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Ceht~r;ÜunQ,
Végre eldőlt, s most nuir határozottam jelenthetiük, hogy a Centenár-is Gyógyszerész Hét
és Kongresszus október 9. 'és 16 közötD fog leza,ilani.. Végre odáig is eljutottunk, hogy ezt a,
Gyógyszerész H etet megtöltjük megfelelő tudományos és szociális tartalommal Sokáig vajudott en;n,ek a Gyógyszerész Hétnek pontos szakmai beállitása, ma azonban már ott tartunk,
hogy nemcsak nagyvonalakban vázoljuk fel a
várható programmot, hanem komoly részleteket
is meg tudunk adni.
Tagadhatatlan, hogy nehezebb feladat előt~
állunk, mert éppen most zajlott le a Centenáris
0Tvosi Nagyhét és Or·voskongresszus, a maga
mindenféle vonatkozásban messzi11e sugáTzó
megnyilatkozásaival. Nagyon jól tudjuk, hogy a
kormányzat majdnem minden szerve segitségére
sietett az Or·vosok Szabad Szakszerv•ezetének,
hogy a Centen4ris Orvoshét minél mélységesebb
hatóerővel peregjen le. Külföldi orvostudósok
iötbek el, 1300 tudományos előadás hwngzott el
és a k1állitási anyagok tudományos gazdags.á,ga
minden vátakozást felülmult
INKABB HAZI JELLEGE LESZ
Mi ezzel az anyaggal, nú a tudománynak ezzel a bőségével, ezzel a sze1nléltető áradattal
nem tudunk és nem is akarunk oorsenyezni.
Azull<ín peritg valahogyan mi, gyógyszerésze~
nehezebben mozgunk. A gyógyszerésznek berendezési tárgyai, !íllvány-edényeí, tablettázói és
percolatomi vannak, amelyekkel nem vándorolhat A mi hivatásunk éppen ezért csak félig

nemzetköZI, félig röghözkötött és éppen ez határozza meg a Centenáris Gyógyszerész Hét sajátságos JBltegét is. Még nem tudjuk, hogy hány
szomszédos népi dernokráeiából jönnek el hozzánk gyógyszerész kartársaink és elvtár'saink.
Még nem tudjnk, hogy a gyárak milyen mérté/o.,
ben kapcsolódnak be az l!.gyetemi Gyógyszerészeti Imézetben rendezett kiátlitásunkba . De valami már kialakult . Az egész Centenáris Gyógyszer ész Hétnek inkább házi, szinte, moudhatnók,
inkább családi jellege lesz, mint nemzetközi.
GYóGYSZERÉSZI MUZEUM
Most, amíkor kezdtük összeszedni a rengeteg beér kezett anyagot, hozzáfogtunk az ötletek
ktértékeléséhez, egyszeTre bebizonyosodott, hogy
ami Centenáris Hetünk komoly, maradandó értékekkel fog lezáTulni.. Ha másra nem gondolunk, nézzük csak meg a Gyógyszerészi Muzeumot, amelynek e::>en a héten, az első hétfői na..
pon, a.z első tudományos előadássorozat eJ,őtt
lesz az alapkőletétele.· Egyre küldik a muzeumi
anyagat és egyr'lll tisztábban Zát,iuk, hogy oz a
Gyógyszerészi Muzeum, amelyet most inditunk
el, hamarosan meg fog nőni jelentőségében és
nagyot lendit az egész szakma időálló megmu .
tatkozásában Csak ugy árad=k a könyvek,
fényképek, butor ok és állványedények.. Gorulosan feleédulázva, mert miuden kartársunk
igényt tar-t arm, hogy féltve őr-zött holm(ja ugy
ker-üljön' be a Gyógyszerészi MUZeumba, hogy
egyutta.l az ő nevüket is megörökítsék.
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.J.lú4u,k ú vár;fuk
kartársainkat a nagy októberi találkozóra,
Munkavállalók a munkaadókat és munkaadók a munkavállalókat.
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KAZAY ENDRE GYóGYSZERÉSZ-9TTHON

ÉS lesz rnég valami, arni maradandó, s a.mi
az eddigi tervek szerint az első vasár'JULp a
Gyógyszertári Dolgozók Szakszervezeti Kongresszusa után fog ];ezajlani és ez a Kazay Enitre GyógyszeTész Otthon felavatása a K ülső Bécsi-uton az ürömi hegyek lábárutl, vasáTnap d.
~ órdkor. Éppen ebben a számban ir·unk arr·ól hogyan épül ez a ház, a mi házunk és októ-be; 1 O· én már eljutunk a felavatásig . Még Mm
tudjuk, hogy ez egyuttal am:yit jelent-e,_ h~ gy
az a. 25 kartrirsunk már benn M fog lakm es elrn
a Gyógyszerész-Otthonban De az bizonyos,
hogy a Centenáris Gyógyszerész HétenaKazay
Endre Gyógyszerész Otthon állni fog és örök
időkre hirdetni fogja a Gyóia jelszabadulás
utáni vezetőségének szociális oélkitüzéseit Már
most meghatottan állunk nemcsak a ház, ha11>err,;
a gondolat előtt is, amely leh~tővé tette, hogy
25 kartársunk, életük munkakeptelen korszalcaban ne kallódjék el és rw ker·iiljön koldusbotra

u.

ARANYDIPLOMAK
És mi lesz még? A Kongresszus első nap:
ján, a nagy lcözös kongr esszusor; az egyetemr.
rektor személyesen fogia kio~zbant az ar':nyQ.rplomákat azoknak a kartársamlcnak, akt/c Lea-alább 50 éve •rnülcödnek a gyógyszerészi pályán .
Körülbelül 30 öreg kartársunk Joma ezen a napon megkapni aranydiplomáját és ez rnrnden-esetre olyan ünrwpség lesz, amely ugyancsak nevezet essé fogja tenni a Cdntenáris Gyógysz~rés,z
Hetet. Ezt a lcongresszust O l t J{.aroly nepJo];éti 'rníniszber fogja megnyitni.. M o z s o 11; Y r
Sándor a Centenáris Bizottság elnöke érzelcelteti a CentenáTis Kongresszusi Hét telies anya.
gát H a r a n g i Sándor __ kartárs_unk, !LZ _Országos Gyógyszer ész E gy.esubet mrnrszteTr brztosa tartja az ünnepi beszédet. Dr S c h u l e /,,
EZernér professzor nagy '!3Zakrnai és tndománypolitikai leérdésekről b"<szél: G y a r ?:_r- a-t i László ifiu leartársunk az rfJUSag neveben
köszönti a Kongresszust, s végül az egész
kongresszusi nap S z é k e l Y,
Jenőnek, a
Gyógyszer·tári Dolgozók Szakosztalya einokének
z<ir'ószavaival ér véget

TER LA''

''

Gyógyszerészek

Este nagy tár sasvacsora. lesz, amelyen r észlvesz az egész szakm-a. Pestiele és vidékiek, mun.
Icaadók és munkavállalók
SZAKSZERVEZETI KONGR,ESSZUS
A ·második napon ke1ül sor a Gyógyszertári
Dolgozók Szakosztályának Onzágos Kongresszusár a, amely az egyetemi hallgatóság megmozdur . ·
lását, kongresszusi problémáit is rnagában foglalja Erről a kongresszusról egyelőre csak anynyit mondhatunk, hog·y itt osztjuk ki a szakmai
Kabai János·dijakat és itt kapnak disz,es elismerő oklevelet azok a gyógyszertár-i dolgozók, akik
több rnint 40 éve mülcödnelc a pályán
Ugyancsak ennek a kongresszusnak a kere,
tében nyitjuk meg ün11>epélyesen a szakmai tanfolyanwt, amelyre Pestről és vidékről1!al6ság'[Jal
özönlenek segédmunkóJJ szaktársaink Ma már
az a probléma is fel1!etődött, ihogy taLán még két
pár huzamos tanfolyam sem lesz· eLegendő.
Ez a sialcszervezeti kongresszus fog azutáni
véglegesen állást foglalni az Egészségügyi Szalc.szer-vezetbe 1!aló be,Jépésünkről is Ezen a kongresszuson résztvesznek a Szaktanács, az Or·vosszakszer1!ezet és az Egészségügyi Szalcszervezet
rne.gbizottai is

ll Centenáris Hét tudományos elöadásainak
programmja :
Október 11 Hétfő .
Az "Emyey József" Gyógyszerész·Muzeum
felavatás-a.
Dr. B-ar i Zsi,g!mOilld egyetemi magántaná,r
(Pécs): A gyógysze.r>ész hivatásának
helyes betöltése
Dr. Novák István egyetemi m;,.gántaruí.r
(Szeged): B-esz!á.moló laboratbriuml
m unkál-at(Ykr-61
Varró Aladár Bé1a gyógyazer ész
Gyógynövényga1Zd:á1kodásunk
gyÓgySZlBXéSZ
Fellkiér:t hozzászólók: Vidovszky
gyógyszerész (H§kétsswmson),
Dr Rom Pál egyetemi magánttatn>Í!I

Központi iroda, üzem és rendelés felvétel :

.
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Október 1'2 E!edd.
Dr. C.sipke Zoltán egy>et c rk. tanár: Kenöcsök vizsgálata (Homogenitás megállapitása mikroszkóppai S1llh.)
Dr. Kedtve.ssy György egyélt magánta:ná,r:
A mikroanaJizis és jelerutősége a gyógy.
szervizsgála~ban

Dr Mozsonyi Sándor egyet. ny. r . tanár:
Enzi1llák: a gyógyszertárham
Október 13. Szercla.
Dr Issekutz Béla egY'eL ny_ r. tanár : A fájdalomcsilla.pitószer,cilrről ..
Dr Dávid Lajos egyélt ny, r tanár (Szeged) : A gy~wszerészettan oktatása és
fejlődése utja
DT . Turi P :H egyet. ltarrlár1segéd: Az anti·
bioticum-lmtail:ás tanulságai
Októ'ber 14 Osütöritök
Kun Ferenc gyógys~en3sz: A gyógyszeres
ther á pia é'B a magisztrális gyógyszer'
rendelés.
Sper'g-€1ly Béla gJ"Ógyszerész: A gyógys~e.
rés21gyakornollci ddő tananyaga.
Október 15 Péntek
Ugebi Ferenc ,gyógyszer ész, egyetemi elő
adó: A para"lliehydJ "ex tempore" tisztitá:a[IJ a táJánál
Dr. Nikoli<ls Károly gyóg.)'1s~erész, v. egyet
ta.nársegéd (SorprOill) : GyógyszeTvizsgálatolk a gyógyszer!tá.11ban. ·
Dr;. Elrdey~Gruz Tibcn egyet c. ny . rik tanár: Emulgátoi'ork és ned'lea~bők
Október 16 . Szombat
összefogla:ló el.őadáisok a női iva:d horÍno-norkróL
Dr Mödlinger Gusztáv egyetemi c ll(V. rk.
taná~ : A női ivari horrmonokat termelő
sztnvek anatormiáj a és élettaa1a .
Dr. Clauder Ottó, a Riohter Gedeon gyógyszervegyész,eti gyár főmélmöike: A néíi
ivari hormonok kémiiáj•a.
Dr. Fritz Gusz.táv e,myet, c rk ~anár: A nő>
ivar i hormornolk hatástana
A tudományos előrudásork hétfőtől szombatig mindennap délután 6 órakor kezdődnek ·az
Egyetemi GyógyszePészeti Intézetben.
Minden tndományo•a €116adásba !:Yele valJi
ép~tve egy viJágnéveti elő3Jd!ás is, azonban w; elő
adók neveit és az e!lőad!ás tárgyát osak orktóberi
számuntkban, va;gy az add\g rni-ndenkihez eljutó
külön meghivókon kövölhetjük
·

Ismét kapható !
Hűtét utani fájdalmak, görcsös fájások leküzdesére és
a szÜiés fájdalmatlan levezetésére

DOLANTIN
az

uf.s.-ze~ü r:&F$ae9-etic..u~n

.S.f!-a.s.~n~e~tic..u~n
Eredményesen alkalmazható
továbbá epe- és vesekálikák,
rákos és egyéb suiyes fájdalmak, tabes, tenesmusok,
stb. eselén is.

'f~r9-at~m&.ah :
5 amp. á 2 kc:m.

MAGYAR PHARMA GYÓGYÁRU RT
Budapest, XIV, Te lepes-utca 53.

-a. Gyöj•a elnöke, dr.. Schulek Elemér

profesazor és Szántó György min. osz...
tályvezető

A Centenáris Gyógys~11éS2l Hét kongreszszusi elnökei:
Harangi Sándor, gyógyszer1ész, az O.
Gy E. mirüs20teri biztosa, Mozson~
Sándor pwBes,szor, a Centenáris Bizottság elnöke, S;,ékely Jenő, szaklapszerke~2ltő, a Gyógyszertári Dölgózók
Sz,akosztályánaik elnöke
·
Szervezési Bizottsá.g:
Babus':illt Ferenc, Bálliki Gyöa:gy, dr
Csiploe Zol~án, Dáwid M. Ferenc, Fa·
ragó Sándor, Feh~r Lá:szl6, Gerő Mlklós, Gyarmati László" dr, Hallmai Já-.
nos, Har.tmanm Tivadar, KaJán Gyula,
dr. Kedvessy Györgzy-, Láng Endre,
Löche-rer Tamás, dr.. Molnár István,
dr Némedy Imr_e, Pwkás Károly, '!'a;
bán Egon, d". Turi Pál, dr. Végh Antal, Vizsolyi End-re és dr Vitéz István
ll Centenáris Gyógyszerész-hét vezetösége :
.
A Centenáriumi Bizottság tagjai az egész
Diszelnölcök:
gyógys;1Jerész-lcar, az egész gyógyszer·ész-tár sada.
OU Károly népjólébi mini1szter,
lorn, kivétel nélleül rnindenlci, akinek hivatásbeli
Ortubay Gyula :Irultuszminiszter.
és szivügye a rnagyar gyógyszerészet jövője és
feilődése Minden gyógyszertári dolgozó, .alcí el·
Diszelnökség :
Alexits György és V:illtol János áulam- jön, hegy rnegjelenésével tárnogassa, továbbvititkárork, Dávid ·Ferenc, a szegedi egye- gy-e, megoldja azolco~t a gondolatokat, amelyek
tem professzora, Ha-tvani Béla min. fel1!etődnek De tagja az is, aki semmiképe-n,
os2ltálytanácsos, dl" Losonczy György, sern tud ezen a nagy centenáris rrnegmozduláson,
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! GYóGYSZERÉSZ

A Centenáriumi Bizottság tagja :
MINDEN GYÓGYSZERÉSZ, a maga egységes és tiszta állqs.(ogl~l~~ával, a "!_a-_
gyar népi demokracta stk}an
a kozegészségügy eszközeivel.

----~~~~~-----------------résztvenni, &e hitben s lélekben velü11;k v~n A Centenririumi Bizottság tagja: a !J Y o, g y8 z e r é s z, a maga egységes és ttszta allii_sfoglalásával, a magyar uépi dernókrácta S!k]an
_ a közegészségügy áldozatos eszkozewel.

suLyu és ereje hozzá, hogy szégyenpadra kény·
szeritse.
Nem lesz nehéz, hogy megértsüle egymást" Várjuk a szakmát nagy végre ne csak a Icon gr esszusi
teremben ha;,em a fehér asztalnril is együtt le"
hessünk.. 'H ogy elmondju/c egyntásnalc, lwnnan
A SZAKMAI KRóNIKAS üZENETE
indultun/c ?nekkora utat tettünk meg és rnerre
[gy készülünk a CentenáriB Gyógyszerész· iparkodu,;k.. V á r. j u, k a s~~~t~, ~ogy ráHétre Igy készülünk a lcongresszusra, anw~y rnutathassvnk uj htd}arnlcm, epu_lö fovaro~unk:
az egész szalemát összehozza Ezen a C0n~ena ra és 'innen, a központból az egesz nagy epuüí
·
ris Gy6gyszerész-Héten el akaru.n/c .Jutm
_ népi denwkráciára,
egy
tiszamenti
gyógys,zerész,
azt
Valaki,
SJJakszervezet és Országos Egy~sulet - a !eg
teljesebb együttmüködéstg. oss~e('gyeztet] nk rnondta a napokban, hogv_ ,ő nem_parttag, .. nern
mi-mlen prob!énUÍJn/cat, hogy megoldJuk azt, is volt, de !1917. óta ott at! r enduletlenul or·he: :
ami lcözös és csak az maradJOn _nyitva;, a_nn.t lyén, egy törpegyógyszertárban. o,tt '!'olt 1
osztályhelyzetünknél fogva egyelóre rneg ko_zo- ben és ott találta őt a f·elszabadulas ts ökrös·-· ..,
sen nem tár gyalhatunic nwg '. s ne:n v;het~nk szekérrel járt be a közeli városba, _h~gy az
a··wre Megvan bennünk rnt-mlen keszseg aHa, jláció alatt el tudja látni k?zsé.ge nepet a
séges gyógyszerek/cel.. Ott .allt >'5ZfLk;"datlanul
h~gy a szakma ntinden lcér:Jésében rne!JtalálJuk teljesit-ette
közegészségűgyr feladatat
...
az egyedüli és !egmegfelel?bb rn~goldást. Nem
akar,iuk kiélezni az ellenteteicet es nem ts k:.- és valóJában, ha nem is ~udatoson, , d_~ o,~·
ressük. Tudju/c, hogy ez a szakma, munkaadot- rmnt annyi más, a nwgyar qwpr demolcraewt eptval és munkavállalóival együtt nem _tar toztk a tette.
Engediüle ó/cet közel nwgunkho.z, s .
.
gazdagole közé. A munlcaadó'k rna mar nem hzsákntányolók és a ntunlcav-álwJók ma ~t~r mi is közelebb hozzájuk.. Ne azt keressük, mt
nem /ciziáknuinyoltak, a lcol!ektiv ~zerz~~~ válccszt el bennün/cet egynrástól, hanem hogy
életbelépte óta . . Meg/cö.zelitőleg J OOO lcts .'!'' e,
hozhat közelebb Keressük az azonos
g.yógyszertár hihetetlen nehezsegekk,el ,kuz_d es
rker
essüle egy közös hivatás közös szer etetét.
l
k barnw.
nem egy a sorsát szivesen , felcserelve
]lyen gondolatok jegyében megyünk az
lyilc 1nunlcavállaló !J.YÓ!Jyszeressze Eze az e;n·:
berek nem kapitaltsta szon':ye~egek A ne]n tóber g.én megnyiló Centenáris
denwkráeián belül a munlcassag-mtlc nem az Hét és Kongresszus elé Ilyen
ilyen emberek ellen /cell. lá~niok , Mert ha hiv}ulc és várju/c kartársainkat a nagy
lead k "zöttük olyan, a/cr meg ma rs megfeled~ezik a~·ról, hogy mivel tartozile a felszabadult találkozóra MunlcaváUalólc a munlcaadókat
munkásságna/c, a Szakszervezetnek meg !esz al munkaadók a munlcavállalókat.

ÜVEG
Gyógyszeres, vegyszeres, kozmelikai és egészségügyi üveg és
porcellánáruk, kenöcs és uémtégelyek, demyonok, ballaaok

FR l E D
Telefon: 226-023.

