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Uj gyógyszertárak 
181569 /l94S,-X. 

TÁRGY 
Előt-~'rjesztés a székesfőváros különböző helyein uj 

szernél}:jogu gy.ógJ szertáták felállitása tár gyában (Elő
adó: dt,. Hahn Sándo! tanácsnok) 

T i s z t e l t K·-·ö z g y ü l é s l 
A Magyar 1\Iagánall{almazottak Szabad SzakEzer ··· 

vezetének GvógJ szertári Dolgozók Szalwsztáll a ~f:eL 
tnéi'e a székesfő'fároS tiszti főorvosai a széli.:esfovaros 
területén a következő hely.:kre javasolja uj gyógy)szer

támk engedélye.-.:,ését: _ 
l) A IX .. ke"rületben az Illatos-ut 5/a szám ~l~t.tl 

fővárosi bérházali köize'tében, A l{er. _előljáró ~~lcn~ese 
sz~rint e helyen uj g,l'ógyszertár felállitása kozegesz
ségijg;rí szemp~mtból és közé1dekbó1 egJaránt indoko~t 

''· • k" tt'l • v·a'l'os hata \o}na, mert 1a Kön~ ves Ka.ua:.an- or u·,() ... , , .. -
ráig terjedő részen most eg~etlen ~egy gyóg·yszerta~ ~u
ködiü.: a Szent A1ma- gyógyszertár, IX., SOI·oliSan-ut 
36 szám alatt, melytől azonban a tervbevett gy ó g.) ~z~r
tár felállitási helye kb. 3 és f~l km-nyire v.an. Az errn
tot tnek tekinthető másili két g} ógyszertár a ,,HaUer és 
Nádasdy" gyógJsze:rtárak még n:esS7~bb \annak lA. 1~
hások helyteáilitása és az. ujjáépítés az é,vek folJ~am~~ 
~ 1:tnden bi:r.onnyal folwzódik, a, lakosság szama- p~I.g .~lo
relát.hátólag növek:-dik, Ugyanez mondható a gyan ,uz: 
melikel kapcsolatban is A nagyobb üzemekben mar lS 

(izen.otvosok müködtJ~k, aldknel< a legt-öbb esethen OTI
'\énv irását is megengedták Eze#kivül az M. N .. D. Sz; .. 
a. 1X. ker .. Illatos-ut- 7 .. szám alatt bölcsődét épit, amely 
a gJÓg;\szÚigényt növeini fogja 

~1indezek alapján a. IX. ker. IllaJ'Os-ut 5 .. szám alatt, 
a fővál'osi bél'házal{ liÖIZetében uj gyógyszertár fdáUi
Usát a ker. előljár·ó indolwltnal< és szül~ségesnel{ tartja 

Néhány perc 
az Arany Angyalban 

Az elmult vasárnap elhangzott ,,Negyedóra az 
AxanJ Angyalban" cimü rnüsorszám országszerte 1end·· 
kivüli feltünést ]{eltett. Az "Uj ember" glos\3z.Uirója 
legutríbbi számában ~11ált.atJan hangon támadta a rádió 
folJ-tatólagos mi,ismszárnajt és többek kö·zöt-t azt itta, 
hogJ sérti a hi\-ők t'i:atolilms önérzetét és vallásos ér-
z{kmy\3égét 

A. tiszahalmi Arany Ang~ al prutikárius: Ungvát Y 
Mem héi t Katica leánya, Klotild sÓgornője, ön ös Imre 
;"ö~,·~n·os,' Tiba József állatonos, Seres András ujga~
da, Benkő Lajos katoÚkus tanitó és Zong Arital plébá.
nos b.::szélgetéséhől azonban mind,iál't kitünil<: mi az, 
ami \:alóban mélyen sértl:i a hhek ka.tolikus önérzetét 
és l aHásos é;ri'ékenJ ségét, 

A tiszahalmi plébános: Zong atya liezdetben egJ· 
házi felsősége nyomásáJ a ki akar ta tenni állásából Ben
kő Lajos tanit&t, me~t az áJiami iskola meliBtt íoglalt 
állást. Később, míl;:m meglátta, hogy kik vállalkoznak 
szövet.s~gesÜl az államelleni harcban, habozni és töp .. 
r eng-eni kezdett: az elbukott utak sötét ;szövetsége nem 
\ült in~ ére az egyszerü falusi papnak És ekkor-, ugyan_ 
azok a kezeli, amel) ek a hajszát a tanitó 'ellen megin
ditottiik, a plébános ellen fordultak.. 

2) A x. kerületbell 'a Bihm:i~ut és a Ceglédi-ut kör. 

nY ékén: 
A X. ker clőljáiÓ jelentése szerint, mivel a terület. 

néptsedé~ében lén.) eges iHÍ.ltoz.ás nem t-ört~~t, sem üz
leti, sem közegészségű g) i sz€t1 vorltból nem tartja jó_ 

nak, sem élet·képes gondolafnak uj gyógyszertár f:olál
litását. A feláHítandó gyógyszertár nem lenne rentábi'.. 
lis meg közelitése is nehé_z lenne A ke.r· .. ·el-őljáró -uj 

g:JÓgyszertár felálli: ását nem javasolja. 
3) A XIII ke.rül:-tben a Béke-té:r, a Dolmány_uf és 

a G,} öngyö.si-ut h:özöt.t: 
A ker. előljáró jeLntése szerint nj gyógyszertár 

felátlitására közegészségügyi szempontból szük~ég Van, 
de a körn~ éliheli gyógyszer tártulajdonoaok ;(Bél{-e-, Da. 
nubius Peí(ífi) a felállitandó gyógyszertár enge<laye_ 
~ése eiien ·tiltakoznak, me-rt az uj g)-ÓgJ--szNtir létalap-
julmt veszélyezteti.. , 

4) A XIV .. kerületben a Vezél'-ut és a Bonyhádi,.ut 

keresztezésénél. 
A ker előljáró jelentése szerint uj :gyógyszertár feL 

állítását J{özérdek sumpontjából indokoltnali tartja. 
A tiszti fWnos ~s a kerületi e!óljárók véleunériyét 

ma.gamévá té\-e, javasolom, méltóztassék ~ 2). pon~ba.n 
felsorolt hdy1e be-nJ ujt{)tt kér-elmet· elutasrtam, . az l) .. 
3) és 4) pont alatt C.en.)ujtott kérelmet Iledig 'pártoló~_:'··· 
ja.~a.slatta-1 a népjóléti miniszter mhoz felteijfszteni: · 

BÚrlapest 1948 junius hó. 

Külön javastatot terjesztetteli elő 
jelenleg nem n.!Üködő gyÓgJszertál' ~nieló'bbi m~gnyi.tá~ 
sára. De az eddigi fiók_gyógyszertár helyett 
patika müködjék .. l h en éi'~elmü átirat in•Jen't la Ni,pjiil~'l 
Min: sztér iumhoz 

Az egész .elöteJjesztést u KözegészségügJ i 
zotl'ság elfogadta, utána t:t Közg.)ülés: is. 

_...",.... ............. """"" ': '····· •.. ( M egs.zólal a patika cse'rgőie 
Andrós uwazda köszönt be) 
SERES Mmden jólcat . Na, tamtó 

ugp-e, csa/c · n•emr leU. semmi ba[ , 
N em bántj-a ~L tisztelendo u1 a tamto urat... 

öRYöS De Zong tisz.telendő urat bántjálc , :· 
Tudod-e? 

SERE:S: A.z egész közsém tudja· 
ernbM ~1unpm gat, a több i meg 
dilc vel:e vagy se 

UNGV Á'RY. iA'ndrrs, hagyJáto le? A papoto/cról· 
le11eleznelc 

8ERES Nem vel1inlc leveleznelc, hanern a piis· 
pölc 'urral . A meg r•áér levelezni · 

ne Iciin/c 1nincs ér lcezésünlc ahhoz , 
aratásra leeszülün/c 

KLOTILD.: Van a ;püSpök urnak is elég .do l· 
ga. 

SE RES V an van csaichogy ü nem arat , · 
U csa/c le11ele~zen Minlc tudj1tlc azt 
mán hogy az isicola a ~ni&nk lesz , . 
lcön;v, lesz tanító, a tisztel•endő e!ejbe. _'8 
já nm/c nw j d a gyer e/ce/c, lw.dd, tanul.7alt 
csak a katelcizmust, jó az nelc1]elc, de ta:. 
nuljanalc mást w , (T{ár a szót SWJJO";·; 
taní . Edaig is núnden n1eg11ót, ami JO 

' 

Set:dttntU k~k4 
)ej4: s~ékeetj Jeh6 

Soha nem látott méret!plcbrm és MÖ11el, sőt 
gyakran földalatti erővel zaJlile a szakma éle,te .. 
A gyógyszerészeti törvény megjelent, de a vég .. 
r'ehajtJási 1<tasitá.s ~nég nem W em csoda, ha 
megindultale a találgatások, /velyezlcedések Az; 
ember nem lehet lcülönb önntagánállés a/ci >mJást 
váT tőlüle és im e próbálja ráépiteni a imag a leü· 
Zön 11ilágát, az szembe kerül egy még ~ '"em 
végleges lcözösséggel iM ert solcan ma még hiába 
öltile 1nagulcra a lcözösségi r'uhát, jölhasitj6Jé 
azt ~z egyéni nelcirugaszlcod!ások szögesdriótjai., 

De aki ma Iciáll a lcözösségért, az szinte 
s z rn é l y t e l e n ü l Jw,rcoljon és vigye a 
zászbót 'és törtessen előre rnindig másoleért éi! 

· mntassa meg az utat és villantsa lfel#jülc a célt. 
A/ci 1na oda 111er állni, bármilyen /cis vez:ető 
helyre iB, az szócsöve annak a világrengető esz
meáramza,tnalc, rnely lelindult a Szovjetunióból 
és me {j akar.za valósitani az alkotó bé lee /cor
szaleát és a magyar- népi 'demo/cr ár:ián belül -· 
a szocializm:ust" 

A 17b'ZET6SÉG 

Ez a Jelenlof3gi vezetőség a gyógyszerészi 
történelernben páratlan .7Clentőségü feladatra 
vállalcozott. Nem kisebb szerepre, mint hogy a 
gyó:gyszertári dolgozókat ráállttsa arra a vo-

lett a mépnelc, eztán is trneglesz . 
ka]Jáloznalc ellene 

Hiába; 

KLOTILD, De nagy legény, IAndr'is, Meg. 
lesz?! Ugy mondfa, mintha maga esi. 

nálná, 
KATICA .: Mern ő csinálja, Klotild néni, ne/ci 

csináljálc Jól olcoslcodilc, 
TIBA,: Azt mégis tudni kellem.e, hogy Ici jir!Dál 

né1:telen lewlelcet , ? 
SERES. Ejnye nuín, Jóska, Ici lciiJdte a mult

lcor u tanító !urna/c azt a rnocslcos levelet? 
Hát nem Valdai ur? U az urak fullajtár-
ia . Leventébe 'tanulta " . , Főolctató 
volt . Most Zcmg atyátra csuzlizilc , 
Mán as se jó ne/ci , · 

öRVöS: Tudjátok, miért '/f;öpködnelc 
MCTt sejtik, hogy nelci/c befellegzett, 
lcadnalc, háborognak 

eze/c? 
P nic-

KLOTILD,: Igen, háborognak, Az az illető na
gyon fel lehetett háborodva. Egész bizto's .: 
nagy !Jel/ci tusájába került, mig rászánta. 
magát, hogy lcitár.ia a lelkét a püSp!5lc ur' 
előtt. Biztos, tlébb számot vetett a lelleiis
mereié-vel 

. KATICA: Az ilyen 17 aldai}éle biZgerlis uri
emberele blcsón allcusznalc meg a 1/.ellciisme--

naha, melyet az uj gyógyszerészeti törvény 
e!.ői1'. ~ 

Egészrm !Jermészetes, hogy ebboo a 11ezető" 
ségben, nern a rnülcödésében, hanem egy-egy 
személy magatartásában, lehetnele és vanrw.k is 
lcisiklásolc Ahogyan mondani szólcták lakva 
ismerile meg egymást laz emberele Egy fecske 
azonban ugyanugy ném esinál nyarat, aho
g.yan egy 'visszamaradt fecske nem tudja visz
szafelé forgatni a tnapMrt, 

A vezetőség pedig nem egy ifecskéből áll, 
mondjuk meg, szerencsére míndig az egész '00· 
zetiíség dönt 'minden learnolyabb lc6rdésben A 
vezetőség rninden tagja /c:ülön is vezető és mé
gis erőtliinül széthullhat J1.Z egész, ha a k ö
z ö s s é g i munka egy öntudatos és fegyel
mezett e g y é n is é g e !nem tmtja pssze, 
nem iránpit7a az egészet 

Ezért olyan tiszta és engár-zá erő Har·ang,í 
Sándor neve, ]Jolitilcai és ember-i hitele. 6 a 
vezető" H a ugy alcarjulc, nem is elnök, hanern a 
legjobb tanuló az osztályban, Ici tudásával és 
(megint c.•alc) 'magatartásával példát m1tta,t, 
segit, fedez és hci ·sor lcer'űl rá, _ felel n/cár az 
egész osztály helyett, 

De ez a rendkivüli tudás csa/c r endkivüli 
feklősségérzet mellett jeitheti ki teljes ható
erejét, lVilágosan látfa ezt nmga H a,. a n g i 

retülckel, h·a ugyan egyáltalán van nekile 
N agy luxus az ilyen 8Z&>Vnyes mun/cá,náL 

TIBA.: Katica, kedves, az ugy van,: ha pariroz 
a falusi reverenda a fekete lisztnek, az 
eze1 holdnak, a pénzesládánJ:klc, a/e/cor.: ó'óóó, 
tZr á.r;il tis;;tebendő uram " , l H a meg nem 
par-ir oz, akkor :oda ape.llálnak, ahol l>neg., 
értöbb szivet remélnele Az effajta népség 
á7tatosan jo.rgatja a szemét, közben a nad. 
rá.gzsebben Icinyitja a bugylibicskát Tul-
ságos buzgalnW.ban • 

KLOTILD .. Lehet, hogy 'tulbuzgó volt az illető, 
az meglehet, de 'a szándéka tiszta .. Meg akar· 
ja óvni Zon_q atyát ia sátán lcwértésettől, . 

BENKő.: Klotild kisasszony, az a sáiJán lcisér· 
tése, l!a valaiciben szeretet <van? Ha az 
evangéliwm szerint jár- el? Ha 'll:Brn hajt 
gyiiZöletre , , ? 

KLOTILD: Csa/c azt szerethetjulc, amit a ]JÜS' 
pölc' ur heZ:yesnelc ismer- iel . 

BENK6. Az Irás mást rnond: szálja/c bár az 
ember ele vagy az langyalole nyelvén, de sze 
retetern nincsen, olyanná lettem, mint a 
zengő ére vagp pengő cimbalom Legyen 
bár 'oly teljes a hitem, hogy a hegyeicet át
/velyezzem; ha szeretetem ninrsen, semmi 
sem vagyole Zong atyának választania /cell 



Sándor is, ki az ui yyógyszer<ffszeti törvénnyel 
kapcsolavban nem engedi, hogy a tagsúg fele
lőtlen kalandoknak vúgjon neki .. 

NYILATKOZZANAK MEG 

Akkor inkúbb ,elégedjünk meg azzal 
nem bántjuk u régieket. Mert csak azér[, 
az tnproduktiv, nyonwrék kistőkéuket SZ<~V<>rit.: 
suk, ne robbantsunk szét egy erős sz,xk,,zerv,e: . 
zetet .. Ne engedjük el a legjobb harc<rsainl":at. 

a közületek és intézntények, lwgy ki, hol 
és hány patikát akar átvenni és felállítani, Ez A JA VASLAT 
a terv merült fel és kiderült, h.ogy a Népjóléti elhangzott és a külön0öző biz,ottságok 
Mínisztérium is ezt óhaJtja elsősorban tisztázni marosan összeülnek. Beszédek 
az érdekeltekkel Az a bizonyos "is" szócska, megnyilatkozások, igéretek és tttta!coz•<is.ok .. 
inely annyi !Vitára adof:t atkalrnat, annyi re- leg az. is kiderül, Jwgy több közület. p.a,tyó..zíh; • 
mén:yt túpúílt, annyi aggod-alrnat okozott, csak ugyanarr·a a patikAra és nyilván először 
rnost vonul be a valóságos életbe.. más között kel) rnegegyezniök, muie;~l~ő:t~t~,v·~~~~~:" 

Nekünk ez .az "is" szócska valójúban igen közölnélc ,végleges szándékukat. f 
sokat jelent.: az egész uj gyógyszereszeti tör· ott leszíi:nk, a szakosztály ve.z,.ető•s. ég,&n<lk ~e·uw:ot,:. 
Úényt Jelenti uzt a résütést, mely beleépül & .. tei, de ebbe a vitáb·a nem szálunk bele 
na.gy magángyógyszertúr ak zárt sorwba és pél-~ csak el ők maguk, mielőtt a rrniniszter 
dát mutat mra, hogy a közegészségügy [Qkról·f sen határozna; 
fokra megszünik "aranybánya" lenni, ahogyan A vége azonban az lesz ennek az 
O l t Kár·oly rnondott.a parlamenti beszédében vatt {rtekezletr>ek, talún csak a harrnadikrtal:,S' 

De er; az "is:' s.zócska beharang_ozza a Jcol- hogy rnegt:udfuk, rnelyek a va!óban nu;gp•·ril1~ri2:- ;; 

lektw gyogy~z~reszr "';unka kezdietet rs:. Azll a kató s.zabad gyó yszertárak És akkor ,.;",,.;;,' 
rw.gy kázossegt munlcat, rnely s.ok gyogyszer- . . . . g . . 
túri dolgozónak ad biztos és állanwó kenyeret.. vegre nn ts rnegmondhat1uk a 'ta,qscígrtnlcna:k: (j 

Szakosztályunk 'ezért az "is" szócská.ért milyen pa,tikákat lehet és érdemes is 
har col ""úr közel két év óta.. ÉS· emellett kitar- lyúzni 
tunk rno, is. Még akkor i..s, ha a nwnopolkapita- Ez teltát a célfa ennek a javaslatnak 
lú;mr:s ellenf /w~c fel.so_rak~ztatja a_ k!,sipar, a történik 11wst a ma.gyar .r;yógyszerészet JCUt.wz•<, 
krstoke eg•esz za;ncolatút. ,Ate;t a k~sto~e csak szúi mögött és rnégis nyilvá,nosan.. És ha 
ugy lehet harckepes, ha valaban take all nw- . , , . 
götte és nem csak adósság, lés előtte virágzó vrsdan 1~tunk, akkor >&ern mondhatunk 
iövő és nem fenyegető csőd Cs-ak igy erő ez az bárhol es bárnnlyen körülmények között 
erő. Csak igy harci eszköz ~ rnonopol-lcaprtaiiz- gyógyszerészi hivatásért - a una,gyar nép 
mussal szenrben vára 

a püspök ur levele és Pál apostol levele 
között . 
(Ebben a pillanatban ~sivai Várnad kint az 
utcán, a patika előtt Hangok szürődnek 
be: - Idenézzl j..elüttek .egy rendőrt! Hun 
te? Mutasd csak/ P;ócspetribe . Itt áll 
az u1súgban , . -- Éppen most érkezetv 
meg Tiszahalomra a reggeli ujság Buda .. 
pestr ől és a par asztok megállitják az arra
haladó Zong Antal plébánost. A zsíwfra 
Icinyilik a patika aitaja is és a bentlévők ~n
vitálá.sclra Zong lcLtya két gazdaemberrel 
bemegy az Ar·any Angyalba. Az ujsá,g kéz
ről-kézre fái és ntegdöbbenve olvasslik az 
Arany /ingyal vasárna..p délelőtti vendége; 
a plócspetríi szörnyüséget. 

öRVöS.: Mi az ? Mondjútok már el . . 
ZONG. Ahogy megjött a lap, mise után, húr· 

nwn is hozták mutatni . Rettenetes, 
rettenetes Teremtő Jézusont . 

KA'TICA .: Tisztelendő ur egész sápadt . 
tessék leülni . 

KLOTILD: Egy pohár vizet. tetszik? 
ZONG.: Hagyja, Klotild kisasszony ... Kösw-

nöm nem lkér ek sernmit .. , T ani tó ur 
olvasta? 

13ENKő.: Most lMom . .• Litánia után gyilkol-

tak Mícsoda szégyen . 
TIBA: A bujtogatók Az uszitók .. 

tok, megmondtam . Még a szájukra 
r·ik venni az Uristen nevét . , 

KLOTILD: Lehet, hogy ifélreértés volt .... 
lami tévedés 

UNGVÁR Y.: De az a trJarvMztlegény, az a 
dőr, ott fekszik holtan , 

KATICA .: Tévedésb ó?.. ~zeretet helyeM 
séget hirdettek a szászékről Tkuenl.és·' 
ből az élet .helyett a halúlt .. 

BENKő.: •Az Ur Jézus ígéJe helyett a sátán. 
bib.liá,ját Tévedésből . .. . , 

KLOTILD. TaniVó ur, azt hiszem, ez egy 
sok . .• Nem gondolja? 

ZONG: Nem sok, Klotild kisasszony, 
nem sok . Borwdva gondolok 
hogy 'rnicsoda örvény szélén fártam , . 

Tele van a szivem hálúval az ~~~;:;::~··· 
iránt. rnert az ő kegyelme 11: 
meg az elmémet .... 

UNGV ÁRY.: 'Ki csinália ezt? Ki nwzgat.ia? 
zavarja meg a, fejeket? 

ZONG: Ne kérdezd Menyhért, !ne kérdezd, 
JcJrdezz tőlem s ernmit . .. . Én aZért let· ten~· 
pap, hogy a szeretet ígéiét hirdessem 
rwm azért, hogy háborusrigat keltsek 
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M ost dől 'el maid az is, hogy O l t Kliroly 
., .. ··~,i~~~~~~~·l :~ nagyvonalu szaciiilis •terve szinint 
· és intézmények va,lóban elözönlik-e 

fn.lcvalcatis, ·wa.qy me gelégsz e n ek a nagy. 
"fi:roo:oknrwif patikúíval Igen, rnost tisztá.zódík, 

közületek \3s intézmények csakugyan a 
akar.iák-e szolgálni, vagy 

;,n·umwlC'If(Ln üzletnek tekintik a gyó'gyszertám
dicső elődeink tulnyomó része, nem 

na.nhm dicsö.<égeq évtizedeken keresztül 
el, hogy az intézmooyi kezek elér

• . . 'lbe!C-·e a falvak népének ~negsegitéséhez, ahol 
nem !üzlet 'in!oúb·b áldozat egy gyogy· 

· o:•mMr fenntartása. 
Mert az nem kétség.es, hogy a nagy '(Jyógy. 

: "'"r.M.rak kapósak lesznek JA városok körül 
lesz <Jemrni hiba. És bsak jöjjenek a közü·· 

Hiszen tőlük vár.iuk a rnagasabbrendü 
i avÓ.<11JI<.zeréi<Zi rnunka hitelesítését. De a gyógy· 

törvény megalkotlisának szelbemében 
· falvakba lis vigyék e[ a köz

,· eg,!szségiigy áldását 

Ezt vár juk a Ucözületektől És mi mindent 
Elsősor'ban azt, ho.ay ,iobb munlcaadók 

':lei<Zn•.ek. mint a jelenlegi tulajdonosok. lA' 'tén1J
forgal01nnak rnegfélelő számu alka!mazot. 

tartanak és míndent eloövetnek azok elet. 
szociJúlis helyzetének megfavitú· 

erclekéb•en Legyenek különbek ,,áluk Ne ne
harcolnunk o, kollekti1!·s;:;erződé8 

elfogadásMrt, hanem ők mutassanak 
a magánwóg·yszertáT'ak felé· hogyan 

..m<ük:ödhetnElk minél több :gyógyszertári dolgo. 

emberek közö!Jt . . Most visszagondolok 
minden szaoom .. m lés megborwdok , Mi
lyen ,ayillws lehet a szá, ha \nem szeTetet 
sugall.ia . 

rr•,n·"Á'RY. Zong Anta,z is más, meg a pócs .. 
petTii pap is más . 

íilM,ri:S: Hála raz égnek, 'Inem sok pócspetríi van 
ebben az országban , . .. · 

"'""''~ . .. Ki is •ülne a szemenv . Én kiszök 
nék a 1!illigból Elmeháborodotta/o 
ezek . . ? Gonosztevők? Gyujtogatók? IMit 
mondjak már .. :7 

.: A nép nem lbünös .!l mre búcsi 
Elnyomor·ított éi szerendsétlen . . .. Évszá
zadokon át sötétségben tartották, de ne
künk el kell vinni a világossáGot rninden-
~elP, . · Pócspetribe iS .. . Ezért 'JoeU az 
tskola . ezért kell a müveltség 

Épiteni aharunk ' aolgozni . .. bol-
~ogulni .... nent pedig qyílkolni! Hát fog
Janak már· össze.! Tanító ur! Tisztelendő 
ur.! k\i'e a nép ellen! Ne egyrnás ellen.! Wzok 
ellen, aldk nteggyaZázzák a maguk becsüle-
tes \Szándéká,t . Azok ellen, akik . . 

YZ()71J,~.: Tudom <Ín ki ellen, Tiba !Jóska . Tu· 
dok én már miruknt: I]Je vadjon szedhetek .. 
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zóval ugy, hogy azok minél iobban •meg tudja~ 
nak élni a tizetésükből 

De nézzenek a falvak felé is 'Itt az egyet .. 
len, utolsó l!s wha r;i.ssza nem térő alkalom, 
hogy ők nwguk szerezzenele érvényt ·a törvény 
betüi'nek és szellemének És ha rnost iisszeül a.z 
értekezlet, erről sen1 szabad megfeledkeznünk. 
Kell? De >mit adtok lír te? Akarjátok? .De mit 
vallaltok? Az üzlet telies kikapcsolóftsaval. Per
sze nem ráfizetéssel, csak úldozatos 'építő mitn· 
ká,val 

Erre vár i1 szakszer-vezeti ta.aság Erről 
a,Jixwunk 1'Jte.obizonyosodni. Az ,.,isr< szóc.ska,, 
mely va}ójában hatoJma.s es sorsforrniLló erőt 
'left rnagában, csak rnost vonul be ígazá,n ct ma. 
gyar gyógyszerészet küzdl5terére. 

't:S MI LESZ AZUTÁN? 

