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Május 3.-i taggyülésünk
-

Harangi Sándor elnöki megnyitója -

reJlett. hogy a Magyar l{(J1nmunista Párt állan.
Elvtársnók, Elvtdrsakl
dóan
kapcsolatot tartott. fenn a dolgozó/c VegA szakszervezet rna rnegváhsztott vezető
szélesebb
rétegeivel Minden kérdésben vissza·
ségének az vblna a kötelessége, hogy prograrntért
a
néphez,
/3s '!Inn,ak a véleményét kéTte ki,
nwt adjon . Engedjék rneg neke1n, .hogy proghogy
így
inegnyerhesse
a t<imogatá,sá,t is . A
romrnunkat rnegvitatás végett a legelső tagMaiJ?}ar
K omrnunista. Pártnak ez a magatartása
gyülés elé terjesszük
Szögezzük le, hogy ezt a vezetöségcv.á,hsztó legyen iráriytadó a szakszervezet vezetőségé·
taggyülésünket ;a dolgpzó magyar nemzet éle-- neJe .'l magya"r dolgozó'knak az tt magatarbása,
tének abban a lszalvában tartottuk ·meg, arnelyi- amr rrvegnyilatlco:wb.t a reakció elleni harcban,
ket Rákosi Mátyris a Magya-r Karnmanista Párt a fasizrnus által felidézet/j háboru követlcezrnényelcéppen 1 onwkban hever ő haza ujjáépítéséfőtitkár•a ugy Vtatárzott rneg, hogy áUéptük a
ben
és arni megnyilatkozik rrwst a 3 éves gazpolgár·i dernokr <icia határát, eljutottunk " nép~
das<iyi
terv és a · munkaversenyek során, dernokráciához és ezzel fehdallunkkri lett a szocializrnus megvalósitóoSa Ez a tény fokozott ala/citsa ki a t,agság jövőbeni rnagatart<isát
Mint mwndottam, prograrnrnot rvern adunk
feladatot ró a dolgo.zó rrtagyar nemzet rninden
egyes tagjáTa, népi dernokr<iciánk ntinden Mégis foglalkoznunk fkell egynéhány olyan
egyes barátirira, telLrit a {}yógysoerész-trirsac kérdéssel, amelyek fé/Jreértése1cet 'hi"atottak
dalorn, a gyógyszertári dolgozók rninden egyes eloszlatni és olyanokkal is, arnelyek bizonyos
olyan tagjára, ki fogot iforntál aTra, hogy de- mértékig a jövőt üktően perspektivát nyujtamokmt.ának tp.rtsák' A megvá,lasztott vezetőBég nak.
Poolalkoizunk !ege1őször a gyógyszerésze~
feladataival kapcsolatban, munkamódszerével
jövőjének
a kérdésével . JEzt az teszi aktuáliss<i,
és rnagatart<isával kapcsolatban példaképpen a
Magyar Kom11tunista Párt rnunkáját és a dol- hogy járnak közöttiink 'e"mber·ek, akik rnegkongozó rnagyar nemzette! soernbeni magatartásrit ditják ü halálharangot a gyógysze'l'észet, rnint
kivánarn ideállitani. Eg·észen bizonyos; hogy hivatás f·elett: alcik azt mondják, hogy a
azok a nagyszerü erdernények, arnelyeket de- gyógyszerészet n tudontány fejlődése következ . :
tében feleslegessé v<ilik, telLrit fejlesszüle viszmokral!ikus rrwgyar- korrnányzatunk a rnagy~Lr
kommunista párt kezdernényezésével elért, át· sza a J"-iképzést Ez kétségtelenül azt jelenti,
hogy fosszuic rneg tudontányos Jellegétől. Sokan
talában csodrilkozrism késztetik az embMeket.
Nern mindenki !érti rneg, hogyan /;ehetséges az, az il?Jen ~rányu véleményeket· azzal kifogrisolhogy a Magyar Kornrnunista Párt - arnelyik . ják, hogy ez a kari nivó-sűlly.esztés. őszintén
nwgrnondorn, ha én ugy 'ér-ezném, hogy ez csak
mellett tegnap nem nyilatkozott rnég rneg ·a
dolgozó magyar nernzet többsége-rniként volt a lead nivót süllyeszti, de szolgálja a magyar
képes 'ilyen nagyszerü teliesitrrtényekr·e, arne- nemzet és a népi demokrácia érdekeit, rnagam
lyek rnegrnutatkoznak ugy a politikai, rnint a is e mellé a felfogás mellé állanék. Népi derno-úctzdasági élet területén. A siker titket abbo,n kr{wiánk célkitüzései azonban más irányba

l

'l

mntatna,k Muuwn területen a cél a minél magMabb kultn~a. a mennél magasabb tudás elsa)rititrisa Szegezzük tekrit le, hogy azok, akik.
a gyógyszerész-kiképzés vis,szajejlesztésének a,z
!álláspontjára helyezkednek, azok tulajdonképen szembehelyezkednek népi demokráciánk
.szel'lemével és ·a rnagya-r _rnemzet érdekeivel
Szembehelyezkednek azMt, -mert egészen világos, hogy az élet mirukn teTületén áz az ember·
tud többértékü mnnkát kijejteni tyz összesség
érdekében, aki a tudomány fegyve..ével a legjobban fel t>an jegyv<&rezve A szakszer·vezet
fi2gsdgának teluda,ta, hogy a legélesebben sze1»"
behelyezkedjék ~z olyan j>eljogásokkal, az
olyan demagógia szxírnba-menő pr-opagandával,
a]nelyik a tudományos kiképzés visszafejleszté.
sét hangoztatja,
Mindjárt ezzel a kérdéssel kapcsolatban
iiz.ennün/c kell vala.mit legfiatalabb /cartú.1 sa.
inknak, az egyetemi lwllgatóságnalc Olyan hi·
re/c já1 ják, hogy az egyetérni firdalság a tanári
kar-ral szemben nem m.indig helyesen, a gr eszsziv magatar tás t tanusit. A szabadság jognlmát összetér•esztilc a szabadosság fogalrnávnl
A smkszmvezeti tágstig felaiwta, hogy legjia··
ta 7abb kartársainknak !ezt a helytelen magatartását, helyes irányba te.'elje hogy jelhivi" a
ji[!1Jelméil ana, hogy rlépi 'demokráciánk tu-dósaúw/c tisztelet és megbecsülés jár Én rtzt
his;;ern, ezt 'könnyen elérjüle 'azzal, ha az egye~
beleben nagyon .iósaándélcu egyeterni fiatalság.
oal felvesszüle az állandó kapcsolatot, ha odarne{Jyün/c közéjü/c, és t'öbbelc között rá ter eljiik
. a figyelmtit arra a nwgatartásTa, a;nit az iprJAi
rnun/cásság tanulni vágyó jiata.Zja.i tamuntaMAl
az.o/clcal a nagyon f6szándélcu nvagyar' tudósolckal szemben, a/cik sokszor szwbad·idejülcet jel·
1áldozva fogla.Zlcoznalc velük
A szakszervezet ve.zetőségéne/c és tagságának lcözös fe/(tdata lesz, hogy megberemt,;e a
kapcsolatot a két tulajdonosi testülettel és ezt
elmélyítse addig a határig. an>ig .ez n do·lgozó/c
lés a. magyar népi dmnokTácia érdekelt szolgálhatia.
Foglalkoznunk lcell egy kérdéssel, ami sok!
leeseniséget és fáidalrnat ·idéz-ei1t fel a :szalcszeT-rrezetbe tömörrilt gyógyszertári dolgozó'lc egy
bizonyos csoportjában Amikor ct magym· reakció., helyesebiMn a szociáldenwlcrácia, jobbszárnyának 'ma.gatartása napirendr·e l!rüzte a
szépmultu szociríldemokmta párt megtisztitá·
sát a káros eleme/ctől. azoktól, a/cik élcet akm·tq,lc ver·ní a két munká.spárt tagsá,ga közé, az
,egyeztető bizottságole rnun/cájánál egyesele na-gyon helyteZen magatartást ta,nusitotta/c E(!yé.
ni bosszuból, vagy ami ennél is csunyiíbb,
egyéni érdekből, mert rngy hitték, hogy ezdltai
1:a/JI/cinek a helyére kerülhetnelc, Icineveztek
régi .ió nwggyőződéses szocialistáknt jobboldali·
akna/c, rea/ceiósaknak. iltt er1ől helyről kell lciielenbenem, hogy ezekne/c az enibe-relene/c a
nzagyal konnnunista pálttal Goh:·a sennninemü
közösségü/c nem volt, nwrt a magyar kommu-

nista párttól még a [gondolata is !Jával állana
hoay dolgozni nlcmó becsületes demo/erafákat
nwgfosszon a munkaiehetőségtől
A' felszabadulás óta nerncsa/c az egyetemi
fiatalság, de ennele a szalcc.soporfuutk a ;;f,ag 1;ág·a.
is beleesett ab ba a nagyon elítélendő llHrába.
hogy a szabadság fogalnuít ''összetévesztette a.
szabadosság fog'C<lrndval Ez megnyi.latkozott
például abbm1, . hogy a szakcsoport igen sole
tagja feljogosítottnak érezte mag-át arYa, hogy
a sza/cszer·vezet nevével visszaé/ve, a maga.
érdekében olyan ügyekben jár·jon el, a.hol sem.
mi más célja nem volt, minthogy jószándékn
embe-relenek indokolatlanul kárt o/ciJzzon Ez a
partizánkodás a szakcsoport tekintélyének a·.
lejáratrisM eredményezte.. A '(jövőben azoloa't a
kartársakat, alcilc a szakcsoport felludalrnazásq,
nélleül a szalecsaport nevében bár hol is eljár-nak, fegyelmi elé állitjuk..
·
Zárául foglalkoznunk kell a gyógyszm tári
:iogrejo·rm és ezzel kapcsolatban n nyugdijintézet kérdésével. Nem lehet ielmennünlc a mellett n tény rnellett, hogy a demokTatilcus ma.gyar· kor·mányzat kommunisl!o, népjóléti ijninisz.
ter e idöszerünelc találta a gyógyszerészi tör·1lény korszerü átalakí!Jrisát és nepi demoktáeián/c iszellemének rnegfelelően egy nyu_qdi;iinté- ·
zet rnegter>emtését
A tagság hozzMárnlását
lehem, hogy ezzel kapcsolato' véleményünkell
f's minda.zt, amit a JOgreformot illetően elrnondandó le'Zek, tudomására hozhassuk nyilatkozat formájában a Magyar Népjóleti Miniszi'eTnek
A gyógyszerészi 70grejorm kérdését elöszöT
egy történelmi jelentöségii találleozón a ifcom.
munistn •1ép;ióléti rniniszter, O l t Károly
el1•tán ismertette az érdekertekkel
Ak/cur tndlíu,/c meg, hogy 72 esztend/j után
előszlir áll tt magyar népfőléti lcmmányzat iílén
olyan ernbe1, n/ci napirendre tüzte a ·gyógyszeTészi élet te1·ületén, a feudális csökevényele 'kiirtását. Mert O l t Károly elvtárs javasiatUi
e;edrnrnyeképen szünnelc rneg a reáljogole és
ezzel párhuzamosan 1rwgszüni/c az a /cépbele>~
helyzet, hogy a 'képesitéshez - egyetmni lcépesitéshez kötött pálya, .- a tőke lcizsá/crná"
nyolási te1 i.ilete lehessen
Egy szörnyüséges világháborunak kellett
lezajlania., hogy n magyar ~lemzet, a dicsőséges
Vörös Hnd,;er-eg felsZ<cbaditú lu<rcának 1!1 edményelcépen lerázhassa évezredes bilincseit és a
felszabadulás ténye megteJ mélceny·itőleg ML
Jws<on a dolgozó magyar nemzet életéne/c ezen
a legelhanyttgoltabb ter--ületén is.
,t /cé.szülö fogreform megte-remti " lehető
Bégél anna/c, hogy intézményele és /cözületelc is
lcaphassanak nyilvánosjogu gyógyszertári engedélyt Ez a gyakorlatban azt eredményezi,
hogy a szegény pm a.sztság és a dolgozó rnagy[(r nemzet távoli r'idélcen lakó mintZen rétege
gyógyszerhez juthasson.. Mert egészen bizonyos hogy a.z intézmények és a közületek !nem
a profit szernpontjából, hanem az egészségügy

előt-t

tartásával jogják ~negválasztani az
)felállitandó gyógyszertár helyét
a tény a fövőben nagymértékben befoa :szegény par-asztság, ipari rnnnkrisság
hn.lruló értelmiség ama r·étegeine/c az egészhelyzeMt, akik ezideig sehogy, vagy csal"
rnelvezen tudtn/c gyógyszer hez jutni
a Tefonntervezet, amit O 'z t Károly
".,.;·;;u:t, miniszfJeT ttzo~ a hi1'es töTténelnú- taelőször

.m,·mA:rtékbEm

is?Jwrtetett az ér deleelte /e/cel,
aon<ios/co,'Jílc a dolgozó gyógy>BŐ~ gondoslcoteláibitá-sárlak válátásbn

e~;;,~~:J;·é~~:e.~~~~Jlo
önhibáiulcon Ici1~~ vagy
~~
lett
gyógyszer észeleről és
"""'"'''zer·tA:1·i dolgozólcról.

a reformtervezet bizonyossága annak,
·
· Jconn.ányzatunk, a.z e g é s z
'-·--·"''<"';""" magyar lcorrnány és a népi degondoskodrisának előterében az
a dolgozó ember áll függetlenül attó7,
mrmkáfát fizikai, vagy szellemi teTületm~
rni feladatunk, hogy erre a Jemszakalr efonntervezetr-•e és az egész 'demo/era, /connányzat jelénic mutatott I(Je.sztió'jára
felel/ünlc, hogy tel}es testtel, belfes szel. fe{J]JVerzettel odaállfunk o. 3 léves gazdasá1nögé) fiZ u.:iiáépités 1nögé, népi de.
Ic mögé és -szolgáljulc a dolgozó rnanr-mzet .felem-elk·edését,

Ezekután arra kérem 'a tagságot és a ve)mWség minden egye• ta,gfát, ~együnk egyn•á..skölcRönö&en igéJ etet hogy a fövőben md:n.,
eyyiitt és núndig egymás ?nellett harcoa döl{Jozó ma_gyar nemzet érde/ce·iért, a,
1

idemokrácúté'ft és

ez~en

b:elül a

dolgozók felemelkedéséért

Május elseje a Szavjet-

uniiban

jeliiif.e ld a pál'isi nen«<:etköz.i szocialista
esszus május elsejét ra munlm ünnepének. Azóta
valamem11yi nép pJiitikai életének állandó tlényezőjévé
a cá:ri elnyomás ll,egsötét-ebb nailis ünnepnap volt a munl{ásolmak jmájus •eíseje,
honalmas iildözt,etés ellenére lis minden évben ÜIL
"'"'"'"g"'""' tömeggyiiléseket rendezte}\:, röpiratokat teL
ie>:zte<itel< sztrájkol{at és politikai tüntetéseket szeivezŰl'OS>Zol'szágban

t

0l'Oszmszágban a dolgozó nép
május elsejei meg_
Lenin és Sztálin idnyi!{)tták ők dolgoz-

ták ld ie napl'a a jelszavakat, ők illutatták meg a törne_
gekne.ü a-z utat a cátizmus megdöntéséért vivott harc-

ban
L~niu és Sztálin \ezetése alatt váltak a május e-L
sejei tüntetésel{ az orosz nép forradalmi iskolájává. A
munkások nyolcórás munkanapot,
d.=mokratikus sza_
badságjogokat köv€teltek és kegyelmet az elitélf.eknek
Leleplezték, milJ en módoü zsákmányalja ki egyik ember a másikat és tntakoztak a cári önkényuralom zsarnoh:sága ellen,

1912 május elsején 400 .. 000 mm1liás szüntette be a
19l.í május elsején már félmillióra rugott a sztrájkolók száma A -\Sztrájkmoz·ga_.
lom ilymódon az -első lilághábOl"U előestjén hatalmas
a1·ám okat öltött és .egyengette a cáiizmus megdön té..,
séneli utját.
munkát Oroszmszágban;

Az első szabad május elsejét 1917-beu a Cál'i w:a_
lom megdöntéstJ után ünnepelték
Oroszországban A
következő években az ország egyre több váwsában és
fah ában iimupelték, folyton diszesebb külsőségek lkö2ie~

pet le.
A szo" jet nép mindtm tav.ru:.--szal Iell{es örömmel k&
:Sziil nr.ájus elseje megünneplésére.. Lelkesedését. a ha··
,gyomán.)os májusi \·erseny fokozza., 1\iár- jólal az ünnepnaiJOt ll~Lgelőzően á, termelési Íel'VC}{ tuJszárnyal:áSál'a és ma.ga~abb \munkateljesitmény elérésére törekiSZik minden erejév-el a dolgozó nép, 1\iunkások, rn~rnö_
köl\, Jlamsztok és értelmiségiek -\ersengenek, ki éJ el
nag;\'ohb 1mennyiséget és jobb ·minőséget nmuliájáhan,
ugJhog,\ május elsejére nrlndig kimagasló n:mnkatelje_
sitményelu()l ,;futnak be hiJ·ek

A Honv-édő Háboru előtt Moszkvában és a Szovjetunió núnden nag·J obb váwsában a békés szocialista
épités jegy~ben zajlottak le a hatalmas atányu májuS.
elsejei tömegtüntetések A tüntetéseket a hadsereg, a
flotta, é:-; a légier(ik mély. benyom:,íst keltő diszfelvonulása -clőztt~ meg. fdinden május els'eje alkalom volt a
Szoljetunió J-édelmi erőinek sez·egszemléjére
A háb01u napjaiban a május 1elsejei jelsza,ak a
Szm jet Hadsei eg és a hont hldnden erővel való támOgatásám szólitutták fel a népet.
Az idei május elsejét hát·om évvel a fasiszta N-émetmszág ellen vh ott hálwn1 befejezése után :a béke
'körühnén~ei k(izött ünnepli]( már a Szovjetunió népei.
Ebben az é\ brn a szovjetnépek felmérik a békés épitömunka, a nemzetgazdaság u.i]áépitése és tűláhbf,ejlesz_
tése tC' r én elé t t t'l edményeilret.l. Kijelölik uj feladataikat, hogy mszágul\:at :t;1ősitve. eredményesebben szálL
hassanak szembe a bábonts uszitó'kkat A szoYjet nép
állami hatalma !nagJarányu megerősödésének minden
'ölőfeltételét megtet·emt.ette A Szol'jetotszágot még hatahnasabbá, még gazdagabbá épititi Ezen a május eL
sej.én a .Szovjetunió dolgozói a Lenin ~s Sztálin pá1L
jától Hzetett szovj-etnép erejét,, hatalmát nmtatták be,
mel.) J{épessé is lteszi öket a béke megerősitésére.,

Dermosalvan

261

A gyógyszerészi jogreform elé
A Szakszervezet állásfoglalása
Részlet H a r a n g i Sándornak a szakszerve_
zeti \ezetőség \álasztó taggJülésén elmo-ndot.t beszédé....
ból, melyet a tagság O l t Károly népjólétli ntinisztel'hez történő felterjesztrésre egyhangolag eJ.fogadotú
A gyógyszerészi jogreform kérdését elő
szM egy történelmi .ielentőségü találkozón, 01

kommunista népjóléti miniszter, O l t Károly
elvtárs ismertette az Jirdekeltekkel,
Akkor t·uJtuk rneg, !hogy 72 esztendő >után
először áll U magyar népjóléti k01nuínyzat
élén olyan embe>, a-ki napi? endr e tüzte a gyó'gy.
Sl(erészi élet tm·ületén, " feudális csökevények
kii1 tását . Mert O l t Károly elvtárs javaslatu
eredményeképen szünrwk meg a reáljogok, éli
ezzel pár huzamosun rnegszünik az a képtelen
h>Blyzet, hogy a képesitéshez, ;~ egyetemi képesitéshez kötött pálya, ~ a tőke kizsákmányo_
lási területe lehessen.
Egy szörnyüséges világháborunak kellett
l·ezajlania, hogy a magyar· nemzet; a dicsősége~
vörös {wdsereg felszabadító harcának eredményeképen le r ázhatta- évezr edes bilincseit és a
felszabadulás IJénye megtermékenyítöreg hat,hasson a dolgozó magyar nemzet él~tének e,zen
a legelhanyagoltabb tM'ületén is .
A k<!szülő jogr·eform megteremti a lehető
ség,ét omnak, hogy intézntények és közületek ú;
kaphassanak 1nyilvánosjogu gyógyszertári engedélyt Ez a gyakorlatban azt eredmenyezz,
hogy a .szegény pamsztság és a dolgozó nwgya.r
nmnzet, távoli viaéken lakó minden rétege
oyógyszerhez jrdhas.son, mert egészen bzzonyos, hogy az intézmények !és á közületek n.ent
a pr ofit szernpontjából, hanem az egészségiigy
szempontjából jogják vveaválasztani az -általuk felá'litandó gyógyszertár helyét
Ez a tény rtwgyrnértékben fogja befolyásolni a szegényparasztsá,q. ipaTi munkásság é.~
haladó értelzniség arrva rébegeinek az egészségi
helyzetét, ttkik ',ezideig sehogy, vagy csak igen
nehezen tudtak gyógyszer hez jutni
.
Ez a refor-mter'vezet, amit Olt Károly nép.ióléti qniniszter azon ·a hires tör~énelmi találkozón először· i "nertetett az érdekeltekkel,
nagymértékben gondoskodik a dolgozó gyógyHzer·észek gazdasági helyzetér ől, sőt gondos/cadik n nyugdíjintézet feláUitásának kilátásb.a,
helyezésével az elaggott, vagy önhibájukon kivül munlcaképtelenné lett gyógyszerészekről
és gyógysze-rtári dolgozókról
Ez a rejorrnte-rvezet bizonyossága anrwk,
hogy népjóléti kormányzatunk, az egész demokratikus rnagyar kormány és a népi demokr-áciánk gondoskodásának előter ében az ember <ll
dolgozó ember áll, 'függetlenül attól, hdgy
munkáját fizikai, vagy szellemi területen végzi ..
A mi feladatunk, /wgy err e a k01 szakalkotó reforrntervezet1 e és az egész demokratikuE rnagyar kormánym~ feléi1k rnuta-tott

gesztióiár a az.wl feleljünk; d~ogy telies
télfes szellemi fegyverzettel odaálljunk
éres gazdasági tMv ntögé; nz uijáépités ·
1>épi demokráciánk mögé é~ szol_gá/,juk a
·
zó magyar nemzet felemelkeriését,

Az Országos Gyógyszerész
felterjesztése
A magyar képvi,aelőhá;z; előtt
gyógyszeré:szjavaslcat és mirt•e e""ek a
napvtlág<Jt láJtnak egy 72 éves elavUlt
kerm ki a magya.r törV1énytárból, hogy
adjon egy uj, kor.s.ze1ü törvénynek,
népi demokrácia szellemét sugá,rozza
Ikattói előtt a;z a kettős cél !ebeget,t, hogy
egészségügy érdekeinek, a jó gyógys,mr·el!át
nak lhizttositása menett a gyógyszer é:azi
szociá1is ellenrtéteim3k kiegyenliltéséhev is
tősen hozziáj árulj on. Az Országos , ''''w"'
rész Egyesü'.et legszélesebb kareiben
ltagosah megáUapitják, hogy a törvf'1w
'SZik n1egőrizni P1indenlt, auni aJz. el'őz.ő
1ben jó voit é:a hozzáadni mindazt, amit
minél hathatósabb szolgáiJata, és a
szellem megkiván, A gyógyszm tá.,r itulajdol
kart a legmeS'.>z~blbmen6en meg kell hogy
tassa az a be0sületes őszi1nte magatartás,
a kormányzat gesztiói1t, többek köZit .ezt
vényjavas'latot is jellemzi Alig pár hete
zoH el Rákasi miniszterelnökhelyettes,
K P . főtilbkára, emlékez:etes sárospataki
de, amelyben megvonta ,az á,Uamo:sitás•i·
>alsó határát és biztató szóvaJ kérle a
lankadó társaill:!JJmi r &tegEJket,
1c;mmal és vegy;anek I'és~t a
munkájácan a jolJb <'iletszi.nvonaJ
éréséért A dolgozó Uá:naadaiomnak
soraitban az ipari munk:ás és a
'
ott van az értelmiség, a kisker
ipams is munikával SzEmJe~t trn<lg'iintul<Jdd<
és ~szer éi{y itermel6eszközeirt
senki és semmi -és orszá,g1épi~ő
mot t2rta lwnnány-é:a mind·en
llli a gyógLY,szm·észi lmrt olyfl!n tal_''saua:cpN
tegnek és a gyógyszer'iámkat olyan
moknak tekintjük. amelyekre sz,ÓQól
natkoznak Rákosi szavai és ennek hi'<•.or1vsám
fogjuk fel a népjóléti miniszter UI
jeszbett uj gyógyszerészi törvényt
hogy /lZ még, ebben a formáblan is felfogrus szerint - , egyéni áldo'zatot és
dá-st követel, de ha egybevetjük azzal a
nyel, hogy a másik oldalon viszont sok
nyet töröl ie, és sok szociá1is
kiegyenlitéaét hozza. a~kkm a ifi!Óo-•ccszer1:llr"
Jajdonesi kar jó szivvel és ör,örrmr•el
zá. Tisztában van azzal, hogy a 1'"'1'"'''
ség-ének enyhülése lehetőséget ad harrnoni
sabb kari együttmüködésre és sok

k€rdés megold:á,sára, amBly tu1nő a muncválla:lói és munMltatói érdekeken Igy clső
IBhetőség nyiJik
a nyugiiiji!nltévet lés
kari szocáhs dntémények megva!ósitásá-továbbképvés kérdésén<lk megoldására, az
munkaverseny megindiításáira és s<lk
olyan, tevél<enys&gre, amelyet a kar egyik
másik SWktom egyedül' soha sikereren
oldhat meg,. Az Egyesillet vezetősége igen
örűmmel álllapttotta meg,
hogy a szakvezetőseg szinte hiVIata~lba léP'iisétantJbizonyságát adta nagyvonaJiuamikor szakmai együttmüködésre
a mumkálta.tói érdekképviseleteket és
nyujtott kezet bizalommal és őszinte
[!!'tá,ri;iruscsácgg,aJ ragadja meg, abban a bitzitos
rd~~~~~,;hogy ez az uj gyógyszm1észi törvény
im
·
ikifejtehd6 együlttmüködés !illl8;g
teremni gyümölcseit az egé:sz kar es a
demokrácia javáHL
ORSZÁGOS GYóGYSZERÉSZ
EGYESDLET

egyetemi ifjuság állásfoglalása

1

A

hala.dószellemü

gyógyszer{;szhallgatók

\!'nn11nrl üdvözlik az orsz6,ggyülés elé

~eriesz_

ingreformmal foglalkozó ja_
határkövet jelent és utat
és a <demokratikus eqyetenti
egydér tésével találkozik .
az uj törvénm,avaslat [perspekbi.ztositia a legszélesebb népréte·
a közegészségügyi fei:Ződést \és átn .J CL Vaslat felentőségét, kötelezö i,qér etet
ho_qy teljes !fu.l,dásunkat és iképességünnépegészségügy szolgálatába fogjnk álli-