Budapest,
Akácfa-utca 32.
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A pyrogen anyagokrcil
Irte: Dr . Kedvess y Gyötgy egyetemi magántanár
Régi megfigyelés az, hogy a 10 kcm vagy ennél
mennyiségü
in,jectiós vagy infusiós oldatok
alkalmazáskor
eg.:res esetekben kellemetlen
Jnellékhalá,;okat, ugymint lázat, hidegrázáét stb. okoz_
A budapesti eg,Jefemi kQ.nikákon is gy(!kori volt
az a pa111asz hogy ·az intravénás injectó után
a beteg lázas lett, amihöl az ·orvos az oldat szennye.
bomlott vagy fertőzött voltára következt-etett. Kü.
lőnösen gyakori volt a dextrose injectióh: b.l:kalmazása..a láz fellépése, amelyet - IJnint ismeretes - rend..
, •zeru" ,10-50 kcm, vagy még ennél is nagyobb meny _
'\Vechselmann
megfigyelte a phy>sioliógi;ás konyhasó_olda'Ít.al készitett salvarsan injectiós
során ezt a jelenséget és gondos vizsgála.
hogy az oldószerben, a vizheu
me·gállapitotta,
kell valamiféle lázkeltő anyagnak le1mie" Ez időtől
kezdve állandóan vissxatérő problémiát jelentett· az- in_
laboratörium okban a :lázat
okozö anJ- ago:Jmak
jdenléte és az ezelttó1 való mentesités kérdése. l\iint_
a Jwllemetlen mellékhatás elsősorban ~ hőmérsékn?.vezték ei. A pyrogen anyagok az emlifett
.hal;ás•Jk<m kivül növelik a leukocyták számát
.Egyes kutatók (Hort és Penfoldj)
már irégelbben
azt., hogy a kémiaUa_g tiszta, stetil viz
okoz hidegr ázást akkor_ ha az injiciálást közvef:...
lenül a destillálás és sterilezés után végezték Habá~
pyrogen anya.golikal és különös-en ezek e:r:edetével, ké_
sz.erkezeté,vel és a pyrogenmentes viz elöállitásáfó'kén az Ujabb időben igen sok lmtató fogla,Jkozott

;;~el:;::;~:~~:~ii~ésmegállapitható,
gyakorlatilag

hog,lr e téren igen fiis hasznositható er·ed..
is. kaptak, a pyrogen-testlek eredete és tu_
(lajdou1sá 1gai' ma sem teljesen ismertek és e téren még
ala.pvetlö fontosságu Hort és Penfold fenti ~negSzámos bm-árt foglalkozt.at"Ott a pyrogeneli eredetéés kém~ai össz~tételéneli a kérdése,, Több elmélet!
a Jegelfogadottabb az a feltevés, hogy a pyro.
eredef.e a hakt:édumokra vezet.hetö vissza.. Meg_
azt is, hog.l· nem minden bakterium-fajta
pyrogen-tarta.Itnm'á a vizet.. Igy pl a müncheni
vlze, mely pedig kö"Z'egészségügyi szempontL
megengedhető mennyiségü és minőségü baktériumo.
tartalmaz pyrogernnentes.. A tov<ibbi vizsgálatoliaz is ldderült: hogy csakis eg,res baktérium~csopor
okozzák a p~rogen_jf'lenségeket. Kb, 30 pyr-ogent_
bakté-rium_féleséget ismertek meg
A ré-szlemenQ vizsgálatok azt iS kimutaft.ák, hogy a kü.
ha.J{tériumok
különhözö tei:mészetü és- kémiai
':"':szetéle!ü pyrogeneket eredményeznek.. Valamennyi
\PYtog:enan:raJ:m•k közös- tulajdonsága ugyan, hogy eme..
a kisérleti állat hömérsékletét, de az egyes váltoközött. különbségek lehetnek abban. hogy az inji'ut:án mils-en időre következik be a hömérséklet
~:lkedé,;e Egyes estekben azonnal, más fajtálmái pe_
idő után tapasztalható a láz megjeolyan pyrogen-féleségek is, amei;t--·ek

elóöb csökkentik majd azután növelik a hőmérsékletet.
Robinson megállapitása szerint a. pyrogenek nitro..
gent nem tartalmaznak 'és :valószinüleg cuJmrféleségek..
Co Tui és munkatár sai ugyancsak szénhydr·át jellegüu~k találták a pyro~eneket. A
pyrogenek kölönböző
baktérium csoportokból való származása és eltér·ő tu_
lajdonságai alapján felt.ehetö, hogy kémiai összetéteJük
t.ekintetében s-em egységesek.
Mai ismereteink szerint a pyrogenek nem mOOgé-·
kon,J. egJ es baktér ium-szü~·ó'kkel filtrálható-, hőálló, kb
50 millimikron na.gyságu testek Co Tu~ vizsgálata sze_
rint a Seitz_ és Zsigmond).féle baktériwnLszürők visz:1'1Zat1artják a pyrogeneket, mig ra Berkefeld.szürön áthaladnak Áz ultraszür·és ·tehát alkaLmias a ''iz pyrogen
tnent.esit'ésére
.1\fegállapitották. hogy. az igy megtlsz..
titott v:iz hónapok után is pyrogenment.es maradt.. A
S:Züró'kkel végzett viiZ'sgálatok során hasonló er·edményt
kapot,t Seibert is .
Minthog:r ~ pyr-ogene-k hővel szemben nem érzékPnyek, .a viz pyrogenrnentesitésére a mele.gités hem al,
!ra!mas
Auto.clavban 120 fokon 6--7 órán át, vagy
140 fokon 30 percig tartó hevitéssel roncsolhat:ók csak
el a pyrogen-anyagok,. E müvelethez azonban k_~Iönleges
készüléli JSzükséges
Rothenheim. Sat·he és Limay(t
vizEJrálata szerint a vizfürdőn, visszafolyó hütővel feL
'Szeielt lomhikban meleg'itett destillált viz csak tiz Orát
meghaladó :melegités után vált pyrogenmentessé,
A pyrogenarwagok
tulajdonságainak megismeréSt'>
szempontjAból érdekes Kot.henhem és társainak követ
kezö kisédetie is: frissen destillált vizet asepti.kus köJÜiménJek liözött an: puliákba t.öi.tött.elí és azokat le.
forraszÍ:ottáll majd az nmpuUázott folyadék egyrészét
sterilezték a mási!;: cSOJ>ortot nem A sterilezés nélkül
ta.1toú- destillátt viz hat nap után 'agarlemezen blkte·
Iium tartalmunak bizonyult és ugyanakkor a kiserleti
állatokon hf)mérséklet emelkedést mutatotit.. A .sterÜezett ampulláli tartalma pyrogenmentes volt, E ki:,értet
megerősiti az,t a már régebben tett,·' llJiegállapitást, 'hogy
c frissen destiJlált :Viz késóöb pyrogen tarta.lmuvá váJ.
hat, tehát vagY' azonnal felhas:z;nálandó, · vagy pedilt
azonnal sterilezve tartandö el
A fri~sen --destillált viz iáJt.alában pyr-ogenmentcsnek
1

Lukács és Társa
gyógyárunagykereskedés
Budapest, Préter-utca 19.
Telefon: 22-77,-43, 13-87-90.
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Október 9. és 16. közölt
~~
Centenáris Gyógyszerész-hét és kongresszus.
tekinthető,. Szül{séges azonban; hogy a destillátás kellő

gondossággal történj€:k. E célra
készülékek,

megfelelőel{

melyek könnyen tisztíthatók,

az

üveg~

SzüliSéges

követelmény t.ovábbá, hogy a des'llillálásko-r csal\: a
destillatum középsö r~szletét 'fogjuk fel. !A JV, Magyar
Gyógyszerkönyvnek az Aqua bisdestillat.a sterilis c. fejezetben előirt móds~ere tehát e tekintetben helyesnek
mondható.
Az
V. helvét gyógyszerkönyv nem irja
ugyan elő a ké.tszer destillátt viz előállitását és használatát, de a gyógyszerkönyv kommentárja laz injectiós
oldatok készitéséhez ajánlatosnak ta.rtja az ismételt
destillálással kapott viz ~iözépsö fr akciój.ának alkalmazásá.t. l\iínthogy azonban a
destHiáhis· egymagában
még nem nyujt teljes biztosítékot 1a pymgemnentességre- vonatkozólag, felt.étlenül szükséges a:z igy előállit-ott
viz-et megfelelő edényben (ampulla -vagy steiHezett aL
kalimentes üveg)
késedelem nélkül sterilezní
lVlint
ismeretes, a Ph. Hg. IV. a ké.tSzer destillált -viz stetL
lezését. csak másnap végezteti. Ezt az előirást: tehát
célszerü volita ugy megváltoztatni, la bisdestilláU vi1.et
a-z előállitás után azonnal st·erilezni kell..
llyen előiratot t.alálunh: á XIII.. rumedkai gyógyszerkönyvben, Mig az előző amerikai gyógyszel'könJV
előir-ása szeJ·int a sterilez·est a destillátást követő 24
6ra után kellett elvégezni, addig az 1947 _ben életheléptetett Xlll. U. S P. az ujabb ilyenirányu lmtatáBok
eredményeinek megfelelően már megkivánja, hog;\'· a
frissen destillátt Vizet a destillálás után vag;r az10nn.al
fel kell használni injectiós oldati készités-éhez. vagy pe.
dig parenterális használatra·. laz inject.ió Irésrités sza..
bályai szerint. ampullázvá,: kell azonnal sterileznt

A pyrosYenmentessé,g-re az U S. P XIII.. (llyulahkal
vé~zet.t biológiai Vizsgálatot ir· elő. A vizsgálat előtt
néhány napig rellenőrizni kell a nyula.Jr hőmé-rsékletkt.
A pontosan leirt kisérleti kUriilmények J:;;:Ozött tart:Ott
állaJok fülvénájába az állat sulyár a. számih•a kg_lrinti
10 · kcm 37 fokr·a felmelegit.ett: vizsgilandll vizet tecskPnMZI!ek és figyelik a hőmér~éklet ·d.ltozását.. A vizsgálatot legalább 5 állattal l\f>ll végezni.. P;rrogell. tartal~
munak tart'jál\: azt a vizmintát, mely az 5 kisérleti nyul
köziil hfi.romnak okozott. legalább O6 fok hőmérséklet
émelkedést Ha ez az emelkedés csak l vagy 2 láBaton
mutatlmzik.. akkor ujabb 5 állattal kell ismé-telni a
vizsgálatot. Positív a reakció akkor, ha az első csoporthól 1. a máj';odikból pedig 2 nyul hőmérséklete f--melke.
dett 1{), 6 fokkal, PJ!'Ogen anyago t tartal'l'azónak h-ell
tehát teltinteni a vizet akkor, ha 10 nyul h:özül 3 muta~

(PI. a kalíumhypermallganátos oxydációs próba) gya..
korlatilag bizf<~s eredménnyel nem használható fel,.
A destillált viz p-yrogenmentesitése a felsorolt e}.
járásokon kivül még adsorptió~al is eh:égezhető. E céL
ra alkalmas adsorbens anyag a.z aktiv szénpor" A gon_
dllli destillátással előállitott viz általában O. l százalék
aktiv szénponal 15 peTcig végz:ett ráZQgatással már
pyrogenmentesithető.
Sok pyrogen-an}agot tartalmazó
viz esetében növeini kell az ads'Orbens mennyiséget.
Szürés után természetesen sterilezni kell a Pl'l''Ogen_
n~ntesitett viz-et. Injectiós lés infusiós oldatlo-knak szénuel történő PJ rogenmentesitéseh:or feltétlenül számoltd
kell azza,l, hogy ·a szén az oldot~ anyag egy részét
adsprheálja. Brindle és Rigby megállapitása szm:int az
a.kt.iv szén a natiiumchloddból saját sulyának 3 szlí~
zalékát, a dextrose..oldatból 28 százalékát. a procain_
oldatból pffiig 27-35 százalékot adsorbeál
Ennél az
eljárásnál megfdeló'bbnek tnondható a frissen destil.
lált és késedelem nélkül sterilezett viz all{almazása
4
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Orv o
4 Magya> Orvosok Szabait Szakszervezetének O r v o s h e t e a ll. küidött-közgyüléssel
kezdődött a Szent/árály-utcai Sernmelwe:is-terembe>t A küldött-lcözgyülésen megjelenb és felszálalt O l t Károly népjóléti rniniszter, ;Apró
Antal, a Sza/oszeTvezeti Tanács főtitkáTa Fodor
Gyula alpolgár·mesteT, Pikler GyöTgy, ~z 01'!
vezériaaz,qa.tó'ia, továbbá a kultuszminiszteT
megbizásából dr Szríntó György rniniszteri ta"ácsos . Itt hangzott el a nri résziinkről az a deklaráció, rnelyet lapunk nuís helyén közlünk.
Rendkivül érdekes és nagyjelentőségü nregnyilatkozás volt dr.. W e i l :Emil, az 0Tvos~zakszervezet 'elnökének beszéde és dr·
F e,. e n e Tibor főtitkár· közel egyór& beszámo-'
lója, az Or~osszakszen>ezetnek a /oét küldött-közgyülés közötti müködéséről.
Megválasztották különben a ]Jagyar Orvosok Szabad Szakszervezetének uj vezetőségét és
!i?Ömnwl jelentJük, hogy az oTvosok ügyeit mint
főtitkár ezenfial is dr Weil Emil fogja intézni
nagyszei'ü gárdáiaval, amel11r1>ek segitségével va~
lóban hihetetlenne/c látszó felamatokat tudott leküzdeni, s a rna;gyar orvostáTsadalrnat szinte
maradéktalanul rá tudta ·állitani a magyar népi
demokrácia sikjára
Még ugyanazon a küldött-közgyü.l.ésen hatáwzati javaslatot fogaittak el ar-ról, hogy meg-

5

h é t

ind!tj<fk azt a folyamatot, amelynek révén a Magyar Orv?so~ Szab:uz Szakszervezete be fog léJJm az Egeszsegu.gyt Szakszervezetbe A mi október .9.--én kezdődő kongresszusunknak is ez lesz
a legfőbb tár gysor'ozata

•

_ ülünk a küldött-közfJYübésen és gondolkozunk Goudolkozunk a iközegészségügyön, a ma-gyar orvoson és a magyar gyóyszer észen Az
Orvosszakszer·vezetben benne van núnden or·vos,
professzorok is, olyan havi jövedelernmel,
nm enny• egy nagy pe~U gyógyszer tár tulajdono
sámak évi keresete. Mi okozza mégis, hogy ezek
az ember.ek boldogan rnenetelnek a magyar népi
dernokráciával a szocializmus felé? Mi okozza
méqis, hogy ezek már nagyon régen megértették
Cs egyre ,iobban megértik, hou-y szaporodnak a.
fixizetéses allások \és fogy a rnagánpmxis? s mi
ma-mtnk, - nemcsak a tulaidonasi kar ban, de
m{g a szakszervezet soraiba;n is, - miért állunk
ellen? Miért nem rnegyünk előre, mrért oorn da,
lolunk, ha a népi demokrácia dalol? , ..
Valakinele van egy vályogháza valahol a határ szélen, r•an egy óljro, disznaja, majarsága
Igen, ott van a háza, a patileáfa is, s ez nem enoedi, ez nregköti, <J.zt félti. És a szakszervezet is,
a szakszer:vezetnek egy része is azért tévelyeg,
mer t sokan nrég ma is azt ihiszi:k, arra vágya-

FELHIV ÁS!
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fillér

Értesitjük az igen tisztelt Gyógyszerész urakat, hogy az
•

"rmunb~han. Ile. sa!ic.-ból Natr. ~allcyl.
r
nuU
IICISlll·ból Caclsal
R----~
Jod-ból Kali. jodat
gr6rttls61 és kivAnatra a Sallcrls6k és mA•
'
bérlablettazaat vallaiok

Bartha Józse!

gyógyszerész
Bp. Y" ZliiUD·U. 12;
Telelon: 127-&94.

ASPIRIN
2 x 0.5 g-os csomagolásának uj fogyasztói ára SO fillér - 15"/o, azaz
~eetc.ecekitue 80 fillér.
Tisztelettel kérjük ennek megfelelőleg a kifüggentett Aspirin ártáblán a 70 filléres árat a fenti kivágandó szelvénnyel átragasztani.

hőmérséklet emelkedést...

A pyrogenanyagol{ kimutatására

kémiai

eljárás

~uumiton A~tnma uor

T el jes tisztelettel
Forgalomba hozza:

Opera gyógyszertár
Budapest, VI , Andrássy" ul 26;

Magyar Pharma Gyógyáru R. T.
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Oktober 9.-én este
a kongresszus ünnepélyes megnyitása.
Utána társas-vacsora.

------------------------·----------------------·az
koznak, hogy nelcik is legyen egy ilyen vályogházuk, s disznajuk
ólban, s nULjorságuk Ez.
a semmiség, a m i n e m i s v a g y o n,
ami nem is olyasmi, amit bár ki is el akarna.
venni, ami nem is olyasmi, amitakárlci'!Jó'l is félteni kellene, megbénít bennünket, szakszevezeti
tagságot és tulajdonosokat Pedig milyen könynyen se,qiteni lehetne raita, csak egy han.qo.sat
nagyot kellene lciáltanunk, hom) összecsőditsük
ezt az egész szakmát s megmutassuk nekik a multunkat és a szegénysé,qünket - Olt Kár oly nép ..
jóléti miniszter elmondotta egy parlamenti be.
szédében, hogy a gyógyszertár nem lesz arany ..
bánya. Már min~ maga a mesterség, '---nem is

az.
De volami történt ezen a vonalon \Valamit
elmu'asztottunk Tulsá,qosan meonéztük azt,
heoy kinek van és kinek nincs vatikáia. Az volt
a bai, hooy a törpemdi{JYSzertár-tr"laidoncso~a.t,
akik a zömét alkotják az egész nagy tulardonasi réte,qnek, már a fe!szabadulás utáni első
napnkban nem szerveztük be, nem hoztuk be a
sza.k.•zer11ezefT,e. l gen, nw már tiszt" n lát1uk,
hol történt a hiba Ped1q mi má? akkor W.ttuk,
ho_qy rnenmdre szeaények <'-' m,enmdre elhaauottol<. Mcnmrivel j'obban tudtunk volna eqyütt ve·
ráedni Hiszen nincsenek kiiziittünk narm ellen:
tétek. Ma rnh itt eva.n a kollektiv szerződés Ma
rn-'r nem lehetnek ők ellenséoeink, sem nek:iink
Rem a rréni doBmokrárián"k De az a /!is vi\lyoqkáz e'válns't bennünket !XI1!1'1tástól Pedíq a. le"e(ek nlha..•zinte váayakozva 'áradna/c fel.énk .
tJs Trtfolk most ezt a vihart a. iSzaknULi krnnika. körfl'. [n'll!en ;_. onnan is. ide is. ndcz is .iiittek fU"'
tottak a 'hhek és a levelek Valami történt Va,lmmi hiba.. Valaki ar·ról beszélt, amiről nem lett
volna. szahad és valaki keresztezni akarta a.zt ai
utat, amely pedig \előre el volt lwtározva. Pedig

FU N GIN
PENICILLIN l11rtalmu magyar készitmény .
Penicillin érzékeny baktériumok okozia
gennyedések helyi kezelésére .

Forgalomba kerOI: 3 x 5, 5 x 10,
10x5 és 1 x 5o kcm-es Ovegell:ben

~hJlaxia ~~~rum termelő Rt.

nem történt semmi, csak a szakmai krónikás
széfnézett és meg"tátta a z IB g é s z s z a km á. t Azt, hogy nti fáj az egyik rétegnek és
mi ör·vendezteti ·meg a másikat Nem aka.rt ünneprontó lenni Csak dalol,ion a nép.! Mert ez a
daloló nép együtt jobban fogja épiteni a ma.gyar népi demokráciát a szocializmus felé, mintha széttagozódik.

•

ülünk a. Magyar Or·vosok Szabad Szakszervezetének II küldött..közgyülésén és egyszercsak
'f\CÍeszmélünk, hogy a főtitkári ,jelentés vége felé
egy kissé elkalandoztunk Pedig csak feljajdult
bennünk valami, hogy az or·vosok, v.alamennyi.
or··vos, a felszabadulás óta együtt dolgozik és
rni
Igen, tudj'uk, a multl Régi főnökök, régi
rossz kondiciók, éhbér 'és rnunlcarrélküliség r Igen.
ez az.! De ezen is tulmegyünk Igy készülünk a.
kongresszusr·a, s rcí fogunk vi"tágitani, s me11
fogjuk találni a szakma lelkétl
(-ely)

Iskolaavatás Na~yaápon
Emlékezetesen szép ünnepség keretiében zajlott le f"
hó 12-én, vasárnap a két nagysápi iskola felavatása. :A
község sziv~el-Iélekkel ünnepelt. Dalárda, szavalat és a
népl táncegyüttes pompás bemutatkozása bizonyitott.a,
hogy tanitók! ta.nulók és a falu népe végre egymásra
talált.Ílk'- Az: iskolát{ a· :Szeretet_otthon és a Köztisztasági
hhatal munkájával a Budapesti Gyógyszerész Testületi
anyagi t.ámogatásával valósággal ujjáépültek A felava-

tásan résztvett L ö c h e r e r ll'amás, a B, Gy. T ..
elnöke és B a b u s i k Ferenc. a. B .. Gy. T. Üg}Vezetö \igazgatója. Az ünnepi beszédet M á r a Y DezsÖi
ehtárs mondotta, beszélt az M" D. P . helyi titkára, az
állami iskolák uj igazgatója, valamint a x·ef lelkész is.
de felszólalt Löchel'ei' Tanuis kadársunk lis. Beszédében
utalt a munkásság, parasztság 'és értelmiség minél szer·vesebb összefogására" Felvetette azt a gondolatot. hogy
azok, aldl{ a.z iskolák ujjá-építését lehetövé tették, t o..
vábbra ifi. tar·tsák szemmel az
i s k o l á ~ k a t.. Figyeljé.k azok müködését, a gy&
rekek ·szociális helyzetét és egy··egy kiváló növendéket
anyagilag is segitsenek tanulásilban. E gondolat. jegyé-hen uiább 1000 f()rintot ajánlott: fel az állami lskolák
spot"t-felszerelésére, amit nagy lelkesedéssel vettek tu ..
domJásul

A Centenáris Orvosi Nagyhétral
korai.. vo~na még ibeszámolót inni: még tart=k
az e)oad_asok, a tudományos viMik, a bemumtásak, a';likor e l>ot'Okait itom - .es "" hatalmas
tudom?'nyos anyag, amely b<mnün.@et hi:vatás~nal ~owya ikö~lr ől érdekel, még nem á!ID
";lJ.~S egesz~b;m •es áttekinthetően a r>endelke·
oosu~re Vrlagos azonban a már edd\g Mtat".
takbol. és Mll?ttakiból is, hogy a Oer)tenáris
Orvoo:~ Nagyhet messze tulnőtt ,egy szrukmrui
kongresszus ker•etem: ünnepi megnyüatkazása
ez nemesaik a magyar ,orvos~társa;d>lllomnak haa v:hlág mimden rész~béíl ideser<;glett .fudósoiknaik, kuta~óknak is" A w;r oclawi kong;reszsz_us elve valosuil. meg ezen a Centenáris Nagy.
heten, amely a tudományos együibtmüködiés,t a
t;apasztalatok l<iicserélését, ösw~egyezte~át
szolgá>lja és ezáltal előseg)iti azt a:z épitő munkát, a_mely l?l!1Y testben-lélekben eg;észségesebb
ernbenséget hrv.altobt megteremtflni.
A" Ce~ef!láriumi N 2Jgyhetet 'közvetlenül
megelozte es az~al szo:ros kapcsoilathán zaj!Oif!t
le az Orvo~s2laiksze!'Ve2let, IL Küldötükö.11Wülése,
A lelikes küldötUközgyülés után nyilt meg
ünnepélyes kü!sőségek közt, a Köztársasági Elnök &s a kormány tagjainaik je1enlétében a Oell-·
ren:liris Nagyhét A megnyitás-rÓli és a tudbmányos ülésekről a napilSajtó r'észletes bes2>ámruót
ad rrap>ól:napra -· és ,ll;Z a mér'ú&k, amelyben
ezek a szrgor~an iludoman!Y';S ü1ések a nrupila·
pok crmoldalart b<Jtol'tllk, eppen azt mutatja
nagy az O:w(}si Nwgyhét IBm egész m<J,gyar tá/
sadalom szrwugye Idézzük i.tt Révai Jól!lsef elv.
ei;rt~'mnk ,s,~avait, aiki a 1\bgy;ar Do}go'lléik
Part:) a . neveben üdvözöl~e a illlcmgressz,ust :'
"
. mnC'S lkülön tudron9-nyos haJadás és kü
lön társadalmi haladás" _ haingsul(yozza Ré.
v ai eh táJrs - "a hrulooáJs egy és oszthatatlrun a
tudomámy<bam és a társadalomban .egyaránt. A
magy;ar orvostudomány IratW" uttClrői egyrszersrmnd a mrugyar haladás nagy uttörői ls voltak"
Komoly utmuJia;bó el~-r·sunknak
ez az idézetit mondata mindannyiunk számá,ra.
A haladió értelmiség helye a haladó er ők roda.
!án van: "kz ember gyó,gyitói és a társadailom
gyógyditói lehetetlen, hogty ll]e lla}á!kozza:ooik" fol,}'tatja a gondolatmenetet Révai elvtárs ·-·
&s én u_gy érzem, az orvosnalk, a gyógyszerész-·
nek, mmJden egészsé,g]ügyi dblgozórraik ezt a
keti:fís hivatá-S/t kell betölterui: ~gyitani az
e~e.n beltegségei mellett a társadalrun beteg..
S(\gJert. ,
~ Centenáris Orvosi Nagyhát rragys2iabásu
orvosr progrrammjárt néhMty szám~ütal sze.
retném jellemezni. A:l mwostudomány küllön
bö.ző területeit repr~ezentáló 22 szakcsopor\1:
mmtegy 1200 tudományos előadást és vitát
rendez. Az előadlókin2Jk Joor illbelül 25 szá7!8Jléka
külföldi tudós. (Eook közt van Haldane profeszszor, a világh1rü mauxista 1bio~ógus és Wall.
m·en professzor, a :stookholmi egye1:€m ~
\'Ü tudósa is) A 22 szakcsoport 41 főtémát
dolgoz fel a Centeiráras nagyhét ken:tv&ben és