Azután rna.id összeülünk és elővesszük azt 
a régi 'agyonpontozott katasztert és kif'rtékel
jü.k belőle a tényleges adatokaJ Nyilt száma
dást esinó.l,;nk, hogy ki vállal . .ia az öná.!!ósá.qot 
es ki a/l r á inkább az ui közületi vonal ra. Ez a 
8zúrna··lás bizon"l/08 VOnatkozá...sba.n SC!!inval!úsnak 
iB tekintheM ";i1;&en emws kartúrsunk résw
ről Tgy tesznek hitet róla, hogy ők maguk 
egyénenként nter·re lútják VJiztord.tottnak a ma
g]tar 0vó,qyszerészet jövőiét. Mert az. 'alcí a ina
ga eayén.i .sor sriról a lfelkinált válaszuton a lcö· 
zössért j.avúra dönt, talán Y...özelebb áll az igaz-
sághoz · 

De nem minden eootben Egészen bizonyo.s, 
'hCJgy megmaradnak az egyéni . lehetőségek is. 

e tövisbokorról szőlőt, a boitoriánr-ól fü. 
gét? Uram rézusorn, milyen rnérges 'gyü. 
m.ölcsei:ről ismerem, nteg a (;lit . ? 

'BENKő.: A v'ak rvezetők az Irás s.z.erint azt 
mondiá.k: ha valctki a ternplornr·a esküszik, 
nz semmi; de.' aki a templom aranydra es
küszik, az iól esküdött .. Aki nz oltárra es· 
kiiszik. az · semmi; de.. aki a ro/ita lévő 
ajándékokra esküszik az iól e8kiidött .. Ezt 
rnondiúk a fa.rizeusok, o lcómnutatólc 

ZONG · Tanitfi ur . emberek ~w.nninc 
éve pTédikrilok én már , Én nern s;:;eny· 
nyeztem be soha a ~everendánwt . Én 
nern 1!agyok farizeus és nem akarok a 
ti vak vezetőtök !enni 

BÉKÉS ISTVÁN 
• 

Ezt a közlemén~"f:. mely az Atany AngyaLgyógy_ 
szedárban eJtöltött negyedórát is magában foglalja, . a, 

,,Magyal' Rádiór' Junius ll-i \számából vettük át .. Igy 
legaláb azoknak, akik nem hallották, szemléltetö·en is 
megmutathatjuk a ltisznhalmi gyógyszertár, itaJán in
kább ra tiszahalmi nép életét :ts l{ülön U n g v á r y 
Kati.;a kollégánkat; aki hivö' szerete.ttel mond.fa.: , ne 
künk el kell vinni a világosságot mindenfelé", Mert "a 
világosság hozza a !szabadságot. a Smbadság a szerete
tet". 
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(Helyzetgrafikon} 

És bebizonyosodott ~z is, hogy szerte az or
szágban valójában minden gyógyszerésznek mi
lyen komoly ~n~beri és gyógyszerészi hivatrist 
/céll .teljesítenie Éppen ez a két vo111Ll együtt, w 
meglevő és a nwst 'kialakuló" ezek együttmükö
dése vihetik előre ezt h sza)~mát - egészen ui 
területre. 

Sorsa és ,iövője lcödös, ismeretlen, 
Bá1' elméje, keze gyors, munk.ára lcési, 
M osohrtgyer eleként ügye rendezetlen, N em szabad azonba.n megf>eledkeznünk a 

falvak népéről setn Ne dobjuk ifélre mí sen~ a• 
ki1oálkozó falusi gyógyszertárakat. hanem pá
lyázzuk meg és rnenjünk lVidékre N agyon jól. 
tndjuk, hogy igen sok n~unkanélkiili még ma is 
csak azért nem jut keTesethez, mert mindenáron 
Pesten akar rmaradni és inkább éhezik a család
jával együtt, inkább segélyekből til, semhogy 
kimozduljon a fővMosból 

U gy á,Usz <itt a vár tán ár·va gyógyszeTész. 

Te !csak akicor vagy jó, h'~ valahol baf van 
Milcor valnicire lcöz,eleg kL vész, ' 
Ha aztán el1nulilc, semni.ibe sem vesznek, 
Ugy állsz it{ a IUár·tán árva gyógyszerész. 

Pedig téppen a wolítikailag ntegbizható lenr
társakra volna a legnagyobb szükség vidéken 
A'lcik a, gyógyszerészi munkájuk meUett, a nép 
nevelésével is törődhetnek 

Szalclcörölcben gyakran azt mo1uz.iák terólad 
Közönyö.s vagy, ósdi, nincs tebenned l3sz, ' . 
Mondják: nemtörődöm, 1na1adi vagy mindig, 
U gy állsz itt a ivá r tán ár11a gyógyszerész 

• 

HOGY AN INDULJANAK !MEG? 

Tudomás'!nk szerint éppen H & "1 n g i 
Sándor kartársunknak 'Van egy igen learnoly 
te1ve, mely már el is indu!t a maga utj,án. Er
ről azonban é]Jpen az ügy sikere éTdelcében 
egyelőre nem beszélünk 

A ;iogra érdemesele kiválasztása, illetve if,eL
ter jesz&ése pedig megint csa le egy miné! szü
loebb (3 vagy '5 tagu) bizottság lelleiismeretes 
munlcáiára 71-ár·ul, Ennele a bizottságnak o ta-g
jai csak olyan gyógyszer,észelc , lehetnele akik 
?naguk sem jogra, sent állásra nem pályáznak 
De ezelenele a 'kartá"saknak még a nevét smn 
szabad nyilvánosságra hozni MgvrLllom: én ma
gam fL legsziveseb·ben elzárnánr Öket o. 'lciilvi
lágtól A szakma teljes ismeretében, néhány 
hétre, akár egy leüZön ebefántcsonttoronyba is 
elvonulhatnának 

SZEMINARWM 
Ném először hivjuk fel tagságunk figyel-, 

rnét arm hÓgy a szalcszervzeti szeminárinniolc 
25-ös csoportjaiba minil számosabba-n jelent
kezzenek Az !eddigi eredmény bizony rwgyon 
sivár.: alig néhány ember 'Jelentkezett 

ról é·rtsélc meg kartársainlc: a szakszerve
zet kér és nem követel. 'önök hallgatnak De rra
gyon hamar sor kerülhet rá, hogy önök leérnek 
és akko~ rnajd a szaleszmvezet fog hallgatni .. 

Aki nem látja be. hogy a szalcszervezeti 
szemintirimn végiahaTlgatásával :közelebb lceriil 
demokráciánk céllcitüzeseihez, ahhoz ugyis 
hasztalan beszéliinic De vegyük végre tudomá
sul. ho(J1J a szaleszmvezeti tagság ha eWogadja 
a lcilwrcolt jogokat, sole nrindenre kötelez is. 
Elsősmban ar·1·a. hogy részt 'Vegyünk a szalc
s;oervezet réletében és munkánlclcal és tndásunlc
lcal felépitsüle ezt a romjaiból ujjáéledő arszár 
got A r111Lgyar népi demolcr'á.ciát 

Pedig hogyha tudnálc mennyi a te gondod, 
S feleZős 1nunlcáddal ugyan nrire mész? 
öreg napjaidra seniciben B-en~ bizva, 
U gy állsz itt a wártán áf'va _gyógyszerész 

Ha mcssze ";.déken e csak egyedül vagy, 
Soh' sincs szabadságod, !nincsen pihenés, 
Helyettest hozatni nincsen ar·ra pénzed, 
Szegény vagy 'te ahhoz ár"Va r;yógyszerész, 

Minden grammnyi gyógyszert készpénzért 
me•1Ver•ni: 

Kiadni azonbmr 'mirul hitelre, lcészf 
Éjjeli mukáért namJali díjt kapni, 
U gy állsz itt a vá.rtán árva gyógyszerész 

Neloed hajszálnyira, pontosnak lceíl 'lenned, 
Törvén11t. paragrafust n~ind komolyan vész, 
De núkor munkádért pénzt kellene (kapnod, 
Mindig elfelednek lírva gyógys;rer·ész. 

A te díjaidat még pengőlcb>en szabiálc, 
S átszámítás közben Vüstölög ,az ész, 
A sole 1riztositó számlázása mind más, 
Hogyha tévedsz nincs pénz ósdi gyógus;~erés<~• 

Ezek rnirttt vagy tán rnm ad i és ósdi? 
Vagy a, hitel miatt, miben tönkremész? 
N~emtörődöm-lcözöny miért mind a bünöd? 
Bünba,k:ot mirnelő suta gyógyszerész 

Nincs igazad 'alclcOJ, mi7co1' iga.zad van? 
A te hifizadtáián nincs va,LMni lcész?/ 
Másole szánokolnak odafönn helyetted! 
Te rrw.r·adsz mi voltál: •lculi gyógyszerész. · 

Közmunlcaválságod, rnondiák, lcevesellilc? 
Mert csak rtzt számit.iák, mit pénzben '"'""'<~ ·' 
Amit lcözérdelcből éi .i el-nappa-l végze!, , .. · .' 
Nem számít \:tz semmit, nérna gyógyszeresz? 

Azt rnondjálc núnden/ci jontosab:b tenálad, 
Bá/rtrn.enny-it dolgozol, semn1ire .smn mészJ 
Neked csak robotra született a lábad, 
Lejár hatod tér diü iám bor gyógyszerész' 

gyó'gyszer ész, 
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-o Gy z gys er ész - n ap o k 
Vitaesték az Egyetemen -· 

Rovatvezető: dr. Turi Pál 

ITT AZ IDO_, 

1Jegyü~. ~zárn ba a gyógyszerésznapole vegzett 
munkamt. Szeptember óta rninden ho' l .. , h m d ·7c , - nap e so 
es ar a r pentekén összegyültünk h 
1/
unkat e , t ' oqy ma-

; gy::ws müveliülc hogy vitázzunk 
sz,nkrr_wr:k rdoszeTü gyakor lati és tnd -
'-ertteserr "l 7c · , · .. arnanyos "', .. o '. zcser,elruk taprLsztalatainkat bő 
vrtsnk tud2sunlca,t A forró iunius' • ''b .. 
bezárulnak · ·· · 1 napott an 

, , - p;z egyebem kapui; üresek a padole 
fek.~ten_ as1t t a. titibla, a f"lyosó •'s néptelen: itt d 
nyan sz~ne rd~.?e A rJYÓgyszerészna.po/c soro-
zata 28 atrn.e1'1Jettleg i!Jefe;'eződött M' l "tt b _ z· 7c , - , re o , esza-
mo on t•eger e pontot tennénk vegyü,, s , b
az eredminyele t , . • . · '" zam a . e es nezzünk szembe a hib , k 
k'!l: lwsznos lesz núnd a kettő. Előbb, ,. a -

·/assnnlc egy kis statisztikát , a,onba11l 

TIZENHAT ALKALOMMAL 
kereste fel a budapesti . . . .. . . _ _ 
~•erész-társ<adalom . :, p_estkomyekr gyogy-
déki kartá:l'SuHk is szo;:van.v:~·sarn egy-etgy vi
gyó. szer ,. , . - ü.\~ISZeJov,etre1einket. A H .. gy " . eszrJapOtka;t '" Gyogvszm,észerbi Intézet 

ogyes Enidre-utcar tamtermében " t"'J' 'd'' k, 
alatt pedig· fT · h, · " "I I osza 

• 

1 

.,.. •• : u .esr ne 8Z1Sié:g<Eik trniatt a G ·:~:r 
sz<en~>meretr lllltézet e]"ad 't ," ' Yo.s
Budapesten 

8 
• h 0 10 er mecen tmrtottuk 

· , gy rzr en hagvtuk el ... marc'us 19-- . · arz •gye,""met: 
~ . -, , en, wmrlwr a l\1ABI me hiv' 
~,apJ~" gy;o?'yszerészaJapu!llkat ebhe>n \it .as~ 
~sadalombrrztositási . irn~"zmén.ytinkbena t, ~~t~ 
déke~eg. EAtbrzenhletedjk. gy6gysi,e;részntO~~ ~j~ 

ger en -· k1eru!t '~o'r<r:a - , .1. sábaaJ: . ezzel megkezdtülk ·;J 'Q . , ez ev apn 1-

!laJ.Jiai,nk ré=n ~~r ve. zh•• 1';.' d8.',n g.yógys. zerész-
6'-" "' ·<:elv~_. -e o'a lassoTozatát ilS .. 

VITAESTÉK _ 

ezt a?' a'e'met ' l' .• . " vzse ' r avatunk - . l 'b 
Y 

- . , e.s ·va o an a 
g ogyszeresznapolc eredeti c·e'llc't .. , ' . a ft l , r uzese az hogu 
"- e vetett témához minél többen száljanak ihoz~ 

za., hogy a hall t ' , · , {/a osaa vegyen rés t .. tá és a · _ · · -z . a v~ ban 
_ - 'ossz értelernben vett __ akcul'm'" ." 

stzlust 'l " e ·~r 
B ll 

va.tsa fel az egé?zséges és pTodulctiv vit" 
ze eme. Sa. 'l t " · . · ?na.a os, hogy ilyen vrtlódi "vitaest'' 
, . , . egy volt a tizenhat között, rnáfus 7 .. 
en, arnrkor a kés "l" V . . le-- • <ZU 0 ·· Magyar Gyógyszer. 
./.a.onyvvel kapcsolatban felvetett <néhánv i avas-
. ttal kapcsolatban , . -id ", , , _ a, gyogyszer esznap egész 

eret a hozzasz···lasolc töltött/ole ki S . l több' lk l " ·· aJnos a 
r a " orn";ar leevesebb volt a felszó!~l6 

.BI•Ve•i?' A. ff a kivanatoS vita-jelleg CS a.z er OR37cliJdJ . 
tarsalc ~ kevés kivétellel - az előadások 

;Jí~Izi." meg lwllga.tásár a szoritkoztalc. 

HAJRMINCNYOLC 
előadás h:an ,tt 1 . d · - , kon _ o gzo . e e ,dig :a gyogyszeres2lnapo-
. ,,- . '"8 szakmar _ké .. H'les, am~lyet atz előadó ·
:t_eszb~rn gy_aikmlo gyűgytE-,zerész - kartánsak 
megt.argyar'>t.aik, megvilágitvUak A tem' 'k k· · , l t' 1 · . ·· a · wa
,~~s:,a.sa e e:nte a J(Ó[ bevá-it ,.,urna" rrel1dszerT'el 

t?Ike>1t; az ádeklődők felil1ták kérdéseikrét vL 
~x a sz~n~ ~:ondolatailkwt és bedobták az er:r,e a 
celra bke3zr'teilt urnába Minrtegv 50 "l k, d'tl· ·-o u,yen-er-
e~, ,<aptm\k - .szembeáil[itva ez,t az ei8adások 

s~am,~va~ .1 ~;:h!a,tJU~, hog-': a legibölblb felV'et:ett 
f,erdes. vrtaJat valob:an na,PIQendiHI tüztük Több 
ema, osszefog'I:'J'h~tó volt, varg;y eg:y nagy;olbb 

megtargya]t lkerde:skomplexnmnak ~s·ak· .'' s "t f 1 ~ · ' c ' egy re-
ze -og a;l :a. D1.B!gá!ba : ez az oikia a111P'ak h. 

nem ~er ~It sorra. egy;Elllfkiént !mi~>d a; SO 'fe;]';,; 
tett ker des me~wimtásai 

A MEGVITATOTT KÉRDÉSEK 

tár gy szerinti rnegoszMsa a következő, 
1 ·· Altcclános gyógyszerészet 2 
2 Gal~nilcumolc, r'ec.epetura: 71 
g Gy?gyszerészi kémia (ana-

l,.zzs, szintézis) 
k Gyógyszerhatástan' 
5.. Gyóqyszerisrneret 
6 Anató'rnia. 
7. M ező,qazrlasági kémia.· 
8 Antib·iotilcumok.: ' 
9 Külföldi mJ.5gyszeré!3Zet 

egyéb szalcrna,i kérdések,:· ' 

összesen.: 

9 
1 
2 
2 
1 
3 

,''l 
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Ti: zekből rt" adat kb 'l '' 'd .. több r d' : , - 0 0 
'" ern!, hogy a leg-

e oa as tema.1a -a avó S" , ?' t , szilcu., t ... 1 t _ :'·- f!Y zere.s .. e, ket ldasz:-
e1.u e e a ke1nta2 es a ga.lenikur.; illet 

1'8ceptura.z grJágyszerészet t >r t' _, . . ue '· e1u.e en 1narailt 

gyógyárunagyk.•reskedése 
\ 

• 
Budapest, VII, Damjanich utca 31/b,.l 

T e l e f o n : 425 - 789 .. 
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Ezeket az előaaúsolcat '"á!tozatossá., nwgát a 11 ~ e lJ" 
gypgySzeJésZnrLpOka,t szinesebbé és érdekesebbé ".,_ e et-Ó-8-
tette a többi kér aés meavitatása 

AZ ELőADóKAT 

két csoportba szeretném osztani: 1egyeilemi em
berek éS gyakorló gyógys2lerészek csoportjai1ra. 
Helyes és kiváiTJJatos lem,e, ha a gy(\gysLié.rész_ 
napok előadói, i'lletve vitac•endezői között utób~ 
b'ak lennének rtulsulyban Valójában 11z arány 
eddig 25 : 13,, ReméliUk, jövőre ,sikerül majd 
ezt az wránysZiáanat megfordirtani Már Wbbszőr 
Jeszögeztü~ am az áJJáspontunikat, hqgy a 
gyógys<"eresmapolk célja az, hogy <ezeken a pa
tikákban. gyán~;kban, vagy 1a gyakorlati élet 
más gyógys<zerészJ munkaheiJ!1ein müködő kar
társaink szólaljanak meg,, v1gyék tapasztalataí
kat, kérdéseiket a nyilván@ság elé; ez·által a 
különböző, egymá;stól sokszor igen tárvoMilló 
munkatermeteken dolgozó 'kartá<rsak közelebb 
ke~ ülnek egymáshoz ~· ·~s mindannyian, az 
egesz .szakma ahhoz a tudományO's szb:tvonal
hoz, amelyet a gylígyszerésZii kairnwk elérni és< 
megtantani kelL · 

A MÉRLEG 

benn dolgozik lis felelős a gyo"'gyszertár hibát
lan és za~·artalan rnüködéséért.. A felelős veze- ' 
tői állús azonban nem lehet 11évházzasság. · .. · ·. 
:áv'?"~gbizo:-bús . Vül;ékről '::"m lehet· egy · 
yrat"lcat '1·:rny,tan2 .es Pestr ol sem a debrecenit 
A felelős vezető akkM, ott és azért felelős a.ho: 
va állítottálc A ifelelős vezető nem eoo.létek és 
nem is megtakarit!á.si lehetőség a nern gyógy
szer és.z haszonélvező 1· észére.. · ·.· 

A haszonélvező pedig nem hivatkozhatik 
arra, hogy ~Mgy csa.láa ~l a patiká75ól, . 
azok _közül,_egyik sem,Wó_QYSzerész; A. gyó,qy_ 
szertar elsosorban azer-t all fenn és 'rmüködik 
lcöze,qészségügJ! vmwlán, hogy azoknak. adion ' 
kenyeret, aki/c abban dálgaznak lAzért van a. 
felelős vezető, hogy a. 1w.szonélvező ne cwk OJ. 

hasznot 'élvezze a ,rpatikáb'óz Hogy a puszta 
Zenlétével is állandóan fi{jyelm1k!ztesse a fvru?zo:n- .· 
élvezőtr a közegészségügy követelményeire 
nép 'javára -1/a haszon és élvezet rovásár~. 

De milyen véleményt alkossunk arról a ha
szon:élvezörSl" aki a sa.iát felelősségér·e eltaruí: 
csalJa .a ifelelos vezeWt? Ha csak arni a két 

elkészítésénél idézzü/d röviden a "történelmi" hétre os, amig az a m!úsilcat helyettesiti · 
előzményeket ISza/elapunk 19J,7 szepfember , Ez történt most a ISzerit Flórián-gyógyszer-
16 -i, sz~mában felhivás jelenik meg a gyógy· tarban. A felelős vezet.ő tralálkozik ew kmrtn.r·• 
szeresztarsad,alomhoz "A . . lgyógyszMészek to- sunlckal, mcnd?uk .. a m.llarnoson és megkérdezi 
vábbképzésének és tudományos szinvona7on tar- hogy vá!lalia•e a helyettesitését, mig ő lJétheM 
~ásának igen nagy jelenőségB :érdekében felhív- szabads~gra rnegy_ Lénye_qében me_q lis e,qyez-
JUk ik~rt4rsaink figylemét aTra, hogy Dr. Mo- nek mtn a helyettes f.elelős vezetőt csa/c twu .· 
;;sonyr Sándor ny, r· tanáT kezdeményezésére kavá3ból, be is jelentile · 
minden hónap első és harmadik péntek{nap.ián Maid el is me,qy az allanaó vezető, roe a--
d n.. 6 ómi kezdettel kizá1óZag gyógbysze; ~sz1 helyettes nem kap 'értesi!Jést róla hoay mikor .. 
gyako>lati kérdések/cel foglalkozó meg esze/ese- ke·dié 1JM "k"d' 't lK" b · • '-id:erii~. 
/cet és előadásokat tar ta=nk" d a fel- ' " . g >nu o ese _. - oz en az ts tc, . 

··~ - mon 1a hogy ntncs 's ' "k ' IM · ., · 
híváS', tnaid röviden ifsmerteti e gyógys?;erés~- ho ; . "· 1

, ra szu se,q. 6?,'~. uzentk, 
napok )elentőségét ' 'lk't"·, -t ·A f Zh',, t,, a.d. kwul f:agasabb Erre a la.telolt. karta.rs. es ee ' uzesez e n as flr utaz2k v'dékre ,_: __ 'lk· '' k · 't' 
Sza..kszeT1!ezeti Szakosztályunk és lt Gyógysze- ). • -, eg~ tcuna azo rsegt esre 
résztudoncányi Tát·saság mvellett ,a Budapesti fi' , A, hasz.onelv~zok kar·a , zeng és uralkodik n, 
Gyó~yszerész Testület és 'az Országos Gyógy- i ?JCd,~aba;~ es elve~z. a han~!.a" e_qy 'Ott dolgozó 
szeresz Egyesület 'lcépviselői ir ták alá .. ka?tars~nknek, rh csak Javore szerezheti meg 

A MUNKA MEGINDULT 

a felhivás myomán Szükség.es volt, hasznÖs volt 
és ért el bizonyos eredményeket Itt a száraz 
statiszbkai adlatokat kö·zöltük: legközelebbi lap_ 
számunkbai1 folytatjuk a végzett munka érdem
leges ki-értékelését .. 

r ; oklevelet. · 
~ . 

I (J]! élnek és lapulnwk csendbén és észr/Í' 
'Vét!eríül kilenc napon keresztül. Valami egé
szen szakatlan gyógysze?'tár-i ~nunkaközösség; 
ben, míg a hoppon maradt felelős vezető va/a,. 
hol M ezőpani.ton ketJeTi a rporokat 

U gy hir lik. a Ivászonélvező nwst. azon mes-
llllllllllillllllllllllllll!lllll!lllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllli!!llll!illllllllllllillllll ter kedik, hogy az eltanácsol t felelős vezetőt te' 

gye felelőssé azért, mert ő meg akart tak!aritani . 
egy felhónapi fizetést. f])e itt már velünk ta, 
lfl1ia .magút szembe Mert az a kilenc nrLpi ki
kapcsolódús a közegészségügybó7 tt Népfólétf, 
Minisztériumra és a Tiszti Főorvosi Hivatalra 
tartozik, de az, hogy hJalaki a lnMgáé helyett a 
más bőrét vigye vásárra, az rnár a szakszerve
z.et üg)l_e.. (sz.) 