TABÁN EGON
kari egyesületi elnök
BREUER: GYöRGY
ka.ri

~~Q.e
W.ó.g.~p~Zeeútzek
Centt11-~rium,(l,
A Gyógyszerészek Centenáriumi Bizott.sdgában
érdekképviseleti sz.ervek és testületek.:
Budapesti Gyógyszerész Testület,
Gyó.gyszerészek OriSZJágos Jó1éti Aolapja,
Gyógyszer Él3-Z.Í Szaklap
Gyógyszerészi SzakszeiVez,et,
Gyógyszeiész 'egy;Jtemi ifjuság,
Magyar Gyógyszer:észtudományi Társaság,
Népjóléti Miniszt&rium gy6gyszer éSzi ooztáJya, ·
Országos Gy:ógyszer:é&z Egyesület
A gy-ógyszerészi Centenáriumi szükebb Bizottság tagjai:
A budBJpesti EgyetE11U részéről: dr . Moz•wnyi Sándor, dr. Csipke Zoltán, dr. Kedves sy
György, dr.. Némedy Imre, dr Vilo&z István,
dr . EJ;dey-Gruz Tilbor, dir . Fritz Gus0táv, dr.
S?Jéki Tibor
A vídi'Jki Egye\,emek r"'szérő1J1: dr. BM i
Zsi1gmmd, 1dlr Dávid Lajos, dr Mikó Gyula,
dr .Tancsó Mi,lolós, dr Novák István, dr. Kő-
szegi Dénes
A Magyar GyógyszerésztudJományi Társa_
ság .részéről: dr. Líptáik Pál" dr. Halmai János, dr. Schulek Elemér, dr. Végh Antal.
A szaksajtó ré~zl&ről: Haran1gi tSándm és
Székely }ernő
A Szaksz-ervezet résziéről: Falus .Jenő Fehér Lás'7Jló. Kilián Béla, Lá!llJg Endre, dr 'Turi
Pál.
A :M'a!g)'lar Népjóléti Mlnirszlb&r:ium rés7Jéről: Hatvani Bela
A Gy. O. J A r:&szérül: !dir Lasonczy
György
Az Országos Gyógys~erész Egyes:üilet I1é,,~éről Clr. Bisít~lw Álrldrá'il, Budanovits Tibor,
Farao:ó Sá.ndO:r, Lux Arnold dr Mo~nár Istv ;i n Szele Béla.
'
A Buclaopesti Gyógyszerész Testü1Bt peszéJő!: Babusik Ferenc, Ka,ián Gyu'la. Löcherm
Tamá•a, Molmh Alifréd
.
Az eo:yetemi ifjuság trésvér-ől: Erener
György, Dávid \J. Ferenc. Tabán Egon,
Le;;közelebb közöljük a 'Centenáriumi
Nagybi7ottság névsorát

1éBztvevő

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

Forgalomba hona a

Hygienikus Gumiáruk

Eladási Klt.
Budapest, VI.,, ]6kai,tér 10.
TP-lefon :

Hirdetöink szives figydmébe:
Hirdetési dijaink li':l48. május 1·-~ől a következőkl
1/8 oldal,m;egjtoJ 1 ené'se.nl~én't:
125.-:- FoJint
1/4 oldal
200- Forint
1/2 oldal
;300- Forint
1/1 oldal
,.
700- Forint
Ap1óhirdet-é~ 3 ~orig
50- Fori'Ilti
A kötéS'bPn Jévö hirdi:fkookre a fenti árak nem vo ...

naCkoznak
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Máj us 3 ... l

taggyűlésiink

Az OTI-sZJál<háZiának "nagy ta,ná~termében
végre lezajlott az JVL M . .Sz Sz. GY'ógy szertáli
Dolgozók Szakosz,t:íilya \'Bzetős&gének m:egvá·
lasztá.sl!l.. Ez a taggyülé:s lényegében mással
ne.m is foglalkozott A különh(jz,ő f'"Ls,zölalások,
mmd ebben a szeHemben hangzottak el. Akár
Gerő Miklós kartá,rsnnk \lárgyi.Jago's hangn
megnyitó beszédére gondolunk akár pedig
Molnár Femnc főtitkár h. a sza]cs,zeveze.ti élíet.
!Öl átfogó képet <adó előadására . Ez.eiket a bes~é.~eket különben l'apunk más helyén megta.
lalJák kartársaink Külön keU azoniban szól1111~., H_arangi Sándor kartársnnk elnöki meg
nyrtó)arol. Ez a beszléd máJ magasan tulnőtt
minden eddigi kereten és megmutatta a ta<Y~ágnak a le~tö;petlenebb 1u1Jalt a jövő f~é . Észr';,
:k;Hett venme mindenkinek, hogy Harangi kartarsun~ kije.Jent~eit a tagság minden rétege
egye111o 1elkesede:sse1 hallgatta végig és helves<Jlte F.;s ez ig,Y van rendjén. Az ő Bzemélye,
sza;kimm és pohtilmi sulya a legikomolyabb biz.
tc;si~éka la. smksz•mw-ez;t; élet es munka ujjáéledese~ek
Ha;rangl Sandor kartársunk irányt
szabo szaliTaJt szaklapunk 'ezérci.kkélbien elolvashatjuk .
A választási taggyiil>és lezailásáról külön
ben egészlen röviden

a 1{Ö\'1etk2zőkben 1'3zámol"

hatunk ibe:
taggyülés előszöt "'jelölő bbotl,ságo;t ,,;_
11aszit;Ja meg Ennek tagj.ai: Ben1dek István,

J:.

He~czou Ilonlm., f/ŐnlfJ Géza, f'8'i?enszlcy Bé ]a
Szekely István és Vr:téz Endre l<a:rtársak A
.i~lölő bimtt~tág megalakul és ál VOln ul egy kü·
lon terembe a jelö'lések megejtésére Ez ús a
1

j~Iö!'llek li<s•lájának ·'e}n;zása az üTI házinyom
d~J.~ba~:· .Jm~e~ _eg~': opa.t ses.z1 ~ig.é'IJ.yibe Közbezn
kulonbozo felszo'.3lasok ha;ngzana<l< el D, Tw i
Pál, dr. Ber k!J Tözse:f. Gcruely Julia Pér cs,;
Istv~n Me11yhér t Vilmos és Ha!máuui. Szil'árd'
beszeltek E hé.S7édeG< töltötték ki az. 1 úr ás
nyug1:ala.rr időszakot a vtá[a:s~tás m:ege'jté,;éig
Kovács Andnl é.s Lorns l\1ik1ós kar't-áJ 8.,a1-\ ol\ncn'}l
.iavashtot js előtsr.iesz:leiti:Bk, hogy az ~~·ed,eti:
lista e!fog11dása mellett va•gy e'Hen egysze.rü

Y ll t

Node x

D

bértableltázást elönyösen vállal:

"Pharmacia"
gyógyszervegyészeti gyór

R.. T.

BudiPpe l t, VII., Izabella-tér 6. sz.
Telefon: 425-383 .

Slllli!Rimin

Purgicarban

kad-elerneléssel szavarzz<:LnBk Hanangsiiá~~~~::?
.sunk azc1:ban 1aga.szkodott a titkos v
hoz.
:Elklwn a már a jelölő bizottság i:ii:;;~ő~;~;~~:í
i'eladJatát és a, szavazólapok is e
rcszenszky Béla kartá1sunk kihüdeti a
ered~ényét Eeze1 int:
Elnök: Hm ~1ngi Sú11dot
Alelnök. Ge1ő Ml/dós
Titloá1 .· Hartmann Tivadar
Háznagy.: Puskás Károly
Jegyző;
Nagy Laiosné
Szaksajtó.: Székely Jenő
A válnszbnány tag.iai:.:
Balassrt Sándm, Fehér László, Gaál
d1 Kálmán László,
Ede, N eu.welt Ágnes. Sziklai B:éla é:3 Szili
zsef.
GregOI'lcs Lajcs,

Csak ezub§n ke'rül sor a szíJ.vazta:ts!Zedő

zattság megváilasztására . Erdős Pál
Anw 1d, leöldes Art hnr, Pongrácz iR&?.:si és
gel Károly kartársak :flel~wnnlnak az 1
Utá1mk hcssw IScrban
kezükben ~~,.~ s'~:::~~:~
zeti könyvükkel megi~idulnak a szavazók.. Dr.
Gr'l!:be1, A laj( s. kal"t.ársunk kifogása~ ja, ho'gy a0 -_
e]nokseget nem nz öss:zvezetőség tagjai
las.ztjHk ll}Cg (ll.aguk között. Harangi ~."' ;r··11·or··- .•.
su~1k az:zal. sze 1. eli le a feJszólalót, hogy
1

meg Eien11111 IhaJ :nen1 száirn1r1.z:oi:it,

ha :a id·e:m.<J-

hHtikus•J bb megoldátsho~ folyamodtak
az 1úrtéiÜk, hogy a1z elnökséget 13e,m """"""··..·
mnber :. hane:m az egiész ta1gság vá[aszJtja
Kozben bef.ejezőclött a válasz,tás a s'"''va·'
mtsz·edő. bizo!t:~ág nekilát á sztavazatok
számlálásának Hmnar osnn ld'dei ül
eTedeti üstára 132-en szaiva.zt.ak, ilni~ 56 l'i:srbá11>.'
eg}es neveket tö'löltek és ui ne•veht ütak
helyettük Ez &zon ban nef111 \ áltozta thatott
oedeti jclölé.3eken Igy megtöltént m uj """'•·· •
tő.ség nwgvá1aszhl3'o.. Azé a vezeitő..ségé
1':r~\: munkáj.át az egé.sz tags!ág tcl le:gn'.a,gyoíbnJ)
b!'zalomma' kiséri

Tichler János

-

..:JyogyszereszetJ.
papirá r uk
~
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A GYóGYSZERÉSZ

A

,

BUDAPEST, VI, Ó-UTCA 37.
TELEFON : 128·057.

A nyugdijintézeti
A gyógysze1é.szi szakma minden dalgorzójához szálunk. Itt közilljük n~t a nyugdijinJtézetj
tevezetd, me.Jy Olt Károly népjóléti nninisvter
szürőjén is átjutott De még mindig csak ter
vezet. Ez pedig azt' jehmti. hogy még mindig
nem véglege,s. Még van időnk 'rá, hogy me.gvitassuk >és nem hisszük, hogy ltllinisZJterüllik el·
vátloo~ik a szakszervezeti 'ba.gság jól megfon.
tolt kiváinságai :teljtesitéséltől
Az a k&r.
d és merül fel: nem ~enyegeti-e a Nyugdíjintézet létét, ha a tagság csak önkéntes kís nem kö·
tclező? Éppen ezért szakoszt:J;lyunk vezetősége
elhatározta, hogy ezt ruz igen nrugy hordé1ejü
elvi ·,á:llásfoglalá:st., a leghivatottablJr a, llllagára
a tagságra 'bozza Minden egyes kartársnnkna.k,
min:den nyugdíjintézeti tagságra i:giényjogaswlt
gyógyszertári do'lgnzó.na.k feWtesszük a kérdést és
vá,rjuk a feleletiet . Megkeressük a ,két tuilajdo•nosi érdekeltséget is. fiogy ,lZOk is felvethessék
ezt a problémák Az Országos Gyó.gy;szerész
Egyesü~et 1l<'m csak <J. tu1ajdlmrasok, hanem .a
vidéki munkavállalók felé is
·
-Lehet, .sőt mrajdnem bizonyos, hogy iltt Buo'ö]Je''ten, hamtno'sa,n; taggyülésen is felvetjük a
sürgető kérdést: onkétcsen-e, vagy kötel<ezően?

•

E rendf'lettrJ v.or.fitt>t
az.él t tEI:'i'ZÜk kÖné Szaklapu~nkban hogy kat tá1 1-'.amk tnind('g~Tike Rzámá.m el.é'lhdö 1Pg~·en és lf:7ÚJit:nl mindf'niki PliJlllondha.s~'fl róhl a
vélem'<éfnyért,
Knmmentált IWllJ füzrünk e· ~nezf'thez
azé1 t, hogy ::;enkinek a vé~.emén~ ét nlei befolyáso~jrulk.
1

A ma.g~ at h.öztársaság kmmányának
/1948
Kol'm szám;u rendelete n g,\·ógyszerészek résWre. iNyug_
djintézet feláHit.ása, valamint a Gyógyszerésze]{ Oiszágos Jóléti Alapjálal kapcsola-tos cgy~s kérdések szabábozása tárg,\'ában
A mini-sztérium nz 1g3r5 évi lJJ. t c. ~11. 1§.-'á!ba.n,
továbbá n z 1946. -é\- i XVI tc. 1. ~ 1áJban foglal't éis' az
11947. évi XVI t<' .. -kf>l megho·ss;zabbitr:lit ifie·Jhafla]nmztliS
aLapján a követ:krzöket Hndei~n:
1 ®
(l) Ar.. önálló és aJk<dmazott gy.ó.gysuwészie!k·ne<k és
hozz1á.ta1 tozó1knak,
V;fllwm~nt a gyógy.RJzettáli segédszemélyzetnek és f'Z.Pk hozzlátat to.z·.óthuak nyugd!iijal, ll le
tö!f g n;yugdi}kiegészitésst-1 való (~llát,ásáti'a nsugdijinté_
zetP1 kell létesiteni
(2) A rwugdijintézel: látja :el a válságDs heiyzet'b.e
jutott gyóg-'·szeB·észek segé~yezésénf·ik, az ela;ggot!\"., ('o_.g;ye
dül álló gyógyszerészek i'és1Zli%'De létesitett wggokháza
fenntartás-ának, továbbá a gyógyszertáli alkalmazottak
fizetésével j;á,ró t-erhek kiegyenlltésének t~e111nivalóit.

2 i§
(l) A n~ugdijintézet tagjai lehetnek:
a) a SZiPmélyjogu gyógys7Ril táli jogoRiháHy •engfi.
dé}y{'se: a reáljogu .~· ógysz{>It.á1·:Wknak a gyógyszertár
önálló vezeté.-;'én" iképes.itet't gyógyszerész tulajdonosa,
a közforgalmu gyógys?Jf'!rtárnak a gyógysz-:ertá,r ö-lW.lló

vere-tésére lképf'.sitett :gyógyszerész
haszqn~lve:;;;öje, ~
közf01·galmu gyógyszertP-l has~nlbérlöj-e,

tervezet elé

b) minden közforgal::nu gyógys-zetDál le}elös \'leJZe_
tóje, hatósági kezelője, tm~ábbá \bárhol al:kalmaZio'ctíkéllt
g~ ógyszf'részi szakbavágó mUll]{;át yégzö, va,gy ön'hiilbá.íán kivül álló okból munlkM11élküll gy:Ó'g:yszerész l§s g;ya. .
kor no'ki bizonyit:\'1á.nnyal rendlelke7JÓ' .gyógyszer ész jle1löJt,
gyóJ.?,-~ sz·erészi j6létmé11yi- in'tézm'ényBknéi :~~ a ~yóg~
szel észek által fenntartott eg3'·éb int'éz.ményt"kruél alkaL
mazott g~ ógyEl'Zf'~I'éRY.Rk 'agy gyógysrerés·z g;\~ak(ltn{)ki
bizonyh--ánnyal t r::<ndei1kező gyÓg3'-SZJetr·é.s:z_jeJöltek, végül
a \t1HJ.gdijint'ézetnek nE:;rn g:'> ógysz.e:rész kiépesitésü rállal!1·
dó alkalmazottai,
c) a k(ilziforgalmu g~ ógyszertá1r ak segédszem\é~yze_
ü: (laJbo1 án sok, tccb:rúkiák), ha .e; minőségükben1 me-g_
~:za.kitás nélküJ kgaliáibb két évet müktidh?k,
d) a nyugdi_iintézct megal<lknlásakor 65: éi~et:é"'iikt>t
már bct·öltött, VHgy r.Qkkarit gyó:gyszerésZ>f~k illet{\leg
igyó,gys·Zlet·é.sz gyak(n-noki bi?Jon~ ítvárrn~·!al rendAliker;oö'
gyógysz<'rész_j•e,Jöltek, feltéve·, hogy tntincsenek a.11kaima
;zásban ~s u'toljáw a jelen bekezdés b) ipomjában f-eL
sopolt munk<ikÖtök bágne'Jyi\k!élhen yolt·aJ\. alkalomz\itl
To-vábbá azok az öz\·egyek 'és teljes lárViá:k, aikiknre:k n
nJugdijintézet- m:e1galakulása előtt. €1huny't f-é:rjük, illetve sz.ülöjük az e-lhalálo·zlást m13geiözően utoljáTa 'fa_ jelen
b?kezdés b) pontJá.balll felSOil'O]'t munka:kö:rök bármi6Jyi,.
k>ében voltak alkalmwzva
(2) Az (l) hPk€z·déS!b21n 111 egjellölteket, ha f€Ivéte_
liiket k.&úk, a n.~ ugdi,jnt•éz<e't !\~ö teles a vagok smáiba
tehenni Ez a k<:i'uelezett&ég nf'Jn tetheli a nyugdti!jinM~ det Vl.Zoik:kal a ;sz~emé1yeiklte1 BZ1eJI11iberr, wki]{et; valam'e:ly
biTóság fl közt<irsa.s•ág \édelnl61ől sz.ótó törvényes ;J'enldelkez,ésPkbiC ütköző, vagy !gyó.gyszel"'ész-i hiv:atás·á.nak
n-em 'r.elje.siléslé·vel
k~pcsoktiosun Clkö:vetJeltt
bünteH,
\·ag3 véts'é.g miatt jogeiŐS'en eUtélt,
(3) A nyugdijintJézcu i.agsá-g 1928 é"l xr,, tc-lHn
.swhál_yoz.ott kötelező hizt.o.sitást nem helyettesin
(4) A nyugdijint!é·zett 'uag·s:ágí járulékJok lliifl.guJkat
.a 1agoka't - s:~ ját személyÜkre néz.ve - tte:1 he lik
8 . 1§
(1) A nylll!gdijmtézetble1 való feh-étel ;módozlat_.aira,
a ;feh·ételi korhat,á..ua, a 'ta_gs·álgl'a, a szolgáiüatásokm,
a fizetr.ndö járulékokx ii, ~li szolg1álta.tások ir~mt.i t:gé·n~-
iogosuHságra, a bizto.s.ftás_.t.edmikai mérleg le:]kré:szii€_
ére, a nyugctijint-ézd sze.1vezetére. müködés-ére,, ilgyviteMt e és 'IJ1agyonkeze~éSétf' \ omiitkoziÓ szabá]yűikiat az
n.hmszaháb iállap"ú:ja meg.
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MegazOntell a megbizható tej be·
azerz6aóek 65 eltartiMának gondját .
Korlátlali 1111ennyiségbu kapható..
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(2) Az első alapszabályt és a nyugdijintéz.et m~tg'~
al·apozásár.a vonatlwzó biztűsiM:s tRchnikai mér }{'§!et az
alakuló közgyüJ.és megtartásától sz,áJmitott 60 napon
beltil a népjóléti miniszterhez· j-óváhagy.á;s végrtt fd
kell ter ,jGSztuni Az alapszaJhály és 31ll-Uak ·eSetleg<:'~'> unó_
dositáisat, t-o'' ábbá a vag~: -on elhelye.;;:-:é>;él\'!, gyürdö'lc.<:.·ÖZ'tetésiéi·e 'és elrdege-nit,éséu:~ ,-ouatkoz.ó határ:ozatol{ a
Népjóléti miniszte1 jóválhagyásával Yálnak- joghatályos
s·á. Ha a népj-óléti miniszi:Jflr a fel erjeszt~'tt n lapsza
bálynak, unszintén_ a vag~:on elhely&Jé.sé.rc. gyümöL
esD-ztetésére 'és elidegeni'tésél1e'- vonatkozó hat;á, ozatnaJ.;_
jóváhagyá:sa kél désébrn a :Beltmjesztié·s napját k{h ető 60

náp alatt érdemben tnem n)ilatkozik, az, alatpszalbályt,
i1Iető1eg a hatá1·ozatot jóváhag)rot.tnak kell 't;elnnten~
8) Az alapsz.abály<bau megállapj~tott időközökben:
Jeilk~·S!Zit.end'ő- •biz'tasitáJs_,iedmikni mé'I·#eg.p;t az. lelkészi;.
tés idöpontjái. kö, ető 9'0 napon belül n nép,j·&léti mL
n1'tsz,ternek J;h'áhag,~'ás >égett ibe~ kEll l'nul.aini,
(4) A ~yugdiii;ntéz.et. állami felüg~.Plttéi Bs ~e~IBn:&r_
zését a tiépjóJé'tí min-iszt'l""'r'
a h2iJügyminisztenet
egyefértésben -- gyakorolJa
1

(

4 §
Gyógys>;;e1é~:r.1>k 01szágos Jóléti ~lapja a
n:yugdi.iinrf,ézet alapsz,a-bályának jóváhagyásán~1k nap já_
val a nyngdli.iintéze'tne:k 0:\:ötelre átadni:
a) a ·307/1935 B.. M. •S7Jámu rendelet 8. í§_a :értJelmébe.n a Jéte~úi1endő nyugd.ijinté?.et javár:a tartaléko-lt
vagyonát,
b) rmindt>n egyéh v:1gyonát é:s klö,Del('zeHségiét
(i2) A Gyóg;vszm•éo::·z Or~zágo:s Jól<é:li A1apja
az
előző bekf:?.déshen c>mlitrtt. nappal n'J.'0{rszünik
(18) A myilváno~, há d ,é·s kP.zigyógy~sr.ét:át nk azokat a járulrénwJ;:at ('átalányok~ü), amf-:l~tikC't a 193.1ú0;f
1946 N M. s'z·á:mu rendlelet alapján .a Gyóg\ SíX"rés:z:cJc
ÜJ"sZá,go~ Jóléti Alapjá-n<al\: a Jt>1en 1end,1le't m.8gjele
nés'f' hónnpí·ának ~lső n11pjlán kelkt!- fizetni,ök. :~z (1)
bekezdéshen mE:giti·öH ldÖponttóJ ID'1zdve havonkint a
n}"Ugdljjnté;>;etnf'k köt.elf'.SP.k mep:Í1zetni
(4) Az (l) bPikeidés a) poniában P:s él (3') lFiklf'z_
désbe-n emlitett vag~·ont. ilJet.ö~e.g j{hedeJnwi n 2 1§". b)
és c) pontjah·al emlii.rtt aJbdm~azottak ia, ára viss!Z'amenŐl!eges /bizi osi't:ási időn'IE'J{ ingyeilWS Jwsz,álmitásáila, a,
d) pontban mr·gielölteJ;: nyugdijellátá·~lának f_-o1yósltásá_
r n, t.oválbbá az 1 &. (2') 01ekRtzdéséhen mt gjelölt ,<,;'Pgé_
lye:z:ésre, ·és la-7. 1d~:ggo'tt .g-yógysz.o.részek elhel~ ezésé1·e
PZolgáló aggok há:z1ának fe111Jnt.rrrtás'á1·a kelJ foul.itani,
Tagsági idő viszamenő1e~e·s ing}enes beszámitására, to
vábbá a 2. §. (l) Jwkezclé::!éJi,~k d) p_ontjáb:m -._n-gj:eJöL
(l) A

t~k közül ,a nyugellá'tás;r:a num tarthatn-wk igé;nyt izDk,

akiket '~.lamely bh óság :1. kűztán:;as-ág véde1Jillléről )S?.s-Ó_
ló t öl v-ény;es 1 endelke;>;éSí~il~bf' ütikröző, vagJ gyó-wsze.ré.szl hi\· ntá~ánuk 11em td,jesitJé:slé'Vel k:apcsolatosan eL
J;:iÖvetett büntet:: , agy -.,Hség rn.ia:tt .i'og'el"ŐIS'211l elitélt.
(5) A D)-Ugdijinl:é'Z('t létesités-ével felm~:t·ülő köl~
ségéket a 307 /19i3'5. B M. számu rendieli2it 8. §-ában
emlitet• igaz.;.:-::~tá~.j !költsé:~e'k közöt't kell f'-lSZám-olni
5 §
(1) A lnyugdijin:Vézet ügJneit 'Önkormányzati al,apon
int.ézi Az önko1 mán:'i za t szervei a kör:gyülés, a választ_mány é·s a f·emgyelő h1zottság Az ünko!Jlná:n}Zati szex_·
\eik összetéte·Jé't, fei.adatköré:t, ta.nácskozáEii rendjlé't az
alapsz•a:bály állapitja meg
. '
(2) A nyucgdijínt-ézet alaps·zah:álsát a k-özgyülég
alkotja meg
(3) A HJ ugdijintézelt alakulÓ közgyüléS:'éig u Gyló1gy_
szel'•éSzék Ors-vá•gos Jóléti AJapiá.Jll-ak jntézőtn::Ott:s'ága,
rnint .a l1J'Ugdi jjnt.ézet. ideigk~1es válaszb1án.~· a mükö
d~k :és ellátja a n~ ugdiji:l11t•éz<·clt ntltC,gaJmkit:ásával knrpesó_
latos feladatokat Az nlakuló ikö%gyül.és előkészHés'él'ől
-éls össz-e-hivásától az id'ciglenes \·álasztJrnány gondosfk:o_

dik
(4) Az alakuló közgyül'ést a jel-en 1 emdelet kihirdetésétől számHatt 6Ú napon belül meg :kell ta1 ümi.
6. §
(l) A 4 § (l) bc'l]mzldléiS'be!n (>mlitett nnpot kön"'tö negy;edik hónap 'első nwt;piái ó'.I' ft nyilvános g~ ógys'7-er
tárha.n alkalmazott okl(Neles g~ógyszerészek, 'Va-lamint
a P:JalkOtll'Oki b'tzOD;'i it-vánnyal f1endelflmz·ő g~rÓ'gyszCiéSz_
jrlOltPk rész1é11 e
nlapil::·~je:sftmlényük után a kollektiv
IS'Wrzőr1és szeii:ni já;ró fizetJé.sdk terhiét a (2)-(5) be_

kezdé;'H-kben

l".znhályozott módoill! n ;nyilvános gy'Ó>gYl-

RzeJ tár·ak tulajdonos.:~ i (rtlng1edé1yesei) és b€wliii kÖ zött
ki koell cgy('nliteni Kit>gyenl.Hiés cié~.j:ából nom lelw~'t; -;f'1.:.
-gyelemb·e vrem1Ji a küH_hr telj.r..sitmény után já:1 6 jutüttásoka t· éR a 1 eudkhüli juttatásaikat (pl tulórapót,ték,
Jm.1ácsonyi segél~, stb),
(2) Az érdekelt mlllikáltatók n népj·óléli minffiY-h~t
!által ~Phe-nde'lt módon
időben k-öLel!tiS'ek az (l) l.Je
kexdé s:ben me-gjElölt :::nurlikm állaJók egyhav'1 a la pfizer-é_
sére vonatkozó adntokat a nyu...zdilint'Jé.z:e'vhez he;jr.~l~IJ~
1

es

1

teni..
('3) A nyugdíjintézei 'iá]asztmámya a (2) bekezdés
int es·z"közölt bejeJ,eni·éS'?'k alapján megállapitja HZ
étdtkelt ö,:s:zef' munkáltaWlmál ,az (l) bekezdésbr-n
S.Z€1