=

e~ekhez az előre megadiott főilémá,khoz kapcsolodn~k :':": egyes rövidebb 1élegootü előadások,

~ozzasz~~a;S~· Emeljük Ma progranunból azo"a! a _foMn;ákat, . amelyek ;gyógy,szertani, köz·
egeszsemtam "I'O'Iratlkozásuak és igy bennünket
i<'ö2lelebbr ől is ér,d<lkelnek :
·

Hygienikus szakcsoport:
l Lakáskénlés,

2.. Gsecsemőhailandóság,
3 NéptápWkOl!ás,
4. Malá11ia..ikénlés
Kisérletes orvo.stndornányi is laboratór·iumi
szakcsoport:
5 Infeotio és iunmunitás,
Mentésügyi szakcsoport:
6. Korszerü mentésügy,
Nőgyógyász szakcsoport.:
7 Antibioticumoik soorepe a szülésmti &
nőgyógyásmti tevékenys<\gben,
Szemész szakcsoport;
8.. Chemültherápeutica lia antiib1oticli. a szeméSwtben.
Természetesen a gWZ!diag prr-og&mm & kira.
gadott témáJron kivül is bőséges választékot
nyujt az érdelclődőknek Ha m~ azt is tekin·
tatbe "l'esszülk, h<;gy 1egy-egy ,ténrávaJ 15-20
elő~dó i~ fogla1kozik, aikikor nyugodtan megállaprth;~.tJ uk, ~ogy a N Wgyhét tudományos programmJa nekunk gyógys21erés~ekn<Jk is kimeritheteill<m leh.etős~met nyujltott a tanulásra.
"' , Kűl~n meg _lke[J emléikezni a Magyar Nép..
JOl·etr !lllL!lls~érwum EgésrzJ&~gpolitikai Kiállitá-·
sáról és a M>JJgyar Orvostörténelmi Kiálliltás ..
ról, amely a Cenrtenáris Nagyhét alatt a Kára·
lyi-palotáihan á![t nyitva arz érdeklődó'k I!Zámára
~z Eglészsé,woliltikai KiáJld,tás szemlélwtő gra,.
frkoowk, jól össC~Jeállitott táiblá.Zatdk kitünő
fényképfielvét~lek és modellek segitségével mu
tat,] a be egyl'eszt a mult büneit, másr·észrt a né..
pi demokrácia jel1enünikJben elért eredményeit
és a szodrulista épités jövő célkitüzéSeit, Nép-

Drld Lányi
gyógyárunagykeresked6
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Budapest, VIli., Rigó-u. 10.
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Október 10.-én d. e.
az M. M. Sz. Sz. Gyógyszertári Dolgozók
Szakosztályának országos kongresszusa. ·
betegségek leküzdése., nyomortanyálk eltüntetése,
arvosi :kezelés, üdülés, sportlehetőség :minden
dolgozónak - ezek a motilvumok térnek viswa
számokham és képekben a kiállitás minden
egyes te:rmében - és a falliaikon ott látjuk a
Magyar Dolgozók Pár<tja progranmmyila1lko~a
. táu.ak idéz•eteit, amely progl'ammot a Part
gyors ütemboo, bizJtos következetességg1el vcaló·
sit meg, olyan segi:tséget nyuj•úv:a e2J2lel a dolgo2l&k tö:megei'!1ek és az ~g]ész · il1W:gyar népnek,
amilyent azelő·tt ellképzelni sem lehetett volna.
Az Orvostörténelmi Ki~Jlitás, amelyet dr
Réti Endre és dr Berndorfer Alfréd rendezett,
érdekes és éitékes ös21eállitása az ox vosi vonat.kozásu magyarországi muzeumu és levéltár-i
anyag;nak A kiá,llitáson gyógyrszerészi vonatkozásu :an.yagot is ~áttunk: e,gw Má,rai Teréz.rakorabeli gyógyszerészmesteri oldievelet, né~ány
szép XVII és XVIIL századibelt pahkaedenyt.
mérleget, régi sulyakat és egy ig1en érdekes homeopatha gyógyszer dobozt, számtalan ma rs
használatos hatásos gy;ógyszer.reL !Figyelemreméltó egy szélesii!záju i.iv~dugós üveg, amely·
nek maratont cimkéj{m a ki:ivetiloező felirat áll:
Kénsavas hamvag"
(KaJiumsulfat, Bugá,t
Pál által magyrurositva . ) A kiállitáson sok
má$ érd<Jkesség1 mellett a mrugy:u Tanácsköz~T
sruság ]dejében kibocsátott nél~á,ny egészz·og·
ügyi vonatk01lásu nyom~atványt is talál_u~,
többek közt egy röpiratot. amely a lmnu:kasrsagot az alkoholfogyasztás S!ulyo!s veszély;eire_ figyelmezteti, rámutalliva an a a kapJtahista
trükkre, hogy ,;ru pá)inka erősit" és hasonló ha.ruis j:elszavakkal s~ándékosan az alkoholrzmus.
ba. k~11gett:ék ,ru munkásságot E;zt a21ért tették,
hogy eJlená:lló enejét ezze:] i1s esümkentsék, hogy
·a határtrulSJn elnyomás lkínj át arz alkohol rves'z;edel'mes mámorával feledtessék A kiálhtás bemutatja a mai magyar mvosi ~aj,~át is, amely
a kitünő szSJk!apok :eg!ész seregJet allrtJa acz Olrvostársadalom szolgáilatába.
E;nnek a sajtónak egyi!k vel'lető organuma~
az "Orvosok Lapja" szeptember 5.1 ünnepi
számánSJk első oldalán magyar. orosz ils francia nyelven üdvözJi a CenteiJ!á,ris Orvo?i Nagyhét vendégeit Iktacssilk ide ennek az ud!voz.!et-

nek nehány mondatát: ez a pár mondat preg·
nánsan fcg1laljSJ össze a CenJtenáris· Hét előr~_
ményeit és célkiltüzéseit:
A diadalmas orosz hadsereg megverte és
kiüzf.~ ebből az országból a nép elilenség-eit
Száz év után ujra a dolgozók szabad hazáJa Magyarwszág. E0t ünnepeljük mi, ma-- .
gyar orvosok is.. 'f'S szerl€1tnők, h9; "''~i.ink ü"'·'
nepelnének barákmnk m•nden orszagbol
Éljeri a Szovjetun1ó, a demokratikus bé-·
kefront vezetöje!
·
A tudomány ~egyverével küzdünk a népi ·
demokrácia egeszségügyéért!
Előre a népi dem&káci:lik utián a sz-ocializmus felé!"
EJ~eket a jelszavakat írta zászlajláta a most
folyó Centenáris Orv<Jsi Nagyhét. Bes·zámoló~
mat dr.. Weil Emil ellcvtáumalc, wz Orvos&Zak-·
Bz•ervezet főtitkárának svavaival fejezem be,
akinek megnyilatka~á,sálb!ól mái: ~ibontaikoz,ik a
jelszavak megvalósitásámak utJa rs; "A Cen~e-:
:nár's Orvosi Nagyhét ujabb diadala ·1esz a nepr
demokratikus Magyaro~szágnaik ... h31J1Jgors tr!tailmzás lesz a békebontókkal s'llemben, ak1k UJ-.
r a szen vedésbe akarják borrtani a vilá1"~t és
egyben állásfoglalás a !béke, a demo"rac1a, a
kultura nagy nemZJe!bközi frO'lllt.]a metllett"

Dr . TURI PAL

Furunkulusokho1

Forti tapasz
Erény i: Diana gyógyszertár
VII , Somogyi Béla-ut 5

Az M. M. Sz. Sz. Gyógyszertári Dolgozák Szakosztálya
·• neveben mindim megértésünkkel és szeretetünkkel
köszöntjük a Magyar Orvosok Szabad Szakszervezetenek
u. küldölt·közgyülését !
- Felolvasta : Székely Jenö Amikor tanácskozási joggal meghivtak bennünket ene a küldöU közgyülésre, ellwtároztuk,
_'hogy elmond.juk azt a néhány tiszta szót, ami
már régen esedékes, hogy közelebb kel'üljünk a
magyar. egészségügy minden dolgozójához
Már az Egészségügyi Szakszer'Vezet küldött- k.özgyülésén ott volt a felirat; "Építsük az egész.ségügyi dolgozó'k egységes szervezetét.!", amiely
fennen hirdeti, hogy nekünk lis velünk együflt
n!indenkinek ebben a szer'Vezetben kell tömörülnünk, akik a magyar népegészségügy szalgálatában dllunk
Lényegében e mellett tett hitet O l :t Károly népjóléti minis.zter ur megnyilatkozásától
kezdve minden felszálaló; P i T o s László, á
SzakszeTvezeti Tánács főtitkár-helyettese, dr .
·W e r l Emil, a Magyar Orvosok Szabad SzakszeTvezetének elnöke é" tir.. B a k á c s Tibor·.
tiszti főoTvos elvtársak
Nekünk, gyógyszerészeknek, ebben a delilarációban kiilön6sen d,- Bakács Tibor tiszti főor
vos elvtárS'IWk azzal a kijelentésével kell foglalkoznunk, amelyb:en megállapítja a s z e l l em i és fizikai munkás közötti
gát lebontását .
Azután hivatkoznunk kell dr S z á nt ó
G y ö r g y kultuszminisztéTiumi rnin. tarnicsos
f e l s ő o k t a t á ..
bef:elentésér e, amely
sunk közeli reformjáról b:e·
szél és a legnagyobb lelkesedéssel kell nyugtáz. nunk dr. W e i l Emil .elvtársunknak azokat a
1clénk irányUló megjegyzéseit, hogy valójában
tiszta véletlen, hogy mi -- orvosok és gyógyszerészek ~, akik a jelszabadulás után két egymás
· · melleti szobában, valahol a Bang/w Béla-utcában együtt indultunk és közösen szeTvezkedtünk, elszakadtunk egymástól. Tudunk r óla,
hogy dr. Fironné, Harangi Sándor, Haraszti
Sándorné, dr. Kálmán László' és dr. Losonczy
Gyögy elvtársak voltak azok, akiknek már' akkor ott -- dr, W:eil Emillel, az 0Tvosszak8zervezet jelenlegi elnökével együtt - léwe kellett volna hozniok a legszorosabb· és legszer·vesebb
együttműködést A' felszabadulás utáni esemé"ny.ek sodrában azután egyszercsak azon vettüla
észr e '1'/'Wgunkat, hogy külön szer·vezkedünk De
· . maga az a tény, hogy 'dr·. W e i l Emil elvtársunk időszerűnek tartja, hogy erre hivatkozzék,
uf lehetőséget nyit meg ~zámunkra abban !XZ
egészségügyi szakszer'Vezetben, rnelybe or·vostárBainkkal együtt mi is be fogunk lépni és együtt
fogunk dolgozni a magyar népegészségügy érdekében.
Mi magunk ugy látjuk, hogy nagyon sok mb!-

denben a közegészségügy vonalán adrt nem tudtunk olyan mértékben közel kerülni egymáshoz,
a többi egészségügyi munkással, küJönösen pedig orvostársainkkal, mivd- ahogyan már· emlitettük - az idők sodm és a feflödésnek csaJo,
később kialakult iránya - akkor szinte erősza
kosan elválasztott bennünket egymástól. Most
azzal, hogy a közelfövőben mi is tagfai leszünk
az Egészségügyi Szakszervezeflnek, amelyró'l az
október 1 o"1. országos gyógyszer esz-szafeszervezeti kongresszus dönt, mi magunk is szeTvesen és
időállóan beleépülünk az egész nagy egész:Jégügyi szakszervezetbe és igy az egész népegészségügy országos hálózatába,.
Hogy ez mit jelent nekWnk, azzal talán nem
is szabad bőv:ebben foglalkoznunk Mégis meg
kell mondanunk: soha nem fordulhat elő az,
hogy mi éppen akkor ne twlduk egymást meg·
találni, éppen akkor ne tudjuk egymással meg.
beszélni a legdöntőbb kéTdéseinket, amikor arra
awm nekünk, hanem a népegészségügynek a legnagyobb szüksége van. De hisszük azt is, hogy
so/w többé nem fordul/wt elő, hogy a magyar
gyógyszerészet kérdéseiben nélkülünk lwtározzanak Meg vagyunk győződve róla, hogy bárhol
az országban is gondolminak, vagy lwtároznának valamit a közegészségügy W-agy szolgálatá·
ról, bármilyen hálózatot is akarnának k:iépiteni,
so/w a kö;c;egészségügy területéről nem fogfák
kijelejteni a magyar gyógyszerészt.
Ott' l:eszünk mi is benn az OrszágoSiff"iész,
Bégügyi Szakszervezetben, ott leszünk az or·vosokkal, gyógyszertári dolgozókkal, ápoMkkal,
szellemi és fizikai munlcásokkal együtt. Olyan
közel, hogy csak a kezünket kell kinyujtoounk,
csak meg kell szólalnunk, hogy megértsük egy.

Tichler János
Gy6gyszeréSieti
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A GYó(!YSZER11:SZ

Október 10.-én d. u.
a Kazay Endre Gyógyszerész Otthon

felavatása.
mást és egy uton haladjunk, a r1mgyCLr né21i demokráciCL utján (L szocio,lizmus felé.
'
. .
Nem mulCLszthatjuk el CLZ CLlkalnmt, hogy rtt
ki ne jelentsük: ~ni nw,gunk ott a GY_ógyszeTtár;
Dolgozók SzakosztályábCLn több, 1mnt egy esztendőn keresztül harcoltunk, verekedtunk az akkori veZetőség jobboldeLZi ~zociáldemokrata részével, hogy ini kommunistáJc kwonultu;'k a ~e
ietőségből, ki kellett vonulnr:nk, pusztCLn_ azert,
mert a vezetőség nem--szocrahsta tagJat n?n'
voltak hajlandók a laboránsokkal és techntkakkal _ a velünk egy gyógyszertMban_ közösen
dol~ozó szaktársainkkal együttmüködr~r ..
Ezért köszöntjük ozy,an 11tegkulonboztetett
hittel és megértéssel d r. B a k á _c_ s T~b~r
tisztijőor·vos elvtÓ/isnak azt; a. kr.Jelent~set,
amellyel a g á t á t t ? r' e s_ et ud':'ozlr, ~
szellemi és tizikar munkások ko z ott: N alunk a,
uj közületi és intéz11"ényesrtett gyogyszertara_lc
kialakuló szociális szelleme •ezt CL voruLlat meg
jobban még fogja erősíteni
.
•
..
Ki kell itt térnünk dr S z a n t o Gy o~ Y?j
osztályvezető elvtársunk;,wk arra a. beJelen_tesere, amelyben a f e l s o o k a t a ~ _k o z el 1 r e f o r m .i á r ó -l beszel Bes,zelnunk keU
'erről nekünk is, mert ez~ a sza/crnat anny!szor
rnellőzték, oly sokáig félreállították, an;>Y'~z~r
nyilvánitották lciskOJeunak, hogy rna krsse. fel es
'1!tegnyugtatió kiielenté•eket, "!~" az !lletekesektől: mi lesz velük, nwgtai<XlJak-,e, helyulu;t _eg'!/
ilyen hatalmas, tízezreket szárnlalo -egoeszs-e~ug11r
szakszervezetben ugy, hogy ők 11wguk _tovabb rs
gyógyszerészek rnar·adhassanalc. s toDabb 1s h1"
vatásuknak élhessenek.
Sokan azt nwndfá,k, hogy a gyógyszer-észi
rnülcödés a gyógysz•ervegyészeti gyám-le fejlődé se
folytán, de külö:"ösen az egwe na!Jyobb "~érték
ben özönlő gyógyszer különlegessegek rnwtt
válságba jutott. H ogy a gyógyszerész lass(J;"aként
nem lesz egyéb, nrint kiadója, kiszolgálúja azoknak a késdtményekrvek, arne!Y_eket az tl1'';0S felir a recept_jére.. Sokan azt htszrk: a gyogysze,. észt azért nem szabad -engedni, hogy többet tanuljon, hogy a gyógyszerészt azért kellntegakadályozni a szakmai tovwbbképzésben, hogy ne

t.

-------------------Hirdetőink szives figYelmébe:

Hirdetési dijaink 1~48. május 1l'tő1 a következők!
125.- For int
l/8 oldtal ITil;~gj1eJ.enésenként
200.- For-in"L
1/4 oldal
"
OOO - Forint
1/2 oldal
,.
700- Forint
1/1 oldal
,.
50- Forint
A próhir4et€.s 3 sorig
A kötésbim léVŐ hll:dEt..ésekre a fenti. árak nem vo-

natkoznak.
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A Vértesacsa
-

Előfizetési dij :

15.- faxint
1 hóra
45.-· fOrint
Negyedévre
Falusi törpe gyógyszertáraknak:
1 hóra
10 . - forint
25- forint
3 hóra
Szakszervezeti tagoknak:
1 hóra
7.- forint
3 hóra
20 -for init
Gyógyszertári segédmunkásoknak és
egyetemi hallgatókt,lak negyedévre

•

ha l o f t

Emlékezés Kazay Endréről

T avasszal tör t~ént, huszonöt éve. A lds falusi

kalandozha~son el olyan ter-ületekre, 11wlyeken
a.zok érdekeit sérti, akik csak ott éUwtnek és
müködhetnek.
Ezekkel a hírekkel, ezekkel az aggályokkal
.szen,b•en innen nekiink kell vwgnyugtatnunk .
ka7tá7 sainkat és elvtéusainkat És ne11t h"'szük,
hogy akad valaki, aki nern lesz 11elünk egy véle;
•ményen Mi ftudjuk, hogy nem_ szab_ad sen~mek
félnie attól, hogy a gyógyszeresz _-egyre tobbet
és tov-ább tanuljon és azt, arnrt maT rn~gtanult,
11,ég jo·bban rnegtanulja.. Csak .': hrv,atasuk magaslatá-n álló gyógysze1'ész~ktol, va_rhatJUk ?!'
hogy soha le ne térjének ': JWjrege~zsegugy utJa'
ról És ne nézzük, hogy krt rnenny11'e tudur;k lw-·
szaritani egy szük keretbe, hanem, hogy kr mr;kkorára tud es akar felrnaga:so~tr;r a~bo:n a sz~n~'
d-ékában, hogy a rnagya> rbepegeszsegugyet .s':~l
gálja. és vele 'az egész nwgyar népr &ernok1'acrat.
Hisszük, h~gy éppen cczért, rn~Jt közel le~
szünk egymáshoz, jobban _meg fogJuk rsmerm
egymást s ~á fogunk jönnt arra, hogY_ csak ?legrnagasabb képzettséggel tudunk_ 1.gazan _&egr-.
teni egymás-nak, en_n~~ a ~zr;rencsetlen .. krf~sz-_
tott országnak az UJJ·aeprteseben- a kozegeszségügy eszközeir•el
Meg vagyunk győződve arról: amilcor rn?st
hitet tesziink róla, hogy együtt vagyunk, egyutt
leszünk és együtt is akarunk mar·adni uz idő/c
végezetéig, meghat-ároztuk helyünket a magyCLr'
közegészségügy ben.. M inden gyóysz_er é,sz. hely~t,
aki lcünn áll vidéki őrhelyén, az tfJusag. helyet,
akt minden hitévelnwst indul neki az uj magya>'
életnek és a rni helyünket is, r;.kik annyi kern<my
harc és megpróbáltatás után nm végre ugy érezzük, hogy g, ct z a é r k e z t ü n k.
·
Mégegyszer sz,eretettel köszöntjük rni, .a.
Gyógyszct·tári Dolgozók Szakos~tálya, a Ma911ar·
Orvosok Szabad Szakszer'Vezetenelc II
közgyiilését, s jó sikeres mu.nkát kivánun/c az
egész magyar közegészségügy, az egesz magyar
népi dernokráciCL ér·dekében.!