Hirdetőink szives figyelmébe: 
Hirdetési dijaink 1348. május lltől a következők! 
1/8 old•al m:Ogi><Ienésenkénb 125 ·- Fm inh 
1/4 oldal ,. 200-- Forin• 
1/2 oldal 360- Fm int 
1/1 oldal " 700- Forint 
Apróhirdetés 3 sorig 50.- Forin;t; 
A kötésben lévő hird~sclae & fentí árak nem vo ... 

natkozna.k 

Virágzó mezőgazdaság, jómódu parasztság 
utja a szövetkezet l 

Gyógyszerész-drogista háboru 
Az elmuJ,t napokban ért;ekezletr e hivta a 

Népjóléti Minisztérium szakszervextünk es a 
két tulaidonasi érdekképviselet kiküldötteit -
Tárgy.: a dragisták árusitási körének kénlése, 
Szalornai körökben az ügy nem keltetil nagy re
censust, mert senki 1nem gondolt ar? a komo
lyan, horJy a meg lé~ ő gyó!J_yszerészi munkakör
höz akarJon vamk2 lhozwnyuln2, pont most, 
aniikor oly lázasan ker' esik a hivatottak a gyógy-· 
szer·észi tevékenység ki.szélesítésérl!ek lehetősé
geit.. Csak az értekezleten der·ült ki, hogy itt 
egy gondosan előkészitett lis bizonyos előzmé-· 
nyekkel rendelkező ake0óról van szó. Már a 
megfelentek köréből és számából is túszott az 
ügy fontossága, A gyógyszer'észi delegátusokon 
kivül ott láttuk az vrvosszaksz.er-vezet, uz OKI, 
a Könnyüipari igazgató'sá[fl, a Kereskedelmi Mi
nisztérium, a Gyógyáru nagykereskedelem, to
vábbá a különböző 'drogista érdekeltségek, az 
il{fJ,tsz.erészek, festék'ke>·esker!,ők és a vegyipari 
szakszervez•eb képviselőit. A népió'léti miniszté
rium részéről az elnöklő Hatvani 'tanrícsosun és 
az előadó Hídvégi titloáron kivüb Kratochtwill 
főorvos és N ánáS'sy kartárs ~s ott volt. Az elő
adó ismertette az ügy előzményeit és feloliVasta 
a Dragisták lpart•estületének beadványát, (11Wly
ben n aragisták árusitási körét szabályozó 
23 000/1936 K K! M számu ~ endelet hatályon 
kivül helyezését, illetve módosítását leérték ab
ból a célból, hogy az orvosi r·endelet nélkül ki
szolgáltatlw.tó mJ,ógyszer lcülönlegességeket, to
vábbá olyan gyógyszere/cet, mint arnidazop.hen, 
phenacetin, coffein, 'acid, acetylosaL, különböző 
comprimátumok, kombinált porok, kevert teák, 
kenőesöket, stb .. stb .. - a drogériák is kiszol
gáltathassanak. JE gyszóval nem kivántak keve
sebbet, mint hogy la drogériálc eddigi meglehe
tős szé!es árusitási köréhez., az ipwri és rn>ező
gazdasági vegyszer ekhez, kozmetíkához, az 
ujabban bevezetett máS' cikkekhez valóságos 
músodik osztáJ,yu gyógyszertári tevékenység já
ruljon. Sz er encsére a gyógyszerárusításhoz 
Mm kértek kizrirólagossági 'jogot Érveik arze
nálfában szerepelt az a megállapítás, hogy a 
gyógyszertárak a 'drogériákból feilődek ki, 'amec 
lyek már 1000 évvel ezelőtt is megvoltak, be
széltek egészséges versenyről, antely az ar.akaV 
olcsóbbá teszi, azután Szöllösi-Naszluháczról és 
még sok máM·ól Az .előadó isnvertette a népjó
léti miniszter /w,tározavát, amely szer·int a ki
vánság az Országos 'Közegészségügyi Tanács 
javaslata alapján nem teljesithető. A drogistálc 
azonban nem nyugodtak bele 1ebbe a ~atárowt-

ba és ujabb beadványt készítettek, amelyhez 
most már a kereskedelmi ntinisztérium ',állásfog
lalását is csatolták Ennek ismertetése után 
rendkivül kiterjedt és itt-ott élessé váló vita 
fejlődött ki, amelyben a kereskedelmi mínwz
ténum teljes határozotteággal a dragisták mellé 
allt. Ezen nincs mit csodálkozni rniután a ke
reskedelmi núniszté1íun~ '(J ondozdsára bizott lir -· 
delcek között nen' szerepel a közegészségügy. 
Kellemes meglepetése volt a vitának a gyógysze
részi kiküldöttek kiváló felkészültsége, Az h
tekezlepet megelőzően nern veTték félre a ha/ 
rangokat és nem dulták fel a szalcrnai. berkeket, 
ahelyett gondosan, küldetésük fontosságának 
tudatwllan gyüjtötték össze az fLn;yagot és a vá
dJaskodás és a 'ker·eskedelrni érd,e/cek hangoztOr 
túsa helyett elvi sikon mar aatak és sikerrel oá
foltá/c meg az előttük addig isn'er etlen bead
rJány iállitásait A wó'gyszerészi álláspont he· 
lyességét támasztotta abá az a tény, hogy az ér· 
tekezZeten resztvevő nwgas közegészségügyi té
nyezők, rnint az Orvos SzakszeTvezet, az OKI 
a Könnyüípa?'i I gazgatóság é.s végül maga a 
Népjóléti Mimsztérium iS, telvát mind,azok, 
akik ebben az ügyben n&rn voltak lérdekelt<ek is, 
csak a közérdeket képv'iselték, a dragisták ki
váns.á,qai ellen nyimtkoztak Az értekezlet 
több órán át tartott és 'azzal a, határ·ozaüal vég
ződött, hogy anyagát az legyedül illetékes nép
jóléti miniszter elé te> jészti/c 

A nwgunk 'f'észéről az iigy érdekében Ze 
kell, hogy szögezzü/c azt az 'álláspontunkat, hogy 
rosszul értezmezi a népi dernokráeiát és a sza· 
cializmust az_ aki a szaképzettséggel szernben 
·támasztott igényeket leszállitani igyekszik és 
aki nem tudia, hogy minden funkció 'fllritására 
a lehető Zegnwgasabb ~zakképzettséget kell 
igényb•e venni és hogy a szacialista táJSadalom 
ban ,a •meglevő szakképzettség minél nMgasabb 
joha emelésére törekszene/c Ebből a ténybő( 
/cövetlcezik, ihogy amig Magyarországon több, 

' nunt 3000 jól és nundig iobban képzett gyógy
szer ész van, addig az ország gyógyszerdlátáS'áJ; 
nem lehet máS' kezekre bizni,. Éppen ellenkező' 
Zeg, aTJa kell törekedni, lwgy a gyógyszer ui.ját 
a gyártástól a beteghez futtatásig gyógyszerész 
leezek rnutassá/c Ezért /cell a gyógyszerészkép
zés és t.ovábbképzés feileszt.ése érdJekében min
dent elkövetnünk 

FARAGó UNDUR 
gyógyszer ész 



Egy csodálatos kaktusz 
lrta: Ligeti Viktor 

A kábitószetili használatos drógok közül talán 
egyik sem olyan érdekes, mint a Mexico é,szaki vidé
kein termő ANHALO~TIUM LE\VINII nevü kaktusz, 
amely Peyoti, Pellete, Peyote, Hikuli, Mescal buttons, 
Tuna de Tiena s'tb .. neveken ismeretes, Mexico indián 
lakossága ősidők óta használja vallásos ceremóniáknál, 
élVezeti szerül és gyÓgJitási céloba Hatása olyan 
eOedülálló, hogY felülmulja az1 összes eddig ism~retes 
kábitÓszeteket, ug:rhogy az utóbbi évtiizedekben a lllO

dern metropolisok éjSzakai életében is megjdent, hogy 
a kábitószerekh:el élő szerencsétleneknek ujabb élveze
teket szerezz.en .. Sajátságos tulajdonságai miatt okkuL 
tista köröl1:ben is ismeretes1 de hatása a modern farma
kológusoliat és pszihológusoka.t is foglalkoztatja .. 

Az ANHALONIUM LEWINI! egy kb. 30 c1m ma
gasságig növő kaktusz, amely a homokos talajból csak 
félig emelkedik ki, Texas déli és Mexico ·é,szaki hatá_ 
rait képező Rio Grande del NQrte folyó nehezen meg
közelithetei völgyeiben szabadon ter em, de liülönösen el 
van ttierjedve a San Jesus Peyote nevü Ids mexicoi fa.lu 
környékén, ahol az indiánok termelik és az átutazó ide
geneknek mint hebi kuriózunmt árusitják 

A kis kaktusz szürkészöld szinü gömbalalm szánaJ 
bir, amelyen tövisek nincsenek~ hanem a :tetején egy 

fehér gyapjuhoz ha.s:onM szőrökból álló pamacsszerü 
bóbita van A dróg (tulajdonkép})en csak a győkereitQ1 
.és a szőrös fej-résztől megfosztott középső ~zárrész, 
amehet kez·esztbe vékony szeletekre vágnal{ és megszá_ 
rita~ak Megszáritva szür késbarna szinü, kb .. 4-5 cm 
átméi"őjü sz~bálytalan gombra emlékeztető Iepényl{ék, 
amelye.kneli a közepe kiss!é benyomódott, vagJ kiemeL 
liedik. Száguk szár a:zon (i:.elle.!m,es, megnedvesitve erős. 
Izük keserüeu undorit,ó, a nrelvet éJs a torkot huzamo_ 
sabb ideig érzéstelenitik Neve állitólag az azték pi 
g:r-enge és ya.utli = kábitó szavakból er-ed 

A drógot 1880-ban L u i s L e w i n irta Ie, 
amely később róla is lett elnevezve és belőle eg,r nar_ 
kotilms hatásu, szimpSzerü an:ragot i-zolált. melyet ő 

anhaloninnak nevezett oeL 
H e f f t e r később tüzetesebb vizsgálat alá 

vette és a Lewin által nyert hatóanyagban a. ikövetkező 
alJmioidáhat találta~ 

M e s c a l i n : C6H2f0 CHsj' CH2 CH2 NH2 
(3, 4, 5'-tlimethoxyphen'}l-1-aethylalmiTI') egy iSÜIÜ olai, 
::me'y a l~:vegőből szérndioxyot ·yesz f-el lés lktistlá:lyos 
ka.rbonáttá alakul A kristályük meJe;gihre meglágyul
nak, mfljd 150 fok körül m.rEgdlvadnmk ViZiben és aliko
holban ikörmyen oldódik, chlo11oformbarn és aetherben 
nehezebben A meseaftin bázils saraikka[ jól 1nistályo_ 
sodó sókat alkot. Oldartaiból Iu~ok és· ammonia nem 
csapJák ki Sóin1ak vizes oldatából a Kal rnerrcm i 
jodid fehér mnmph csapadékot e1·deméh1'J~, amPly h-a
marosan apr'Ó le~nez.es k1istállyoikká a}a:k-ul Jódo.s jód
káUum oldat ho:ssZlU, fil10m ac:é-1kék :szinÜ tüke-t csalp ki, 
pikrinsav pedig fino:!ll sárga tüküstál~-okat ]l{e;rcurL 

ch-l oriddal fehé1, csomők-ban \összeálló tüket ad Tö
mény kéns·ftvban a mes:calin citromsárrga sz:inJben oldó
rlik, meiegitve a .szin 1-tlára változik Ha a mescalin_ 
bázis kénsa> a·s oldatához néhány szem nátriumnitrit 

küstályt adunk, sötét lila szin ke:Lertkezik. lllrrl>ely 

l 'Osan- barnára. \' á1toz-ik 
A drágban 0,9 sz.áza:l:é!kos mennyiségben 

és neki tulajdonitható a ~yotl hatá~ meJ.'t 
rnennyiségbim per os beYé'<e, igen gyo1san hait lés 
nes viziókat eredmén;yez.. · 

S.zintetiikuS.-m iS elŐ' lehet állitani gal!luSSllcvból; 
methyláÍás:sal, majd egy DÍti'o.styr o1szerü veJ,y\ileten ' 
keresZrtüiL (Vrgoc) 

p e. l l o t i n 0,2 s.záz.alék merunyi,t&égben. 
sen kCSetü Ie-m.::IZBS k1istályok. amelyek hypnotikust · 

tással birnak 
A n h a l o n i n 0,25 s:Z!ázal-ék 

A strychni:néhez hn~S·onJ.ó ihatása \'an, m<>re,rgiiitc",ölp& 

okoz. 
Anhalonidin, a,nhalin, 

l a m i n egyenkAut 0,2 százaJlékib-an 

idegrEndszert bérritják 
L o p h o p h o r i n O .2 százrulélkJban. 

szív-~ és idegmfu·e,g. A pUJlzust gyemgiti, a véJrn)•onlást\ 

emeli.. 
Mexico Co r t e z általi meghódítása< 

d1 ógról többen is írtak. Igy pl,. B e r n a r d 
s a h a g u n: a "Historia gen er al de las Co sas 
Nouva Elspana" cimü müvében 1560 liör-ül igy-- ir: 
Teochichimei{ák -· az igazi Chic-himi;'kák - ismerik 
gyógJfünket és gyöh:ereket.. ök ismerik a Pe)'Otl-t: 
Azok, akik a PeyotLt fogyasztják, jobban 
mint a boti Ugy.sz:i_ntén (ismerik) a Nanacatl 
mérges gombát is Valahol a pusztában gyüjtik 
maguknak (a peyotl"t), ott táncolnak ey. én<>kelnek 
egész nap és egé.sz éjjeL Másnap megint összejönnek 
sirna.k, nagyon ,sirnak. A peJ·otl növény e·gy fajta ' 
Tuna (kalr-tusz), fehér szinü, ~z északi vidékeken' 
rem ós azoknál, aliik eszik, iVagy issz:á'l{, 
vagy nevetséges látomásokat vált ki. Ez a 
két-három napig tatt, majd elmulik A Chichim•eká.k 
~lÖvényből nagyou sokat esznek. Ez ad neldl{ 
harcra tüzeli öl{et, féleimüket elveszi, azt er<odntényel:i, 

hogy az éhséget és a sxomjuságot nem é.rzik, · 
tala mindeu veszélytől megszabadulnak" 

Franciseu Her·nandez IL 
udvari orvosa, a ,,Historia piautarum Novae Hisp.á. 
ruaeu cirnü könyvében 1570-ben a Peyotl Zacatacens.Is~ 
r·ó1 megemliti, halotta, hogy azok, akik a növény gyö. 
kei'ét e)szil{, meg tudják jósolni az ellenséges támadá
~okat, vagy .a szer·encsét, vagy e!lopo~t tárg;rak hol·. 

lété.t. 
A peyoti szedése évszWados hagyományok szerint, 

ünnepélyes ceremóniákkal 1ar Az ilyen ünnepségek 
11! ilazással, táncokkal, ének.lté!sset babonás szertartá~ 
sokkal és · peyotl ,rágással járnak az ősi istenek tiszte. 

- let-ére. A benszülöttek nem csak rágva élvezik a 
peyotL t, hanem egy lkiilönleges italt iS ké,szit.enek be- ' 
liHe. P01·lá őrlik, majd vizzel összekeverve erjesztik,' 
végül a lüerjesztet.t folyadékban dohányleveleket áz.. 
tatnak 

l\Iexico meghóditása után, amikor· a spanyol kato
nák helyét a hittéritólr foglalták el, a peyotl éivezése 

be lett tiltva .. Az egyház veszélyt látott benne~ m~-t a 
régi hagyományokhoz· ragaszkodó benszülöttek a 
peJo.tJ-t tartották r·égi azték iSteneikkel való lelki 
é;rintkezés egyetlen módjának, a szent nijvényt rnintegy 
"az istenek földi megtestesit.~sésének" ltart\a .. Azonban 
teirintet nélkül e tilaloillra~ a kereszténnyé leítt indiá
nok még manapság is vissza-vi_$za tétnek ősi ha-gyo

. mányaikhoz és keresztény ünnepen is rendeznek peyotl 
rágással kap_csolatqs körmeneteket Ez a régi hagyo

, mányokhoz való vissZatérés különösen ott lehetséges, 
ahová az egyház hatalma nem igen ér el: a Siena 
hegység nehezen megközelíthető vidékein, a Tamauli
pas és Cohahuila tavtományokbaJL. Az iEgyesült Álla
mokban, ahol a legfur·csább szektáknak is tág terjedési 
tehctösé.ge van a tlél_dakotai Clufstian Peyotl Church 
nevü templombau a s:z.ektáriánus hiveket peyotl-al áL 
do~tatják, · 

A kábitószetekl{el fQglal.kozó tudomány a· peyotl, 
illetve a mescalinnak különlege~ helyet biztositott a 
bódító hatásu szerek között, Hatását tudományos szem-. 
pontok figyelembevételével többen is l\eir:tálr lH e f f
ter az anhalonium alkalo i dák szakértőjt;- saját ta. 
pasztalatai alapjáu hatásáról olyképpen iszámol be, 
hog} a bevétele után fél órával gyengeséget~ g:zédülést 
és fejfájást érzett. Lábai elneltezültek, mint az ólom, 
Két óra mutva csukott szemel{ mellett a Iegtarkább 
viziók jelentkeztek :villámgyorsan vá~takozva, E láto~ 

másol{ tárgyai egyrnálsután v.általmzó söt{ttkék, sár ga 
és vörös virágok, mozaikszerü képek, amelyekból a 
'}egtarkáhb szinekből áLló csilwk emelkedtek ki A mo_ 
zaikol{ fekete mezőkben feküdtek és beló1ük különféle 
szinü ra·kéták és szikrák lövödtek ki, majd az egész 
látomás gyönyörü tájképekre változott. 

A mescalin tanulmáDJ-'ozói szerint hatása hámm 
részr-e osztható: iElöször egy bizonyos foku nljámor, 
gyengeség éts level'-t.ség jelentkezik Ezt felváltja a má
sodik fázis, amiJ{or a lilág Q{épe térben és külsőségek_ 
ben megváltozil{, különöS fajtáju részegség vesz erőt a 
kisédeti személyen, de e ~ z· m é l e t é. t n e m 
v e s z i t i e l A Iegfanltasztikusabb szines vizió
liat látja, a!luelyek egymást villá-ill!gyorsan l{övetik, de 
az illető tudatában van annak, hogy ez mind csak haL 
lucináció és azokaJt a jelenségeket, amelyek c)sulmt.t 
szemei mögött 1agyában lejátszódnak, figyelenuriel ki
sfz-heti és ezekról környezetének be is számolhat~ me
részen .mondva~ Iátom~sairól ,,helyszini közvetitésta 
adhat. Tehát az ember !s.remé)Yisége, énje kettéhasad: 
az egyik én viziól{at lát, a másik ugyanakkor figye_ 
!emmel kiséri azokat, vagyis :eglidőb-en a mére.g hatá
sának tárgya és kritikusa is, A bevétel lelőtt! Jelkiálla
pOt a látomásokat nem befolyásolja. Deprimált lelld· 
állapotban is át lehet -élni szines és vidám jele."lSége. 
ket, vagy megforditva, vidám közérzet wellett jelent
kezhetnek borzalmas látomások, mint például a halál. 
A harmadik állapot alatt a látom;ások kezdenek gyen
güliii, kima:radozni és végül teljesen elmaradnak Az 

Figyelem! 

Ar:.~o.r:.Q,e ~ 
Sudeo.e~ 
~e~to.r:.~o.h ~ 
L.it~ufln6.r:.ae 
készitményeink 

ismét korlátlan mennyiségben kaphatók ! 

Dr. Egger: Leó és Egger l. 
Gyógyszervegyés11eti gyár 

elkábitott személyrot kellemes és vidám érzés l~z un:·á, 
nyetlve megoldódil{. bőbeszédü lesz. nagyzol, hazudik 
de az igazságot is ld lehet! belőle csikarni.. 

Vr goc szerint a pe_yotl a jövó'ben nagy SzleteiJet fog 
játszani a PíSZichológiában, pszihiátriában és az eszté
tikai érz.és okaina.k liutatásában, mert vele be lehe:t bi· 
zonyitaniJ imennyire (befob'ásolják a fantasztikus élmé ... 
nyek a, müvészek alkotó képességeit 

A profitot hajhászó nemze:t;I{Özi kábitóf;izeJltereske .. 
delern a háboru előtti ével{ben Eul"ópába ~~ áthozt<t ez·t 
a veszedelmes idegmérget. A gyógyszerész feladata 
hogy mindenldt figyelmeztess-en l{áros hatására és at .. 
ra, hogy élvezete ugy megsz,okássá válhat. miint a többi 
VeGZedelmes kábitósz.eré. 

r,od~~om 

A .. - Vt·goc: Uputa u falimwkognoziju, Zagreb, 1931 
Lipták Pál: Gyógyszerismei-et 19_40 
A. Tschirch: Handbuch der PhllJ]:mak.og:hosie. -· 

Leipzig, 1923 
H. Thoms: Handbuch der praktischen umd wi,ssen_, 

schaftlichen Pha~mla-zie 1928. 
L. Le win: Phantastical Berlin, 1927 
V, A. Reko: Magisch e Gifte, Stuttgam, l'il36. 
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Több mint 40 
Az itt közölt adatokat a beérkezett hatal

mas anya;g1ból Hübrwr TeodózÚL, "A Gyógysze
rész" főrti:",tv;seilője a1vatott 'kézzel és tiszta 
szociáld:s érzékkel á111totta össze. Egyelőre csu
pán aZi ő oszá,JyoZiását közöljük, csak ezután loe 
rüfuet sor a müködés "üéntéke1ésére és a gyógy
szertlá;ri dolgozók megfe"elő elismeréS'é:r-' vagy 
jutalmazására: _ 
40-50 éves diplomás gyógyszerészek .ielentke

zése.~ 
l BOROSS GUSZ'l'AV gyógysZJe[ész, felelős 

vezető, Hánror-LiHafüme.d. 75 l:ives, 58• 
év•e a trira meUett. 

,,vagyontanam sz·egény emiber v:agyok s 
élek 16zen kis törpe paltikából proletár mód
ra és 75 évem dacára élek egyedül nagyón 
szerény jövedelmembőL" 

,,58 éve müiködöm. e páJyárr, s boM01g1an 
jelenthetem. hogy falun és vl\1mson mo:rude
nűtt, ~oglalikollásomnak tisztevetelt és meg
beCst:hl.Qst ,szer1r=ztean." 

2 GöTZ :KAROL Y gyógyszerész, Uj szász;, ai 
kanmazo!tt .. 56 éve a pályán Sárváron 1948. 
május l-ig. 

3 LASZLó BERTALAN gyógys0m'ész 711 

é~e~. "Magyar Kmona" Sárto11a]jaujhely .. 
Ellenséges teHbaQáJaJt mind:en vagyoná,t 

(be1rend!ezés) elpusztitott;a 32 fuínapig ki
rendelt murukaszol:gá!~etos. ' Kápalná;s,nyé!<i, 
gyögys.zertáJrban jelenileg is doQgozik. 55 
éve a pá) y án t · 

4 GA TS LA rOS gyógysz'méSz, Kaposvár, 
,,Kigyó" gy6gy:.szertár 55 éve a pályá·n. 

72 éves. je,Jerr1J~g is dolgoúik fia gyógy
szlertárában. 

5 ZSOLNAI PLOSSEK BÉLA gyógyszerész, 
Tab (Somogy megye), "Igazság" gyógy
szmltár, 73 !éves 54 éve a pályár; és jelen
leg is dolgozik. 

6. FILEP BÉLA gyógyszerés:o, BndapEJst, 
XIII , Pannónia-u .. 110 69 éVIes jelenl6g' is 
dolgozik, mindig a tám mellett "Pannö
nia" gyógyszer•tár. 52 éve a pályán: 

7 .. NOV AK ISTVAN gyógyszerész. Szeg.ed, 
Maws-u 41 

67 éves. 1946 szeptembertől, súv-, cn· 
kor ba i m;.aU járni nem tud és d:olgmni, 
sem. 

lVIabi -Gyója-segélyes! 
52 éve .a pályán. 
,,K,ereskedői családból származtam ma

garn sz or ga1mából és keresetemből ;ég ez
tem el a gyógyszerészi tanulmáa1yaimat" 

8. CSIKóS ADAM gyógysz:erész, Budaprest. 
XIL, Ta11csay Vilmos-u 5/b 

51 éve lépett a pályára 
9 BENCSATH KA.LMAN gyóoyszerész 76 

éves _ Szeged, Szent)1ár omsw;u 30. f~z. 3 .. 
50 éve a pályán. 
1947. ápr l-től :betegség] mürbt otthon 
Gyója-segélyes 220.- jrt ha,onta 

'A 

éve pályán 
13 gyermeke volt, meghaltak, csak egy 

leánya (sulyos beteg) és egy tra >Ui>r<tat; .< 

kinek 7 gymmeke és közkó<Jrizi orvosi fi
zeté>'le van. 

Részlet heveléből: ,,Különös 
nem tudok hivatkozni. ,Bejár:bam Tolnát-· 
Baranyát A sors hányt,v,etett Sokszor > 
egy-egy karomon gy;ermek FeleBégem 
ján hasolltlóképen. Cókmókkal átszállni, éj
Jel-nappal tört€\tlll éS helyta!lm 13 gye1•-
mekünk vólt . · 

10 MARKOVITS ALBERT 
,,Balaton" gyogyszertár, Bo:lawnal11&áili. 

48 éve a. pályán. 
ll EINDER IGE:6A gyógyszerész, 

· zsa, Sugár-ut 41/b .. 
Munkás (gépé.s,;) ~SYimek 9 telijlj;v{jrrel, ren- '' 

geteget \küszködilk a huniittaltásáért 
Gyakurnoki tanfolyamon a Sicr öcker-féle ·· 

juúalomdij, elnyeri a gyóg;ysze1rész 
:CéJe ösztöndíjat 

47 éve a pályán .. 
12 FODOR Jó:6SEF hat kez., Eger, 

megY'er-u. l 
62 éves; 1919-ben üzembiztos "ll .. ngyal" i 

Budapest.. A D. O B ker,ertén 
alapitja a gyógyszer{,gzosztályt ~~~~i~ ... , 
közp . biz tag ; mimt ilyen :qeszél 
Lajossal (n>ai miniszterelnök)" ki a <Yv•ÓO'\r

szen~szi ügyekben hárün1SIZ:O>II 8I~·n~:t,:e1r~' ~e~::l:;i) Igy alkotjátll: a teehnikail r 
Gyóját 1936-ban felszólal a ilw·rp•ótJ,§ko•S 
:fizetési pénztá,I melliebt 

1942-bm kirendelrt muszos ,gyóg;yszeré:sz, 
1945-ben az, elhagyott 
SlJe:rtár (Egerben) felállitása után hat. 
zelője lesz 

A Hevesmegyei Gyogys2l.erész S~~~::: 
elnöke, igazolóbizottsági tag _ 
közi bizol:tsági M D .. P tag 

44 éve a pályán. 
13 LANG ALADAR gyógyszerész, 

Mezőtur, "Magyrur Ko.r'ona>'':'ll ~!l~r~;~~;~'~~: 
62 évces álilandóan mint a 

ködött - jeleilleg is dolgozik. 
44 év e a tá.ra me nett 

14. SCI_IMID'l' JóZSEF gyógysz;e~ész, 
gyogys~erész. Uzsuki-utcai kórház 
gyógyszer1tárának vezetőj.e !Lakás.: Bpest, 
XIV, Amerikai-ut 91 sz .1. 

62 éves A Tanácskö7ltlár.sasá1g' idej én ki
rendelt üzembiztos a ,,Fekete Medve" 
gyógysz1er árban, Budapest, II. 
44 éve a pályán 

15 ZALA ElRNő gyógyszerész, Kaposvár. 
utca 19 .. 

59 éves 48 éve a pályán. 
Minden ilatü, ruhája, mint 

elveszett! 
Egyfolytában "Bwbochay"-féle gyóg_y'Sze:r- ,< 
táJ·ban 1935-től aik 

A G\' óG YSZERÉSZ - 365 

16 TREXLER JENő SZILARD gyógyszer:•sz 
Dunaszentgyör·gy (Tolna megye) e ' 

40 éve a pályán. 

lyet .Mind:kéit szememen 
va~1 és l á,tá sképességen1 
er o sen c:sökke11. 

szürlke há~yog 
nap:rólcnapra 

Technikák ·és laboránsok: 
l TR

1
A
9
v
0
!CA _OLGA Szeged, Bokor-u 18. 

. ~· majus l. óta megszakimás nélkül 
dolgozik. urnnt techmika és íPÉÍlrzt~ros a 
,.Szent Gyorgy" gy.Ögyis>'lertárban (Szeged 
SZient Györ:gy-tér) 45 éve.. ' 

2 SZA;~VAS LAJOS la~máns, Budapest VU 
Knaly-utca 47 III 5L Munikahely: 'Deák 
Fmenc" gyógyszermr. 

61 éves és 46 éve laboráns 
. Részlet leveléből. "Gyógyslrerész. UQ.:tk 

krk '?tt munikatár.saim voltak _ (jaj I3Za: 
bad •I1gy mondani?)" · ·' 

3· REI~l\!IANN DEZSőNÉ sz. Weiner Teréz 
59 eves teclmrka és péa1~tádmze!" .. A ,_ , ono. 