111egjeHiH alkalmazotatl{ ::~lapf'izletié:sének egyhavi ~gyift
tt>s összeg:é't EhhP7. az összeghez az év folyamán, ném

·A GYöGYSZERÉSZ
U-z általános f'lzeté;<le-mclés fol:~ tán, ha:nK'm kizárólag az
}~gyes alkalmazásokból ikifölyól:ag
feWl'erülŐ· fizet-és
ewdkedések fedezetéül szolgáló t,a.rtalékolás ckljaira, tű
vábbá a jden §--b~n meg.szabott tenUrl alók ellátáSával
kapcsolatban keletkező tJényleges kezelési klöltsé.gel;;: fe_
dezetér-e együtt és összesen 10 száznléJ~ot kell hozzá_
szá.mitani
Az- igy n;_\eat ös-szegből a IIÍyugdljin':t:ézet
megánapitja az eg~ egf- alkalmrtzott.ra es-ő átlag ösz..
szegét (feiátlagot) és köz.li az éidleik,elt mm1ikáltatók_
I~ al

(4) Ha a munka\ ánaló n§is:zér<:· a kollektiv szre:rző
dés sze1 int _az ·alapte1jesH•m:ény utá:n :járó ~1av'i fizetés
a (3) bt-ke-z.désben foglalt-ak s~erint D{JgállapÜütt és a
munkoáltatóval köz-ölt tfcján.ag összf'lgét ne-nl é.ri el, a
mu!J!káltató köteles a fdáOag DsBzpg és a munkavál
Jaló kezéhez lkifiZIEitett {)~.szeg köz:ötti ki:Hönböze"vert ll
nyugdi,jintlé'í'Je:un't"k ft tárg:yhónapo-t köv~:.~tő hó l narpjá.il.g
megfizetni. Ha pedig ~t munbn áUaló é--S"zé:re a:z aJ ap
teljesi-tmény után a
kollekti~- szerződés sz.ed:Ut jlá!ró
hav1 fiz'eltés a fejátlag ösSJzegé't meghaladja, a n:yugd~j
intkz:~rt: a feiátlag össz{'g és a munlnntállaió 1ész1ére kifi;;.ete'tt ö1~1 sz,eg k9zötti különlbözetet a munk§,l't>ató szá.mál a kövei ő hó első napjáig megfizetni kötel:CIS .
(5) A nyugdijintézet a (4) beklez·dés. ala:pj,án kerletkez ő bevét;~leiről és kiatláE-.ail ól w többi sz;áma~ást.ól
i. :l iPsr-n eikülönitett sziámad2st tartoz-ik v.ezetn),
(G) A j.eJen §_ban me.gszabott tennivalók ellátásá
val ját ó költség a (t31) bEkezdés ds·Ő mondatában P.lltiJitett Ö8sze,~ 1 sz.ázalékáL nem haladhatja meg. !A (2·)
bekJ:JZdés m8sodik mondatúhan -'omlitett 10 sz·áz;alélk.os
Löbblethől f·s1et k.g
felhasz-nálást nem nyert öSszeg 20
~zázalékát továbbra is tat ta.léikolni !kell 8{) százm1Jékát
pedig a n~ ih ános gy6gysz,?il tát~bau .aJkaJmaz.o'tt oiklev,a,_
lt-$ g} ógyszerészek,
, al amint a fn akomoki vágbizonyitvánnyal IPndelkezö
gyá:gysZe~rés,z-j.el,öltek részi'éTc,
hn a t.árg~.'t év folyamám: lu'l't hónapot mc:1ghJaJadó Qdlő
tm tamon: át alkalmazásban állott aik, az e;"ryébkén't őket
megiHet-ő karácson.}i segélyen felül rendJkivüli segélyként ·eg";\"-P.nlö összegben ki ktlll fizetni,
7. §
A je} en rendelet ki.hi.I detJé'Siéulleik n:apján tép hatály,_
ba; egyidejülEig ;az 1935:1!1.. itc.,. a 307/193 8. B. :M, a
308/1935 B. M és végül n •9 02lj;l'9;35. B M. számu
xendeletne!k a jelen l'flndelettel €Jl]E(ntértes r·endelkeziései
hatályukat vesztik A rendelet yégreh:ajtáJSálól a tniép.i-ólé-ti miniszte1 gondoskodik
Budapest, 1948. :évi március hó
1
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Gyógyszeres. vegyszeres.~kozmetikai és egészségügyHüveg és
parcellánáruk, kenöcs és krémtégelyek, demyonok. balloook

FR l E D
Telefon: 226-023 .

Budapest, VII.,
Akác:fa-utc:a 32.

9-U.Ini, kitt.s.zec
cikkek

Budapest, VI, Király-u. 12.

Ir nunk kell róla mert személye és rnunká"ssá(fa .szervesen beletartozott szaklapunk életéire: és most JÓ ideig nélkülöznünk kel/P>- tudornányes és gyedcorlati téren lutrnutató irá.sa~t
Már "A Gyógysz•el ész" dsó szMruib11;n ott taJaljuk a "Tudorruiny és !~yo.korl~t" rovO;tot" rnelyet
d r H a n t o s L a s z l o karta1Sunk trt;
ilá11 yitott és szerkesztett Azóta Pestr{íZ._és _v~
dékről egyre-másra ]öttek a levelek a kulonbozo
szakmai problémákkal és rnajdrvem mrndenkr
an~a 'Volt kiváncsi, hog·yan oldaná ~meg d1'· . Hamtos kartársunk a fölvetett, gyakran bonyolult
kér dése/Cet
A.z utóbbi időben elkedveUened~tt. .lÉs talrín nem is ok nélkül. Megjött a lnvatalo~ :e~
'nw·nd-á.sa cent-en-á? iunú bizottsági é.s 'r!Jezeóő~eg'~
tagságáról a Magyar Gyógysz~résztudo~utnY.'
]'á.rsrLságban Ugyanebben a levében azt "ko·
zölte, hollll a ,"Synonirru;, - véd!e_it nevek:' crmen megjelent tudonulnyos gyüJtesenek, konyv·.
aJakbrLn terjesztendő winden jövedelrn.et sza~
szenezetünk Jnunkanélküliei között osszrik szet
Mi ma gu nk évtizedek óta figyeltük és fíg7Jeliük dr. Hantos László tudorrtányos >rnükö·
désÚ Különben hJ11lzonöt év~ áll a Törijk-LcJJ'
bOJ' gyá> élén.. Az egész gyarban se~ktt sem
szm";ttek és értékeltek jobban - a gyar dolgo.
zói .
Doktor HrLntos László trtlán tL legszeré ..
nyebb tudósok egyilee Nem könyökölt sehol,
&ernmilyen 'téren. Ha néha egy jó szót irtunhl
róla a lapban, rneg volt sértve és lwnapola[J
elmaradtak várva-várt közleménym Szrnte c~o·
d/1-latoil, hogy 1ezt a nagy~zerii képességü tudo.'.~
egyetemünk nern akarva eszrevenm. M~nd.Juk /,.,
uyzltan. egyszerűen nem vett tudorru~st t;uzo.
mán y os rnunkxisságár ól. •Pedrg mncs nnla er demesebb a nem egyetemen müködő szakembereli
között _ az egyeterni ma.gántanárscígra. (Allít ..
suk csrLk dr Hantos László rnellé Wéber Icm·
társ-tanál urat És botránlcozzunk rrneg a képesséY,ek és az elért eredmény í.gazstígtálans+
gán)
Igenis, ne titkolJuk el, ezéTt ~ellett ?r
nantos Lászlónak kimennie Ycülföldr\8, Aze> t,
11r.ert itthon nem b·ecsültülc rrwg eléggé . És még
jó, hogy hivatalosan csak tanulnuinyuha ment
Ici. Ahogyan ő rnaga rnondtac nem aka7 'bele~
·ve:;zni az adrnini.sztrációs 1nunkába Ta:nufnL
akar, k:iszélesiteni a tudá"cít.
És most raz rninden reményünk, hogy vi8Zszavárhatiuk~,Ta[án ukkor maJd "feddéSse!
iga.zolt igazgató urCLk" és egyetemi tanMainit is
~árgyt1agosan összernéTik a sctját képességeiket
_ dr. Hantos László lcartá1 sunk és barátunk.
nem hivalkodó tudásdval .
(SZÉKELY)

A

Május 3.·i taggyülésünk
- Gerö Miklós felszólalása Sza-kCsopor~un~ életében a m8.i nappal lezárul egy
3 éves -ciklus s ma, amik·ol· a mag_át n"~J i n d• i g
i d e i g l e n e s n e k tekintő intézőbizottság hiva_
talosan is lemond, n.'em tudom e).muhsztani, hogy egé.
szen röüden ne váZoljam e három éT történet-ét
A szakszen ei:eti élet a mi szakmánkban a- dicső
Vöiös Hadsereg belonulásáTal, a f~lszabadulás napjá'{ al kezdődik
A felszabadulás előtt-i időben alig 8-10 Imrtárs
'\ett xészt a szaksz~n~.ezeti ~letbzn" Ez a lds csoport
lett a tula,jdonképetü ~nagja
a mai szal{szervezetriek,
mert ezek él'tették meg t>1sönek, hogy a nlunkásiJá!tok
és muilkásmozg·alom éltető ereje, alappillér·e a szakszervezet.
Hálatelt szivvel !kell megemi.ékeznüuk és meghaj.
tanunk az elismerés zászlaját K i s s Andor kartár·_
sunk és elvtársunk JemJéke előtt.. Atélte az ellenforrar
da~ui pokol borzalmait, a felszabadulás ~tán1 sulyos
betegen hozzálátott a szaltszerv'ezeti él~t. elindit.ásához.
Az üldöztetése,k ideje alatt szerzett -sulyos betegsége
korán rabolta el torainh::ból
A szakszenezet megli:~ezdte munl{áját.. Dolgozott, a
SÚikszenezet élet,e felfelé ivelt s ug,..· ~átszott, b.og-y betölti hivatását. De ez a felfel1é ivelés nem tartott sokáig, mert rövidesen felütötte fejét az :egyéni éJ.dekek
előiérhetolása, ami károsan bdolyásolta a szakszerve_
zet mül{Ödését. 1-946. végén uj intézőbizottság ket·ül a
szaJ{szervezd élét'e . Azt hittük, hog)' ezzel megváltozik
a szakszervezeti élet szelkme. Nem igy' történt ~z Üj
intézóöizottság IPajdnem egyenes folytatása lett az
előbbinel{ és nemhogJ 'tanult volna iaz előző hibákból,
még fokozta azokat M·ég jobban előtérbe Iépt.~·k a sze_
mélyi harcok, még jobban ~kifejlőde-k a szem8yi érdekek. de még soklml sul,fosabb hiba \.Olt, hogy beledt- ték a szaksze n eze~i életbe a ·pártpolitikát. Ezzel megindu;t a pozic:ó harcj mert· ó1{ ezt nevezM'k páit.po~iti
káitak
Az intézőbizottság et.o· ik csopoxtja er·őszaliO.s pár t.politika,j álláspontot kép\i.selt, a másili csoport enje nagyobb 1észt' az ~:z elleni harcban merült ki,
Az egyil{ csopo1t a segédmunkásokat almt"t~ rnagáh~z emelni,
a másik elgáncsolta Ezel{ a harcok fel·
em'észtett.fk a szakcsoport efejét, nem fOlyhatott munka, )nem volt taggJülé~ Az egJik csoport; kénytel?n
volt kivonulni a SzakcSOJ)Ort vezetőségéb~l Hosszu hóllRJ}()kig taltott ez az .áldatlan állapot, mig végre ;tel·
jes számmal összeült az intézó'bizottság
A harc tovább folytatódott, mig végre elérl{eztünk
ahhoz az 1!dőhöz, amikor a gyógyszerész-szalwsztály a
gyógyszertári dolgozói{ szakosztálya l1ett
Meg kell őszintén "allanom,· hogy ha harcoltunk is,
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azéit jórészt eredményünket a p9litik~i helyzet
.
zá~ának kell ·betudm.mk. 1S ez a politikai helyzet; mcly·· ·
, égre nlegieremt-ette a "Mag;\-"ar Dolgozók Pártjá"_f~ ~'
arra kell, hogy tanitsan bennünket, hogy a
·
tandó uj vezetőség nulndst~·-leninista ideológiával
télmlje- ki ~ hibákat, h:üs.zöböl,je ki mindazokat a
déseket, melyeket az intézó'bizotfság elkövetett.
Az uj vezetőség te:remtse meg a szakcsoportban
az egységet.. Amikor tehát az intézó'bizottság ne1•éb<'n '.
ben~ uitotn. lf'lmondáSunkat, U..rra két· ein a tagságot,
jól megfontolva, 1a legmegb~zhat~bbakat válassza az
,,ezetőségbe, akik ,.isszasz.erzik' és lisSzaállítják a ,~,K_,:,
csoport tekintél;\ ét S ha igy lesz, ezzel használunk
legtöbbet hazánkn~k, a magyar dolgozók pártjá~ak
a népi demoktáciának

A Szovjetunió tcilrsadolombiztositásának fejlődése
(19!,6: 11 és fél -

1'9!,8: 15 és fél
rubel)

A Szavjetunió Svakszervezeti
nek elnöksége most tárgyalta le a tf~~~~~;,~:~
bhJtositó ezévi !kmts,~g'l"etését.. Az •
adatok alapj,án 1947~ben 14 milllíá;rd 600
rulbelt tett ki a társadalqmbi2ltO'sitó köJ,t&é!JVe-,
tése, az 1946 . évi l l mi'lliárd 593 milrrió rubellel szemben. Ennek megfelelőerr a különféle
nyugdij aJkra és segélyeJn,e kifizetett ·
mmiárd ,rubelről, l l és fél miiHáDd ru:heJlm
emelkedett A üegutóbbi két év folyrumám. a
sad.alombiz:tO'sitó költségvetésének teritére
szanatóriumot és üdülőt, sok !klubot, O~\rasóbl!I'•'!
met, sporttelepet és egyéb intézményt állitottak ·
helyi'e vagy létesite1lllek Az dmui1t
szaksz.er vez:eti üdülőket és sz,m.at<íriun10l~a:X
másfél mi!Ho dolgozó v:ette igénybe, mig
sza,!<Jszer veZJeti u[/bör őtálborban 2 miil!ió 200
gyerek nyaralt
A tá,rsadalombiztoútó 1948 évi
tését 15 milliárd ·671 millió mbelben áti]Japrtot-;,'·.•
ták meg. Igy ~a különfele lkiad!ási tételek
tő'sen növekednek· A szanatór iumolOba és ,üdüIők!be ezidén l mHlió 800 tezer do~gozó kap
utalást, az uttörőtá.borokban pedig 2 mlllió
em r ·gyereket fognak nyaniltatni.
jeJ.entősen javul az ápoltak vagy üdülők ~uw-·,
sa s a kényehnükről s svórako2lásukról
.gondaskodás is. KülönféJ.e egészségvédelmi
kultm ál is intémnények létesitésél'e
féhnilliárd .rube1t forditanak
(llf Sz ,M . T.)

;

cinkenyvpóiYH a lábszárfekély gyorshatás u, eredményes gyógyszere. Beszerezhető a nagykereskedőknél is
Beszerzési ár: 2D 92 Ft
Fagyasztói netto ár: 3D 43 Ft.

ForgáCS l.ás:rló

Szenl Antal gyógyszertára,

Váé:.

S~ai

úr;Ó.Hika,

7~:S~ }~
Hogy mi volt itt, mi volt ebben az országban má,im ·elsején, nrról beszárrwltak a napiliiL•·iTwrti<ú és a hetisajtó ünnepi króniÍtái. A
Zeirá<<ok:ba.n vsszeke,ver edtek, szinte egymásba
'fcmó,dtaok a lelke&e.dés különböző megnyilat/cozáA szavak elfogytale és ellcoptale és leevés
a szin, hogy .muulazt elnwnd/w,ssák, am~
tÖ1tén~. Me"t több volt ez minden ltömeg ..
.megnwzdulásnM aminek riWst tanui lehetünk
Megmozdult a nép Nem külsó irányit&ra,
Mnmn valami belsó sugallatra és szerte az országban felvonult, hogy megdönthetetlen erejével hitet tegyen o~ magyar népi deuwlcrácia
Megrnozdult a nép Láttátole ő/cet az utcán? Hosszu órákon át hömpölygött a magy.ar
dolgozó/c .lelkes, színes áradata. Solcan el ~em
.rr.k:n.rl:ri.k hinni, hogy .ez valóság A reakció egy
leforgatott filmhez hasonlitotta a felvorml<íst.. De azért senici sem találkozott Jcétugyántmnak az üzemne/c u munkásaival a
· ~·égelfithatatlan rnenetben
Megmozdult a nép. Mennyi ötlet, ''hit-;Bzerel/cesedés, rnennyi zseniahqás rninden méter
Nincs a világruL/c olyan film-·
.. r·etlezője és nincs olyan müvésze sem, rnely ezt
utolérhetné
·
Mert a nép rno.zdult meg.: a magyar nép .
az egész mrxgyar dolgozó nép
osz:kváb•Xn. Londonban, Belgrádban és Pá. r·zsban is ünnepelt.ek, de rnáslcént. Ez a május
elseje magyar ünnep volt és igy /ca;pcsolódott
be a Szavjét dol.gozóúm/c, az angol, a szerb éSt
francia munlcásságnalc fmájmi Iciállásába Csa/c
az egész világot átfogó lcözös :h#, 'akarat, céltudatosság az, ami magyart, oroszt és franciát
egy táborba visz. Az osztályhatrc.
· -A nép ünnepelt. De fönn lés lenn egyaránt .
Az állarn 10 t t me ne telt a :magyar dolgozó/c soraiban. ·A
lovasrendőr öle sem rnellélcutcá/cban vár tale a
pamncsra, hogy rnilcM rohan,i'ana/c bele a :mun.
kástörnegbe~ hanem beálltak egy rádió-gyár és
egy szövógyár dolgozói közé.
Jellcép ez, a magy tengernyi áradat jellcépe
A.z állam és a nép 'egyiittrnülcödése, Elóresuerő
Hogy évröléV1·e több jogunic lesz
. ünneplésre, Hogy egyre több szacitilis eredményt ünnepelhetünk M el t megmozdult a nép
és_ nem igaz, hogy megállt a má.imi áradat. A
nep megy; fegyelmezetten, a munlca lázas ütemében, m.enetel tovább egyr e uj célo/c, uj szabad rnájmok felé ..

A. MI CSOPORTUNK
Dicsér jük rneg tmagunlcat, hogy voltur.tk
vagy }1. á r omsz á z a n? Mondjulc el, hog·y
rnégw csak lehet dobbal.verebet fogrú? Sőt hár ontszáz sza/cszeTvezeti trLgot is össze lehet terelni, !w.
Igen, sole núnden azon mult,
hogy egy kis cédulát bemgasztottrik a f;agsági
könyve/ebe. Solcan csak ezért jöttek el., Ne álüt&su/c 11wgunlcat.
Még inem núnd!en kartársunk azért vonult
fe!, hogy velünk együtt •ünnepeljen, a magyar
dolgozók/cal. ÉS ntég leevesebben csa/c azért,
hogy a lábu/c és a szivülc együtt dobb·xnjon a
világ. munloásságával
Idáig ntég nem JUtottunk el De azér t lát'1/u/c az indulásriál közömbös arcokon, hogy va·
lami megmozdult bennük. Valami büszkeség és
bizonyosság, ihogy ez a lelkes áradat mindent,
'ki tud Imr colni. Még az ő igazukat is .
N e panaszlcodjunlc, ha csak ennyit is télértünlc . M essziról. jöttünk, -1 rw,gy utat kell meg·
tenniin/c De jöv.öre talán már cédulálc' bera··
gasztása nélleül is többen leszünk, mint az idén,
ezzel az elszonwr·itó cédulás ellenőr zéssel. M e1 í
a jövó •niájus elsején 11iáT mindenkí tudni fogja,
hogy a/ci önként nem ·menetel együtt velünk,
a világ mun/cásságának magyar felvonulásában, az ~ eménytelenül Ici fog hullani a nagy
/cözösségből. És céltalanul rnagára marwi,

TULAJDONOSOK A MENETBEN
N e becsüljük le és ne ér télce[jü/c tul, de
vegyú/c 'tudomásul, hogy ő/c is ott voltak.: H att•anan lehette/c. N e boncolgassuk, r"'iért jöttele
el és hogy ebben rnilyen szerepe volt á Testület
uj igazgatójármk
Azt is rnondhatnólc: nil adnúmtí.. A iova,,_
rendőröle is velünk rneneteltek. Régen a tulaj.
donosok is bentről néztjék a [elvonulást Nyilván féltele és talán undorodtale is a niájusi
"tüntetőlctől" . Ma ő/c is lcdzíbünk álltak És e.z,
ha többet nem is 'de legalább annyit elárul,
hogy tUdatosan egyre közelebb lcerúliwlc a magyar népi demokrácia céllcitüzéseihez .
Fogadju/c el ezt a ,jelentkezést és ha az
osztályharc 13orán ujia szembe kerülün/c egymással, hivaNcnzzunlc ~rre a közös utra, lcözös
tisztelgő elvonulásunkra Rákosi Mátyás és ·a.z
egész 11wgyar lcorniány előtt
Jegyezzüle fel ezt a napot 1948 . rná.iu.s el'
se,ién kezdődöft Soha azelőtt még csa/c gondolni sem rnerte/c rá, hogy egyszer öle is velünk
}ön;n.ek abban a rnenetben, mely rendületlenül
az osztály har c alap,ió;n iáll. H ogy ez rntt jelent
az ő részük1ó'l és mit mifelénk, arra még nincs

A GYóGYSZERÉSZ
mbtékiink Azt csak rrísszajclé 11u?1 hctJ,ük l~,,
nwndjuk) 10!;9 . máfv.5 cl~efén, /lz el~o 1/.epcs
'megtörtént: És vwkiink ez elég,

FNGF ÁRY KATICA

. ..
·Aki meglw!lgat]cc <t Rcídió vasárnarn mu80,számút. "Negyedá>a az Anmy Angyrüban",
annak 1 á kellett jönnie, hogy a t?szahalrn?
gyógyszertál ban legr;lább is ebben a_z e~~et}~n
vas·drnapL

negyedoraban

ké1 déselm ől vitáznak.
társunk em/c átengedi
legegetöbb gazdetságí
feltriTá.sára . És éppen

·nen~

gyogy~<:.;.<-vJ

eszz

Ungváry Me;ry!>ert kma gyógyszertarett /co,un/c
és "zociábs problénr:imk
ez a ~z~p.. . ,.

ItieTt Békés István, a.z ?·?, 11y~lvnn ne?n ,O:z
rl!any Angy~ll ajtajának csLhnpel~ , muz.s1lc~?a
miatt r•ríletsztott ici éppen egy patrkat eg~ kozség életének megmutatására f!ogy rna~t ne
említsünk elrihctett voliUL egy tengleges kasztnóba is, De hogy Békés István az Arany An(11JC1lbrm kötött ki ez mindennél f}isztábban bt~~nyitja, hogy a vrdélci pati/cákat n,ern csak a
közegészségügy hanem a 11ragya1 .. nept demokrácia őThelyei.nek is tekrnt~ . Ha .. o ~n~ag_a egyelőre inlc:íbb az utó'bbi. teriiletet probal7a ?Sa szeL
Zem és a népt igxsság fény,sugarávfll bevilágítani

Huiba is próbálnák letagadni, ne1n 1nindeg'!!,
hogy Ici áll, ki dolgozik a.z Amny Angyal taráfa 1nellett,.