•
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győgy

Ezertár nyitva., de· a patikusa már régót·a sulyos betegen fekszik a szomszéd szobában, A "törrJe_gyÓgJ·- szertár jövldelméböl nem t-eHett lris~gitőre A hü élet-

.. társ hordja orla a betegágJhoz a receJltek~t s a hozzá
~aló gyógyszereket s az élettó1 már_már bucsuzó csak
késziti -másoknak az orvosságot.
Uj recept-ét hozna'},:
éppen, valamit nem talál hozzá a feleség, Kaz.a}: eL
ke7di magyarázni, hol is kBr:esse .
de 1a mondatol_
befejezni már· nem tudta Igy fejé~te be életét 1923
április 20.··án !utolsó szivdobbanásig a vártán, ·a köz_
'egészségügy hü Imtonája.
Halála azonban !tulnő a végső leheletéiig kötelessé.
gét teljesítő falusi gJógyszerész egyéni tragédiáján és
örök mementóként Il'lered a tnagyar gyógyszerészet elé
Eg~ mei nem értett, életében lmllően. nem méltányolt
hatalmas szellem földi- béklyója pattantr itt szét Vér·
t.esacs.án s a gJ ógysz.erés:.:;:,társadalom nem csekély ön_
mardosással :állhatott a frissen hantolt !sir mellet.t.. Halála -r-eh-.tt végett annak a hosszu, de termélietlen ta._
na-Imdásnak, miként lehetett volna Ka.zaJ-- Endrének
olyan élei'kürülml~nyeket b'iztositani, hogJ szindus zse.
nij€: a magyar g)'Óg,}szer-észet · öröh: dicsöségére telje&
pompájában kibontakozha:t9tt-, érYényesülhetett volna,

·
.. Egész pályafutása rit-lm szé() példája annak, hogy
.az igaz tehetségei" ltétleuségre liárhoztatni lehetet.ten,
t\Iindig voHali eszméi és m indig megtalálta az eszik,jj_
r.Öiiet és az idö:t is, \é.grehajt.ásulua. Ami másnak fá_
r·aszló munka lett volna, nála szellemi üdülés számba
rnent, Hát még ha a sors kedvezőbb viszonyok liÖzé
helyezi és n.:>m liellett, volina á élettel 'is állandó ha;.
· cot folytatnia , !' Ilosvay n::IÜegyetemi professzor· jel·
lemeztc igJ Ka.zayt még a-nnak élet,fben Winkler La..
jos CgJ~zcrüen "magyar Sche-elf-"-nek nevezte..
Ki is
wli: e csodálatos ember? Kortársai bizonyár-a sol{ m'in..
dent 1udnak mé~ róla ielbesz:élni. A Studény-Vondra:
Hirne\ cs gyóÚ szerészek (1929) c mü 12 old~It szentel
életmjzánal<, A kortárs meghaf'Ottságával és Clfogó·
dnttságával ámtanak ezzel emléket ennek a nem min..
dennapi egyéniségnelr
1

Kezembe került saját kézir·ásu önéletrajza, melyet
valamely l{észülő hodalmi lexikon számár·a készitett.
Beszéljen ez önmagáért;:
. :~Kazay Endre okl. gyógJ szerész, természettudomáll.l'l Iró, szüL NagybánJ-án 11876. nov 10..-én, ahol G
gyruuáiium osztályt vég~tt és a papi. pál;yára k-észült.
Gyeng~ testi szervezetle m.iatt nzonban a papi pályára
lephetett s mhel ldváló tanárai vele a termlészeL
knegkedveltettélr,
gyógyszerészgyakor ..
be 1894-ben Emhez:- Elek nagybámai
gyóg,,s.," tár ába. Ir án y n(;lkül folytatot\t tanulmány. ai
teru-!észettUdomá-nyok minden ágában képe~
odavezet-tek, hogy a gyakornaki vizsgálaton
'"''~-!".cn Kolozs'fáro'~t elbukott a gyógyszerisméból és
)avitó vizsgával nyerte el a gyakornoki abszolu-to:-"'"'· .Szilágysomlyón, Marosludason, NagybánJán,
segédeskedve 1900-han beiratkozott a Jm ..
kö ~egyetemr~ a ~yógy~zerészeti ·tanfolyam hallga_
ze. Tanulmanyait nehez anyagi zavarokkal küzd ..

"-'e, kollégái seg~lJezésével végezte el. ae az egyetemen
t-Öltött 2 év aiait sem tudt;a megismerni azt az irányt,
amelyet a ~ki més.z:ettudomány1 i.J:x(dalotllln;al foglalkozó:.
nak lrövetnie kell, sőt Lengyel professzor, az egyébként
tevékeny önképzöliöri rnüködést felmut-ató fiatalernbei''
egyik felolvasása után szertn11·ehányó megJegyzéseket tett
a feioh::asás folyamán a felolvasó fegyelmezetlen termé~
szettuaománJ'i felfogásaira.
Sem első bukása. sem az
egyetem~ idő alatt -ért kudarca nenol Icedvetlenítet.tiek BJ
őt, jóllehet már eklwr meglehetős h·odalmi munkássá ..
got' fejtett ld s 4 köt-etes ,Gyógyszerészi lexicO~rr-j~ is
közliézen forgott. 1903 ..ban gJ·ógyszenészmest-ér~i oklevelét m<:>gszerezve1 6--g) aliára ment~ ahol a Királyi örö.
kösök gyógyszertárát 5 é\'en át b-ér_ben •t-artotta s meg.
ktlált.a az ot;tani csillagda lés meteoi'Ologi-ai intézet ve~
zetőségében a ll:'ég~n óhajto.tt iiánJit.ást tudományos ku ..
tatásal részére.. A !tudományos k1~tatásokra szolgáló.
Iniiszerek egyszerüsifését tüzve ki célul, ref·r-aktometer:L
és polarilllletert szedmsztett, timikkel jele~1t.ős munl{ásságot is f-ejtett ki s amilr miatt e'g}ik volt tauára .,ma..
gyar Scheele« jelzővel tiintet;te k!i" 1908-ban Nagy-Sza_
latnán vett gyógyszel'tárat, ahonnan 1910 .. ben Török J,
"Galenus"' \'eg,~szergyárba került ~uint Vegyész s ot't
l915 ..ig müködött, mialat.t 1912-1915-ig a ~,Székesfö..
város. községi drogista isko)aa vegytani tanszéliétl is el
látta, m'iut m~egbizot.t tana.r. 1915-ben ismét visszatér-teredeti gyÓg)'szerészi foglalh:ozásához és l918. őszéig
Vaslwhon bérelt, 1918-ban p~dig yé,rtesacsán trásár-olt
magána.Jr gyógJ'Szertára-t, vaskoh .. i és vértesacsai tar·..
t-ózkodása alatt a liántor nélkül niaradt róm,. kath hit..
hözség ös-szes kántoi-i teendőit) lis ellátta, Fó1eg eh~Iéleti
chemiá\ al és fizilmi chemiának optiJmi részével foglal.
kozott s'ikeresen.. 1914-19.18-ig a "Gyógyszerész Heti.
lapu, 1918-ban_ a "Gyóg.}szerészi SZ'ernlie" főmunlrat.át.
sa, 1919-hcn a lwmmun kormány "G_yógyszertádelügyelő ..
nek" nevezte ki 1920-tól a ,,Pharmazeutische Monats.
heJt-eu rilunkatársa. 1921. május, !26. a M., O. ;Gy. E . tb
tagjánali válasz:totfa. ú
Igy szól a isü-Iü:n teleirt 6 oldalas önéletrajz első
oldala. A sor ain átütő öntudat nagy szerénycégnek
tünik fel. ha beleolvasunli a kö~etkezö 6 oldalb-a me
Jyek sor sor ullán, pont-os ut•alásokkal, tllegjelent' mii ..
\ei, dolgoza-tai eimét közlik 'Könyvalakban három mun·

MOLLII
a jó fájdalommentes hashaj ó
csak gyógyszertárbaR kapható

Gyártja: SPOLIÓ Gyégyneriizem Kft
Budapest, XIV., llssnyák-u. 20

A OYOGYSZERESZ

Október J J...én d. u.
a Gyógyszerészi Muzeam
kája jelent meg A Magyar Chenüai Folyóirat 28 ereQ
deti dolgozatá~ hozta. A Természettudományi KözJönyben l l Ismertetése jelent; meg, a ~Természet'' c" lapban
és a "Turisták ILapjá"~ban 2-2 ciklu~. Az: ,,Időjárás
(Atmoszfera)u szaklapban 6 közlemény·e. Szépirodalmi
érdeklödés~ek emlékét őrzi az .,Él'sekujvár· és Vidéke"
t lapban napvilágot látott 8 lirása,. lrói termékenységének
sUiypOÚtja azonban a gyógyszerés:r.et gyakorlatl tudományos pr•óblémáinak legváltozatosabb területére es'ik.
A ,.Gyógyszerészi Folyóirat"-ban- 8; a ,,Gyógyszerészi
ltrteSit.ő''-ben 14,

a ,,Gyógyszerésú Hetilap"-ban 28.
a ,,Gyógyszerészi Közlönyu -ben 9, ra ,,Gyógyszerészi
Szeln.Iében" 18, a "Gyógyszer·észek Lapjá"~ban 1.. a
,,Phar~eutische_ Post"-ban 14,
a
.,Zeitschrift des
Alig. österr·.. Apothekervereins"-ben l, csekély kivétellel
csupa m·edetf közleménye jelent meg
\
Még gyakornokkorából származnak a követke11i
cikkei: A c1tininsók optikai tulajdonságai; Aranycsiná!ás
mestel'Sége; Polémlia. .az unfffi, emolliens és a Hydr·, OxY..
dat.. fJav" viselkelése fölött; Chemliai hatásu Sugarak;
Ismeroet.Jen erők iSill!ert: hatásai; Szinelmélet; Pastilla
sajtó; Gyógyszernevek ethimológiája.. Mint egy hataL
mas szimfonia nyitányában, már· ezekben is fel~illan
nak a változatos motfvumok és eiP:t:e sej~tetik azt a kL
fogyhatatlan ötletgazdagságot és i polihisztari tud·ást.
amely a páratlan kisérleteOOi és szellemtudományi
készséggel megáldott Kazaynak munkásságára jellem7..Ö
Szinte elképzelhetetlen, hogy az állandó mostoha élet~
viszonyokkal küzködö ember·, laki gyakran valamely is·
tenhátamegetti porfészekben art, kultur _központtíól t-ávol, minden olyan könyvtári és laboratót1uini leh~tőség_
io, els.zakitva. melyek mind a buvár·k0dást1 lenDének hL
varva elösegiteni, miként talált időt és módót ennyli
közlernény megitására. Még naJiyobb a bámulat.unk, ha
lrás$1} változatossága melle't't figyeleJI~be vesszük .az
azokhan megnyUvanuló
et'edetiséget es mé~y tud'ást.
Az Prd"klödt-sének körvonalazására idézem Studény~
Vond~·á összefoglalását: .,Különös kedvteléssei foglaL
kozotf: a fénvelnyelés ·iés fényt()rés jelenségeivel és eze. k~>t ktllönbözö vonatkozásokban vizsg~lta, nevezetesen,
függ ..e a vegyületek· szinképe alkatrészeiktőL valarnint
a r·efr akciós j'elenségekböl lehet-:e köveillmztet:ni az
izomédára és hogy hydratációs fÓiyamatok befolyásol.
j~k-e a folyadékok féitytörö ké.pességét, t!O\'ábbá optL
kailag aktiv veR;yiiletek for·gatóképességét. befolyásoljáll-e a molekulájukbatn elh~lyezetlt alko-tórészek? Meg_
állanltotta, hoey alkaliféwkk atomsulyuk arányában
b"~.Jfelé . a haln~énelemek · jobbfelé. idéznel{ elő forJ?:atást Ps kimondotta. ho2'Y elsösorban nem az aszimetriás
'8Zénatom körül' elhelyezetil
atómcsopot'liOk llagys!ga
hanem azok elekh·ochémlai jell6mle dönti el az optikai
aktiviMS ir·ányát és nagyságát. . u - ,,Elméleti f!legál..,
lapitásait . ~akorlatilag is igyekezett értékeslteni, amit·öl tanu<;lkodnak a következő ét"tekezései: .,.A galenusi
4!YÓe"Yjó:ZeT'készitrnények vizsg:Uata a sz'inképelemzés é-s
fotomf"tria seltitséKével (1906)"; "A refa.ktometriá.s
vizs~<álatok jelent6sége a farmakognózlában
(1908)."
,,:trd!'l!esek 11 feliil~ f~ziiltség sulyszerint:i m<érését ei+

alapkőletétele.

zó kísérletei, melyek során kiderül, hogy ez a mérós
leheséges és az Igy talált értékekliől kép:rett felületi
energia a hőmérsékletváltozáse-k alkalmá,..val az EötvÖs,:
bárótól megállapitotJ; rtörVéJty szer'int Változik és az:
adatokból a lnnolekulasul;r közelitó1eg kis'zámith'ató:
Megálla-pltotta továbbá, hogy a viz felületi feszültségét
a benne oldva levő gázok és szerves vegyületlek csökkmtik. mig. a szervetl-en, dlisszociáló sók növelik, 'to~·.
vábbá, hogy a vizben egyenlö volumtöménységben oldo.ti
vegyületek molekulasulya a felületifeszültség köbévél
vagy annak egészsOO.mu többszörösével arányos. A ké_
mia.i elemzés körében uj kolorimeti'iás eljárást dolgo~
zott ld csekély mennyiségü salétr"Omsav meghatár·oxásá~
ra (1904) Közölt azután egy eljárást szént. hydrogenl.
és oxygent tartalmazó vegyületek mennyiségi elem~~~
re oxydimetriás uton."
Munkássága változatosságának jellemzésére alábbi
dolgozata.i ciiJ.lét ragadonl ki: Légkörl csapadék vegye.···
lemz.ési tnódjai; A misztmogyor'Ósi Virágh fonás ismer..
t.etése; Földr·engés folytán keletkezett fon·ásviz e"'""'"-··
se: Folyadékok es oldatok felszivódó képessége KaJPllllll. 7
rls testekben; A természetes 'és mester:séges camphor
szerkezele; A zivatar· kémiája; ·A köznapi idő csillagá·.,
szati megha.tározása Eble szeriDt·; Szublimát cllinder<>Ít:
alaki kérdése; Subcutan injekciók lfilőállitása;
lesztö fürdösók: Egyszerü eljár·ás zsiradékok fajjsu'ly:i;~.;:
nak meghatározására; A kenöcsök ·kémiája: Egyszeri!
polarizáló félárnykészülék; Hydrocarbonátok r·észl,eg<.S
bom'l,ása gyenge bázisu sók oldatában; Optikai
módszereli a gyógyszertárban; Porosztó Ireszülé.k; ;,zen1 :c
Erzsébet a gyógyszerészetben; Tulajdonnevek a gyógy·
szernomenclatur ában; Gyógys~reinkre vonatkozó le~
gendák és hiedelmek; A gr·ánátlövedékek sivító hangfa
éf3 a Doppler_elv. stb., stb.
Megdöbben az ember egy 'ekkora szellem, egy
univerzális tehetség láttára . Hagyaték.ában még
tös kéziratok maradtak, amelyek a gyógyszerészi
természettUdományi t:ár gykörön kivül mélyroeható
letn1tudományi érdeklödést is árultak el:
heraldikai müvelödéstörténeti tanulmányok, rrégies
mában irt szindarabol{, versek stb. A vé.rtesacsali
szer·észnek minden gondja és elfoglaltsága mellett
arra is volt ideje. hogy kartársaitól kör·k'érdéssel
lezze le a golyva elterjedtségére vonatkozó adftloltat,
Ill.ert "Magyarország golyva endémiás fészkeiu
akadé-miai pályamunkát szándékozott irni,
Lapozgatom kéziratban tm.aradt, de töJ?bszöri
bálkoZiás után kiadatlan egyik könyvét. Címe:
miai müszavaink: és jelzőmódBzerünk eredete és
szertana, küJönös tekintetitel a magyar és 2v·ó"ySlre~e, .
sze'ti ~nnatkozásokra.. Magyarázó Szótánal ellátva
lrta Ka.za.y Endre g:rógyszerész 1922 . u A 84
79
dos kézirással sürün teleirt oldalon, elkápráztató
dagságban erős kritikai érzékkel, nagy nyelv-, töJtténeJ,>
mi- és tárgyi tudással összesütitett
A kémia őskorától oknyonlOzólag dolgozza fel az
mek, vegyületek nevét, azok változását, valamint
miai jelölését a. különböző korszaKokban noSvay
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É:ljen a világ haladó értelmiségének osszefogása a béke védelmében.
Nem elég nem ~karni a háborut, hanem
cselekedni Is kell a békéért.
az ehhez a kön~" vhöz li.rt elo".szava'bo'l vannak
.,feszornah
.
'idezvP a Kazay jellemzésére e megemlékezés el .. k"
''li
k A
.
·
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.DR. VÉGH ANTAL

l "Dermasept" Laboratórium beváll készitményei

Dermasept

~enéícs sec Zombory az
osszes közintézeleknél
szabadon rendelhető

·H~eumalnin. emuJ~io~ · U~lifmény

sec Zombory
INDICATIO:
INDICATIO:
Primaer é~ sec, chr. po]yarthritis, arthro 1 is,
Ekzema furunkulosis, sycc.sis, folliculitis spondyloSI.s,
lumbB~o.
spondylarthritis
h~dradenitis, renyhén gyógyuló és gyulla:
rheumahsmus musculorum, neuralgiB,
neuritis ..
dasos sebek. alszárfekélyek, égés, fagyás és
minden fertőzött friss sérülés.
HATÁSA:
A Rheumalysin nevü emulsio párakötés ill
b~d~rz~öl~s ~lakjában használható, jól 'tel
HATÁSA:
t
az1vo?o keszi!mény. A kezelés 6 fájdalmak
Sebek. fekélyek gyors behámositása, sar· ra .. cs!l!apJtolag het, A gyulladásos jelenségek
az izüle:i izzadmányok· r l ._
ia_dzá& élén~ké válása, különbözó bőrbajek· csokkennek,
'd" "t e1eszt
~r asa
osegl·t·I, a mozlíláskorlátozottsá
nal lobo~oda~·- viszkelés megnúnése, a fái· Javul, a periar!iculáris csomók megkiseb~
d~lom cslllapitasa, száriüszök gyors beszára·· bednek
dasa, a fertözés · meggátlása és a gyors
Eladási ára : 100 gm
10.- forinl,
gyógyulás elősegitése.
250 gm
13 80 forint

"Teleki" gyogyszertar
·
" Budapest, vm, Teleki uszló·tér a. sz.
.

·
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Október 9.-én este az Aranydiplomák kiosztása.

11 gyógyszeripar gigantikus fejlödése a Szavjetunióban
·

A sok uttötő tudós között ~~önösen _ér~kes Dk... Ju.._
alid
t
• ,
'gys er chemrru munkassaga a 1 az;
son anar gyo
z ,
,
'
utóbb~ husz esztendőben. ,szemelyesen
vegezte- el ~z
• t •• 't
Az ő es
összetett gyógyszerkésZitmenyek SZl~ ~~rse , •
lui_iskolája nev€hez füződih: számtalan erttekes es nagy
• · ··
•
·•
runiért ís Sztá..
tásu gyógyszetkeszitmen)~ meg1smerese: _.. .· ,
.
lin-Na-gydij.ja.I és Lenin-Eidernrenddel tüntettek ki. d
•
• t·
s ovjeíunióban a forra aA gyogyszer~yar as a
~ . ·.·
(klir .. _
lomig csak kisszam u, egyes k>eszitme.nyek
• onosen
'
1 'k
k · 't • yek gyártásara kor_
szervetlen) es ga em us esz~ men
.,
d
k
lát.ozódottl, A cári Oroszor-szagban a L\·amre~ szer _a ként volt kiépit.ve, hog;r rnesterségesen almdalyoztak .a
k 'f '!"d' •t A belső és ~iilső butzsoagyógyszeripai
1 e] o ese ·.
.
,
,- , _
zia haszna voU. A gyógyszerpiarot importtal ,arasz~.tt-~k
el és különösen ném-et; áluval. .JA külföldi aruk kozott.
t t • tel"
, téktel(>.n hazai
nagy reklámmal hirde .et es
Jesen er .. '"'
k
készitmények .is voltak, ame.lyelmek gyár-tá~á~. Ine~ucs~
megengedtiék _, hanem a !többi behozott :res~t~llll~~nl e)
egy haszonkulccsal arulhatták..
Az elso rvtlaghab?r~
" .. • · ·
•
g 'r tás fejlödeseadta meg az elso loh:est a gyogysz:er ya
. ·
.
.
•
tt 'I • ·
szükséglet csak kis
r·e, de függOtt az 1mpor o es Igy a
.
•
.
.
részét fedezte,. Az októberi forradalom utan a fratal
J
•
l''" t
saJ"át hatalmas
népi köztársaság felisme11le es e oH a . . '
oyögyszeripai felállitásána<k szül{ségesseget. A felada_
""tot teljesit.ette, 'A pál' t irányitása
. mene.tt eIké.szi"tettél~
a
d
bb
szükséges berendezést és· felépitettéi{ a leg;miO ~tne
•
' k t M
em sak hogy nem Imporgyógyszera·rugyar a a. ,
a n c '
. •
t 'h· · 1 · esek vagyunk Peldatálunk, hanem expor a u ts iep
' .• .
fi t· I
kat is hozunk, hogy láthatólag is ill~sztra~:~k a ~ a'
de óriási· arányu gyógyszed:ParUJ11l{ dtme~wlt. Csa az
els• ke't o··téves tervben II.OO gyógysz·~Igya. rat he..l~..ezt.e~
M

l
.~ .

t· ·

· ók leküzdésére
chemotherápiai ké.
ba.~ e~~~~:ket·infe k;IIasmochin-akricÍtin-cocain-sovc8inSZI me_n.,
•
.
..
.
.. ~
,.
'nt.
ugy a szintebkus, n1!int a ooven3-i:

