot 
sem . ped~g Com pr. Nitirog}J cer init, sőt !még Egge; 
f. Nttrommt ,fa-hlettát sem.. Ez~n idő óta e készitiné~ 
l1J eli et házilag állitom elő (a Nitl'o11l!int Irlv-ételév~eJ 
természetesen), Gyóg,Jászati )célolua ol.r kis mennyjgé_ 
gÜ ~ihoglycet~n előállitására' van szükségünk, hogJ ez 
a nnnelet egészen veszélytdennek minösithető. l{iindu~ 
lási anyagok: 15 :g töméily (nem fumans) saJé,t

1
romsav 

45 g cm~e. kénsav (98 százalékos) és 6 g 120-i 4o fok 
ta való tad-ós h_evitéssel viztelenitetJ; Glycerin. A Gb-
cer~n eszterifikálása ol).- :ntódon történik, hogy a •GI~
c~nnt csepegtetjük a nit:ráló savbrL, folytonos fíeverge
fe~ ntellett, mi.ltözben a 'hőmétséidetnek nem sza.bad 30 

foli: fölé emelkedni.. Iaminek meggátlásáról folytonos hL 
deg vizzel való hütéssel gondoskodunk 

A líémiai folyamatot a következ:ö eg}'enlef su~mléL 
tefi: 

c,H, (0Hh+3 HN0o=C3H, (N03 ) 3 +3H,O 

, A }{éZiliönyvek Jéggel való hütést imak elő, de elég_ 
segesnek találtam -a hideg \izzel való hütést h , "' -
pohárba .. f'tt 't . ' a a ]enat 

..• on o . m rálósav;:;It hőmérőklu:-J folytonosaU ke .. 
ve;·get]uk ~ GJycerin ada-golása liöZben és az adagolás 
ei~.g I~ssu ua~u, 10 \;:sepp Glycerin beadagolása. 5 fok. 
n;n hoemel}\:edest 10koz me l vet h ü té~sel el' ' 'J k ' ,, • -. ' z, Imma un nu~ 

elott ~ ~övetkező 10 csepp '3dagolását megkezden.ők .. .Je~ 
ges hutes mellett ~s sit{erült a reakci.ót ielég egyenlete_ 
sen vezetm'm. ~~ Glycerin headagolása után a kapott 
elegJet ldl. fel hteies hideg \izet 'tartalmazó h' h' 
••1 t'"'k · . 1 po a1 a 
Ol ,;u·. mue a. su ~osabb G!,} cerinnitr-at a ed' í .. 'TI· .. z eny a ]an 
gyu 1 \ ossze,, A \Íz nagy részé't. dekantár k 1 , . t. 

1
• k • . ,lU , vagy e. 

s~va J~\:. ~ves vizzel E'gJ ütt a terméket rövidszáru 
valasztotoicsfl'be öntjiik át ,...tt , 'h, • . · , .... meg ne anJszor szoda-
bJk~l bo!Já, h!; .. old?, tá\ al kimossuk a vizet mindannyiszor 
~ :oicser MaJan at kiönJ·ve, Yé-gül a tennéket óvatosan 
szata~ .. m~Itmél't edénybe, lehetó1eg vi~mentesen le_ 
ere-~ztJnk es tömfn.~ alkoholban, fpJszés szerint higitv·a 
oldJuk 'I'ei melés 6 g vizmenes Glycel"inból 9 T.. ,. ' 
t ebb f' ld , 'l g ome_ 
_..:- ~ Ol zso a ta bo felhasználáskor kPszitiink tablet 
íakat \·ag~ hivatalos oldai{lt. -

JI AcetaniJidet mRris~gensziikösen ' 

'' ) i 



kapunk a gyógyszerpiacon (E havi zárult rendelésemre 
'pl. 50 gr-tls kiutaJást- kaPtam~.. Sikerült azonban már 
régebbén néltány kg technika-l Anllint Jbeszereznem, az 
elŐállítáShoz szükséges másik. ~omponens, a jégecet,- pe .. 
dig már simán beszerezhető Anilint is elő lehet házi
lag ~Úlitani, ha valaki nem iud beszerezni, Nittubenzol 
vassal és sósav,;al való ;redukciója /t~ján 

Az Acetanilid előállitása 'Anilin acetilezése utján 

történik: 

CaH5NH2 +CHsCOO'H= C,H,NH OCCH s+H20 

A.cetilezöszei maga a tömény jégecet. A termék előálli
tásának módja taltkönyvekből ismer·etes, ll_l1égis érde
mes -egyszerü, jól bevált előállitási )mó_djának ismerte .. 

t·é:se 
200 ccm frissen destillált Anilint K_fQrráspont 183--

185 C fol{ közötrt) beöntünh: egy íolran lombikba, mely _ 
nel( csiszolaittal ellátott nyakába· megf1elelő Jcsiszol;dtal 
ellátott ·dsszacsepegő hültiő illik Hozzáöntünk 200 ccm 
jéger-etet és beszórunk 2-3 szem forrkö~et.. A lombik 
alá egf kis petroleum :asztaliJámpát (kanócos) álli
t.unk, melynek lángja megfelelően beszabályozva ".épen 
elég ar ra, hogy az elegye.t lassu fon ás ban rtartsa, A ké
zikönyvekben ajánlott 5 óra helyett. 7-8 órán át tar"t
jul{ forrásban az eleg;\~et, amihez rendesell il Yz dl pet .. 
róleum ke~l Ezután lehütésr·e az elegy egész :f:ömegé_ 
ben sárgásbarna tömeggé dermed meg 

Ha. elé.g sok vizból és legalább 5-10 g aktiv (szén. 
nel deritve lnistái.yosit1uk ki az Aceranilidet, akkor hó. 
fehér an;vagot nyerünk egyszeri kds"tályositás Utján, 
amelynek O. p .. .ja ÍS ;megfele} a gyógyszerkönyv köve. 

telménl'einel{, 
Ezért az irodalomban ajánlott 20-szor-os ,Anilinre 

számitot't vizmennyiség helye~t- harmincszorosat alkal. 
mazunl<, ru.n,elynek további előnye az, hogy nem }{eU 

·" melegvizzel fütött duplafenekü tölcsért alkalmaznunk a 

szü·r·-ésnél. 
10 iiter ürta11tahnu, épzománcu fazékban felforr-a .. 

lunk "6 liter lágy, vizvezeté_ki, vagY artézi vizet, melybe 
5-·.10 g aktiv szenet l{eveltünk A for·ró vizbe beöntjük 
a· fölös ecetsav 1tartalmu real{ciÓs elegyet lés a. forrás. 
ball tartott. oldatot 5--10 percen át kever gejük, majd 
zománcos tölcsérbe helyezett redős szür"Ön keresz,tül egy 
íilrlá~ik zománcedénybe szürjük á1t, amir·e néhány perc 
elegendő. Kihülés lután a kivált a ktistályos .tömeget 
-vakuum fiegitségével lenut-scholjulí, dest vizzel kimos
suk és 50"-70 'fok közötti hőmérsékleten meg.száritjuk 
Ternielés 220 g körül, 8ű---85 százalékos. 

III NATR NITROSUM NATR NITRICUMBóL 
A legtöbb gyógyszertárban volt még Kal és Natr, 

nitticum, 31Illikor· saléttumOssavas sókat beszel'ezni nem 
tudt~~k. Ma. sem kapható még kifogástalan minöségü! 

Laboratóriumba-n fémólommal való l"edukálás utján 
készithetünk igen egyszerü -módon salétromossavas al
kálisókat a. megfelelő sa.Iétromsavas sókból 

Pl 85 g Natr" nitdeumot wasedényben, erős rtüzön 

A G)'óGYSZEÍiiESZ 

(pL primusz .. égőn, vagy gázrezsón) megömlesztünk, majd 
apródonként 207 g PsSzevágott -ól.niot adagoluitk arz Öm 
ledékbe, · vasspatuláv31 való kever·getés közbe~ .. _ Kever·~ · 
geté.s közben az ad!igolt ólom ffémes .szine eltünik-, mert 
beló1e ólonwxyd keletkezett: 

NaNOs+ Pb= NaN02+PbO 

Az ad'agolás befejeztével a masszát" átcsur·gatjuk 
'"ékony sugárban egy rnási"k zománcos pa.tendulába oly 
módon, hogy annak .oldalán az öroledék vékony lemezek 
alakjában merevedjék meg. lnnen már könnyen kiszed
hetjük és tovább darabolhatjuk mozsáy·ban. 

A inegtött masszát zománcedényben dest. vizzel, 
lx200 és 2x100 cern-tel kifőzzük és az oldatot dekan~ 
tálva, redős szürön át kdstálytiszá.ra szürjük. i.A ·tiszta 
oldatha má!ványból sósavval fejlesztett C02 .. ot veze .. 
tünk (megfelel egy szivópalackból es -csepegtető töl
csérből összeállitott provizórikus gázfejlesztő készülék),. 
hog;r a reakcióban keletkezett kevés Natr .. plun11bitot~ 
illetve oldott ólmot eltávolitsuk, mint csapadélt alakjá .. 
ban keletkező ólomcarbonatot. 10-15 perces gázbeveZe .. 
tés és kevergetés \Után az oldatot ismét megszürjük és 
az oldat pH.ját, mely etillor 8-8 .. 5 salé,tromsav óvatos 
becsepegteiésével 6.00 .. ra állitjuk be Me.r-ck.féle indiká .. 
to-r.paPir· segitségével Ezután az oldatot szabad tüzön:; 
a bepárlás vége !felé ·pedig pciroleumlámpa 'lángja fe.. 
lett~ porcelláutálban kis tétfogatt·a pároljuk be és lehü. 
téssei a salétromossavas natriumsót kikr~tályositjllk .. 
Szép fehét· sürü masszát riyerünk, melye'~ vaknummal 
leszivatva, ,,iztelenitünk. minél tökéletesebbe'n előnyösen 
jénai üvegszürőn, vagy kemény papiual fedett nut .. 
schon Exsic.catorban, }{énsav felett ldszáriltva. tas-40 
g szétl fehér" NaJtr nihosumot nyerünk 

r\r. N ég~l ii.stnert.etem még a c a l c. a c e t y l o
s a 1 i c y l i c u 1m házi ,előállitásának módját, ami 
jelenleg is nagymértékben aktualitással bir, mel"t Acid .. 
acetylosaLot elég könnyen be lehet szer·ezni, ugyanek .. 
kor a keres'l{edelemben ~zerezhető calc,iumsója ar·ány .. 

ta.Ianul dr ága! 
Az itt közölft. módszer !további egys7.erüsitése· u 

1.94.4-': ·évi Gyógyszerészek :tvkönyye kötetében megjelent. 
néhai Zalai Dezső ldspesti I{arrt.ársunl{ által i.smertetclt 
módszernel{, aki vasme'n'tes szénsivos mész segitségévei 
állittatja elő az ~eisai mészsóját,. Az itt ismertetett 
módszer gyorsa-bb és nélkülözhétUvé teszi a Zalai mód .. 
szerben alkalmazott :alkohOlt. 

Kiindulási anyagul fino-In:an poiito~t. esetleg V. sz i.. 
tán átszitált tA.cid acetylosal.-ot használjuk, de legjobb 
a kereskedelemben gyakran beszer·ez:hető finom poralaku 
Adsal, ami viszont por·keverékek recepturai készltésé .. 
nél 1tapadása nüatt kellemetlenségeket okoz 

710 g ilyen port jól elkeverünk 200 g Calc .. carbo
nattal, egy nagy zománcos tálban. !Igen alkalmaa e 
célra a kecskeméti zománcárugJ ár vastagon zontáneo .. 
zott kenőcskészittésre, stb. előállitOtt öntöttvasból ké
szül~ tálja, A porkeverékhez 2--3 részletben 800 ccm 

is kau~atól 

A GYóGYSZERiE;SZ 

fonó szü::t _desztillált \vizet heverünk, erős nagyméretű 
~~c~Ilán ke~ver?t alk~l~a~a. Az elegynek a viz~tmy. 
nyi~g hoz~adasa utan meg 60-~70 fok mélegnek ·kell 
l.cnme, masképen a reakció_ nem m:e·gy végbe :telJeSen 
~s nem ~apunk kö-nnyen poritható termékf-t sem .. A tviz 
heada~ol~~a ~tán .a ma~sza folyós ikonzisztenciáju, )\eves 
pe~sges kozben eltavózik ]Jeló1'e a :r:eakció egyik terméke a 
s_zensav, a-melynek 1leljes kipezsgését erős' keveréssei 
biz:tositjuk. Rövid idő multán a massza megsürüsödik 
és nedves 'porrá alakul á't.. Ezután még 1-2 órán át 
kis~ed~e: ;néhány~zor· átgyurjuk, majd ken\íéD! falapátim 
segitsegevel -a talból üveglapokra It eritjük J<:i és 50 fo
kat meg nem haladó hőmérsékleten fokoz3.tosan kisebb 
d~ra~~á.kra nyo'_llkodva, nagyobb üvegdugó segitségével, 
kiSzant]uk. Szar:a.zon oly könnyen poritható ho , 1 

. dör~sölés nélkül meg~zitálhatjuk V szitán, ;niált:: h~~ 
feher, laza port kapunk, mely vizben ·könnyen oldódik 

Högyes Endre 
születésének százéves fordulója 

Száz é~ előtt, november 30.án sz.ületett a mag-yar 
oTvo~tu?(}~an~-, 1eg~ik J)l;ig~imagaslób~ mrmkása, Hágyes 
Endre. Búlcso.]€1t e-gy derek h1a,jdusz·oiboszlói a:sztallos
mester an~y.a.giakba!n egyáltall3.iban nem bővelkf'.{].ö ház:á... 
ban ringatták Tanuló ével alatt nagyon .sok·art néJkülö .. 

· 7..ött., H~zulról aiÜg [;:a,pott a\tlyagi támogatás/t, Nagy ké~ 
P~~~1t Balog~ Kálmán, a lbud!apesti orvosi Jtm· ~-eg. 
UJUil.:á.Sl ko[ s·z1akanak 1egyik föalaik.J'a akl "1 1 kk , . • ~ , . , ~, G:Z w 01 meg 

, meglevo sebesztanfolyamon .az ,,·elméleti o1 vos'tan"-t 
. ndt.a elő, fedezte fe[ Az ő t1anársegédjie lett Hőgyes 
1871:ben, majd vellet .ment al gyóg~~szle!rtani intézetbe. 
Haz.ankban a gyógyszertan és aZI általános. !kó-rtan tei"én 
B~lo.gh !'álmán honositotta meg a kisérleti lr.án~~ :és 
eloadásatt bemut,atásdk:ka! Ids'él ,-e, ő Szakitott elösZö·r 
tlz, egyszerU -ellméleti le\h3iadásmóddial. Igen .é11énk trudiO .. 
UJ-anyos élet folyt Balogh 1-ahoratóxiumá.ban. az Uj"!lág"i 
utcai intézetben ... · t H" · . · ' -. • c.lilllll ogyes ll ]a: "arzi aktko:rd_ 0-IVOSi 

faeul~s ódon k1ar-t. ~ 1. k't . " .:. romana'" e udva1li szoháJábanu 
Hogyes már 1873 márc'iu:sá!J.a-n a Te11mlészettudomtá.Jnyi: 

~~sul~tba~ tartot~ előadár~lban lerrlkes szaval4-al hivja 
~· a Ifigyeimet a kisérleti km tan é's -a kisérlie\td móds-ze.r·
. una. :874.,..ben az On·osi Hiritilap ha:sábjain• c:iJkkS'OtO· 
~t~~ targyalja a ildtsélrieti kórhan müvell!é\sének és· ia 

\ . mt_asanak szrükségességét :Miég abban az évben a kiSéi·· 
·leti. kórtan , r ' , ' ~--; · ~1-agalll m"l!arava IK.epesitették éá a !k:ö,~etkez.ő 
e"l"ben a k l ' · , o (}ZSVan egJ~E!temen az· .általá,nos kó1t.an és 
g~ogysz;ettan tanszékére ·n.l ihWnos lendes tanátr-rá nevez. 
tek ki. 1883 . ük" ""d"'tt . --Ig m o :v ott .. a-m1ilwr a budapesH ~gye 
t"'""" lett B 1 h ' · · · -a og utóda. Mmd a kolozsvári mind b. 
dápest'" · té . , a u. 

.. • } 1? ~~ft berendeZié.se az 6 muill(-ája volt Budn. 
~ _mtezeteneok igen kezdJetleges elhelyzéS?J, berentLezé .. 

mratt 50lk: nehézséggel kellett küzdl:lnie HLálJa inté .. 