ó, az 6 személye szabJa rneg az

irdnyt, ho!JY /tik jöjJenek össze nqla azokon, Jci,;i;.l, akik csülc mvosságé?t ·rnenn/3/c ": pat1lcCLbtc,
Vetlaki egysze> egy r;yqgyszerész·napon_ azt
nw"f'láta, hogy a gyógyszeTe.sz, am/lk01 Cf'. gy ogyszert kiadja, egy jó szát is 'adjon m.elleJe, f!"Y
váry Menyhért nem fn/carkod?/t a jó szuv~l.
D·e ez a dó szá nem ..c~·~k a :.ueteg~~e~ ,lu;Bznal,
hanetn. a né1n: denwkHtcwnk• 1negero.stte.se:hez 'is
hozzájáruL
Ungváry Menyhért részt vesz_a.nráJUSi iin-

nepsé,qen és tennészete.snek talalJr'", hcpy _a
·alu leqszegényebb de legderelcabb ernberet vaz.rtsztoÚálc 11teg cc község első legényének Pedig
a plébános .hprédiloálta re má]us elsejei ünneplőket és !magához r endelte u község "1lbegb?zhuDó elemeit".
Ne awdállco.zzunk) ha az alrtta. nmn esik
n1essze a fáiától és hogy ilyen apának a lá,nya
sern ,zehet más rnint amilyennek Ungvár Y Iúrticátnéhány nr/gyedóra alatt megismertük. Nem
azért, mert Pesten ilyenné nevelték,. hccnem
mert innen ke11ilt ki a t11zahalmi patikából. Az
.4.Jany Angyalból,
,
Talán álljunk is nzeg egy percre a nevel.esnél. Szó sem lehet róla, hogy Ungvcíty Kcctwu
ozivét és szellemét az egyetenten forditották
;,_épí demokráciánk felé. Nem, az egyetemel/J

''

TER LA''

Gyógyszerászek

B

U

D
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r:sak \az ütóbbi. hónupohbiu?. kezdik 1nég g"ra?nol-.
talanul de ·egy1 e e1 őte/iesebben ,.,zf.e·ta,et?li
a há r O'tJ~ s.z,ót ,: magyo r né]Ji deniokr.ri-ciá,.
r ok és tanítványok.
.
[gy tehát Ungvá1y lúdica nem Icapatt
egyeténren ideológiai átneJ,elést A lelkével
foglalkoztak, csak ftZ értelmér• el.. Fel kell··
leznünlc. hogy Katica valamelytic nept 1coue11Jéi
umból iáTt be az egyetemre Csak itt taénul:nato
tcc uneg míndetzt, ami Iciegészitette és
tette gyágys.ze? ész i tanulmányc~tt I gy
vá?y Katica ,---- uttörőie nem csak mró[I'!JirZe?·é,,
.szi hanern mnber i rhivatá.sirwk 1:s
' És hu Békés Ist~án lciilön mi'Ó.Q'YSZe;r'és:zi,,
1;onatlcozácsban 'egyetlen szót sem szál
vascinapi hangjáté/cá ban, akkor is sokat
é1de Iciinkben , M epnutcrtta, hogyan gonaotA)()zík',
és hogya11 viselleedtk egy gyógyszerész, ki .
vasmr jriifs diplomával most tndu./ n•ekr
eletn·ek Nem csak azzal hogy örvend [[z
laka elé állitott "'öröscsillagos májusfánalc,
nem me1 t együtt örül, lmsul, együtt él a nappe1..

'
A Rádió má.]ns 8 -i "A ran y Angya.l"
netétJel szaklapunk l·eglcözelebbi :szó,nrában
lalkcznnk Addig is a legnagyoM Mönrmel
malun/c be róler, ho,qy ez a legn.tóbbi m''Lsc11'.
szám. világo.san rá'lrw.t'ld a gyó,gysze1·ész <:~~:Jdj~·
valahol Tí.szerhal11wn. Nem. J;
8 ára _
hogy akadt: gyógyszerész, lalci1wk a szive ne
bogott volna hevesebben mmlcor a.z ,ki'U'itííc
A 1-zgyal" m o st. vascúnap-z
hallgatta És talán nem hwallcodunk a .
nél e1ősebben ha (ezt gondolJuk mnltkon
mai Jnónikánk felviliigositó szándélea tévesztette el célját. B é Ic r' s István
tnnk kitünő 'Í! ó és eleven embemnyaggal
zik Éppen ezért ~zyilván nagyon jól
·
ew/c a magunk hivatásának
lelh,ezzebl{
gyolwrláscivul szolgú~lhatjulc a · ~ '
tesz hit.et i]Jélcés István okicor, amtlcor ;n,,wu<<ry
Katica twwsát közelebb víszi a tiszahalmt
hez.
ElŐfizetési dij:
1 hóra
15- forint
Negyedévre
45.~ forint
F~llusl tö1 pe gyóg) szertá1almak:
1 hóra
10- fo~int
3 hóra
25- fo1·int
Szakszen·ezeti tagolma:k;
1 hóm
7.-· fot1nt
3 hóra
20.-fortrut
Gyógyszf ltát i seg-édmunkásoknak és
f'_é:yeterni lulllgatóknak n-e.g.'l edé\ 1 e
Postata.karékpénztáii ~:.sekkgzámla szám: 1402
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Telefon: 421-926

Szövetkezete

p

E S

T.

Steril kötszerüzem. Comprim aták. Betegápolási cikkek.
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elsősegéllnyujtásra

val6 ,.Menti ...
dobozok' szabványfervezete
lrta: DR MOZSOMYI SÁNDOR egyetemi ny . r. tanár

E lap legutóbbi szárnába.n szó volt a siabványosi~
tá.-<:;ról; annak- je1Emtőségé1 ő.l és gyógyszerészi vonatko_
-zásairól, valnmini: €Zel>:kel kapcsŰlatban 11észli?Jtesen 1áJ_
gyaltuk a gyóg:~.sz.erkön~ vi "''atta sznbványos'itás,áJt,,
:Mindeno:ilnől a gyóg:i·R7.Cré8znflpük legutóbbi i.Hé~in is
beszá;moHunk, az alálbb elmondandókkal együ!tlt
_
A gyógJ-SZE'!'észe:ket ~na.g~·on köz.el"rőlléldc1;:Ji 1a "Men_
. (ődöb~zok" szab\ ányten eze."{;r•., amelYJ-Ő1 ez alkalommal
szóJani lúvárnmik, hivatlwzva tal l n, hogy a szábv'ful~ úeJL
vezetekhez ráltaláhan bá1 ki ihozzászólhat, ész.r'e\' ételei t,
.tavasHttai't közölheti a nenu-6gen államositott "Mngya1
SzallY'ányügyi rntézetH_ tel (Budapest, II' Súlágyi DeL..
- ~ő-tBr 6.), amel,\' awkat a .szakbhotrság elé \.i:szi ~s
•nmt>nnyibern az indokoltnak találi'a, l• l veszi a végl(~~·es
sznbványb:a.
. A ,,Mentődobozo:k" n,· rJványa a g~ óg-~ sze t észt u zél ti
·éTdf'Jkli külön1ösen,í 1tll€l t nzok fe}sz-erelése i.ó14é:szt a
' :lryógy;;zel tárhan Itffizletben tmtot't ikötszerekből lés
e,g;·éb tm tozékokbóJ áll s igy ....,..... :küliö,nösen vidélEm a'z dhas·zlllált :részek !1_1ótlás:áiban• fontos !SZ\2J'ep:e van
-:!).li éJ t is nemcsak joga de kötelessége is :-IZ·Okat közeL
iől ismf'rni
"A gyógy~zeJek •és gy-ógy·Sz(rfél·~ik kcxe:sk::dr~-lmi
.fo1galmáról" SY.,Óló ·21 ü00/19'36 K . K. IM s·z. H•nd!elct;
-,,a MPntőkrészlett(;l" vonatkoz-órag ~l kö,et1kez5ikd üj:1
elő:

,·
"14. § (:t) Mentö:készlet (m('.nt-őszekrény, - doboz, -· CSüllJiag-) össz;EJállitás:a annnk az :ipntosnnk (k-e_
, t·rskedö1nk, nz üzletkiil ébe taTtozik, ~l~ci .a ~1Wlltö'l~:észlet_
brm clhclyP'Z€tt anyniok kéS'zHés:ér~, illúől( g áll"'USitá_
-. lláia jogosult
(2) Ment.ökészldt't drogisül, O!"."O:S _Juüsz·üt·észip-a:ros,
lovábbá kiz•árónn tg-és:~,s6g(iigyi cikk \·agy kizát óan turista- iJlle!ÍÖ']eg c:::erkés:d't·ls'z,'erelé·s áJJ-u,;;ításával foglaL.
•kozó 'b·,rrskt"'<lŐ árusithat
A mC'ntőkészleten az Ö:SISZP_
iíJli1ó a nevét (cég-ét),
üz1lcté;nek (t<>lr~p:énf'k) heh,ét,
J;.Zemheötlö módon fUtüntt·iJJi kötdes
(<3) A (2) bekezdésben emhtett ip:nos (kel~es_
ktdö) :''
a a fog\ nsztóköziÖnlség anlf'Diáké.s:deténck hiányzó
1nrtalmá't az (l). bekezdés szerint jogosult ip:l!l os -(kere~kf'dö) által kiszerel t, sé1 tetlen csümagolásu 'an) ag_
g-al kiP§részithet.i;

b ha az a) pontban emlitett an}· rtg át u sitása
·_egyébként IHI~l taJtozik ÜZ'Jetköílébe·, :az ilyf'n an~'.agot
lllagának kell a mentőikészlet t:artálY1ába hclyez;n~1e és
máskénpen !kiszolgáltatnia tilos.''
, Bát a fen't idézett szaka~zba-n a gyógyszet tárak_
l'"ol nincs 'Szó, - v."ll.Ószinüleg- nzétt, mert a kere:ske_
d('lHn- és közlekPdésügyi m~nisztéJ inm által kiadott
c s u p á n
-a z
i p a 1· t ö I v é n y
a alá ta1 tozó ipnrüzlelrkre vonakozik,
nyihám aló, hng~ a mentődobozok \hián~ zó tar
!o:"'i<ait a g~Óg)~zei!ál:I.k, :C'Uf'l,:,;ek aliokat készleLben
b is szolgáÜathatjálk

n~nk, 1á kell mutatnunk még ana, hogy lCddigelé sok-.
féle mentö-dobo:r. 'lés mentöszekl·ény 1 oH és van ma iS
11:-t~zliálntban Ih.enek: a es'éplőg-épcik, tüzoJ:tóság, a
:\TÁV. stb, továbbá ;i háboru alatt a "1'égÓ" trnentiÖs"'ZZek .
lények. EZ't-kn::r,.;:· €gy:sé-gesitése tehát .rendJ;:i, ül fontos

__ A szakblzotts,ág, ·mel~ nfk tn g jai a 1~tnönbözö éak~
_kdt ~nini:szi é1 ium ok, a 't.ü:wltósig, a l\iÁV a, Mentö ..
·<:g)f'SÜletek nz éld6kP1t g)ál't Ó'k é:s \ket'e'Ski:ldeJein, va . .
la~int az o.J vo!'li és gyóg) SZ\'ré.;;zi tudományos hltézt>_
iek k]küldöttel voH:ak, az eur: fdk.éit dr MozsonJi
SándOJ' elnÖkJetP alntt foh tat ta le tö·bb üiésbt!ll:, gon_
dos IJlléiJ.r-gcJés és komnb· mlf1gfonlto.Já:s utál1, .~nkszot
hosszu vii·ákkal a t:á1 t,')'íalásokat örillisi anyagnwnúyL
Rélgúkről és ié.rtékPb Öl1 de tm mészetesén első so:riJ<m
fontos cgész,segugyi énlelke.Jn öl van• sz,ó, am:cr.msTilbeD
~z-aikértő'k becsl-éSe sze1 in't -- ha a szabván~ életbelép
-- az. előle1áth;,'1·Lólag mint-e.gy sz1á:Zíe:z.er daTab mentddobozt ~élint r ész;ben vagy IEJg'lélsziben., ugy 'éit.ve rz't,
ho,gy a máx 'lJJ\e·glévöket megcfelelöen ki 1'rell r-g1és:z.it~ni,
Uletöleg aho.l mélg tnincs 11} en és ez el lesz 1endeh~
}JI ln ll !';znczm
é.s kóz·h then h: ell t.anta:n1i 8oik_ szú
t~eti különiÖISen :niÓl
hogy a do!boz;o.k -a.lu:miniumlból.
,-nsbÖl. , agy fáhól készÜJj'PnfA;:_e? Vié'gül is' •a7. illetékf'·s
~i\alnlos tényezök mrgállfl'pitás·a alapján a Biw:t'r.sátg~lZ alLJminum-dohozoik m(>llf'H foglnl't állást az·éit, ltll!L~rt
nluminiumip:nun~~; nag:y ·éfí ,még 8g:v11e fokozódó fPjlÖ
dé.:oe. valamint: az OJ'szág- bnuxH m msanyagban val5
:gazdarg-~'ágn az a luminium--fém
f·a·J tós•, 'E'[l'emál1ó é~
Htszetös 'olta, ~mdlctt .f',zólt, mmál i1nrr;:áJbb, m21rt n
(lobozok c:él,járn a1kR1mns 'as- 'é'S faké s:z.Je-tetnk kevlé:::1bé
bövek, mint nz alurrninullll Bs eg~·ébké11t is ~oik t.eikin_
tc'rb( n hátrán~ osabb volna azok al'knlma?JáS'a az utóbb
leJnJJit.Eil i ;nél
1

1

KüHinösrn ha111gsulyozúun:k k'PJl ho.gy 8 s:z•abványtáJ'g,, :dá~ ok sol án és a mt>n:'tödobm:ok fplÍ,zeJ;e]'é.s:6Iwk
mindf'n tl'kinte'then le)?.1negfű]E!lÖbb 'és 1e.u:nlkalmasalJb
"\'Olta szrnnpont.i•ábóJ, fl lPg:nngynhb szePepük - termé_,
:s:zc:tcs1en a mmtöegycsülctek {Bu-d'a-pesti l\ft>nnök. a
Vá1 mE'-gyék és Vá1 osok 01 szágos l\l[én~tőeg~i"f f-<Ul:efi\-'· . és
a Vö1·ös Kf'I'eszt) ol\ o,s, ezetőlnek i1lt->töll<=:g QJ voskilkiiL
döneüwk Jwlye:sPhben a Magyal 01vos:ok Szabad SzaL
"''z!eivezet€ l\1entőügyi CmpoiJj3nnk vort ahol az egé$7.
n~ntőÜg\ i
ké1 dés ·általános elméiPti és g~ ako1IMi
szPmléletéböl kiinduló~m állap-jtt;atta[k mpg a JJie:ntődD
bozok 1fe1szere-l!é:::'i tá1 gyai és esz·közei olwnótlon hogy
azok ial't(llmazzák mindazokat. amE~}·f'lk akár a laikus
mentők, ak ál az 01 \'ORlll('nt.ők t>lsHsrgélynyujtánl során
nélkülözhetetlNlek:
A \S:Z·ab, ány éle'tbeléptéését. m1ként. má:x felL
tebh is emlitettük, - nyilván kö-vetni fogják ,azokna;k
a hatósági iniéz-kedése1..-nek a soroz:Hai, amelyeknek
é1 t:-l~néb.cn 1il a gépiá1müwk, a' motol;bicikliktől, a sz-e
m.é]y_ és !Phugépko(ákon át. az autóbuswkig, a ipa:rüz.:~lWJ.;:, :1 l\IÁV ,a -rüznlr-ós:llg iés f'g)éb, a sz,atnán.:'it,er_
\ezer- <llább emlitett l §-ában !felsmoli. intézménYek,
Üz('lllEk és Jére!3itményf'k }\!öteiez' e Jeszn.Pk a me1gfeleJő
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A GYóGYSZERÉSZ

mentődobozok besze1~Séi·e,
feltié'ie,
hogy még ncnn
'rendelkeznek ilyenelldcel
A meglévő mentődobo:t;-ok bizonyáJra továbbra
is felhaszn:álhai.,óik Jesznek, hiszen ~g:en nagy anya.g_
pazarlás lenne
az.okn~k használaton iklvül hely{'z;~se.
Legfeljebb .aHÓl h:iSZ majd !nyilván :sz;Ó, hogy 1a :végi
mentőszekrCnyek használaton kiVill h~elye:z~·se, 11lf'tve-azok
tartozékainak [pÓUása (',SC:tJén mát· az: uj S7...abvánJ~hü;ij
kell majd a b2tszerzéi.sre lkötclezet'tekn'eik alkalmazkod-

niok.
Lássuik
vezetet:

mármos~

ezekulám magát a

sz.atbván~·t!e:r_

MENTODOBOZOK,
céljára
MOSz 445 Elöádói i<!-lY a,slat
Tartalom:
A sz-abván-y haitálya,
A szabványos mentődobozok tmegJelölésP, azok
beszEn zése é:s elhelyezéS'C
A mcntődobozok felszereléSe:
I sz Menl:;ődoboz
II sz Men'cődohoz,
III sz Jl.f:en'tődoboz:
IV sz Men'tődoboZ.
V, sz Men'tődoboz
A me111tődoboz.
Anyagpótlás
KüJönleg•p,s kiegé'szjtö feJ,szien~Jé-f':!~l}{
ö.sszeállltás a mPlllt!Ődo!boz:ok szain ányns fel!:>7.erelésl an)"agairól
A mentöd;obozok áb'r'áli'.
Fiiggelék
A) A szabvány hatálya
elsősegélJ-n·yujtás

A)
B)

C)

D)
E)
F)
G)

H)
l)

l

§.

E szabvány nUnden forglliorniballl lévő ~n;,,Ltöd:oiboz
la (}{_ö!telező és mindenho1, ahol elsösrcg·él)m;yujtásrii
.szÜkség (111€1 Ül fel, aNmlmazni k!ell, ésp.edig
az ipal' (;i;. á1, fuem, há,ny<áJk, kdhók 'S(':b,)
a J{özlel{edés (v~suf, hnj6, .kö:öUJti vizi- és }égi g~~lp
jál:m:üvek stb )
a mezőgazdaság (t;séplőgép, tralÚO:l, si b )
a spol't (sport- Tét~siiménsp,k uszodák türdlő.k, me-nedékházn,k, .!":Lb.)
továbbá tanin'tézeteik, közh1vat.alok >és közinl~zménYek,
kere<>J~edelmi 1:ána1atok, nytilvá:nos előadások tnrtásá1"a
szolgáló (helyiségek, tüzolióság és .annak m:~ntöszolgá_
lata, ~stb, részér-e,
1

Sf1'a~fnit()~
A~t~ftn~ f1-()~

B) A szabványos mentOO:obozoi{ megj-elölése,
beszerzése és elhelyezés:;.
2 §
a) Megjelölés:
pl : "1 sz Mentöd:ob.oz, ZMOSz 445''
b) Beszerzés 'és elhelyezéS:
A mlfmt,őládákat bes7..eiezni és elhelyezni,
mindPnikor ér v-ém·,}~bif>n I:évő hatósálg
sek S?...erint ke~l.
C) Tartalom.
3. l§
Ebben a §-ha~ felsorolt anyl[lgok továhbi
z;éSét lásd a t-:zwbván~y 1 ég~n lévő összeállitáf:lban,
Az I. sz. mentödoboz felszerelése~
(ikb, 1-5 IS!ZBlnély}
1-('S kötéscsomag köz:ép
Les: köt.éscsomag, nagy
IG:)'u.szenp6J~ n.
Vatta, 25-.ös
Kötsz1e1 ·sz öve-t
ErleszoJ·iM pamu'bheveder:
Ragtapaslz
Jódampulla
ÚI!1ó

Utasitás a% ülsös:egélynyujt.ksra
Tarttftlocrn.kgyzék
4. §

A II. sz. titentödoboz felszerelése:
(klb 6-10 s1zemély)
1-es kötér;:csomag, klö!Ziép
l-es kötléscs.oma.g, ntagy
''"Kötsozhoipólya
Kötswrsz·övet
Viágott gazelapók
Vattn f25-ös
ÉI'lesz-oilitó Pamutheveder
RagtapnJSz (4 cm x 1 m)
Olló
Paraffmolaj, 50 g
Jódampulla
Utasitás n z eJső,8géJ:ynyujtás"- a
Ta:rtaloJrijl~{g'Y'Zék

5. §
A III.. sz. mentő<loboz felszerelése:
(lku 11-20 személy)
Les kötéscsomaJ_g, kicsi
Les kötéscsomag, köz-~
Le..s &ötiéscsomag, ;nagy
K:ö~tsz.er.pól:y a
Kötszet'S?:övet
VáJgott ga21elapok
Vatta 25-ös
Hár.o_msz'Ög1etü kendö
Él-les.zoritó pamutheveder

Ragtapa;sz., 2 cm.x5 m
Biztositétü

O!Jó

Forgalombo hozza

Opera
Budapest, VI., Andrássy· ut 26, sz.

Anatómiai rsiJle~z
Kr-amer lnmalsin, 40.Ps
Sinpárna ( 50xl0)
Paiaffinolaj, 100 g
JódampulJa

Magyar Gyógyszerészek Centenáriumi Bizottsága
oodapcst, IV., Veres Pálné ucca 33.
1 db

Utasltás ar. elsőse.giélynyujtásra
Ta.l ?-lomje-gy-.. .ék
6. <§.
A IV,. sz. ment-ödohoz felszerelése:
(lob 21c-c 50 sr.Bmély )
lves köté:.sCS'OJlllag, kicsi
1-CE!S kötéscSomag, köiép
1-es k.Qit:éscsomng, n:agy
Kötszerpólya

31 db.
5 <lb.

KötszersZövet

4 db

V ágo'tt. gazelapq<k
Vatta 2B-_ös
H~r om'Sz·öiietü kendlő.
ÉtleszolitÓ pamuth{~' edH
Ragt,apasz 5 cm . x 5 m
Bir.'tos1tótü
O!ló
Anatómiai csipe1s7.

S cs

K1 ániJen

l db.

3 db,

3 db.

1

5 ""
3 db
l dJb

l db
12 db,

1 db
l
2
2
2
2
2
24
l
l

huz:a.Isln, 40-ll'!S

Krám:~'r

huzalsin 60-a.s
S.inpánm (50xlü)
Sínpáma (70x10)
PaLaf'finoltaj, 100 g
Jó('l'ampuHa
Uta~i"Lás az Plsősegélynyujtá-sra
Tm· t al o rn jegyzék
7 §
Az V. sz. mentődob~z felszerelése:
(1kh 51-10:0 sz.en'lJély réSzére . )
Les kötéscsomag, ldc:si
l-eR kötéscs-omag; kö7Jép
l-es kötléscsomag, ruagy
K<Q't's·zerpólya
Köts?Jerr,szöVet
Vágott gazeJiaa_:>ok
Vatt-a 25-ös.
Hál'oms:z.ögle1:ü bmdö
Éi:'Jeszori'tó palnuthevedex
Ragt-apaSz 2 cm x 5 m.
Ragtapa:sz 5 en x 5 m
Bizt()sit.ótü

5 db.

5 dh
5 dh.

10 d!b
6' db.

4 cs
10 cs.
4 dib.
2 db.
l db

l db

M é

a
hossza

24
1
l
3

diD
db

1'1 e

t e k

d!b

db
31 db
3 dJb

(50x1D)

A doboz mei'jelölése
és száma:

sz.

1!60
220

n
III.

420

w.

V,
m1 = a

fedő

4!20
420
maga-ssága,

m,

Mindcn mentödobozt véletlPn kinyiliás· 'és íkís1ző.
;:;!len az alábbi táblá:z.at :sz('rint ('lgyszli'Jii, ne:m
lmlcsos 7.iá:l:u al. - u. n csapzán:al - kell ellátni,
A Ilf III.. IV. és V, sz. dobozokat - hordo!r.haibE:rág~k é.,dlekébeu kézi JQ-gnnt~mal kPll eHátlll
, A IV . ~s V sz doboZak fe-dWcit kinJ H&snk.kot a
j,EJje~ h.át1aesé:se pJlen, n111nnk jobboldalálll JáarccaJ kl('·ll
biztositani.
2

A III -V dobozokba 1eme:zJt kell t10nni az H!.:asitás
elhelyez,ére.
Az V" sz. ~obozokban haloldaJt 4 db Abra sz1elr ur't.i
készHendö A ff'dél beJis!Ö felülPtén elht'lYPZf'~~dö
mullp~lyák és kötéS'csomagok ré.sz:él"\~ pedig 3 drb &pL
1 álrugó sz:tll'eÜmdö fel
3. Minde11: doboz belső f-edéllf'~ThP7.-éJ e IH ládának
megfielclő ·é's jól -o1Vash:ató iar:talamlj~gyzéJket kell ragasztanri meJynelk ,mé1ete 148x1(}!5' mm (MOSz 16, A6
nagyS"ág). A tru:talomjegyZiél\Jen a nH:'ntőd:oboz f:.Z·.ahvá_
nyos megjeJ!ölésé:t is fel ken f i.inte-t ni
4 A mentődobozok bels{) mércrei, falvas.tagsá:ga és
e.gy"éb adatai:
1

1 e.kesz

rn m . - b e n

ma.gn.sság·a
m

m,
l

ni ikcU

dobo2

sz:é1essége

h

Sinpárna (7üx10)
3• db
Pamffinolaj 100 g
3' Ü,
Jódampulla
30 db.
UtasiUts az elsösegélyn:ylijtásxn
l dh
·~al f,alomjeg'ymék
1 db
D) A mentődoboz:
8 §
l. A szab,.ányoR mentődobozokat alumdniumlem!eZIJÖl kell egy daxahból }mz~ra készitflni, meb-e-kel a poL
men:tesség bizlüsltás<a céJj.á,ból megfelJelően kiképz.::ttt
és gumival tömitett fedé11:el k-ell ellátni. A doibozok k'é.
,,:zitésé'he-,~; szi.iksége.s alu~nintumlemlclz vast·agg~Jgok ·ugy
vála.9zt.alldók meg, hogy' azákia~t a doho-z koe11Ö súlárd'.ságának biz:tositása cél.jáhól honlá'Zilli tne J.;ell it n A
lmnezvasingságok alsó határ a 1ép azért az alá;bbi táb_
lázatban megadottak
A dobozok legömbölyitett sa1koikrka1 kidilről telj-e!Sen simára, a szüks-éges S7.CgieJeseJéSek >agy ;pűllll.
hegesztések pedig süllyesztettelll készitendők.
A fedél és a dobO?; csUklópántjlát Deljes hosszban a
doboz_ és f(:>dél saját fl.ll)·a·gából ke-ll készitetni oly1módhn,
ho:~b, a pállit alulr·ól fe-lfelé: tz~álródjélk a fedé1n1él éS
iorditva az alsór:éS7..1né1
Az aluminiu:rrldobozokat te1rnészetcs s?1inbcn eloxáL

1 ódás

Olló
Anatómiai csipesz
K·rámc1 huzalsin 40-'M
K1 áme1: huzalsin 60-.as

Siíllpárna

db
db.
db
db.
db
ü
d!b.
db.
db

Telefon: 386-126

m2

150
160
160

so

5ű

35

65

50

250

50

100
100
100

320
50
a doboz m.agasságn

az nlumininma csapzál ak
lemez
sz·áma
fcigantyu
vaSta.gsá,ga
l
l

2
2

2

10
l
l
l
l

1,:!