1

Előállit"uk

~hiodca ~. , ·amphorlt• Mercuzal Készitményllnk· tökélete.
ex e e u v
h lyettesiti a ·dzeletha.jtó Novarsolt és Salyrgánt~
sen e .
•
nnak a végtelen sorazatnak amit
Se szen. se szaina a
· .
·
.
• "t k A fasisztákkal ,>!vott ha-rc alatt~ miként ~b~
gb~~r .un ·k·. ugy a g·yógyazeripru:· makaes rendszere&:
1 Iparun .
·
~
•t
.
nkával áthidalta a nehézségeket és ereJé megfeszlt~u
f. t t
mint a hátországot tőle ~lhetöleg.
ve ugy a ron o ,
, • •
"t tte ell
változatos és urlnősegi ainval Meg
segi e :
~ ho a Szovjet-hatalom megtetem~tt.e a
kel! emlden~ :. ::lmzatos fejlődését célzó hatalmas.-_
gyogyszergyan--1a.s
_ "tó
t
.
"tett tudományos Jmtató_i.rányi
szerve • a
egy~e;~~~t oszkvában- Gyakórlati gyógyszer~tud. In..
"ymh 1 -LM,
ádban: G-yOgyszertani· Intézetet: lbitezetet:
emngr
•
.
. b
G . • szerészi Kisérleti Intézetet: Char-kov.
hsz en;
. J ;é~~~ ben igen eredményes murtkát vé~z..
ban . Ezen. m
l , itmények szintézisében 'é-B analizi.n~k a gylo gy~z:r ~eszg.yógyszerek. gyártásának racionaliseben, ya amm
• •
•
•
; . "b
t
A Vnihfi" 20 éves fennaliasa ota. sza.
zalasa an e c"
..
t d· •
•
er
ártását engedélyez:t;e -és 700 u omamos g)'ogy~zt .. gy ·-""etett Van különböiö ·fok{)zatu~ h:önlos munka Ismert-o
.
.,
. ,
- .. , .
zerészképző
föiskolánk, amely se~
ze p es f?lso g~ ot gys
. "zor·okat vé:gsö fokon gyógygéd piOVIZOI'Olm - {II OVI
l
-, d kt tolmf képez ki Mindez a cári ors~ágban a
sze;~~: koik? . rendszeré~el ne~ volt elérhető. Most·
"nepi
epzes
.. ..
'!
ra
•
. • . • ··tnek nőnek, erosbodnek t!S meg\ n
mar gyaram1{ ep u
•
"._ ék
-~ ..k
d
. Iétfeltétel fejlődésü-kre, szociális "'v enysegu
:. v~l a t' ,
a gyógyszerfipai kialakulására., gyár~
tfeJ esz ;esete,
Msta.
'h
osz gyógyszeu
k
1 k
Ermel{ a munkának sikere ez a~ or,
_ ..
iizembe és 400-at· épitetteli feL A sok pelda . o~u .~~
• t dósok tették le az 'alapkövet, akik vallv~t.ve igye_
t... 'k· a ]'o'dke'rdés mególdása. melyró1 a Szov]etumo
r,esz u
d tt l h
gyógyszerum
.
..
.
.. t
ely keztek megbiikózni a nagy fela a a.). ogy ~ • • •
h . fe'lődését örlálló munlmterüle~t.re VIgyek at e~
gond{)slmdott 1932-hen a jód import]a. megszun: 1~1 • ..
ldlitől fogva" jódgyáttásunlr nemcsak teljese!l ~~e:,egi~t cl emm S J "et niót teljesen függetlenitsék a külföldtöl_.
a hazai szükségletet, hanem exportál is. A honvedo ~agy a ZOVJ u
, k k;•• ""l
A C Gins-Közlöli néhányat
:
"a·. A •
botulg csak 100 gyógyszervállalatunk voIt • ..de az.. Im .
, e kiváló
A D tudoso
Rosenfeld ozu
(Chatkov),
t li l
• al'k Az utOlsó tiz esztendoben -tome·
betg (I..enmgrad),
B ds k'" l!:g M G Voljp
pot' a. g
szaz , c
·
d
(1'omsk) B Ja
ro z 11 ~
•
~ tott k
ár mindenütt ismert és 'megszo-c:"JAlexan rov
B' erk,enheim (Mos11kva) és sok más.
getsenk~gy~tr
é u keat ma sulfamid vegyületel{et:: Strepto_
(Leningtád), A. R
US
ko
t esz• m nye
:
.
.·
·. .
Forditotta: SCHWELB AMBR ·
eid (analog: rubiazol és sulfamlamtd). sulfidm (ana.
log: sulfopir'idin), Sulfazol (analog: ultraseptyl).t, A

Igen tisztelt Kartárs Ur!
F.elhívjuk szicves figye!milt az OMA·
gyomotmész készitményün_kre, :nelyet ?.~P 1•
la okban állandóan h1r'detunk, 1gy a kozonsé~ ker~L Saját jól ;11e!fogott érdekében !'~
hagyj a kifogyni ezt a régi bevezetett lre.zl
eladási cikket.
k d "k
Beszerezhető: az ös·azes nagyk·eres , e o nél, vagy a HUJ;!NIA~gyógyszertarban,
Budapest. VII, Erz:-aebet·korut 56.,
Kartársi üdvözlettel:
Kalán Gynla és dr. Balló Lajos
gyógyszer észele
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. den u"ti
legkönnyebb'" eladható, mon
keresett kéS%itmények l

Honnan indult61 és hova tartasz?
- Egyetemi
A Kultuszminisztér·ium rendeletére a •r,i
szalÚndnkban is megalakult az egyetemi felvételi bizottság Elnöke dr. Zsiray .'Mikl<Js profesz·
szor, bölcsészkaTi dékán, tagjai pedig.: a K ultuszminisztérium részéről -- dr. Radó György
tisztiM-vos; az egyetem részér ől - dr. M ozsonyi
Sándor és dr Schulek Elemér professzorok; !L
szaks;;ervezet részéről ~--Ezékely Jenő kartxirsunk; ai ifiuságot pedig Gyarmati Lá.szló ifi u
kartársunk képviseli a bizottságban.
Az irásbeli felvételi vizsgán !e.20 jelölt helyezkedett el sür-iin egymás mallett · a padsorok.
han, papirossal kis ceruzávVJ!l, s izgatottan vár ..
ták a tételeket Most először· került sor arra,
ho,qy egyéb s;;empontok figyelembevétele Intellett
irásbelin is elbírálják a jelen~kezők alkalmassá.
igát arra, hogy felvegyék-e őket a ,qyógyszer·esz.
karra Most először került az illetők demokratikus magata.rtrisa is elbírálásra.. Éppen ezér t
t:alán nem lesz ér-dektelen, ha megemlitjük a négy
kérdést, amelyből a jelentkezők demokratikus
ma,qatartrisát a bizottság meg fog.ia allapitani:
1 Mi a ,gyógyszerész sze'l'epe a társadalmi
léletben?
2. Mi a véleménye a demokratikus hadsere{jr

felvételek --

és
löriösen az ifi'usággal a szocia7izmus felé
ez a magyar népi demokrácia
Természetesen vannak kisikMsok is Belenézünk egy dolgozatb.a és látjuk, h~ gy a gyógyszerész !helyzetéről a társadalomban, éppen a
'követkéző mondatot írta le az egyik ifju ember.:·
.,A gyógyszer ész átmenetet képez az értelmiségi
és a ker'eskedői >réteg között". - Csodálkozoo ál-lunk e mondat előtt és elgondolkozunk. Szeretnénk melléfe ülni a padba s megkérdezni i!Jó'le:
--Hát akkor miért jöttél erre a pdlyára? Érdemes .. e ilyen társadalmi r&egbe trilakodni kívá,.
lasztódni 220közüla sze'l'encsés 80 .közé/ Ér dene~ ápmenetn.ek lenni egy pályán N eked, vag'
akar lanek, ha /eZ a pálya nemcsak hogy nem tudományos, dg még csak nem is teljésen értelmiségi? Akkor miért tolakszol, rniért én!'Blsz, miert szeded össze az okrnxinyaidat, miér t bizonyí ..
tod szociális származásodat, mit vár sz ettől a
pályától? Honnan ill~dultril el és hová tartasz? 'És
U. valamennyien, akik közül ki foq választádni
nélui.ny nap mulva az uj gyógyszer·ész.nemzedék,
akik ültök, s nem mertek n.ekikezdeni az irásnak, hogy megválaszoljatok a kapitali;;mus és a
békefront közötti különbséget Hova mentek?
tisztieiről?
Te és Te fiatal barátom, mi tudtok Ti t!, gyógy.
.s Mi u különbséu a keleti és nyu,q.ati demo-- szerészi hivatásról, miti hallottatok. •vagy mit
olvastatok róla?
kráciák között?
9. Milyen szabadsáuharcok dulnak napjaNézzilk a dolgozatokat. Hihetetlen fogalmi
inkban?
zavar némelyik fogalmazásban Olyan dolgokat
és végül az 5 . kérdés, illetve felad<Lbként 5 poefc állítanak, amelyekről szó sincs és ISemki sem akar
alatt mindenkinek fel kellett vázolnia egy rövid róla beszélni, Látszik, hogy a kedvünkben akar·..
nak járni, <Lmikor felna,qyiflariak mindent, iami a.
öru!letr·aizot.
Ott álltunk laZ i'!irisbe.li felvételi vízs,qan Fi- magyar népi demokr·áciát erősítheti. De me.(Jérez . .
,qyeltiik ez arcokat, ahogyan a kérdések elhang- zük az őszitén leirt szavakat és 'hamisan puffoá·
nak az olyan mondatok, amelyeknek nincs belső
zottak. 1'isztán meg lehetett állapítani, hogy ld hitelük..
Jtz, aki. iszinte az első pillanatban írni keed, hogy
Ezután .i'önnek a. szakmai kéTdéselc. Azokat
pontosan meahatározza mondanivalóiát. De láttuk a. kínlódókat is Láttuk azokat, akik méa már nem is írjuk le ide. O~t IJnár elcsendesednek
mulva iis ceTuzá.iukat rágva, lehajtotb a ielentkezők Akkor rnxir tulvannak azon a ponton, ami !nekik is uj volt. nekik is meglepetés
és tanácstalanul bámultak az üreE papi· volt.
o-osra..
-!
De a demokratikus magatartás ezbirálásának
Az ember eket figyeltük, a .iövő 'I'IJ8m;;edéket
van
nuis feltétele r:s .: a szociális sZármazástól
Sétál&unk a padsorok iközött, s belenéztünk az
ir'ásokba I (lY történt, hogy egyszercsak megál- kezdve egészen az öne'letra.izig, Hogy ki milwn
egu szőke leány előtt, aki 'taruícstalanul, va. könnyen, vagy nehezen tanult. H ogy ki .iár l:
16sáqaal se(lé/ytkérően néz felénk. -- Ndhéz? 'esetleg még Budapesten is auMval az iskolába
"- kérdezzük - Nagyon 'lhehéz.l- feleli, ·- hi. és ki }árt Érdről Budapestre, va,qy Kőbányáról
gyalog a messzi girnnáziumba Kik tanultak ugy,
•zen nern ismerek közülük senkit.
, Talán nem ken meg_ieqyeznütnk, hogy .akkor hogy faluról mentek Ibe csikorgó télen a rnesszi
.~pen azok a nercek mulfJalc, peregtek, amelyeket városba es kik ugy, hogy ültekameleg szobában
· ar·ra. o. célr-a kaptak. hogy megmondfák vélemé- 1Js núndenki azt leste, mindenki Ja.Zon nondolko.
hogyan és mennyibén lehet rnég rrekik ezen
nyüket a demokratikus hadsere,q tisztjeir ől Sa j· 'dott,
kivül is segitségükre
_1U>s, nem volt időnk. s nem is volt szabad megEnnek a bizottságnak a fela!lata nem le.•z
tfllnunk, hogy megnw_qyafvizzuk ennek a döbbenkönnyü Belecsuszhatnak tévedések is.. Lehet.
ten ma_qába roskadó lerinykának, ho.oy nern Rad- hogy
Bqy-egy esetben éppen az az ember mar·ad
. · '"'"'"' Pista trinctudornxinyáról ken itt beszámolki,
aki
a pályát és a magyar népi dem.o'kní.ciát is
hogy van valami, amit mindnyájan isme~
a le,qméltóbban tudná szolgálni. De nagy általámert együtt nő, együtt 'bik velünk, de künosságban mégis azok fognak kiválasztódni, akik
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.
a Szakmunklis-tanfolyam megnyitása.
valóban idevalók !Akiknek pedig rnost rnég nem
iudunk teliesen meggyőződni ilemo~rattlcus nULgatMtásáról, az 'inár a_z egyetenten 1,8 megt~nul:
iuLtja. Falamilcor azt tr tuk egy nagy P01 t es Vt
ha'it felkavaró vezércikkünkben, anwlynek ,:,Az
ifjrtság árulása" volt a cime, hogy m:aga ~z ~f~u
ság követeli e, hogy
eg_ye~mn..en ko~lezo ;;tW.gnézeti olctabi~ban részestisek e/c>8t, lcotelezo kollokvíumolckal. Ma végr e ott tar tunk., .hogy H ar a n g i SándOJ kartársun;k az -~gyetmn~n a
harmadéves hallgidáknak ez ev ~le]etpl Icaracsot
nyíg heti 3 ó1<ában a s z o c.' a ~-~ z m u 8
fogja előadni Elérkeztünk teh,at odmg, hogy a~
ífjuságot nem ugy dobfák bele 'abba az ~gyetem!
. tomaMba hogy évek mulva süke~en es vakon
f:,rüliön Ici 'onnan és semntít íse tud] on a nw,gyar
onépi demokrácia utjáról.
.. ..
Különben szeretettel köszontunk fbennet~ket.
és hiiJszük, már tanulrThányaifok .k?:be.n.. ~egdJtek
Mkünk hogy ezt a romokbal unaepulo, gazda~
g~dó, egyre szélesebb rétegében '': ~ s ? l Y g .0
o r s z á g o t - a népi dent~_kr.acta. SlkJa_n vtgyük a szocializntw; bet.el]esulese _Jel~. TTtgyuk
• • 'ts "k a. közegeszsegugy eszkozewel.
es ept
• " nee,
Ez ua néhány sor r·iportnak t'nd··'t
"" es uze
lett belőle .

az

Ungváry Katicával egy rovatba
_ Levél

~ Szerkesztőhöz.

-

K-edves Barátoml
A egtisZitelteté, és öröm ér7!é.séve1 oh"!lSt . . 1m Ungváry Ka,ticálva~ egY rovatba s.oc
am, wgy
· '"'
• "d1k ' hogy
rcmtá:l.
A szerep epizóds'álg1,álbio'l lS
'.1:\..u..erzo
. o,
. 'rettem es' Kalticálhoz hasonló gondo1koda.megme
· .. • ·
1· ugy
sunak ta:láltatrtam. S ha. ez az érzesem VaJ o,
,
rurra ímgyon büszike v1agyok
'Ed< Ed< h· , em
TÓ lenne., ha nemcsak a d_~brooem] • 111 .. an,.
a:z októberi gyógyszerésctihlet folyawan ~· msz~g
ógyszer&ilzetének be l·eh<ltne mutatnr Kat~ca~
'k k 'i akiknek eddiig UB!ll1 volt alk~lm_u
w na s, .
f"k' t .. okm~ akrk reszelre
meghal'Lgatm, de 0 en az d '·tr ik · ;!'"Jüket
adódott volna alkalom - de. be ~g .a, al o u.
.'
Ennek módja pedig el'Jrep~eJ.esem szumt az
·
" Ne yedióra -az Arany Angyal" Jele~n~b~o:~,;t~ 1!mezfeLvételt )<eHene késziteni,
• szerészhét kérdese::vel foglalkoze e
amely
a t gyogy
wn,
•1
vagy az egyes11''tett '-ongresszu.
t\.
'"'
ne'
s
ez
'
.
"Í
t'
'ülésen
le
kel1ene
vagy legala bb az egyesu e l !D
..
tő b
forgatni. EÍőzőleg röviJd. megfelelo beveze
eszéd ke1lene.
.
. ..
d
]' 'tHa e gondolatot celszerunek láto ' va osi

f

sátok meg

PINCZÉSI LASZLó gyógyszerész
Debrece";

Biztositani akarjuk
a legszélesebb néprétegek
gyógyszerellátását
Az alábbi néhány sort egy nagy interjubói
"ettük ki, amelyet 0 l t Károly népjóUti mi,
niszter a Népszava munlcatár sána/c a~oit Ez Uf'
inter JU kite1'ied a népegészségügy rntnden teru-_
·
let eTC,
mt· azonban ii.tt ' a nú szalclapunkba·n,
,
~
_ esak.
,
azt a részt /cözöljük, arnely az UJ gyogyszm·fAí:rak
tólállítására vonatkozik. Ez a Teszlet a követ-·
kező.:

l ·tudományos katatás és gyógyszeripari tennelés
tervszerü összehangolása ·
lrta : Jancsó Miklós dr.
A Magyar· Orvosi Szemle juliusi számában cikkso_
rozatot kez4tünk, melynek keretében Kossuth-dijas o:r'~
vostudósainkat Szólal:tatjuk :meg,. Juliusban Ernst Jertő
pr·ofesszonal folytattunk beszélge~st a biofizikáról
Most Jancsó Miklós ck.-nak, a szegedi egyetem Kossuthdíjas pmfesszorának fejtegetéseit közöljük a tudomá_,_
nyos kutatás utjairól és lehetöségeit·öl

ködhessen.. állandó kontalktust keU fénntaTtaniaí a hala ..
dó orvostu?omármyal, hogy lesmiThesse a;z; uj:a,bb ered.
mények konzekvenciáit a gyógyszergyártás szemponJt...
jából. ÁllandÓ'an :tá van utalv-a kiVIá16 k-épZle/ttSé.gu·· a:r, _
. al
'
u od o~ban táj-ékozott és ÍJJ.JVendózus ro r\ os-munki3Jtái.
salt, IS'Zaktanáocsaira.. U ,j gy'ógysz:erik:észitnnlém.yek beVIeze..
tésénél pedig szüksége: V3Jll' a g,yári lkészitménsnek kis-ér.
Jeti pha:rmlakológiai, illetlöleg mikrobialógiai vizsgála_
tá1 a., a.mihez nem egys·rer egiészen uj methodiilra ki d ol·
1
goz ása szükséges; E-zenfelül t'e.I mészetszerülegl elsőren
dü-en érdekelve evan minden olyan eredeti tud~á!riyo-R
kutatásban, 'amelY hozz:ájláa:ulhat a! gyógj11Szeres ther'§;..
pia halaclásához.

•

A ltiurdómán~os orvosi IrotatáS egyik ~egf:ontosabb
és eredményekben legga.zdtagaibb szektorát képezik azok
a kutatások. rumelyekyJt orvos1rutat&k ~ vegy,észek terv.
sz;errü együtbtmillrödé:ssel folytatnak gyÓ,gy1s!z.eivegyésZ'€1ti
gy:áliak hathJattós támO.gatásá~al vaigy azok (kebelén b~.
lül . Ki.ilöTI&en a chemotherápia fejlődése mutat jó péL

dákat arra, hogy

Az orvosi tudományos kuta.tásna.k és a gyógy_
~:~zer iparnRk ez a. kölcsönös egymásr auitía~tsága
természetesen a hazai viszonyok közöf,t is teljes·
mértékben fennálL

szám os el sör endü jelentöSégü orvosi felfedezés
gyógyszergyárakban született meg,

Nálu111k a: kiváló :mutat!Ó orv:osmook"áso'k főleg -az egye..

olyan gyárakba!n; arnetyekben ig€!n kiváló p.harmakolo_
gUJsok és mikrobiológusok dtoliomak.' Példák erre a
inalária synthetikus gyógyszerei. a cheiQ.otherápiás an;.

temeknél helyeZikednek el léls az együtJhmlü!ködés eddig
~gyáltalán nem volt meg:szeivez.v'e.. A inagy-ar or-vostu..
dománYOOk. azt lehet m'OUldrurrl_.

tiw.onkeszitrnények. a sultonamid-csoport, az ujabb an_

Ez abból' ié:rthe.tő;

t!ibiotikum-készitmények, stb.
kiülönös;en éppen

hogy

a chemother·ápia tudomlányos célkitUzéseinek
megvalósitása legtöbbször olyan grandiózus
méretü synthetikus-chemiai és biológiai kolla.
borácót és olyan költséges· kutatási föltételeket
Igényel, hogy ezelret a föltételeket csák az ipar

tudta megier"'nteni,
Hiszen pl' a plasmochin él;;. az atebrin felfedezésehezl
tn~nrt-egy tizenkét€zea: vegyÜlelt eiTőállitása é'S' biOlógiai
m e g v i z s g á l _á s ,a u t á n jutottaJk el; az
u j a lb b a n A m e r i k ·á b a n szjnfén f6leg gyári
labot1tót iumokhan előiállitott és malária_e-llenes h'aJtás_
~a meg-T izsg·áUt: vegyül1e'telk tszláma még ennél is töblb;
Vla!gy pl a h-odalomban ismea:·tet~ -és biol6g;iaSJag át.
Vizsgált sulfonamid-szá~'llliazlé-kok s~a 1945.ig minL
egy 5500 volt

:'Oem volt intézményes-en biztositott lehetősége
orra, hogy befolsást gyakoroljon a gyóg-J,szer~
!par munkájára és célkiiizéseire,.
Te:rméSJZ.e-tesen létesültek bizomros lkapcsol:atO!k, legtöbb ..
SZÖI olyanfoim.án. ho·gy egy'ebelmi tam1árrok, adjunkt.usok~
mint ,.taDJács::ü:lók" müködtek lé/s kislérletj vizsgálatOkat
vé~zítek az illető gyá11 :r'ész.ér:eL. ;'Ha :szer ződés aláiriáis•ára
~gyála.}án tsor keiiilt. :afbbam• benne vo-lt re:nidszerin!t az a
kikötés. hogy más lgyáu·naik: necrn dol'go·zoolk €s a gyár
igényt tartott az illető tudományos m'umík:á,j:áook gyakor
latilag értiékesithető eredmlélnyeiríe.
Ezekelt a kapcsolatokat persze a gyár·ak, illetö.
leg a töke érde-kei domínálták, a. t,udományos
o:rvosmunk:ások kiszolgáJtatottsága miatt•.
Azt hisz.em nem tévedek mikor meg'állapitom. hogy
rnagyar kuDató o:rvosmunkások i&· ,a gyógys:z.eri·tl!l,..
Ame kapcsotatai a multba:n általáJban nem járult.atk hov
zá kielé~'t.Q és a gyógyszedpa1 p·otenciáiljának 'l11J2lgflele-Jő
m'éú.élkben a magyar or-vosi ,tudomÁtn.ws ku.tattás t1ámo
)?:at~h:á.:hoz és a kutaÍ:ólMt 111em ÖSztJÖikéL'tiélk n~eyoh!J? ~
merés·zebb tudományos Cé1k.itü7.iés9kre Meg:győ:zOOtés~m
SZel'inJt
fl

Az orvostudomány hala<lli.JS4val és differ-enciálódlá.
sátVai kapcsolat!lmn egyre keveseO'b lesz. az o:lyam. prob··
léma, meily-ert az orvoskut-ató aí tSaj§Jt labooartócr:iumában'
egyedul JnRgoldhatna .A legtöbb kérdés megoldására
kwtató csoportok alakulnak;
tudományos ik.özlemé..
nyekeL küiföldön manapság gyaib.,an nffin egy-ké:lj
ezer·zö. hanem a tudományos dolgoxö-k egész listája
llzignálja Különösen a ph?Jrmak-ológ:i·ai kutatásban. egy..
:re 1több oly:m munkaterv adódik, amelyekhez küllönie. ..
Jl;es W>,p;;,'i anyagok előállitása, syntftletilms vegyü1eitso..,
. l'ozarl;ok átvh.sgá}ása sziikséges, vagy atrielyek ipari ap ..
.Parátusokat igénye-lnek, egyszóva!l ._olyan helyzetbe ke-..
.rül a kutató, !hogy cél.:jáJt trif;kán vagy khá:r:ólag csak a
gyógyszervegyészeti ipat· -se.g:ltség'ével es e~Lfilllliüköd'·
sével érheti el.

