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Egyesülési taggyülésünk
Dr. Demény Éva felszólalása . K"<hes ehtátsak! Az ujonnan m'\galakuló, szek vezelőségét is . Itt végigtekintett eddigi mun .
mÍntegy 30.000 tagot számláló egységes egészség·
káján és pr ogr amm ot adott a köZösen meglnditafi'..
iigyi szakszervezet ÖIÖnunel üdvödi smai köz1ött dó munkára. Egyesítő gyüléseink országszerte
n gyógyszerész-alkalmazottakat, akik komoly, folynak Vidéki helyi csopmtjainkban kb . 70
fontos és jelentőségteljes tényezői a magym köz.. gyülés zajlott le a mai napig,, az ország minden
cgészségiigynek. Az ipad szetvezkedésre \'aló át-( \·idékén . 1Ezeken a taggyüléseken mindenüttrésztiérést ázért határozta el a Szaktanács, n1ert csakis vesznek a gyógyszerész elvtársak is, együttesen
ilyen szet vez-eti fonnával lehet elémi azt, hogy a készitik elő programmjukat, megalakitják a veze-'
dolgozók tömegei megszervezzék az ipad terme- tőségi választások előtt azt az intezőbizoUságot,
lest, a magyat ipamak a szocializmus felé ,aló mely az uj vezetőség megválasztásáig a munkát
átalakitását. hogy rnegsZje~ vezzék a numka terme~-· vinni fogja és ezekben az intézőbizottságokban
· lékenységének felfokozásával a szocialista társa- mindenütt bevesznek munkára vállalkozó és ana
dalomba való jutásunkat Ma minden szaks~eiVe· alkalmas gyógyszerészeket is
zetnek kötelessége és központi feladata, hogy tu..J
Budapesten a kórházakban és egészségügyi
datositsá minden dolgozóban azt, hogy a termelés felfokozása viszi el a magyar dolgozókal é1e~ intézményekben, yalamint kerületi szakszervezeti
szinvonalnk felmneléséhez, )kulturájuk felemelésé- .:soportjainkban folynak ·Mek a taggyülések. Ke..
hez, ez ei edntényezi felenlelkedésük·et a szocializ- rületi csopmtjainkban 'és nagybudapesti és pesl·Jnusba. Ezt az Öntudatosiló )munkát kell nekünk, l<ö~nyéki helyi csopm !jainkban februá• 1-15-il<e
kii,;iitt fognal\ lezajlani az összes egységesítő tagegészségügyi dolgvzóknak is elvégeznünk
gyülések. Kór házainkban a további munkát az
A magyar közegészségügy fejlesztése ma közüzemi bizotts•ágok fogják ellátni addig, amig
.ponti feladatun~.· Nem végezhetünk jó munkát,
megalakiílnak
""" egészségiigyi intézményekben a,
ha nem együttesen végezzük azt A mi szakszer-·
~zakszet vezeti alapszerve~ a gyári szakszervezeti
~ezelünk szerkezete nem szakosztályokon fog felalapszelvek mintáját w •Ezek az üzemi bizottságok
ópülni. Ez ellentétes a Szakszervezti Timács elolyan összetételüek; már a felszabadulás óta,
gondolásával és nem et edményezné azt, hogy az
megalakulásuk óta, hogy az egészségügyi intéz,..
egyes <lolgozó kategóriák iiz öntudatosiló munkámények minden dolgozó kategóriáját felölelile
ban. a term.elés megszervezéséne:k ·munkájábau
T:ermészetesen jövő w~zetőségünkbe sokkal intenÖ·sszefcogj:an:1k egymássaL A gyógyszerész-szakosz~
zhebben be kell kapcsoini gyógyszerész elvtárma itt mint szakosztály utolsó ül~sét tartja,
sakat is. Keriile~i alaps:4eneinkben eddig csak az
fogja azonban munkáját megszüntetni, ha-·
orvosok vették ki a munkábá~ részüket, csak az
n;m tagJai az egészségügyi szakszervezet külöl]- orvosok
szervezetei voltak ezek. E kerületi szerveböz6 szervezeteiben fogják mnnkájukat tov:lbb-·
'
zetekbe
most
bevonunk minden egészségügyi do( .. ·
folytatni.
gozót, igy a gyógyszei észalkalmazottakat is.. Az
uj vezetőségekben helyet fognak kapni a gyógysze.észek is. Hasonlóképpen Peslkömyéken, a vidéki helyi csoportoknál inlé7!Őbizottságokat ho-