:· }"".a' gyógys~ertár1b:an m!egs:zakitás 
nelkul dolgozik 45 éve 

* 
- Egy tanyai gyó'gyszerész élete _ 

MARO~~ő~ ISTVAN gyógyszerész, Szeged-
Felsoko~pCln~. 45 éve a pályán 

Ezt. kovetoleg i.smét állá:s'ba kie~ü1tem 
l11iOJd helyettesiMseklet vállaJtam, mi~ 
1926~~an •Sz,eged vár os egyik tanyai köZ
pont. J a ban: _Szegedfelsőkö:ZipoQ1ton . álli tot
tan; fel ;g,yo.~ysz.er t:§ rama! 'l1e!Jiá~ éJ.etem 
:'ddrgr vonalan ezakada.t.Janul dolga.ztam 
cs mmdig egY'edüJ NohB akkor módom
ba'1; lett volna má.sf8'lé i~ J!'ravitálni .< 
talan slkelrrel is, én a rtauoyát választot~ 
tam~ me,rt .soh;a,~em az an.yaigÍ s:kerek le
begtek szemeim eliltt ni'ndi" cs•al mk'' . F, <a 

un a wm.n meglSZie,rcz;ett és lbecsu"J~'tes 
darab k. •. .- "' ·er~ y~ r.. Ta~an 1na s:zeiQ,'!ényelbb is 
v~gy~k, mr"t :az. elmult viM,gégés előtt, 11 
hab,or u eng_em J:S allapos•an megpör·költ 
Gylogysz,m.t~T:3mat a: Sz'hó.iai-korm&nv 
al~tt •elye!tek •és egy tel i esen il.mombolt, 
n:mdenebol ~~fosztott p.afikát kapta.m 
v,ssza De eros munkii!val - . . 'l 
k 

.. 
1 
.... k.k ·· , es nagy ne _ 

u ozéSe el, telJ-esen o"l1ero"mbo"•l' . . . . . ... · . · · ·_ ' ··, n1'e_g1s 
csak s1k~rult Je,galáibb gyógyszerekkel 
fe"szepeJm, ha egyéb hiámvait . · 

'kleJ:r "It 'to . ' meg nem Sl' u po- -~111 .... " 

"RendUI;>tJe;nwJ bizolm abban, hogy a' m:ü 
sokkal rde;alJ:~abb ka'r mely a munkiit 
szentr;ek ,tartJa és értékeli, az el lt 
J_nunkaban eltölrtöt!t életet honorárini 'P'~g
Ja azzal, hogy hátralévő öre·g nanjHimat 
nyugodtam tolthetem majd e•! ·és keve
sebb gonddal, hogv ábdhassam he!vemert; 

1ncig.ffcá 
tf'fáf!~uúeek 

CenteM.ár;iun.t.a. 
Á Gyógyszerészi Muzeum részére eddig beküz .. 

. dött ajándéktárgyak.: 
Benedzcty József, ,gyógyszerész, Békés.: 

kb. ,_20 gr auripigmEln:t, l drh viiZiuvóeső, 
l drb langfuvó, 1 ;égi tipusu bür,etta, liib 100 
g cc1lod:mn saturm, 1 drrb. I'égi fém menzUim, 
l drb; ~~s JJOIIcellán öbJi,tőcedény, östeiieffchi· 
sclre Zecr.schnft für Pha.rmacie, 185L 
Cukm László, gyó,gys7.Rrész, Budapest:· 
_ Régi gyógyszerbíJi állványedények 

Ernyer1 József, muzeumi főgazgatO .hagyatéka 
Budape.st Er kel .. u .. : ' 

l dr h ésillagászati látcső ái.Jvánmyal, 1 drb. 
9.xl2 cm-es fén':k§pezőgép fából, 2 dlrb. objek
tr~el, 17 d,111b f•er;r.suly, f1albokban (régi sulY'oik), 
Hom er .. elso gyufa ra papi:rostokban, 1 dll:h tér
ke p bor tokban, Conscriptio Dominiorum Z ó
lJ:' om; et Dcbron;viva. Első Bud'a kaGendáriun' 
cr~kepe (fénykép) . 8 dr b.. régi feljegyzés 2 
i:Jrb .. n;agas alaku lmalkati üveg, dug1óval 1 
dr b reg1 gőr•eb. ü v-e~ ből, 6 d'rb. mé1rliegc:s•észe 
szarubal, l I2JI:m felnatos kö>ralakr<a .. összekap
csolt né,gy fémlemez, 3 drb fácska vléséssei 
(beteg.seg védő amnlet~ek) .. 
Dr. Fri'tz Gusztáv egyetend mofesszor: 
e~y drh. ré~i gyógvs~mtári áll~áinvedény 

Gyogyszere.szha .. l/gatók Segély. és 'önképző 
Egyesülete Budapest.: 

3 drb. k:ép : Bókay, Lengyel, Th:an pmfeszc 
szorok aroképei ; -
Kolbay Rud~lf; '!"ó?yszeré~z, Dévaványa: 

2 drh. r>eg1 allvanyedény, 1 drb. benz·in€igő 
J d;~ .kézi tablettázó, l;tilönbüz;ő . régi gyógy~ 
sz;r.tarr sulyok, l dr!b. kez.1 suppos1rtlorium nYQ'
n;o, ldrb supDositorinm kiléintő forma 1 d:rb 
f~n;szur ő n oreell án tar'tiállya[, l drh.. ~;anuláló 
k;ZI, gén. fából , ~ ch•h ,s·~ibbetétt<Jl, 1 dr b.. gyu
l o~ep ra.ibol, kezr hajtassal. 
M'ha.lomts ,quóqrJszerégz, Debrecen: 

, 4 drh régi könyv 
Papa1j-Páriz Kollégiurn, Bwlapest: 

l dr h réig,i könyv. 
Pia..tsek Guula., .oYó.Óuszerész, Ka)Josvár. 

la tettre kész ifJ'us_"t=ak" E. _· _. ' r.<.><,H ' - Z ev 
augusztusaban töltöttem be a GO-ik éve .. 
met. , ·sulyos s:zembüjcm miakt a győgy
szeltár ama t rovrdesen bér,be l<eJJ adn. 

13 drb régi könvv -
Szondy Tás z ló, guó_gy8zerész, K unkegyes :· 

, 3 dr h gyogyszertári d!rógdoboz ( áJ1vány
edeny), 

m l b' .. . . om, _:e Y erosszeg előreláthatóJ1ao: nem fog-
~~ ~edezm, ~gy négytagu c~aJá.d nr<lll!élhe
, ese ... c;yogysz~&rtárarm, ;bekintve tanvai 
helyzetét, a "törpék", sorában foglal he-

. ~pü1 ~ GvA.Q·;rszerP.szi ~fu:lem11 . A cent1eniá
numr" G':rgv~zeresz-hét ·illeretében meg lesz a> 
alapkoletet 91, lS Nézzünk körül patikállkban es 
b.ekuldott targya.inkka! emel]'u"k G,. 
I
.-, -J 't . . . .. a } ogyiSze 
6 >Z 1e szmvonaJa.t és jelentőségét. 
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A Magyar Dolgozók Pártjának vezefé$éve/: 
erős, 

. , , 
vtragzo Mágyarországért! 

k e l l E l m o o g a t • n 1 • o • 
V ál asz Genszky Géza le. velére -

Az alábbi sorokat G e n s z k Y G.éza kar
társunknak F a l u s Jenő felelős kiadónkhoz 
inézett levewből vesszük kt FoJus Jenő és Gen
szky G. é za valantikor együtt, csirválták a ,:Füg
getlen G.yógyszerész"-t és 'összehangolódtak, 
Ennek tula.fdonitom a levél közvetlen hangját, 
keserüségét és azt n külön megjegyzést, hogy 
talán nwid ir olyasntit egyszer szak[apunkba, 
antelytől ,,nem sáppad el rLnnalc életvidám szi
ne", De h!Ldd beszéljen rL 'levél : 

Ugyanis én ié$ grófL befolyásra enigált "Segitő 
Szüz Máriám" - a 800 Jelket számláló és jekn1:őségét 
teljesen elveszitett Lengyelben - hasoniatos-ak vagJunk 
egy elkárhoztatott szobo!·csoportozatta, ami ts változat
lanul hirdeti az Apponyiak enllékét. !Bizony igen gyalr
Ian dőfordul, hog;r napi kasszámat 10 forint a.latt zá_ 
rom és másfél ·éV ala~t gyógyszer ké,szletem felére csök_ 
l\ent" Jg;r, ha a Minísztérium _rnég további évekig utaz.
tatja _és véleményezteti - agyonvélem\é:nyezett ké:rése
met - nincs kizárva, hog;\-' ma:radéi{ mérgeimet - csa. 
ládommal m-e·gosztva - tlllaga.m fogya.sztom el. E1kese_ 
redett vagyok és nem ugy látom a dolgoli!at, miint Ti 
odafenn Fát kell vágnom, dW,znó-ólat takaritanom, 
kisbabát dajkálnom Í)'ukokat mtetnem, disznókat, ka
l;a.rábélmt és káposztafejeket hizlalnom, luumplit ka
pálni éS kukoricá t, szöllőt kötözni, - aztán- ha vevő 
kevés is jön ,_ a patika mtég is c'J3,ak elpiszlmlódik, te_ 
hát fel kell OlJ kor mosni s .az edéuye·Jiet is cl kell mo~ 
sogatni, a port is íe kell törölgetni. Mindeme foglalko
zásob: - 'bizonyára meg·ér too - !aligha inSpirálhatnak 
u .. n "használható cikl{ek,.. '' irásár a. 

t;s most kedves Genszlcy Géza kartár S•rLm, 
hadd febeljek én a leveledre · Mini,iárt azzal 
Jcezdern, arnivel megterernti~Jetern a lcrLpcsolatot 
kettőnic lcözött l?s mégis éppen azzal, ami elvli_ 
laszt egymástól Azzal, hogy te másként látod 
rL dolgokat ott Lengyelben, mint rni itt fönn 
Pesten Ebből önként követke:dk az is, hogy mi 
életvidáman fogunk fel sok ~nírulent a te nyo
masztó lces•eriis~ged mellett De az is, hogu nyil
ván magadnak adsz igazat és bennünket vagy 
sajnálsz, t•agy lenézel, kíssé talán irigyelsz Ls 
Ha nem is a hitünkért 

. Te rnásként látod a dolgolcat, mint rni itt 
fönn. Ez látszik a leveledből és ezen lnent ís cs o· 
dálleozunk Nem elégíthet Ici a.z az élet Wyilván 
lcönuvekhez is r"itkán jutsz és n rniivészetet tl.z a' 
néhány vers jelenti szárnodr·a, amit a magad vi
gasztalására irogatsz, Aki ~ehetséget sejt rnrL-

. gában, az nehezebben nyugszik bele, hogy_ egy 

falusi patílcábrLn valósággal elternetlcezzék, Ná
lad ís erről 'vern szó 

've valamíben tévedsz, Alclcor;át tévedsz, 
hogy elveszti hitelét leveled rnajdnern rninden 
sora Még az is. hogy kacsát és kalarábét hiz-. 
ralsz, <A'bban tévedsz, hogy rni rnqslcént látjuk 
a dolgoicM innen. És ebben az is benne van, 
hogy fe!üh•ől nézünk téged és általában benne
telcet Ezenfelül az a v,ád is., hogy pontosan te 
vagy hivatott arr-a hogy mindent job•ban lássál. 
N ern csak bennünket, h!Lnern nwgadat is a m.i 
s z e rn ü n Ic Ic e l, De nern csodrilom, hogy 
lapunk eletviiúim szinét ~cifogásolod, 

Ha ugyan 11an ilyesmi ÉS ez a ~násodilc és 
majdnem végzetes tévedésed 

Mi dolgozunk és leülönben természenesen 
hiszünk is Egy uj világot építünk ils közben 
nern lcáromkodunlc hanent a hítünk tiszvrL su
gárzá&ánál utat hn;.tatunk mirulen 'dolgozónak, 

Te 0 tt lenn önrrvagadtól nem lxitod azt rL 

ha talrnas lcözössé(Ji, munloát, mely ezt az orszá' 
qot fokról-fokra fölemeli. Mélyen belejurod a, 
teied a, homokb!L és azt hi.szed, 'hogy mi sem 
látunk téged. Hogy mi innen csrLlc derűf, szin; 
pompás fezeneteket veszünk :észre Hogy rnt 
nern tudunk ~ólatok Hősies munlcátolcról, 

N em gondolsz ar"fa, hogy rni azért magyunk 
deriiselc, ·m.ert Zátjulc, hisszük és tudjuk, hogy 
!LZ élet örök fubászalrLgjlin egyr'B közelebb ke
r'iilünk a néphez és egyre közelebb kerül hoz
zánic a nép Végre érdeme~ lh!Lrcolni, mert szin
te naponicént örvendhetünk elvégzett ntunkánk 
eredményének 

Hát. lehet a lceserü.ség könnye• ből orszá.got · 
epiteni? r rre tudod a Zea.iobban, hogY_ ebb?l 
legfeljebb egy vers születhetik lengyelt nwga
nyodban 

Csodálatos lnéh!L az ember, csod.álatos és 
érthetetlen. E,qy negyedszázadon és evszázado
'kon keresztül göTnyedt, alázkodott és rnost, 
amilcor végre nekiláthatunic a ~nagunk országa 
felépítésérMlc, nekikeser ed ne le a sor sulcn.alc Hát 
eddig nem volt ok lázrLdozá.sm? Most v-rLn? · 

És rnég bennünket is rneg akartole állítani. 
Azt kiváJnnátok hogy mi is hit nélkül dolgoz
zunk Ér,tetelc és nem nwgunkért, 

KaJrlild rL kmmplit, kötözd a ~zőlőd Genszky 
Géza barátunk.. És ne bándd, ha mi' néha ffii
työrészünk 'Csak boldog és hívő ernbem3/c tud
jálc jobbra fmditani a hitetlenele sorsát, 

(székely) 
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Gyorsta x a 
Esetleges felhasználás céljár a beküld öm az általam 

_ máf' régen hasZiitált táblázatot.. lA régi grorstaksa előtt 
jóval adtam már belóle néhál\y kartársamnak,. Igy nem 
u. n.. utánnyomás, mit szükaég esetén igazolhatok ~-ira: 

nem 2-0 forint lenne, hallern ingyen, ha pL ,YA Gyógy_ 
8zerészu _ben Iei\ÖOOlve a kat1tfársakhoz ~jutna. A speci
aiitások '15%-os csökkentési és az OTBA 14.9%-~os 

csöh:kentési táblázuta is benne van, ami egyébké;nt tud· 
tommal eddig sehol sem l·eltt közöh: e., 

A beküldéssel ISzolgálatot kivánok temü dolgoZÓ 
kar t;i!'saimnak, munkakÖnnyitést 

BENDER PÁL 
a "jászapáti ,.Megválífóa gyógyswrtár 

hatósági lmzelö_je, 

Magán nNtgistr-ális Pengö_ár X 4;2 8% + 20% 

l 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

-5 51 -97 144 190 2,36 282 329 375 422 
-9 56 102 148 195 241 287 334 380 426 
14 60 107 153 199 246 293 338 385 430 
19 65 lll 158 204 250 296 1343 389 435 
23 70 116 162 208 254 301 347 394 440 
28 74 121 16'7 213 259 305 352 398 445 
32~ 79 125 171 218 264 310 357 404 450 
37 83 130 176 222 268 315 361 408 454 
42 88 134 181 227 273 320 366 412 459 
46 93 139 186 232 278 325 371 417 464 

Egyleli munl<adij X 4.2 

26-109 51-214 7-323 
27-113 52-218 77-323 

f, 

1--·0420 
2-0 840 
3-1260 
4-1680 
5-2'100 
6-252.0 
7-2940 
8-3 360 
9-3780 

28-118 
29-122 
30-126 
31-130 
32-134 
33-139 
34-143 
35-147 
3&-151 
37-155 
38-160 
39-164 
40-168 
41-172 
42-176 
43-181 
44-185 
45-189 
46-193 
47-197 
48-203 
49-206 
50-2.10 

53-223 78-328 
54-227 79-332 
55-23,1 80--336 
5&-235 81-340 
57-239 82-344 
58-244 83--349 
59-248 84-353 

85-357 60-252 
61-256 
62~260 

86-361 3xos munkadij 
87-365 40= 120 

63-265 88-370 60= 180 
64-269 89-374 76=228 
65-273 90-378 80= 240 
66--277 91-382 120=360 
67-281 92-386 160=480 
68-286 93-391 OBA munlmdij 
69-290 94-395 30= 090 
70-294 
71-298 
72-302 
73-307 
74-311 

95-399 
96-403 
97-407 
98~412 

99-416 
75-315 100-420 

45=135 
57=171 
60=180 
90=270 

120=360 
160=480 

f.. Munl{adij Spec 15%-0s csökkentéS 

10-085 .110-0935 
20--17 120-102 
30-255 136--1105 
40-34 140-119 
5Q--425 150-1275 
60-51 .160-136 
70-595 170-1445 
80-68 180-153 
90-765 190-1&15 
lOü--85 200-170 

,~1 464 40 = 132 
-2 927 
-3 1391 
-4 1855 
-5 2318 
-6 2782 
-7 3246 

60 = 200 
76 = 252 
so- = 265 

120 = 39'7 
160 = 530 
220 = 728 

-8 3709 Pengő X 3 - 8% 
-9 4173 + 20% 
10 4637 

l-0149 
2-0298 
3-0447 
~0596 
5-0745 
6-0894 
7-1043 
8-1192 
9-1341 

10-1490 
11--1639 
12-1788 
13-1937 
14-2086 
15-2235 
16-2384 
17-2533 
18-2682 
19-2831 
20-298 0 
21-3129 
22-3278 
23-3427 
24-3576 
25-3725 

OTBA_hoz 14 9% csökkentés 

26-3374 51-7599 
27-4023 
28-4172 
29--4321 
30-4470 
31-4619 
32~4768 

33-4917 
34-5066 
35-5215 
36.-5364 
37-5513 
38---5662 
39-5811 
40-5960 
41-6109 
42-6258 
43--6407 
44-655 6 
45-6705 
46-6854 
47-7003 
48-1152 
49-7301 
50-7450 

51-7748 
53-7897 
54-8046 
55-8,195 
56-8 344 
57-8493 
58-8642 
59-8791 
60-8940 
61-9089 
62-9237 
63-9387 
64-9536 
65-9685 
66-9834 
67-9983 
68-10132 
69-10281 
70-10430 
71-10579 
72-10728 
73-10877 
74-11026 
75-11175 

76-11324 
77-11473 
78-11622 
79-11771 
80-11920 
81--12069 
82-12218 
83-12367 
84-12516 
85-12665 
86-12814 
87-12963 
88-13112 
89-13261 
90-13410 
9.1-13559 
92-13708 
93-13857 
94-14006 
95-14155 
96~14304 

97-14453 
98-14602 
99-14751 

PI az~ anyag (oldat) ára 2 36 

2 = 927 
-,36 = 1,67 

'llunkadij 2 00 

Privát 12.94 

236-9.91 
-·.60 -180 

Egylet pl_ (llL A. v.---u.:n:----

8%+ 20% 

2 36-9 .. 91 
-60 -180 

1171 
- 14.9% 174 

ll 71 - 14 9%-a 
lL-= L639 
-,.71 = 105 

rr ---:r.-1 44 

Spec. 25.60 

17"-
4.25 
~51 

.2.t76 

9,97 
-25% 2 .. 49 

OTBA 7.48 
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A népé a föld, a népé a gyár, a népé az ..iskola! 

A magyar köztársaság kormányának 
6 660/1948. Korm. számu rendelete 

Gyógyszerészeket keresnek 
- Felhivás -

a dernkotácia. ellen irányuló' rnagata.rtást tanu
sító rnunkaváll~~6k munkav&lzonyának azonnali 

luLtályu felbontása tár gyriban 

A magyar köztársaság 'lwrmá.nya az 1946: 
XVI tc,. l. §-ában foglalt és ]<jgutól!b az 1948: 

Szakosztályunk vezetősége előtt megdelent 
dr, SalfL1noir Tibor mvos, ki a jugos.zláv-mon-

. 1\e.negrói kormány megbizásábÓ'I 10--12 gyógy- · 
szerészt s";eretne kivinni Montenegróba,. Nemre 
és ko.:ra való teikintet nélkül. 

XXIV törvénycikkeQ meghosszabbtett felha
balmazás alapján a következőket rendeli: 

L§ 
A munkáltató a magánjogi szerződe·sen 

alapuló murrkaviSZC>nyt azonnali hatál"ya;l fel
bonthatja, ha a munkavállaló a munkalviszony 
tartama a] att : 

a) a demoikratikus :íllamr>end vagy a de 
makmtikus köztársaság megdöntésére irányuló 
cselekményt köv'eib&tt rel, erl'e irányuló melzlg1ail
mat vagy szervezked!ést ikezdeményez•ett; veze
télit, anyagi támogatáSban · rlészesitett, il~n 
moz,galomihan vagy •szerve,zikedéshen tevéloenyen 
részt vett vagy azt előmozdította, vagy 

b) a demokratikus álllanwend vagy a: de
mokmtikus közltársa;ság megváH:oztatásá.ra lá
zított, a demokratikns államrend vagy a;nnak 
alapintézményei ellen, \'!agy demo~~r.otikus vwgy 
köztá!rsasági meggyőződiésük miatt egyes g,ze· 
mélyek, csopoPtok e[len gyülöleltre izgatott, 
vagy az állampol,g1ári szahadJsá,g, a jogegyenlő
ség érvényesülése ellen, V!agy .a nemLZJeti;ségi, 
faji, felekezeti gyűlöl!ködésre izg,a;tott, iOJetőleg 
wnnruk felkeltésére alkalmas n~áts cselekméoyt 
köuetett el, vagy · 

c) hábmus vagy népe!ilenes büncselekményt 
vagy a demokratikus á!larrm end, illletöleg a de
mokratikus kö~társaság v'édelméről gzó\5 jog
szabályokba ütköző büncselekményt mag.,sztialt, 
vcagy az l!)'en lbüneslelekmény elköveitőjét feldi-
csérte, vagy 1 

d) két vagy több személy Jelenlétében olyan 
va.lótlan tényt vagy való ~ényt olyan módon ál
utott \!agy hireszte1t, amely alikalmás volt arra, 
hogy a demokraUkus á!Uamnmd v:ww köztársar 
s~g, illetilleg .annak intézményei ir án t megve
tést keltsen vagy nemzetközii megbecsülését 
cSoTbitsa, vagy 

e) olyan c'Selekményt követett cl, ameJy 
köz,veblenül arrru irányul~, hO'gy a köztársasági 
elnököt él·etétől, testi épséglét&l, személves sza
bad.ságától vagy alkotmányos hatalmától meg
fossza, ~vagv jogellenes tmódon arra kényszerit
se, hogy alkotmányos ha~a!l!mát. meghatározott 
il•ányban gyakaralia vagy ne ~gyakorolja, vagv 

f) az ct) és e) pontban meghatározaitt vala
mely cselekmény elkövetésére · :másS<al sz;öve:bke
zett, a véghezvitel e!őkészttésiire hányuló má'i\ 
cselekményt követett el, vagy az emlitett cselek-

Mónten:egr:ólban ngyanrs kevés a képzett 
gyógyszer ész. A kikötés csupán annyi, ho,gy ;aki 
ikiinegy, annak legalább két <évig . kinn ds kell' 
maradnia A fi:~emés 7-9000 d1nár havonta; 
rumeJy egy cSa'ádnaJ< i'S bőség/83Jen elé;g :a telljes 
megélhetésre Nyelvtudás nem szülk,séges, Aki 
\hajlandó elutazmi 1\{onil:!eneg:róha, haladéktal~a<nu] 
jelentkezzék sz:rukusz,tályunk titkárságáná;l 

mények valamelyikének eJkö'l'etésére i71gatott, 
más felhivott, aj án~kozott vagy váillaikomtit, 
vagy 

g) a köztársaságd elnőköt megr á,galmw:;,ta, 
vagy - az e) pont esetiérr kivül - i!Elttl:eg bii;n
talmazta, va•gy 

h) az a) é·s az e) pO'llthan emlitett vallamely 
eselekményr6!, moz.galomról vagy szerveZJkedés
r ől, bár a:mól hite]bérdemlő tudomást sZJ~r'Ziett, 
a hatóságnak, mihely:t az iclletséges volt, jelen
tést nem tett, kivéve, ha;atettea w.gy a ré~zesa 
hozzátartozói a (Btk 78 l§) 

2 .. §, 
A munkáltalt6 a maJglánjo,gi szerző<'lésoo ala· 

puló munkaviszonyt azonnali hatállyal! aJbha:n az · 
esetben is flelllionthatja, ha a munkaivállalót a 
munikaviszony it;ar'bama a:latt a demokratikus áJ
lamrend vagy a demokr atlkus közrt:ársasá,g vé
delméről sv6ló jogszahá!Il'ba ütköző _büncselek
mény miatt jogerősen elitélték 

3 §. 
Annak a mnnkavá!l~]órrak, akinek mml'ka

viszonyát a mnnikál:tató a j•el'en rendelJet l Viagy. 
2 §-a alapján azonnaili harbáll:yal jqgszerüen bon-, 
totta fel sem felmandási j ámnd&ságr a és vég
kielégité~re, sem nyugdij1 a igénye nincs 

4 §. • 
Ha a munkált,,tó a munkaválla1ót olyan 

magata.rtása miatt, amely a munikaviswnynak 
az.onnali ihatályu felbontásár a jogos olkul swl
gál, a!kalmazásMól felfüggeszti, ntóblY ugyan
ebből az okból a felfüggeszibés időpontjára vis7.
szahat.óan bocsáthatj a• el. 

. 5.§ 
A jelen rendelet kihirdeté~ének napján lép 

lratályba 
Budapest, 1948 évi junius h[ó ll·én 

Dinnyés Lajos s. k, 
í minisz,terelnök 
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A dolgozo nép erejét, egységét, öntudatát- szerte 
az országban a szakszervezetek sugározzák széf. 

WINKLER PROFESSZOR SZIVARIAI 
Mint a Tcmügyi Bizottság elnöke, mínden 

éuben udvariasscigi látogatrist tettem Winklfr 
professzoTnál, ·aki a gyakarnoki tanfolyam kor
mánybiztosa volt E gy ilyen alkalom km a la-
bora táriurnában ftalá.Zbant, rvalami gázanalízis 
foglalkoztatta.. "P <ir perc türelmet kérek és 
rendelkezésére állok, addig gyuJI!!lon r1á, 'Ott a 
szivar az asztalon .. a 

N agyon :gyanus külseiüek voltak a szív·a
rok CLhogy ott a nrunkartsztalán hevertek 

- Professzor iur'., rnilyen szívarok ezek, én 
szivaros létemre nem ismerern ezt a fajtát? 

-- Ez kérem, ez szctba.dkőmüves l<lziva,r, 
- Hát az meg miféle? 
- 'Az, az olyan szivar, mily•ent cs·ctk t:' kő-

nrüvesek szivnak, de azok &J csa/c a ~zabadban! 