·a

A másik olda.B:·ól, a gyógyszeiipax szemszögéböl
nézve az .együttmük.öd'éist, hogy ez km·sze.rü ntvón ina..

tezvszerü sz~nezéssel és az eró1t hel:res felhasz_.
hálásával - amir~ a lehetőséget a gyár-a:k· álla ..
mositása most mát· megnyitotta --1 ezen a té..
z·en is sokkal nagyobb eredményeket érhetünk eL
m'int a multban•
mind u magyax gyógyszeripar fejlesz-tése, .m1nd az: or-.
voskutatók és tudományos munikájuk megsegitére szem·
pontiából
A tudo~yos kut&tás és :gyógyszeripari t:e:rnnelés
tervs·zerü összehangolását -és íá-llandó ter:mékeny kontak..

___
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A GYóGYSZER:esz

Október 11.-étől tudományos előadá 'ok.

Taggyűlés
Az M M. Sz. Sz. Gyógyszertári Dolgozók Szakosztálya f. hó 16...
óli&\, C:!iÜiÖf'iÖk d.; &S. 6 Ói'iií!"Or a VJ, Jókai-utca 4. szám alatti
nagyierembe nagyjeíenlőségü taggyüléore hivja őssze a szakszervezeti, illetve a szakoszlályi lasságot.
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A "Haladás" augv-"ztus 19~i szirnában
[gen, a hivatás köt és kötelez! Köt és k/5
l t Béla a nwga közismerten ragyogci
· irástudriscival és üsztánlátá:Jával erkket irt egy telez, hogy ott rrwradrunk nzon a helyen, ahovó
áUdottak 1\'ülönö.sen akkor, ha a népegész.sév~
gbógyszerészről, á/ti Equadorba készül tyuk~
ügyet
szalgáljuk A gyógyszerészi hivatás r~ern
HZetnvá"r;;ónak. Azaz, hogy nem, is készülJ c.sak
jelveti a :problémát, hogy rnenjen~ és itthagyja- anriyit jelent. mint a tyulcszemvigó-"i Mert ért ..
sü(c meg jól, .hogy tehet az 1~s hivatás, de akkor
e itthoni laboratóriumi rnunkáiát .
sern ugy, ha azért 1'fclasztJuk, rner t .7o bb üzZet.
Zsolt Béla vctlófábo,n nem ajánl rnást, mint
nek. jobb pénzkeTeseti lehetőségne/c tartfuk u
hogy ismerje meg előszM az itthoni ismeretlenség•et és tudásával nyissa rne'g a nw,gfk sz-ánuúw labMatóríurnz rnnnkánál. hanem ugy, 'hogy Ire
lerveTJelődün/c, szer et jük és azért csinál}nk, azért
a magyar népi demokrácia reJtelmeit. 'Olvasson
és tanui.Jon Ezt ugyanis még mindig többnek .szer.zünk >tJB/e_ sok pénzt_, 11w1't th tünk hozzá bt
'sak ahhoz éYtün/c . Ne keverjük össze cc hivatá·
tartja, mint hogy hideglelősen egy ismeretlen
sokatl
_ Gondolfu/c csa/c el, rnilyen bonyada/.
virág feny-egető szakadélcai előtt, megrettenfen
mak
szárrn<rzhátna./c
abból, ha valaici csunyán és
és se jobbra, se balra ne tudjon elmo.zduZni Ta
!án éppen ezért adto~ Zsolt Béla vezéreileleéne/D rne,agondolatlanul ellcalandozik a hivatásátót
b'mlékezzün/c csa/c J a c .z le ó Ivám a, akit fel ..
ezt a cimet: "KivándorZás helyben"
kötötlek
azért. mert megfeledkezett gyó'gysze.
Ez ídáig rrcndben is van. Zsolt Béla ngy ir
>ézi h1vrdá.sciról és idézzük csak magunic elé
és azt ir ja, amút vár tőle az a jelentős olvc<Sótá
bor, wnely hétről·hétre kiváncsian böngészi, N i d o s i t " s t v é,. t, akit azéT t akasztat·
lw.rJY mit és miről is ir ezen a héten Zsolt fBéla.. tak (el, mert elrugaszkodott tyulcs.zerrwágói hiva.
'Mi azonban ennél többet vártunk most és ncrn tásrftól! Valójában m.ind a ketten a T o s ~-
szul"éTtelme.zett hivatás úJ,.
Zsolt Bélától, a/ci korkitlan nr arnagairói bi1o~ dozatqi.
rlalmában és természetesen ta'"ácsot is ad rnín.
Az, arrut z.smer etben /wxtársunlc Zsolt Bélá·
. tanácsleérő ne/c, hanern attól a Jcartár·snnlctól,
~<:ak h t,' ezek szeTint nem. is . gyógysz•eTészi kéTa/ci nem hozzánic fordult, hanem a Haladáshoz
Mert nézzüle csa/c meg., hogy miről is van clés Ir hatta ,volna ugyanezt egy jogteohnikns.
··.·
4 mi kw társunk elvágyakozilc, rnert fél vagy egy tyulcszerrwágó ois.. Egyszeri[ polgári
az úllamositástól, így tehát rnyil·cánvalóan kérdés az egész, a nyugtalan polgáT bizonytalan
helyezkedé'e a szerii!te bizonytalan Jövőbe
nem a.zért, nw1'i 1jeszélyben é1z-i a ·mu·nlcabizton~
Zsolt Béla azt taná.cso(ia kartársunlcnak, hog11
hanem inkább ,a vagyonbiztonság miatt.
anélkül, hogy olvastuk
1'o<nóics./cé,•ő" leartársunknak azonban zavaros ne mozduljonl Mi k f•o.occln:uz lehet a gyógyszerészi hivatásról
Meg .. volna azt n bizonyos levelet más vr! lernényerr
vagyun/cl A/eiben csa/c felmerül az a kérdés,
' el,é.oszilc azzal, hogy E qua.dorbar• sokat lehet /ce.
tyu/cszemvágással, s máris ilídulna, hogy
a tyulcszemelcet és az ott, ugy Zátszik, bö"EMüL<' kanadai származása m~gas vizfelvevő
bunánzó bőr keményedéselcet. Kózben azon
képességli Ch-oiesterin ta.rt.almu kenőcs és
valarnir'ől megfeled/cezi/c A gyó'gyszerészi
crém alapanyag. Raktár képes, nem avas~dó,
S'l'Ól. Mert van vala1ni) n-w.i bennünk~et és·
•••lnicnd:enlcit. a/ci hivatásna/c érzr: azt, amit csinál
RONELGIN száraz crém alapanyag.
az munlcás, :paraszt, vagy értelmiségi
QUADROSEPT el~őrendü fert.öf.lenitO háziszer
és tmeglcülönböztet azoktól, a/ci/c ugy
üdít, friSsit,. Szagtalanit.
setáln~1/c át egyik rnesterségr ől a m(l8ikr a, .egyik
:to.glal/ccrzásí ágból a rruisilcba, hogy egyéniségük,
FQrgalombahozza:
mrrgu/c érintetlenül rnaradrwJc ebben a gyak ..
keserü lcalando.zóoSban ÉS rnegint más, ha
Simonovits András gyógyszerész
azért er"elnek ki a helyéTől, hogy lciUön.képeEségetVel jobban szolgállUJ.Ssa a lcözö$VEGYiPARI ÉS l(ERESKEDELJIH VALLALATA
De még eleicor sem innen Equadorba, ha ...
BUDAPEST, VII NYÁR-U, 38 . Telefon: 220-856
vcd,óban itt "helyben")
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Október 9.-én a Kabai jános-dijak kiosztása.
. e Eq·"""'
.. ~-'orba tyukszemirtónalc,
hogy ne menJen· ·
f i·
akkor arnikor itthon, ebben a szocuützrnus . e ó~
• · d-oknícüíban
fontos labor
at
mene t'e1o.. nept
v"'
.· 'nd t
rtumi munkát végez, az _kövess?n e~ ";;' :n~
hogy lcijusson ;E quador ba es _le_ g Y e
Ybb a·
s z e rn 1 r t ó .r Az equador~ lábak nagyo.
,__
csőségbel
• k · ne
De rnielőtt elmegy, jöjjön fel hozzan. ts,
csak a Haladáshoz Ne csak azokat a fu~ete~e~
olvassa el amelyeket Zsolt Béla.-;-- n Y ~ v fel:
ó s z i n e m a : a s z t a l ":s s a ~rűl.
kina·z hanem ismer wn meg bennunket w K nd
' !.ebb a szakr:w le z.ké'h ez ...
1~
' "asa .meg
go
·.
'ön köze
.
.
!.ainkat és rernényernlcet. EszmelJen ra, .hog~ mt
~ULjt bennünket a felszabadulás óta, mt osz~rnoz,
rni sarkal, hogy mi rn;tgu:tk, sztnte s~enu; yenként is, eljussunk az tgazr feU:zabad~lás:g .
Kar'fársunk la.boratóriurnt munkat ve~e~ ~
ll.kkor azt is tudja, hogy otit. nem l~het c~a;_n~ n t
·nontosan meg kell határozm: g Y 0b g yl n i? Ab·
r
k
vagyrom o
.
ct k a r· u .n. -e, tl n kaTtár·sun"'
. · ,_ meg
• a z ~quadoT'I
~ .
b6l, hogl! rsm~~':,a~ megszabadítani kényelnwtlen
,at
!"' hadJ.es "''·tő'l af'ra k!Yvetkeztetünk, hog~
1 Jrakat
kemenye
<t.thon is építő rmunkát vegez.. •
..
..
.
...
fel
hoz"ánk
és
be.szelges.sunk.
,És a
w
•
•
Jonon
épi. d~okrácia kelléktá.rában egeszen bzzonyo ..
"
tala'lJ'uk azt az egyetlen Mmszert, anu:..
san meg
·
" 'lk"l ddl[J
l t dd ig hasztalan kereseU A"'' ne u e .
ye e
. ho yam juthat mcsszebb
g
.
ty l ..
nem birta eldöntenr,
egy :gy6gyszerész.: a hivatá.Bával-e, vagy a u•
siliemvágií.ssal?
.
. · l
.
MMt
az '·tthonr. labo,·atóriunn kutatassa
•
.,
.
embert ismert meg az ege.s~ vtlág,
mar nem egy
uadof't tyukde arról nem tudunk, ho.gy ~gy
ándokoltak
szemvágóhoz Deb1·ecenbo'l ts

t

v.,.. ,. .

:::a,

volna.
.
..
'üle zsolt Bélának,
Mindezt ped1g ugy uzenJ •
b Wle 1
ho
laboratóriumi karotársunk ertsen e ...
gy
(SZ J)

30x0 015
.. OTI
Szabadon rendelheto:
MABI MAV - Szasa Dobbi stb.

Podmaniczky

gyógyszertár

Budapest VI.

Telefon.: 120-201.

Magyar Dolgozók Pártja
Pestszenterzsébeti Szervezete
Kossuth Lajos-utca 39..
Pestsrentérzsébet, 194& iX, l.
Teléfon: 344-329.
Országos Gyógyszerészi Egyesül~~
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Budapest, Szófia·utca 17,

ánd

_ az Egyesület niliiiszteri biztosa
st t J~U\atott el pártszervezetjinkhöz -::1'

H. aranfgt.
2.330- ormo
.
'
·
,
: k láérH akció javára.
,.Dolgozok az IS Eo
··let.en keiesztül köszönetet -mon..
Amikor az g) esu
·
.
M -k' . gyógyszertár tulajdonosoknak:J egy~de..
dunk a lk~ -~--ki z Egyesület Vezetőségét, hogy ezt a
jüleg fe erJU a
,,: _ _.~_ ~
"ba
..
t k" '"lje hivatalos .n.uw.nmnyar n.
köszönö levelünke
ozo
·
Tiszltelettel:

PH

Hotvát~

.János_ s. k.

Ami házunk
. . Hónapok óta ~U4Juk -.már felhivást is intéztünk tagjainkhoz -, hogy épül és őszre nuir
száll<i3t ad el[1úadt, megrokkant karbár sainknak
a Gyógyszerészek Háza.
De ha csak igy olvasunk, hallunk róla, ha
csak a jelhivást betüzgetjük, magának 'ennek az
egész készülö, épülő uf otthonnak nincs megfeBiztos hatásu Expectorans
lenitő ereje
·· Kartársaink közül is egyre gyakrabban jordul,nak hozzánk azzal a kerdéssel, hogy luit hol lesz,
A Magyar Senega
mily~m lesz és hogy valóban olyan otthont épi.tünk-e, ahol a munkájukban megfáradt gyógy.
szerészek életük végéig kipi/wr;hetik magukat
VasáTnap délután óbwián felültünk a 18-as
autóbuszra és ahogy bennünket már előre tájékoztatta/c, elmentünk a végállomásig, Ott az
autóbuszkalauztól érdek!ődtünk, hol van itt olyan
épübet, ahol 'épitkezés folyik. A kalauz azonnal
rámutat a házra.: - igen, itt épitkeznek a
V!!Ógys;,erés2:ek, valanti lOfthont csinálnak, vagy
házát, ahogy mond.iák.
Késziti:
Bemegyünk a hatalmas vaskapun az épülets végigjár juk a vasárnapi munkaszünetben
építkezést V égigsétálunk az emeleten, .s
a kialakult szobákat, világos, kertre-néző
gyógyszervegyészeti laboratúriuRi
:.: a:OllllkOkk•rll. minden szabában mosdó, i8 minden
Ahogyan végigjárjuk az
Budapest, V., Pozsonyi-nt 1.
épületet, emeletet, földszintet, alagsort, kb ...16
Bzobát szá1nolunk me(!<, amelyben legalább 25
.
munkából kiálló kartársunkat tudJuk elhelyezni
egy komo.ly otthon lelépitésével is észrevette
emeleten hatalmas ebédlő körvonalai bonta- azokat, akik rnem birfák tovább az iramot a ma·
;""""'"'tc ki, ez lesz a Gyógyszerész Otthon lakói- gyar
népi dernokr'áriia munkásaival. Valami tör ..
közös ebédlője
tént, csak vissza kell néznünk a Gyófa felszaba ..
Ahogyan ott Járunk-kelünk és felmérjük a dulás előtt! rgazdálkodására Arra a jólétre,
elvégzett és még elvégrendő munkát, ugy amely minden lehetőséget megadott szociális i:n ..
"trezzük. hogy novemberben már beköltözhetnek tézmények létesitésér e ·és '?Jégig kell néznünk a
.a kartár saink, akiknek felvételét eddig a felszabadulás óta tartó' szegénységünkön
· már elintézte.
Mit csináltak régen? Semmit, csak admiAz épületet hatalmáB, 2 holdas ,gyümölcsös
adminisztrá.ltak és rep1ezentáltak.!
nisztráltak,
· körül és ablakaiból messze ki lehet látni
És mit csinálunk ma? Építünk! Hidakat és ott..
óbudai hegyekre.
honokat. És éppen ez a szép és felemelő ebben
ElgondolJuk, hogy le8znek olyan kartár sa·· az épülő Gyógyszerész Otthoriban ilfogy máJakik tavaszal metsz6késsel a kezüloben jár. ott tartunk, hogy nem csak azokat becsüljüla
a kertet és segitenek a gyümölcsfák meg, akik dolgoznak, hanem azokról is gondOf!\~Le•gr.ev,,lé<:ében . A ház előtt egy fürdőmedence
kodunk, akik a sok évtizedes munkában megrok.
már láttuk a tervet; amely szer·int lega. kantak.
tiz.<:zm akkorám épitik ki, hogy a 25--30
Kartársam, aki beküldted okmányaidat és
""''·mr•., nyaralásrit ez is kellemessé tegye.
kérvényedet,
hogy lbejussiíl a Gyógyszerész OttKörülbelül ezt fls ennyit láttunk az óbudai
lwnba,
N
e
ked
küldfük ezt a kis óbudai fotogra ..
sry<rgJJrsz•erész Otthonban, egy augusztusvégi vafiát. Olvasd és próbá.ld meg elképzelni, hogy rniDe valamit még ezen felül is.. ly-en lesz, s szMessétek, szeressétek annyira, amirmá.r végre nem csa/o könyöradomá .. lyen szer etettel Benneteket >vár az uj Gyó:gysze ..
~VO!clccr.l, nem csgk alkalmi segitségekkel, hanem rész Otthon.
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Október 10.-én
a 40 évnél hosszabb ideje a pályán mfiködő
kartársak diszok/evelet kapnuk.
,
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:B.rtekezlet a Szakmunkás- tanfolyamról

Testü1e.t könyvtártermében.
F hó 3 -án illeikes ,érdekilödő kartársnők éS
Nem volna teljes ez a beszámoLó, ba .
\km·•társak, száilnszermt nyolcva=, jöttek el a nem emlékeznénik
LaJosn~~é::~::~·
B.udape&ti Gyógyszerrész Testü[ci swklwzánaik ruki elsők ,egyike ·valt, :ennek a 1s
könyvtártermébe Ennyien jeilerrtk!eztek, hogy ei- továbbképző akciónak a megindlitásában.
végezzék SzalkC!sztáJynnk által o:Wtóbm havá>ban megalkotójaa tervez,etnek. Ugyszi:rutén riarse~n~·•'
roegil!>dilitandó !ll!bor áns-szE~kmur.!illáskép~ő tanfo· Zo!·tán kartársunk, aJ<i ~gen sokat woe!<oen"~"
lyamort.. Ott il3!tt1lk ugy az idösebh, mint a fLa ta- dett a tanfolyam meginditársa engedélyének-----·····
l!libb koro&zitály minden törekvő képviselő,jét, kik sze'Izése köxill Mindiketltőjüket betegségilik
fel tuditák mérnJi. annak az ér békét, m,t j•etent az: tolta az akcióbrun való továJ!:Jbi réswételben.
(h. t.)
önmagukat tavábbképezve, jlwlznosabb tagJMvá
válni a népi demOikrádáJOOk,, Az é11tekezletet Greuorit 8 kartárs ny,tortta meg, ki ibevezetőjében rámutatott a tanfolyam e1véglZJés<IDeik fDnta.>ságára,,
Amíkor megélhetésern
KiemeLte azit a tervszel'ü rmunkát, melyet Swkosztálynnk vezeil;ősége végzett a tanfolyam \megbiztositva van
ind tása érdekében. FeJikiérésér1e Szaka.szk,á,lynnk
Levél a Szerkesztőhöz
'czetős,égének nevében Hoxtmann T1vadar srzat-1<usztádyi titká,r kartárs szólit a megjelentekherz.
Hallottam, hogy az ifjuság kör~ből nagyon
Amilwr .rámuta.tott allra, hogy a magyar népi s~eretnének bejutni az egyetem gyógyszeré·szeti lra1:án••·
dem<>káda má.r eddi1g is minden illehetöt megte~t Nem tartom ildomosnak és felfogásommal ö.,iZ·,oogfez:.;
az oktatás és a :twab~épzlés, a tudás elsajáil;':·
telhetőnek, hogy ma. am'ikor a megélbetésem biztooi.t"li
tása érdekében, feilhiv:ba w :Digyelmet fi,ITa, hogy ,,an, mások elől elvegyem a lehetöségét annak,· hogY·
a tanulás nem !'ehet öncél 1Ennek bi,rltokáihan mégJ egyetem gyógyszerészeti Imrára bejussanak.
nagyobb alk3lráss·al kell renderkezés&r•e wilanunk
Nagyon kérem Főszerkesztő Urat a.na,.hogy a
:. magyar népi demokráciállla.k, azon a vo,ruul~n., vényemtől elteldnteni, azt nekem viss:z'a]uttatni
ahwá hivatásunk álH!bott Kü1önösen fontos !BZ kedjék~ egyben engedje meg, hogy nagy szeret-ettel
a,z ·eg,&szségügy ter én, aha! az; országéput:ésb-Bl~ hálilival köszönjem meg a velem szemben tanusitott
o•lyan kwáló munkát végző dolgozót.ánsamk
egésa~>égének helYJI'eáltl!itásában és megőrzésében indulatát
keltl sc•gitséget nyujtanu1lk örömmel szegezil;e le
*
arz,t a közösséget, amclY:bEltl1 ma má>r ezJt a munFlamm Istvánné a ,,szerecsen"-patJ.ka haszo:néÍlve:!{íkát egywtt végzilk a gJ"Óg.)'lszertámk értelmiségi je Ennel{ a levélnek szoci3Jis hangj·a is m.egerősit
íos fi·zikai dolgozói.. Mmutatobt IJJIIII3; az óriási nünket abban, hogy a hasronélvező ne menjen a
különbségre, llJlllely a ma ~b::;tási rendje és az szerészi pályára és ne vegye el még egy k3.r-társ
elmult r•endszemclc a tanulástól és a tudástól va-- rét is azon kivül, hogy haszonélvezeti joga va~
ló eitanácsoló <roodszene között van. Azt a sok
bünt, ;amrnt a mul•t követett el.a dolgooókkal szem- tendő. példa l
ben, igyEikszlik a ;népi diemoknáda jóváJJ;enni.
Utá~ra lbemutatlkmJt:ak w.ok a kartársak, akik a
tanfolyam előadói lesznek. Elsőso.rban Fehér
László k!a.rtárs, ki a tanrfolyailll on<tatási hlelőse,
Aranyérnél
s kinek komoly resze van a tSlllfolyam létrehozásában. Ismelltette a talllMl;yiagot, a tanrendet, és
pár leJkes szóvail kitrulJtá.<rr.a buzditotta a halil.ga-.
tókat örömmel üdvöro1télk Ligeti Ferenc, Dr·
Kolos Ede ils Dr Turi p,áJ f;eilswla1ásá~- A hall··
a
gatóság nevéiben a mindfg talpraeseitt Gergel'M
Juha mondott köszönetet Szaíkosztá1yunik vezetö-ségének, kiemelvim azt, he~ 16nnek a tarrfolyarnook a megindulásáért els& sorban diemokráciáhk-nak twtozunk köszönettel. Az értekezletet Grelu'!pot és
gorits k::;rtárs l'lá~ta be. Az IIllbernacioruule bang:jai első alkalommaJ csood ültek fel a gyógyszerésZ-dolgozók ajkár ól a Budapesti Gyógyszerész
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w I k Kámly sükösdi kart zeU "A Gyógyszerész'-hez' a.mel ynek
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A fizi:kai kémi
·
.
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.. u ,
.
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•
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~ agosan megmagya1
tanultam Az elektineheen' áit
, · egyetemen nem
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_ogy alzok zárt eleru~boo
sobizor máskép fol aJt '
yn
le, nunt egys
-- · ,
amennyiben a keletke?iési h" 1
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ne5en olyan kisipari fo l·alk . ~
ilS, mert
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CJBl készflmtnyek •