Iyen folynak havonta onostovábbképző előadá
saink, főleg járási székhdyeken EzekiC az előadá-.
sok1 a meghivjuk a községi tiszti és falusi orvosokat is s meg fogjuk hh ni i a gyógysze1 észeket is
hese~ irányitani
és
mindig fogunk a gyógysze1észeket érdeW!íí
a szakszervezet nj kongresszusára körülbelü~
előadásokat
is szer vezni..
inájusban fog SOl kerülni; amikor küldöttközgyüBudapesten
az orvos-to' ábbképzés elsősorban
Jést fogunk tartani s az fogja majd a szakszerve-~et nj nevét is inegállapitani. az egésl{ségügyi az on. illehe mostanáig a MABI OlVOSai számára folyt. De ezeket a to,ábbképző előadásokat is
dolgozók nioSt: ebbe aZ ideigleilesen mvosegészségüg~ri szakszerVezet nevet 'v'iselö Szakstervezetbr1 ki kell majd egészitenünk ·olyan előadásokkal,
fognak belépni. Ezt azzal fogjuk technikailag el-· melyek a gyógyszerészeket is érdeklik Egészségintézni, hogy a_t orvosegészségügyi száks!lerveze·~ iigyi vonatkozásban a . szakoktatás munkája a7).
bélyegzőjét fogjuk ráütni mimlen szakszel vezeti egészségügyi alkalmazottakra vonatkozóan első~
tag tagsági igazolványára A tagdíjfizetés pedig 1!01ban az' ápolóképzés tn én nagy feladatokat IÓtl
az egyes intézményekben. illetve ke1 ületi atap- a szakszervezebe, n1-elyeket a szakszervezet elvát...
szervekben fog történni, illehe helyi csoportja- !alt és nagy mé1tékben el is ,égzetL A gyógysz~
rész-szakosztály eddig~ szakoktatási munkáját
inkban. ·
Kér jük az elvtál sakat, hogy a kóllrázi gyágy-i most már egységes szakszet vetZetünk szako1f~atás.l
sze1észék vegyenek részt a k:órházi szaksZervezet osztálya fogja átvenni és nemcsak azt Ilelll fog-életében,
azok a gyógyszerészek pedig, akik juk engedni. hogy az ·eddigi munka szétessék, hanem az eddig n1ég el nern végzett munkát nagy
gyógyszedá~·akhan dolgoZnak, vagy valamdy Intézményhcz tartoznak, vegyenek 1 észt annak a mértékhen fokozni is akar juk, több tanfolyamo~
.ket ül r ti szakszervezetnek munkájában, am--elyhez; szen,ezünk, hog~ az alaposabb ldképzést, illetve-.
átképzési lehetőséget nyújtson.
n z ott dolgozó gyógyszerészek tar l oznak. A mi
)<erüle;i alapszerveink felépitése olyan, hogy kb..
A s~akszer vezetnek van egy kultur osztálya,
ininden 10-15~20 tag•a esik egy bizalmi,, Egyemelyne}{ munkáját most .~z eretnénk mege1: ő sit eni.
lőre ezek a hizaln1iak valan1ennvien orvosok. Ezek
E!lnek az osztálynak a munkája még sok kiván-.
fogják felkoesni az egyes gyógyszertárak dolgo~ nrvalót hagy háha, Reméljük, hogy a gyógyszez óit és meg fogják hivni a Jwülcti taggyül esek• e, résztömegekkel és más egészségügyi dolgozók tömelyeket ICndszednt havonta tridanak.. A na-; megével n1egerösödve, ezt a munkát az eddiginél
gy obh csopor tok azonban n1é.g a havi taggyiüé- tökéletesebben tudjuk elvégezni és knltmosztá{~Cn Idviil kötzct.i taggyiiléseket is szokltak taiian!i~
lyunk ana töJekSzik, hogy n1unkája ne rumadugy, hogy a kisebb csopo1 tok kéthetenként szok- jon el a szakoktatási osztály munkája mögött . A·
tak taggyűlést tartan~. Ezekre a gyülése!ue meg- ~ulturn1unka igen fontos nevelő1nunka, anwly
hivót fognak kapni és kérem. ,.egyenek 1 észt in- alkalmas mra, hogy a dolgozók legszélesebb