Sy R. R U 8. l D. 1947. P. H. IV. Festetlen 

. hegyi málnaszörp 65°/o_ cukortartaf~;.,-;.,.,1 
K 1 v A. L ó M 1 N Os ÉG aE·H-s i1Li:'IT1't.~ 
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zett _ feltel }ieszí~et megfelelŐ íntéiret Jlét~~ítés~ éi·(le_, 
kében. ~mikOI. uj i11Jézete it:.flkés.züJt .. már mnulkaképtelen 
volt. Sokaik S"O't>S•a volt ('.Z . _ 

Hőgyes Endre ~unkái ~ÖZÖtlt a leglcül.önbözőbb élet .. 
tani, gyógysze1 tani, ménegtand. és kórtan~ kérdé:s:ekkel 
fogliüko_:-ókat taláiun!k Ezek a közllemény;e'L annak a 
kk:Uó E:!red.mlényekkel fol'ytattovt kutatásalinak gyümöJ .. 
cr.BI, amelyeket mestere m~11lett, majd lkolozs,;ád ttalJJ.iL 
sága idején végzett Koloz:svároJll kezdett hozzá miár. 
:~najd EmEapesten folytatta azori· 1"Uagys.zloit·Ü !kiis:érleteif, 
amelseknek fénses eredmé"nyei rnevé.t .hal!ha\t&tlanná tet .. 
ték. E7.ek s·orán a fül félk:lörö'S csatorniá'in:ak lSZiel'e'l.)·é.looe, 
miíködésér-e, a .szemizmnkka[ való kapcso~atám vonatko. 
zóan végzett ala!!nefö ki5lér1eteiket E~Tői szóló eJ!ső köz_ 
leménye 1879JJen jel'e'llrt 1111e;g· ·az Orvosltudományi Értesi. 
tő:ben és ezt 1lreiső!bb lEl tá~r,ggY'all !fog'la!J.kozó, :további ki..; 
sét·leteinek eredményeit lscrue:rtetö, t.ölbb minrt 20 k:Jö'zl>e .. 
mé-~ye követte Az. ez1Eikben Ucözziétet!t n:ne.gál1apifásai a 
la'bn inthus éliett1anának 1sz·ám)os kérdését, k:i.illönös\e!l). pe. 
dig a félk"örös ivjáiatok.:n;a{k a sz.emmozgásokkal való 
refJ:ex.kapcsolartát és· ltz assocltált s-zemmoz.gások e-gész 
idegmechanizmusának ik!éi:d:éis-ét !f:isztJáz\tlák 

KOJ·szaka!lkotó feltf1.Hdiezései kÖz·i~·~rtek. Sajno."':l, 
csak magyatr nyelven kfölz:ölte 'kezdetben -ezen vizsgála.. 
tai"t -és cs~ !"észben, nem rés~z~elt:esen a Jciilt<:Hd sz;á1miáral 

hoz:Qáfélrhető hJ:!lyen Igy azultán Jtésőhb mind.azt amit 
ő m'ár régen J•eirt. a kili1föJli irodalom uj felfedez~sként 
bá1alta fel. Hosszu il od~c:ni vitával t;ikerült 0s:ak: Hő· 
gy-e·s eJsö:ségét ellsmert.etmi die a Nobe!Ldij más~k ju~ 
tott . 

. , A _másik táll~kör, amf~iT~ nek területén, végze'tt hu. 
\ 1arlatmvaJ hasonlo-an halhatatlainná "beft~ • t '. k~ · , ' nevet, a ve. 
szet -~eg ot:ta~a. E kiS'eJrletle'k alapj;án; amel;v€ikben már 
f:lil.lY.go munknJtarsa. akkori tanár'sleCTéde Lőt · . ~~... t t ·• 'h , :e 15 l.'er.,;Z -

Fet., szulet.IEtt meg a ,,mwgyar fix v1rus·11 és a .,di[ui·ws 

fix viruso-s {lltáls-i rnóds7.eit' Ez elÖ[!lo/Ösebnek biznnvu1t 

nünJt n Pa.steur.féle eljárás és h:amaro~amJ ki is· s;ori~ 
t-otta azt AZ ~j oJtáJsi !lllfÓdszer kidol~goz:.ása során Hő. 

gyes a veszet:tslég kisé:ti1e~i ~ÓJ~ahámrak több megoJdat

]lan kérdésévfe:1 is m·edmém.yesein: foglalkoz-ott ó 1-endt~ztie 
be Lőté:vel együtt a bud!ap~ti Pasteur.intiézetet 

A iondonri. királ1y; o1·vosi egyesületben ott függ arc. 

kév.e a világ legklváló!bb tudósai közöttt .. Hőgtyes:. felf.e,: 
dezései kor-szakalikotóak es nem csak "-t .. ,_ ; -= SZUIKS.ege..s 

han~sulyoznunk, nevezetesen, ho:gy ezíEik valóbarn na,g~ 

felferlezé:s.elk. hanem nyomatékos•an IJre.ll hangsulyoiZtlurnik. 

azt is, hog1: 1ezek mfl;gym felTieldez!ések. al!lllel1yeket nem 

szabad cl~1allgatni, nem sziabrud engednri rnlásoiknak IJdga_ 
játitani és nem szabad az utódolm:ak elfelejteni. 

Pr·of. Jáki 

(Fenti cikk áh"é>e az OrYO'Studomrányi 
1947 évi decembe! havi számábói) 

Eleszámoló 

BERN A 
gyümölcslepáruld és likllrgyár 
Budapest, XIV.. Erzsébet királyné-utJa 
Teleion; 29&-251 és 296--417. 
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Egy 
.. mereg története 

lrta: Dr. Turi Pál egyetemi tanársegéd"' 
ba nyuliik vissza A na.~ böÍcs~lö ';"ár _ismeri az 
atzén na.rancsszinü kenvegyuletet es tud~a, 
hogy ez az a11yag (helY:~ebben a_ ~ze~rr;ye~es
ként jel'enlévő fehér m2lemkum) _ rov1d 1d~ ~att 
képes a lovakat e]p~ZIÍ!itani Ansztotel~sz JSko
lájának egy1k tanihra~wa egy" ara~ysz;1nu amm, 
vegyül,etről, ·a" aunpJgmentrol szamol be,_mely 
Súriában. AnaitóHában nallyobb mem:y1se~bsn 
fotdul elő a természetben .. lnnen h~zatJa Roma" 
ba Caligula cs,áJszár ab~an a r~me11yben: ho~y 
ruz :axany:szinü ásványhol a kohok?an ;'1a}d .. a;a
nyat lehet előállitani Plinf_us egy1~ muv.:bol er
tesülünk enŐ'l a szetenesetlen kmerl;tro~. me!y 
nyilV'án 1igen kevés ar any~? z, de :~nna~ to bb su
lyos arzénmér gezéshez, sot halalas aldozathoz 

ROMEó: 
" ... ó (f}alsors, jaj de gyorsan 

Adsz ötletet •n átkozott szegenynek.: 
Márís eszemb·e jut egy patikáros, -
J tten lakott _js láttant is ~n ina p, 
Vásott ruhába, zord_ busa szernöi!J4el _ 
Gyógyfüveket szedett. Roppant sovany volt.. 
il n'agy ,nyomor csontig [.erágta őt .. 
Rozzant boltjába teknősbéka lógott, 
Kitö·mött a7ligátor, torz ~w}alcnak 
Rut bőTe és a polcain kitéve 
Ur es bödönkék koldus lim-lmna 
Tört bögrék hóiyagok, dohf!s mog_ok_ , 
Zsinegvégek, ~ossz, rózsaszrn kaliwskak, 
gzétrakva hogy több,et mutassanak 
Ezt a siralmat látva igy tünődtem: 
'Ha valakinek méreg kellene, 
'iwit árusitani itten halá.l, 
Ez a bitang bizonnyal adna néki." 
E gondolat jel.ezte nyomorom . 
g e n'lfomornlt :mostan nekent is ád 'maJd .. 
fia jÓl emlékszem, éppen itt a h~za: 
De Únne1r van, bezára ócska balJát. 
Hé, patikáros, hél 

PilTJJ{ÁROg: 
(Jön oJtónyitás) Ki ordít igy? 

ROMEó: 
No jöjj, barátont Látom, hogy .szegény 

vagy. . 
Itt negyven arany.: adi egy kortynyr 

1nér-g.et, . _ .. 
De oly öTöt, oly ;hírtelen--hatot,_ . 
H om/ széfnyilaljon tüs_tént mr!"den eTl>en, 
il'z életunt szörnyethalJon, ha ~ssza 
g testéből ugy robbanjon et a lélek, 
Olyan veszett-sebesen, 1nin: 'a Wp.?r,. 
Lobban 'ki, tüzbe, gyrllcos agyucsobo! .. 

* 
Kedves hallgalbóim! ~ ik~bi;égbe,eset~ ~ngy;il

lmsjelölt, aloi a patikármstol gy<;r3~n?1o mel
get ak.ar venni, hog-y _anna~ seg;t~eg~ve1 egy 
csap:isra megszabaduhon mmden fold! szell.ve
dés-től, nem más, mint Shakespear e . 'Romeo1a 
Az izgatott szavak M'antu2Nárosán:'k egy me!· 
!ékilteáiéban h:>ngzanak el: de a sz,m:hely !·ehet
ne a XVI század Európáiánalk bátmely varos_a 
A sz er elrmi bánat t8ki1Ior ils nlépsze:r ü beteq:s~e~ 
volt és a .csal6dott va'gv rnlegcsaQt szere;n1es 
könnyen nyu'lt ~a-z örök :í~\l~a ringa.tó mer~g
pohárho-z A hirtelen hat? n;el'eil< J?_edlg, amelv
re shake,nea,re utH1. 1<etsegtelen'?~ _ az ar z~~· 
Dontosabban annaik fehérszinü .?xidJa, a:z :.rz~~
nessa\' Ennek a vesz.e:delírnes me1egnek a ~rte-
11ete Arisztotelesz km·áha, ~ Kr. e .. IV.. szazad-

- *A magyal rádióban 1947 n-ec 22-én el-
.. hangzott előadás 

is vezetett.. ., 
A középkorban a kémia és az orvostudo

má11y éJha:rcosai az arab tudósok. Igen ~ok. rend
kivÜl értékes, ma is változaitlan~l !'elytaHo me~· 
figye~ést kö@önhetünlk. a;- . alklmls}almak, .:JJk!k 
az a,mnvcsinálá.s rooho lazaban szamtalan fon
tos fdfedezést tettek és akik végül is rendsze-
1es munkájukkal és gyakorlati tapasztailiatark
kal döntően llO'z:zájárultak .~ tern;e~zoettudoma
nyok modern arculatának kial!'kltasahoz Az ~L 
klmia tudósai köz ül kimagaslik Gebe!', telJes 
nevén Abu Abdallah Dzsabir ibn I-laiJán,. ak1 
felismeri, hogy bizanyos ai'Zén~együle~ek Jel:e~· 
létében a réz 'kifehe'r'edlk. ezu:&thoz 11aso~lo~a 
vá~ik ,Jól beleiUett ez a jelenség az :alkJm!st:'k 
tudományo-s ·szemh;Jetébe, amely >az ;tnyagok at
váJ1tozlásának elmgetére volt a;]apoz:va. Higany
hól aranyrut, tézböl ezüiltöt ,gyártani: ~z voltt. a 
cé!juk és az a meggyőződés, hogy a femek at
váÚozt':ltásának van 1_~eális lehet&ség·e, sarka~ta 
őket eredménytelen munkáiukbarr évstázadokon 
ke>'es0 tül A leakiválóbb arlllb o·rvos_ Abu gma 
va.gv isme11teblb 1Jatin nevén il,'yioen;tO;• jól _isrne.-
ti i fehér a.rzéniikum mérgezo hata,sat I~ulano
&en ves«:edelmes ez a mér:eg azér~, m~ri ]Z~e!en~ 
1
3
zagtalan, vizes o!data szmte!en es nJar eg;eszen 

kis mennyiségben, 1-2 hze<1gramm?s ad:g,g?~
ban is ha-iált oko-z Ezek a tu!a.jdonsag~l pohtl_
kai sz-erephez juttatják a középkorbao: es az n~
kor:ban az ar zént A byzánci udvar lurhedt nw 
regkeverői tezt a szert használják f;l n_emkivá
natas ellenfeleik diszkrét, de gyors es btztos <;1-
távoJi<iálsár'a A remissance Itáliáj•á:han. is talal
!wzunk ve le : a Bor giák mér ge" ismet az, &r

?:-ént r :-a x i d. .~z e{·ősza:kos, €szközökben llE\111 vá
logató, minde1r áron uralomra törő Borpi~ <;ae 
sar enm;k a gyilka> fehér pencaik <Seg;tsegeve\ 
cp:ve· aeti uti át a l1atalom fe'é (MegJegyzem, 
h~" ez ba "f~nom m-ódszer" n-en:- vez.ete~t célra~ ak
kol a tő!t is szivesen hasznalta mmt hata~os 
érvet ) Te1 mészete·~en az atzén bünös hasznala-
ta non volt Itá,lia és a sz€teső byzánci b_iwda
Jom határ ai közé szoriha: Németorszagban, 
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Franciaországban és más európai! or<'~zágokban 
is ta!álkozunlk hirhedt méregkeveiőkkel. Egyes 
vámsokba.n. államCikban szi,goru törvényekkiel, 
sőt halállbüntetéssel próbálják megakad'á[yozm 
a méreggel erkövetett büneseteilret Hallgassuk 
csak meg, mit Vá['aszol Rómeó sürgető kér:ésére 
a patikárius: 

PATI1fAROS.: 
"Van ilyen mé?geni, 'de Mantovába törvény 
HaMU szi:Lb aTra, aki ár·usitia." 
De a <S'zegénység ra~sz tanácsadó, Ja ~egtöbb 

törvényszeg>és eredendő olm. Ime, igy veszi le 
lábiáról Rómeó a halbozó (Patikust: 
ROME6: \ 

"Fé!sz a haláltól hát, te semn~íházi, 
Te -átkozott? Az arcodon 'az éhség, 
Inség, sanyarg'ás sir· ki a szernedböl, 
Nyomor. gyalázat !óg Ze >hátadon. 
Ez a világ - s törvény.e -- nem bar~tod. 
Dussá sosem tesz töTvény e vibágon.:· 
Szegd meg tehát, ne légy szeg,ény, fogadd 

el," 
PATIKÁROS: 

,,gzegénységem hajlik nwg, nem gerincem .. " 

ROMEó: 
"Szegénységed veszem rneg, nenr gerin

ced .. " 

PATIKÁRQg_ 
,,Hát szárd e port akármi folyadékba 
S hör-píntsd ki - és lehetsz bár 'oly erős; 
Mint husz ember, _ végez veled azonnal." 

A dr<á;ma ~o~ytatás,át mindannyian j ól is-
me.rjük A boldogta:lan Rómeó kiitta a mt\reg
poharat és a ,tJetszhalott ,Ju]ia kopo.,,ója mellett 
a valódi méreg .nonnaa -elpusztitatta 

Shakespeare korszalkávail nem zárul le az 
arzénes bünesewk loo1r a.. A XVII .. .sZ:ázJad hiDe<! 
Aqna Tofana,ia az arzénessav vizes tömény dl~ 
data. Pailermóib!'ln Iéit ebben az időben egy To
fana nevü asszony, atZ ő basmr kánykonyhá
ján főtt először ez i veszedelmes irtlat (Valóban 
.,főtt", .m1ml't az ;a;rz'én16S'&&v forrön sokkal job
ban oldódik, mint hidegen ) Az ujJmr'ban azu
tán fokozato•el'ln csökken az arvén hümös fel
haBz'álása. Ipari mérgezések még. e1őforduinaik, 
hiszen a "schweinfurti zöld" nevii 'fest-ék arzén
tao{almu és mivel ezt t'apéták és különfé1e ipar
dkkek készité.séhez kiterjedten hasz:náÍják, vé
letlen balesetek, ritlkaibban szándékos <mér gezé
sek már e!őJiordu!ltak Eg;ér~, pa.tkány- és fér,eg
irtószereknek, tavábbá <ruö,vényvédő készimmé' 
nyekneik is gyakm•i ailkctór·észe az airzén, ennek 
köwotkeztében gyümölcsöskerti ·és sz-&lő-munká- . 
s<;k, de .a mosatlan gyümölcsöt fogyasztó közön
seg körében is fordult elő enyhé!Yb, vagy suivo
sabb megbetegedés Ezzel :~z,emben az ar z•& n 
mint politikai méreg, teljesen k'ment a divat
ból Századnnk a szinte Umrlátlan technikai fej
lő~és jegyében áH és a lleguja:hb idők politika' 
meregkever ő i nagyobb a:rányokban dolgo2ltak, 
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Vaselin. flav. Hung. . kg 8 .. 85 Ft 
btto 20 kg, netto 17 kg hordóbon 156 20 " 
netto 50 kg falemezhordóban 460 - " 
netto 100 kg " fro~fro 890 11 

ADELAN kitünő lanolinpótló kg 35.;40 ,, 
netfo 1 O kg hordóban 3lí3 _ 
br 20 kg (nel 17) hordóban fro--fro 617,. - ,. 

Formaldehyd. solut. 40°10 kg 7.50 
5 kg demizsonbon 49 - " 

10 kg " %- " 
Oleum foenic:uli l a inc:l., üveg 100 gr 72~ " 

· ,. 250 gr 179"- 11 

Oleum anisi 100 72 
O 

• • gr -
leum Lavandulae verum • 100 gr 79-

Dec:erabrei szállitásla előjegyezhető :~ 
A ether depur Ph H. IV kg 98.-· . 