RE LATIVIT AS 
A gyakornaki vizsgán Winkler professzor 

kalium aluminium sul}átró'l 'feleltette CL jelöltet, 
aki elég· intellig<ens fiatalembernek rnutatkozott 
Elé (J jól ment a felelet, arnikor azt kérdezi tőle.: 
tudja-e mennyi kristxi.lyvizet tartalmaz az a 
timsó? A jelölt tJgy i&eig nern felelt, azután 
mégis azt .iegyezte nreg, hogy nem jufJ eszébe 
mennyi, de azt tudfao, 'hogy rnagyon sok. Win/e-
1m· professzor >er?'e megjegyzi,: 

-· IJ.fi :a.z, hogy sok, ez nagyon r.elatim. Am~ 
az egyiknek sok, az a rnrisiknak kevés Tudj:a 
maga, mi lfLZ. hogy "relativtr? 

A felölt meglehefiős&n zavarosan szólt a 
kérdéshez rnire Winkler leintette és azt kér
dezte tó'le .· · 

- M ond ja kérem, (}z.a 'l! alaicinek a kopas?. 
fején luírorn szál hai:a van1 sok az. vagy kevés? 

- Kevés - 'felelte a fiatalember 
Er'1V3 a professzor így folytatta: 
·- És ha valaki a ·levesben talál luír om haf

swlt, sok-e, vagy 'kevés? 
, , Csattanó nevetés han.azott fel erre. JJ[agctrn 
>s Jéll mulattam ezen a kitünő definición, 

BACILLUS OFFICINALIS 
Az his2!em 1912-ben tör1:.ént A Galilei-köt· 

egy ankétot hivott össze ·valahol az Anker·-köz
ben Az értekezlet trir.aya az érettségi vizsga, 
bevezetése Szentmikló'si Sándor okl rm~5gysze
rész elnökölt., nekem valarnikor segédern volt 
és igy én is 1/captanr 'o@ meghívót, ahol leülön
ben csak a prilyánk korifeusrti voltak hívabetla
sa/c név szevint ltnrir· c.sak Winkler és Mágócsy 
notess2orolr:ra, 11alarnínt Deér Eudre do éli 
Karlovsz/ey Geyza kollégákm emlékszem· Az 'ér
tekezlet '{Jro és kontra felszólalásole utrin végr·e 

nagy !elkeoodésse[ fogadta el az érettségi vizs
gát a pályámlépés kr'itb'iumául, J ó magam is 
felszólalván hogy igy lesznek utolsókból 'elsők, 
mert a gyógyszerész felöltele a nyolc g·inrnáziu
mon kivül a gyogyszertárban töltött két eszten
dő é7etiapaszalatrival és a közben elsajátított 
szakt:udrissal wczd4god1!a kerülrrek az eoyetem
re, tehát kétségen kivül a legkvalífildútabb 
anyagrit. képezik majd az egyeterni hctllgatósáq
nak. w~nk[er nagyon me,qmosolyoqtct ezen ki.ie
lentésemet és arnikor hazamenet ho.zzácsatla
lcoztam ujból ~zóbakeTiilt az én fdszólalrisonr· 
ban hangoztatott novum, 
~ Hát igen,- }égyezte meg Win/c/•er vro

fesszor, -- ~'zar a kétesztendei q'ljakmlati tu
dásr ól és abból következő értéloelőnyökr'Öl lehet
n_e beszélni, ha az a bízonyos ,.b ·tcillus 'Oitióna
hs" nern mételyezné lmeg a guakot·rwkaínkat. 

Err~e ~tnár én naqyon kivcinc.sia,n néztem, a 
protesszorra mert tudtam, ho,qy valam-Í •ió vicc 
lesz a maayarázata ennek a ba/cteríoZógwi cso
drobogrirnak 

-- Tud.i'a maga azt jól, ked11es bmátom, 
hogy leülönös e_qy szellern 'rlnrninál az nfficinrilc
ban, amelu nem hoalf f,elj'ebb vinné a fi.ntal .'ern
berek tudási Ileévességeit hanern leszállítja és 
ctz a kevés is kípároloa '" !'eiéből, amit s év 
alatt kese1've~en lmagába szívott 

H rit ezt vteai:nt nem .éJ'tettem ~és VőrJebb 
felvilágosítást kértem !A' professzor igy ~oly
tatta.: 

- A 'gyakornok a seaéde/c befolyása alá 
lceTül. hiszen ha valaki fo·glalknzik vere 1, pati
kában, leafeljébb a seqéd az 'Na rnost képzelie 
el 'Jwgy mit fon attól tanulni: Semmit !Az el 
fogja ne/ci refMálni hoav a termarJi ~irnenőié.t 
hoay tö'ltötfe, melpik k'ávéházbail' koramboZá.
zott, és ho.ou milyen reJnPk quart buze?'aval f·e
iezte be az öt11enes varUét h azután nUl11en 11U)

don. t!iltötte a ln•aP hátr·alévíí részét, milyen lum
p~lasba lveveredett stb. stb, A nyalcorlati tn
dasa annak a g1fako1'1Wiona/c, ntelyet \ín tétele
zek fel, íaen&J efféle élettapasztalatokban foqja, 
rna.aát kiél ni szóval ez a bacillus a kit rneamé
telyez az nem hog1] nem fo~ haladá.st, hanern 
visszafeilődést fog 'rnutatni :szellemileg 

1\f ern. tudtrun erre felelni Mikor· a hG. r rnín
cas éve/c eguik gvakornolci vi7saáia aZkaJ.rriával 
hánnasban iMolriár Andor lcultuszmíniszteri ta
nácsossal távoztnnk herzalelé és a tanácsos nem 
ou;pr:nn vol~ meaeléaeáve a jelöltek intelliqmr
cw.Javal, szmte :elképedtem rnikor 'Winkler· pro
fesszar a Wi evvel azelőtt Galílei-kör ben elm on 
dott beszédemet idézte és engem icwíthatatlan 
optJ.m;stának 'aposztrofált Jaaza 11olt-e nek-i? 

FUNK IJóZEF, gyógyszerés~. 

i l 
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11 nemzetközi vásáron 
annak nemzetközi jellege mellett is, május elsejei 

a a felvonulásunkra )kellett gondolnunk. Aklmr lll -ga _ 
JUUTikáaság 'hoz,ta ki az utcár:a, mutatta, meg •. hogy ~ek
korát fejlődött, rnilyen magasr:a, emeltek mmder: ald~-

. "ból "]"áéledó OIS'Z'a-za.tra kész munkáskezek ezt a romJal UJ • 

got- Itt . gyárak és fők-énf, az államositott gyarak 
• " . k" ütöttek sátrat, hogy világgá !kürtöljél\:: m1r~ epes a 

magyar· ipar~ Jeleményessé·g, a. magyar munl{á.S ... 
· De először talán azokon 'a pavillonokon meDJunk 
\'égig melyekben a \szonnszédos népi demokráciák. első
~orba~ hatalmas szomlszédunk, a fSzlovjetunió állilották 
ki országainak ja.va termékcit! Ezek közül ·az oro~z pa
vili on a leggazdagabb, a legértékesebb és ---: v~ll]ul{ ~~ 
- a legtanulságosabb iS. Leginkább azok szamara, a.~t\. 

az orosz ipart cSak tipus.árukban 'tudják l'agy akanak 
elképzeliti Mert ezen a kiállitáson ,bizon} csufosan n~~
buktali: a gazdasági csi!la~dósok A Szo~jetu~ó ~gya~IS 
egys~e!Üen és anyagszerüen a saját gyar~an;~Ival Je

lentkezett. Azzal, ami otthon is kell, de kifele Is. ~ex~~ 
mtt portélm., Az óriási méretü és nag:rsze:ü ~v1telu 
t.tutóbuszoktól kezdve, az analitikai mérlegt~ ~mi~de~~t 
megtaláltunk n~ ugyanugy elhozták t:ívolbai_a~ho ke.sz~
lékeih:et, szövőgépeiket is,. Egy tizreszes fdmfelvevo· 
gépnek valósággal a ésodájára jártak a vás~~~ 1.á!tlog~:
fók És mindezek n:eUett ott volt a csokolade IS gyo. 
nyörüen csomagolt dobozoldmn, 

A rumán paliilonból szakmai vonatlkozásban ki kell 
emelnünk a könnyii és nehéz veg;ripad OOrmékeh:et (és a 
gyógJnövény, 2ke( (A vendégkÖnJ vben meleg üdvö~letet 
kütdtfutk a román gyóg,}szerészeknek..) De ugya~d~etl. 
gazdag an~agot ihoztak el .hozzán}{ többi .szomszedJamk 

is" 
A magyar kiállitásiól beve,zetőnkben már megem.

lél{eztünk Bennünket szakmai téren a Könnyü Vegyi~ 
ipat•i Igazgatóság alá -tartozó v.ál]alatok vásári szerep_ 
lése érde·kelt, 'Igy a ~HINOIN, ~mely- a legelső élűrem 

diilet nyerte ,el. A grafikori jelzi, hogy' a gyár a 'világ 
papaverin szükségletének felé.t ;állitj~ elő. Az ,ALCA
LOIDA _ I{ABA y János jóli!sm~rt fényképel'el, az 
EGGER-. PHYLAXIA., RICHTER-, \WANDER-gyá
rak, a- RICO-REX-TöRöK-gyár, mind a maguli jelleg
zletes készitményeiveJ, 

A Nehéz Vegyipari lga,zgatóság a gyártmányok 
mellé termelési grafikonokat is .~}helyezett és ezek tá
jéÍmztatnak a következőkról: 

A ;nYersanyag behozatal terén eddig kizárólag a 
tőkés szelnpontok voltak ir ányadók, amelyeli nem~ vol.
tak Itekintettel a hazai ipar által előállifoft adválo 1111-

fiŐSégü m:·erlsanyagokra és késvgyár-tmányolua. 
, Az l~arigazgatóság termelési !osztálya 1Clőrehaladt! 

kutafásokat folytat, amelynek célja, hogy a nmgyar 
v€gyipar termtelé,sét teljessé teg1·e lés lehetőséget adjon 

. eddig sulyos devizáér-t külföld!·ó1 behozott nJersan~agok 
haza-i gyártáSára 

Ism él 

ugyancsak komoly ml.in~ ~o!_yik .az egyes . gyárt_ 
mán:vok tipizálása terén ij_s .. -1\íegszuntett az lpangazga-

t • ; a•t a r·endellenességet, hogy ugyanazon cikkbi}l 
osag - - f "t f • • t 1 n 1 ·n0··se·g legyen és ia haromez~r a1 a estek_ szam a a m. -. _ , . 

áiu helvett 120 jóminőségü tipus festek fog a Piacra 

k .··t • ~ -mn~ly -által a termel-ési költségek nagy mérték eru m, .. bb 
1 ben csökkennek és a gyártás is észszeru esz 

A tipizálás növényvédelmi sz-erek gyártásánál is 
megindult 

(sz.) 

Uj gyógyszertárak 
_ NEZV ÁL FERENC FELSZó,LALÁSA -

N e z v á l Férenc, törv.. hat biz. tag, p, III. ke-, 

rület eió1járójának megnyilatlíOZ~sát érde~~~~z~ _ta·rt_ 
juk szaklapunk nyilvánossága elott is megorokit .. .m: 

Tisztelt KözgJülés! 
A polgármester ur előterjesztés~t förömnlel elfoga_ 

• "l · yógyszertára,knak három dom, mett UJ szeme YJOgu g , . • 
k .. I " kerületben valÓ felállitásat ]avasol]a 
u s.;.,ál'ospolitikánk Csak ugy szolgálha~j~ ig,azán né
.. k t""bb • e'nek iér'dekeit ha .az egyem erdel{ekre. pun oseg · ~ . ,. fl' 

, k t kintettet Idáig ugyams egy-em be- o ya-
nem ,agyun e · 1 tös' ·· 

k k dál•·ozták meg sokszor igen nag:ne en egu, 
so a a ·' · · Ittatását 'Ital' nos é,rdekü r·endelk{'lziések érvenyre ]U. . . " •• 

n : három külső kerület jogos kiván\ságána!{ tesz~·nk 
l'r.get amikor a szakszervezet és a tiszti \foon:os ]8-

e '. zu·· ... ,~,··,nk egy olyan állapotot, amely-''aslatara megs u'""lr • 

ben betegség esetén báronl ,és fél kilóméter uta~ kel-
~ . e szerzésér" Ellenaliha-lett megrt.enni a gyogyszer m g . '" 

tunk· e il:r.en jQgos kivánságna•k? Azt hiszem, ?-o~y ~er; 
Nem állliatunk eUen, ha a dolgozók jogos lnvans~ga 
állítjulr sz·embe néhány egyén é.rdekeivel ~ eg:enek 

bb tben a meglévő gJ:Ógyszel'ltárak !tulaJdono-e en az f.se . 'd · 1 • 
sa· ~zt hiszem hogy nem antiszociális mo on lll e~-

J,. ~ - ' . d" k h I " a nep Ire dünk al{kor, amikor azt mon ,JU • ogy e 80 

' k t, k·'vetkez általános többségénel{ érdJeke és csa azu an o . ~ 
h etil{ az egyén é,r d eke,. 

Az elöterjesztést helJ·esnek és jónak találom és 
D 'k p · lJ' a vatamint a ma~ pártom, a Magyar olgozo ar ·, 

gam nevében elfogadom., (Taps .. ) 

Előfizetk-si díj: 
1 hóra 
Negyedévre 

15.- forint 
4!5- formt 

Falusi törpe gyógyszmt-áraknak: . 
1 hóra 10.- formt 
3 hóra 

Szaks-zervezeti tagoknailc: 
l hóra 
8 hóra 

25.- fodnt 

7-· forint 
20,-for!Illl: 

GyógyS71ertáli segédmunkásoknak és 
egyetemi hallgató'lrnak negyedévre 10,.- :fotin\t 
Posta'takarékpénztá!i cseikkszámla szám: 14&! 

Dermosalvan 
cnlciumthiosulfat-injekci6 
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Éljen a demokratikus népek békefrontjal .... 
Az atom modern szemiéiele 

(Közlemény a Magyar· Pázmány Péter' Tudományegyetem Gyógyszer·éSzeti Intézebéből. 
Igazgató.t Dr', Mozsonyi Sándor' egyet. ny. r':. itanár) 

lrta: DR .. TURI PÁL okl. gyógyuerész, egyetemi tanórsegéd 

A legujá bb időkb-en az ember-íség egyik köz
ponti probl<YiYI!áiává rvált az atomenegia kér
dése ,Az eddig szig01"'1li:Ln tudományos témakör 
a. szaksajtóból a napi"úxpokba vándorolt és igy 
egyre sze1esebb ~ömegeket foglalkoztat. 

Az orvos és a gyógyszerész érdeklődl}se az 
ato'rn szerkezetoe és ezzel összefü.qgésben a r·á
dió-aktivitás kérdései iránt ltem ujkeletü. A ni
diurn tharium és más r'ádióaktiv anyagok al
kalm~zását, különi5sen rosszindulatu daganatok 
the1"ripiájánál, rruír régebben V>evezették.. J?iá.dí
um-emanáció tartalmu .terrnészetes ásványvize
ink kiváló gyógyhatá.sa ugyancsak rnó..r- régóta 
imneretes .. - Uiabban közönség,es elemek (szén, 
foszfor, 'jód, kálium stb.) r·ádióaktiv izotópjai 
a}"úxnak a kl'tatás köz-éppontidban és a betegsé

. gek 'okainak felderitésében, valamint a szerve-
zetben lejátszódó életfolyamatok mechanizmu
sának feltárásában, egyesek pedig gyógyászati 
alkalmazásbrm is igen értékeseknek bizonyul
tak Mirulezekre való' tekintettel hasznosnak 
látszik 'áttekinteni az atommal kapcso"úxtos is
mer etek Jeilődését és rnai állását 

Az atomnak az ókorból sz<kmazó ,.osztha
tatlan" elme1etébe már a középkor- alkimistái 
rést akik mirulen tárgyi alap nélkül ar

jutottak, hogy az atom meg
és egyik elem a másik/cá átalakit ható 

Természetesen az akkor rerulelkezésr e 'állott is
meutekkel és eszközökkel ez a korai .,atom_ 
rombolás" nem silcerült és igy az alkimisták 
álma, a higanynak arannyá való' áta!'akitáoo, 
nem válhatott l!alóra. 

A XIX.. s:r,ázad elején ProUBt szintén tisz
elméletileg felállitotta "őselem" hipotézisét. 

'mely szerint minden elem őse a hidrogén Fel
tevését arm alapozta, hogy a legtöbb cdomsuly 

BA EDER 
m á r ka cik ke i k ö iz: ke d y e Itek! 

CAOLA OVENAU 
EXOTIC BELLART 

VELMETINA . ; 

BAEDER BABAAPOLArS 
A leg'<önnyebbm eladható, mindenütt 

keresett kénitmények ! 

közelitőZeg a hidrogén atomsulyá?ULk egész szlá
mu 'többszöröse. Proust hipotézise később oogy_ 
jábo"l igazolódott Becquerel, a Curie házaspár, 
maid Ruther ford, Bohr lés más tudósok kutafá_ 
sai nyorruín ismertté válik az atom szerlcezete 
és kiderül, hogy az egyes elemek tulajdonkép
pen csak atommagjaik töltéseinek, neutronjaik
nak és az atommag· körül keringő elektronok
nak a számában különböznek egymásto"l Ezek
Mk a kutatósoknak nyom..án az alá7Jbi kép aoo
kul ki:· 

1 .. Az atom elektronokból és atommagból 
(nucleus) áll. 

2. Az atommagot pozdív elektromos tölté-· 
sü protonok (hidrogénatommagok) és töltés
nélküli. de a protonokkal egyenlő sulyu neutro. 
nok alkotják 

3 .. A.z elektronok negativ töltésÜ!ek és szá
muk egyenlő a protonok szárnó..val.. :rlymódon 
az atom kifelé elektromosam semleges 

4 Az elektron tömege és töltése rendkíVii.l 
'kicsi, minthogy ez az elektrmnosság elemi 
levanturna (az a le.rjkúiebb töltés, 'rnelynek ~giész 
számu többszörösét mérték bármilyen kis elek
tromosság mérésénél), iA'z elektmn tömege a 
legujab:b rnérések szerint 9,110-'8 g, vagyis 
olyan kicsi, hogy az atomrnaghoz 'képest elha
nyagolható. 

Az atom lbelseiéb•en történ/i elelctr·onmozgás 
a bolyqók moz(jásá.hoz hasonló A negativ töl
tésü elektron ok elliptikus pálrJálcon ·mozognalc, 
melyeknelc egyile gyuj"tópontiában az atornmaq 
helyezkedik el .. A belső elektronhéjon legfel.iébb 
2, a többieken legfeliebb 8 az elekb·onok 8zámn. 

A wotonok szánw. egyezik az elektronok 
számáva,l ( eqyszenrnirul az "illető e1emnek a 
rendszán,ával), továbbá a protonok (P) és 

FUNGIN 
PENICILLIN tartalm u magyarkészitmény. 
Penicillin érzékeny baktériumok okozta 

gennyedések helyi kezelésére 
Z' 

Forgalomba kerfil : 3 x 5, 5 x 10, 
10x5 és 1 x sokcm-es avegakben 

P~YI a x i a I lé rum term e J ő RI. 

! 

'i 
'' '' l 



372 

Manllawersennvel előre a ·daltozék iálileért ! 
-------~-------------~----------------neutronole (N) számának összege közelitőZeg uz 
atomsu]lyul egyenlő .. * 

Szükségtelen itt kitérni azokreL az egyszeru 
'rnCLgyarázatoka, melyek az ato·rn szerkezetének 
ilyen megismerése utcín a kémiai \affinitás kér-
dését, az elmnek egyesülésének és bomlásáma/c 
mechanizmus-cít vi"úiqoswbbá tették Fontos azon. 
ban 1ámutatni a r~dióaktiv jelenséq·ek felisrne_ 
résén·ek jelentőségére az atornkutatá.sban. A ;ú
dióaktiv anyagok a, fJ és y sugarakat bocsata. 
nak ki •magukból, minden kiilső behatás nélkül 
(egyik vagy másik fajht sugárzás hiányozheti 
is.) A.z a részecskék heliurnatornmago,k \2P+ 
2N) a fJ részeeskélc elektronok, a Y sugarzas pe
:lig megfPlel a Röntgen-sugarakna,k Mrntho,qy 
e. ~uaárzások soáin rnaga. a.z atom tö1neqe a/a
kul ;Jt részben energiává, a r·ádióaktiv i•elensé
gek szemléltetően igazolják Einsteinne/c ll; sve
cüílis ·relativitcís tanában lefektetett ehneletet, 
rnely szeTint az e ner ,qia arányos a törneggel, a 
iénysebessé.cr néoyzel'e szerint. •Ez laz egyenlet
rnegmag~arázza! a.zt, hort1i iaen ?sekély_ töcn;:e?
csökkenéf> óri6.si ener gta_h:ebetkezessel 1ar, lev~n 
o szorzMérwező a Ninr~.sebes.ség nér/Yzete. Em
steinnelc •ehhez a felfedezésP-hez járult csakha
mar az a felismerés .. hon·1J b1~zonyo,s- ·?nó~.sz~rek
kel mestersé,qes rádióalétivitást leh.et e_lernr, t~
r>ábbá erJYes elerneket át 7dret alakrtam, ,es 
ezeknél 'd vcíltozá.sokrv[7 k~~s tömer;vesztes~a, 
azaz' rwq11 •energia.-feTszabaduló.s mu.tatkouk 
Ezek a felfedezések vetették meg az atomk,uta
tás későbbi sikereinek cüapját. 

Rutlberfórdnalc már 1919-ben sikerült ré
szecskélckel bombázott nitro,qénből e.ay ,,ui" 
elemet előállitani a. 17 atornsulyu oxigén-izo
tópot A 17 atornsulyu oxigén lcérniai lés fi~ilt;ai 
tulajdonságaiba-n hasonló " közönséges oJ:r~en
hez és a periódusos tend.sz,erben laz utóbbwal 
egy helyr e soroliuk: ezsr·t nevezzük iz?t,?vnal~ 
Törneqsvektr ogr á fiai modsz.er ekkel lces.obb •kt
:mutaÚák, 'hogy a közönséges eZernek nagyrésze 
bizonyos százalékban állandóan tartalmaz egy 

*Ui abb vizsgáJa\~JŰk (Andt>rson, 19J312.) mWs elemi 

1 észecskéik J:ét,eZ'éRét is igaz:o1iták I~gy a koz:mi1~us suga-
1nkban sikm üli~ klmu'tatni poz i t J on--részPeskékE-t (töme
gük tegyen} Ö, töltélsük ellenkez:ő az elektronnal) tová!bbá 
P·cztiv vagy negativ töl:tésü mezon, me1ynek iö~cge az 
elektron többsz·áznorosa és mely Ia~ioak~iv elemhez 

hrusonlóan spontán bomlik 

vagy több izotó1Jot, általában igen kis rnennyi
sége'kben Ezek gyakran fontosak biológiai 
szem.pontból, igy leülönösen a nehéz hidrogén 
ZH = D = deutMium), a. 'H (ez az izotóp rá
d,óakti·v), továbbá a luiliumnak 40 atomsulyu 
izotopia. Utóbbina/c ccz a különlegessége, h6gy 
bomlásánál \Ca is keletkezik, viszont a kált.., 
um és lcaleiurn biológiai antagonizrnust mutat. 
nak. A krilium rádióaktiv izotópia ser loentii ha.- . 
tást gyalcor ol a tulélő sziv rnüködésér e és ezt· 
·""' a nátrium, sern a. lfoszfor rádióaktiv módo-
sulatával r:mn _siketült _helyette,si~eni. ·' . 

E r övtd tsm<ertetes ker e.tetn ktvul eSLk a 
rádióa.ktivitó~ mérési rnódszereinek, tr felezési 
idő rne,qcíllapitásí módozatainak lei11císa A hazai 
és leülföldi !,sajtóban számos könyv és folyóir·at 
ismerteti részletesen a. szokcísos rnódszerelcet. A 
mestetséges rádióaktivitás előúJézéssér.e az a 
szeleen kivül protonokat, · 'YI!eutronokat, deutro
rrolcat és y sugmakat is alkalmaznak Ezeknelc. 
a kellő energiát vagy a jól !ismert ciklotronnal, 
vagy ujabban a lassu neutronokkal bo·mbázott 
utániumból származó energia ifelha.szná.lásával .. 
adiálc Utóbbi módsze·r aránylag nern tul nagy 
költséggel jelentős mennyiségii rádióaktiv anya, 
go t bocsáthat a lcór házak, e_qyeten~ek és orvosi 
kutató intézetele rendelkezésére Igy a félelme-· 
tes 235[Jránium nemcsak a rornbolcís eszköze, 
rneqfelelően alkalmazva, hatalmas fegyver-ré 
válik a gyógyitó tudomány szolgálatcíban. 

Tichler János 
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Éljen l! Szovjetuni6, a béke és a szabadság bástyája J 

""'""'=·-·--·----
A gycigyszertári testápoici készitmények 

lrta : Dr. Nérnedv Imre egyetemi magántanár 
(Folytatái<) 

• 
·~a ~ hiv~tai?s készitményünket megvizsgáljuk, ug:" 

meialla.pitha~Juk azt, hog~y az alkalmazott steadnsa:~. 
egJ_ armad resze a felhasznált kaliumcarbonat ha.tásá 
kalium stealináttá aJa! 1 't • , . ra m a .. IDig haromnegyed !1·-észe 

Az allmtór ész 
megnevezése 

Stearin 
Cetace um 
Cetylalcohol 
BU.t.rrum cacao 
Adeps Ianae anhydr. 
V as elinum al b 
Kalium car bon ic 
Triaethanolam:in ,, 
Viz 
Glycerin 

Ph. H. IV 
előira ta 

125 
35 

10 

830 
200 

IllÓolaj Oleum G2ranii 
gtt x 

Hh'atalos steadnkrémünk hetres előállitás mellett 
liiiünő minőségü bőrápoló krém; h-elytelen előállitás 
fol}.~án .tei~észetesen előadódhatnak hibák, ezért fontos 
a lrov·et.n.ezokte ügyelni: ,, 

' . ' 
n.íu1t változatlan stea.tin lan J"elen a VIZ' es l· e • k" b , , . _,g JC rmes 
ozeg e~I; _ve~o'k~Iiold an,}'agként cetaceum SZJerepel" 

Alahbr tablazathan közlöm néhány ha . , k-.. 1 
f "ld" .· .. za1 es u _ 
o . 1 steaun-krém asszetételét 

r. 
100 

15 
25 

90 
8 

860 
140 

l%o 

Külföldi 
II 

200 

10 

,10 
760 
150 

2%o 

előír a tok 
Ill IY 

150 
30 

5 
5 

12 

800 
250 

2o/co 

135 
30 

20 
ll 

840 
250 

egJ enietesebb simá hb l;.észitményt nyerünk, amel:, azon .. 
ban a le\egőn könnyen ~negJág,J'l.d,. ezért elkészi.t·é~ után 
azonnal tölt~ük azt he jól ~~ -)Jó dobozokba vagy tubu·

t
, A _Jrészitésre - itelri!ntettel az, __ a:Ítyag habz.:i.sára _ A 
agas es zománc~s edényt alkalmazzunk s ezt gőzfüidő- . . steadn krémek iUetbositására csal{ olyan illóofa_ 

soliba. 