15
2,0

20

az V. lSZ doboznál legalább
50 mm.
A fedőlap bc.J.:'lŐ oldalán beo:agasztott eimkén
legfel ji:>bb 3xG cm na:g.J i&ág:b;::_n ~ ·a gyáú.ó vagy frirga~ombahoz'ó cég ne\ ét és telepének helyét, esetleg !t cég
,-éd jegyét fel kdl tüiJJt:ertnii
'
E) Anyagpótlás.
9 . i§.
Az elhasznált anyagot haladéktalanul pótolni k'ell.
F) Különleges ~egészif.ő felszerelések
10 §
MindaZ{)ll he-1yeke11, ahol ~~1lŐ1 Elá:thatókt,g ki:i.lönle_
ges slét ülések vagy ba]nto:Ul~ f01 dulhatnak elő, a kíPg'é.<;zitő mcntőfl::lszerelés,:lkll'-8' nté~ve m; ill<déikes ható_

A 4obozok fent megado{t méreteitöl (hos~zusii.g,
szélesség és magnsság) való ·:!JhtéuSs leg"fcljPbb
az I és Il sz dobozoknál ± l%
a III, IV. és V, sz. dobozoknál ± O D%
5. Minden fedőlap :külső felületéle a köve1:1kezö ada~
tokat k.ell besajtolni:
a) •a szabványos nw.gjelölést, mint pl
!. sz mentődoboz, l\10Sz _445"
11
b) A doboz Tendc:rtebését feltünőE>n jelr.endő, 5
négyzetből álló I'"Öröskwesr.t j,e-Jét kell feltüntetni A
négyze-tek oldalnii:
30 mm
az I sz. doboznál legalább
35 ;nm
a II sz. doboznál legalább
40 ~nm
a III :sz; doboznál legalább
45 ~nm
a IV sz doboznál legalább

G)

ö S S Z E

L L I T

Á

SO;r
szám:
1
2

3
4
5
6
7
:B.

Anyag

L;e1s klöltéscsoma.g-

(s~mil)

kicsi
1-iBS lköt~scsomag (.s~2[t'Ü) lüizép
Les kötéscsomag (ste:rin nagy
Kötsz12u pólJ n (nem .steril)
, (mul!pó)ya)
Köts.r.'etsr.:ÖI'et (gaze) (.steril)
Vágott gaz:el_a.pok (steril)
V1attu V 1 (nem stclil)
Há~o.mszög"le.tü kt'ndő

9 Étlesz.orit.ó pamu'thleved.er
ilO Ragtapasz
11." Rag-Lapasz
\12. Ragt,apb.sz
t:li3.; Ragtapasz
14 Biztositót.ü, 40 m,m_es
15. Olló, 145 mi:.11-es
16. Anat csipesz. 145 UJlllJS
17 Iüar'ner-hu~alsln
18 Kramor_huzalsin
19. S.invárina (!5üx10x1 f' lll.)
20 Sinpál na (70xlüxl (H\ i
21 *Pmaffinolaj esak égési
sebekre ( sten- il)
22 J ódnmpul1n
2·3 Utasitás az clsÖ.sPg'élynyujlásu

24

843
843
8413

I
sz

nlkal~azott

S'Z.

SZ,

l
l

2
2

2
2

M 3 10x5 m husszu
M 3, lj~ nt ho.:o:;r.n
100 lap, 61-;S Cl
25 jg-OS l'S'lllW.;~
l1Yf'l'R molinúi_>Ól
köpJler S'Z'-ti>J~_:
2 cm X 1 m
2 cm x ;} m
5cmxlnl
5 Clll~. x 5 m
•P
ü. célra
eg:yüt.t vászontok\mn
10~0
MOSx 829
1922 40 cm~es
1022 6ü Clll-Ji:IS
en y' -eSvatta
en'?!' esvatba
legalább 2 em
Hz-élH'Sn) aku üvegbe

l
l

2
2
l
2

3
2
2
3
2
l

W23

G

12

18

l

l
l

l

842
842
4072
841
844
845
846
846.
846
816
1021
ZH-iO

l

l

l
l

an~

agoknak

a

V,

.SZ

SZ;,

van:
3
3
. 3.

5
5
5

5
4
3

l lj

5

10

3·
l

4

l

6
l
l
2

l

l

6
4

2
l

l
12
l
l
2

e
l

50

2

2

l

2
2

.g

l

24
l
l

3
3
3
3

1'00 g
24

l

l
l

l
l

mi11denkor él ,·ény;b2n lévő "Magyax Gyógy~zerldö'nyv" ·
ideYolm_'tkoz-ó J endelker.ést·inE->k kell me.gfelelnliök
A mentődobozok for.ga1ombahozataláta vonatkoZÓ~
lag lásd: a Ke1 e~ktldt-.Jt m- és Közlekedésü;yi JVIin:ts'z.té"_
1 ium 21 OOO /1936 K K
M sz rendeletét

l! c. sa !ic. ·lllíl llalr. salicyl.

licisal·lliil eaeisai

lod-ból Kali. jollat

gyárté•át és kivlinatra a Sallcyl s6k ·és mlils bér•
tablelli!izllst vi!illaiok

n

: d. u.

3~5

óráig.

Telefon : 386-126

Beszámoló a szegedi gyógyszerészhallgatók budapesti
tanulmányutiáról

___._

•

J~ ~r li

~

~

111ányus, gyakorhyti és BIZJodális berende~zié.s1e t
A Svegedi TudmnányegyetBm gyógysze.részhallgato i neV'ében örömmel s"ámolok Ibe aitI-Iásonló érdeklő&éssel néztük végig a Ba>edeia·ól a taltlul~ágos és számunkm felejthet<JI:ilen
gyámt, sajnos rövid idő állott rendelkezésülik
budapesti ttmulmányi khánduM~ról, melyet aJ2I
re, mivel a látogatásunk irdrejé:be:n i'l munkásság
elmtillit héten tettünk Novák István egyetemi
a l·egnagyolbb ünnepere, a :Május. l-re készül>t
magántanár vezetésével, aki szeretBttBJjes. megGyári látogatásunil{ során kiRTientünk 8!
értésserl rés21t vett munkánkban éS szórailW7!áRichtm-gyárba.
lVIi.ndnyáiunkat magával raga. sunkban egya:ránt
dott
az
a
lázas
munka, laZ az óriási tsmpó,
Áprüis 25-én, vasárnap reggel, ragyogó
ameByel a gyógyszergyántás ott folyik. A szo
napsüUésben érkeztünk Budapestre. A pályaudkásos üdvözlés utá,n több csopoiha oszolitunk s
varon a budapesti gyógyszerésvllal~ga[ok kiküL
a csoportoiknak megmutatták a nagy üzemet,
dJ&ttei !mtal,mas virágesckorral fo>gadlt.ak Pesti
a
kisérleti-, üzemi-. biológi;ai., kutató-laboraottletunk rulkalmával kolléginák és kollégák fá
organotherápiás osztályt ampulláradsággal ·és idővei nem törődve, igyekeztek tóriumolnrt,
.
zó,
ompr1máló,
drageiruzó üzerneket 'c:EXJ!m·.agnló
k
ba:r á ti kapcsolatot te.rémteni, ami sik"erült i.s
~s expediáló os·ztályokat
JVIin(inyájunkat meg·
úekik Bar á ti gesztusulicat mi sohasem flelejt...
k
l
.
Jmpott
az
'egész
gyár
~er üleltén ur a]ikodo sze rJU e .
E ltanuln1ányi kiránduJiá,s részünkrői igen . vezettség A gyár báJr!ll1elyik r észébe is men"
tüillk, az a1z érzésü11k :V<?[t, hogy 'az egy fejlődő,
régi tör1ekvés. Célunk volt a s.zeilepü, társadaléletképes
hatalmas üzem, me!yet ugy gazdami válaszfa:lak eltijntetése és• n két egyetem
sági,
inint
üzemi tekintetben a konrak megfe]ea•mrols munk>ált végző ifjuságát legymá&sal meg_
lően
irányita,n~k
A gyár n1érnöki kara, üzem]
ismertetni, hogy ha majd kikerülnek az életbe,
Bhottiá0-·a készséggel vezct,ett volJ11a tovább, de
minél .szörCYsaibb! egységet képezzenek
délután 5 ó.r a km a munkaidőt ~efu.iták és mi.
A bar á ti l'égkör megtBiremltésér•e j gen alkalakik
a szociálisan gondo1küdÓ haladó ií'iuságot
mas volt az a jól sikerlilit ismerkedési tá,nc-esképviseltük
nem kívánitluk azt, hogy 'az e•g;ész
tély, amit \asárnap este 11\ Gyógyszellészeíti In
napi munkábm kifáradt .nő- és férfi-dolg0zók
téz8t kertjében rend'ezllek M ozsonyi pro ±esz,_
továbh ott maradjanalk, csak azért, hogv mi,
szor, Nbnedy és Ked?l essy e. 1n. t~nárok ki~é
<'YÓgyszerészhallg·a.tók tov:áibb sZJemlél ő d j ünk
r eté ben fogadta a szegedi gyógyszer észhw][gaDe
hiába buesuztunk. mindnyá_junka!t fel'l'ezettókat.
Másnap km a ,r egg.el a pesti krsér őklkelí tek a kultmterembe, hol meghi~ten, a gyáriak€!ükön Némecly ·tanárral, elindulitunk tanul- kal együtt, asztalaik meNett söröztünk ,A trneglepetések sowzat.• csak ezután kövekezet>t.. bemányutunk első napjára kitüzött programmot
mutatták
a gyár három élmunkását, akilk,et a
elvége12ni
jelenlévők nagy megbecsüléssel fog,adtak s a,
hallgatók meghitten. minrtha igen régi barátok
A CHINOIN-GY~R
lennének, el!beszlélgettek v.elük Az é!munkapujában a gyár számos illusztris tagj,~ •. a
kások közül két féxi és en;y nő volt A 71 éves
tudományos szakosztály vezeilöje fogadott Rönőben J\To·v~.k tanái réu:.i munkatár-sát isn1erte
viden i•smertette a gyár Jce}etkezését, inájd több fel és szei•etettel üdvözöLte. A Richter·gváiból
csoportra oszolva, vez,ető1~nkk,e1 :végigjáTtuk a.
mie!ő.U e1mentünk volna, Now'ik tanár néhány
gyárat. Itt ka!'tunk először izelitöt a ;magyar- kere~etleR. 1(le m:eleg Jo;zóv:9.l bucsm~ott a gvár
országi g-yógyszen,e:g:y.észeti gyárakról
Chi\ezetőségétől
üzemi Bizottságától és minden
noin-Ky-ál haJtaln1as n1ér.eteiröl
Végighaladva egyes munká·_:::á.Jtól, meR,'emlékez,ve a -gyár :megláttuk a vagyont é1 ő gépéket, a munkások ne·
alapitójáról " .Q'Valwrló gyógyszerészbői let•,t és
héz és fár adJrcqtatlan munká i át, a gyár tudomártirhalált halt Richter Gedeonról, A 1jelenlé1

1,

______ __ _______

idő

.

IV

l

os•ok SvaJJnd
Szakszel 1 :ez~ ie Men'töügyi
Cso.portján:ak hivatalos
kwdtványa)

*A paraffin~olaj űyegje hull:§lmpapir::r;aJ bélelt
a luminium hengertokba hel~ ezendD, melyn·P>k magassága az 50 g-os thegnél 10 cm, a 100 g_oS ü1einél
13 cm.
.,
,

~n·.
U

m
2

6 0!11-BS
8 cm..:·es
10 cm-es

l

mentődobozdkban

II

mentődoboz-ban

Ta.rLa~o.mjegyz.ék

A

Szerkeszt9ségi

lrta: GERGElY JUDITH gyógyszerészhallgató

Egyéb adatok:

(.a Mngyar 0

és Kiadóhivatalunk uj cime :

Budapest, IV., Veres Pálné-utca 33. I. em. l.

S

a. mentődobo_zo~{ szabván~: os felszerelési an,\ 3.gairri1.
ThiOSz
.s21ám:

Szerkesztőségünk

ságok intézkedése nz üányadó.
Á
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A GYóGYSZERÉSZ

A GYóGYSZERÉSZ
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Uilartha József

gyógyszerész
Bp. V,. Züllán·U. 12.

Telefon : 127-694.

a
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vők néhány pillanatig néjiDa felá:liliással 3[doztak
a gyár megalap1tója ernJékének Még mindi-g
nejlll engedtek el A gyáJr kullhngárdája r-ögtön"
rott müsor ral kedveskedett A munkások, akik
egész nap neh~z fi-zikai és szellemi inunkáhan
elfáradtak, mutattálk be müvészetüket és egyIben szórakortatták a ,szegedi Gyógyszerészhalt
gatók khánduló csoportj át. Oly müvészi élve"
zetben volt részünk, arrnit igazi müvészektől
sem kap]1attunk 'olna. mert ősz,inibe és. szivből
jövő volt. A h:aUga~KÍság szünni nem ákar 6
tapssal köszöit1Jt meg miQ]den egyes szátrnot. Mi
szegedi egyetemi ha~Jgaltók, akik ezen a Jdrán-·
duláson · részt vettünk. büszkék vagyunk arra,
hogy a gyár munká,sai oly meleg sziererbettel' fogadtak bennünket. 1\findnY'ájair, moslt még fo!kozottal:Jb mértékben tisztejjük és becsü~jük a
gyámik munkásait. s& az or.szág világ mhrden
egyes ido1gozóiM Láttuk őket könnyü ·és nelréol
üzemben fáradhatatlan ul 'a g,;n föl'é görnyedni,
a munká,tó1 verejtékezni · A k0Jt11ciY, die swretetteljes arcokon végig.gördülÍí i,z,zadtsá;gcseppeket. szerdtük valna letörölni,. sz;erettünk volna
lega,]!á;bb 'egy napra .. vagy egy á>rára beállni hec
_lyettük dolgoomi, hogy a munkábian az évek
hos.szu sam óta kifáradlt testüket a mi felVáltásunkkal meg"pihenrtessülk. üzenjük a munkáss•ágnak: láttuk dolgozni liáttuk munka közheu
é·s •87lentul még jobban megbecsüljük őket, mint\
eddig.

Gyár[átogakása]nk során eljutottunk a
Phylaxia szérumtermelö intéze.tbe is. Mondh:at-, ·
juk, itt is olyan kedvesen fogadtak 'bem>i.inket,
mint a többi gyárakban Ugy jártunk keltünk
a gyártelepen, mint régi ismerősök A gyár dolgozói és tudományos vezetói, bárhová mentünk,
><z·eretettel fog.adlhak Nem csak magyar:ízták
de ·meg is mutaUáJk a vaccina, szérumtermelé~
minden fogását. Felejtheltetlen szavak volt~k
számunkr a, amelyeket a felszolgált finom enni
és innivalók fogyasZ>tá:eta közben ~- a gyár üzemi bizotll;ságánalk vezetője mondoU. ÜZienjük ;
Neki : nem. felejtjük. el, sőt tovább adjuk
lVIind en erőnkkel azon fáradozunk, hogy a
kai és értelmiségi dolgozók köz<itt a; kapcsolawt
lk;itné1yiltsük.
Tamulmányutnnk más.ik célja, a pályánkkal ka,pcsobtos egyetemi intézmények, val'ac
mint az üTI élS a 1\iABI megtekini!ése volt
Prograrum ·szerint a Gy:ógyszerismereti
Intéz1etbe vezetett utunk Az int&zet előaidóltetr"
me megtelt a szegedi ifjusággal. Lelkes ta,ps ·
közben je-lent meg Líptálc Pál pr of'esszor, a,ki
üdvözlölte a megjellenteket, ismeltette az intél'Jd fejlődését és ak1Jaitási mód:~zeré~ . Hőaidása
után több c'oportra os,zol,va megtekintettük a
szépen fdszerel't muzeumot köny;vtárt, hallga.
tók. doktorandusok laborat6riumát és fe,Jszere:
lés.ei t.
Következő AHomásunk a f{özegészségtwni.

Növekvő forgalmu, műír6 jelleg ü tejporkészítmény:

ADAPIA
A
Előnre, hogy

csecsemők

hozzátáplólásához,

ldllön savanyilas nélkül, egyszerü

felfőzéssei készitheló el

OTt-nál szabadon, MABI-nál szakrendelésen irhatják elő .

Csomagoll!ís:
1 dob 250 g (10 zacsk6)

Fogyasztól ar:

Beszerzési ár:
Ft 12. 16

+

15%

f.

a,

Ft.. 18.- ind. f,. a

Kárjük a t. Kartársakat, sziveskedjenek állandóan raktára~ tartani .

Dr. WANDER gyógysxelll"· és tápszer-gyár rt
Budapest, 10 .. Postafiók 7..

taná~ fogadJott és
szBretettel üdvöz6lte a tanulmányi csopo1tot
Ismertette a Közegészségtani Lntézet trudOirnányos, szociá]i,s célkitüzéseit r ámutatott .a
gyógyszerész hiV'a.tására közegészségügyi )SZempontból Az előadás után megtlekintettük a1 romokból ujjáépitett korszierü iné;,etet
Tová1bbiakban a Gyógyszérészeti Intézetben Mozsonyi professzor fogadott és felViezettek a ruagy el ő adóter embe.. M,e];eg s21éreteltte.lj es
· szavakka,] üdvözölte a 'SZegedieket lés ismeribette
a Gyógyszer ésveti Intézet és Egy\e~mii Gyó gy
srertár megalapitását, \fejlödését J)árhuzamo't
vonva a kolozsvári, majd a ;s2Jeg~di -testvérintézet feilődé'BéveL Ismertette az uj intézet megalapitáslá;nak lés fejlődésének törtiénetét is A
haHgatóság percekig tartó tapssal köszönte
meg wz előadást A szegediek nevébe!n Noválc
tan§.r s·ze'retetbel üdvözöllte Mozsonyi es Csipke
pr ofesszorcikt~t és meg1kilszönte a súvéJ:y1es fögadtatatást Ezután Mozsonyi és Csipke pro"
fess.zorok vezetésével sorra já1rtuk a labora'bó"
riumokat és az Egyetemi Gyágysvertár helyiségeit
A MABI gyógyszmúiráb·an Sacher Páil' d.
vezető gvógyszerész fog2Jdott bennünket aki11Bk veze~és,e meJllett megi,smmtitk azt a r~ndki
vül racionáJii,s és (Pr'eciz, mi6d!sverlt, me1ynek segits·égével hi>á,nybalanul e]eget tudnak tenni annak a nehéz felad~tnak, ameryet a. betegek
gyá>~ysz~rellátása jelent A gyönyörüe>n :f1eJ:sz~e1'elt kórház, a konsze:ril kö~etelmJényeknek mind;m teJdp,t.etben megfeJ.~lő gy6gygZieltári dolgorohelvosegek mmd'annymOJk érdeklődéllét felkeltették Igen érdeikes piogrammpoilt volt IJiZ,
O'T'I megitekintése A különbö~ő osztálVIo'k körül megnéztük a par azito!6giát bakterio16giát
és J<:ém'~ai csztályakat, majd is~er.tetüék v'erünk
az Intézet fela.datá!t és szervezetét.
SajOJá]iuk. hogy a közeled/í s2ligorlatok
rniatt több iléliít nem áldozhattunk 1e1mek a la-·
rándulásnak Nagy lra,gznát vettük tanu~mánv
utunknak Sok minde'llt liá.ttunk. halilottunk,
tanasztaltunk, anrire eddig nem volt a~kalmunk.
'l'·echnikai 'és üzemi szenmonthór nélkülö,zhetetlen alapismeretekre tettünk . sZJert Nwgyon
öri.Ptünk h01~v az Egyetemi Tntézet9k 'l'evetői
fs .aS'iltistencM.ia, oly szivélveselk voltak hoz'
zánk Ugyanezt a lred'l'ességet tapasztaltuk a
gyár ak vezetősége, ü:z:en1i bizottság•a.i és dalgo'zói részérő'! i•s Hálásak vagyunk Fischer
Gvörgv és Breuer Gyö;rgy lwllégáiruknak, akik!
" tanulmá1ryutat megszet1V'ezték Ezüton llliondok köszönetet a szep:edi eo"Vetemi hallgatás§ g
nevében a 1\he::varországi GyóqyszeTész Egyesület. Budapesti Gyógvszerész Testület, G:vógy'
szer~szek Qrg,zágos Jóléti Alapj a, Pápa'i ·Páriz
1\l[edJkus- és az AlliRmi Kol 1·égium vez,etőségé
nalT. ::~kik ré.~?iben 1>én1-beH ré-s-zhr.n termé-szetbeni hímavatásukkal hcJ7.záj<irultak e számunk
ra fe}eithetetlen es élményekb,en gazdag tanuL
m§,n:vutunkhoz :Remél.Hlk; al.kalmunk ~esz megmutatni, hogy a tanulmányuton nyert tapasz-
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Intézet volrt. Itt Vitéz Is.tván

anandóan kapható

ClBakészilménve~

Agomcnsin injekció
Androstin dragée, injekciO
Carbant;ren granuia
C~balgin tabletta, oldat, kúp
C1bazol tabletta, inJekció
Coagulen por, injekció
Co zamin oldat, injekció
Coramin-R tabletta
DigifoJin tabletta
Diocain por
Ent-ero-Víofotm tab1s·tta
Esidron injekció
Lipojodin tabletta
Lutoe)·clin tabletta-1 ,10 n~g-os injekció
Nemo:-'frasentin d!agée
OvoeyeJin tabletta: tH és 1 mg; in j _l\ció 5
l•e-nőcs

Perandrnl injekció: 5, Hl és 25 mg;
Pelca:,in tabletta, injekció, por
P~reaina! líenöcs
Peitmten 10 mg-os injekció
Pet istaltin d-r a gé e, injekció
.Pr i seol injekció, kenőcs
Privin oldat
Pn.lldinH~n (h' agi'e
Res) l iujrkció
Sistom-ensin dragée
Spasmo-C-ibal~dn dra.g-ée, kúp
frasentin injekció, l{Úp
Vioform po-r

kenőcs,

=

l

~ng;

'{)Idat

CIBA AKTIENGESELLSCHAFT, BA SEI" (Svájc)
Magyarországi h:étwiselő: LlAKITSCH JÁNOS
BUDAPEST, V., MÉRLEG- UTCA 2

i.
talabink és ismereteink nem mennek '"e"""ndőbe.. Ez ;a kirándulás mirudannyiunkat fellüdített 1\s igen nagy ambicióval érkezve Szegoedre,
mi is arwn leszünk, hogy a Pesten tapasztal\
hatalm&Js munkia,lendl\letet átvigyük az egyet~
mi hallgatók tanu]:á:s,i rter'illletér'e . A hároméves
terv megvalósitásába mi igy kapcso!IÓdunik be
és ugy V'éljük hogyhla az át1agosm)J ,jobb eredményeket érünk el a vizs,g2kon, akkor mi j,s
hozzáj>árultunk hazánk :uj•jáépttéséhez, karunk
tudományos &.> gyakor]ati ,szinrvonalá111ak fel.
emel'éséV'el - ann:JJk meghecsültetésébez

Sre~v,fet

6rea;k.s.reeev..ereetek ufaf,&
6-'Zaff.o.tódul'htfl,i "V.it"c3k meg,

A Szovj etunióban ,ez iden ismét je[entősen
smnato.riumok 1\-;; üdillők hálózatát.
a szakszervezete.k egész sor u j sza
natóriumot épitettek. vagy állitottak helyre
Igy például május e1sején nyilit meg a Njemen
fc!yó partján fekvő Dmszkenyiki városka \közdében ? , Szülőföld" szanat&rium. amelyet a;
vasutak és a földalaHi villamosvasutak épitő_
munkásainak szaiksze1:vezete ép;ttetet± Az ni
szanatórium három épülette&te nagy pmrk kö
zepén fekszik Ebben az uj szanatóriumban
egyidejüleg 150 beteg nyerhet elhelyezést
(M Sz. M. T.)
kibővitik a
E·lsősoi ban
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· A GYóGYSZEROOZ