2 3.5 7 kg 
személyesen demizsonnal 204 - 358- 710 - Ft 
kannával vosuton fro .. fro 420.,-- 770, __ Ft 

Sz állitás az ösnegnek a 32 691 számu csekkszámlára 
való beküldés~ után vagy utánvéttel 

D R. LIGETI GÉZA 
. gyógyáru- és vegyszernagykereskedő 

8udapest, IX, Tompa-u .. 12. l.: 13_5 .. 041 

mint elődeik.. A konoontrációs tálborokban siny-
1-ődo sokmillió á:ldozat elpusz;titá,sám [>~:&su leil:·t 
vo•~na az arzén, talán kényelmet~en is : .ezért a 
sötét11ek nevezett középkor ban elképz;elh:etetlen 
tömeggyilkosságokat futósizalagrends·zenel., a, 
legn10dernebb es:zlközökk,el ha.jtottáik végle a 
Caligulá:k és Bor giák késő u~ódaL 

Lapazzuruk most át, kedves hallgatóim. a:z 
arzén történetének vidlámabb és szivderitőbb 
fiejeZJeteire. Mill'ént az árnyék meil!l,ett oH Valll 
mindig a fény is, ugy ki1s:éri' rvégj;g a rnérgező 
arzén hi,.tóüáját a gyóg11itó arzén története 
Már A vicenna felismet i, hqgw kiis töménységü 
a1rzén-oldarboknak lbizonyoiS mért&kb:en gy-ógyíto 
ha,tása van. Igy sebek gyó,gyk,ezelésére, toválb!Yá 
as•tmás betegeknek a ján! ja az ar zént.. A XI, 
XII. ,száz:odban tetveik e!pus~rtitáisára. sző-rtele
JJitésre is használna.k arzéntwrtalmn gyógys"e
r•eket Mivd a heilyes adagolást nem ismerik, 
igen sek ember pusztul e1 éppen a ,gyógyszer 
hasznáJ.ata követikeztében anélkü!, hogy a való
dl okot alkálr "'z orvos, aká-r 'a ,b1eteg ho,zzátarto
zói sej~nék Paracelsus, az -orvostudomány re· 
nai.ssance-:í,nak ez a kima,ga:sTó alttkja - a.ki 
nemcsak a sör gyártás apostola volt, mint ahogy 
a köztudatban általiiiban él, de korának egyiik 
).eg1kiválóbb, bátor, uj ntakon járó természettu
dó~·a és az orvosi kénlia ml~gal'a:pitója is, _ fel
ismeri és hirdeti többtk közot atZ mzéntarta;lmu 
gyá<gysz.erek gyógyitó hatását, persze anéliküil, 
hogy e hatás módjáva[ ti:sztáiban leooe. Ma már 
iól tudiuk, hogy a ki-csiny, 1-2 mi'll~gmmmos 
"' zénadaP"ck a sejtégéS befolyásolása utján fej
t'k ki ,eiősitő, 10boráló hatásnikrut. Fowler angol 
on os és _qyógyszerész a XVIII.. század végén l 
száza\~kos arzéne:S"sa:v-o[datott -készit é.s ezt a 
gyógyszer t eredeti!.eg Jáz ellen ajánlj a Későbl} 
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tapaszbalják a Fowler -old!ait ki'Váiló erős,itő ha
tását és 'ezt a csaknem kétszázéves. gyógyszert 
csekély vá!ltoztetás·E.al ma, is ha,smálják A mo
demizMt ,Powler-O'ldalt szerepe! a )livatalcz IV 
lVI.aigya.r Gyógyszerkönyvben rs és cseppekben, 
vagy sterilizálva injekció alakjáiban szakiták 
rendelhi. NagJroblb tön1énys'égben IB:Z arzén '111.éi

gező az ~emberi sejt fehérjeanyagára, a proto
p'llnmára Ezt a tulajdon,ságát használják fel 
a fogorvosok, amiikor a fo:g;bélbe arzénpasztát 
helyeznek és ennek segiltségével az érzékeny 
idegvégződ'éseket néhány rnap alwtt elölik 

Az m21én h•,gfontosabb gyógyhatásláit azon
ban nem. 3:z emEtett ·egyS'z1e1ü .s-zeTvet1en '-'"'együ
leteiben. hanerrn egyes bcnyc'l uliban előállitható 
cPganiikus vegyületeiben fejiti ki. A szá~adfor
duliÓn alkalmaznak először álomkór ellen ~egY 
~,Atóxyl" nevü 13'zerV1e.s iai zénvegyWetet Ko ch 
Róbmt. a tuberkulózis kór•o-koz6iának akikor 
már világhirü relfed\:ózője, Ahikába•n tanulmá
nyozza. az a,toxyl h•atásá!t áliomk6rhan szenvedő 
betegeken és igen ii<Jedvező :e'r edményclkr ől sz:á,
mol h!e ·Ezekre a feJtünő er,e:dhrrénvekre \figve'l 
fel Ehrlich Pál és kiindulliva a közdi rokonság
ból_ mely az állomkó-r :és a vérbaj kórdmzóia 
közt fennáll. megki,sér\H az atoxylt h.ncba vetni 
a spirochéták e!J,en. Az· arzénvegyülliet azonban 
tljl-ságO'san mér;g1ez6nek bizonyult., embernél lá
tóidegservadá!Sit, sőt tei.ie.s vakságot is elő'dé
zett. Ekkor kezdőd'ött meg az a közel háwm
éves. hőskölteményihle iUő munka_ melynek so
pán Ehrlich és ön~e!Mdo7!Ó munka~!á,rsai, e]sŐ-· 
·sorban Hata. japán orvos, f!r;.~z, lffi<:'g sz.áz sz·erves 
arzénveQ'vül-etet állitottak erő, kisérleti M•latck 
ezreit áldozták feil. és a folvton ismé.t~ődő sik,er
telen'aé:gtöl visSz·a nem riadva. éjt nappalá :téve 
dohrevtak a esodáJ;atos gyógyszer, a .,büvös g'P
]yó" f1e]fedeiés-é:n (Igy nev·ezte el E'hrlich az a 
varázsfegyvellt, amellvel a kórokozó baktériu
maikat a:karta "megc-é:lozni" és harcképtelenné 
tenni.) 

Három éven át folyt ,a gigászi küzdel-em al 
sápadt •spírochétáik el~en, sek s-zázez,er férfi. n:ő, 
gyerm&k megmenlbése érdek·ében. A !ás ér kti 
állatnkban hol vidáman nyüzsögtek a kór oko
zók. ·lévén la !ldpróbált kés:zitmény kevésbbé ha
tásos, hol P'edig maga az &llat pusztult el, m'v:ei 
a szervevetébe jutta;tott a•r z.énvegyület tu!ságo
san mérgező volt 605 vegyületet á1]itottak elő 
EhrUch és mnnikatársai anrékül, hogv a kivánt 
eredményt .elérték vo!na. Végiil a '606. -ik arzén
vegyület befecskendezésénél csodáiato·s jelen
ség mutatkozott: ennek a szemek eg,y;etlen 
adagjával sikerrült a kisérleti állat vérében hem
vsegő kórokozókat elpusztítani anlékül, hogy az 
á:l!at bánnilyen mérgezési tünetet mut.atcfct vol
na. 191 O-ben emlm:ren is kipró'bálják Einlich 
gyógysz,crét a saharzant. Az elért eredményeK 
va:l&ban csodálato•saJk Rövid idő alatt kiderül, 
hogy a sahnarzán gyógyulást nyuit az addig 
gyó:gyithatatlannak vélt ]egpuszti.tobb népbe
tegség: a vérbai ellen, Elnlicll Nc1::el-di.iat ka
pott: de e1111él 1lizon-<"~\:a ,:,ol::l:a] t::lJbet ielcn-

A GYúGYSZE,RÉSZ 

tett 1~zámára az ~ felerneJ,ő érzés, m~ly a kutntó 
tudóst elfogja akkor, amiker f-áJ ads á go-s mún
káia cred:mé11yhez vezet és .ez az. eredm:ény ez·· 
rek és rezrek biztos gyógyuláséit teszi ~ehetővé 
A salv:Hzán felfedezése éita eitelt közel három 
évtized alatt ó-riási lépésel<k•el haladt az orvos
tudomány Az ujabb gyógyszer ek köz ül a peni
c;.n:n lratásosnak bizanyult sp1rochét:ák ellen is,. 
de gyó.gyito e'reiét nagyobb idötávlatba;r még 
nem lehet~tt ellenőüzrü Enr:ek köw,bkeztébel1 
a vérbaj le,ghatásosa:bb ,gyógysz1erének 1111a i-s a 
sa:harzánt keii tartanunk. 

Befejezésül még -.eJg:y tragikusan induló, de 
sze-renesés fordubt.tal ,égz.ődő fejezetet kell el
m·e~é~ni az arzén történerbábö~l Ai első viliághá
boru végefelé ~umeriki9.i '"egyéE'zéknek (sike:rült 
el6ánitani egy "L:ewisit"-nak. ;e}Deve.zett arzén
ve•gy üJ.etet, amely pusztitó hatásában a r2:tte
gett mustárgázat is ftllülmulta Szerzncsére \~ 
"L;evvisiV'-n:ok harctéren való alkaln1.azá:sára 
nem került wr, eJJ,enben azonnal ']negindult a 
kutató munk.o .olyan gyógy&zB:r elöállítására, 
melv a "Lewisit" eBen lte!]j'e,5 védlelmet nyujt 
Tudósek egé9z sora do]gO'z.c~lt ez•~n az enenmér
gen •és azt sikerült i1> e.lőállitani : a s:zer össze
t-ételét vegyi :ezer kez{'ibét \'lZ·011iba.n c~·mk -a m;ásü· 
dik vHág:hábor u befejeztével hozták nyilvá;ros
ságra Az a.rzénm1ér,g.ezés gyógy.s.z'EiDe 11. B. A. 
L.-rrek röv'ditetJt Brrtish Anti-Lcwisit iEz a 
kél~ve,gvület nemcs·a·k az arzént köti nleig_ é:s e-z
által mér :gező hatását kikü5zöböili, de hatásos 
\éd'e1met nyujt frén11nér.gieík 1ellen a legsu1yo
s.aCib hi§W11Y- és 6lon1n1érgezré21tiknél is .. Különös 
jelwtócéo:d ad a BAL-nek az a körülmrény, 
hegy eg;v.c:·s e~mberelz a lsa1vaizáGnB1 s~z1errnbe111 
tulérzékenys-éget nm ta tn ak és •Cz,eket ed&ig 
Eh1· lich gyógyszerével a1rzémn~r gez és vesz.é~ye 
nélkül kezelni nem lehetett. A B. A L. meg
szüntdi ez.ekné:J. al en1b6rekné1 az, ar21énokezta 
mérgező tüne['E~<et; i.ll;Y végül is ' mao;yarul 
"halálharmat"-nak elkePes'ztelt , L'ewisit" egy 
rendkivül fontes és értékes :g~cógysz,m e1!őállitá: 
s:át erednTényezte 

Kedves ha1~~gatóin1 ez az arzén tö:rté.nerb·~ 
d~ióhéjban A történetnek :ké~e.nfehő tanulsága 
is van: 

mig {( te1 mesietC!dta kincsek aonosztevőlc 
leesében a 1 ornbolá.s puszt-i tás eszközeivé vál
nak, addiq az épi.teni akaró, j'ószándéku ernber 
tudása. sio1 ua! ma és akaJ a tn a méf.e,qb:fil is 
qyógysoPJ t, o halciliJól is életet kéJJes teremteni 

Előfi:r,<'tési dij: 
1 hóra 15- folint 
Negyedév1·e 45 .. - forint 

:F':11us1 -törpe gyóg;yszeltáiaknak: 
l hó1a 10- fmh1t 

3 hórD 
Szakszel \-(Zeti tagoknak: 

1 híilil 
3 hóra 

7.~- fo1lnt 
20 --forint 
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Synonima Védett nevek 
Összeállitolla : DR .. HANTOS LÁSZLÓ _ 

Cacodyl. - :retr amethyl-diarsin 
Cadayetin. - Pentan:RthJlendiamin 
CadechoLingellteim ·- Acid. camphor chi l . . 
Cafas ' - o emic .. 

. fl.n ·- Acid_ acetylsa.Iic~rlic +coffein 
Ca~mal - Phenobar biton+coffein ' 
Ca]upu~ol - Eucalypol 
Calciferol _ Vitamin D 
Galcium.acetylosaEcJlic _ Annlatos 

Calcetal, Caleium_aspiiin 
Solupyrin, T.;~:lcalsin , 

Calc'um-c_resolsulfonic. - Cr esivaJ IK .. , 1 
Ca!cium-dim etin -· . . ' 

1
.esiva 

Asphin solub:e, 
I{a1rnop;) r in, Kalset al, 

C l . l . - Iheobromm+Galcmn~,.salicylat 
a c~um .. g uconat - CaldUm-Sandoz 

Calt·mm_glyceroarseniat - !Arsitriol 
~alc!um.~uajacolsulfonat ·- Gajacyl, Guajacyl 
Ca-lcllllll-:lodrfcinol _ .Jodicin 
CaiciumJaevulin~t _ Tetan 1 c l ' . . o 

a cmm-naphtosulfonat - Asaprol 
cium betanaphtoLa. monosulfona~ 

c l . ' 

Calcínaphtol, cal .. 
A bashol 

a c~um.nahium-laotat -. Kalzana 
Ca.!c~um.natrium-PJ rocat-eehoLdisulfonat >- Seidavi 
Caic~um_.penuanganat -. Aceidol, Monol n 
Calc~um.peruvicum - Phucaldo 
Calcmm phosphat acid C . · - ' ' - akm:mi-IJhosphaLdiacid 
Calctum.pbosphaLdi.acid Cal . h · --. , . · - cumJ-lJ osphat_acid 
, ~a,clUrn-phostJhaLmcnobasic, Cálcium-hiphosphat 

Calclum.phosphat_ diba"'ic Cal . h h acid . ~ . - Cllllll-P osp a.t-mono_ 

' 
Ca.Jcium_phos}JhaLmonobasic Cal . h h acid, · - cmm .. p osp at.dL 

Calcium-neutr al - CaldunLphosphat. 
Caldum Sandoz c l · - -- a cmm-gluconat 
Calcusal . fPi e :·d" - P 11 m_p_sulfaminobenzoat---1---N atr b' 

cai' bon ' l-

c t' ace Isai --· Caldum a..cetylosalicylic 
Calmed - Calcium malonatum ' 
Calsimil _ \"it~min D. 1 C 1 . . 
C 

-r a cmm.na.tnumJactat 
amphaeol, Camphacollasis -- Methylend' ,·l 

h 
. . Igua)aco .. 

camp Orlc.acid-est.er 

Camphol ·- Borneol 
Camphor peppermint ....__, l\fenthol 
Camphot· -hmlm_bean Conmarin 
Canadiast ·- Hydrastinin h,ydl'ochlorid 
Cantan -- Vitamin C 
Caprokol - HexJir~sorcinol 
2arbamid. brom1aet:hylacetic" _ Somben 

ar hamid b1 omisovalerianic. ·- Albroman B 1 Carba "d h d • romura 
- rru , y rogen .. peróxydat. - Hyperolum plv 
Car·barsen - Ac"d 4 b · 1 - .car lllffiilto-Phenylarsellic 
Car·bazol -.., Dipheri;y li ni id " 

Car b~zol - Acid .• 4 .. Car bamino-phenyl m·senic. 
Carbmol- Me!h)lalkohol 
Carb:·ornalum - Bromdiaethylacotylcarbamid 
Cardmzol -· PentamethJ lentetrazol 
Caroten - Pro·dtamin A 
Carpule - Novaeain sol + coroasil 
Carvac~·ol ·~ 5-Isopropyl-.oxycr·esol, Cymenol 

propylphenol- 1:2:4: oxycymol '. MethyL 
' 

~as_bis - Bismuth :hydr-M stab. in oL susp 
Cascara-sagrad<Lglycos:d ·~ Peristaltin 
Causi::h. - DimethJ lamiJJOantipJ rin-c.yclo-hexaÚienp -

ndm sulf - J 

Cebion - Vitamin C .. 
Caiion - Tetr-achloraethan 
Colloti op in - A ether -ar·butinbenzoicum 
Cor·basil - O d' · h 1 · - wxy-p e-ny propanol 
C esol - ChlormeihJ !pyridin-beta_carbonic .ac"d_ 

methylester 

Cetosai ·- Acid. acetylosalicylic 
Cetosalol - Acet..)·}.p_amino-saÍ~I 
Cetranin - Add .. cetrark. 
Cevadin -- Veiatdn crystallis 
Chinadon - Kaliunt-ux~ chinoiinsulfona.t 
Chinaldin - _2 .. l\fe~hylchinolin 
Chinalgen - Quinalgen 
Chinallhenin ._, ChinüiLca.rbophenetidid 
Chinaphtol - Chinin .. beta naphtolsulfonic.. 
Chinhl aeth,}locarbonic.. - Euchi'ni'n Diplochin 
Chinin carbonic .. _ Aristolchin ' 
Chinin dicaibonic .. __ Alistochin 
Chinhl inosithexaphospho11·c Ph•t' h' . ·· ·- ., m.c uun 
Chinoplasmin - Plasmochin 
Chinosol - Kafium .. oxychÍrwlin.sulfat 
Chloram:ylen. hydrat -. Dorrniolum 
Chloralam!d - ChioraLformamid 
ChioiaLantipJrin - Hypnal, Chlor·pyrin 
C,hloial-formamid - Chiotalanuid, Cllloramid 
Chlorami11 Nat · t l l . , - rmm.p_ o uo -sulfonchiOramid Toch-

lorin, Tolamin " 

Chlorarsenol - AmmoniUJB-heptin-chlor-arsenat 
Chlorbutol - Trichlor-te!t.. butyl-alkohöl Chioreton 
Chioreton )...._ Chlorbutol, Aceton-chloroform 
Chlol'jodh;Jdl'Oxychinolin --. Nioform. Viofovm 
Chlorogenium -· Neomagnol ' 
Chloropicxin - Trichlonritromethan 
ChlorpJiin - Chlorantipyrin 
Chlor-propJLoxJd. - Epichlorhydrin 
Ch~nol~n .. bismuth,_rhodauat - Cmrin 
Chmolm chlorjodat _ :ViOform 

C!tarin - Natr_ lanhydromethylencitrat-
Chloropr~l - Trichlorisopropyl..alcohoi.' Isopi al 
Chlmp)'Illl - Phenazon~monochloraJ, Hypnal 
Chlor:-t~tra~nost - Nahium_tetrachlorph€nolphthalein 
Chlol-Zinc.-lod - Schulze solutio 
Choleval A.rge t ll ·d 1 . . . - - n · co 01 a + N atriumcholat 
Chohn-dtstearoglJ·cerophosphat -· Lechhin 
Cholumbrin - Natrium_.t.etrajodphenophthalein 
Chrysarobin - Acid: chQsophanic .. 
ChiJ·soform - _Dibrom .. dijod-hexamin 
C~!,ys~idin - Diamino-azobenzol-hydrochlorid 
Clbal~m - DimethylaminophenJldimethylpyrazoloiL 