Ie helJ-ez.ve (iHl."'i:t' bele kll!liu~n carbonat és l-iz megszürt Jok_ alkalmasaJ{, a~nuelyek Inganyag hatására vegJi IváL 
It~gold~to,t s <'.r ~:b soo _za melegitsük. Külön oldjuk fel tozast nem szenvednek. G.}'Ógyszerkönyvünk által előirt 

lh~sonloke~pen a stearint és cet)aceumot s ha az oldat ge~.anium olaj - sajnos - e tekint-etben nem megfe_ 
tofoJra 80 -ra emelliedett, 8·pránként ad' k ( .. , lefo: l~galább is akkor nem, ha hosszabb ideig óhajtjuk 
utá~) állandó keverés mellet~ a Iugoldatho~u ű y.:;j~:e~ a l~eszitményt tár"Oini.. Célszel Ü helyette kizárólag krém-
az allandó 1 • " g un illa.toaksitó illóola.i-kompozidót alkalmazni·, mel)•et 1'!!o' "ia·1· {everes1e, amel.}' a helyes szappanosodáshoz .,. 
1ezet mert "-e'sntme'Jl) "nk · - , gyar er!'e a célra, aJ'ánlanak. 

' IK -, 'U sunasagat és csomómicnJtess · -
gét főleg ezáltal ~r hetjük el Ha a keverők h b , :- ZSIRO'S I{RÉMEK (Cold krémel{) 
~egszünt, azaz a szappa-nosodás befejeződötta :::.:l::~r A bőiápoló r<itémek Jegrégibb s ma is ~yakran aL 
test beszüutetjük és egyenlet:·es lassu J{e\'el'é~sel hütjüi~ kaln::az~tt ~Ol'mája. Mint \elnevezésük mutatja, alap_ 
Ie a kevm·élmt Végül adjul{ hozzá a glJ-cet'int és mat- anyagatk fo1eg zsiradékanya'gok -· higlyceridek és 
anyagot, v~aszf~lék -. amelyek mellet,t több-kevesebb viz is ta~ 

Sok esethen megtörténik - fó1eg ha G , . ~alhato. A viz a kikevert anyag lu·émszerüségé,t adj:-
l<o"JIY -l"" ' · · ' a yog;}szel'- es hogy e állando' is" le 1 v e otraSai szermt a megömiesztefit· . . d'k , z gyen .. emu gens anyagként vizben 
h d . . zsHa e anyag_ fel ld tt k , b 

oz a a!ol]uk a lu~oldatot -, hogy kikev-ert kré:mtünk_ k o ?l h -eves Olaxot is adnak h leg;több esetb::n a 
h:n. aprobb JZ6mcsek képződnek Ezt ismételt felmei . -ev~re { ez.. Magas vizfeh:MÖ képességü anya 
gttéssel és kih ··1- · • e_ ke.ves cetJ'la.Icohol 1--- meglepő módon fokozza. ~" . u ~SJg tarto kavarással eltűntethetjük k - .. , _. • .. ...L tg 

UJabban szappanositó anragként , - rem.tSzel'useget es elosegíti a zsil'adékanyf.l.g kedvez" 
tria th "' · a g:mnpal' feJszivódását. 

0 

. 
e A anoiamint alkahnaz• a krém ké 't, · 1 . 

fe t .1 • tt . • , szt ese ezze IS a Alább" tá hl, a tb h 

-

n J.e_tr. ·31 azonos módon tÖiténik.. Ilyen módu sokkal l . . az . an né ány zsiros krém előhását 
találja az ohasó .. 

· .. _:_, ', .M.'_ 1HI L i N DE·R;,:;:-:G;:Y::~U:::-L -=A--=-==--------; 
·-·_ gyógyszertári és laboratóriumi 

VII, llll!lgJ'at&"!fl Szabó-utca 31. 
Telefon: 222· 733, 

felszerelési cikkeket szállit 
Compra tablettasaitológép '-'es le
párlókészülékek gyártás alatt .. 
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A 

ZSIROS KRÉME!t (Cold-krémek) öSSZETÉTELE 
ij:a.zai és külföldi elöiiatok, 

Ph, H. IV Ph, Helvét V 

Az alkotörész 
megnevezsée 

Ungu emolli- - Ungu .. refriite· 
ens előirata rans elöirata 

Külföldi 
L Il 

előiratok 

Ill IV, 

Adeps Ianae anhydr 
Cera alba 
Cetace um 
cetylalcohol 
Natr .. boracic .. 
Oleum Amygdalar·. 
Oleum Olivarum 
V aselin aJb, 
Vasetin cholesteri:n.at 

Stearin 

375 
50 

5 

2 

4 
43 

150 200 
50 20 
55 
1.5 
600 

40 

2.0 
2 

700 

45 
5 

180 60 

2 
560 

10 
5 
5 

90 
• 40 

2 
650 

42 

Viz 75 
(Aqua Rosae 

46 30 25 30 40 

Ol geranll 
gtt, v. 

Ol. Rosoo 
gtt, II 2%o 3%o 3%o 

A zshos ,luémeb: előállitása k~tfé-le módon tö:rt.én-

1 ,t A l " -· a krémkészités Ieggy<akoribb formája -t ..... zeso .. , 
, . k'' " It "radék - v1asz ·-· es amely szerint a kremet epezo SI ' " .. " ösz 

.ffinfélesé.geket ép Ilománeedényben gozfurdon. . 
i) ai a o , •• , után a v1zben 
szeolvasztjuk lib.. 70-80 _on, es szu~ . t 1" 
feloldott borax oldatot (esetleg csak vizet). ~.mely; e.?.~· 

"l szintén 70-SOo···ra lf·elmelegitet:f:ek, allando eros 
::ve!és közben adják a meleg zsiradékan~agh~z A Iu
gos l{émhatásu borax vizes oldata a zsuadek sza-?;d 
zsirsavjaival azonnal szappant I{épez, am~ly e~ulgea.]a 
a,z alkalmazott zsüadékanyagot .. Ha .csupan vu" van l.e-

cet l l hol esetleg cholesterines vaselin biZ-len? ugy Y a co • 
tositja a viz felvételét, .. , 

A . odik eljárás abban áll, hogy a megamieszitett 
mas " "lk""] l h""lni zsiradék-anyagut szürés után h:everes ne u e ~. 

h . k "s a megszilárdult anyago t pisztilussal feldor
agy]U e · · ld t"t 

zsöljük s ehheZ\ utólag keverjük a bor~-X viZes o a a ' 
. et E utóbbi eljárással kremanyagunkba a vagy a nz , z , 

dörzsölés folYtán tekintélyes mennyisegü l~ve~ő is 
s ezáltal ilyen módon meglepő szép készltmenyt 

r ünk~!\ krémek illa:t.ositása m~ndig lebütés' ~s okikeverés 

után történhet, illa.tositásra 1-3%{1 illoolaJat 

maz\a 
LANO'LIN <KRÉMEK 

A zsiros krémek egy lrülön .csopm:tját ké~ezik 
a l{észitmények, amelyeknek zsiradé,lmnyaga foleg 
j uzsirból álL A gy a p j u z~ ir m~agas; 

nál fogva telsőrendü bőrt.ápláló krémaHn~y~:a~g~,·ék:~~::::~ 
erős tapad.Ókoépességénél fogva m?.s ~ , , 
felhasználása nélkül, amelyek eme t.ul~]donsagat 
kentik, (nem alkahn~h<ttó, A lanoiinlu·emek, ma-gas 
feh'evő-ké.pességük .áHal is Irlváhta:k; haszn~latuk 
kenybőrü egyéneknél \is a legjobb er~m,ermye,: . , 

hat' A krémek .allmtórészeinek konnJehb attekm..._i 
~a.z • o tt k" I:tm. néhány lanolin krém űsszetételé,t.~ tése vege ·. - oz v _ 

l 
ÜLF ."LDI ELőiRATOK LANOLIN KRÉMEK öSSZETÉT,ELE; HAZAI ÉS K o 

Adeps lanae anhydf'. 

But;Jnnú cacao 
Cera alba 
Cetace um 
Oleum 4miYgdalar 
Oleum Olivarum 
St~rin 
N atr, boracicum 
Paraffin .. liquid 
1Y,aselin albwn 

Viz 

llló-olai 

Pb lieJvet. V. 
Ungu. refrige" 

:rans előkata 
50 

40 

430 
Aqua Rosae 

460 
Oleum Rosae 

gtt XX 

GLYCERINKRÉMEK ÉS ZSIROK 

Gyakran alkalm~zott bőrápoló szerek, amelyek 
l · · .; 1 •hen nválkatartalmu anya-al'l;panyaga g ycenn, l.lil'?~ J v _ 

Hazai előirart;ok·-..._, Külföldi előira:tok 

40 

70 
so 

600 

10 

250 

1% 

100 
150 
150 

7 
500 

150 

1% 

50 
50 

150 

50 

100 
50 
10 

200 

300 

2% 

100 

20 

100 

100 

1% 

gok 'h agacantha, gelat.in, agar· .. agar - va.nnak 
osztva Az emlitett nyálkás anyagok a glycerin 
meknek lwcsonyás állományt adnak. Gya~an 
maznak ~kben a készitmé,nyekben duzzasztoszer 

nánt viz~el elcsirizesite'tt keményitőt, amely kenőcsállo~ 
máUJ' u vá t-eszi a készitményt, 

Amennyiben a glyceiÍn krém:elr éls zselék glycerin_ 
tartalma 50%nál hevesebb. ugy konzetválásról 'lreU 

Az aillwtórész A Ph H IV A Ph. Heh et, 
m~gnevezése-: 

Gl;rcerin 
Tragacantha putv. 
Ami)" ium 
Me! 
Ge !It;! in 
90% szesz 
Agar-agar· 
Viz 
llló olaj 

elői'eaJta 

98 
8 

10 

GYERMEKKENöCSöK 

e1őir1arta 

90 

10 

15 

375 

gondoskodnunk; err·e a célra 1·-2% bórsav, vagy ,1%o 
Nipagin a legmegfeleiőbh, 

Glycerin kr·émék és zse.Iék előiratát l"zenuéllt<>ti az 
alábbi táblázat: 

Hazai előirat-o-k 

j" u liT. 
800 600 

500 100 
60 

1000 
1%o 

25, 

275 
2%o 

1000 

100 

200 
1%o 

Külföldi e1Őh13.tok 

J, ll III .. 
25 350 350 

3 

70 
l%o 

25 

50 
2%o 

20 
750 
l%o 

solutum . - fontosak Vitamintartalmánál fogva az 
Külön figyelmet érd·emelnek azok a készitmények utóbbi időkben gyakran alkalmaznak 5-10% csuka.. 

all"':elyek gyermekek bőrének t'iípolására yarmali: rendel- májOlajat ls, amelyeknek gyógyhatása kitünő; háti'á-
ve. EzeJmek a kenőcsöknek alkotórészei 1esak olJ'an ny;a azonban az, hogy az· ilyen kenöcsök a gye!m~k fe
gyógyanyagok lehetnek amelyek a gyérmek é,rzélreny hé!·nemüjébe ivódva nehezen kimosható foltokat bk~z-
bőrére a Iegcs~kétrebb izgató hatást sem fejtik ki; nak 
ezér t fóleg a rtsiradékanyagok felhasználásánál a leg_ 
gondosabban lügyelj,ünk .a:ook tiszta'Ságára. Az avaso_ 
dástól teljesen mentes zsiralapanyagok b'llellett az eny_ 
he antiseptikus hatást kifejtő s1..erek .....::.... bisml(thum 

Kivánatos vOlna, hogy a megjelellés előtt álló 
V. kiadáSu Gyógyszerkönyvünk ·egy egységes gyermek
J\!enőcs hivatalos felvételét is lehetövé. tenné .. 

subgallicum, bórsav, aluminium aceticum tartaricum ad: 
Alábbi táblázat !néhány haza.i as külföldi előiratot 

Az alkotórész Az Egyetemi Némedy Külföldi elÖha:tok 
H 111 megnevez~se: Gyen~neklklinü;;:a előir:ata l IV.. 

Bismuthum subgaUic, 
Acid.. bodcum 
Alumin. acet /tart. 1sol. 
Adeps, Ianae !Ulltyck. 
Oleum Sesami 
Oleuru Jecoris Morrhuae 
Vaselin.. album 
Ungu.. Emolliens 
Zincum <lXydatum 

BőROLAJOK 

előirata 

10 

440 
50 

Rendeltetésük az, hogy egyrészt a bőr tulságos 
kiszáradását gátolják, mitsrés.'ll~ vé,dettséget nyUjtsanak 
a bőrnek a sz!éL tulerős napfény ártalmaival ·szemben 
Ezért főleg nyáron - napfürdőzés esetén - nyernek 
alkatr::ll'azást; azok részére pedig, aki:lmek bőre a nap 
suga-raival szemben tulságdsan érzékeny, igen jó szol-· 
gálatot tesznek azok .a bőrolajok, amelyekben a nap .. 
suga-rak ultraibolya sugarait- elnyelő - visszatartó :..._ 
szer·ek vannak feloldva s igy a bő!· Ieé,gését meggátoL 
iák, 

A bőrolajok készité'sénél IÍontos,, 

Az alkotóné/sz 
metgnevezése 

Paraffin. Iiquid 
Butyrun11 cac8o 
Oleum Olivar.urn 
Oleunt Hellanthi 
Adeps .. Ianae anhydr. 
Cetaceum 
Cholesterin 
Natr .. horacic.. 

l 
70 

3 
20 

3 

hogy az alkalma

Hiarza,[ ellőiratok 

n m 
50 75 

25 25 
20 2 
5 

l 

3 
10 
36 
10 

40 

2 

l 

10 
30 

57 

l 
4 

20 
20 
5 

50 

3 
10 
20 
20 
10 
37 

2 

lS 
30 

,10 
40 

zott zsirosola.iolr lehetőleg nem száradók 1-egJ·enek és 
kevés bőrtápláló 'anyagot - cholesterin, gyapjuzsir -
t.artalmazzanak Ha a készitményben pataffin olajat is 
alkalma.zunk, ugy az csak a legtisa..t\ább,' a Gyógyszer_ 
könyv elő ir ásainak megfelelő lehet. 

Diabban igen elterjedt e készitmén;relmé:l kevés 
borax allralmazása, amelye~ vizben feloldva adunk 3.z 
olajokhoz, amely ugy a zsíros ola.jolmt, ,núnt a p'ítfaf_. 
fin o-lajat is gyapjuzsir~ choiesterin, via'sz, vag.:r ceta~ 
ceum jelenlétében ~mulsiósze.rüvé teszi 

Alábbi tábláza t néhány bőrolaj összetételét szem_ 
!éltet;: 

IV.. 
70 

51 

20 
10 
2 

I 
50 

25 

5 
2 

20 

Kü]földi 
]l 

70 

20 

5 
150 
'15 

előiratok 

UI 
65 

5 
10 

20 

W. 
70 

20 

5 
2 

15 

Némedy 
előirata 

64 
64 

8 

5 
2 

18 
3 



Ha a fenti bőro-lajokban napfénsvédö tszereket 
óhajtunk alkalmazni, ug;r az 1alábbi (sz-erek közül ,a1a

melyiket keverjük a liészitn~én;rhez: 
Chiniw- bisulfat (1-2% melUlyiségben) 
Chinin oleat. (3--4% mennyiségben) 
Xsculin (1-2% mmmyiségben) 
Chinoso-l ( 2 o/o mennyisé,gben) 

HINTőPOROK 
Céljuk, hogy elsősorban a bőr védelmét sioigálják 

(általános használatra szánt hintőporoli) A liülönleges 
célr~- ;szánt hintőporokat az izzadás meggátlásál"a allml-

.Az Mkot.ór6sz Hint-őpo-xok gyexmelmkneik~ 

megnevez,ése A Ph H IV l 

előiJ:,~: ta I Il Ill IV. 

Bismuth subgallic 10 l l 

Magnes" car bo nic 90 Hl 

Talcum venet 900 65 so 90 98 

Acid boricum l 2 l 2 

Aml-' l um tri t, 34 

Zincum o-xydat.. 2 

Adeps tana~ anhydr. l 

Cetylalcohol l 

Acid .. tannic. 
Acid salicylic. 

mazzák Előbbieknek alapanyagaik a talcmn~J lte-ményi_ 
tőpor, amelyhez soli esetbell kevéS zsirositóanyagot ls 
kev-ernek; utóbbiakhoz antiseptikus hatá"Su anyagokat_ 
- bórsavat, salicjlsav~t stb. - is tesznek az izzad.ás-
meggátlására. Igen kelleme-s, hüsitő hatásu hintőporok ·, 
azok, amell-:ekben csekély mennyiségü mentho-lt ,alkat .. 

ma znak 
A hintőpol ok ell<észi11ésé.nél nagy suly helyez-endő · 

a gondos elkeverésre és. finouJJ (VI) szitálá~r a.. A ké
szitmények \Összetételét az al~bbi táblázat mmtatja: 

HillltŐpotok felnőttekn!E(k 

Általános h.aSzUiá.latra Izzadás ellen 

l II III I II UI 
l 2 

5 4 .10 
30 40 100 50 84 77 

2 5 10 5 

45 
* 

22 15 40 10 10 

2 3 

2 l 

5 3 

5 
Chlorogenium 
Menrchol o 05 0.10 0.10 

Különösen nagy gondot igényel a csecsemó'k és 
gyermekek részér·e szo-lg.áló ihintőporok ,összeálli!tása 
és ell{é-szitése .. A csecsemők és g) ermekek rendkivül ér_ 
zékeny bőre csalds az ol)-an hintőpor aillyagok felhasz
nálását eng~dí meg, am~}Jek teljesen ártahnatlano·k ·é-s 
a bőrt nem izgatjáli AlapanJagul -leg·elterjedtebben a 
teljesen tisztitott talcum--tmr-t alkalmazzák; legjobb er
re a célta a hófehér u .. n "Talcum1 venetum". azt a 
minőséget tartatja Gyógys:rerkönyvünk is A talcum 
mellett g)-aluan alkalmaznák 1mé.g viZllnegköltőanyag
ként k.evés - }{b, 5-10% L- magneziumcarbonátot, 
száritD hatásu zinkoxJ--dot, :vagy magnezium oxydot, to
v.ábbá antiseptikus hatást ldfejtö anyagokat, pl. bis
muthum subgallicumot, bórsavpm:t stb" 

Egyes esetekben a gyetmekhintőpÜrokhoz· :zsirositó 
anyagokat is kever-n~k. ameheket előbb organikus oL 
dószerekben - Ieginl{ább iaetherb::ri - oldva elegyite_ 
nek a már ~ll{észitett és horhogenizált hintőpor-hm:: .. 
Ilyen zsirositó anyagok 'a "izm:ent~s gyapjuzsir, ceityl
alcohol, f.ehér vazelin, amel~·ek mennyiség,e ~ hintőpor• 
hoz viszo-nyitva 0.4--15% lehet. Céljuk főleg a bőr 
zsitositása ~s a hintőpor tapadásának elömozdif.ásá, Az 
organikus oldószerben Oldott zsirositó a.nyagot; a hintő
por lris ri!szletével homo-genizáljuk és az oldószer elpá
rologtatása után keverjük el gÓndosan \3. hintőpor ~neg
rnaradt részével .. 

Különös gondot fo:rditsunk a hihtőpor egyenletes 
elkeverésére \és szitá!ására (V~). A g)--eí:mekhintőporol{ 
-eltartására }egcélszerübb a ínüanyagból, féri1:böl vagy 
kartonpapirosból készitett magas alaku tetővel elzár~ 

ható szóródoboz. 

HAJMOSó/"'O'ROK '(SHAMPOONOK) 

Célju){ a fejbőr é:;,; a ~aj ápolása és tisz1:1ántartása.; 
ennek megfelelőleg ezeli n \készitmény-ek főleg szappa_ · 
nokból, '\agy habképző s.z1e)ekből állanak 

Régebben erre a célr~ ~ugmentes natronszappanöle 
porát a}kalma-zták, főleg kólmsz olajból készitett szap~ 
panport, amely habzó 'képességével mesSZ-3 felülmrulta 
az egyéb zsiradékokból vagy olajokból előállitott szap
panporokat A habzóképesség növelés céljából boraJ4 
na.triumhydrocarbonát, dinat~iumphOSJlhátot is alkal
maztak; g)--ógyhatás céljából kénport, tisztitott káL 
rányt; a haj fén}ének megörzé,se vége:tt kamillta·vir·ág 

porát sth 

A legtöbb ~zappanpor - mdnt ismeretes - calcímn 
éS magnerium tartalmu vizben-rossz oldhalósága miatt , 
nem habzili, ezért a hajmosóporok késütésénél a hab
képződést saponin an) a go kkal igyekeztek e-lőmozdítani, 
illetve ezekk-el pMolták '6 ."zappant .. Ma ene a céJ'ra ~ 
csalJ,:nem kizárólag - zsiralkoholsulfonáto.kat (pl .. nat
l'ÍUllli laurylsulfonátot vagy natrium cetylsulfonátot) al
kalmaznak, azért, mert erek a \'együleteli u.. n. "kemény 
vjzek" .. ben is bős~gesen habzanak Alkalmazásuk ese

tén fontos tudnunk azt, hogy a zsiralkoholsulfonatok Ja 

fejbőrt és hajaJt erősen s~áritják, ezért. habjukat utóla:g 

hőséges langyos vizz·el kell Ieöbliteni és gondoskodnunk 

kell a haj éti fejbőr enyhe bezsirozásáról 

Néhány hazai és külföldi hajmosópor elOnat-át 

adom a kÖ\'€tkező táblázatban. 

Értesités: N. V. ORGINON hormonkészitmények meg 
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HAJMOSóPOROK i(SHAMPOONOK) 

Az allkotóriész megnevezése Hama.i! es kü!föidt 

Dinatriumphosphat 
Natriun11 boracicum 
Natrium hydrucarb" 
Natri~m Laurylsulfonat 
Natr-ium Cetylsulfonat 
Sapo Cocos 

L 
5 

10 
85 

n [Ill IV .. 

l 
4 
8 

12 
2 

80 

előira<,toik 

v 

25 
5 

5 
75 

Saponin 
Tex~pon (Sapotex) puJvis 
Acid .. boriciun pulvis -
Sapo medicináfu 

, Ujabban ll1.1ind gyakrabban -hoznak forgalomba fo_ 
lyelmny alaku shamponokat 1 • ame yek fó1eg _110-·20% 

tar t almaznak vizes oldatban 
l~2.:a_ borax.xal és 15-10&:0· .. - /t. glycerinnel kevet ve meg-
felflo IllatositássaL Könn:ren elkészithető pl. a kö.vet
kező folyékony shampon: ' 

Texapon putvis 
Boo:-ax 
Desztillált viz 
Glycerin 
Illatanyag qu. sat. 

HAJOLAJOK 

15 gr 
l gt 

74 gr 
. 10 gr 

Céljuli az hogy h · k t • . . , ' _ a a] na errneszetes Zsfu:'tartalmát 
. vtsszaadJ ak olyan eset-ekben a 'k - . , , ·. mi or a g,yakon szap-

valo_ IIll?sas, vagy külső behatásai{ folytán a ha' 
:tm·mi\sz,ete; 'zsirtartalma csökken A ha. l . k l J 

f l 'k . ' ·JO aJO a ap_ 
. o ye ony tnglyceridelibó1 ütemszáradó növ'nYJ' 

olaJokból) állanak. · e 

Aillrotórész megneve>"Lése: 
I 

Cholest-erin 
Le_cithin 
Oletim Oiivarum 20 
Ol eum Araehidis 35 
Ol eum Sesami 
Par'\ffin liquid 

BRILLANTIN OK 
Igen hedvei't ha"p J' ha. ' . Ja o o sz-erek, amelyeknek céljUk a 

JO a-]okkal azonos K't · . fol 'k . , ·: e csopo!t]ulr ismeretes u m a 
·.-_ ye _?r~y- éls a kristá!yos áliományu brillant" k 

!r1C.WUS l - kbó'] IllO " , , o a')o késlzülnek, a·melyben gyak 2 
szazalek . · bal • ran 

~ .•. Jegjnlrátt~· perm zsamot is oldanak , f té "kr 
h 

esessu·e 
c lorophylt allm}n_nznak 

A k · t 'l ' ns. a YüS brillantino-k .legtiSztább 'jpar-affinola.-

> k<•v••·"fe,.Ioldott cetaceombóL l\' agy stearinból állanak ~ 
lassu leliülésekor kristályosan dermed ~eg. 

tudnunk azt, hogy a legszebb kristályos állo-

2 

10 
5 

40 

8 
,5 

60 

16 20 
l 2 

70 

Ilyen olajok pl. az Oleuru !Ara hid' l" , sa · S c IS, o 1vanum ~ 
~~- ok esetben alka"Imaznak alapany.a·giH~nt a -zl~i ._._ 

olaJOk mellett par:a.ffin olajat is A paraffin l . - r~s 
zsi-ms ola· kk 

1 1 
_ · 10 a] ugyanis 

·JO a e egYJth\1,tlő a ricinusolaj ki 'tel, l 
Bőr táplá r k, · · ve e,ve . 

k 
. o anyag e!lt ch-o lest-er in t, vagy lee it h·. t . 1-

almaznali: 1 t' 0 5 rn IS a 

f 
. ~ ame ye -l% mennyiségb2n oldanak 

el az- olajban. 
Ha a hajolaj !"I · ·. , céls .. b o_eg zstros olaJokat tar·ta.lmaz, 'U-gy 
zeru enzoegyantávai konzerválni .E 'lb 'l . 

keverélihez 3--5% r· . · ce o az ol~J-
d k 

-, Inornan pontott benzoeg:van~tát 
a un es azzal '2 3 • , 't · döit mel-<> - ... ~- oran a az olajkeverék:t gőzfür-

, ..... gitJuk, \-'egul papir-oson niegszür'ük . 
modon koJtzer 'It . . . J " Az tlyen va zs u os olaJ hosszabb ,-d" ut, 
avasodik meg.. o an sem 

A halolajok festésére 1 több alkal , . · a eg esetberi chlorophyllt 
m~znak,_ amely arz. olajokban jól oldha/tő 

telét~labbi táblázatban közlönl néhány halol~j összeté_ 

Ha.zai és kiUföld .Jlőu·atok 
Ir m. w. v. 