Ezt tanitja nta a népi demokrácia
-: Gondolatok

lrta: DR. HALMAI JÁNOS
Roha;mmunka
. HOllnap reggel 7 árakor
a Ktisztina-Mren, a• templom előtiL.
Mindnyájan ott Legyünk
hangzik .-iz utolsó
figyelmeztetés a laborban Hmra megyürrk? A
Csiiiebércre! Pompás le.sz, végre ismét ki lehet
szellőztetni a fáradt agyat. Ráfért már nagyon
a vár asi ifjuság ra a levegő, a napfény, a szabadság nl'lipj a,
A gyógyszerészek brigádja 8 órakor indul
- a térről. Az idő bmult 'Jó időélit sóhajt most
másf'i!Iezer diák Látszik a' a<rcokorr és s-,eme-kcn m'])<cn tettrekészeik SorakC'zó, ~étszámje"
lenté·s J\1egindul a n1enet, vidán1 nó~~aszóval.
Elmarad a Vérmező Vigan llerii:g a nóta a VálC:Srr.ajor-utcál1 át a_ Fogas!illereküig. lVIire nTe.géi]{!ezü•nk a Szabadság-hegyre eláUt h iréhány
c~epP eső, kisüt a uaip. U_iult ÖTÖm az arcoko•n,
soralwzó, !Jcduiunk, A Normafa körm 2-3
perc vára:ko-zás-, fe1véte~~ezizük a s:zrer.sz·á.n1okat:
fi.só_ csákány.. fejsze Utközhen n1ár vigan ta.·
lícskázó diAkoldmi ta!@lkozunk" A munkt1 láza
id a brig:ídot i:oviibb A Csii'!agwizsgáLó után
letérünl< a szálas bükkösbe :Megérkeztünk utunk
céljához: Az erdőt fogjuk irtani A gyógvszeréczEk brigádja 4 sz8~ra:s!z!barn ntegkapi!a feladatát: 2 és fél m. szélesséaben, a kiJelölt hossz-u'
sá_aban, sza/easzonként k'r;ágia a fákat, elsimit.ia a területet. középen kissé feltölti oldalt
lcíssc! me'lyiti az utat.. A szakaszparancsnok i r ányitá;sa meUe.tt hoz,záfogunk 1\iindnvi\.iim moi3t
irtanaik el'őszö•r erdőt, die nem látszik -Lerakjuk
2. fe',esl,eges ruhadmalboka.t. e,gyese,ken ké·
sőbh csaik egy nadrág maradt -neki a munká.
nak Be fogja bizonvi~ani az ifjuság. hogv átérzi, tudatosa:n cselekszi, amivel nea hozzájárul
n,z Prsz.ág ujjáépiDé,séhez, a dern1c:kr~cia n1egszilárxli<tásához Példát fog muta;lini eh'b'en, mert
nemcs;Jik a tanulás hanem a testi munka elrvég;zésében is példát kell .adni, máskép a1ka1mat1an és rnéltaitl!arn arra\ hogy a néni iúe,nokráci'á·
bctn vala ha is rJezető szerepe t töltsön be,
A kisebb fákat a :1eányok vállalják a nagyobb a fiuknak jut. Körülás'si§Jk B gyökereiket
keresik, átvágják Egyikeit a másik után met
szik l'e tőr ől A csákány tör i .a rög öt, me!l a kö
vet &s, másik vége szakitja a gvökeret Folyik
a munka serényen Egyik a másik kezéből veszi
ki 'HZ ásót vagy csá.kányt Nemes ' er seny fo·lyik; a munka nemesit A föllazított földet .iórént a lánvok eme]ifk ki. Ez könnyebb munka
inl;ább birják Azmrb.an a fédinép türelmetlen,
e1veni az .Jsót. Szinte elője~yzés fol;\;jl_.;: Egyegy nar'J·Obb fáia hárman~nég-yEn ,iut~nk ~Fg
nKzditásához, kidönté.séhez kevés. J1ye:n.kor 2-3 csoport is összefo'g. 1\iozdul,t a törzs. uiion~
a ozaka:z Nekigyürkőz'l' a sereg és ime elfek
gyülekező

szik a sudár fa Hamar levágják a·z ágakat a
törz•set 2~3 kisebb rész"e . Együttmüködil{ ';8 _
1nét a ,szakasz. MegEJ.nre!lik egySzerre Bs n1:iris
eltünt az utból És igy tovább, ' egyik törzs a
m>lsik után, Van sz.ép szál ih is köztük Ilyet·
váJaiszl,ottunk mi i:s Délig simogattuk a földJet
a"; oldaláról és aló-la amig elvesztette a lába
alól a talaJt megmozdult, meglendi1Jt, majd
ikidőlt. Aláfeszítettünk néhá,ny vékonyabb törzset, csákánynyel1et, 3-4 a gy"'ké11tőt ragadta
111-eg. Felhangzott a veZ'ényszó és a tör zs n1ár az 01 dőben pihen. ·szabad az ut -dolgozunk to'.: á bb.
.
.
Amimit körül11!ézünk, kezd kibontakozni az
ut. ritkulnak a fák Jönne a szakemberek. Meg- ·
j-e!öH'k a ponto:&abb határvon:al,3t és mennek tovább. Rövid haditanács, Ezt mi vágiu,k ki. ez
nektek jwt, ez,ekloe! a1z apróságokal végo~riek a
1&nvok A rmunka ~-erénye:n fo[yik, nen1 látszik
2 dél mulása
Egyszm '"aik jönnek a ~ánvok
Sorbaállunk az, cbédé1t Ke,resünk kis ttsztást,
kidöntött törz•set és elfogyasztjuk a jóizü hideg'
felvá gotlat. kenye:r st. ·s·z:ilárd lekvárt Jó friss
viz. is van b6ven: senki s.e1m n1aPad éhesen
Rövid p]he:nő i61 esik az ·ebé-d után. Csendes besvélgéllés, séta a szDmszédokhoz., ki mit
végz.ett q1i van még hát1a_ meddig tart a.
munkanap, mi Ie,sz azután Virágot s~ed né]Jány, élcelődnek n1ások Általában látszik;
hogy mJJnlka után édes a nyngalam
Ilyenkor a•z; ag,Y felsz.abadul. 1öpköd a ~~on.
dolat, száguld időn és téren át. de beszél a terrrnésllet, az, el'dő is. Csodálatos dolgokat rnond
·el, csak oda kell hajolni hozzá, a szivére kell
tenni fülünket, áte1igedni magunikat neki. ld
az ő fenséges c:.sendjé.ten. örök békéjélben •bölc.s•ebb a földi ha:landón:á1l 1\iire tanit? Mi-t
mond? Mit mesél? A r ról köteteket irt ak. an113k leheHetét :mindenlki érez.te, mikor elöswr.
hallgatta az erdő cs·endjét va·~Y figyelte az erdei mtmka zaját Az erdő vD~t, ;mikor még embert nem hordott .a S'árgolyó és erdő lesz. aprikm az ember már eltünt a földről. Tehát van·
benne, ami feJ.ette áll az emberi életnek ezért
eQfoq,sdhatunk tőlie sokat, amit iavunkrO: hasz" .
'nál hatunk Igy a csöndet é-s a bék&t Az erd&
csö:ndje ne:h1 néma<:'á1g\ halál,_ ha.nen1 szerény,
szívós munka: élet. Hatalmas küzdelem a .
l·é;télt.~ N·en1 ::t s.ajátjáér!t, BZ egyesért hanen1 az
ös.sz;es.ségérl; az egészért Azegye:s fák, cser jék.
holn01k, egvszerübb vagy diszesebb virágok, a2;

emh21i eg·yed21\:, o: r1dÖ: a nép, A nép is

csen~

det, békét, alkotó munkát kiván. hogy ö r ökike
renniarthas.sa, megvé.dhesse, tökéletesithesse az
eg~;-eseket, az en1hert". Az -e-r9-ő egy nagy -kopekth egysége a fáknak más nÖ\'<inyeknek, sqt

a benne élő áH:atoknak is. Igy a nép h egyes
· embereikbőL kisebb egységekiből álL Vannal<J
köztük sudár termetü fák, bokrok, disz,esebb és
illatos, súvet--szemet gyönyör ödlt<ető vir ágok is
De vannak a nép közt á]ilatok, sőt vadálLatok
is . Ezek az hitték, hogy övék az erdő. értük
van az er,dö, megfél!€jl11llitették ,az erdő lakóit,
sőt a növényz-et egy; részét kiméletlenü[ el is
pusztitottak Ebből i,s ,tanul hatunk: Amig a közösségben .élők bármelyike a többinek nem árt,
Jrasznár a van, addig: helye van a nép közöitt.
Mihelyt azoulJ,an, alkár önös érdekbői ·akli:r hátalmi :vágybóL vagy •egyémi hiusághól, ártalma r a van nemcsak egye.seknek, hanem többeknek és ezzel a közösségneik nem hasznái ~őt
árt, wbban a pillanatban meg-ér:e~t ana,' hogy
a nép féireállitsa- és ha kell, ártalmatlanná tegye. Ezt tcmitfa. ma a népi demoknícia. Oly
sokszor . \'i-sszaéltek a nép:pe[ és ugyanigy a d!en1okrác1áva:I is. A né.pi de;mnkráeiáiban n1inden
hatalom a népből szoí,rmaúk és nünden vég-n3hajtó sz•ervében a nép akamta érvényesül Az
rlyen demolkr ácia büszkén tekinthet a jövőbe,
mert minc1en ideg-szála, minden gyöke:re az ősi
talajból, a népből kap erőt. Ehhez !rMndnyrijunknak segíteni, öntudatos= dolgozni kell.
Még egy-két kép az erdő napjá'bó.I Egyenlők v oltak ott a megjdentek, a diák, az asszis·ztens, a tanár" Kivette rrlészét a munká:ból mindegyik A diák meg;mutatta, ho'gy nemcsak a
padban a laborasztal mellett, hanem ai2J éhot-ben, a irmnká:> helyén is el tudja és el aűm11ja
végezni 'a kisz·ahott f,eJladatot.. Az assziisziJens
és tanM, tanit, péld!á,t mutat, irányit és vez1et
Ez volt itt is a f'eladaJa Ámbár az erdőirtást
nem tannl~ta, de a tanítást, pél'dJáwdást, irányitáot ott is gyako:rolta. A haJadó érteliill:rség e té; en is b'izonyára .eleget tett kö,t•elesség-ének,
megfelelt ~a várakozásnak, összefnnt iaz, éne~cl.ő,
dc lgozó diákkai és egy lélekkel, egy s~ellemb2n
harcol a népi demokráciáért. Lált.tuk, ho~y szinte versenyezteik a munkábm, egymás kezéből
véve ki a szerszámort:. Pedig nekik éppugy fo~
tos lett a it8'llyer ük Ez kezdetnek szép, elindulásr1ak jó. Együtt a kitüzöt;t; célért: a dolgozók
megbecsül<éséért és életszinvonalának ~J~nelésé
ért. Mikor a in.a,gy fatörzs elfeküdt a földön,
néhány mmkosabib' diák nekilendü1t: meg sem
birta mozditani. Szói erre va.laki: minden legény ide, cs-áJ<ánynyeleket, kisebb ;[:iltörz:s:elket
alá, megfogjuk két oldalt, a gyökérfőhöz három
.annyi ember t, !az a legnehezebb, egys2J2!l·re
emel,iük, · iki:sére]jük meg. Ime, sZ'inte játszi
\könnyedséggel uszott a levegőben á eulyos fa
törzs, M·egj egyezte ·az egyik: aki nem tudná, mi
a kollektiv munka, nézze ez1t meg, jöjjön ic1e
és tanuljon, soha:sem fogja elfelejteni, Ug}"ancsa& egy másik nagy ó:g-azságra is az erdő ta-.
nit meg. A szmosan összekötözött rő~eköteget
nem lehet eltör-ni. De ha egyenkint kihuzzuk a,
száraz, korhadt, s&t kis élő ágcdad is, akkor lciio
lön-külön gyer,ekjáték azokat összetörni Gondolkozzun!k ezekr őL

Kö~ben vége

i> az ebédsziinetnek, friss
folyik a munka Egy törz,s tartja még
magát Annyian dcigowak kör ülötie, hogy szin ..
te eg:y mást lapáto'lják
Ka:p egy-'két lapátnyr
földet az arra ·sétáló szcmszéd is Nem mondam, nem egéozen véletlenül . Ugy kell neki, n~
sétái jon és b eszéigessem nagy képpel ottan,
aho] n;ások izzadva do[gozriak) B~adja dlerekwt rvégül az utolsó mohi!kán i.s. ,Gyorean levágjuk a nagyobb ágaka:t, a törz:set kigörditjük
az ut szélére, rávési az; egyik _niüvész;léJlek:
,,Gyógyszerész brigád, 1948 ápr. 28." Lássa a-"
utáker is, mit m(heltünk 1948~ban" A <á'lyok
temetik a g ödr öt, segitünk nekik, ezUitáar az ut
egyeire·sibése, seprés van hátra. Levágott lombos g2Jllyakkal leleményesen ezt is elvégzik, l'lz
ut is elikészüL %4-kor i!I}dulunk egy szép t!sztásra, melyen nemz.et.i<azinü zás~ló-val dislvitett
8'llrelvé.ny áll. Felsorakozcitt: a 3500 rohambrigádos szerszá,mmal, majd leüit a tüző napon
iés az emelvényen helyetfoglaló- kormány- é~
pártvezetőket lerkes taps•sal üdvözöHe
Az ellra.ngzott beszédekből megtud ta, hogy mi t tet1t
ma a. népi demokráciáért, nüért van szük:ség a
dolgozók hatalmas eg-ys-égér•e Az, ünnepély be-számolóját ana hivamottnak adom át
Végül
ceak anJ;:yit, hogy mély nyomot ;hagyatt a lei
kekbBrr az a nap és közös vo,lt a vágy több hasonló nap után.
erővel

Május 3.-i taggyülésünk
-· Dr. Turi Pál felszólalása
A fdszólaló emlék2zt.-eti a t.aggyiilést
pá~-atlan

lefo b t május €ls.ejei
fényes.~.n

){ÖZÖS

uuegmutatta

a

~n~ g

a dolgozói{ közt

amely

küzdelt~m

Hosszu

mesterségfs cn Szi.

vezetőség-vál~sztó

t,ott dlent'étek és ezt'n a

napokhan

dolgozók töl'etlen eg) ségét,

aintratát és épit(f szándékát

után szüntek

a

demonstráció !'ft.,

taggyii:i:>st'li

azt várhat tul{, hog-) a gyóg:yszertári dolgo>':ók tál Radal~
ma

~s

egységesen n;\-ilvánitja akaratát és vála:o>ztja

azokat,

akikre

a

sza.lwszt~J_.y

~vezetését,

-

m~g

h'·hát a

munka n~hezebb, felelősSégteljesebb ré.szét - hizni
akarja. Egy kis csoport - megi!lőzv~,; a je:ölőbizoitság
niuukáiát -

saját

"ellenlistát"

f,erjeszt a ·ta.gtársak közt

követne
személyi

~l

eg} éni

a tag g)- ülés,

ha

-érdekektől vezetH~,

ll? gy

területen: az

egyéni
a

szempontoldól és

ne~e.zen

ki\'h ott

egysé~

sengés ll>ziikség·es ugJ an,

építő

munkrt: ter ület.fn A tag_

g.Jülés m·eg fogja választani a
leg mindenki- dolgozzé!{

ll.l- gfelelő

Sulyos hibát.

V~~

get megbontani engr-dné,
de csak

elképzeléseindi

a

Hzetőségei:

maga

ezt

hö\ető~

munkahelyén és a:

szal{szervezeti tag akkor l•épvise.Ji saját és munkástár·
sai érdekeit,
kal

és

ha

é p i t

l~:özös
ő

munkáral, iészszerii jaútslatok

k r i t i li:: á \ a l

maga által \ álasztott \ ezetősf.get

támogatja

;r

A

megelőző, 11·agy gyógyszerész társadalmi akciónka.t e:h--

a

-:· Józsa gyógyszerész ~arangi szerkesztöhöz. -Olvastam a illeginduló a1enies gyüjt.és1. \akciókat
örültem Balassa kartár.sunk cikkének, boldog Voitam
a 'De nemes lklezd.eményezési akciódnak olvasá:sántál a
"Gy?g)rszerész szob.á"-VaJ kapcsolatban.,
AJmidőn ezeket, az ifjUságunk ruegsegitiését. oél'zó

akciókat a legnagy01bb megelégedéssel üd"özlöin, nem
mulaszthatom el szives fígydmedeí felhivni au:a a körülményre, hogy .az idősebb kartár~aink rpeg~!6gü-ésér·ől

a ,,GyóJÁT" kivéve, mindenki megfelejke.zi!k
Én magam, a ki má1 há.Jwm léH~ foglalkozik in!ten_
ziven, ~int a ,,GyóJA•• int€zőbizottság.á:nak alelnöke,
ezekkel n szociálls dolgoklml, határozottan mm·em állL
tan, hogy a "G~ óJA" ebhe.n a teki-nteilben teherbir é'
képesség1éll flE'lül megteszi köteleSségé;t.
1

1

hogy a n~um1:Jibn
ü::'f·tt kartá1-saink. .száma
oly m&tékben n1ő-, !hogy a
"G) ÓJA,·· ezt a kötelezettsé.gét csak· üggyeLbajjal fDgja te1jesithe'tni..
NapróLnwpia látom azDnban·1

A Nyugdijinéiet, valamint á most épülő ,,Gy.Sgy_
szer·ész_ otthon" olyan lrtlleleZJetts:étgeket !!:Ú a "Q;vóJÁ'"J,n, holgylebben a tekintetben anyagi terej~ feltétlenül ki

fog merülni
EgY 1Övid cikkben iJú.ál ,e~gy .alkalomll1:al fel is hiv_
tuk a km-i.-áir;saJk figyBhnét, h-o-gy a Jóléti Alappal szem.
"!lf'-.11 fennálló k!öt~lezet'r,ségeiket a.z: ~~lőbh V!á:z•olit, oikok~ól inrt.enziv(:;b!ben és pontosa.bban tel jesitsék,

Itt ....an azonban a p_agy kéi1dé.s: A "Gyógysz!~r-é-sz
Otthon" . Mi a "GyóJÁ"-Iban meg'tettü'k kötelességün
ket M'E,gvá:~~ár-oltu:k a gyön) örü hdyen fekvő épületJet
Az átalalátás az ,,Otthon" céljaJnak megf·elelő·2n fo_
)yama'tban van A legnagyobb kén)'elmet bi:z-t-o.sitó beJ€.ndezési tárgyak m~g vannal~ ''ásá•JDlva A megnyitás
Rét_háJ om hónapon b~aül meg is fog ti:h ténni
Én, ald telj;e-sen i.sme11em 'a "GyóJA" vagyoni viszonyait, forrásait, tnex·em 1ál1if.an1, ho-g,y az ,,O't·thon"
fenntartása a megtlokl;:.ant é1s elöl"egedett kartáua.i:nk
jó rés l1EJildes ená'u.á;sa ~külső segit1ség, tárnogatás nélkül
nem fDg menni.

Itt ru utatok 1á tehát ~au~, ami-61 t hozzád levele_
met megirtnm. Elképz-elésem szelrin't, legtelS·Ő: lllindl:1nt

Sedyletta tabletta
30x0.015
Szabadon rBndelhető: OTI
MABI
MAV _ Szasa
Dobbi stlb.

Podmaniczky

gyógyszertár

Bud!hpegt V I

Telefon: 120-201

ben az irányban kellenie meginditami
Létesítsenek
va.gJ<onosabb jogtulajd?nos kartársaink, gyárosafuk,
na.g~ke.r·e~li.:edőink1
szakmai
érdekképviscleteink
a
"G,Jógyszerész .Otthon" részé1e alapitVán:yolrat, ame.:
lyeknzk összegéből vállalják egy.:egy szoba. fenntartási
költsé~eit.

M-ost itt az alkalom, hog~· megsegitihessük a s:~..
mában e1eselt és elaggott gyógysze1ászeket és seg&Lmunkásokat egymánt
'"
A "G;yóJA" tov:ább1.a is vállúini fogja !U-Z őf:á. 1t~·
1·észt Végz·l ~!Z ,,Otthon"-n.::l járó .{)ssz.es adlilllinrisztr.á._
ciákat. Sz,cmél;~ zetet ta. r t az ellá_,_.á:s és a reJldl>cntartás .. ·
elvéw.r.ésérre. Gondoztatja a-z :évülertel~et és· ;a keittt:t, A
fol~ amatos f.mm'tmtás l~öltség;ei fedezés-ére oazoÍ1ban- a
szakma teljes támogla_:.ására \an sz·ükség
E·ren ~kció megklezdését a ~ags C\2lllte:ruá.J.is: kon_
g;rcsszu.sJ a 'IJE•rveztem. Miutá:n azonhan laPunkban: olvai,S~

tam a 'különböző n-emes a!kciók megindi'tását, id<ŐISZEIDÜ
nek tartottam, hogy éin is elő:á1J,jaik: ideámmal, a~ely...
nek részletesebb Jddolgoz.ását szivesen közlö:::n ,.ehd ·

Május 3.-i taggyülésünk
-

Dr. Berky József felszólalása

Szakszervezeti életünk 3 lév alatt nagyon keveset-.
épitett és solmt rombol:t A szakszervezet célja. és rendeltetése ~;;g-észen más, l\-íost uj vezetöséget l'álasz-tunk
magunlmak. Ezen a választáson ne számitson semm~
de semmi, csak az, hog;} ,nz illető (~Ud-e. dolgozni, és
ak~r_e dolgozni
Ez a. két sZ€Jn:iPont olyan komponens,.
me ly éi de-m-essé teszi az illetőt a bizalomra.. A megl·álasztás e1-edménye olyan legyen, .amely mindenlrlnek
jobb jövőt és jobb sorsot hoz, tehát ,tnunkatársailnk elő'- ·
re1 fel a derék lés biztosan minden kdtikát kiálló llar_
tál'sali megvá.lasztásáia. Csak ilyen dolgo~& V·~etőség_ '
gel tudunli mind<mki érdekéb1m elör-eh::t.ladni,

FELKÉRJüK KARTARSA!NKAT, SZIVESKED_
JENEK ,JELENTKEZNI AZOK, AKIK BARMELYIK
IDEGEN NYELVIlN TöKÉLETESEN IRNAK ÉS
BESZÉLNEK

~mR~fin HIRA ,
..

egészség'üryi és gu111.i
k ülönlegességek

Sebők

cég
Vll., Vörösmarty-utca 13.
Telefon : 224-555.

Gy

,.

o

gyszeresz ...
".

-

Vitaesték

az Egyetemen

Rovatvezető;

VISSZATJtJRTüNK
a gyógys.zeré.sz-nap<Jk eredeti cé!kitüzéséhez, a
. május 7-én !tartott össze:jöveteven, a>hol a szep
számban megjeilent kantársak valóban részt
vétitek a vitáiban, értélkles :Delszólalásak ha;ng. zottak el é.s khvlakult az a Jég<kö'l, aJ!Ilelynek
tulajdonképpen minden gyógyszerésznapot jellemeznie kelJJene: az a produktiv vitakkoz:ás,
amely magával ragadja az egész hallgató:ilágort
. és amely mamdandó ttanuiliságokat nyujt a vita
núnden résztvevőjének A május 7."ére kitülZött pwgiammpontok közül éppen a kiszél~
dő vita következtében három nem került sor r>a
·és a következ-ő gyógys'Zer·észnil;pra ma•radt: az
eges~ estét kitöfltötte a Kerpel PáZ kartár:sunk
legutóbbi gyógyszerésznapon JJefuV'e;tett Javaslataival kapcsolatos vita.
GYAKORLó KARTÁRSAINK
· szálaitak meg _ cvaU,iuk be, bizonyos szünet
'Akik az egyeternen hívatás,ukná.l fogva
.· foglalleoznak a gyógyszerészet tud:ornó.n.yos l§s
· gyak01latí Jcé1déseivel, a hallgatókA olctatásá;val
és a pályárá Jcí/ceriilt Jcar·tár sak twábbképzésé·vel, o.zo/cnak természetesen bőven van témá.juk
a gyógyszerésznap hallgatósága számuím; a 'cél
azonban az, hogy •ezeken a vitae, ték en magu/c a
pályán mii/cödő lc!hrtársa/c szálaljanak rneg,
vessenele fel r;roblémákat, iulják elő "' tára nwl··
lett szerzett tapasztalataikat iés így ~zerve&en
kapcsolódjanak bele 'abba a rnindannyiunk.at
érintő kollektiv rnunká[Ja, ame 7iy inem győz
zü/c el,eget ismételni - hivlhtá.sunlc szinvonalána/c egyetemleges felemelését szolgáljlh !Erről
a helyről ismételtoen kérjük vidéki kartár sainkat . ka]Jcsolódjanafc bele ő/c ~s ebbe a. rnun/cá1ba,
ha lehet, szemP-lJJesen, ha másként ne'm h/bel;
ctkkor javaslatai/c, hozzászólásaik ir•ásbeli 'fiW!Jkiildése utján. (örömmel értesültun/c ar·ról,
hogy D r. N ·i Ic o l i c s K ái r o l y .sorJ~
roni /cartársu1!/c be]el•entette M o z .s o n y 2
projesszmhoz intézett •levelé/Jen hogy a legkö. zelebbi gyógyszrésznapra a fővárosba ·utazi/c ~s
itt előadá.Et fog tartani . Aki teheti vidéki kartánaink /cöziil, kövesse ezt a példát.')
AZAQUA úESTILLATA
helyE>s e]t_qrásálnak k<~rdése volt a. KeT pel kartársunk által felv<etett problémák közi:H az eJc
ső, Mozsonyi professzO'r ismertette •az elhangzott javaslatot, amely sze.rint az állványedényekbe 2x20x0.1 mm méretü spi r. ál is ezüstlemezt kellene helyezni, 8Jmely oly godynámiá.s
hatásánál fogva a mikroorganizmn sok elszapO·:

l

-

lj

dr. Turi Pál

l

rodálsát meggátc[ná. Mozsonyi P"ofesszor ;is_
merteti a kérdéssel kapcsollqtos i1rodalmi ad!atokat ·majd megemlíti, hogy a pruib!llérnát l<:ér'ésér e ~ bakter iologiai intérethen kivioosgáljáilc
Utal a nipa-esterekkel való ikonrer!Válá" lehető
s•égére és az ui.urarövid hullámokklal elért ered,c
ményekre is. JI!hrsányi kartársunk emJék_eztet
azokra a nehé2lség'ekre, am~lyek a falusr pa..
tikusm hárulnak
destlllálással ikapcsolatban
(Kemény :vizek, vi•Zlvezeték hiáilJYa sth) . Tapasztalata szednit a fuszénen ~Lta;r;OO>tt ldesztrllátlot viz tovább mBonad baktéri ummentes, mint 8
közönségesen tárolt. Csip/ce iPIOfesszm <felhiJVja
a fi,gyelmet érvényben lévő rerud€1l<etek eHient:
mondó intézkedéseire. Az officLnát téloo ;fütem
kell viszoa1Jt egyes gyógyszer eket a rendcl€1Uek
szer:int hideg hely,en keli tartamL Különösen
fo"'tos tehát a patikai áJlványcd:é.nyekhen eltar_
tott és penészgombáJ< !V1a.gy b:;.ktériumok e,;s";a.porodásá.nak krtett anyagoknal megfeLelo ar{i'llm.Botlan konzerválós~e;r hozzáadása,

a

AJVY,1GPAZARLÁS
ac ipecac -forrázatnak a Fo-No-tól eltér. ő módon, SlhV hozzáadása ne'lkiil •való e!Jcészitése idézi M o z s o n y í pr ofesszor a iavaBlat
következő pontját,
maid (wzzájüzi, Jr,ogy a
svájci gyógyszer·/cönyv már' 1933-ban etorrtn
ipoec és nuis alcaloida-t!hrtalmu drágo/c főzeté
riele citrO'Insav hozzáadásával való el/cészitését
C s i p k e professzor \hivatkozik !hzoicm a
vízsgó,latolcm, amelye/cet a szegedi egyeternert
'JJégzeit ezen a l!eriileten D á v i d professzo;
és megemlíti, hogy a néhány csepp sósavvul s":vanyitott forrázut Ic é t s z e r e s menny!ségii ipec.: alcaloidát old ki. Ugyancsak az
anyaggal való takarékoskodás jegyében veti fel.
Kerpel kartá.rsun/c azt a gondolatot hogy az
ópium-tineurát a Rex-gyár által előállitott
Tinct . Papaveris confer!Jp.-val lehetne hJlyettesiteni. M o z s o n 11 í prof·esszor közli, h9gy
e z u Ic é r d é .s még az OKT, illetve az OKI
illetélceS Sl')ervei előtt van; az ópiurn-tincturdbun a rnorphin '.és a rndLélcalk.almdák aránya
1 0,7 . A Tine t. Papaveris confer ta-br+n a
'rnellékalkaloidaAartalom állitólag kisebb, de ha
rn e iJ f e l e l ő e n dusitják, akkor a köz<agészségügyi hatóságok Q helyettesitest nyilr•án engedélyezni fógják. C s i p Ic e pr ofesz,.
.szor megemlíti, hogy a Tine t Papaver i.s con··
ferta, mint g!hlenusi i~észitmény, foujrrlomban
vun és ha az mvos e z lJ rendeli, álckor tern~észetesen a gyógyszerész /ciszolgáltathatfa . A
Icialakuló .s.zéles/cörii r>it!h során C s i 11 k e
pr·of felhívja még a gyógyszerész-lwdársa/c fi-

280

t

gyeimét w m az elvi kérqésre, hogy _ópiu!'rtm:
ialrnu keszitmények ismetezt, kwzolgaltf~ta~anl'
_ a. kötelező tüz.etes hasznalatt "t:'srta~ es ~z
ugyancsak elő'irássze1ü, n vényPe ravezerett 'a ..
kMzitési dritum alapjún a gyógyszerész , a
gyógyszernek az orvos előírása szm·irrt tö;,tent
felhasználáscit lellen őrizheti, illetve. crz ettol el·
té:rő felhasználást megakadrilyozhatia .