AGOMENSIN am
ANDROSTIN a p.
ATOCHIN
mp, tabi.
CARBANT~i~abl., kenöcs
CIBALGIN tabi ~to
CIBAZOL am p
a . ' amp.
COAGULEN por· (2 5 5
CORAMIN· R tabi.
' • 10 g.); tabi, amp,
DIAL tabi., amp '
D'.GIFOLTN tabi oldat
DIOCAIN nor
.
:wDER"R 0-'VIOFORM tabi, 10 20
0 N amp
L!Pü:JODIN tabi
LUTOCYCLIN t' bl
OVOCYCLIN tab~ "c'o"m!'· (2 mg)
.
·
. l es 1 mg).
.
.
amp (l - 5
'
PERANDREN a~
es
'!1g-): kenöcs
PERCAINAL ken:~s (5 10 es 25 mg); kenőcs, oldat
PERCORTEN am
,
PERISTALTIN 1 1 5 mg • lmguetta
PHYTIN tabi. old (' amp.
PRT,"'CO'L oldat a
PRIVIN o'd~t ' amp, kenőcs,
PRO'KLIMAN ta.bl
RESYL
·
SISTO amp., oldat
MENSIN tabi
SPASMO CIB
. ., amp.
TRASENTIN ALGIN tabl.
VIOFORM
amp,, kup
J

J,

l

CIBA AK'l'IENGESELLSCHAF'l'
Ami a f'IZI'kai• kémia
·
Magyarországi k. . _
• BASEL (Svájc)
&nitá 'ti •
désröl -; csak uey
! t
.. sa Illeti, erröi a kér
BUDAPESTep;IBe1o: U'.t'.KITSCH .JÁNQS
képzésról általába~ .: nm:..~ ~J z·endszerü gyógyszez·ész:
_.,_M-ÉRLEG- UTCA 2.
ka_rtársunk levele az ...... _ Igen sok vita folyt" ZWIK
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valászinü szerepe a természetb9n

B. P. Tokin professrortól (Leningrád)
(Befejezés,)

A FITONCIDAK BAKTERIUMöLő TULAJDON·
SÁGAI.
E pro.blémánatk: uttöröj;e dl. A. Filatova, aki még
1932~34-ben,
A Tebiailllna mikl'obioJogus.sal egylitt
kimutaitta a hagYJ:na fitoncidáinmk PWn tulajdonságát
a tifusz és S:tiafilo-0occus b-ailct!ériu:mokJm.l- sz;emben A fi..
toncidák b'aktéliUimölő s'zerepét behr{,óatn vizsgálta a
Tomsk~i epidem.iOiogiai és míla:obiologai int-ézet is.
A kisétietezök a kisérleteik c:élj:áumk megfeLelőerr
kiilömb:öző módszerek-e:t halsznált.'alk
A végzett lkis·édeif!clr a vöröshagyrm;á,nJál els: kül{in(L
sen a foilohagym<ámlál ta-láltak rendkivüli bakteriumölő
tulajdonsáJgokaij. A iOkhagymta fi;tb-ncidáinak illó ld ..
vona ta azonnal megáilitja 'al pai1 acholem vibr'ióinaik
moz'g'lásáf (T J anovici..)
Ugyanezt a hatást -észlelrte N. PIDhova a. pa1ati..
fusz kóroko·z6j-ámál, B'. Tokin és Nebu1ova pedig a lB
C G törzs balk:tériumaJinlá.L
H01gy mily nagy a fitonciOOk baktién:iumölö, hatása.
kitünik abból iS. hogy a vörös- és folkih1agynna fitoncidái
elÖlik a következő bairtériumokat: Stafilűcoccus. strep~
tococcus, proteiUs, p.araciholera, vibriok, Bacm:us peNil·Ln··
ge11s, disenl-;et'ia stb. Tehát nemcs~k a Grampo-sitiv, ha..
:rie-m Gwmnerra.tiv ibald:éduniolkat is eJpusz.tit.i'ák. Ami a
fitoncidák ba[ctériumölö hatá.Jsának en~1g'iájált' illeti a
micr-obiolo,trusok· S Carpov lkövetkJ~JZlŐ. öss7,ehasonltásá1 a
hivatkozMk: "A fitoncidák oly gyorisan tJusztitjlák el
a baktétiumokdt hogy '€1Zt csalk a magas höfolzu· ~teri
Hzációs- fo-l} :una,1~.a_1 lehet OSszehasonlitan~

Más tfitondda tarta.Jmu növények is kitünnJelk !nagy
halktér iumölő ItU la idonrságuklml',, KiilO.n<ise-n a Sangui,.
sorba of'ficináiis érrdémel fokozott figyelmet N. Pia_.
hova kis-éilelei seztint 1e r~övén~ gyűkerének kiYonata
'5 :perc alalit anegöli .a d:i.sentmia balktériumokat. ez a
'tén_v indokolttá t( SZi oly fertőzések esetében a gyógyá··
sz:a\tban való h'aszmí:laf4t
3

Aznnba:n a Jcgeró~bb \hatásu fitoncidárk baktél'lum.
ölő saját:~árr'a sem álf:alán10s J!gy a vönö·s~ éi~, fokhagy
tnn' fitoncidái ne~ Ölik meg: l azt a ba;ktéiriumfl6rát,
lll~lyek hozz!ájuk fejlődésük folyamán alkalmazkodtak
. 2. a tejsava:;: el,jedlés-t oko·z,ó bRiktériumokat sem és
'V'alószinü1eg a talaj sok más baikrtérium&t sem. valalnin-J n-z ?mbei re fertőzök köz:ül a g-onococcusokat sem
A talaj egyes baktéTiumai oly jó.l allkalmazkodtak a
sze:rvp-__s mó~anyagokhoz, hogy azokat tápanyagul hasz
nálják fel.
Néhán~ a tá:plá.Tkoz:ás cé1jára szolgáló és: á szerve_
Zl?tre nem káros növény fttoncidáin-ak rendkivüli ha ..
tása te.tmészetesen m.algára vont:a az orv-osok figyelmét,

Napjanitban hlsé~rletek folynak a vék-onybélf€ntö~zések
és más bakteri-ális meghetegedés;e>k es·efuilben a fiton.
cidákkal való kiezelé..<:ore,
·

Kétségkivül j.ó ered.'TI!ényeket kaptak a f6r'tő7.ö·ttl
sebek gyógyitá<slá;nál :is Már a fitoncidJa gőzO;kik,ru való
első lreZieMs ultán, a seh bakté!l hunAdnak mennyiséige, á
mikroba fajtája sze1i:nt r(.statilococcus, .sh•eptoc-occus.
diploco-ccus) 20 sz:á:z.al-éktó1 a teljes· megseiimnilS-ÜJ.ésig
csökkent. Tehát a proü~ikus Vlál'ad:ék a genny, !nem véd
a f'itoncidák ihatása E'lJien

Az orosz kutatóiktól tfügg;etlenül n.z -an:gol és ame·
Iikai kuta~óknak sikerült -a hláboJU ala,tt ikét Jd.tünó
készitm'ényt elölállitani éspedi~g; a pt>®zgombából a pe.
:rcicillint, a talaj- bak'tlériumaib61 pE'dig a g1 nmictidint
EgyPbk'ént a függ;~:lenség ils 1'elativ, mivrel ilyen antL
SZieptikus kislérieteklhez aZi -wtlbai.gazitás alap-elveit meg.
találjuk hires ha:ZJánkfia, I. Mentoohnikoíf', vaJ1aJmint
Pastem nm.unká.iban is KüJiöinib'e!nJ is 191310 . és 194ú.. kö
Z'Ötrt több or osz tudósnaik jelent meg részleteJs'eut kidoJ ..
gozott munkájn az acl':fnomieegpk é.o: tala ibaktériumok
anagonizmus·áról (Nahi-movsrzkaöa, Borodina).
Az angolok Bs amel'ikaiak kivál,ó érdeme a biokémiai ké'rd~snek kidolgozá:sálballl á1J Az ált.aiulk felfede-.
zett al1s:óbb11endű növéllyek
teJ-mékeinf'lk baktffiiumöJö
tulajdíon~ágaf csak egyik ama a növényvilág fitondela
tüneményének Ma má,r nincs kétségi]nk anó1 hDgy
éietmüköklése kapcsán minden, niÖv'ény tet~n~el bailrtérium.
gomba é's pn:ltiozoaOiő f'itoneidát

A F!TONCIDÁK K:l'l:M!ÁJA
A .felsőbb1·endü növ-ények
fitom:!idá'itnlak kiém:lá.íát
még alig tanulmányozták A lkül!öllihöző :növ:énJek fi,
tonciádinak jelle:g·zetessége kéltsé:gen kivül más és' ·má~
A filionddák U16 alakjai nem n(z.ono!snlk -az. u n. étetiku:-:
'Olaiokkal, b'ár szárm;azá:sa ·.folytán hozzá kit.pcsolódik

Az éteriku:s olajok el'őáJlitásának :m,ódsZEQ·ei (vizigőzz·eJ
való desztillálás stb. ) azt mu1Jaltlják hog-y ilyen mód'on
ne::n lehet .a legerőseCJJb bak-tédumölő fitoncidát nyerni,
mivel egy1 éflzü!k el iii-an, másrészük pedig az éterjkus
olBjok alkatrészeihEm Yég<bemenö kémiai átia;1akulások,
oxydáció, p-olimerizáció és má-s változások folyt411 bomlást sz.enved
A különböz-ö mód-szereklrel nyert Bterikus 'Olaj tehát
:ne~

azonos összetételü az éJőn6vény !termelte fitmicidával N.?.m ?-laptalan az a tény, hogy az igy nyert ételiiros olaj méTg;e.ző azon í11'Öviény s·zövetJeil:'e, amelyből
az:t előállitották Hasonlóképen nyilván- aiz alacsony
é's magasahb:réndü növényekbői különbö.Ző módsz.erekkel nyerit baktéüumQ1ö anyagok, mint pl. •a peni<;illi[l

i
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(Wachsmann és Wood10of, 1942) 6. Aspergillus fumiés gr amicidin sem. az.onosak \be]jes mértéklbe.n ezzel a
ga:~usból a fumigicint (Ho:rninig_ és Spenoer, 1943'..), 7.
bakté!iumQlö_ kompl'exumm-al, me1yet ezen léllyek életAH!':pe~gillus dav:atuslból a elmkinint (Wachsmann,
Közelebb jár u'Dk a'z
tnüködésü'k folyamán t-e-rrnJelnek
ommg, Spence1, 1941H. ), 8 Nahimo-rsCJaia 19'37-ben az
ti.gaz;sághoz-, ha ezeket a kiváló tel -apeutikrus hat-ásu
acl'inomyces törz-s 47 baktériumánál bizonyitotta be
anya~kat "átalak-ult d'ifoncidák"-nak nevezz.Ü!k A vö .. ezel{ ba~'tériumölő tulajdonságát,
r ös~ és fokhagymából is előállitották az- utób'bi id·5b::n
A magasabbrendü növények közül pedig a követke..
az átalakult fi'toncidát Ezen a iJéten sokaJt dlo-lgo•z:ott J,
zőlrn:é-1:
Toroptov, J. Kemenev, valamint M-. Oikuntov, akik meg..
1 A 1különböző esalád<Ykho:zt tarto.zó 30 fajta nÖ·
kisére1ték, hogy a foilclrag~"mia leV1éből i'zoláüák 'ezt az
vénynél (B. Tokin, B Ca:rolin:a, N. Plahova, A Filaanyagot, amelyl1ez a ibakbé;riu~- & p:r'd:tozo-a..ölő tu1~1tova, L Ferri, A. Covalenco, T. Jano>ici. R PeTgova
dowág kapcsol,ódik ~lső feltevéslik .az volt, hogy ezt
és mások 1928-1945).
a -proteinek toxikus anyagáJban találják m~.g. ezéTlt en~
2. a hagyma és 3,_ fokhagymánál (B. Tokin és A.~
nek ~csa:pása céljából a hagymlátka\t [i,mmonium suJfát~
Fna\tova, valamint az' U R S.. s. és más országok sz'átal keze-ftkk Ülepités és sm'n~és utlán kapott proÍeinemos laboratóriUimai),
ket hoSszu dializáltásnalr \-etették alá és azt tapasztal4 . a patadicso:nm.ál lés -5. a narancsfánál (Oarabel~
ták, hogy sem az, oldat, :semi :a vi.sszarn:a'1tadt protein
nioova és Himmelfm b 1938),
nem Iiendelkezik baktérium~ és pTotozoa-ölő tulajdbnsá6. a répánál (M. Aronov, Jrukobson),
S{-ok!kal Kés;@bi kisérl€1te'iik al•a-p,ján :azt állitják. ho!?:Y
7 a burgon;yánál (M. Aronov, Wagner),
az ugynevezett été!ikus olajok a fokhagymában nem8 A cukor'r>éPánlál (Waignleir),
cs.Thk szabadon, hanem kötött form:á:banJ glycosid'a alak9 a muS~árnál (A FilanV1a és mások).
jában is fellelihetök Ugyanis foil&ag:<.:rnlából a glycosL
10 a fkukoiicánál (Benigrui),
dáJk elő'állitálsára haiS'znJá1t i-SIIJ!eÜ eJjálással 1e:gy ·dzben
ll c~drusnál, papriklámlál, csalánnál; aloenál, boró~
old6dó. szinte sz21gta.Ian1, fltanysátg~ s~zinü an~ago:t.nye-r_
káDJál és még sok más növémlyrruél (külömböző kult-atók).
tok. VizbPn oldV'a jellem.ző s·znlga mtn:djá-rt mesdel:enik
A növények csodálatm'~. félebmüKödésük kapcsán te..
és ez; az oldódás aiá.nyálban folk:o!za,tosa:n erősödik
M.t ol)"'n ,anyagokat termelnek, melyeknek erős, mik
Ametikában 1944 és 19'45-hen közlem:éÚyf''k jel.em..
lOorganizmusoka't elpusiZititó ltulaUdon:s.ágaik ,annak
Wk meg (Quaterl:v Jour:rm.l orf Phar~nacy p;nd Phm mfl~
melyeket az oryosi
hammosan
cology 194·5 V. XV1U é,s J omn, of' Ame-rican ChNn. szolgálatál.Ja állitt.
Az.onban a fitonddák .gyÓ'gyász.a\t·i
Soc .66 1'944) a f.ol~hag:<.:,málból :<lkohoJos \kivon'áEií<'.8.l
használhatóságának kuta:~·óilt félreyezietné, ba er..ekben
elö'-álitott, allkintának nPv:ezett ba1d!élium'Ö}Ö' anya1nól
egy olyan csodas·zert látn~án.a~k, amely mind:en betegSég
rnely u-n n Gr~un--,-porz,i~h itnrhnlt a Gram-negativ haikté~
ellen hatásos, e s7.-empontból t~?~bát a kubüókra a tulzott
d10rüláJtás réppoly ·veszélyes, rnint \a s'zJ~ptieLzmus
riumokat elöli 'éls me1yneik s·z.etkezete:
A fitoncidák felfcdlelziése valószinűleg több, a gyóc,H,-8-GaH,
gyászatban ,eJdig misztilrusnnk trünő pr ob1émára derijt
majd f-ényt.. Kidet ül, [hogy nem vo lit ala.ptalan a népi
o
'g~ Sg-yászatban {t nöVién:yek p;:-róigyitó ereiében már ős~.
E·zzel az rumerika-i kurtrJtók (Cava11ito és m·ások)
időktől kezdve való fel-ré\-len bizm]om. Nem, nlinden volt
nH"trflrÖ~iteMék a fokhagyma' bah-téh:iu~íÖ1Ö t.ulajdons'á· tEhát 1n.crnzsl·á<S, kullura:hiáJny , agy miszMcizmus P astem lwm előtt és DJagyon i~s 1sokat 'EWEm\ede~,t az \~m
gair6J lPfekt,eJt:elt 'OlOS'Z Im.tJal'iók korá\biJJi '·ndatait :Mindbedség. mig a g_)'Ógyás:zatban1'
Pas!t1eurig eljutott.. A
ezek rtro:rhan ;nt>.m lŰigosithatjá.k fel n Jcutatóknt ar·rfl,
ho!!~' ::1~"-, állithatj-ák. ho.gy l"ike1ült a:z lélőnövény bak~ pha1 macologja és ai modie:rn therápila nagyrészV ezen
tériu~ölő hntóanvagait izo14ln~ U vya:nis az. allicino régi népi g:\ógymódlok tudtom1ányos field()J,go.zásán alapszik Nem volt tehát érdea~tlEö]tm felsoloini a an-':.iszep·ntlószinüleg a folrhatgyrna i'ito!tTcidáin3.k egyik, a kémiai
1
tikus t:nlajdons1á.gokkal -rendelkező 'Dlövérri,yel~et., hiszen
elját·ás a1att mr.gv'áltozott összetevője •
az al:sóbibnendüe:k lrözül a gyógyászattban ocn·ár többet
J Toroptov 'éls J. KamiEmov, val'&'!ll~nk az anf,rol é.<;
sikt'J.I'iel alkalm.a:znak
A felsőbbJ-.endii:k közül pedig
amerikai tudÓ'o;ok kutgj'jásai a pf"llidllin és grmnici.din
miDt fe1 tőtltmitő'ket aJik:alma;zták, (Z'tk f~toncidláit. Ezen·
bin>dalrolá.b:m, bár a gyógyászat ter'én Jényf'-ges t"Tedmé
I~övén~ek é'tetikUS olajainak . bakiétiumölő )tuJajdonsányeket é, kk ugyan el, a·z alacsony 'éS te1sőh'br0ndü nÖvéll'y'(''k fit om idáinak
bit..,1témiai
tanul~'ányozálsáná1 ~ait már 1többem bl6biz.onyitottálk, \gy az orosz s.~bé.;
nekneJ.;: már a mult sz,ázad vég-én a catgutct igen jól·
az-onban csuván kezdd':.i lé-pésnek tekinth2tők
,sikerü11 a coniferáJk iUÓ ol1aj\ával desinficiálni
NiloV
A F!TONC!DÁK BIOLóGIAI SZEREPE
szemTéltető 1kisé1letei alapján bE>bizonyitotta, hogS
A TERMÉSZETBEN
eg;\etkn é1ő Juniperus alba ,egy nap alatt 30 gr. illÓolajnak megfelelő anyag·ot bocsát a kÖtnyező légkörw
l-Ifi a fit-oneidták tünerné!nye csal:::: -e·gye;; nü\r.PnY'*
be, egy _\hektá1nyi ih' erdő' pedig 30 kg~o;t
kiv-étdes tulajdonsága leJWJ.Ie aikkm: cs~tk a IJÖ\ ~nyfi~
Ezen illóolaj oknak. h)atn\h..'11.aS baktér iumölő tulajdonR
zológusoka't ·é-l dek("lné e ,kéirdés; az-oÍlban t' +i.inemém
figyelembe yéVB,
kimutatták, hogy elméletile~
sá,g-át
ki te' jedt voltát a következő példák is bizonyit j':1k. mind~
a !fitonicdák 30 külön:bözö faja
cJe.gendö
e-zrlmél ugyanis silrexült a baktét illmölő nn~ ·a-;ot izo~
_
na:gy'>áros leYegőjének a fe!fv&blooitéis-ére
lá1n1.
A kisér·1etek, valamint az iT odalmi -adatok tmn:utnW:..
Az a~ac~onJabb rendüeknél: 1R) Bc:d1lus nyDcv-aneusb61, :1. piacianazr-t (Emmericb és Lów, 1899 )
~) nyozása kapcsán megp.Uaptható, hogy a fitoncidákw
nak különleges S7.er·epü1r van a növ-ények életében. é$.
Penicilli:uro tnntlftt.umból a penicmint (Flemming- 19'39 )
ezE-k önvédelmével is kapcsolatosak Teb:á!t a- fili;lonci~
3) a Penic1um crustosumból a penicilli:P.\': (E1molirva,
dákat a mict oo1 ganizmusok elleni "-édekez-ésül texiD.eli ·
1942.)
4) a BadlluS brevisből a grantieidint D (ubos,
~9?9 ) ,
AdJno·=ny~cs laven~ulae~_ból a stroeptotrici~t
1

ll

?

~domámy

~ .gyógyitá~
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• _
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jellegü tejporkés>Í1mény:

ADAPIA
a csecsemők hozzótóplálásáho•
Előnye, hogy

Oli, M. Á V
.

nuis~

kUiön savanyitilis nélkOl egy
.. f
'
szeru elfőzéssel kénithefő el

., O. L 8. A ·n ól s>abadon, MABI nál szakrendelésen ;;hatják elő.

Csomagolás :

Gyógysz, benerzési ár:

1 dob. 250 9

Ft. 12.10

+ 20% f..

a.

Fogyantói ár:
Ft. 18- incl, a.

Kérjük a kartársakat' S%1veskedjenek
·
állo~tdóan raktáron iartaní .

.. hipsze~rgyár rt
. Dr. WANDER
B d gy6 gyszelt• es
11 apest, 10. Postafi6k 7.