0 .. 50 2 
l 

60 50 50 20 
48 20 

5 2 2 5 
35 48 55 

mányt cetaceum hozzáadásával ·~ "'k 1· . 
készitmé-n - a . • , · enu e , a stearmos 

l pro krlstall-·os RllománYt mU)tat Fe t' , 
chlorophrllt aik 1 . · s esre 
featék k t. a ma.znal{, vagy pa;raffinban oldódó 

e e. 

;, Ha különös suJyt helye:Zliinlr a-n a, hOgy -készif.mé 
n:m~.k nag;y ~istályokban szilárduljon meg akk , , -
g~. zfurdó'ben !felold o. tt festett és illatos"to.tt. l ot a 
!an 'b··. 1 'odatot 

g!o~ VI~z e allitva, lassau hüö;.ük le és övakod'unk 
a keszrtmeny mozgatásától J 

. Alábbi ~áblázafba~- néhány fob·ékony 
bxillantin előir-atát R-dom: · ·-.: és laistályog 

Az alkotórész megm.evezé.se: 

Balsam.. Peruvian, 
Cetaceum 

Fo!yékonyaJ<i 
r. u m. 

KTstá!yoso,k 
n. m. 

meum Ricini 
Pa-raffin. liquid, 
96 %oS szesz 
Stearin 
Tinetura B-enzoes .. 

2 

15 20 

83 77 

3 

(Folytatjuk) 

3 

20 
75 

75 

20 

25 

75 

l 
10 

80 

10 

l 
l 

l 
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Er6s. demokratikus néDhadséreget! 

HIREK 

Üzemi-bizalmi rendszer 
Még mindig ~ok az illetéktelen fehér kö

peny a gyógyszertéLrakban Még mmd!g s~Jc 
nem szakmai kéz szedi 13l a receptet a b.etegtol 
Ez az oka hogy a munkanélkü!iek szárn<it nem 
tuljuk leairasztani. A tulaJdonosok ne~n gondol: 
nak és nem lriiJnak -elő1'e. N em akar]ak el~nnnt, 
hogy rnagukat. a jövőjüket lerősitik ha rmnd!'~ 
irányban minél szer-Pezetvebben belekccpcs?lod 
nak néoi denwkráciánk ébetébe Ennek ped,g az 
előfeltétele az, hogy segitségiinkre 'legyenek a 
munkanélküliség levez·etésében .. 

A .legutóbbi vezetőségi ülésen a tegkorn~
lyabb fonniban szó'ba került ttz üzemc btzalmt
r·endszer orszá.gos kiépítése. Mert ltudnunk; loell 
Tól·a, hogy hol és. ki ilolg_ozik a gyógyszertarak 
ban .. HoT és rmilyen ármanvos eszkozokkel sem
rrlizik ki a •nrunkanélkiilieket és veszric .el a.zok 
kenyerét? 

Itt Ev.ilipesten és n környéken a nuir. meg
levő b-tzal?ni-rendszert 17•9m 7e.sz nehi:z cdsz:e'f'~ 
veznÍ··. Még az sem ütközik ,.,kruJályolcba, hoop, 
swbáluos idiilcözönlcir;t ielentéstétel.~ e. b;w endel .. 
iiik őket. Arr~ is megvan '' lehetos.eg, hogy >eo 
bizalmia/c kötelezően '"'" qha.Una_ssálc a ~zalcszer: 
z~ezét?; szmninárinmokat Vtdeken rna"' kzsse 
riehevebb lesz az átszervezés, átképzés ~~.el
lenőrzés. De rnár krJszül a ter·v a.z egesz hcd-ozat 
kiépitésére . . . 

És ha 'rnegt<!t emtiük a rn•eg felelŐ h:zal;n'
gri.rdát. azok ,,eqitséaével, erei.rive.l. és ht~eleve~ 
.. - ·el fogjuk; helyezm rnunkanellcuh kar taJSat n 
!fat Me? t elé1·keztünk végre arrTaJ q· _pont-~-a: 
h.oqy nem lehetünk tovább szentinw;dalrsalc; K< 
kell végrV3 mondanunlc. hogy a rJY~~yszer ta rak 
11em n , 0 1conok 'halhatatlan törnegiJ!e, hanem a 
nuóqyszertári dolgozólcé. Amit rnár cm;:v'sz~r 
leiru.nk azoké ez ct pálya. i•1k!k reggelt.ol esttg 
r obatolnak a 11w.gyar közegészségügy áldoz-ntos 
szolgálatában 

ARANYDIPLOMÁS GYóG'iSZERÉSZEK Multlwri 

8 zámunkban meghtuk -é.s hiradás~nkat az O. Gy. E 
·kiadván.} a is át-vette, hog,\ Idk kapnak aranydiplomát a 
GJ ágyszerész-hét ker.:::tében !A hir liözlése után az 
Egyeterni Karközi Bizottság ug~ döntött, hogy hason
lóan az onosokhoz, ar-anydiplomát kaphat. minden olyan 
kartárJ3unh, aki az oklevele rnegszerz-ése óta lega~ább 
50 évet t.öltött a J)áh'án Itt emlitjük meg, hog~ fiZ ezt 
elbiráló tagok közé 'té"Vedésból került ,y é b e l' . ?~
zső egyetemi m tanár neve. .. 'Iudomásunk szel'int Vreher 
kartársunh s' rumilyen centenáris bizottságban nem 

óhajt rész~·venni. 

Az aranydiplomák költségeit: az Országos Gyógy-· 
szerész EgyeSület és a Budapesti Gyógyszerész Testü~ 

let vállal~a. 

GYAKORNOKTARTASI ENGEiDÉLYEK. 
A GyógyszerésZJképz.és Kwrl<özi AlJanciió Biwtt~. 
1ság,a alláibhi 489/1947/48. Gy. K A_ B. számu 
rJir-ata: "Éite:Sitem a Gy6gyszer_é!SZ.k2ipZE':S Kqr
köz[. Allamdó Bizo'btságát, hogy az &vköZiben ki
adctt gyógyszer észgyailwmok1laritá:si !E'llgeéléllyek .· 
üss·zamenő hatálya tár,gyálbian a Népjóléti Mi
nisvter m:tól a má:soJa.tbam csatolt átiratolt kap" 
tam 

Másolat. A vallás· és közoktatásiiJeyi Mi
niszter urnak, Budapest Hi" sz,: 193 270/1948. 
vr 1. 

Fenti számu átíraltára ti~&zlBle,ttel értesitern 
Miniszter urat; hogy a.z 1947/48 tanérv foa>''~
mán kiadott g1yÓ:gys.z;er é.s:z1gyrukO'I 1;-ok1t!a:rtá~i _,en;..., 
g<edélyek v s;;:ziaható ha~lállyal ,v~1h fe1ru~azas·~
hoz a magarm ré:s.zléiről is hoz~laJmrulok ~s arrol 
1\l[ini:s:zi:er u1 kivánsága' szerint a tl1~'7.Üotrvoso
k,at az idemellékelt körrendieletem uti án éJrtesí
tettem 

Budapest, 1948 .. évi áp[ilis hó 28·.án" 

A TITKÁRSAG KöZLEMÉNYEI Fel,kérem 
/l1zokat a gyógyszerész-murJkatáJrsaJkat, kik is-. 
merbék Blauf·eld Márton gyógyszerés~t. Ollkinek. 
állitólag ~'urterebesen vo\rt patikája és ki 1943-. 
ban 'Tiszalökc;n deilgozott mint rnuukw"zol_gála
to•s. jelentk•ezZ'enek Hartnw.nn Tivaclctrnál, a 
titkiirságnráJ . , ... 

F e lk é r em mindazokat a munkanel'k\Jii 
gyógyszerész .. kwrtársakat, kik Gy;'ija-seg&l:Y'ec 
z;ette'{, ba ál[ ás ba kerüi'lt8k, j e!rents"k :ztaxon· 
nal a Gyója vezet&&égéuek Ez er1kölcsr kotel~
sége 'kell hogY J.egyen mlnden ikartársmlikna~ . 
rnert ha elhaillga:tjra, elvonj a a segély össveget 
egy jobban rászoruló elől 

Ad'oilt .esetbéíl kifolyolaJlll 
ke!l1 ka.r•tJ.árs11ima-t. hogy a jövőben a segélyi:!kéc . 
r őnek kötelezni•e ik ell magát a:n a, hogy ha . ii}· 

30x0.015 
Szabadon 
MABI 
Dobbi stb. 

Podmaniczky 
Bu.da.pest VI 

rendelhető: OTI 
MAV _ Sz•asa 

gyógyszertár 
Telefon: 120-201. 

A GYóGYSZERJlJSZ 

l§.SbalépéSét elmulasztaná lhejelenteni a Gyója 
vezetiősegén ek, viss:;oafíooti az ilymódon j<;1gWa
'UUI felvett tmunbrrélküli segélyt H. T. 

GYóGYSZERÉSZI JOGSZABAL YOK 
·Legutóbbi lapszámunklban rnegemlitettüik, hogy 
rö'lidesen meg i elooik az uj \!(yógysz~rész:í jog" 
sza'biáilyok ~yűjíteménye Ezént mond~un;k le m
ról hogy s>Jakbrpunkban leközöl:jijk az uj gyógy
szerészeti tör'V'ény indokolását. Most ~:~ey erte
sülünk hogv- ezt a gvi.ijtémenyit a Népj)5,lé!ti Mi .. 
n'sztérinm tő'rvényelőkeszifő os";báh,a: adia ki, 
a terjede!mes kötetrrok 80- foo:int az ára és 
,"zakszer",-ezeibi tagok 8 hónap railat!t tiz forinton .. 
kint től'leszrthetik Megrendelésaket "A 'Gyógy. 
~,ze r ész" szetkesztőségie i:s elfogad,. 

U'JUSÁG! SPORTüNNEP .Junius 15 .. én 18 .. 000 
ifju, a- magy;a.r }{öztár-saság szine virága gyönyörii feL 
vonulással és lát.ványos gJ akorlatokkal ünnepelte a 
szépség ürmepét, olyan méretekben, runihez hasonló't 
csak 1\'Ioszkvában tehet- látni.. A magyar köztársaság 
~ezető férfiai, Tildy elnök, Dinnyés miniszterelnök, RL 
kosi éS Szakasits minszf.ereli1ökhelyettesek és az egé-sz 
kormány gyönyörüséggel }1p-geltef:t.e szemeit a lelkes 
ifju leányok és fiuk, ;rendőriilt és honvédek sorain. t4.z. 
egész lrözönséggel egybeforr-va ér-ezték, hogr a népi 
Jdiztársas'ágnal{ immáron 'szilárd !alapja. van az ifjuság
ban Nekünl{, gyógyszerészeknek külön családi öröindink 
is volt, hogy a.z egyik legjobban sikerült bemutatót 
Székely Jenő ka-rtársunlt felesége, J a. n c s ó J d a 
teStneve-lési felügyelő tervezte, tani'totta. be és- 'vezé_ 

nyelte. F., S. 

A SZAKSZERVEZET vez1ető:s<'\gi ta~Q.:ia de 
R szake·zer",-ezet minrlien ta,g_i1a: mun:Imvál[a1ó 
Részese éS t~::í:s7llóvi",-ője alma.k a nagy os,~tály
harcnak, mely a szodalirzmu:s megterem,tés·éig; 
ogyetle,; pillanati~g sem :szüneltelh•e:t. S?Jükül a 
kör és napról.:nap~ra nő a .munkáss1áig· é.s ezz',el 
egviitt a szakszervezet er'eje 

Különszoba Sz1aik:Japunk Jegutóbbi 'SZ1áJmláb.an f'oglal
ko'vtnnk azzaa la kérd@s,spJ, ho~ ikül'öru--s:Whánk \31ZÚ

llliL1'. a magasabb szte]lllemi ~wnlka elismeriés'é:nél. az 

iíg;-,eletPs szoba. Mi lhatáro:z·ott nemrrnel feJ1e:1tün.l~ Vidé_ 
ken '8hol a g-yó!ivs,ze1·-ész pe}tjl]{lája ö'·ss:zefügg a l:an:;:1á:ssfll 

- és nincs alkalmazott, még B·zÓ J,éhet i[-yensmiröl, a fÜ

vá-J·oshan azonban az ügye].etes 13-~ohn ré,nd~en:tetiéise benne\ 
\w~1p. ~z ~lneveZ'éSben A gy&gy!sz:er1éSzi köz;össég érdek.&

be-n ezért sz,ál]tunk vitártJa nlru egyik ~ulajdonosi é1 de:k~JI"
!"ég il~en irányu közl:eménJllé-vel 

MUNKA-KöPENY Ha ne'm élün}{ azokkal a jo~ 

gokl{al, melyeket a szakszervezet ereje megszerzett szá
munlna, méttatlanok leszünk az egyre ujabb jogo}{ ki
vivásra Egyelőr-e csak a kollektiv _srerz.ödésben lbizto
sitott munkaköpenyek beszer-zésér-ó1 és mosat:ásárÓl van 
szó. Igen sok gyógyszertári dolgozó még lnindig nem 
akarja, vagy nelill meri tudomá!sul velmi, hogy ez a 
tnunkaadó kötelessége .. És a munkás nem szól, a mun--

, lmadó hallgci.t., De éppen elég Sokáig hallgattunk, tür_ 
tünk némán hogy végre. mi is meg merjünl{ szólalni 
Rövetelji.ik a ill(IInkalröpenyeket, fehéret vagy ta-rkát és 
a-zok H ndszeres moSatását. Ne alkudjuk el megszerzett 

-, jogainkat 

3 '79 

Lényeges ár leszállitás r Olcsó C- Ditamin r 

T av aszi fáradékonyság 
leküzdésére 

UHIAH-Ia~lella 
3 hétig naponta l szemel 

MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRURT 
B u d a p e 5 t, XIV., T e l e p e 5-- u t c a 53 .. 

T elefon: 496 .. 334, 497 -167 
. 

TAXO'L~t Imr-es "A Gyógyszerész" kiadóhiva.-tala. 

GYóGYSZERÉSZ-CSOPORT Ilyen rneg .. 
jelöléssei és mévtelenül brejelentés ér kezett a 
vezetőséghez egv fasiszta gyógyszerész térlwdi
tásár>Ól. A bejelrentés helyiJálló' csak az aláirás· 
ba csu.szott valarni hibaJ 'naZár{ nem is oa névte
lenség miatt, trnint inkáb/;! azért n qyüjtő eimért, 
mely egy gyógyszerész-csoportra hivatkozi/c. 

Mert meg ileell állapitanunk, ho.aY mregínt a 
kellelJénél tö'b·bet csoportosulunk Ha . nem 's 
rosszhiszwmiileg Ha nem is 'kimondottan born
losztó szándékkal .. Ennek poed;g az a magyar-á
zata, hogy szakosztályunlcnak nincs egy alkal
mas helyiséqe. a/wl összejöhessünk és sürgető 
problémátnkat átbeszéljük Mostrninden jel arra 
nrutat, hogy hamarosan ez h r·égen vaju~ó kér
dés is nyugvópontra ju.t IAkkor· nwid mregszün
nek a csoportok ~s csoportosulások, vacsorák és 
kirándulásole A szakszervezet vária a tagságot 
és átveszi, mearostáZia é.s mvosolia a. pamaszo
kat. Végre eliutunk odáig 'hogv o, kifogásokat 
nem használják fel allú!.lmi törtetőle egyéni ér .. 
vém1esü.lésre. Minden vanasz oda.iut ahor>a /ci .. 
?lánlcnzilc .. az egyetlen helyre, ahol elinfJézhetik; 
a sz1• kosztál y vezetőség éhez, 

FelhiVjuk o.Ivasóính: figyeimét most meg>jelent RzJá_ 
munkban hirdetett Egger L.. és I. vegy-éSzet gyár á~tal 
forgalombahozott TESTORMO:N", LITHUMERAL ké"' 
szitm-ényeoo,. 

l 

l 

' :-\ 

i' 
l 
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TAXO'L~t keres ,,A GyógySzerésza .-kiadó-hivatala" 

Az ÜJszágos ·· OSztöndijtanácsnak -t,agjai: Az Agrár
tudományi Egyete.'"ll l'éis?Jéről dr. D o h Y Géza 
(198.377Í194S VI. 2 V. K .M. szám) .~ A hi,~taJ'os 
la'Pban megjelent hatalmas lés disZleS né,sorba~ mmd:n 
szakma. kiválóságait lmiegtaláljuk. Gsa.k a gyogys~re_ 

szek (hiányzanak Dr D o h y Géza kitünő tudóis 
kaitársunk IIlyilván csak ugy kerülhete-ti:: b'\ hogy nem 
tudtak gyógyszerészi kié"pelSitkSér;ől (De ne bes7Jélljrünk 

róla, n~ árt-uljuk el a~ illetéklslseknek) 

IzLÉSTELEN KIRAKATOK AlljunTc nteq 
antig nem késő JÓ lesz. h!L 6 !11!.16 ,gyakrabba~ 
!ls 'keményebben figyelnteztetJuk maUu';katic 
közegészségügyi intézrnény vai!1funk; N e »Yta'!uól 
tul,;ásba a kimkatr endezést. Altaláhan mtnv 
kevesebbet rendezzünk lés mínAl törbet daluo.z
zunk a közegészségügy érdekében Ne a,z7 '!'1 htV· 
1uk fe! mrLmmkra a (fi:oyelmet. ho ny 'zlestelen 
hashaibó-reklántokat r•akunk o ktral<atokba, .Tw:
'nem hom! m,inél több: egyleti vény~. mea:Sina
lunk Ne ·a droaériákkal versenyezz;mk .~rraka
taink tulzsufolásával, iharvem, egymas k?zott. 11 

minél tökéletesebb gy6gyszereszt munkaval 
Kábitósz,erek beszerzéSe A .ma1gym hellriig;yuninJ.isz.~. 

téii'ium kálbitóS'Z€1·;1Jket ellenőrző (IV /2 ügyo!sizt.) ltözp .. 
E!zr,J vétő l bqmk az 505/11948. K Sz. .SZiáanu allábbi áL 

lrad:ot." nzr,aJ, l1og~· a \2 222/1934 M. E sZ' .. 1~en~elet Hl 
f'ejez1et 6 § 3· l)ontiábamJ :foglalt rendel~ezléSneik:: .. :~ 
Nagylmda~est terüllfltén levő· gy6gsS001tarak vez~el01 
haladéktalanu~ tegyenlf'>k e}rlget 

,.A kábttósczerek helfüldi fo1 g-ai,Jma, ii~etöle-g a k~
bHószere:knek a vevÖ'höz való eünttatáSial a Iuö:v~~rbkezo-

k~pen t:örténik: . , ~ . 
Az eladó az árut cs·$ a lsr..emé:lyazonossaq:I vagy 

más mPgfeJelő i.ga:zoJá:ssal el]átortt vevőnek vagy m;eg_ 
bizottjárrak jgaz:Q11tatása !Után szol,gá1ibart:hla:t-}a k5. A sze_ 
miélya:z'ono::sági vagy ·mle!gh_l[l~alrmaz-ás· ~gaz.oláSal .az EliS'Ö"" 
fokn Kö 7..egészségügyi Ható.S'kg áfJt.1l (városo;kiban a :po1-
!:W.Tmes.ter kö7JSé_ssekhen a jiál'á.$!1 iőjegy~ZÖ) ki1áo~Jitott. é:s 
mi.nden év janu-ár havában: m~gUjitüt:it IRQ·-r.Jképes igazol

Yánnval történik 11 

~"'elhivjulk a. Nalg~-budapeo,.srt ten:ületiémJ levő gyógy_ 
szryrtá1ak ~eZ\~IbÖit. ihogy $0 napon· belül lá:ssá:J{ el ]{'á

biitósze1 ek átvételé-vel meg:bi:uottaikat !fénykép~S szé

wélynz"OnolssBgi iga-zolv-ánnyi:J[, 

Alsol crém 

Posterisan kenőcs 

Posterisan kúp 

Népbi!óság Fe h é r Béla vo-lt"honV'.é'd főgy,ógy-· 
sze1 ész anakidején elvi,tte a miskolci kórháiból a be. 

teg munkaszolgá}atosokat, köz.ülük 34-et a nyirrasok 
meggyilkoltaik Életfogytig rt!Htrtó fegyházra it-élték 

BEVEZETÉS A GYóGYSZERÉSZI HIVA
TÁSBA Egy:re több egy;etemi 'hali·gató keres, 
fel be11!nünket azza[ a kéréssel, hŰ1<rY ne Wéber 
DezSő egyet.. m .. tanár vezesse be ől<oc, a. gv?gy- . 
szic'!r&szi hivatáslba. M·ert a gyógyszeresZI hlVa.: · 
tás ma töhb és más, mi1r1t a negyVenes években 
volt ]'.fert a gyó.gySZierészi hivabá:B ma nemciiak 
közegélszsélgügyi őrhely die szinvallás. !is a: ma
gyar nép, a me,~:vm népi demokrá.c1a meli<:t!. 
A gyi51qy&zlel'észi hiv.atáH gyalkorM.&'l ma pohti
kai őrhely jS Wélber Dezső kan1társun1:: pedi1:; 
csak e régi s7eUemben ~ésúthet eJ.ő, tamthak és 
i.> ányithalt N em e!éí11e .. halllern vissza a mUJltba·. 
I<taz~ hogy val,.mi esodálliato1s 'V'éJ,stlen valami 
titokzatos <>rő me·gmeJlit<?tltle uatikáiát a hotósii
vi kezeléstől, &e ő' maga azér't nem N'áltozott .. A 
t\'JJntárgy.a \S€!l1. De az ifjuság ig"en! 

A DÜMÁ NYOK A z Egvetemi Gvógv:~neré" 
~.l!eti Inbéz,etben felá;Jilitamldó iniekóós ·laiblora· 
~0r1um t~éSzPre fol vá- évi Tná i uS hl6 21-től fiunim~ 
M 12-ig be.€rik·ez1eitít .aldom6,awOJk: Vaj na Lá:szl<S 
vvógvszerész, a Vajna .TÓ'zsef gyógysZierés,;eti 
l~lbo!J:atO.rlum nmré!ben 4-00.- fodnit, Erényi 
C:yörgy 

1

o·vl:í.zys•z1er'ész 100.- forint, <;,.szesen 
50fL- fmint - A legutóbb közölt adomány: 
22 715- forjnt, összesen: 23.245- fo! int. 

FELHIV ÁS A SAKKOZó KOLUGÁK
HOZ. Azok a katrtárS!ak, aikilr a rokkozás nemes 
játékát szeretet~el űzik és gwaikorü!iák f.lzives-. 
kedjenek lapunk szetmsztőségénél le~élbe.n 
v.agy személyesen minél e!őll!b bejelentJenr, vaJc . 
jon résztvennének,e· !a re:nd~zerr·es 1Srukkoozásb~n? 
S1lándékunkban vam ugyams saJkkszakos,;talyt· 
alakí~mni, s me~fellelő relszerEJlés bhtoik!á[ban 
rends·zeresen saikkozni, amikür a jó játékoBok
nwk 13lka1muk lesz. ,egy1máJs között rnér'kiími s a 
tudásukat a gyeng&bl;leklrel mego:sZII:a:nL Szere
tettel várjulk kailiársainlmtt Siág~l !f:!~~Iy. 
!fjJ!t\lf5#&':+íf\W'oS-i',M> ··""?""* ··~-~,-.-,,. '<T'~'":......-r- ~- :_N,- - ~·-. ·---:.':W 

7r::6~,._et, .s.z&.m"tó~é,..et, 
r:rme&"t i.s. m~g.~.s. &.r:t)F& v.u'ZfÚrÚ. 

l 

ÉDES és !DECSY 
' 

Budapest, VII, Akácfa-utca 13. 
Telefon: 222-624, 223--299. 

A GYóGYSZElU!lSZ 

Elien a népi egység, az uj Magyar Függetlenségi Front! 

IGAZOLÁS! üGYEK.. 

1948 .. május 28 .. án tár-gyalva: 

l. dz·.. G,Yőtfy EnWé-né Herceg Sánt (Ellwi.aszJ
va . .) 

2. özv .. Kormm> Aladárné (Iga.zoalv-a) 
}l Hajdu ~adár· (8 napra elhalaszAt.v~~~ junius 

Lén) 

4. Fónn1gy (Ftank) Sándor, Als-ódatbas (Áttéw 
PeStrnegye főispánjához illetéik:€1SS1ég véget) 

5 .. dr .. Parsonyi Ferenc Orvó.s és gyógyszerész 
(C[gaizotva) 

6 Ungreán Ist, án (Nem jE'IJent me,g; ;(il~lalaszva) 
7 Mirsei Buttinge:I An:ta1rué szÜL · C,zakó E1 z•s·ébet 

(EJhalasz~voíü . 
8 Jialnbrik 1LaJ0;s (Igazo]va:); 

9 .. dr .. Szentes- Bélárré Germán Erzts·éibst (Át:téve 
:Kio~ommeg.ye iőilsp.ámjáihoz 'Ílietléke~'ség vé
gett) .. 

W LáJm Séndoi (Elhmlaszt,a) 
ll Héjja :J&zS<d (Elhalaszti"a) 
12. Bl1eiUer Béla, Mfu· (Felh;&< megye !főispá)n,j;á!ho~ 

ilh~tékesség végett át'ilé've) .. 

18 P::ut·a,.gh Dénes O.Sián:y "(Attéve Heves m. főis_ 
pánjához iUeréH\JESSég Végett) 

14. Orient Tibor (Igazolva) .. 
1,5 D~Irfer· Iloniru (Nem jelent meg), 

16 özv. Mertha Agostonné (Pécsett igazolva, el:.. 
jár ás m.e~sz-üntetve). 

1'7 Lambe~rg KJároly :(Igmzolrva). 
18. Masznyjllc Márton (lig"zolva). 

Junius 2.~án: 

l, Czinye,ri Dezső~é szül Grezlo Teréz (IgaZ-ol~·a) 
2 Dávid futvánn-é szüJ Perczill1ger Teh~z (Illete~ 

kes.ség vségett áÍibéVlel Blhail"llniE'{gye főiSp!áillljá-
hoz). 

3 Jeszenszky Viktor (E~Ihalasztva). 

.J unius 4 .. -i tár gya,Iás. a bizottsági tagok hiányossá~ 
ga ntiatt elmaradt 

Junius lL-én:-

1. Kotra Mihályné illlevel Agnes (:\Tizs)l1állat bizo_ 
nyitlék kiegészités, mitltt elfuJal'asztvm) 

a Gyenizse Antal (Igazolva). 
3 dr. S.zekm·es Sándor (2600-:rus rend.. érleimében 

60 napig függől>EI!>),. 

4 Pénz.e.s Gézáné sz. Jónás Srtefáni~ -(;Igazolva) 
5 dt.. Bmdócz Bé-láné s.z-q_l. Sikb-6 Marianne, Váe 

(Pestmegye főispánjáho!Zi áttéve váei illetékes_ 
ség végett). 