JAVASLATOK
egész wra ikertil ezután megvitatásr;'l; az ammonium sulfoichthyolicum-nak €~<:sle<:aJt 'alaloban
való eltartása nem ajánlható a. készitmény eseL
leges bomlása (NH' vesZiteség l) miatt.
ultraseptyl-urea alkaimazásának módjá!ól :zoló rövid vitát a ZnC!,-oilldat heiyes ellkc•szrtzsenek megbeszélése iköveti Mozsonyi profes.ozor
bejelenti hogy a Gyógyszerészeti Intérethen
végzett ellenőrző vbs.gálat alátámasztJa Ker•pel lccátrirsunkna/c 1>121t .a; me~figyelé&ét,, h?g!
kisebb mennyiségü sósav e•lozBtes hozz~adasa
v:1llehclt a higü tásnál bEikövetkező crmpadek~kep_
zBdést megelőzni, mint amermyi,vel a már keletc
kezett zinkoxych:lm idot ismét olda;,cba iehet

P:z

vinni.

fennhoz kü1önösen ért:fké;;', és; hasZnoS ::~ K\C,Z\'c
sztlkCnyvi p;roblén1áik nyilvános m<eg,,itatliL'3a -;,i
reméiiük, hegy ene - éppen gyalwrló """'U"
:s~i,nk.-ksz-demél.cyezése r:lapján- á öv•ib<óll'iÚ
i.

Zikuéh'f tett a g.'IÓ.f!'f~~eeé~~i fo,g.r;e,()em.&.ó.e .

mételten sor fcg kerülni

Gyógyszerész-napunkat
tartiuk az Egyeterni GJ1Ó!IY''zermlzet1
ben.· Napirendiét la
rnás helyé': ·<ö·trwr•Te:r.,
jük L ri t o g a s s u Ic a G Y o g Y .s
1észna110k ésaMagyar Gyó
s 2 e 1 é s .z t u d o m á _n y i. T á r sa
p é n t e k i e l ö a d á s ~ i t.:, önkéntes
vábbképzésiinkkel n köz erdeket
szolgáljuk; mint saját ér dekünket.t

Próbavásárlás Il.

Növénynemesités
A napokban érdekes találkozás zajlott -iJe JU<evbzn,:
amJC'h r~ndkh:ül. ~ellemzö azon ezet'nyi mozzanat

ÉSZRE SE VESSZüK

ve~ése

a vitába.n: n1á1 8 óra n::elé ]ar aZ idő . Igy azután· a /;enzm és étet t\tzllendészeLi sz,empontból
helye3 eltartásáról, a perealatro mádiának rnegváltoztatásáról, a gyógyszertár ban leltartható
és el nem tmtható oldatok meghatáwzá:oáról,
az m ányok helyes megjelölésér ől (en e néz.ve
Ivlozsonyi prof utal a IV. Gyógyszerkönyv világos utasítására), továbbá, a legsjirg,ősebb '!!áL
tozáso/cnak az V Gyógyszerkönyvet megelőző,
külii11 füzetben való kiadásúrói és a ,gyógyszereli: hatástani csoportositásir ól tett jávaslato
k;1t a vitaes.t hallgatós•ága rövidebben. de mind
végig érékes hozzászólásokkal kis·érv2 tárgyalt2
n"!eg ~fest, amikor egyr'e közelebb kerülünk a
már ~g-et.ően sürgős·,sé vált gyó.gyszerkö.nyv1 le-

tésse.l foglalkozó liÖr2i

Gyógyárunagykereskedés

Egészségügyi és betegápolási cikkek
Grógynövények,

D~nff.a gumiáruk

Budapest, Y., Wekerle Sándor-utca 11.
--~-------------

.to.f!-rz-Q.r:ta. ",.ia.tt c.8-ak r:fJvide"' jeee~>Jt{űk; &!~g,~ ",.~fu.s. 1Z-é" a. ~ne;"
•~~rz-ci~(f~üté.s -,elott a ~~ág.~.srz-e~é&zi titr:véff.~?av-a..s.eat, titté/.ci",.~a~&.(f&a"'
r:ú.rz-fetei&e"_, tikrd~>J~r:or:e e~neekedett. A. ~~IÍ(flj.rrz-er:é"-tikté"'eten.f,e"'
f!-éldcitea"'ut áUá űeés ee~~áaár.át, az a-tt et&t.aFf.9-rz-o.tt 6e.srz-idekcae é1
0 t t /tár:Gelj néy.{átétl fniff.iarz-ter: tne~Ff.~ieatk~rz;áaár:áe, .srz-akta(4Uff.Ú
.Jrz-á"".áf,a",. r:é~zeete$e~>J 6e.srzá~no.eu".k.

LEGKöZELEBBI

J~: ére, am eb eitből áz i.<;lwlán kivül a.· szovjet g)' erek

Vajna és Társa

Lapzárta után

összretevődik

A idevi

g) e1

ekek

n~e-ghivt1ák saját G;:örükbe I.

I(ole~<!myil\

neves szo\'jet 1tudóst, a Mez?gazdasági ·
démia l;:andidáttusát, a ,Sztálin-dij kit:iintetettjét.

Iesznyík elment a sok esetben pöttömnyi
}ongók 1tözé s hosszan elbeszélget.ett velük ra n"övény·
nemes"tés I{él'déséről. Isme~ ~·:tt~ a gumiteru*i IW><Sza,.
giz növényt-s megmagJtar ázta,

hog~·an keÍl elvetni,

ápolni. Azt~tán .a ,,sztaUnl{a" elnvezésü bokros buza
medetésére tért' át, amelyn2·li: háronLJ-négy szárá.
5

mindegyiken 150 buzaszem terem a kalászban, ~nig

Jt>ndes .buÚtlmlászban átlag 40 huzaHzem található,
beszélgetés sor án :kis vet.:őni:lagcsomagokat osztott s7.ét:
_gyerel<el{ között A g)- erekek megbt'.szélték la ker
dés, gyümölcstermesztés

és

nö\énYnf-mesité~ l<ajlCS~~··

szerzett ta.pasza.JataHmt.

Alsol crém
Posterisan

kenőcs

Posterisan

kúp

hogy az allwlmazott
;uÓ.QJJSz.t:rész ~''"17Jl1'ób<ál:~atás,j,t bizonyos vo.rurt-

hoztuk a 1·égi •cselédek
Az illető a le.g:kom.olyabb feLhábo;•·oa[ással a.z u. n 1lrÍ áU·áspontot kép11íselte
szernben: - no de azé1 t :egy csel.édet
lehet egy 'gyógyszerésszel e.oY 1!onalálli:ta1ti ... Err:e ugjf'Cin 1ni már a m1eltkor
wg·iiz<mtük, hogy az eneber nem cse!édnelc, haen~,be? nek szüJetik. De ahom;an ez i~ddurr
igazolt és nem döntött cl se1nmit, U!JY
va/'ós:d'nüleg mtt ~s hiriba ismételgeti ük. M ost
tént va.lam:i, ha n1e1n liB cippCn próde legalább i.s, mondiuk valami allehetősége a JJ1' Óba'üáaár'lás
elheT·ü1'ésé-.
Az alkalmazott munkaadóí meglásérteté1

helyzet o, 'következő. m iu a tulaidanos
az alkalmazott m;ógysze1 ész egyed-ül
a take&Jitónővel.. M egszóla.l a tele!or1
:Kr1rtri.1 s keresl h kartáTsat ·
·-l :K·edves kaTtár smn, ;nagyon .szépen kéönök vannak n le_qközc/ebb, nem. jelentkea rtelefonjuk, üzenJen,ek Íel "A Gyógyszeszerkesztő.ségébe hogy hi11ianalc fe·[ enteLefonon
-· Igen_, nagyon szivesen, de tessék lnegmondanz.:: 111agyon sü1gős ez az üzenet?
- Safnos, igen, rnm·t különbe·n ·nem. kéJ·volna. Nagyon fontos és nagyon .sürgös.
-- 'Mer~ mondiuk, egy ló1·a n1ulva nagyon
!h~:k~;~~~. elküldenénlc, de rnost, addig, igazán leTczlón egyedül 11an kartvxs nr?
Nern, aza.z hogy, igen, ne.rn vagyok egyede annyi, rnintlw cgyediil !volnék
·- Ezt nem értenL Persze, ha nem lehet,
ne nL követe7heicm . De nw.st mA.r nam;on r;a. dolog Kartri1s •nr e_qyedül ran és mért
· egyedül. Talán
.?
- Nent ké11em, ne tessék ?.:alctnli nÖÜ.QY'i e
-

-

gondolni ]{ettes/Jen vagyunk - a fctkarítónövel.
- De hísz,en akko1 ...
- L~hetetlen Tessék várni egy pe1 ere,
núg becsukom az iroda ajtót, igy. most mát
beszélhet-ek.
- j J{ivánesi vagyok.
- Én, mig a .fő11ökönL távol vcu1.) eu y pi.l ..
lwwtra sem küldhetern el a ta.kan:tónőt.
-- Olyan nagy a forgnlom?
- Eqy lélek sem ,?'on be ilyenkor
- De hát akkor?
- Hrit nem tetszik megérteni, hom! u ta-karitónő lállandó jelenlé66vel ellenőrzi az én
megbizhatóságonwt?
- De i.a•en, most nuá.r étlerrt é~ Vz egész
s:akn1a nevében halálosan ,.,zégyenlent n1a_gam ....
Ennyi De hl:t szalw.d \kérdeznf1nk · m.Ü?r'f
lázar!ozunk? Hzszen még a cseléaet sem ellenőr zik eay cseléddel.
19;.8-at i11mk és 'még alia távoladtun/c el ll·
negyedtk ssabw:l máius 'clsej'étől.
Ha.lliuk, hom; késiibb maga o 1liJÓ91JSze1'tár,tulaidonos 'ment f·el a scer kesztősé_ql>e P
talca1 i:tón() uzonban akko·r sem, nwzdu!hntaU d
a putiMból
(sz. J

181/L K Sz. 1948.

Orvosi vények letilfása
Dr. Sömién Pál orvos, Bpest, VI, Izaherr1ft
utca 83. fejl&:ce'l ·és négy:szlögletes aJáb2lye.gzéS'sd hamis j•ények kerültek fcrgalü!rnlba
Felkérem a gy:ógysze:rtámk felelős ;vezetőit, hogy Dr. Sömjén Pál reéeptjei közül es;o.Jc
a körbélyegzővel ellártottakat vegy€1k figyelem_
be. ~ A négyszögletes alábélyegzettek beváitójár'a:k rnegjeJmfu18 eseüln 2:zonna!i telefenél tesil'ést kérek
Telefon: 186-870
Budapest 1948. május 5
Dr. 1elenffy SZilárd
r' alezredes
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H ét főn megválasztották és csütörtökön
már öss~e is ült az M. M. Sz !Sz Gyógyszm tál i
Dolgozók Szakosztályának rtj pezetősége, Az
ülést H a r a n g i Sándor kartá.r sunk, a
szakosztály uj elnöke vezette, de \m.ellette megkezdte hivatalos miiködését az ui ti.tkár is.:
H a r tm a, n n Tivadar lwrtársnnk Mellettü.k
és köriiWttiik elfoglalták helyriket az elnökségi
és a választmány most •nwgr1álasztott tr1gjai
Már ct tárgycdá~ok megíndnlá.sán•ctl< első
peroeiben megn1utatlwzott, hogy a sole •vihmt
átélt térembe az u.i ember•ekkel uj 'Szellem költözött Megnyil11ánuU az ermséges akarat hooy
·a szernélyi érdekele teljes íkikancsolá.sá1!al, min·
eLen inté~·kerléwüklJen a.z C(I{Sz tarf<jfÍpbf: dolqoz;;_:awdr: E"'S eny c,zakosztál1! é.letén kereszfiU 1:1
na ·-J·!f ma í! ll(( r do l oozó kö~ó<:sértért l gen 1)a1am7:
megkczd.ödiitt Té1!eluaéselc Ils zsálcutcálc után
11érn e meq.indu.lhatott az n ntagasnbb'renrlü
szaks?,erv-ezeh: mu-nka. ante-lynele cgyetle11 cél-·
ia.: rnindmd -a riolgozókért!
Nyuqdifintézetiink jelenlegi 'helyzetéről és
kilátríRairó'l u 1n-e,qhi1wtt d T.. L o s o n c z y
Gitörgu és ~1 ó 2 s a Laios !lca-rtá-rsa.ú?k d·tfo-

oó mind''-11

1

észletet ti•:zt6.zó

él6adásba:n .gzrJ-

nwlnalc be. E tlcrayalásolc végsö ered1nényeként:

a vezdősé{J cllwtrírozzo, Jwou e nBDY hordere/1_;

kérdrss1Hm uem {f'rdoJhai cíZJást: az e-(lész 'tnqsárr
mer!lwUuatá~n néllciJ..l Frmelőre csf: ?HJ?/ ki?nin~

a móc/Ja, ahogyan érveltek. Arra a
anyagszeruségre, ahogyan rátapintottak 0,
hornolyabb felo.datok megoldására. Mirulen
manciott szavukat át fidötte a gyógyszm észi
vafás Sc•eretetf! .
Igen, az ifjuság !megjelent és
zott
És itt rneg · kell. om/.élwzniink az ehnult
c.sztendők · 11 .. rr 1intézöbizottságáról, nwly rn,ftál)b
nwaakasztotta, rnint előroe vitté a közö,;séoi
rnunkát Valósággal szembefordult á M•oc·íális
feilődéssel. Hogy a tagsáfl érdekéről we is
széljünk Ennek az 'intézőbizottságna.k a
nem egyszer hangs1üyoitnk, hogy m.ost
m•egy o;alahogy a dolog, de mi lesz, lw. ők
ImFanak ,
.!
Nyttgtnssnk meg őlcet és ltZ egész ao·aódfi
szukm<Ít hogy meglesz az 11tánpótlás lAz
berni hallgatók sorából az utóbbi \időben
tőbb olyan ember kerül hoz.zánk átrnenetr:,
'állandó tárgyalá.sokra, ak1k néhány >fv rnt·J.L",o.>
Pesten ''agy vidéloon, lminden ·vezető sz<1rene1n
vúl!alhatnalc, Nent igaz, 1wgy aggódnurdc
,,zakosdálynnk élete elsmvadása miatt: Az
Jt!SÓ.ff mögöttünk áll, sőt együtt It ár gyalunk
liilc, ho 0 y rnindent tnegtanu.l,ianak és cli~nrwl:ia_}
nak . .4 zt is, ho,gy náként •kell a közösséger t

aozni

:fu elérni, lwou ,c:.znldrcou.nkban khozzulc oz
egész nuír m.ódo.s-itott f:e1 ve w-Det- és :''r!lf ari al-

Fontos
az eqyiittmüködé,-;1 szrínd,ék: a

kal-mat mindenlcinelc Jwqu Pru.rü;ri hnzzászólásai?;a.l erő.sitse · ·ennek minél .sz1z.+rda.bb ul,uniát és épíiletét
(Ezt .,zaklapunk >más helyén
meg i 8 találják kaJ!á.r'.saink. J

(:J

J\"ülön7cges :Prdelcessr!qet

adott

n_-:·

ülé>meTr.

B r e u e r

Gy ör 011. G y a r m a t i l"á .szló
F i z s o l 'Y i End-re :,ermebemi Ywnaaiók

és
meoielenése. Í-! a 1 a n g i. Sándor J,artrí."R in-

rldtrányá?·a a rvr:zető8éa cllwtá1·ozi:a, lJw_au álk~n
dó szavazrd nélküli tn.aolclaént tn.t;g11.iviák m.npuk közé a M1 arn fiatal lwrt<irsnt 1Ezze1 ic IJnn:-it.nni ki·vánjuk: ho,q·y mJndrn szoknw1. é~ tu .
dománpos· tf;éte1?, nW(! 'akar1ák tcrendeni u Zen-

szer·vese1J7J

cguüthn ilködé,-;t

ll Ort?./ rrz iffu.sáq
mi.nden tén)llcedését títbe.széli•e a 'r•ezetőséaoel, de
a sz-aksz.e?"VC.zet -·i'~ mindCn szándék~íbon,
moeqrnozdrtlásában tekintettel legyen a lcövetlw-

::ö .rJJIÓ[Jyszerész-nernzedékre
Közben széleskö1·ü. 1ninden. 1 b:zletében
emelkedett Vlt<t alakt<lt k:J:
küszöbönálló oldatnsi reform kérdéséről. A vezetőség állá.spontirt
te'J mészetesen nmn lehetett rnu1.s: a le(11negfél.elöbb es a legnagyobb képesítéssel minél iobb
(f!'!vmszeJ·é,'lzrket nm)clni. -aki.'k azután rnmnc.sak
a táJ (L nwUett laboTató1'h11iwkban llane·m a
?u'p nevelésében is meqá[lják a hel'<tii.ket
M·eo kell r:allammlc nzonba.n, hoo11 a leonagyobb meglepetés az ~jiusúq ifegyelmezett
okos fellépése volt ebben a kérd.ésben Még csalt
nem is '6 1lásfoglalásw ,gondol1mk, lwnem rt1la

a

ll szovjet -sajtó napja
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és

O l t

réui kataszter !kiértékelése nem ha.szJuil.hatói
de az össz·sgyújtött "datlwhnazból a "ezet,ős<ÍfÍ

bármilcor összecillithatj'a u:: ·igazságos
ter t és a .szúkséges 1 a:ng.sorolú.st
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ll népjóléli miniszter 198.1!10!1948. N. M. sz.
körrendele/e
a 203 20?/1946 N, M számu és a 203.700/1946. N. M·
r>zamu liÓl'f<'J~dí':'lete~ módositásál'ól szól1l 204 540/1946:
N l\1 ijzanm lwnendelet lmódositása t.á, g,, ában,

.sa,Jtoszahadsá~nak
_,

I·olhat.Jal\_ a tmjt6t, s;zabadon f~>Ihasználhat]'a'k
-·
.
vag-JOlllL
kat az ugynevf'Z?tt köZH"'<>-ménJ gyáit.áSál'a ,
- h
··t·· . . _
csmega_
misi
asala
.
A
,,tiszta
demokrácia"
'"e'del
e
...
,
.
•
"' · .m 1.01 a \al o"
sacrban
·
'<~•
tISllle'u
a gazdagofma-k a t..omeg f'e ] VI' jagmntas
'
. ,
oCf':zköZ-ei
felet;ti
IJegszenrÍye.srbb
~.·
I.
.
,
d
_,.;
.
- .
, mu o ten szete vedeimezomek 1nzon~ ulnah:, a ni' p féhm·ezetöim~li bizonyuL
nali;
eltn·elik a nep
· figyeimét ';ne.mfsnek Jáfszó,
. ' akik
•
t~Z<'Jl es keresziil-kasul hamis frázi~okk.al a sajtónak a
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vallalatokat 1,:ásái.oljon és _ujságokat vesztegessen meg,
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delc.cll'<'ggcl mindcn közös ka li' )J T obléma
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napjár ól:
.
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Tagsági dijak és egyéb
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10.- forint
20.~ forint
30-- forint
40 . ~ forint
2 . ~ forbJt

Ha,·i 500 forint összjöv-edelemig
Havi 1000 forint összjövedelemig
Havi 1.500 forint összjöve.delemig
Havi 1500 forinton felül
Végleges tagsági könyV ára
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' 1n.a
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. . Igy Makai ·

TILIA laboratórium

Budapest, vm., Bezerédl-utca 3.
Telefon : 137 -696,

.

•
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a) Május 21-én, pénteken d. u. 6 órakor G:r6a:rszeresznap az Egyetemi
Gyógyszerészeli Intézetbee (IX, Hőgyes Endre·u. 7.)
Napirend:

l.. Dr. 'Nikolics Károly: A gyógyszerész kémiai tudii;sának gymkor~ati fu1használása.
2. Dr . Némedy /mTe.: Ths~ápoiósze1 ek lElmaradt)
3. Dr. Kedlvessy György: K=őcsail!a panyagokró] (ElmaraJdit)
4 . Dr . Végh A.nt<Ll.: A titrállásn\1..
(Elmaradt)

b) Májws 28-án, pé!lteken d. u. 6 órakor a Magyar Gyógyszerésztu..
dom$.1\YI Tarsa•ág előadóüleoe a Gyógyszerismereli Intézetben
(Vlll., Ullöi-uf. 26. lll. em).

Schwirnnzer Erulre IV . éves gyógy SZierészhallgató:
a pharmakochemia

ah-o·gy ad Krrisztus ta:nitotta

Hhrk"-hÖJ.)

Buza, melynek nem é!rt
a rozsdagomba
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n~elvek ,kesouul i-B)• vu:
.'
~aJ oa . a ' ~"' . . .
t k
beteg•égekk(\1 '
mán eUenállóknak hlwnvu a, .e l ain firybrH
zemben. E kisérl-etEik eredmenve. o y
. . 1:
s
•eÍ a két eredeti növénynel nagyobb e ..·
lett; 1ll~ ty tatott a ·rozsdagom!l:iá;val szembell.
Iena as mu · ' · · (
.· . , .
, d á.",
A Pa'va) Pantele]"monoVlCS LukJanyenk .... , .
~
, . buza
. faJta
· 'k !k""0ül
kulonc,
tal hitenvésztett
téil1
·o
k •.
. , .
el.
nevewtt novou ran 1figyelmet •erdem az ugy
'.'. dagombn.
kl'l 83". Erre a buzára nem Q1at a razs
;rrem dől el és nem vereg a szeme , ..
. álló.
A . novoul<raimka 83" gyor. sanero, f~~y ~ t
·
, S<J"'"-=
""'-'""' JO
· bb tmjll1o' mm ·
birja a 'szá,razságot
es
más faj~áik
.
. . , -~ ·
'n'
Krasznodarszik kerületél:Jen rml11onw
, · b uzava.
' · l •ftöbb
hek~ár földet vetnek ibe tell
T "'rnr!ll'''
a felét most má:r Lukj:anyenko buza a]. aJ!''
(M. ·Sz M. T . )

A gyógyszerismeret uj utja:

------------------------------------------------HIR EK

Mak<l.Lféle"

srz.erészek köziöitt olyanok, . akik eppen .a "
e :élnek mi,art:t. nem tudnak elhk>lyezkcdm
' gy Os•alodm.
, • f og a .gyogy
• sze-Ms:z: Ur ' mert ez!tik nz . em_
cnr e.t:rtelmez.ik ezt a. 'Pf~Jr•a<ll'CRül,atot,
b)e,1 ·ck valóban UMJ
(A ki&'!m:nhalla.si,

Jegyezzük elő !

munikája egyre jobban magám. hi.vja az egész
·szakma :t:igyelmét.. N em csak azzml, hogy töh'>
bEJt és jobban tanulnak, jobb gyógyszerészekké,
igy szélesebb tudásu emberekké neve[]ődnek
Nem irs csmk azért, meit önl<ént vállalt roham~
munkáikkal eleven k:a:pcsolatot teremtenek a fi·
zik>'li és szellemi dolgozók között De észre kell
vennünk végi'e, hogy minéJ jobban belefekszenek tannlmányaikba, wn;nál kevesebb 1gényt
tartanak an a, hogy fogla;lkozzanak "1/'el'i.ik. N em
kérnek sElmmit a 1szakmwi közösségtől. Nem hi_
vatkoznak gondjaikra., gyakran elswmoritó
gazdas·ági hiámya,iJmJJ. Az ifjuság t1anul és tel~·
jesedő tudásá\Cal - a jövőt épiti .
De mert
ők hallgatnak, ll€1künk kell rávi[ágitanunk egye_
temi hal)gatóink önérZJetesen elit,tkolt kivánság.aira. Arról vam szó, hogy néhány hét mu!WJ<
befeieződiik az idei tanév és nyári vakációiru
s"mteszélednek aJz egyetem növendékei. Orsz'á.gszerte nyiljana/c meg eliíttük a gyógwsi'Jei'<tárak és gyógyszer vegyészeti gyá,raik, hogy
r•eali'Zálhassák, amit eddig a·z egyetemen tanultak. Aki befagadja, tanilbj~a és segiti őket, az a
szalkma jövőjének az épit&sében :vállal hálás és
komo~y szerepet
De másról is szólnunk kell Ugyancsaki
most, hogy a .tanulmányi /év vége :IJelé közeledünk Az. iliusági jutalomdíJak és szacitilis se~
gélyek kiosztásár ól. Ami tfedeZJetük volt, az bizcny évl;özllen <J]fogyoil:lt - könyvekre, gyorsse
gélyekre. De megengedhetjük~e mi, hogy az if
jnság ugy fejezze be az iivet, hogy ne jumlma,zhassák: meg egymás között a leglkü1önbeket
és a legs2legényebbeket? NE:rn. Tennünk kell értük valamit És természetes, hogy csak a tulaJ~
donasi énl.ekeltségek felé fordulhatunk. Csak
tőlük és a Gyáititól várhatunk és várhat az if.iuság megértő támogatást.
Nem a;lamizsn.át kén: ünk rlésziÜkre, az öntuda~

tos ifjuság igy e] sem fogadná. Azt kell éreznünk, hogy ez elsősorban önmagunkkal szemben kötelességünk Mert minél tai:Jbe,t törődünk
az ifjus·á(< szociáJis, tudományos, gyal{(;nlati és
gazdaság! szükségleteivel, _ ez az egész szakma is ai1nál több-et vár hat a jövőtől,
Szerelnők és reméljüik, hogy eri'e a felhivá;;.r a annyir a magasra szökik a:z illetékesek
adakozó készsége. hogy a begyülő össz.egből
még a szegedi egyetemi hallgatók juta'omdi~
j:aihoz' é:s \Szociális segélyeihez. is hozz.ájárulhat!Jnk ·