---------~--------~--------------~~~~
Közöliétek:
kl jön fel Pestre, kl akar klsesitöt és kinek nii\Cs

542

szanasa. ha fedon.
sebb sikere érdekében •é>'l ötleteilkkel sietncit se~:ülés helyén szövetvastagod:ás, ne:n megfelelő hőméx~ gii.tségünkr e a nagy :flelrudat minél eredménye..
sékletük sok m~r-oorganizmus számára, S~b. Nem ren..
sebb elvégzésében . Etűek a vezetőségi ülések
delkeznek azoniban e ;ruövények más szerve.z·etük miatt
ma a legszéle.s.ebb együttmüködlés }E1!0'ében zaj.
aem, olyan védelnil eszkö~kkel, roinJt: az ál.latviiág wuz~
lanak le a CentenáTiumi Biwttság diíl1Wmikus
g:Ó fagoGita .s.ej(j.ei. Atapt.a~an lenue az a~ felt<B"\·és, Q1.0gy
rounkájával és azzal a >W>&'Y horé\erejü mega növé11yek fitoneida tulajdm1Ság~ kilejlöde.sc,~ egy
ronzdulássaJ, ilJllelyet ország10S vi:wonylorutban
növenyfaj h.aleának egyéui eu;dménye lenuc egy btzoHara;ngi Sándor min1szteri bizkossal az élén az
ny.os mikro()):gani.ZilllUSSal. &.Z;ambtn ·ugyanis awmt az
uj OrszágOS Gyó,gyszeTéilZ Egye-siiLet végez.
AmoetJ.a hála fago.citi!Jris t..-u1ajdonsága[1aJk ·éppu.gy felEzentul gyakTabban fogu,nk furni a vezető
falhatja a baJkténumok különböző ft\Jtáit, mi.nt pé1darlli1
ségi ü ésekről, de milrdig az egyes nevek €11nli·
a s.zéna bacillust. Ugyanugy a v-édekez.ö e1Ök ktf.;:jlbdé:5e
tése nélkül és núndig egyBte:nhle&'e-sen az· egész
kapcsan a defenziv aHmunazkodás illemcsak e5ytS uu~
w:..ngnnizmus fajtávaJ. Sz.e.mbe:n fejlodllk lÜ, hanem a
Vlc(kke""LŐ e.Lőlk állandóan fej.Löd'fuk és [ejlod.nek xJ.ap,Ja~
ink)j~U is, vagyis a rruikr-oo.rga.nizmusok sp.:..cialis le;Jltdesével sze::noen, különt,eges \éd~ező tulajdonságok
alakulnak lki
A R~ vis ta Fanilaciei után:
BERTA FERENC, gyógyszerész

HIRlEK
Vezetőségi ülés
Az ul1óbbi \dőU:Jen O]Jem ir'tunk külön a ve-

zetőségi Ül'esekr<Yl Pedig talán a tetszabadulás

vezetőségről.

UNGVARY KATICAVAL beszélget a Rádióc
ban Szekely Jenő szerkesztő kartáJTsunk ol<Jb6ber
9 ~.én este 10 óra 30 perckor

UJ VEZETőSÉGI TAG. Szakosztályunk vezetősége
egyhangu határozatával meghivta a vezetőségbe.
twzási joggal dr, V é g h A n t a l egy int.
o.árt . Vezetőségünket ebben az elhatározásában
\cél ,,ezette, hogy ne csak az egyet2mi ifjuság Jrui,QOl~-.
telt kapcsolja be munkájába, hanem az egyetemi.
rolu~t is. Reméljüh:, hogJ dr . Végh Antal sz<,mélye,
dományos ellllberi -é;; politikai hitele hozzá fog
hogy minden felvetődő probU~mát a Szakszervezet
tőségé.vel megt·ár gJ aljunk, megoldj un\{, vagy

·~~.s -----------:~~::::=====---~-------------------------1~
~-------------==== DISZOKLEVÉL A
Yez:etősége - smer:eset
~f~gyarésKommunis~a Köz- Fill•.gyelem
PELS ···c
ll
ll
Hartma,nn kar,üár sunJk f 1" . . ,. .
lebJet, hogy megsz.ünik . <ól
Idador müködése
életbelépett :volna
' ffi] ott még hivatalo-sar~

~entöseob íkérché.sleilo<'lt, rnint mo.sbaJná;ban A legutótibl veu,.,tMegi ülés már tárgyánál fogva LS,
még az eddi,pek közül is kieme!Kedj)k Az ci<tóber 10 -i Orszá-gps Gyógy1S1Zlflrtári DOlgozak
szaks' e1vc·veti Kongr,.,sszns anyagá;t ismer~et
tili<: és tárgy311tuk meg ezen az. wesen. ugyancsaik •tt hatJÍ<roztuk el azt is, hogy szeptember
16 -ára taggyülést hivunk eg:ybe, mely,en fel'hatalmazást kér ünk a tagságtól, hogy ;uz Egésze~gügyi Szakszervezetteil belépésünkre vormt·
kozó tárgyalásokat megind,tha.ssuk Igy akarunk olyan helyzetet lbePemteni, &mely a:!'után
a kongwoszusi · vég\leges állásfoglalásunkat
nundentéle cvonatko7Já.sban megkönnyíti.
örömllllel je1entj ük kal1tá;rsainknak és mind!enkinek, akik a vezetőségi ülések lefolyását érdBklődéssel kisérik swkJapunkban, hogy ma
már nem az elnök személyén, nem as a t>'tikár én
mulik, hogy ezeknek a tárgyalásoknak az egy
re magasalbb ,szinvonaJla megnyilatlwzik, hanem
m1nden egyes vezetőségi tag állásfoglalásán,
magatartasrun és tökéletes bekapc:solódásán ab..
ba az ügwbe, íl11ely rrna nem csak szakosztályunk,
hanem az egész gyógyszerészet legfontosabb
kérdéBe ]\/[eg kell mondanuuk, hogy a vezetöség nunden egyes tagja a legnagyobb odaadással állt munká,ba az egész Centenáris Gyogyszerész-Hét és mindkét kongmsszus legtelje

DR LOSONCZY GYöRGY -VOS Dr. J.,osonczy György kaJI,táPsunk,
elnöke - tisZítiorcvosi képesistést nye1t tuí~SZ'ilK,•
hogy egyr e magasa-bh orvo!SÍ képe~.>ég,ét a
,g.&s:!'ség·ügy érdlelkJében ugy fDigda ·
hogy a gyógyszerész rnunlll.áják, hivatásat,
tu'a"srug1át ;min&l szervesebben beleépi!ti á ·
egészségügy háló~atába
Halálozás..

lőrinc~;y

Szentlő,rinczy

Pá!l gim1n. tanuló,
Blé;a !budapesti gyógysz,erész kartlá!'s'Ullk fia,·

hó 3·. _.á.Jl meghalt

A FELELőS KIADói teendőket Frartm:.anl
Tivadar kartársunk 1átja el .&ddig

i~!~!~~f~~1~~o~;~~~i~~:i~~~~

mig
nwglbizaftá;sáli
mutatása
után a a
>t
riun1 is ·megerö.siü, [-larangi Socnoé01'
felelős kiadóként is jegyzi a lapoS•t.za!km.ztiilyuJ
Hartm~nn kartársunkat
vezetősége bizta meg 'e munka
De ugyanakkor a
fog'alt Hadcma-nn kartársunk .
ideiglenes joellege mellett Armnt az
forgaluru gyógys7Jertárainak uj ll',á,~:,)Z'Jcta
tésré ker ül Ha1\mann krurtársuukra A"'"'' "
moly fe]a,dat vá~, melyet r~jta kivül a
mátan senki sem tudna elvegezlll Ezt a
állapodást kü1önberr már wo OTI
a ],.,gnagyobb készs6ggel vette tu<iornáf:ul, ;:

vezetőség )~,t~~~~;~~~~

$43

pon:tJ

eÚ
Párt
k"' ..
o ZI _KÁLMÁN el t,
oszonetét fejezi ki
.,
v arsnak
- "
.
szer\ezct
ta.gJanak k'IVaio
,., válas 4-.!.:• • az UJFEH:f.·RJ'o'l
•
fyel_hozzájárult , ho g.}; a lM K Zi.«tSI_
nn_•_nkájáért• ame~:~y_
p
gyo bb
p ~rtja leg,Jen"
, .
az otsz~g első, legna-

11111!!

Arz 'á.Uaino..s.it~tt
Dc. f,g,g.ee g.~ác
ll LGEDRl N f.ái-

Pélsőczi Imr társunk es
,
Rákosi Mátyás 8 k
J tá
elvtázs k ·
· ,
{ar rsunkwt helyettesiH s .
, un- Jelenleg Harsáru-i
.
..
_zakoszalyunk b od,. 'b
.
PÉLDA A .. aJa an..

K~VE';'ENDő

Cla:sze Jemeben és a köz"• . . ';€PI d<m1okrá
erte-sban csel•ekede:Jt . osseg a·ant 'WÜó meg.
tudott mO'ndani s· ''t~" a mu;nkmáUaló wki le
.
el . h
WJ a any;ag:! l .. . '
ezz JS ozz,ájárul'on
, . ' e OllYJe<ről, hogy
· nak fenntartásálw1 és a V'áll~[at O"enbbilitwsat\Idekeit a munkahel bszo~g.a~J2; munikatársai
egyrk .vez;etője iava-sk,to:ztoo>tásav:~l A Terla
nek flzetes1 kiegészité ,. tett. az. U B. elnöké-is engedélyez
.k
. A k wr··t·sere,
wrsn" melyet
lh. . 1a-z 0 . l\'.,, B .
enne az. el~ogadá1aát ő 0 e ~~ritotta magMól
kw_hely biztositá;sávaJ · . lljg)' ."'eli, hogy a mun. merrtyeléépen a lkollekti~ .a tobbtermelés eredval . ~?g hozzájárUlni i\ , frzetések :llenn.tartásá
mvoJanak emeié31éhez T~~est mnnkla:t_ár-s,.i élet
· -'"ove endő 'ld
Falus Jeno" k tá
·
pe a!
(h)
·
"
·at' r:sunk
,
-

dat~Fnt.rielaf~-itó.

~é~rzitm.én~fének
aca.tna.~~mécték

&.en ie&z.á.etito.tta.•
fogyasztói ár .
.
1 80 fl.
8. - •

2 drb,
10

"

Beszerzési ár.

1 02

i:t

4.53
15%

+ 20"1o

' ,,A Gyogysze··éBz" eddi .
ie1elos :kiadója VI,
t .· , ' .._l epetJt a 1ap klöt lt.n.,, "
. gl
etmtettel arr nl hog .,
f~ to:a\.:ebol. Lemondását
0 mag1a l{érte s
z
;b" '
'
Y
· e, osege elfob"adtal.
'
• Zlakosztái;yunk ve.'

.

.
..

f. a.

IGAZOLÁS! HIREK
Igazolás'i
,Mr·gyal"
. aso k· :
_ .
1 nmas. Miklós: a 260ü-1~48 2
.
ge-.szü 'az eljárást ,
.. · · §_!-a alap,Járn felfüoügy; . .
,·
es ~z os:s·Zies irat0 1• t . .
'=',uumszDerium által ld. ,.. ... ...
a:z lgaJZiság.
_.. a
1
tei.}-E"szti. A sznk,
JB1o t ubo.s blzotDs,áglÍoz fel
sze1 \ez1e!t kén · 1".
megt.mlóá,sát kéri
:1-"Vlse o.Je a tálgyalá-•1 •
•~
a mndeiJ.ke:z.<,8
o
. · alapJan
~re ,a, l10 te11heiő' adatok

szitsünl{ a megoldásra.

óta a11g tárgyaltrunk a vezetöségli üléseKen je-

.

~

A GlOGYSZERESZ

1

I\1'nom· u
·n2. KlSVÖl01ri
.
o.r•
•
0 • Eckha11 d t G, 1...

a

. rt f

rmn ennt
nem jellent
ozv. Popovicll lst'Vánné
. ·llJ!e~.
igazolva
' Na~g.Y:bato.nyi hasz·onélv.ező:
•·

ailJOl :

G1óf La'..
,
JOsnJe sz. ETdős .M'
·
· Kaczián
arglt: igazolva
'! .
'andor·: igazolva

s,

Ke1pel .Pál·

.

h'·
r~:yos

elhalasztva,

ikifiiggesz.té:si lapok miatt
eL

thel.Yi Kátoly·

.

laszt'\i'a..

h'·'
Ianyos kifüggesztési lapok miatt

~onda Gergely: igazolva
ozv K~er-e-szélJ
G.J· ulá.n'te sz.. Csillél' . H d . ,
nyit,
,
, as es tanukihallgaliJás-ok
.
Y e VIg: bizoMihál ,
mlatt elila1asztva
T oúh
,
yne SZ:. Deáky ])'l
gat hitelt:éiderulő . .
. ona: Haszonélvezői J'o.
n
t
·
·em áxgyalh.attaen nem Igazolta~ Igy
a bizottság
Auguszus 27.éJJ: ,

Káll

oly·
.

b'·

. ,

1zotnyitJa,s kiegés·zités:e mlatt elha-

19 Ma,y Imre·• ig"'
owZ'O lva.,
20. Eldey Sándorné tec:hn~ka· :n
.
21 Hajdu Biél F
· 1e!lll .Je'lent meO',
a e rene· 3 é . f 1
b
eltiltv~. - 1940--1941 ~r~, e _ei~s Hzetői állásától
let
alvezére
volt· ~
áikoczl B-ajtátsi Eg""'~ii
.
,
es e-z;t , kr . .. .,
" , ..
Jegyzókönyvbeu el i-s ,T_ 1
ttmU~illJenyt a he, allási
22"
ngaa
ozv.
Honeczy Zoltl'anne, Kispesti
.
.
'l
..
t
.
e vezo: ibizonyitás Utie és-. ,
.. .~gy . özv. hwswa23 Gáii" .F1exenc. n
. l.~gt zltes rmatt elllalasztvu.

au"

24 K'

r aJdu Alar!{w i~ l
,·.~UZűVill
UJSl-.o Mllldosn:é ts'z. Iácz H
E1ked, =
orra: igazolva
, 3 L':erenc: igaz,olva
Manya József: i.gazűlV' . .
dr. C
a:.
zuczy G:<.· őziŐ. :nJern. 'el
. dt Smber'é'n ·. r:T .
.J_' 'ent_ lll.I('Jg,
' Yl 'l.e1ta·. k"o.z·alk a 1mazotti szolgáiatban
igazol:t
L--~.

JW

18. PucsBI

·'

·

em .J€ilA:1ll meg

a1man Lajos: áttéve .

lspán.)'a'·ho'7

.

,

llleJUélres

'-'lb'· ád megye
~Csonmr

fő-

25. DerniWny· Zolt'aill1ie~ sz
. Erbach
.
N
,.
•
.
26 . Beke Albe'It: szÜl'Ő ." ..
'· onn,, nem Jelent meg.
b_ejel.enté·s alapján M oto_s brzo:tság'a áLüal leküldve
.·: . kif·
orvm dr-og~sta Re
"
•.
't...
(dro:o-Li
,riaJa · osztása tárgyauan)
ÁJtté1. . v.es1ol
,
b"',gett Hev.es m,egye fől , - . ; -, ·
e llletekesség vé
,
· spánjához
-27. B o<lná;r
J Bno:
.. há romsz-or nem j
,
átteve a népbirósághoz
. eleut meg, iratokat
járás 'C.Satolásáh.oz.
, az ott folyamatbaint M.vö t>L
28. Vá1
•
.. ady Béla gyogyszerészs
f 1
ugye áttéve a szüt 0"l10.. (.
:
vez. Felsőgalla:
289-:-1947,
z •gazs1egügy) N B. XIX

DI Benkovits Káiulyné hatósá .
"
t<ln: felelős veezt€stől 1 , gl kez.elo, Szalkszenbár
. .
Szeptembe:r
erre eltiltva
·
3·- 1 Igazolások
.
T ülei (Tódor·) G..
.
ez·a· nem ·
t
Baradlai B
b'
:
.Jelen m€g.
B.nllaJ as: 1_g:azolva

~ú,~~

uf ~~ töev~
Q;

~~-etö..s.ég.&.e".", tuwi 1o f6eittto..s. eúetde~.

Jenei László i,M.ihály köz,tisz·tv :

60 napos

függő

tünk ismer~tlen latpnak az időállÓ mag.asr€lldiiségét, _
aikkor (SeiTl közlünk ártalmas cikkeket Ez pedig az., A~

nem csak szándéklálban, haf!Jem vélt h~tóerejében is. És
ezt nem se!lllegesitheti .a .,F. Gy. " ugyancsak vélt haj_·

ben
Sasi Nagy Lás·zló-: iga'Z9il.va.
özv }i.a.u;peck La:szJoné lh,:a.,szonélvezö, Thar.osbe:r:ány:

;gazolva.
Ö;t;'i .. l\láncs Alfrédné: llleDlJ jelent meg.,

dani

mrobusz.a
B. M.. : Semmi sem töttént. Vih!M egy pohár JVizben:.

____ .....--

SZ~>kmai

A

Keresitcly Gyula; feddés.
weüer Györgyné szüL M.<?ller· M:arWil: elha.k\sztva.

kr·&uika nom egyswr

p~óbált

márr

til>'~

fogrum<i,kat ÉS mert a Szakmai króuika k.i:ss1 t;aliárru
jövő számára is készül, - tükröt tart a ma emberoa elé:.
Éppen ezért ne verjé,~ek jjé.lre a har.am:g.cü~at.. Nem tud-

Jakab László; eJ:]wl1as~tva.
LW incz Tiho:rné: i.gaoo-1V'a
d• Sándo! LászlóOO: igaw\va;
We.1-ebéty (Weisz) Dezső: ~J..napolva.
dr Lippe Edlén'é sz:ül, B:utting"er AD;na: igaWl'\a

Komm~iiter frt . 21 Utó~ai
gydgyárunagyke•e
.. s k e

d·es
i'

t

Ismét a b·k
e e b 1i fel~észűltsé,qév<>l áll
• ueoOl rendelkezésére

Biulaput, J., Gr. K!e!msllen.NI

Távlratlclm: Pharmcch- m 1. a

B udapeat

Simonyi Pál

•
Tehéntej + nnny
· á'-K

gy6gyárunogykeresk&d6

Budapest, VI., l6kai-lér ~

Stava:rsz. László: ~1vri...

x Eladó
jugu g,ógysz<>rtár, bereu002lésscl.

Russeik
galuti irodla, ~aposvár, Bajcsy :Zsilinszky-u . ·2'7.
x Vámosgyörki gyógyszer·tárarn béT'beadó.. -

x_x,. tanács, 1948. junius 001.
Városi R&zsa: feddés.
ll tanács. 1948 junius i*l
.M.olnát Anf..al, P€1Stszentiror·e: eilhala:Sztva,.

Az. összes b e 1- és k ü l föl d l

normál csecsemő táplálék,

.;~~~~·

Megnünt•tl 0 mé b. h
szerzéoének és elt.!árzóaták
tej ~e
s no gondját..

~ycgyszerkülönlegess&gek 1

t!~!!!'!!.!:!~ó~t~aimW
i~t!!AnfÓr.

l'ÉPBIRó,SAGI ITÉLETEK.

+ doxlrin•mollose

LICJORIZIN

Woldheim lerakatc
tcbleHÓ és tea magyarországi
·

tok ugy ,senkit meg;nyugtatm, hogy valaki fel ne
zadjon miatta,

'

elefon·• 1.... 0-3511, Ut-815
•

chamiká!iát

rak:á'rrál

Gyors és pontos e
d" ,
helyben és vidékre. xpe oaláa
Telefon: 123-269

Korlátlan mennyiaégben kapható..

lrtm11ecller ~~pszergy6r ktszftmétre.

Czu.ppon AntaL
x Jóforgalnru budapesti reáljogu gy.&gysz.e-l·tát

)(IX. Tanács. 1;iJ48 szepoomibex 2 .. ; tárg> aJás.
V13.szócsik Endre: jŰigerős l. fdk,u h&tározat, felleb~
.bezéstől e~késett. ~-ét érwe eltiltva yezetől ál-

lá.siUii.

risze eladó. Cim a kiadóhivata1ban.
x Jóforgalmu patikabérletet ker·esel{, megtfe1Jeil.ö
pénz kaudóval rendelkezem Cim: Sásdi SáJ11dot',

Depot-alkotó, huzamos h tá
tllsz6hormonszá
a su. .
·
rma:ék:

V., Pamnouia..~> 66, VL em

Vl•saY Ilona: jjeddlés
Molnár :Elemér·: ~tva.
Tár·gyalásra kitűzött ügYek.,

DEP FOLLAN

ll. Tanács. Szepten>J>er 116,-ra
Mártonffy Sándor.

XIX Tanács SooJttenibe:r 1S ..-<e
Megjelenik havonta kétszer
Szerkesztöség és k}.adóh!v..Wl
lV, Veres Pálné-Uitca 33. I. L
Telefon: 386--126.
Hivatalos órák:
9-fi-l.g'.

ll.éjja Jenő

Három egii laboráns<

~

Vail1

társunk elvetele a sulyk<it, .awikoi
dijla

horott

jav·aslatDa -

Városlődi

~ai

Főszerkesztő:

kai-

Kossuth-

egy olyan kartátsa>t. akit

ilyen vi871onylatban még csak meg sem 1ett volna szabad emliteni
ErT&l az önök tuta:koz:ása :még j-dbban
meggyőzött bennünket

gg. Lengyel: Allandóan

u

1 amp . : 15 mg oeslrod'ol-17-slearat

"Füg~leu Gyó.gysw·

rész"-Ie hivatkozol és igy valósággal rillk ak:trod kéuyszeriteni, hogy az a lap legyen számunkr a a roérték
és irányvonal D.e nrég ha. el is fogadjuk ennek az előt-

SZÉKELY JENő
Telefon: 1~6.
Felelős szerkesztő és kiadó:
HARANGI SANDOR
Telefon: 344---311.
Laptulajdonos:
a M. M. Sz Szakszervezete Gyógyszertári
Szakosztálya
Hoffmann József-nyomda. Bpest.

'VII..,

.Csomagolás :

1 ampulla á l kcm
l)olgOrJ>l!··

u

CHINOIN