6 Gál/l Ferenc, Bod!rogs~Verda!hely (Nem ,jelent 
meg) 

7 LászJóffy L,á;szió, Szélkle~fehéná:l (Áttéve· ille .. 
tékesség végett). · 

8 lVIay Imre (Nem jelent meg). 

.Junius 14-én: 

.Hodná1 Jenő~ nem jelent meg .. 
Junius .16-án: 

dr. H r abéczy Oszkáa. elhalasz.t,Va u. kifüggesztés]: 
ivek hiánya- nüa1:t. 

Junius lS_án: 

Arnold János, öt ré'vre f:og:JalkoZlás gyakoo:Q,álsától eli· 
tiltva (Volksbund-ttllg, i:ink. nYWgátra távozJá!S·, német 
ajlkuntak vallotta ~a;gát,. 1J947 éViben a NépbirósáJg l 
é'-':_i bö1 töm-e ítélte 

~ SziJ,assy A~adáu:, igazolva.. 

D::mián Zolbá11~é sz, E~bach Ilom'l~o-, nem jelent meg. 
(~Még mi'ndig NémetorsZiágfuan truttózkodik.) Bpesti JÓ 
Sziv gyógysz€il"'Í)ár tulajdon9sa; 

özv. S.zenteh ]jstvánné~ ,,Taih" g3-~ógyszertár has:z10n~ 
é1vezője f e d d é s ('önlkérut :n;yugtaltra távozott, csak 
magas korára: valló tle1dllltette1 a bizottság enyhébben 
itiélt) 

Jetkovich Gyula, ilJlet:JélkJeiség; végett Pécs~B:m~.anya 
főispánjához á"t!téve. 

. Kowalter Fxigye.s, tekintve> hogy 1922 óta ne~· a 
pályán mÜködik ...._ 1{ér&slére áttéve a M. M. Sz. Sz 
ig1wzo1óbi·zotí,s·ágá.1mz .. 

Kálmán La.}os, nem jelenJt ~g. 
Szklenlkaif Ari1sztJ:d, 5 lé/vre Bpe!Si: tmü1etérő1 fogl 

gyakorlásától el.ti1tva. Bebii7onyotsodoltt az. áilam'VédeL 
mi osztály jelentése alapjJán 1é8' saját !bevalJ.Wsa szerint 
is 1935. óta a nyHa,s.p-ánt t1agja) volt - mndőr~·fgi je_ 
lent-és. szerint -· 1940-41-ben a tagdiját is rtrndiEloo.n 
fi·zreftte, 194'3·-·'ban belépett a NemzeM Reformszüvetségbe 

ÜVEG 
Gyógyszeres. vegyszeres, kozmetikai és egészségügyi', üveg és 
porcellánáruk, kenöcs és krémtégelyek, demyonok, balloook 

FR l E D 
r elefon : 226-02~. 

Budapest, VII., 
Akácfa-utca 32. 
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Jnefa.tkuv~ ~e l 
HA AZT AKAROD, hogy ez a lap érted harcoljon, fizess elő rszakszervezeted 

HA AZT AKAROD hogy jogokat vivj1'nk ki számodra, támogasd szaksajtódat HA 
AKAROD, hogy lapunk mindig és mindenben megalkuvas rú!lkúl. mel!etted álljon, ell;:ös.orl>am 
te gondoskodj é!etben rnaradáiJár'Ól. EZ A úAP A TIÉTEK!! De orrzzetek meg.. Mert csak 
munká,sság lapja védheti a dolgozók érdekeit 

A KIADóHIVATAL FELHIVASA: 
A budape.sti hártlr:a;Jékos előfiretöket s~ol
gál:ati helyükön pémlbesZ!edőnk utján ke
ressük feJ. 
Vidéki előfizettőinket kérjük, hogy elő
fbetési hátralékukat oS'ekklapon l<Jü!djék 
be. 
l\1egváltozotlt eimiét sa j át érdeMben aür
gő,;en közölje a kiadóhiwubailLal 

-------------·~------(tálsaodaln:-i "Tmul11 szen,ezet) Az> itél,elt kiszabásánál 
i.:'llyhitő kö1 Ülménynek vette a bizottSJáJg al megbáná.st, 
bet rg voltát é.s hogy már 3 é:v"€: n>E:'rn. dolgozhat, azonld
vül lit fe1sz:'lbadulá:s utrun önként vállal.t 4 hónapo:s iköz.

munkát 
Sehoter B6la, igazolva 
Hn.jdu Béla•, tanulkihallgatás vége-út e-l'halasztv:a_ -

(Elha1Jgatta vallomásában, hogy 19.40--beDJ 1<1 Rákóczi 

Bajtársi EgyFsület ah ei:éu:e- 'o[ t ) 

Gyüjsü~ a hulladéli:-papirost .. M~nde-nki tudja, ho-gy 
a papiros beHöld-ön találhat-ó nseo•s,a.nyaga a hulliln.dé-k
paph os, A nag) 'k:;ÖZön&élg áté1'1ezte a! ht tlhl.<.léh"')a-piros

gyüjÍés iontosság"l;it és' igy ellérhJ~tö'V'é- Viált, hogy a huL 
l, l dékpaoiros bergyü,j,tés!21 hórmap l ól-hóna.pnl e~e:kedik. 
Mégis szüiksége.s, hogy it UzÖY..Ön'srég biz1onyos u~1111ru.tatás.t 
kapj-on a helyes hnJI.adélkigyüjt\é .s1 ől Fcintos: az, hog.'<· 
mindo1iki tudomásul ve:gye, h0gy a hulladékpaiJiios 
nem szem-ét, teh'át már a gy üjtéskor más~ !hel)-' e van, 
mint a szell).étnek. A háztal t~~n-okhan akko~ g', vüjtik he-
1;-.-e.s•fn !.l hulladékpapirust,: hogyha 'ti\:álaszt}ál ~ a más
fajta hui1adék:t-óL' Ennek lege~;-)'lszf':rüblb Illódia az, \hogy 
mind::o-n házt.a1 t.ásbail1 cé]s-z;erü Vwrt.ani papiroskm at vragly 
más eszközt, mint íPl .. régi :ruihálsikosar.at, zsá!luot vr,1gy _____ ___;, _____ _ 

Uj eim : 

~JUY é! Kötneripari Klt. 
8udapest, V, Szabadság-'lér 17. 

(T ózsclepalota, Zoltán· <u sarok} 

Telefon; 123-9511. 

Gvógyárunagykereskedés. llötsl !erü zem. 

haszná1atball1. nem l-évő l:á.dát és ide gJ-'üjteni a. huUlad!ék~ 
pa.pirost Mi kerülhet a vll!P-ill·k·O'Stár ba, Iádálba, v:ag}r: 
zsáld1a, ami ihull':id-ékpapil' c :;naik összegyüjtve a gyártás: 
nye1 san~: 1gaként szelgálhat? Kiolvasot"t1 uj:ság, 
-müso1, r~klámnyomtatvány, vilQam-osj-eg;y, régi 
füzet, levelezőlap, _öreg fOlyÓ;;r·a:tok, élelmiszer és 
faj-h áru cspmwgolóp1:~pLI osok, zaookók, idejét mult 1-égi 
tankönyvek, 1-égi na.p-iá.rak, ponyvaregélll'yek, ikifizetett 
sz'ámlák. régi irat.ok, stb De nem ~t,ékteten a hu~la..:. 
dékgJ üjtés szémpontjáb5l az dihasZIDlált pu~'e:res·, hint&. 
po11os doboz;ok, cipődobozok, 'aJ amilnit különböz.ő 
soik, mint pl a foglaém., ~ipőp .. :sz-tJa, gyógys!Zer, ikenit:., 
csUk boritói.. Hulra4éJkpapir-os m-ég a s•z.inház- é-s 

.]f'.g,Y 

Nag~ abb háztartások tulzoÜ ig€n~·be' ételét e\ 

lendő célszer:P,, hogy a p&piJ -o.St al': IÖisszegyült m·.2 nn:1i.~ 
ségh(z képest [hetf' _ _,nként 'agy havo-1 1ta a házfelügye-lő~-,"' 
m:k 1ead,]ák, 1aki súnté.n 1iádába vagy zsákba 
a papirost és éitékesiti Ig,:m_ hri):es ,,olna, 
egyes házakban a gyüj.tést központilag a házrrteg•biz;oti > 
~:zervezné meg_, iiitt- f~g~··el~·l1ieztetni ike\ll a iközö.nts:éget 
letól:eg azt, aki a h.ullladékpapb ost eladj·4, ho.g_y a 

tadékpn.pirost. rdudni, illetőleg v'.e.nni, ~ak 
lyen ktvül ,,vásáüást i,gazolvánmyal" is ellát-ott 

dékpÍ:l:pil·oskeu~ISkedőnek 'sz-abad 

Uj malál'iaellenes szer Ame·t ilka sulyos heo!Vl,etl>e 
kEitülthet a ,cinko-naké1eg-eJlátás terén _A;.-·niá'ta ""'"lJllk 
n javámok m~s:z:ál1ták a k!Cl'etindi.ai sdgeteket, az 
1ika:~ak el voHnJk ,,ágva az· utJánpó~lástól. Ezéu:·t a 
mán~- a háiboi 'U alatt és utána iS a középamel ilkai 
mokÍól vásáJült cinlkonLlkrér:get Mo·st az,on!ban a 
gazdálkodásra való .áttéd~s-sel kqpcsola.i.]baiil' a lrOJ:rnJi.ny 
be fogja ezeke1t a , ásá.rÜÍ.:Siokat sz.üntetni. E1z1Zel ka:oeso·/ 

l.atban elhatiál ozt! l, hog:v az egíésiZ ~éu:ilés feJett 
gyako.J 01lt állami felügy;de~et IDII:'igszünteti és Hí cilrckmJllli. 
kéJ-eg behozata1ának, feldolgoZásának, valw:nint a 

[B~~~ Kálmán, 
V, Kietlld··Utca 3 Tel,: 

A GYöG1'Sl!\Elt'l1lS!!l -~ ., 6 ~ 

~-~--~---~--·--------~~0~ 
~lkaioidik forgaloinbah0z.fl!tta1Jám.Jak ügy-ét i'srm!ét a1 ma~· -----------·--· 
gám állalkoz-ás és a keresked~~em szabad utjaitU-l biz za. o · 
Végtil suti.yo-sibi,tji.1J 1ill:ég a helyze~t, hog:\' a holla)l'ld RG. 'ANON 
rüs-z~, a~el.J 100 év óta ellenőr:zi a ciDkona:kéteg foi~ · . 

ga1mat, es csak a japán megscillás id'ej,.e' alatt v:esúette 
el rendelkezéisi jögát, mo-.st ismét :átv.srtte ülteh ényei,t: és 
!Wt e.skedelmi jogait. A háboJ. u ~..11att u németek is- érez
ték a !kinin éiS kiniditn hi·ányrát és 1El:Zét t minden esz1Mzzel 
más 6zin:eHkus utol] előtállitott ma1á:riaeliellEts gyágy
szNek k'eszitésére tö:r~edtek. A pla;s-mochln nevü s:ze1 

a.zonban nag,J on mét-gezőnek bizonyult, semhogy ho;:;szas 
alk;_;,lmazásával [pÓ~olni _lehet€tt, ,-·offiaí a kinint Az ame
rikai külp:tány ugyanakko[ szinr!JémJ folJtatott ki:slédet1e•

ket _uj. ~lVO'S'S~er,;lőállitáJsára .. A pentoquin nevü ti.nya:g 
- alllf,olag - .JOva~ meghaladtl'.iJ a Na:smochin hatását 
de még l1'l.inld~g nem volt teljesen ártalmatLaru. Ezért ~ 
kormány megbizta a new,yo:l'iki Colurulbia egyetem ve_

gy.észeti oszi:!ályát, hogy kut.a&son megfiEilJelő !anyag után. 
Elderfeld R. C. az eo-,yetein eg~ itk ._..,".,~~- A · • · '='' ., '~~,"'~'«<L a az 1uencan 
Chennc~1J ~ociety egyik legutóbbi illéslén bej'eli2utette-, 
hogy s1kerüi~ 'ezt .az -a'll(Yagot 1dő:állirtani. Az uj gyógy
s~el _6-metOXl-& ( 4-iwpmpil-am:itno 1 n1€til~b<utill-tmino )
kmohn. Kereskedelmi 1'ebése SN 13 2~14 N · ·· • . . . . , . . . em m:e<l'glezo 

hormon készitmények 
i s m é t b e s z e r e 1 h e t ő k. 
DIMEHFIIRMON ini. 

DOCA ini 

MENFORMON dragée 

IIEOHOMBREGL ini. 

PERIIIlEMiiN JUJ. 
PERHAEMOH FORlE ini 

PREGNYL ilii. 

5 amp. á 10 OOO E .. 
3 amp á 50 .. 000 E .. 

4 amp, á 2 mg. 

10 mg, 

15 x 1.000 E 
10 x 3 OOO E .. 

4 amp. á 

4 amp. á 5 mg,. 

4 amp á 10 mg .. 

4 amp .. á 25 mg. 

6 amp .. á l kcm. 

3 amp. á 2 kcm .. 
100 amp. á 2 kcm .. 

3 amp .. á 100 E. 
3 arnp á 500 E es a klmikru: VlZiSrr<alatok sz,"' I;_,~-- la 1· "'S ·· l' · - o· -~ .Illu" \ ·~ ·Z1aeso ma :aJ J. 1a 

s~~~sabb eseJteit is 95 szlkalékban meg;gyógJ<itja N~gy '-.; PROGfSTIN i nj 
-ha 1 aalJ a azonban~ hogy !Jciminnea v:áltako-x:vll [mH ~ada_ 

golni és igy cst3!k cs~ikkenti a fent-ellllllitett, váJis;ágo~ 
h·<?~-.z:etet, de nem. oldja meg teljes1 eg1é:szében.: (Th~ Che

3 amp 
3 amp .. 

á 2 mg. 
á 5 mg. 

ffilcal Age, 1947 decernher 6 718 .. oldi~L.) 

A hidr-ogénszup·eroxid ujabb alkalmazásai. Mir&a a 
. ·némeüknek Sike::tült a H 20 2_.t üz\ffilli mé:rtélkben 9.9t%··os 
erö~ségben· elő:állitani, ennek ai nn:y'aglnak je)lentősége 
kPzo em.elikedni. A l11É~mei:IE1k még hábot us célra _hdswál.
tá~, _amennyiben ez volt_ a V-l éis V:-2 lövegele e,gyik 
h~_Jtounyaga, mo·st mM: hé:kés: oélolaa való w~kaknazá

Eiat a .:·ö.:-e~~szenek IKy Ibevált iG.sebb ei:őtefiep:eU;;:: hajtásá
r u,; kulonosen ott, ahol. a hiely,kihaszná.Iás !@s a gép su.-

1.\:a~~·aik a termelt lÓI2í!Öihlölz; való: viszonya d!öntő jelentő_ 
S'e~u Ezenf(Üül belső -égélsü mrotOQ oik megi-ndit1ás,ak:ot 
rrnnt k' c ·t.. · • 

3 amp .. á 10 

felvilágosifásokat 
egyéb O~GANOH készitmenyekről is 

keszseggel nyujt a képviselet: 

Szá!lltó Sándor és Tár:sa . 

mg 

Budapest, III,, Vié:rhalom_p_" 39/h _ T.: 161-13·26. 

N. V. ORGIIKON - Oss (Hollandia) 

lS~~~ -O OXl.genfo.rr.aist i'Si arlk!:tilmazíz!áJk M.a:gn a 

9~~-o·s hidr oge_npm oxid nem ,ra:bbanékony, é:s ütéstől -IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIJW 
r'4Zu~t'I b 'k ' "'. ~ n;·~ omh· ha. az:onbaln sze-1 ves oldósze;rekltel 
e~egntl'k, Igen Bl'ély.es r 1obbanós.ze:rré válilk. Hatása a 
dma.mitot ,jóval tf-elülmul ja. N·agy előnye ezz!E!l vjaa.am.int 
n nit r · ' .. -~og lCennnel S'zemben, ho:gy ai ké-t allwtóJ:iész kü 
lon-kulön SZiál}itható a rr·obham.lbás hel"t~e~"''"" , . -tve ·1 ·o1· ._._..__ e.s 1gy nem 

sz.e y<:selkr ill!e·r t c-s-aik _:az >elieigyités pillan:Jjüától kezdve 
k~~l a iübbanástól tar ba:· ni. Előnye még w sa]étJ ornsav 
s~ar:ua~ékol.\:kal szem bm l, hogy nem t-errn~l mél:..., : 
mtro:zutS • k ( o~zo 

. , . . gazo: at. The Chenucol Age 194'7 568•. old ) 
( Magsat Kémilms·o:k La ,pJa~) ' · 

Ne ujságou Kereszt ül: De li!alám:· név es eim nélkül 
megeng d' .. . e 1 · On beteg_, _c :sla(ládc:s, 40 éves, kisegitése;kiből él 
b1ztos1a · . · ' 

. ' veszi, hogy j o tgot nem kap és ooli~!tt mái elő_. 
JOgQsan elkese'tedik. Süig;e.ti •ai Nyugdijintázret.et és

teszi, ha ebben segit; nekünk. Mivel nyugtassuk 

Mondjuk, ihog Y jogot a felszabadul;ás óta méo-

jól is 

nem rkapott? · ItT" d. " 
• J ,u.-on .JUk hogy a Nyugdi_jintézet a 

:re.Isza!badulás előtt az-ért nem VlnJ-ósulhatott m ··t 
f 'It k · eg mer, 
,e e az aHmlmaz-otta-k Dlllllk'abizton;s·<i.-cnán"J- !"k' ·' ~ 
tól"~ M d". . '"'<b'·"'-"- 'v ozasa

. • Ol~. J~k el u fr~: milyen- amhié.z é\ ek alatt s,:ltréit év
tizedek bunos mubsvtá:sait "t . b 1, , .. • so iiOffi o asallL 1~elldt 1.."lY 
l:ehozn· N t . · · '-- !~-- -

l. l, yug qssUk. meg egj [dellglen:e-.s Nyug:tató-inté_ 
z,et kEJ1eteben, hog} minden me-gl:etSz· h · "' . , · · ' -a JO-g nem, l.!!at 
J-og DZ .elethf'z., a ununkáhoZI é:s· ;a ll-:1 ugdi]' is · . lr~;~.. 
kezü l b "l k. . . , :nu e :t\.ULUJJ 

. - , It;;:: o a ezi méi-leg , .Mert hinni kell É· . - . 

e~·yé.ni éY \-·~:esülni aJcaj11ásunk €1l"ejével rlöng~ssü~ :ek:~ 
z~s~~g kapuJa t, hanem kieJl1e.ssük me:g a h_ elJ ünket a kö_ 
:-o~::;~g,be~ I_gaza van: ne uj-ságon kei·esz,tül, de- m~nden 
eplto szandeiku: gondolatunkkal, 

, B. J,, Debrecen: Ha már beadta a gyakornoktar
tasi engedeist akkm már· ~nunkába iS állithatja a gy.:U.. 

karnokot ,A cél nem az, hog;y hala!Sztgassuk a gyaíkor_· 

nokok fielvéteJét, hanem húgj· meggyorsitLSuk a menetet 
és m~n~1 több gy;aikmn-oknak adJ~nk alkalmat a _gyógy_. 
sz~~ tan szakmunka és kéziügwsség C'lsa;játitására. Te
g~nik meg ;mindent a fö~ösl1e_ges és ártalmas admi
msztráció eltJöTl:é.sére F€1 kell venni a gyalkomokokat 
mei t küJönben e-ls'01 ·md a pályra1 ' 



A ftt~f" ,..ern rntt~g.&n.tuett~td(}h, 

A ett~"" ~ ,, Uéd!'. 
Öhrnag.~éct dd~(}'Ue, 
.J./.a. ~ e"'~"-(}t tá.m(}g-~~. 

H L.: Mi is haHot,tunk ióW.. hoiY 'éig:\' szakszerve.. 
zeti tfi-i;társunk avél't harcolt~ ame1~ett ·él'v>elt, ho·~ az 
egyik igen j.5forgaJmu magán;patiikl11 nem bir ei tiObbet 
két alkalmazottnál IgL~.za 'Van, ez a: jel:e-J1S~g, ez t:t szak
s·ze1 \ezea kiállás valób!an rpéldlátlan (íS'et -'-- a szaik:Jszer_ 

t &'ete'"en De szOJigálJ"on az: illető mentsélg1éül~ hogy vez1e v- u, · · . , ,. 
a !légi polgáli mázt m;ég nem rtudva lev~allllll --~a~wroL 
De .,f,og ez me:n:ni", .ahogyan P'esüE\seJJJ _mondJaik ~em 
a pati:1m, mert az most is /lilegy, !hJa111~ 'annak tlszta 
megÍtélése, hogy minek valn lés rninlek ne...--n lehet helye 
a sz·aks:aeirvezet vezetösé_ge el-őtt 

M .. P.-né: Ne~n, ennéksz;em,_ hogy ön engem hámü

koi bánilivél is meglbláa1(tott vo·Ína. Engem csÍlk a köz.,... 

· ' ·· t'o'zta QzQln<álata csnlk az. :iga~ság érdekel egeszsegugy · ..,.,. "" .1..6' • 

Es amikor vala~ntre rámutJatok, soha ·személyes S:érelieim 
· • 't ' i ~e•athet TudomáSOlill sze-IllOill uanry1 es nem s ~·,<A.- • 

!int vannak szakmai tan.ácsw.dóL éppen ezért cs'odlálkŰ'" 
, • ~,,. 1~.-._, h' · 'l'la hivatQcozik KJérdez;ze zom, ho·gy ta}ei\.Qozat .~<~~lus.::vga . 

csak. meg H L. krur tár,sunlmt ő mindenről felvilá.go~ 

(s•z,) 

A TERLA GYóGYSZERÉSZEK . TERMELö-
" l 

ÉS ÉRTÉKESITő ISZőVETKEZETE 
(Budapest, VL, Kir-ály-utca 67:> 

1948" julius hó 5-én. hétfő: délután 6 órakor a 
Budapesti Gyógy;szetész Testület (Aggteleki-utca 

8. szám) helyis~gében 

tart 

Uj igazgatóság és Felügyelő Bizottság meg~ 
választása .. 
194-7,. évi Eredmény-rnérleg módosítása 

AZ IGAZGAToSAG 

G.· M .. , Szeged: S:1.jnos~ munkaközv;etitéssei 
foglalkozunk, Pedjg. a leányoda:t ~fju · . · 
G e r g 1€( l y Judith -szegedi egyet hallgatót igen· 
\;esen ajánJ.anám bárkinek nyá'li kisegitésre._ Meg-~ 
d-enili mert iga~án szé:pe..."l:, érteimesen lm,e~_ill_·bt -a 
gedi :EgyetK?mi.sták pesti kir,ándu:á;S~t, Nyil~áll a 
lk:Jában -épp-en -ilyen ÜJg~ esen megnHJa a helyet. 
együtt ajánlJunk minden -egyetet~i. hallga~t, 
s.zü~idejéb2n e-l akar heh~ezJkednl.. MondJillk: 

ak.rur·. 

FARKASOK: Valljuk be: ázé1t •IT!}a. tmár a 
sok sem a r-égiek, EÚwlgái'iasodtak Régen a <a<Ka>;, 

bánintták, bizon:r felfalta a.z embert.. Ma -a. _'a''".'a.' t 

megy _a liatóSághoz· {B panasz.t , emel ~z: ~uber 
És n~m is az illeték. s hatóságh~z- A farkawknak 

-- n:ár l·ossz a. tájékozódó kép-ességilli Volt i~ő. ·hogy·,
.lüttem: a far kas különb az em her nél.. De közben 
ember uj rangsort szenett magának egy Ujjáépülő 
[ágban .. Azót3: rá kellétt jömtöm~ hogy a ~arkaSok 
csa}hatatlanok és csak a. céltudJat-os emben_ munka 
hatatiall. (Végső tanulság az "Ilonk-a ~ a 
m.ü szakln3.i népmles-éhez ,) . 

Apróhirdett"sek 
TAXO'L-t keres "A Gyó.gystOOr'ész" kia.dóllivl>ta'la:c 
(x) Megvételre kereseJk falusi vagy llci~y.ár:osi 

jogu gyógyszeJtárat, vagy !b;é~elmlél( "Jo 

jeligéi·1e'. · 

~U[~WHI~er l~ilmDD~ 
gyógySJJEtttár'i porceUán fels:rerelési ~iklook, 

téigelyek előnyös beszer zese 

IV., Veres Pálné~utca 31. Telef~ri: ,lOl>-"'''·' 

(x) WALD.HEIM tahl,tta az összes 
Íie1;eskedó1mél i'snÍ·ét ln\pható, 

Megjelenik havonta két".,;,, 
Szerkésztőség és kiadóhivatal;. 
IV..; Veres Pálné-1l\'"..ca 31),. I.. 1 .. 

Telefon: 386-126. 
Hivatalos óiák.: 9-5-ig. 

Szerlre,szti: 
SZÉKELY JENő 

Telefon: 1~6. 
Felelős szflllklesztő 

HARANGI SANDOR 
Telefon: 344-311 .. 

Felelős !kiadó: 
FALUS .fENő 
Laptulajdonos: 

a M.. M.. Sz. Szaksze-rv€zete Gyógyszertári Dolgo~ 
Szakosztálya. 

Hoffinann József_nyomda. Bpest~ !VII.., 

GYóGYSZERltSZ 

UtóJiai 
győ gy& runagykereskedés 

Ismét a békebell felkészült~égével áll 
h. oeoői rendelkezésére 

Távheti cllil: Phormachemlo 

Si~nonyl P61 
gyógyárunogykereoked6 
Budapest, VI., Jókai-tér 3 

Woldheim tabletta és tea 'mogyarorsz<Ífll 
IOH'Olcota · 

Ax összes bel· és killföldl 
gyógyszerltülönlegességelret, 
dr'?9!''• chennkéliát roktámSI 
noW t .. 
G~rs és pontos expediiláa 
helyben és vidékre. 

Telefon: 1.23-269 

Erélyes és teljesen ártalm .. tlan 

FERTÖTLENITÖSZER: 

Bl!f.ll!li!IS!, Y., Gr. Klei!elsfnlrg.u. 
J e le f 1111 .1211--3511, IU.-115 

Budapest 

UJ! 
Tef.énteJ+ ~ék + dextrin·moltose 

LICTORIZII 
normál csecsemő táplálék. 
Megsz&totl a megbi2h0t6 tej be
azerU......., 4& elto.tá5Óilok gondját. 

Korhitiaoo -yiúgbeD kapfoetó. 

NE G OL .. cHINOIN 

Tartalmaz tabiel!án~ént O 1 g chioregen umot 

10 és 50 ta b!e!ta 

,'J 
i; 