Dial 
Ciha.zol ·- .... aminobe l lf. . ,p·- nzo su .. anudothiazol 

ron, Sulfathiazol. ' 

Ci~nolin - 1:8-DihJdrox)anthranol 
Chmchonin-.iodosulfat __ Anti?ep-tol 

Eleud. 
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Cinchophen ~ Acid 2~phoenylchinolinA··carbox] lic., 
Acid PhenJlcl'l..inolhtearbanie., Phenoquin, Qui

nophan, Rhemattan 
Cínchophen.methYlestcr + acid ace-t :y lsalicylic 

A~canol 
CinnamolYl~P-oxyphenoLca·:rbamid Elbon-Ciba 

·Citi ag an ·~ AI·gent,-Natrimn.citrat .. 
Citral - Geranial, Geranialdehyd, 
Cib:amin _ Citraminoxyphen, Hexam~thylente.tr,~ 

anh,} dr orn:eth;rlencitrjc 
Citromin ~ Nat:rimn-anhydromethylencih·at, Cita-

-:rin, Gout·in 
Citropheu - p-Phenetid'in~citrat~ 
Cocainum - Beuzo~Lekgonin .. methylester., l\lethyL 

benzoylekgonin 
Cocainum novunu h~drochlor .. - No\ocain, Merocait 
Coeamin - Truxillin 
Codeinum - l\lethylmorphin, Morphin_methylaether 
Codein~methylbromid __.., Eucode:n, Eucodin 
Codein-ortho.-guajacolsulfonat ~ Guajacodein 
Code.onal - Codein diaethylbarbittü. 
Co ff erninal - \Phenobarbit., \L,unúnal, coffein 
Coffanilidiuil - ~cetanilid, coffein 
Coffeinum - Met:h:rltheobromin, l :3 :7.-trimeth~L 

xanthin) Gaúranin, Thein 
Coffein + calchun~acetylsalicylic. -~ Asparol, 

Kafa!go! 
Coffein + diaethyLp_aminobenzoyLhydrochlorid 

Impletol 
1Coffein~jod~d - Coffein.di.jodo-hytbiodid, Coffein .. 

b'íjodid, Eupinal 

Coffein-~atrium.-salicyli.c .. ---. Xanol 
Coffein -l- tributan - Nautisan . 
Colla.r g ol Collargolu~n - Ar gent.. collmdal 
Compral '._ Trichloraethylurethan-dimethylamino~ 

phcnazon, '(Volumtal + Pyramidon) 
Contr amin -- Diaethylammonimn~diaethylthiocarbo~ 

ma t. 
Convolvulin - Jalapin 
Coramin _ Pyridin_beta..carboxydiaethylamid'~Z5% 

sol. ca.rdiamin 
Cor basil __ o~DihydroxYJJhen)-·lpropanolanM.n~hydro-

chlorid 
Cordein ·- Methylttibromsalol 
Cordyl _ Acetyltribromsalol 
Coriandral - d-Linalool 
Con fin -·· MenthoLaeth~lglykol 
Cor~ I - iJ\<Iethyl + ~U.efhylchlorid-mix .. 
Cot~rnin-hydrochlórid - Styptatnin, St) pticin Oxy .. 

stiptin 
Cotamin.phthallllt ~ Styptol 
Cotoin __, Trioxybenzophenon-monomethylaether 
Coxpy.rin - Acid .. acetylsalicylic 
Creosotal ,_ Cr·eosoLcar bona t 
Cr eos o tum car ~nic ·- Creosotal, Kr eos o tal 
Creosotum salicylicum ·- ·Salocreolum 
Creosotum "\alerianic ·- Cosot 
Cresopyrin - Acid .. acetyLo~cresotinic 

Crinex ·- Ovarium extr 
Crysarobin tetraaeetic. - _Lenirobin 
Crysogenin --· Phenylsemicarbazid 
Crurin -· Chlnolin bismuth. rhodanat. 
Curral - Acid, diallylbarbituric. 
(:utolunt -· Ahnnin .. boricotannic. tartaric. 

CI;\ solgan N atrium- 4-amino-2 .. aurothiophenoLcar_ 

hona t.. 
C!clobarbital ~ Add. -c:ydohexenyl .. aethylbarbituric, 

Phanodorm 
Gyeloeain _ Isobutyl~p-.a.minobenzoalt, Cycloform 
Cycloform _ Isubutyl-p~aminobenzoic 
Cyclohexanol _ Hexah;rdrophenol, Hexalin 
Cyclosal _ Hexeton, MethJlisopropylcyclohesan_on + 
CyiiiOl - p-l\:tethylisopropllbenzol . 
Cystamin ·- Hexamin, Hexa\methylentet.ranun 
CJ st o gen ·-· Hexamethylentettamin 
c~stopurin _ Hexamethylentetra.min~natriwnacetat 
Dagenan ·- Sulfapl ridin, May (Baker 693, Soludagenan 
Davitarnon A + D - 'Vit'amin A + D conc, 
Davitamon ,u -Vitamin D .. conc, 
Da·dtamon K" __.., MethllnaphthOhJdrochinon-disuL-

fat.Na. 
D. D· T _ D~chlordiphen) 1-"trichlor .. methan 

Deba - Barbiton 
Debesal -·- Sulfadiazin 
Dechol'in - Na.tr. dehydrocholeinic. 
Declonal -· Diaethylchloracetamid 
Degallol - 1\lethyldioxJ- cholansav 
Degrasin - Thyreoidea praep 
Dehydrodimethylphenylpyrazolon - . Phenazon . 
Dehydr omo r ph~ ·- Oxymorphin, Pseudomor·p~m 
Dekamethylendiguanidin.chlorhydr·. ·- Synthalm 
Dekry-sil - 4-6-Dinit.r·o-o.kresol 
DeiCusan -- Chloramin 
Deriminal -- Theophyllin + Phenobarbital 
Deltaform - Bi.smut.h~dithiosalic~rlat., Thioform 
DeHaneiJhrin + methylaminoaeeto.pyrocatechin 

Laevo-Glaucosan, Glaucos,an 
Dt~phagin - Natrium nucleinicum 
Dermarnd)l _ Acetylcholin.sulfocyanat 
De:riphyllin _ Theophyllin + Diethanolamin co~p 

Dermatol -- Bismuth-subgallícum 
Dermol _ Bismuf.h_chr ysophan 
Desencin - BenzyLp.jodaethoxybénzoa.t + acid. 

pseudosulfamidobenzoic.. . . 
DeseptYI _ sulfanylamid1 Gombardol, P1ontalbm (Pr.on. 

tosil album.:), Str-eptosyl, Sulfamidll, Sulfouanud • 

Desoxy _n or ~ephedrin..r acemic.. ·- Benzed r in 

Detavit - Vitamin A + D. 
Detonal _ Diathylacetylcarbamid 
Devega.n _ Acid.3 .. ace~ylaminoA.hydroxyphenyl.a·rse .. 

nic. + acid.. boric .. 
Dia betin -- Laevulo_se 
3 -4-Diac·etamhtŰ ~ 4.hydro x y arseno benzoL2 ~N a-g ly cola.t 

2%- sol ._, Solu-Salvar~~n 
Diacetanilid -.. Acetoacet.anihd 
3-5~AcetoxymercurL4 .. niho-2-cresol -· Metapht-en 
Diac·etylamino~azo-toluolum - Alborubol, Dimazon, 

P ellidol 
DiacetyLdihydrophenylisat - Isacen 
Diacetyi~dioxJ-phenylisa.tin - Isacen 
Diacetyhnorphin -· Diamorphin, Heroin 
Diacet~ Itaunin - Acetannin, Tanuigen 
Diacrid - Diaminomethylacridin, Gonalrin 
Diaethanolamino-3-5-dijod-4-pyridin + Na-acetic sol 

- n:otrast, Jodyradl, Per-Abrodil 
Diaethylamid-valerianic, ·- Valyl 
Diaethylbromacetamid - Ne'uronal 
Diaethylbromacetylcar hamid -- Somben 
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D!aethyleniliamin ·- Pine-1azin, Píperazidin, Pipera-cin, 
Arthr!ticin, Dispe-rmin 

Diaeth;rlendiamin~chiitíc, - Sidonat Pipera.zlo·chínk. 
Diaeth.) lendiamin~tar tar ic -, Piperazin~ta.rta.ric. 
pM~iaethyloxyaethyldiphenylamid..hydrochlor id. -

Holocain hJdrochlodd, Phenoca.in 
Dié).ethylamin-3~acetylamino-4~hydrlJxyphenylársen 

23 6% sol. - Acefylarsan 
1- (3-4~dia.ethyloxJ benzyi) ~6-7 .. diaethyloxy _isochinolin 

- Perparin 
DíaethJ lacetal ·- Acetal 
Diaeth.)Lallyl..ace-tamid _ Novonal 
Diaethyl-aminQaethyLp.,am1nobenzoat-hydrochlorid 

Procain~hydr ochlor~d 

N_diaethylamino-i-,opentyL8 .. amino.6_methoxychinolinsó 
- Beprochin Plasmochin1 Pla.smoquin 

gan~~a~Diaethl'laminopropyLcinnama.t.hydrochlorid .. -
Apothésin 

Diaeth)"1amino.propylanú.no_methoxy-chinolin~hydrnchlo_ 

rid _ Rhodoquin F ·no 
Diaethy-lamino.propylamino_methoxychinolin-hydrochlorid 

+ AcetalSol comb ____, Rhodoquin V .. F .. 915 
Diaethylam~monium-dia.~.thyldithiocarbomat -· 

Contramin 
Diaethyl .. glycocolL p~amino~o.oxy _benzoic, _méthylester 

Glycocain, N ir va ni n 
Diaethyi-malonyi..carbamid .. :____., Barbi'ton 
DiaethyLoxy~acetylcarbamid .. .!_ Hypnotal 
DiaethyLstilboestrol.dipr opionat - Oestrosyntal 
Diaethyl-sulfon.diaethylmethan ·- Sulphonal 
Diaethyl-sulfon.metltJ Iaethylmethan -- Methylsulfonal 
Diaethylamin.allyl-i:sopropylbarbirturic + diaethylamin~ 

diaethylbar b sol. _ Piperazin 
Diaethylengl)'-lrolmonoaethylaether· 
Diafor - Carbamid-acetylosalicyl, 
Dial - Acid. diaily lbarbitul'ic. 

carbitol 

Dia-lacetitt - Acid. diallllbarbiturie. + allyl-p_aceL 
a.minophenol comp, 

DiaLCiba - i.Aeid .. diallylba.rbituric. 
DialllLacetyl~bromisovaleryl .. carbamid - Dmmeri 
Dia lll; lear-b amM -· Sinapolin 
DiaH;Jl-malonyLcatbamid - Acid. diallylbarbi'úuric 
P~DiallyLoxyaethydjmethyldiamid.hydrochlorid. 

Dioca.in , 

Diallyl -:, Methylamin + Lithium,_cÍtrat. 
Diamidophenol~hydrochloric .. - Amidol 
Diaminoacridin - Fiavin 

· 3h6~Diam;inoac·ridinhsulf~t -· Profiavin 
Diaminobenzol.hydrochlorid - Chrysoidin 
3~3~DiaminoA-4·-dihYdroxyarseno~henzol -- Arsphenamin 
2-S •. Diamino~lOhmeth)'lacridiniwtl-Chlorid. - Eufla.vin, 

trypa.flavin 
2-8-.Diamino .. lO-methllacridiniumchlorid-hydr ochlor id 

Aerifiavin 
~ianünophenol-h~drochlorid -, Amidol 
Diamorphin -- Acetomorphin, Acetylmorphin, Diacetylh 

morphin, Heroin, 'Morphacetín 
lliaspirin - Salicyl.succinat 
.Diastase -· Amylase 
biazil - Sulfapyridin 
Dihr·omdihydro fahéjsavas botneolester -· Adarnon 
DihromJt)di'OXJ.meJ:curi.fluorescein~dinatriui:nsó Mer~. 

eurochr·om 
llibrom-dijod-heXamin __; Chrysoform ' 

' 

Dibrom~malonylcmbamid - Dibromin 
Dibrom: .. salicylmetQylester. --. Sabmmín 
Díbrom-th!molsulfophenolphtalein - Brom.thymoLkék 
Dichlora.mal ·- a_Dichlor-isopropyl.c~rbamat, Aleudrin 
Dichlozisopropylalc. carhaminat - ~leudrin 

Dicodid - Dih)' d["(}codein 
Didial ·-· Acid diaU~lbar·bJtwic- + aethylmorphin 
:Dichinin-carbonat - Aristochin 
Dichlor-diphenyl-dichlormet;han - D. n T. (Geigy) 
Didial _. Aethylmmphin + Dial 
Dicumar'Ol ·- ,Methylen~bis~oxycuma.rin 

Digalen - Digi"talis-ghikosida 
Digitálin_Nativ:ell -· Digitoxin 

' Digitalin-crist (Ph .. _ Ft") - 'Digitoxin B. P. C 
DigitaEs Lanat.a ciySt gluirosida - Digoxins Lanadigin, 

Pandigal 
Digitalis _Lanata..glukosida. A B. G. - Diginai-id 
Digitalis_extrae:t. stand praep, - Adigan 
Digitoxin B P .. C. ~- Digitalin cryst. 
Dihydrocodein - Dicodid 
Dihydromo-rphin .. hydrochlorid ~ Dilaudid 
Dihydrox)anthranol 1- Anthralin. Anthra.robin 
1-8-Dihyd·roxyanthranol - Cignoiill 
LS.-Dihydrox)'anthrachinon - Istizin. Istin 
DihydroxybenzoLfn~ L- Resor·cin 
o~Dihydroxybenzol~m-ethylaether - Guajacol 
P~Dihydroxybenzol - Hydrochinon 
Dihydroxycodein __ Par acodin 
Dihyd·.roxycodeín-hydrochlorid -...:. Eucodal, Eukodai 
DihydrOXJ ~diaminoa,r seno-bensol dihydrochl 

Arsphenamin 
Dihydroxy .. phthalophenon - Phenolphtalein 
1-3-Dihydr ox) -4-hexy Ibenzol - HexJ lresorcinol 
3-4~Dihydroxy·-penylaethylmeth;} Iamin -. E11inin 
o.Dihydroxyphenol,propanolamin~hyd.rochlorid 

Corbasil 
Dijodcoffein-hydrojodid -, Spironin 
Dijodoform -- Tetrajodaethylen, tAethylenperjodid 
Dijodhydrin - Jothion 
Dijododith)'mol -· Adstol 
Dijodtyrosin _:_ ~eid .. dijodoxy-phenylamino-propionylic 
Dilant'in -- Diphenylhydarttioin 
Dilaudid - Dihydmmor·phinon 
Dilumin - Calc. acetylo-salicylic. 
Dimapyrin - Amidazophenum 
Di~Menfor mon - O es tr adiol-benzoat 
6-7 .Dimethoxy -2~methJ l-3.A~dihydr·o-isochinolin.chlo_ 

rid - Liidal 
DimethJ lamin_p_alninophenylstihinat - · Neo~Stibosan 
DimethyLaminoanalgesin - Amidopyrin 
Di;úethylaminoantipyrin - Amidopyrin, PJ-ra:tnidon 
Dimethylaminoantipyrin~butylchl6ra_lhydrat ·- Asciatin, 

Trigemin 
Dimethylaminoa~tipyrin-camphoratNacid, _ Pyrru:nidon 

camph. acid 
DimethylaminoantiiJYrin·-camphorat-neutl' ____., Pyrami-

don camph neutr. 
Dimethylaminoantipyl'Íll-citr at ·- Pyramidon.ciftrat 
DimethylaminoantipJ t'Ín-diae.thJlbarbituric .. - Veramon 
Dimethylaminoantipydn~isopr'OpJ-lallylbarbiturlc _ 

AHonaL Allional 
Dimethyaminoantipy.rin-na:tdum-ph_enyldin~thyL 

IJJ: rozolonmonomethylaminomethansulfonic Gat· .. 
daiJ 
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" Monte Cruioban az ewopat VI. , c.· ·(Wr· 

S--~1~.;.~ c",. - második helyére ikm•ül a; gwUIJ;'.ul mMqre:~' /w 
~ "'W""' .. "tt E~zel a viJ.cig ranguszomak maso 'c • nwgo . " 

, , _" ,.."."D lyére jut ... · · 1 • itól 

.~&'ZeCUtz:. 8-~fn.v,•"'" Kissé fél az idei egyetenn tanu mnnya eÚ 
íT'Y- ir Y . or · . előkészületei mia:tt irtagyon sokat ik 

Olya;n szerény és egyszerü ielen.seg, nagyz hi~:;:YP~~ia Hiciba erősitiiJ:~· hor[!! ezt azh-. ,egtyke .. 
l "''·-·hogy ő az Az•eges 'lt' l ak o ttr·ra wa 0 · a.z ember· .szinte e sem '""'"''• adulni ettől temi tanárok is me a.nyo 1 .. . .. 

beszélgetés alatt nem tudunk szab .. U zik hogy attól függ: lesz-e srkere? . zte 
a.z érzésünktől Semmi sincs ll>enne az un~epe ' Eddig összes•en 34 rekordot nszott. !ts .. 
vciirigbajnok rátart!sáqából Olyan, mm egy letdijaúwk szá·ma: 52. Egy nagy ,V1tr·tnb te~ 
mást érettségiző dtakMny. , . . 'k • 1, ,;an velük. Külön a nagy serl~t[Ji~kbens sza ro ' 

Elmondja, hogy J3év,es komtol uszr es ·~ melyek már nem fértek el a v.t "':.e;. , ·g di 
éves korában mátr memavrtJa az osszes magya 'izé kel y Évát a.z egyetemen ~. "''narar ~ . ; 
nwlluszó csúcsot .. , , . .. 'b , on- csér ik KivóJó növendékne_k tart?.ak Buszke r_~ 

A gyógyszer· ész' palya.ra va.loJa am a~ v a szakma. .. !.{.ert nagy ~udósok,, ~ot ~,nagy }111.~. 
tta hogy nővér:e ]r• egyész szeretett V?lna. ~!ftt· vészek is kikerültek mar a g1!ogys~re~l:;' pbtáJlY. o.". 