A VEZETőSÉG FELHIV.ASA Felhivom a
Magyar Magánalkalmazottak Szabad S2laksze,r ~
vez.ePe Gyógyszertár i Doi.gO'zók Sz,akosztálya
összes tag\iait, hogy ig;azoJó iratankat, - vagy
az.<Jik hivataVos má.wlatailt. sürgősen, legkésőb_
ben 15 mp alatt a szakS2lerveZJet ügyviteli irodáj án1ak mutassák be.
Ennek hiányában a szakaszt<íUynak nem
le3z :módjában az, ~t elmuJru;rztókat semmifé!e·
t.ekintetbÍm támogatni. '
Har·tm<Lnn Twada1, titkáL
MAGYAR DOLGOZóK PÁRTJA A Magya' KonÍmunista Párt és a Szociáldemok•rata Párt gyógyszertári

dolgozói május 19.-én d. u,. 6 órakor a Dohány_u ca 76
sz" alatti párthelyiségben közös JJártnapo.t tartanak, Elő .
adó: H a r a n g i S á n d o r elvtárs, az Nl .M
Sz, Sz
Gyóg.}szer'fári DolgOzók Sza-lwszt.ályának C'l·
nöke és dr S z o I n o Ir i ADdrás elvtárs

SZAKMUNKÁS~TANFOLYAM. Ne gondolja senki,
hogy megint elódázódott a tanfolyam megi~dulása.
Mindössze anól van szó, hogy ha rnost, nyár elején,
kezdenők meg a kiképzést, ketté kellene szakitani és
ősszel foiJ-·tatlni. Ez .pedig oban törést jelentene az
egységes tanításban és tanulásbl,m, ami nem szolgálná
az ~lőre elhatá:r·ozott célt. 'Igy alakult ki a szükségsze_
:rüség, hog,y a szakmunl{ás_ tanfolyamot ősszel inditjuk
meg. Hogy azOnban ad(lig is történjék va-I~nd, már
most állitsuk össz-e azoknak a szaktársainknak a Gistáját, akik az őszi tanfolJ amon kötelezőleg t· észt \'esznek.
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kedjenek

CENTENÁRIUMI PLAl;CÁT. Mo;st hau:L.
ják szét á gyóg)li·szt,l:itá:rakba. Célja, hogy eLze.J.
az u 1\Ö1CSi .tlgydn1eztetés:Sel .;J..nyagl lelle:tő-~-éget
is tm emhene.k a "GyD,gySzeresL-hÉiC" n11n.éü
nagy\'Onfuubb nTegrendezé:~·ére. Ninc.::; adnii.rüsvtrációS költség . :Minden fíllé1 a Cent~nau-
umi BizoUS'á1g !k.evéhez kerül
Pártmunkás rgazohúnyt kaptak: .Erdős Pál, H:nL
mann 'li"\·adw, 2\-ien)hért Vilmo:s, Sa<~hel' Pál, S:zili Jo_
ul'i és Szrulo~its Dt-·zsó th t áll S;lk

MÁJUS 3.-I TAGGYüLÉSi.JNK Molnár Ferenc, a I\1.. ~t. Sz., Sz. h . ±üibitaraLána,K nagy vo-lia:1u beszédúc, tec:iuu"Juu ckok nn<Ht, .c: ::;aK hlpunk lE:gköze'le.bbi szám:áhwn KÖ:Ziolhet.Jük.
lgazolási iigJek 1948,, ái)I'Úis 2:~ Hadzsi Endt'(.:
ú énC' iPhlö.s ,ezftői álláslÓl. e.ltilt,a A s;.:nJ;;sZ(lvez,_Ji
lüküldött ;1 , unat:kmo pm: g:t.:Jtus té\t',.;
é1 tEiir:wezbe
UJ i att :'.U lyosbi!l:{~. él'1 fHll ]J]_,l z1 t t u t!Jif pL' i 1os·ii.ghoz
AIHilis 26 Nagy Pál: tanuldh:.~1Jgat.:i".; n1iatt :1 bJ_
gy·alá:-::: t-lh:.l.a.".;zt va
ÁIJJ'i,lis 30 \.l'ail) (;)-{íző: -elhal.a.szl\ n
Május 7 Bodnár .Jwú: IH-:ul jé h nt meg
Gáll Jenil: Né-P.i ndnü~zt ig·az,ulú biz<ott.s•úga últ~tl
Liga~wlva Küztisz1> igazolá~ :.:tl::tpJúH, IJ!:!ln r:il:g,\:_tl\a
DL Ligeti Gézá: Fuidé·s a 3~3'J0j9-Fl H. E l'<:·nd
GO

nnpi.g r:üggtilh, n iil•'t\ a

GYóGYSZERÉSZI 'l'OVÁBBKl~PZf;S.

Szerkesztőségünk

ALKALMAZÁ8 - FEi.IÉfELEKKEL A pénz!á
rosnő 13 hónapja müködi'li egy patikában, Közb~n férj=

Az O. 1~ B, 1738/1948 hatáulZata szeiint 1948.
február 23_ól \isszamenóleg 3, Il terülefcsopOl tba ÚUtozik Sátoraljaujht•Ir megyei \álos . - Feihhjuk !37.ak_
mánk ádekliépviseleteit, hogy ezt elő jeg) ezni s:áves_.

alapján,
ifi Perg<'c< !gnúc: A 2GQQ_,., Hndeld alapján

'flgJide~Jt l

A

Centenáriumi Bizottság kiadásában d1. Hahna~
~1á·nus ,,A dongóvirág é.s t·ál.$ai'· cimü tudom~.11Y01S -gyüjtése után (az 01-szágos Gyógysz.e_

Egyesülel támogatásával) smtendb·en a
következó JllÜVek \kel ülnek lcüvdá;;1 a:
D1, M oz'-JO·n1ri Sándm : VJ~t.,all11ino;-: a gy ó g)szeT'ÚáJ_ban.,
. Dl C.'>I}Jkc Z--o1hin: ltt:·r:e.lJtuJo.\1
p1cLléimák. Dl Nénwd.y IJme: TablettáL
előállitása, különös tekintetitel a hi\:a.talo's 2s
u g:yaktaUb.-tll előiClduló tnble:l·b:ík készitéséH~
Dl, J{cd-ves8y György: Ujn.bb gyógysze1 ~ik
,~:; viJz-sg·álatok.
téSZ

HÁZHELYIGÉNYLÉS Felhh,iul{ tagjaink fig)-t'L
rnét, ho~ Budal)t·st te-l'ületén még !lléhány húzhelyet
ig·ényelhetnek a.z ana ét·demes lmrtáLsak
Ez ü g) ben
8 napon belül az Ü g) dtrli irodát ~{ere_qsék fel re.ggt>l 8
é;; 9 óta között,
KöZöS PARIK-'tP mújus 19-én, d u, 6 órahor a
Dohán)-Utc.a 76., sz. alatti Szoc.iáld~mokrata Párt helyi_
ség"ékn
H a: I a n g i SánJor és íh
S z o l n: Ok i .indrás éh-táisa'l.í beszélrteh:,

hezment és gyermdH'. szü(-Ei:ctt l\likor ujra munkáb;1
akart állni, a. tula.idonos Kijeltntette, ihogy szabadsá_golja szeptemberig-, sőt eru~ az időre fizet is neki 100
forintot egy hónapra. De c-sak 1ugy veszi vissza szell~
it.m,berben, ha l:momi a kodektü-_szerzödés szerinti hü..
lönbözetröl ol{tóbPt tő t €g észen mostanáig, A pénztá:ros_
nő sui.}oS hel~zetbe kermt. Há lemond, lesz állása. sz•,p_
tember ben. Ha nt:m 1m ond' Je kézhez kap a felmondá·s_
sal, ftzctéses szabadsággat és kiilönbözetekkel egyiitt
li:b, 1500 forintot. Ezí: a megU<ldást 1\;álasztotta. Tisztá~
wrert, mert ő maga is belátta, hogy főnöke milyen
tsunya játékba akarja !Jp;le\'inni - a lk:ollekth szerző_
rli·s megszegése áián (TöJt.ént: ,1948-ban, Budán, a
PálffJ _g J óg)'SZel'táJ ban )
(sz. )
40 é\ es találkozó -eJhalasztása. 40 é\ E.S tal.álkozón_
knt nE:im juniu~, hwnec11 ~zeptember hóban rendezzük
meg (1 CPnten~iliumi jJapok kr·:.retélF•ll
Kellő
ldú1J.:,1·
miudün.i köziilui Ji"o.gwnk "A Gyógysz("r.ész"-!Jt:Jt 1é~ kü
Jön -éti(::;lé::,t is küldünk Addig is winden hó dső
kuldién d n. fél 6 Ól akol össz-E: j ö\ ünk -:t KözJ"J011·i.i ká.~
,·éháí'Jban (Eg·y;c:l11ULU sa1olc:) ll-:p;l-~:iineLetJb junius l én.
Já1dtk Géza dr 1\'Iolmi.J Alú(:d, iSpergelJ Béla.
.--\.1-L\Nl LAHO.ODALOM
.F u nk Józs·ef lialtár_
wnlt május l 7-én ünmpli öhtnéves házassági tévfor_
dulójút Ez ~t fébzázad aZonhun tuln() egy c.saládi i.innqJ_siig szüll lwretén, nw-rt. ugyamklwr ('gy ,1\:i\áló, ér~it'~nH s kartál sun l,; több t'-'1-tizfd, s h h atássze\·etettől ú L
1üt~itt miiködéstÍH.'. is ft:l kt-'11 fi~}dniink, :Ezt petiig
1,n 11 al sziVf.S(.bben fltssúik, mt-It csak ig) a\ athatjuk ez~
az 011 a.nJ la.Jwdahna t --- s.L.!'-·I;;ma ünnepé\~
3% A. MUNK.AN1tLKüL!EKNEK
A Budapesti
Gyúgp;zeri>s:r. lestiilet ehcmdeitt 1 hogy m\Újus :Lán anékcsfóvál os t.·tiiletéu mül;.öcW minden gyógJszMtár
; ;H' g thnának 3 t)() -at felajánlja szakszel:vtzetiink mun- :
j,anéll;;üli~in!:'li. Ezt az elhatározást az 01·s..:ágos Gyógy,~:t.eJl•sz Eg'yesiHtt is m.ag<Íé\á tetí:e /u igJ i:lsszt'gyült
üs~z-- }{Cf
szakoszl:ilyunk Hzetősé!?;e nem egyenl() részek!· e osztja, hanem a :-;zükség nl.t'iJtt'Jn~ ~Szerint osztja
lü a ~ús1.ornlók 'i{Ö:úHt. Reméljük, hogy f'Z az closzhí.s
a vünl{ösdi iinnept: kig mÍlJ megi:öJli-énhctik
TAGD1JHkl'RALÉI\.. :L\lidőn Szakosztályunk tiszt_
ségét úhett:t~m, megdöbbenéssel tapasztaltam a Kart<ir_
sak tgyrészének han)agság·át a tagdíjfizetést illetó1eg.
Különösen ;sajnálat-os ~ény ez azoimái a dolgozó l{artársakuál, Idl{nél ('.8ali. w:mt-örődömségiik ere-dm(énye
tagdijhátntlékuk
Hh;atkozom itt az alapszabál)'oknak
ana a pontjára, amely '3 \haü hátniiléknál tagsági jog·ait szünt>teltei a tag-oknak, 6 havi hátralék esetében
a központi \-ezetősé·g· .a ~1átntlélws tagokat ldzárhat.ja.
f'eliH~run ugy a budapesti, mint a ddéken mükö~Ő
kattársakat hátralékaik rendezésének azOimali \rnegí;:eJ:tléséte1 h~ert ennek elmulaSztása 1wmcsak a közÖSség l;:áiát, hanem saját hátlányukat !s jdenti adandá
alk1lommal. A tagdijbefizetéseket a. legszigorubba.n
fogom ellenőriztetui (Tag-dijtáblázat· -a, 284. oldalon,)
TITKAR.
LJ

és Kiadóhivatalunk uj cime i

Budapest, !V., Veres Pálné·utca 33. I. em. l.
Szerkesztőségi idő

: d. u, 3 6 óráig.

A májUJs eL......eje jól sikEirÜlt, az
szaksZJerrvez:et, csaknem t.eli.es létszámmal kh o.
tulajdonosi kar is c.s-atlrukozott hoz;zámlk Mti. sa ..
vonuLtumik: !fe-l a magána1kalma7.oUak.
Gyógyszer'észí .1\fuzeum,. 1948 évr áp1ilis hó 30_árn
Aquincumi Muzeumot teki-nJtettem m!E'Jg abból n céL
hogy az ott ,megőrz:ött .g~ ógyszre:l'é"Sú v-onatikozisu
a gyÓ'g.)- sz.e11éiszi c.entenáo1is ~ú:állfrás célj1aL
a Centenáa is Bizottság kjÖksön ka.phass;a

Az

Intéz.~t

;igazgatója, Szilág,yi .János kész:séig,!tel
fel az alább felsm·olt t~égls:é(gek ki.ilcsö·n.Jádását
_engedélJ t ~Udott at r·a ls, hogy a ikölc&önadott tá1 gy.a,az Egyetemi
Gyó:gyt<;Zf'..TéSzet Ini"Dé·zetb.eal fe1állL.
gyógyszPrés?. BlUzeum vészéte lefényiképezhessük.,
1~é1 dé·se.s t.á,11g~ ak a kö' otk,e:zőik.:
4 dih fénJJkantál hto:nzlból,
2 ch b

c~:ontkanál

l drb g,5ógy:;;z.eres ládika hJo.nzból,t kb. 18x9 c.1n,.
nagys-águ, 3: l~'lWs·szel, miuden 1e:ke-sz tdt~
jén bionr.:ból készült fogókka-1'
l d-r'b, gyógyszerm· ládi:kn kb 12x8 t'.~n n.a.gys!Wgban, 5 l'f~kessz~l, minden J'Hkesz te1:ej:én
bronzból ké:szült fog;ókkial

1 b1 onzból készül! kézimé.Jleg1 kib 10 cm hosszu_
ságu,
3 dl b balzsanrtru ó li.w~gfH!~.ny dugó-k nrélkiÜ,
ll (h b orvosi müs:-:e1

(l~é'.selk, fo,gók, csipesz:ek 1 ka_

nalak, iülvájók, \Szonda)
A il'ntí tátgyak ldési hel~e Aquinc.~, az igaz,g.atJó
·szennt u Krisz'tus után! I ·-IV :,sz:áztl.dból
Budapest, ~948. május hó 4 ... én
Dt·,, NéruNy lmte

Igen tisztelt Kartárs Ur!
Relhivjuk ";zives figyeimét az OMA·
kész,itményünkre, me1yet napimpoKba_n állan~óa~r- lürdetünk, igy a közön"
keres1. SaJat JOl ;fle]fogott érdekében ne
-~• .,,.~<t kifogyn i ezt a t égi bevezetett kézi
.. eJ~tdá·:si cikket.
·
Beszerezhető: az összes nagy kereskedők.
vagy a HUNNIA..gwógyszeitál'ban,
.'-'ulaa_peE:t. VII, Erzs&bet-körut 56 .
Kartársi üdvözlettel:
Kalán Gynla és dr. Ba!Ió Lajos
gyógyszerészek

Telefon : 386-126.

A kiadóhivatal felhivása
A budapesti hátmlékos eMfizert-őket sczol.
gálati helyükön pénzbeszedőnk ntján fagjnlc
relkeresni . Kérjük, hogy .május \l-tili negJI<ldévi
előfizetésülket adják le., a hárt1lalékot azután
megfelelő ré-3zletekben · lesz módjukban kifi·

zetni.
Vidéki e)őfiz·etök a meUékelt csekklaporr
küldjék be előfizetési dijukat, mer t többsczö,yt
eredménytel·en felszóli;tás után, kénytel'8n.ek Je.
szünk a liap küldését junius l-én beszüntetni

A tudománynak a népet kell
szalgálnia
Sz . Raftanov1 a Szo\jetuniú felsőoktatásügyi mi.
nisztere u napoldJan hosszabb cikket tett közzé a
P1 avda hasáhján 1 amP>lyben t.öbbe•k között a l\iivetkező.
ket irja:
"Most, amikor a szovjet nép minden rérejét ~-u.eg
feszití a sztálini iiitéles te1·v négy év alatt történő \-'3-

lóu,áitása étdeh.ében, a tudomán) szer:ep_e méihetetlenül megnövekszik. Minél tovább halad előre országunk
a kommuniZ'm1us utján1 rumál nagyobb jeleut-őségt;e tesz_
nelí szert a tudonJ<Í»J'O~ lmtatások. A szovjet tudósok a
Irgtevéken)'ebben veszik ki részüket, a :kommunista tá 1 _
1sadalom uj techniká,jának megteremtéséből, a földek
.ter:mése:-edrnénJ-einelí növeléséböl, az állatten;)észtés. fejleszt.é-sétből, a
nép egészségének védelmét ~zolgá1ó
programmok meg\'alósitásából, a szocialista Imitura
fejles:r.téséhől,
\alamint a néptömegek knnm,unista
szellemü neveléséből.
Most a szo\jet tudomány és ~.nnak miivflő. tlőtt
fölötte komol) feladat· .áll: segiteniök kell a szo\·jet népet a nagy sztálini ten-ek sikeres megvalós.itásában,
~melyek n-c:mcsalt a legközelebbi idilte szólóan ·haláwz.
zálí meg országunk fejlődésének utját, hanem hosszu
időre szólóan.
Az uj, é~enjáró termelési technika mindenhán} u
fe"ilesztés.e, ~tj, tel'melél{enyehb munkagépeli agregáto_
r-ok és gépek, valamint uj, tökéletesebb m~mkamódsze.
l'·ek f'e:lta1álása s ezekueli: a népgazdaságba való bevezetése '- ezek azok :a Jegfontosabb rendszabályok ameI.rek a sztálin által a szmjet nétJ elé állitott nagy feL
adatok meg\'alósiiását szolgá]ják
Min~ez~en feladatok megoldása megkö\-eteli, hog,;
a tudomany még szarosabban simuljon hozzá az élethez, a különféle tudomán,) os intézetek még mar-adékta]an~bbul kapcSolódja-nak 1egybe P.z ipanal, a mezőgaz_
dasagga1 s a népgazdaság más ágaival

'2!! 8

(Ebben a rovatib-an kiö"Zöltel(é'l t a )'3zerl;:·e.-3Ztöség· fel~ Jös_
séget nem vállal,)

Óvás!
Alulírott Szed•erkényi Ferenc orvesi müszerés kötsz_er, kórház berendezési vál~•alw~•. Buda
pest XIV, Novibazár-tér 3, f, é"':_ ma]Uo ha
váb~n kibecsátott clyan értelmu kollevelemet,
J;nelyn"-k második bekezdésében

'"' :mentődcbo·

egyidejüleg felhívom -

~októl függe~lenül _ T Cim r;b, fl;gyel;

mét arra, hogy a köts,ze-r 1vasa1_Jas.~a~
( mindenféle vatiba, mullpolya, ot:nl, k?t.
~zer) a hivat.alüs ár ak Jeszaml>J,zasa
meHett l5 .sz:izalék árureba:ttot adok',
ké 1 en1 t.. vevőimet tekintsék. üíJ~:,tyt~llanna~~'
1nre1t ez ,;l. Z· árengedn1ény nyuJtása re~zen1.1 ol
tévedésen al1apuit E:zt az á.reng:d:ne.ayt 1'é
szem r ől érvényesiteni nen1 fogo(m.

Tiszrt•etettel

Szederkényi Ferenc s. k

JELEN I KEZZENEK ~zerkesÍ;t'()seg~nkh~rl'-a
a.Jább neg:p'enéves \lllunkaidőt kimutatni tu'dósze~-tári dolgozók
l\-legi~tuk már, .hogy sz'tkezs;t<
günl{ -ezeket n kartál sakat e.g~_egy Ig~n komoly·
"""ntet keretében óhajtja me.gunnepelm,
]O
,
]'d
Dr N. J Szeged: ÉH1ek~.s b2~Sz.amo o
, et
' k ezt._,.
-+t' Igy legnaoyobb
sajnálaJunikra
u1an
· o
mondanunk annfrk felhasználás-ától. Mé:g jó,
idejéb
sz<_oge(].
1 .l'11,-11 "á"
~
o
..
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jPlenü:.ez:ett

Apróhirdetések
.\z jo-azságtig~minisztni szám\evőségnél ·
l.:eiiilíi áÍiami J;.'endszerü, XI. (ize-tési oS>,tálvba
számtiszti állás }{özül egy gyógyszerészi oklevélhez.:

t.ött férfi állás is \'an.

,
·-,
·
Ameimyiben az állástalan g~rog)'szeréSzek
valaid pál~ ázna a Jen t gel7..et.t ~llásra., -~elv~teli
·'t
ellékleteiHl (születési anyakonyn
nye
m
..
. , _. ,
.
gyóg;\ szerészi 'o kl e\ él, etl;:olcs ~nzon;\ I 1\any,
házassági anyakönyvi kivonat, esetleg .."'''.", nwJk•,l<
h tési an~ al{öny' i kivonatai) eg,rütt. sm gosen.
li:~sőbb 8 napon belül hivatali cimr>: (Bpest, V . ,
u 16 I 89.) megküldeni SÚ\'eske,d]enek
Fizetés és a további tMHépésre vona1cko:'óru
15.600/194-7 . ~wrm . lendelet (megjele~t .a M~gyar
löiJy 1917,december 31-i ~zámában) mtezliedlk..
.
g'. o' g'. su~rtár Budmp't\St cem.itJ umába:n,
l'-._ea, 1,logu
Bówhibet: dl, Harsányi, S,zond~ _n 9 d. u, 4-6
Szahadsághegyen, (l k,öz:pontbwn, kettős~ohás,
szo~á~ k-erti lakás, a nyán·i szPz.óm:a kiadó Xlll.,
1

5/tb. Jancsó
'Ialálkozó, :F't>Jk·érjük km tá1sainik:at, kiik a
Tutiomány{·g~df'.mt n 1928-bnn "égez,t->ik, a .. 20
,
lálJ.::o1.ó mr:grendez·es-e
ce'l·':t.'l
Ja:uo eJ,·m··íket
u - velunk·
·,
'l
,
t·va':t
Pa,ál
r~tván
Taikács
Istvan,,
Q\
a
C
l_IS·
,
.
~
J
N
Dóm-Í él' ;~!~gy-et. G)ógy'S':nm·tál

i~ter f · Dtó~ai
gyógyárunagykereskedés
Ismét a békebeli felh.!iszültségével áll
b., D•wói rendelkezésére

"'"!'!•'f'"~'

U•·;At;~il:Jt,..~ii._fl

Távirati cím: Pl!ormae:b .. mia

i!llilfl!n

B"dapeU

·Simonyi Pál
gyógyó,..magyl<&rs•kec!6
Budo:p3s~, VI,, Jólcal.tér

"!?~"

3

Woldheim toblelta és tea magyarországi
laralcato
Az össze>s bel· és ldilf&ldi

1

~YóiJu~r~leti üveu~rlk.
minden f"rmé:bcm ós szinben kaphotók

gyógyszer~ü!önlegesség&loel,

drogo!, chamikóliát rakleírról
sz állit.
Gyors és pontos expediáló
belyben ás Yidélcre.
Telefon: 1%3-2119

gy ó t~ynerészati üvag nagykereskedő

Budapest, V, Szent lstvóm-körut 23.
(Koháry uccai oldal)

T&l..: 121-155 ..

JU:-<-U.

Állatgyógyászatban

Neosah::usan 0.45 .gr __ os 1949 jun ·gi,O,_ig

A Tcda
budap~s t ·I.

Gyógyszeu~szBk

. .•c'g
]9.48..,.,
1WJ"
._
" 1 ,·í·rns 28-áJ,t

nélkllözhetetlen az

hi.tÓ, mál ht:':Zfl1.É-Si áu f<'le :áTiámJ t''l,adja, "agy

Szövf'Hu•;,:ete k f

szitmé-nn~ t l csPrél a Sál váLi SzPnt Ant:ll o·vii.g;yt>jn·.

délelőtt l l

Arecolinum
a

órakor taltja

3 amp .

hydrobromicum
Megjelenik havonta kétszer·.
és kiadóhivatali
IV, Veres Pálné-ultca 33'. l l.
Telefon: 386-126
Hivatalos órák:
9-S_ig,
Felelős szerkle.sztő és ikiadó:
HARANGI SANDOR
Tereó'on: 344-3il.

Szerkesztőség
l

a Budapl:'sti Gy ó g~ szerész ~restület, VIII-, Agg. ,
teleld_u, 8. szám alatti földszinti helriség€ben az
1948 áp~ilis 30-án megtar~ott
gyülé-s

tárgysorozata m~llett,

rendes évi li:Öz-

mel_~H~ a Szövet_

SzeJ.' keszti:

kf'zft t.ag·jait tiszteleJíf'l meghivja

AZ IGAZGAfóSAG

a 11.
.

~l

SZÉKELY .JENő
Telefon: 1-62-8'56,
Laptulajdp-nos:
z.akszeryezete
Gyógyszertári
S
Sz
Szak-osztálya

H effmann ,T 6z;scf nJ. omdája, VTI

1

2 ken. O.tl2 g

Coffein um
natr. sal.. ad us. v&t,

1 amp ..

a

12 kcm 5 g

Deseptyl
comb.

pu(y.,

és inj. ad us. vet.

CHINOIN

Gastln
Lovak ronfllrgei és ors6férgG>i ellen
1 doboz 6 tok

Papaverin
Chinain inj. ad us. vet . 0.25 g
(Perparin h&lyett)

Pekk·A
injectio, magas A- és D2. vitami_ntartalomma!
angolkór (rochitis) &ilen és annak megelőzésére

UJ PEST