~~ d~ nem vették fel a;z egyetemre _Sze:ely fv: ról, de Székely É·va az elso nszo vt ag a.Jn 
rn~st másodéves <egyetemi .. luLllga.to: av~.kyor. k k . 
Teleky·gyÓ'gyszertrirban toltot:e_ ,ki a gyw . - un Érd~klődünk a terveiről, a kilá.tásairol 
naki évét. Dicséri volt pnncrpaz,s.at, hogy lnnn Egyetlen szó.val váJa;szol;· 
di elrmgedte a tréningekre ·- Olimpia.. 

g _ 1941-1945-ig nem versenyezhettem __ ÉS a kilátásai? . 
összenézünk Egy percnyi dö?b6'nt csend, _ Rernélern, hogy sikerülnt fog .. D,e .ezd/; 

De én nem kédezek rés ő nem beszel .. .. .. . y: siker a döntő eredmény, rrmgeteg kulso ~or 
Elrirulja hogy )nem azért rnen~ a gyog - ménytől függ Elsősorban attól, h~g'!f pon osakn 
' . • " '" ' hogy gyógyszertara legyen -· n napon nb ban a bizonyos ora ban,. azo .. szm··,eszt palyara, . , . , . " d kl' a..wn '" ' w . , . 'b le zek 

Elsősorban a !gyógyszereszr kernra e• e t, ~·" ban (t percekben, milyen kondtc~o an s"sekut;~ 
191,5-től megnyer~ a;z}sszes mnfY"f,á~~ A könyvespoleán felfedezznk CJ:Z J .. t 

mell- és gyorsuszó baJnokswgot. Tc: va Y Grund k .. ny vet .mellette néhriny vaskos ko tet: nenu: 
ban főiskolai vil!ígbajnok MegkapJa a 

0 
• 'ti 'Szakmunkák. U gy [.áJsz,k. hogy Sze· 

v.egyesze, 'letlenül került a gyógyszerész·! 
Prix.t. • . ·" b "l sak kely Éua mern ve '''t tt ÉS 

Edd' k't''nően kollokvatt murwen o' c .. ·z " Ide is a hivatris-szeretete szo•t o. a. 
tg ' u 'l n kapott kitünot pa yara. 'bb nálunk ma.ra;d veglege· 

Sárkány professzor urna. neJ l . ·z nálunk rnara.d tavo .. , ' l Székely Éva; már 
Bevallja, /r.ogy a mizolás nem rnegy 'O yan JO' sen .. Mert 10-15 ev lrnuva i &e a;kkor·ra 
mint az uszris . · . k ·· köz egyr:e keuesebbet fog versenyeznle,td'. . l Ad 

Pár-izsi siker e után itthon meg apJa a. - l'k . 2--3 vitrin trszte · t]awa · -
. . , • dernrmuZ aranyfokozátált. Olyan sze·d rnregg~::gtcdfr~a. helyét va;larnelyik gyógyszerké-

ta_r sasagt er•·t. meg szinte rnenteg·etődzik. A . b 
renyen muw. JU , . . tha a;ját rnia.i laboratonurn a;': , ·· S . 'lo l ÉV<Ína'k 
kitüntetési okiratot is etén~ teszt, rn;z;b s .. ~z Arnikor sikert kiva;r-urr,.k, . ze e y snzunk 
magát is rr1>egaka.rná ifJYŐZ11;t, ho·gy v, 0 ant 0 .'b: . · · - egyetemi 'rnukodésehez, elbuc 

. Csak Ve'g·.h An· tn l tana .. r urto,l_ ',fel. ·-- ava o/tmprat leS 1.. b n · unk a /;épcsőn egyeUen, 
~ . 4. d tőle és le fe .e a .. ag ' .. Jw. 

b. gyetmni tanulmány at foly~rnan ~ negye - rnondat kör•et bennünket De. r;tost szmte r-
.' e Ja;llgatók erősen rérnttgehk · .. ·· Megnyug. · anasz nélkül kve1tett sz<1: 
ev e~ ' • n a kérrtiáf szer ett; akkor. "ern so g ez a par P. . 19 45 . m vmsenyezhet-
tatJuk, . hol~?{ h'""' tanár urral Felvibá:gosttJuk, -· Aztán 19.1,1- ·W ne 
l•ssz baJa eg z·k h mi- tem ' bb h b'e 
hoqy tisztán V ég h tanár ":f:Inb mu ~k' a.ogltémia De lwllgasswrk nwst is J o ' a; mern • 
ko; 'tesz ő saiát maga is vr g a]n · szélünk róla. (sz .. j .. ) 
berkeiben . 

~~~!~!~~RU HAGYKERESKEDÉS 

TELEFOH: 120--261 
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Ismét a leggyorsabban és 
a legpontosabban és cs~k 
g!l 6gyszeT'fdrak részere 

I!Zállit. 

KFT. 
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A népjóléti miniszter 226.000]1947. N. M. számu rendelete 

a gyógyszerek árszabásáról szóló 268.500!1934. N. M. számu rendelet 
kiegészítése tárgyában 

a g,~Ógyszerek árszabásáról Szóló 260.500/1934. B M 
számu rendelet. ldegészitése tárgyában 

A közeg.észségügy J'emd~Ziés:éről ISzó-ló 18176:XIV. tc 
136. és 1.67, §_ábaJJlJ, valamint a betegségi és IhaJeseti 
kötelező rbiztositá:sról ~zóló l92''kXXl. tc .. 34, §w-á:b-an 
foglalt felhatalmazás alapjián ~ következ·őket rendelem: 

l ® 
A gyógyszertár tulajd:onQsa (felellő:s vetz~etőjl21 )az 

orvosi Vényre 1 endeLt továbbá a vény tnlé:1kÜl (l~éz.i el
adá:s:ba:n) kiszülgáltatott ,gyógyszer . ál:átt mindeitkor a 
kiszolgáltatás napján érv-ényes gyógyszerárszabás 5ze_ 
r int köteles kiszámitani 

2 ® 
A gyógysze.r:tá1 t:ulntidbnosft (tféle1 1ős vezetője) 

azO!kél t a gyógyszerekért, a!melyelMt 

a) az ÜJsz:ágoö Társad'alombi,ztositó- intéZet helyí 
szervei, Intézményei) ter[hére szo[gáltlat ki, s töil:z·sk:öny
vezett egyS'élg'es ös.szetéteiü gyógysz.ewknél és ~ógy_ 
szeJ:különi:egessége:knél a 'Víény viégö:;•szegé:nek ikUetn.tcven
öt (:)5) százalékát, a töblbi gyó:gytSizerekruél a: vé:Iliy V·élg

összegének 'hetvfmkettő és !fél (72,15) szlázalékát 
b) \a 1\/Iagánalmh-llazottJalk. Biztos-it ó Inté:zet1e és a 

Magyar Ha'jó::rJási Beteg;Sé'gt !Bi'ztoslt.ó' Intézet terh~ 

sz.olgáltat ki, a törm·k:öny\·ezett eg} séges /Öslszetételü 
gyógy,gzereknél és ogyógyszie:rkül'ön1eg€'B·égekn1él a vén.y 
végösszegének kilencvenbJé.t és fié'l (97. 5) szrá:talllékát, a 
többi gyógys-zereiknél a vénw Végösszegének nyolcvan
hat ~s fél (86,15) százalélkRt, 

c) a Mrt;gyar- Pot;ta Bete.ll;s.lé!.gl Blztositó Intézete a 
M·agyar Allialnn asutalk: Bletegs1égi Biztos-ító IntéZiete, a 
1\JöZ!foi galfiu maginvasutak lbetegsré!gi biztositó Intézetei, 
a Magyar Dohámy,jöved'élk Betegségi Bbtosi~ó Intézete 
vagy a b'án;vatársp:éimtáraik - ideértve a rr\1'h;gyalr AL 
lam:1 Va·s . Acé}_ és GépgyátrlaJ{ di-'á-sgyől:i társPéitztá... 

rát valalmint a Magyar· Allai!TIJil Sz-énbányák Rt. kamlói 
táll'spénztárát (·s - terhé;r<ei s;zolgálta:t lkii, a\ tiö1'zsilCönw
\·ez:ett egységes össziE':tételü gyógyszerekmJé1 és, gy;ó:gy .. 
s·zerkülönleges.'l'égclrnréi1 a vény végösszegléneik kilencven.. 
n~olc lés fél (98.5) százalékát, a töiJibi gyógy;;'WJ·eknél 
ped'lg a Vény végösszegének !kil!e!DlCvenegy (91) S'zlázalé .. 
k-'át sziámithatja fel. 

(tánspénztárnak) benyujtan'i Az (1) !bekezdé.s abpján 
megállapodást nem letesitett bitil:Ositó int.é·zetek (t.árs_ 
pénztárak) te1-hé1 e kiszolgiáltatott gyó-gyszerek szá\Dl;
láit, mruemyihen az egy n.aptlá:ú hónapban ki~·zolgálta .. 
tott gyógyszerekr&l iSZJ&ló vén'Yek dal absz:áma n z öh e. 
net eléri, a ikövetkeZIŐ naptári hónap 5 napjáig, ha PP
dig a vények drumbszáma. -e-_.gy !lllaptáii hónapb'an 
ö t v e n n é 1 k e v e s e b b, <az alzt a hónapot 
köVletö hónap 61. napjáig kell a~ illet!é-kes bizto.sit6 in
tiéizetnek (tár-spénztárnlak) ibenyujtani, amel~' hónapiban 
a biztosit6 intézet (társpénztár) terhé1e kiszolgálta. 
tott gyógyszerekr'ől~ sz.ó[ó v'ények darabszáma: az öt
venet elérte, _jwnruár hó '5. 111apj!áig azonban az elbző év_ 
lwn ló~·zolg.áltaof:;ott gyógyszerek sz&nláit a vélnyek: da
rabszámáral való tekintet nélkül be ke11 nyujtani A 
sz.ámJiák benyujtásánal;: határi@jle, lha a határidő utolsó 
napja vas,árnapra, va(gy Gergely naptár szerinti ünrnep-
1 e, vaJgy m.emze.ti ünnepre e·slk:, a leg:közreleblbi köznapon 
já1· le, a sZJá:m!lánatk postai beküldése e--;etében p-edi·g <\ 
benyujtás határideje- és a benyujtás 11tapjának megálla
pitát;!a szempontjából a pastára atlás napja az irAnyadö, 

4. ®. 
(1) A biz-to1sitó dntéZ'e't: (társp-énztár) a b-eérkezett 

számlának a jel'€m u:~ndel-et 2. §-ában :foglalt rendelke.. 
zések figyelembev4telév1el megáUapitott végösszeg1éit a 
számla beénkezésétől Rziámitott W!l~!nöt nap lalatt köteles 
kifizetnti 

(2) A iSZámJLáh-oz csai:ol!t vények felülvizsgálaita 
(retaxálása) '.5nrán a gyó,g~ns·zlert;áT h1la_jdono:sa jaVára 
esetleg mutaitko.z,ó 1á1 sz.rubv ányo:zJás:i [különböze'bet a biz_ 
tos-itó ~ntézet (t-á:r:spénztár·) a .f:e1ülv1zsgálat bclejezié'so 
után :benyujtiott ·első sz.'áim)lla kifiz!e-tié'siéveli egyidejürreg 
kötei.es a gyógy.s'7..ertár tulajdonosfuiak (felelős· vezető~ 

jének) ;megt~riteni, Ha pedig n vények fielülvl·zsgálat.a 
so1án a biztosító in:t:ié~et (tár,spénztár) jayáraj mutat
koz.ik á1 :szabv:ányozási küllömihözet, a lbiztositó intézet 
(tá1stpéinztá1) a különhözetet a \fel1Ülvizsgá1at befej~

Ziés:e után bf'nyujtott első siámla végös'S·zeié'bö~ levon. 
hatia 

5 li 
(1) A jel"en tendeJet kihirdietésének nap,ián lé.p ha. 

3, §. tályba; Tendelkezéseit az; 11947. évi jurúus· hó l. napja 
(1) A j-e'len r·enrd~et 12. f§Jábntn emlitett biztositió utáill kiszolgáltaltott g-_.; ógy~rsz~I·ek tekintetében lke~l 11L 

intézetek (1tiár;;spé'nz:áJiaík) a terhük'l e kis:zollgá1t!Rtott kalmazni 

'gyÓ'gY'szerek elsziámolásár:a .-nnatiko7.Ó szám1~'á'k benyu!j- (2) A ,j:eJf'n rendelet htatályhalé}iésBvel n_ 46.600 ;, 
tásának hatJárideje tehlntetélben n gyógysZieriésre'k éL 1945 N M_ s7.ámu r-ende1~et. MagYJar Közlöny 143 
dekvédel:mi szerveivel megáUnrpodást !klöthetn,ek ;;;zárn). a 201,982/1946. N. M. számu ~'~Bndelet (Magyar 

(2) A gyógysz-eytár tu[ajdonosn (f€1eJős vezetőj·e) Közlöny 126 s?::ám) és 81 44.979/.194{)_ N M. sz-ámu 
az (l) be'kezdléS alapj-án meg1á11apodást Iéte~itett biz.. l'endelet (1\fagym Közlöny 220. G-'Záiilll) hatályát veszti. 
tositó intézetek (tár-spénztár.ak) terhére k:ISzolgálta.tott Budapest 1947 év1 df>ciembel h6 22-ém 
~yógy-sz:e'rek sz-ámláit a ~egáliapodJá.",ban nieghatbáro_ Olt Károly !'1 k 
ZQtt napon köt~les a-z :illleiJékes biztositó intézetnek né-pj&l:éti minis·zter, 

--------------------Központi iroda, üzem és rendelés telvétel: 
VU.. KIRÁLY-u. 67 l. EM. 7 
,...,_ : 421-926 

Steril klllszerlzem. Cemprlm81611. rseteg6pohlshlkkek 
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'Bitz0-11 'l; ko.et&.r;& ur; 
-dt vnlfrmi ba.i Dall. Igen. dnnel van baj, má1 
1rvegint öni1el 1Xtn baj', .szentélyese·Ji .. Ha jól em~ 
lékszem Peres Ernőnek 'hívják kartárs und 
H Cl or en; tévedek:, még doktor átnst is szerzett 
De ez volna a ~eglásebbik bnj,. . 

A nugyobbik baj o;z, hogy ~n nnqr r~tu;n, 
VcaTtá> s rrrról Szak/crpunk egy Ter; ebb·< ~zarrra:
ban ugyanis pontoso;n abbcon a pillanatban sr
került önt lefényképeznem, conikm átlép,ett <~z 
egyik mukáspártból a nwsr:kba Akkm iban azt 
"~ondták hoqy ez a fotográfia kitünően 'sike
' ült Cikkem nyomiin egyesek látni vélték 
amint átl~;p, emeli a 'Lábát és azzal egyiitt ösz
szes érvény•e.<i.iléihez szükséges keUékeit 

Ezt ön akkm ,zokon vette sőt pártvon-alon 
aka? ta ,;elem .vélt sér,etmeit :ióvái> atni N eken_'· 
a:::c-nl:w1 me.Q1Htn fn: a ntegrögzött rossz szolca·· 
som, hoqy a pártvonalo;t nem 1J·irttagok, hanem 
az elr>tá?"sak felé bar•tom rnago;mra nézve köf.e
lezőnek /gy mumdt el a jóváirás 

, Azóta nlig twláTkoztunk Pedig én elég so
kat tudok Peres lcaTtár.e u.Tról.. ,l'{iteles•en, az 
egyetemi éveiről Pon~os érte_si~lés•em vo;n arTó!, 
hoaJJan hureolkodott gf Brul&rol ~est;e - S~a. 
Iasiélc jóvultábó'l - a Belvá.roBt-gyogyszeltm
ba Emlélcszik. len r társ uT? 

Pedig a felesége u,qyanalckor szeaény R o s
t :á, s .kartársnnkical hadakozott a W,esse!enJ/!
patikában. Bizony, loeserves hada.ko_zás r:olt 
Szégény [?ostó,s learbár s1m.kc halottaibot ha fel
tá1nadna, bizonyára ttenn.e t.s err e vonatko,zolag 
néhány elrnarasztaló 'ész1,e~éte!t Szerencs~tle?;
.ségére azonban vanna/c ,elo hr~e"les ~datau:lc es 
ugy tndink, már el is r;vent a Jelen,~es .a r~epbr· 
ró"árrhoz, hogy vegyek cBak elo uj?a ezt a 
Per cs-iigyet.. 

M ert bízany nngyon komoly o, kar tá TS ra 
ügye. Veszedelmes.en ko·rno"ly N em esnie ezért, 
Mert nz olrJo;S?ni is ritka tiirwrnénu hogy vo.Z.a. 
kit. szinte · egvik s~emr ebbe:~réstől a rnási_kúJ 
örök időhe Z,etiltso;nak a pá!yár,ól, azután rnrnL 
ha misem történt volnn, ia. régi 11épbirósági bn· 
iócska-iá,tékbu.n, felmentsék. (Csak az anulógia 
kedvéért mondom: én 1945-i,q. hordto;m azt az 
"örök időt", amit 1919-ben r·árn mértek. Pedrg 
én akkOT is csak lapot szerloesztettem Megvnl-
7om.: enrtem i,qen kellMnetlenül érintett vo"lna, 
ha 'f;nnek a (26 évnek igazságszolgáltatói fel
mentettek volna.) 

Mi már 1·égen tudfuk:, sőt snlyos 'adutok 
bi1 tokában meabizonrtosodtunk horni ön, kar
társ nr·, le"lkiism•eretlenül félTevezette a hiszé
keny népbiróságot. Mert azt b-izonyára ön i,s 
belátja, hogy ~lyen nagyfokn elmarasztalás 
útán. r::;Jdwra szirdP ko'rlátlan megdic.sőülés, 
JegoJább is természetellenes Ezen n1}r1ván vn 
is snkot iün/idhetett a.zcítcc Valószini.ilerJ azt n 
kéJdist is feltette mapának · hol és miért nw
radlak el a tm hel ő Nalomn sok? U a>! gondolom, 
]l.og.u ,r:;ol,xd nuugt-al(rnl(odott emi:dt, mm t nún~ 
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den emberben él vccgy szunnyad valanti ősi, le
küzdhetetlen igazságérzet .. Ahogyan Ady End~e 
mondotta.: ". . hogy láh;a lá.ssanak" 

Bizony, !cal tát s Ul') 1rú ha,iszdJnyi 2JO'Itto~
ságya.l isn~erjük az ön esetét, Söt: ha m·on tr~rt 
tolak:odónak: az eseteit 'Mmt sok vetn. Egesz 
kis népgyiilést lehetne Yjsszehivni azokb?l az élő 
tanukból, akik ön ellen akornnk valtamr Ped<g 
ön nyilván n légynek \sem /utott, vagy csak a 
légyn•elc nem ártott, nzon tnl, hogy a negyvene~ 
~vek elejétől majdneJJI m~nden j?bb és, bnloldah 
pcil tot törtető .tnlbnzgósaggnl hszo"lgcüt 

M égsern tettiink ön ellen e.gyetlen lépést 
sem Azon a véleményen voltunk, \hogy 'ön rneg: 
elégszik 'dicsőséges felmentés~vel.. fe~esé,qe 
gyógyszertárávul, az Oktán vegy,eszetr yyar fe· 
lelÖB 1)•ezeté.sével, sőt .azzal a fekésszd, 1ndY 
n.yuqat1a 1úenekült testvér'?, 1wv~be:3 ön+ ?·· n~· 
rJi. demok> ácia felkent pap1at, meltan megrlletL, 
'M i. balgán es konokul hittük, hogy ön IX fenf 
em.litett anyagi e> ednrények bú tokában szere
ny en és inedelmesen fél1"evonnl. Tév·edtünk. . 

ön lépett egyet, nyuJtázott egyet. 1na]d 
1negint lépett egyet - és egyszer csak azo;t 
·vette ész1·e, hogy ismét visszatornázta nw.gat 
a közhi-ccdali páJyára Főqyógyszerész ~ett_ a 
jóvá1 o si gyógyszerü.zernnél. U gyebár. igy -~"'-. 
j/ik önt, ifőgyógyszerész nT? Hogy 'mrt, nuert, 
1ner> e, nwddig és hogyan, azt magam sem t'!'-· 
dmn sőt eqészen JJontosan ön sem tndho;tJa .. 
De l;og11 a, közhivatali ranglétrán ·valóságos beL 
ső titk~s jőgyógyszerész, nz: bizonyos, Ha va
lakinek em.észtési és ideológtcu zavatat vannak, 
az csak: öntől vár /wt segítséget, 11regértő támo
gatást. Persze azért a többi .is megma~o;d A 
W eBselényi, az Okt.án, sőt az ifireg Rostas szel
leme is és B1<cláról át -a Belvá10SL gyogysz.er. 
tár .. Jelen és 1nult 

Jio;llom, hogy megint számol, rnér"legel, he
lyezkedik Szertenéz fis nem Mi helyét . . Cs?· 
dá!kozom Hát <nem ekg ,az o; kettő? Az n loo· 
rom/ Nem elég, hogy felmentették? 'Ejnye, 
kartáT B nr, ön 11aZ.ahol elhibázta o; dolgot Mert 
el:hi3zern hogy ön az egyetlen Áldion vagy ver
j-en sors' ke?.Je, csak PeTes ETnő lehet főgyógy
Bzerész. Nincs ntás a szakmában. 'lfo; Mmpással 
kere.snek, akk01 Se'ln találnak olyan elSŐTendü 
szakembert olyun példáJ! demokmtát. Lehet, 
hogy ön pÚolhcttatlcm ön o;z, aki minden párt-. 
bcur c1zt a hiTt !terjeszti mngáról, hogy '}'6kr 
nincs pár,iu. Pártiin van, nem is egy, ide pa1JCL 
nincs, nincs .sehol 

De ,azé?t mégis Gomlolja nwg kérem [{cr 
más hagyta csetleu kérte is, önnek uk/cor sern 
lett r:olno swbC1d. Tiltakoznia kellett volna. el. 
l~ene. - "Én nem, l[( !car ok .fÖgyógysze-ré.sz lenni.! 
I-!(qgyétek el és nézzetek kö1·ül, van nuts, a,ki·
,. elt ni.n · s TV e.s.se[ényi_ie é.s nincs lOl-cbámi._ct, nincs 
Helrárosija rnincs Szálasija, - é.s ha van is 
iH?{ltja wwn c.suk !,épülhet a denwlcrác1~a l'léz
céfelc wai111. (vagy eh:úi~Sat mond?) enqem 
I![Jifll11 ir;aw/tak, de rLzt csak én tu.dom, IW.Q.1/ 
rnicsoda ((l on ~tic?od(L szö1ayii kínszenvedés 
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ur:an. Lássátok be, tnilyen nehéz rni:adig 1nin. 
denkinek att rnondnni.o "elvtárs", amikor az 
ember csak fel rtko;r jntni vo;vahova Főgyógy
szerésznek, sőt tov1álbb is. lviert tvamwic még ál
lások, nagy állása/c, de Peres Ernő, o, jele:~üegi 
halrnazállapotában, csak egy van o; vrlágon .. " 

Lát fa, kartá,-s ur, most 1:S, 1nég nw st is 
belevétett. Még akkoT is halmozzo, az állásokat, 
arnikm tiltakozni p1óbál. Nincs 1önbmr elég eTő, 
doktor nr, hogy mag-ánál Pm cs u1ná/ emelfen 
panaszt a főgyógyszcrész ur nyilt és tit/cos 
müködése ellen 

De /va on nem, akkoT én, o;kkor mi . 
Nézze Per cs U1, nwndjn rneg a doktor urnak, 
figyelmeztesse JU főgyógyszerész uwt, hogy ne 
üljön olyan 'lóra, amit nent bír rnegülni MBrt 
!edobia. És bizony, kartárs nr, egyetlen ember· t 
nem talál, aki megpróbálná, hogy ezt az elszánt 
lovast ujra lór'a segitse. De ha nwg is tenné, -
hol lesz már akkor a 'ló? ön pedig ott ül egy 
szerény lov·acska-iáfék 'előtt és szétnéz, hogy 
kitől is nyerhetne még. , 

Megint fényképeztem, Vőur Hadd nwwdfon 
meg ez is, emlékeztetőül mnltra és feleme, rni
e/.őtt még njra "átlépne".. l gy bővül a IcsaJádi 
album .. 

SZÉKELY JENő 

-==-

n Viruló természet" 
eimen JRZ Uj Idők Irodalmi Intézet R T. kiadásában 
c.ca 600 oldalas könyv jelent meg, 

ELső fL~ske a felszabadulás óta, ramely a növén~

\ilágot résdetesen tárja elénk, amely tula.jdonl{éppen 
mát· a háboru megkezdése ·előtlt iródott, és csa:k most 
ke.rült szárnyra, hogy berepülje ,tudományos világunkat 

A .. köny" maga 2 ré'37.h5l áll, A .nflglobbik ré.,;z "A 
növényei[ világa" cimet kapta ' 

Dr .. Jávorka iP ál il ta hozz i az előszót .. és mint ő 
többek között irja: 

,.Ha a.z élet kifürkészhetetlen titimiból még \' ajm;i 
keHset tudtunl{ is ellesni, ha. a szo1osan "ett élet tudo
mány,a ,a.z absztl'akt biológia )elé még c._"iul)a kérdés me
Led, a konkrét tudomán}', a botanika a növényi élet tár~ 
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l Igen tJisztelt Kartárs Ut·! 

Felhivjuk f;Zi\11€5 f1gyelmét az OMA ~gyomot
ntész készitményünilne, melyet napilapokban állan· .. 
dóan h.irdetÜIJik, igy a közönsé.g ketesi Saját jól fel_ 
fogott érdekében ne fi1'agyJa ki.fogyni ezt a régi be-· 
Y'ezetett kézi eladási dkil{]et 

Beszerezhető: az összes nagykereskedöku{'l, vagy 
a HUNNIA-gyógys:z~ertár'ban, Budapest, VII, Et :isé~. 
bet-"körut 56. 

Ka.rtánsi ü.dvrözlettel: l 
KaJán Gyula és dr .. Balló Lajos 

gy6gysz.ei'és7..ek 

gJait és j1elenségeit 1a tapasztala,ti t·ények, a iiözve~Ieil 
~zemiélet alapján ~nár be tudja nekünk murt:a.tni. Hiszen 
a föld szárazrnatának :felszinén, de sokszor még a ten~ 
ger mélyén is a növén~zet malkodik, a szabad tenné. 
.. zetben a földrajzi it·áj'l{ép m'ellett a növénytakaró, a ve. 
ge.táció adja meg elsősorban környezetünk jellegét 

1\ía.jd igy fejezi be· előszavát: 
Szeretnők, ha a tenJHészet világának csodálatos 

(;:ertjében Naló sétáink meggJ'Őznék a magyar olvasót 
aiiól, hogy a természettudományi müveltség dsaj~ti

tásához - jelen esetben a "sZeretetreméltó" itudomá~ 
nyon. a scientia amabilis-en keresztül ·-· nemzciti mü
veltségiinkneli fontos érdekei füződnel{ 

A ;könyv -l{esebhik fele ,,A növé;ny a gya1wrlatban11 

nevet kapta. ' 
Mindkét részben eredeti fém kéiJ felvételek és Új

zok, lttagysz.e·rü lddolgozásban, adnak utmut.atást és 
hel~ es tájékozódást.. A kÖDJV hézagpótló liülönöseu azok 
számár a, akik általános ismere~.eket \R karnak elsajáti~ 

taní és éppen ezért nem is vessziik oly szigoruan azt 
az észrevételünket, hogy a Jtön;} v gyógy ~ és y~e.gyi(mri 

része, mindössze 2 oldalon szerepel 
Külön figyeln12t érdemel, "A növén;d test szerV'e- ~ 

zete és mül{ödése"-ről szóló munka, lamel~et dr. Sár~ 

kán:r Sándor, az uj onnan kinevezett professzor· igen, a1á-· 
JJOsan és az ui studium teljes ismeretével tár elénh:, 
amely bizonyára még sok~sok \'it ára és az ezekbó1' fa_ 

·kadó uj megállapításokra. és feUedezések1e fog bennüt~~ _ 
Ilet serkenteni 

A könyv részletes dsmertetésére n>'lás alkalommal 
még vissza.té1ünlí E helyről csak őszintén gratulálha
tunk a J,önyv szerzőinel,, ldk hoz1..ájárultak a demokrá.-
eia tudományos vonalának m.egerősitéséhez (l\1.) 

!TöRÖK-LABOR 
----------~~---

gyógyárunagykereskedés és vegyészeti gyár rt. 
--------------------~-------------1 B U D A P E S T, VI., K l R Á L Y • U T C A 12. 

).sHt-ét r:ég.i ~GFsttU.s&-9-9-a.t ~ecittétfa, 
a gyógyszertárak szükségleteit. 

SÜRGÖI'I'rCIM: DROGTÖRÖK BUDAPEST. - TELEFON: '225-460 
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ffl.e.9-a.tku~át$. ~küf J - d . l. . fizess eló lszakszervezeted lapjára. 
HA AZT AKAR'() D, horn; ez a U:1'- 61 te har;? :on, a tárnoaasd szaksajtódat HA AZT 

HA AZT AKAROD, lwgy .JO!J,Ok~t vtv,;:t~~b!~ 11~,a~1~~~á~ nelk'ül nwlletted álljpn, elsősorban 
AKAROD, hogy lapunk rnzr;d;g, e~~rn•A LAP A fjÉTEI-U! De őrizzétek nwg. Mert csa/c a 
te gondoskodJ életben rnaradas.arol, [!'j :i! dek 't 
munlcásság lrvpfa védhett a dolgazok er ez 

Gyógyszerészek a katedrán 
A Szegiedi Tudományegyetem orvosk,a,ri dé. 

l'áni hivataJa áiratot intézett Varrd A Bela 
-' • II f"l" '·ben r ond kartársunkho:z., hagy e taOleV .. e eve ,_ -
,'jzer ese11 rrninden esü\töl~.tö·k:On ·előadá·:;oka: tart
son. Am'nt értesülünk, V a' r r ó kartar_s~nk 
tárgyköre főként a gyógynövények gyu]te~ere, 
termelésére (morphologia, pharmacodyn~:n;k~), 
a gyogynoveny nemzetg'azdasági je],entös-egere 

és a gyógyniÖvény,therápiár a ibe'! JE~ kl -· .. 
Ezt a. hirt annál nagyobb orommel kozo!-

j ük, me rt e~ az első ;·;;~t, hog~ ;gy"~-~~~~t 
,!><i,- · .• ..,.-:.,..~.f+.]' -»~~a;·~ ~,. ,. 0: --~ -· H. -- _!If-__ ...,._ . · lw.-- "·;.~')'"'-·'>·- · · --

Áfonya bor .. 
Asthmolysin •nJ• 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol crém 
Tinc:t. Ferri Athenstaedt 

cum et sine ars. 

dolgozó kartársunk tudományos .. előadásait _b::
leépitik az .egyetem g.yógyszereszr _fakultasa.
nak kiképzésébe Me!t most nem arrol ':an szo, 

h - NYÓ"yszerész a.. kereskedeilrt1! vagy 
ogy egy "' o . · 1 11 tó

jogi ismeretekre tanit ja a.z ~gyelemr .. l.~ .. ga . 
kat halllern a gyógyszereszi tudomany !Ogyiik 
jegJelentősebb ágába vezeti be a jövő_ gyó~Y-

" . ·:t A!<- ug,· szereti !ezt a szakmat, mmt szeresze11 , , 1 .J . , • ,. 

Vanó kartáJrsunk, annak az •előadasar nyom.an 
csak a hivatásUikéit ~el'kesedő gárd,~ keru! 

majd ene a pályára .. 
A "Gyógysrerész-napok"-on m~r me .. gkez--

d "rf"tt gvakorló ig:y"ÓgyszeJ'ésreJ( a.Uando sze-
o o a • . • .... l' "s 

repeltetése. Ez volt az erső kmJ~~eme~~zo 'epe 
ebben az irán;ll)a.n. Ez volt a betsmerese _an~a~, 
hogy nem c.salk má:sokt6!, Imme~ ,egyma,stól "~ 
tanulhatunk Cs~k össze_ kel! Jonnu~, h~g> 
megf1elelő irányitás mellíett megtargyalJuk 

problémáinkat. _ _ 
Lehelt, hogy éppen az egyetemr vrtaJestek 

vezetiték rá ll ez,e!g.edi egy,etemet ana. a go_ndo
latra.. hogy ,e'Zt az egymáskö:ti i:smel:et_teqes~-
t " t '-'b" ''-,e"'- az ifJ·usag okulasara ES es, :1\.'L• OVIn;., 'l\. ·- " · . 

ugyan ho[ találh!art±wk volna -err e alkalmasab. 

ba t v an!Ó kartár sm~!má1'7 

I itt. m~'r a népi demokrácia szellem_e gen) 1 w · .. ...- , ik 
myila.tko·zik meg .. Varró kartarsun1< tudaganSJ 
gyöl~ere a legmélyebb:, a. ]e~ns•abhan :nega.la
rpozott talajból táplal:kozliik Ez az ~r szag nem 
engedheti meg, hogy 81gy léi!"t tudomanyos mun: 

k .. .. 't ad._J·a :tovább a K'egszé]-esebb tmmlnr . assaga ne 
vágyó rétegnek . .. 

E háttere és a lényege Varró karta:r· 
z a _,_ . "k l Y ;a 

sunk Jektari meig"biz.alt:ásán= H>sSZt> • 10" . ·t 
csütörtiilki nap kevés 1esz. Aho'\!an ],as~.ankl~~ 
" lektorság is kevésnek fog illizcmyulcm .. : 0

11
: 

ahol egvetemi tanárok ·oktatnak :;gv .. eit;mrVha, 
'-o"ka·t- ' Ez lesz 8 'kö.vetkezo lepes an_o 

""" . " d ' k rsmere kart3rsunk tudományos er 'ememe e l (sz J 
sére. 

VU, Nagyatádi Szabó-utca 31. 
Telefon: 212·733, 

gyógyszertári és laboratóriumi 
felszerelési cikkeket szállit, 
Comprá tablettasajtológép és le
párlókészulékek gyártás alatt 

Á GYóGYSZERÉSZ 

HIREK 
Synonima - védett nevek 

Ritlea eset a szakrnában, hogy .egy tudorruí,_ 
nyos és gyalcorlati vmwtkozásban egyforrnán 
értélces közZemény akkora és olyan karnoly ér
deklődést keltsen a legszélesebb szokrn{ki körben, 
mint d r. ll a n t o s László kartársunk ka
r·áesonyi szárrtunlcban rnegindult köziése A rnin
den oldalról beér kezö óJta!ános helyeslés adta 
SZ>er kesztőségünknek az ötletet, hogy ezt a va
iában hézagpótló nrunlcát ,,A Gyógyszerész" ki
adásában rnegjelentesse Igy, ezzel a könyv'v,el 
indul meg ,,A Gyógyszerész" tudományos 
könyvsorozata, wrnelybmt V a r T ó A Béla 
malcói leartársunk gyógynövényterápiar tanul
mányai mellett t•ervbe vettü/c, hogy a ,,Gyógy
szerész-napok" tel.ies anyagát is .konyvabakbrvn 
adjuk kartár sainknak, kűlönösen vidélei leartár
saink lcezébe. Azt talán fölösleges is hrmgsulyoz_ 
nun/c, hogy szaklalJunk ezzel ·a könyvkia&ássat 
nern üzleti vállalkozásba kezd.. Tisztátn az a 
szándék vezet bennünket, hogy a mai nehéz 
időkben is elvigyük rnindenfelé azt az anyagot, 
me/y feltétlenül ·szükséges a szakrna szinvona
lának emeléséhez. Remél.iük: ebben a rnunkánk. 
ban magunk meUett találunk rnindenkit, a/ci ezt 
a pályát szereti és velünk együtt mindent •elkö
vet, hogy ez a szakmarninél magasabbra jusson 
és rninél távolabbra Vcilágitson ( sz.) 

AZ A TÁRSASVACSORA, melyet a kommunista 
glÓgyszertári dolgozók rendeztek, nemcsal{ jelentőségében 
és külsö megn}ilatkozásában sikerült a legjobban, hanem 
ig2n Ommoly anyagi eredménnyel is zárult. Körülbelül 
7000 forintot g;\'·üjtöttek. Ebból 2000 forintot azzal a 
kéréssei adt·al{ á~t Olt Károly miniszter elvtál'sna-k, hogy 
azt juttassa el a görög sz.abadsághaxcosokhoz. A fetm
maradó 5000 iforintból 28 munkanélküli karácsonyát 
tették elviselhetőbbé, 

A KORMANY pénJteken, január 9-én ren
des heti mi.nisztertanácsot tartott, ·amelyen töb-
bek között aJ Népjóléti Miniszte1 e]ő-te,rjeszté
sére 1948.. juhus 30-ig meghoss2Jrubb1tották a 
zsidórend\Jlefuk alapján elvont gyógys"ertáli 
jogositványok visszaigénylési határidejét (M.) 

Szerkesztiségünk 

Halálozás Káposztássy Géza n}, gyóg~:':z.erész, 

Szekszoárdon, 194 7. de-cemb-er hó 24-€n, munkás élem 
75 évében elhunJit 

Csáhrád~ János gJ ó g~ ~~z(_ r-ész, u jév napján, ö-6 éves 
korában, Kunbaján eilimnyt. Aranydiplomás gyógysze-
rész volt, aki 67 esZi~!~!ndőt töltött e~l a tá1a melle:tt 
ugy, hogy ez1en idő' abüt kéth1:cltti .sz.abad~ágon &~m ·volt 
1945-·ben, 813 éw:s korábarn még álllandóan dolgozott az 
officinában és a laboratóriumban egyarán1t. 1Élets·orsa 
pálJ· a!futása jellegzete-E magyar }_:n:lit;U;:US .SOIS volt. 50 
éves kNáhan kavott jogol"it~ányt., miui.1án ,llZ on;zág so·k 
<;ál'Osában és köz~r:;égében ISE'gédesikulett, Mint sz,egény 
tanit-ó gym·meke (16-tm \Ol:tak testvérek!) !lépett a pá
Jy:ÍI a Az egyeltems n a világlll r ü Than pr ofeS'SZOJ t ani L 
ványa volt, akinek tl,l{kox az UJg1yaillC~aik vHághhü W111~c 
Jer pro1essz01 volt az első aszt.szDen-siet 1912_,ben Kis
J;:unmajsán nyert jogo.sitványt, kényWlen í olt 2J ~vi 
munkás éie!t után a gazdasági \Iszony ok köv.Ptkrcztében 
eladni, aminek fol;) tán 'teljesen iels·zi:Jgiényedett Meg
kez.dőd6tt i.:;;zámrá.ut ujra az alkahn:azotti éH, ikö.z!ben 
kisegirések iés hasonJlók Gyász:olják: özveg~rf', gyóg-ysze.
:rész fia és két urnoi'kiája_ , (M ) 

,,DEMOKRACIA". L;SJssankint csak a lap
eimebet soroljuk fel. E~eitllqg: statisztikai ada
tokkaL ~gy valahogyan : Az elmult hétell a. kö
vel1:tk!ező lapok foglaúkozta.k a gyögyszer,észi töl
vényj•a.va•slatta.J. Ezek köz ül hány ujság támad
ta az intézményeket? Hány lit p mutatott r á a. r-· 
ra, hogy a hatósági gyógyszertárak mm jöv'e'
delmez:nek .. . ? Ki volt az informátm? Miért 
tartotta szüksége:snek a. Testület igazgatója, 
hogy pont erre mutasson rá? Ezt domboritsa 
ki.. Nem nehéz. J<itaJiálni . Ha a. haltásági pa
titkák edidig nem jöveQe'Lme~telk, akkor ezután 
sem jöved,elmeznek És ha, igy van, mi't a1kar01ak 
a község8'sitéss<l!? Miért akar a főváJws örökbe 
foga"c1ni egY 'tékozló gyermeket? .. .. A cél ~1Yil
vánval-ó.. Zavart kelteni fönn és lenn Bebmonyr
tani, hogy nem 'érdemes .. ]]yen bagaiteil-ügyekkel 
foglaillkozni, minJt a magyar gyógyszm észet, 
M-enJenek más pályám - a törvényhozók 

(sz.) 
Gyógl'szert.árátruházás A nlépjólé.ti miniEzibet 177.08'5 

szet tár sziEtmélyie-s üzl-eti jogositvánYiá't ,Halbl olu Sándor 
'teJl,jesJagu gyógy.szerész.1·ől Gei!ringel'' Aliz telj:esjo.gu 
g~'ógy:s·zeré3.z,re: 17:6 090·-194 7. .számu rendeleté í· el, ·:1. 

,sándotfalvai Megváltó cimü gyóg~sZ):utár személy·i·S 
iizleti jogosiványát Farikas J:óz,oof teljes,iof"'U ~ógyszc_ 

és kicu:lóhhv~tcdunk 
l 

uj telefonszáma: 

422-126. 



tbzrÖ'l -ördögh G1ul;:~ dt. ü:lj:e-c;jog11 g~5gyszerüz·,re: a 
-·1'17-lűG-1947 sz. 1e11dd€'t1f·vel a s?.eg''Jc1í Kigyó cimü 

gyógysz;eltár -szmuél;- es üzluh jogDsitványát (i{_>.rh_'. JenŐ' 
tc:lj€-sjq-g:u g~ ógyszer€6-zről Takács István gyógy;;:z!Jréi.:;z,. 

ie ruháztta át · 
KOLLEKTIV SZERZőDÉS Lapzá,rtaJwr 

kapjuk a hirt, /wgy a gyógyszertMí d.olgozók 
kollekt-iv szerződését a ma,i napon Szccktaná
csunk is elfogadta 

zal, hogy mi<rd~enld, 21ki még nem jek.nit.kezcttt 
lga.z-olásr a, sürgŐS€11 .identl\( zzrn a fenti hi-· 
zotiság e1nöikériél, 1rásba1i, 2. "_\1ÍndaZü'l1 g'yóg-~r~ 
s:zerészek ellen, akikről bárki bármilyen, nz el
mult fasi·azta. rendszerb2n elkövetett nép;:,llenes 
cselekedetakről tud, jcientse a fenti bizottúg 
elnökének, termész·etes•en pontos név és pont&s 
lakeim bejelentéséveL Névtelen Miele-atésel<et 
nem vesznek figyeimbe 

Abban az esebben, ha •bárki ezen bejelenté
sekkel nem akarna a nyilvánosság előtt sz er e
pel ni, n .gyógyszerészek szakszervez",tének e 
célra felálhtott szervénél (E•öt\ös-u .. 25/la) ,a 
bej.elentéseket irásbrun közö1heti, hogy annak 
alapján a to'lábbiaokban eljárhassanak 

Az ér·deképvise!etek r ö v ·i d es e n para,.. 
fátják a megegyezést és, múnt már közöltük, az 
CJne,iés októberig •visswrnenő /wtállyal lép ér-
vénybe. , 

A kollektav-fizetések tM gyaJásrinál a mér-
nökszakszm'vezet kollektivie szolgáU alapul, 
·ezen a vonalon a gyógyszerészetet mint tuda
rnanyos pályat biralták el .. 

A számszerii adatokat [egköze!ebbi szd,rnunk-
b'Ln közöljük.. (M) 

Házigyógyszextár engedl-.1)' eús .. A népjóléti m1nisz
tet_ 177.027-1:947. s,zámu tt'ln:deletével 1a·z ürsz!ágos Tá1-
s1ad!alO"mbiz,tosit!ó Int&-;;ct ré.snéne a buda)J~~i, II, Kapás
utcai valammt a IX, M}esteT-utcai, 'a llestszlc(nibe:r.zsé

b~ti intézetében, valamint a debTeceni, g~ őü, kec·sl~emé··· 
"ti. J.ni'skolci .és ~zegedi l'e.ndeUőinté:;-)E't:eiben: 176 ,6:317-
!947·. számu rendeletével a M.a:gyar \Posta Betegségi 
Bi~tosit,ó Intézete r:észére, annak budapE1Elti, V'.Il[, 
Sz'e:ntkirályi-u. 40. s·vám .alatti rendeJőintézet'ében h'ázi

gyógyszertár :tdálll,tlás.át engedéil)l1er..tl2l. 

A GYóGYSZERÉSZEK IGAZOLÁSA a 
JIIIarkó·-utca 25. I em. 129) alatt müködő XI es 
ig!rzoló bizottaág előtt folyama,tosan törtem!<. 
Ez a birzü:ttság iga.z:olja az orvosokat, egész,ség
ügyr alkalmazcttalmt, és a szüJJésznőket is. 1\ hi
zottsláglhan szakszerv-ezetünilret Er d ős és Harsá
nyi kartársSik kép'Vi:e'elik, kik az igazolásnM 

··felváltva müködnek, őszintén meg kell nwnda
nunk, nem ~1agy eredménnyeL Amig például az 
6wosszakszervezet kép'liselői az igazolást a ke
r:ülö · orwsokat már te~jesen Jüdvlgozott és beje
lenté:oekkel alátámasztott adatokkal várjátk, ad
dig a ,ayógyszerész megbilzcttak csak az igazo
landok ö áltai f.elmutrutott - term&azeteaen az 
igazolandó előnyeit ki domhor i tó - adato lu a, 
lmtokr a varma1k ut1a!Jva és ez megneheziti s:z 
igazalásokat avért is, mert két-háromswr am1yi 
időt 'lesz igénycbe, mig a kikérdezett gyógysze
r ész.ek bemondása-i al,apj án tis:ota kép ai akul ki 
a bizottság előtt. AláJbb részletesen ismer tetrü 
fogjuk Sza,kszewezetünk &ltaili kér t és az Igaz
sá,gügyi JIIIinisztériumban tartott, a gyógysz>& 
YéSzekre vonaltkazó megbeszélés er-edményét 
:Addig is f.elhi'ljuk a sza;ltma összes érdekeltjei-

• 
F hó 8-án az Ig:"'"ságügyminisztérium X-ik 

tigydSztá~yán. arnelyn0k Dr Bajor LáJÚÓ min. 
tanácsos 1a vezetője, szükehbkörü ankét folyt !e 
a gyógyszerésze-k igazolása körül hosszu idő óta 
folyó viták :tefejezéaéü[ .. A J\lliniszter megh'zot.t
ján kLvüa r észt vettek M; mnkétcn Szaksz,ex,v;eze. 
tüTIJk kép'liselői, a Népjól'éti :Minisztérium a 
l\![ agyar N em~stti Bizottság, az Igazságügyrnr•. 
niszé.r;um kodifik&ciós oszálya, 11 Népbiróság, a 
Népügyé·szség delegá:Lijai. Csaknem qgy egész 
délelőttöt á,tfo,gó 'li ta után a. követk'ező álláspont 
jutott kifejezés.re, unefry.et rövidesen az ,wdekd" 

. tek kezeihez juttatnak Az u. n. gyógyszer éaz 
szakmai Lgazoló bizo.ttságok által hovatt hatám
zatok közül 1nindig az a határoza.t !Jrvényes, 
arne!yet az iga.zolandónal az első ;'ga.znló b·izott. 
ság hozott. Igy mint tudjuk, ttöbh, ma )l.YUgod
tan a ,gyógy•S•zertárukban bent ülő, a 2-ik, 3. ik 
bizottság által fe.\mentett gyógyarexész fog a 
r endlelet hatálya alá esni A vidékiekre vonat
ko·zólag az i)l;ető gyógyszerész mük0dési terüle
tén iilletékes igazofó bizottságok határozat::ti az 

érvénye,sek 
A vita fo1yarrniátn fe] me r ült az Iga:zságügyi 

venalon az az elgondolás, h<1gy egcv mindenkire 
nézve kötelezö uj :igazo,lási eljárás :rendeJ]úes
sék .ei, ezt azonhan oda módasitotlta a bi?Jo~t
ság, hogy ha 'bárki e}len ujabb biej·e1entés érl<e, 
zik, amely még nem tá;rgyaltatott, a gyógysze
r ész.eiket igazoló hizotltsál'), ügyélt uj ra ruőve.sz~ 
és érdemben tárgyalja 

'Mint l'áthatjnk, azok, s. ikülöniYsen :vidéken 
meghu'i'Ó éS az elmult szommu korszak népelle
nes cs·e!ekvői végül mégis számot fognak adni 
bűneikrőL 

Január 2-án 1leigazolt gyógyszerés•: Fcré1L 
cz11 Pcll jelenleg a ;fajszi gyógys•zertár fe1elos 

vezetője 
Kovács Pálné szül. Sz!ávik Editil ügyét bi-

zonyitás kiegészités miattelnapolták (MárkrNS) 

------------------·--·--------------------------------------
nek figyeimét .arra, hogy igyekezzenek hozzájú
rulni az ig~rzolások végleges lezárásához, l az-

Re
'rmunka'ban·. Ile. salic.·ból Hatr. salicyl. lb 

• k "Bartha l ózsel 

Ileisal-ból eaeisai 
lod-ból Kali. jodat 

gwollrtlíslflt és kivánaira a Sallelll sók és má5 bé•· 
. tablelláz6at vállaiok 

gyógyszerész 
n e n a a Bp. Y" Zollán·11. 12. 

Telelon: 127~-694. 

IGAZOLASI FELHIYAS. ÉttesitJ'tik . , 

k 
, . • _ . - . ·· gyogyszere.sz 

artarsamkat, r;ogy a Né·pbiróság tn' t • · ·1, • . 

b 
, • ·• , • J , m ttgazo.aSI feleb 

ezesJ buosag 19-.es számu tanácsa. el' (H- . , -!'b · . , . e erpaJ-~anacs) 
az a a br gJogyszereszek li:erülnel· •eak" 1 bb . Jás r a: ' ,t n oz e e Igazo-

Január :28-án: dr" Sükkösd József g)Ógyszerész, ' 
egyet tanár se gé d. 

Jan_ ua_' r 29-én: dr Jakabházy z , d • _ ·· . "srgmon gyógysze_ 
resz, ~atga. Sándor gJ.Ógysz.erész ,,. . , 

k d
" c f. _ ' ~ ' l'>yogyaru nagJkeres-

e o, se .. e Ambrus gJÓgyszerész 
Felhivjuk kartársainkat 1 'k . l' ;. • u nevezettek JObboldali 

szer -.p es.ere vonatkozólag tudomással íbirnal- ''ag:\ ad· 
tokkal rendelkezneJ\, sürgősen jelent 'k b ~.. ,' a
Tészi szakosztály íntézőbizottsá-gáná~e (V~ a ·g.~ ~~ysze-
2~Ja. Ill emekt. ' '' Eo\os-ut.ca 

Gyakornoktartási engedélyek A , 11,." .. .. t~·s:ü · · · · v.1 a~- es koz-okt.a-
a. gJ':l ~:U'l~1szt~r ~l\ lnépj(§lé'ti minisztleitJel egyet~Jtve 

RZ ;P:Y:Lemr .. gyogy.szi'_lr'élsz.képzlésr·ől szóló 32 9.00-1,940, 
V. K .IV'I .SZ'fumfll 1 end'"let 6 S-a és _ ,. .. ,,. " .... " , kor:noki k .-:. a g~ o,..,y~zer,e~z.gy,a_ 

.. , '" . gya: .. Ol' ln t sz.o~bál)ozásáról s-zóló 9130-1943 
V. ~~ M. ~zam u r:ndde:t :3·. §_-.a alapj-ám, az ailább Í .I-
soro. t g" ogy·szertarvezetőhot .. · · C 
tm t.á::,á

1 
a · fel 

1
-
0

g -·~ i'!· '" -, , g~o,gyszf:o'J eszg . .\ ako t nok 
' 0::;'1 ~0 a.:. Jaka Jano·s C Y•d J · 

Gondvi,selés yt S · ·' eg e , stem 
.. . · . g ., Zigvart Jlárws, Vác, Szentl:éllek t 
oz\,. dJr. Siko.s Károlyr,é. S.óskut S . , · .. gy. ' S J. I" . ' , zen t Roz:aha gy t 
z·en~ Otinczy Bé.ln, Bpesrt., rn Da'o.s ui ' ' '·~ 

D1 oszlái:t ·t K . .. .J - tea 28, Al-aD.\ 
. - gy ., OlJISanszky V1ktm, Bpest V,I V" .. , 

nunt) .. U. '36 Arany,kaJá's~ ' t ..... ' ' OI·O·S" 
VIII M,'. · _, .. . , ' gy .. , KoV1a:I-S Ando1, BpPst 

• l :anar 'D .. tezla.Jt,Br 10, Szemt Józ.sei t . , 
LnJos, Kistelek 8, t T . .. gy . , eli. KI,ss 
C .. •, zen· ·elezkte g~ t, Kasz;Rnitziky István 

songrad, ÜrslJag Cnm.'l gyt (181 947- 194,.,. V 
M, ""á"') ·· -· ' l. V 'K 

ANT~~IO~IKUMOK ÉS STERIL KÉSZITMÉNYEK 
labor at.ormmat készül f l 'Irt . 
részi Intézet A , e a 1 ~m a budapP.st:i G.:rógJsze_ 
közölt felh4 ·.. " Gyog)'szeresz" legutóbbi ~zámába-n 
meg: ma á~;sra a ~.z~.kma széles réte.gei rnozdultak 

mányail{! az s~:Íéz~:~etlekA és v~lla}ato~ !küldték 'ado-
sz' -'b k ··· .. ' ' Gyogysze:resz" \következő 

ama an ezdJul{ meg az d , tázását .. . · a ontanyak né,vszeriuti nyug .. 
.. · A gyogyszerésztudomán:r haladá . t .. .. 

szereszképzés fol{ának ~iovább* . l, .. sa es a gyog.r. 

w 'd' 
l 

.og,ra larmegj'ei Mária Valéria I{özliÓih.áz 
:lala.ssagJ anu i R'k · · . · -a·, a. OCZl }i\e!.JISdl:~em. ut lVJ 

Tl.lefon: 9 
Eilőadó· Dr. K ' 

:Í! 

. , enessey Albert 1Óliházig;.uzgalti6-:fő-orvos 

23/55--}1947 Kig · ' s:.:wm~, 

Tár·gy: ~y?g~ SZ\:'./l- és kiitsu~n szükséglet pJ_ 
latasaia meghüdetetlt. pál;-;ázat 

Versenytárgyalási hirdetmény . 
A Nógrádvánu · M' . , . · .. . . , legye! 'WIIU Valerut Köz,kórház 1948 

evi g~,ogysze-1-· és kÖtszei->~züks:égneténf"k ellátá""Ú . . , 
Slenytaa gyalást h il diJteli: -- 1 a '"e1 -· 

A versE:U)itár -ll' , földi Z' óo;n;:~·l· ~Y'. ~son t~e~t vehetnek az ö·sszés beL 
· '='"~ - es :H:ot·szerüzemeJ~ k'l 1 

b"ZálJitásra 1Eing1edélyük va1t ... , w I mEK nafúbnni 

A Kl.' ógyszer tár ak véd·. tit lk , . .-páházhatna:k h· ~ Jeg~ze ·eszitme'nyr(>.ikke\1 is 
~ • ,l ezen lkeszitlmeinyek k" , 

tás1a engedélyM;lE!tltek · ozgyog,y~:ze·r t ll á-

Vs ~-~1-á~·akban f~?gl,~ltatni Jrell a ISz,illii'ási, c8'cmngo-. 
a. l o t.s,eg;elmek es forgauli adó11Jdk 

.. ~ pályázatok 1948 jamruár. hó ~-atosagánalk eimere küLdendlők 1'5-l;g ~'l kórhá:;-: i.ga:z. 

Halas"ö'aO'yarrnat 194- ~ . " ~ ' • C ·ev1 decembt~r hó 2:7_é11 . 
Dr l{eness:·<\~ Alhe~·t 
kórháZ'igazgu.tó tő-orvO;; 

A szHkiségelt gyógysz-P..llek k' t t, d , . l . .. , . lmU a asa \a kÓlhúZ ,craz . 
a.sagi 1l'i atw}á:ban Igényelhetők :l:> 

Helycsbités.. Lapu ·~ k· .. ,~ . 
l·ent d .. R' K' l ,111~ .u.acsonyi SIZ!ámában tnegje-

1' .ev m o Y Teuums" · ':t..". · m:á. d'k ! . ·.· ., - ., c. c.Ikke:ven a:z el1sö oldal 
so l 1asab,p.n, :·ül uh Ól a 12-ik sor;ba J 

sen a mondat ]!gy hangzile Mi ·el :t.. . n, , lels~
'l'l t " ' azonJvan a to:;nn 'lZ 
a· a 1 a nagyon kár o·:> hntásrt t1e:·t (k' . , . '. ' 
mar tönkret•e . . ~ 1

• s azt aran}blg ha_ 
SZ!, IE\Zé.l t ma !Jllll~;ahb . .._ . salnaku. "" ana<uoxmnnl tmmum. 

ismételten kartársaink • l ;~le. ese~ szolgáló akciót 
lyánk t d ~ sztv,es Ig) elmebe ajánljuk Pá-~ om anyos felemeléséről van szó! át: . A MJNISZ'IER BESZÉDÉT tiszüín technikai .. 

Az esz:aka.ngliai Spel{ebe , , .. ) ~matt ?em tudjuk kd{özölni. A gyorsírói 'e . tokho.J, 
megindult a strept , . ~ .•evo penicillingyárban anyossaga mJatt u an·s . . . J gy ze L nyi~s~é;~I-"'t k .d tobm.tcmter~melesi.s, Az_ ellőállitott men:r- d l , 'k , gy ; a kommurusta. g)Óggzedál'i 

"' · '"" ez e en telres ",.. ··kb 0 gozo tarsa.svacsorájan 1"lhan 1:. : • , kutat't. .. . ·' e""esz.u en R hrit oJvasi .. l . ~ gzout nagy]elentöse!···i 
, .o anacs renctEllkezé'loére botmájtjlivk A : nnmsz en megmilatkozást t . . •' a VIlag egyWk le b . . . .. gym, !amely séggel \>isszaad~i A t d' nem _udtu.k megfelelő hii. 

ll)'i terüle~n ll~~";~; "b P;"'cillil>iiz;'me, iti•zenkét hold. Lcrünkl"l h .. ~ pe Ig nem ls varhattuk minisz. 
• ' ,:,teihillJg ko[tsl~g1En Jépült , "! . ·~ o'. _ogy orszagos mukájában ő maga szaki!"",'' 

S7..az mu~ást foglaUkoztat A .. es o ,_ Ido~ beszed ene}{ a leir ására. "" 
hétnapos munkahétf€,1 d I. . ·[kz uz.e:.-n "~·a~i 241 órán álti Külön l{öszönöm , .· 

. 80 Száz·ale'ka k' 't l . o ~OZl Az e1oalhtott l)enicillim. é elvt, . . , , es vtszonzom mindrn kait·á:r.s·t '11. 
lVJJ e re ke1ul Ez • .J " 

1
. h' . s a:rsam UJe.VI jóikiVáns·áo-ai:t. . '.· 

a lru
"l'".ld .. · , ev e so lZ onapJáb•au F'l ' (sz) u. o re eladott 1 '1 e tékeny pa tik 8 

•• N • • · · IH'.J1.C11in €rtékle' -874000 · '· . .· , ·_u. ne. -em 'etdeJ<Pl bennünket N 
Vo1t 1 r-terlJLllJg mond semmit a s·zá~mnJ·t"l F"J • t em (M) - ... ' o.::en p!"idiO" n 'l' . 

Kinálok: 50 amp Neos"JJ.varsan.t l ellőte .. Nincs tanul.ság-. Kut·,·s . . ö tem VI ag't 
ruugolt:,s ·o 75 kórhá:z1 cso~ né k" .. l ; '.-.. a multadb::m 'aigy mk.áhb ~ zz 'Ol U most Jes _rá,jössz ho cr • . ' 

ha egy patifkusné fél:tékrmy' "'y nem IS olyan érdiekes, 

Jeioltóport (C h im ) • . (Sz) 

. normál minóségben k .onk as e . s éli tk és z i té 5 hez 

T 
p aszitilát 200-as dob!onk ~n: gó -F.F~t1nt plus 5% forgalmia. dó 

. . EJIPARI VEGY I.A an ·- oront olus 100fo !.o,galmiad.s' 
· " B.· Bpest, IX, He!ltt!lek .. u. 41 a. 
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tiGYVÉD UR, ön meg lakart n;yerni engem \~den- Anya-fiók patika: Kérésit lE.wélbe-n ismért:efi.je ~g 
(M.) 

ce iigJének fársat keresett bennem maga mellé, én 
azonban nem vállaltam a i!zószóló szerepét .. Engen11 \'lL

lójában sem a tulbuzgó ügy\-édek, sem a védencek nem 

érdekelnek De ön, ügyl'é,d ur, nem nyugodo-it bele 

Minden áron meg akart győzni Azt mondta, hogy ha 

valaki Veszprémben ki~jti: "KO", akkor mindjárt tud

ják, hogl nem Kossuth Lajosról .van szó, nem is Ko

vácsról, Kocsísról, Koppánynéról, hanem egyedül tróla, 

Az egyetlenről és utólérhetetlenró1 . ü g y v é d 

u r, én megérttem ön".:,. iMinél nehezebb egy ügy, annál 

érthetőbb a tulbuzgóság De előre fig;telmeztetni szeret

né;m, hog} nem 11Ueg)'1ek el "Ko" ur szobrának 1eleple

zésére, l\lég aklwr sem, ha "alahol Veszprémben Ko ur, 

mi.nt a demoknicia oszlopa, ércszobrot kap és 'alahol 

(enn Kossuth, Peiőfi és Táncsics lesznek a f e l n é

z ő mellélíalako'k.. ügyvéd ur 'kéncm, általában nem 

szeretem az olyan leleplezést, ahol a Ko urak megdi

csi-G' lnek. Akkor inkább ne :veg) .. ék le a leplet róla,. Ta~ 

i\lagunkról: Csak aikkoi t.ámadurn1<>: lS:Z€mélyeket, ha 
ugy érezzük, hogy ezrdk az emberek épülö nép.l demak.. 
ráciánl.:;::at most is csak of[éle un:i vatlászterüienek te... 
kintik Mirnden sorunikkal és minden tio1JI.vo:ruásUPJkikal a 
kÖZ!Össég ma,gasabb érdekét a.lk:aijuk sz.olgalm .. M:ég aik·· 
km IS, ha ez. pillanatn;~dlag lh.OO:á!tloo sv:mep Még a~kkor 
is, ha ezz'.Eü megzavaajuk egyleS ;éJdekeltségek egyéni 
célkitűzéseit, Megyün:k a magunl:;:: utján a népi demok
lácia megvalúsitása fd'é. (székely .. ) 

Apróhirdetések 
Élettmentéshez szükséges! 
l db, Solg3Jnol B-ol.eosa 2:%-os 
2 db, Solganol B_oJeosa t2JŐ%..:os 

'mjekciókm. Cim: Szt Hon3l-:gyó,gysz.cn1tár, üllő. 
Piacphy.son injekciót veUlllék .. • Dr !Bayer és Társa 

gyógy.szervJegyés.znti gyár 1Telefon: 3.85--146 .. 

-' ;: el (sz .. ) 

B. E : Nem ik:étem, nem csinálunk külön tudomá
nyos rovatot. Minek? Csak hadd lieveredjenelt a cikkek 
Hadd sugározzanak át egymásra, hadd töltsék meg egy
mást élett1el, Szaklapunknali éppen ez a jellegzetessége .. 
Csak igy haladhat együtt, csak igy olvadhat össze a· 
tudomány, a szakszervezeti har·c és a szocialista ideoló
gia." Ha együtt megyünk, könnyebben célhoz érünk. Ne 
rezzenj iinli össZie, ha a tudomány nemes anyagához hoz
záiitödik az osztályhai·c krnt'lény kalapácsa. Minél 1\.Ö·· 

zelebb vagl unk egymáshoz, annál tmeszebbre jutunk 
(sz) 

SEGÉDMUNKÁS: Be!átjuk. hogy az uJ; 
kollektiv'szeTződés elsősoTban önöket és a ki
sebbfizetésü gyógyszerészeket érinti.. Mi azon
ban nen1 nwndhatunk nuist: nem rajtunk rmulila 
a késedf;!ern. De utban van máT , Nem üzen
hetünk nuist a :munkaadóknak: a fiatal gyógy
szerészek és segédmunk<isok fizetését kb. 50 
százalékkal felemeUk és októberig visswmenő
leg .. Nyugodtan adhatnak trzek0k etőleget. J'l$nki 
ne féljen, hogy emiatt eliánist inditanak ellene. 
V ILllaljuk a felelősséget.. (sz) 

Többeknek: A sok .szó/beli és irásbeili gratulációl';:at, 
amelyet a ka:rác.sonyi számunk eJ.ismenések:ént kaptunk, 
ez11ton k.ö.sz.önjük lllll€1$ Dacára a. közismert :,::>Zerénysé
günknek, engedtessék meg nekünk, h.'Og_y tlll)nden hivat. 
kodás nélkül megmondhassuk, hogy e dicséretet rolejgér
demeljÜk, De mindjárt 'át is [b;ár:itjuk a dicsöse,g egy 
nag~ részét kedves munkatá:rsali!nlmak, a kia.dóhivaüth 
_ti$ztviselő:inkre, nyomdánk TieQé, ki!k igen nehéZ körüL 
mények között, nagy rambicióval és az uj d~mok;rácia 
m.egerő.sitéséért ;folytatott f1áradha:mlan szQr~ommaJI. 
viszik szafksze,n1ezeti moz.ogalmunk és pályánk feleme-l

kedésének zás:illaját előre. 
A jóleső elismeré.s€k romege nem kálbit el bennrün. 

kef
1 

továbbra is igyekSzünk n:ünden tBtrőnk latbaNetlésé

v.el, hogy olvasóink elismer·'ését kiérdemeiljük, l\1 

Vidéki g)' ógyszertár at bé.rbe kexesek. Sza;JYó József 
gyágyszer'élsz, Kiskund'élegyház~, Deá1t Feliejn:c . .u 32 .. 

"Szent Endre" cimü gyógyszertárat (ilii., Harei-U .. 

23 sz.) 1948 január l-től bélibevettem Kévem a hite_ 
lez~öket 8 napon belül je1emtiloozY..eDiel;: A m!E1g,j>e1enofu""től 
későbbeni felszólaásokat nem veheti~k figy~elembe" Dr. 

Bakay MatiM gyógyszerész 

Buchwalder Zsigmond cég 
gJ ógyszt:~rtári poice~lá.n felsu~relhi. cikk1elk., porcelláll 

télgelyek e1ön;yös beszerzése. 
IV, Veres Pálné-utca 31. Telefon: ,185-071· 

--··------- ___ "_, --·-----~-
Még <Inost is olcsón végzem gyógyszertári edények 

szignálását MennJ iség;et kkli~Ill1 ,'k\ö:z.ölni. Feltéltif'leik.et Je .. 

vélben k>ÖZ11:öm.. He:gedüs lls.rtván, Z.al.aege;r:szeg, 

Ket·eseli 100.000 forint készpé;nzz.el; Budapesttől 
nem n.a·gy távolság1a vagy D.u!TháJntuilon, na~gy-liÖZJ.Ségi 
vag-y :vá,rosi gyógy,sze1~tá;r.at Alföld kivlételéveL -· 

Cim u: kiadólban. ----

Megjelenik hav-onta kétszer. 

sz:enkesztőség és kiadóhivatalo 
VII" Akák:fa-u, 45 .. l 2, 

Telefon: 422·-126 

Hivatalos órák: d .. u. 4-6-ig. 
Felelős sznkesztő: Felelős kiadó: 

HARANGI SANDOR SOMOGYI SANDOR 
'l'elefon 344-311 T·elefon: 135--846· 

SZJerk&'Ztik: 
SZÉKELY JENő MARKUS DEZSő 

Telefon: 422-126 Telofon: 162-&56, 
LaptuinjdQnos: 

a M M. Sz SzukSZBJ.'Vez-et Gyógyszerész SzalkoszAlály-a., 

Hoffmann József nyomdlá.ja, VII : Kal.zinczy _ut-ca 6~ 

gyógyárunagykereskedés 

~· Y., Gr. K ...... rg.a. 
Ismét a békebeli felkésziillségével tfY. 

Ó.. Devó! f't!rnÚllkecésér·e 

Távlro..tl elm: Pharmachemia Sudo..pu.' e l ef e D lftJ~ .. sd, 1211-8111 

~------------~ 
Simonyl Pál 

gyógyórunagykeresked6 
Budapest, VI., J6kai-tér 3 

W aidheim 
1
tabletta és tea magyarorszá"l 
erakata ~ .. 
Az összes bel· fi kiilfölcli 
gyógyszerkülönlegességeket, . 
drog~!, chemikáll6t rakt6rr61 
SEálht. 
Gyors és pontos expediálás 
helyben ás vidékre. 

Telefon: 123-269 

Hr~te rltlrraosls kezelésére: 

UJI 
Tehéntel + rlunyák + dextrin•mGitose 

LICTORIZII 
normál csecsem6 tá.plálek. 
Megninted a megbirható tej be
szerzésúek és eltart6aónak gondját. 

Korlátlan mennyiségben kophotó .. 

lrlllll811Hr Tépszergyér kíszlftlléaye. 

THIOTYRIN -CHINOIN 
tabletta 

(2·omlnothiazol•succlnat) 

25 tabletta ara: 7.51 H tabletta ára: U.H 

(Hatóanyag tablett6nként 0.07 g) 

Eredeti phiol6bcm 