tenzíven a1na szakszeTve,zet életében, amely· lmn- megeit megmozgassa és össz:efogja. Olyan szellekr ét feladatokat fog adni. Egyrészt d'ogl;,llwzik nlet sze1 ctnénk tereinteni az egészségügyi dolgo::.
az elvtál sak politikai nevelésé'vel, tájékoztatásJl- zók l{özött. hogy isinéL foglalkozzanak irodalomval, szen1inárh1n1oka' 1inditanak ezek a lwrület:i mal, müvészctekkeJ, és pártolják és megbecsüljék
csoportok, másrészt pedig foglalkoznak a we1 üle-' a szocialista n1Ü"\észctet,l a szocialista k\ulturát ls
tek közegészségügyi p10blémáival és általában a
eljöjjön :;tz áz idő, mnikor 1niivészettel, irodalommagyar közegészségügy pl ohlé1náival olyan mó- mal, kulturá,,al nem foglalkozni szégyen les:z1.., Ez
don. hogy a közegészségügyi problén1ák lll'egoldát• nen1csak nevel, hanein szórakoztat és pihentet is;
sába az egészségilgyi dolgozók tömegeit n legéJén~
Ebbe a munkába kéijiil< majd ugyancsak a
kebhen, a lrgszor osaban belevonják
gyógyszerészek! legintenzivebb bekapcsolódását.
Szakszen:ez.eteink -eddig az oktatási munká-•
Szociálpolitikai osztályunk ugyancsak
ból élénkén kh ették 1észükr.t.. ahogy Hm !mann
fiatal osztály, hisz tulajdonképpen az
és
~elvtárs n1ondotta, itt biiszkes_éggel kell iiefeí·álnun~
.egészségügyi szakszel vezetben eddig a segélyezés
anól, hogy az onosszakszervezct s az egéSzség~·
csak Iendkivüli segélyek formájában történt o.
ügyi szaksz.ei,·ezet oktatási osztálya a Szakszer01 voso~, orvos-özvegyek és árvák időszakonkénti
vezeti Tanácstól komoly dicséidet kapott Ezt a
, támogatásában meiült ki. Most azonban egy koszal{iSZCl\·ezeti oktatási apparátust kell most fel- moly összeget, a tagsági járulékok 15 százalékát,
h~sználniok a gyógyszerész elytársakriak is és hemint segélyezési alapot külön tartalékolunk és'
tC:kapcsolódni akthe és passzive .az oktatási ffiunebből fogjuk majd a segélyeket kintami
.\{ába, I ész h' enni a széinináliun1olwn, akái mint
hozzuk az1 a négyféle segélynemet, melyet
előadó, akár mint hallgató.
Szakszervezeti Tanács kongresszusa" ~. lh,tláro>;ottí
A szakoktatás munkájából is khettük eddig
és pedig a szülésL halálozási. házassági és rendlészünket Az onostovábbképzés nagy muni<Jájákivüli segélyt
);ól valószinüleg a Szabad Nép-ből éltesülhettek
Spo•tosztályunk mnnkája elsősorban intézmé'
az elvtáisak ... Ennek a? organizációnak a kihaszrüíl~sát szerelnénk kiterje:szf.eni a gyógyszerészek-· nyeink spm tját segíti elő. Kerületi és más
re is Eddig is meg >oltak a kisérletek és kezde- 'Csoportjainkban, a sportéletet még
ményezések~ ne_~ünk -orvosi vonalon 40 vidéki he-j A gyógyszerész elvtársak valószinüleg

~unk majd létr e, melyekben ugyancsak helyet
fognak foglalni azok az egészségügyi dolgozók,
akik ennek a szen'Ilek munkáját fogják ideigle·-<

sportosztályunk

megerősitésé·'

'_fudoniányos tér en az otvosszakszen·ezet egékomoly munkát yégzett a felszabadulás óta.
magym': tudományos élet n1eglehetősen széfzivolt már nemcsak a felszabaduláskm, hanem
·az azt megelőző években is.. A tudományoS
összefogását ;meglet erritettük, kifejlesztiettük
tudOinányos s~akcsopor tjai?kat és- ez-ek ~
•xg ;akcso,p01 tok Ina 1~1ai" p t ogimnnl.Jnikban olyan craz2
tudományos n1u~kájukban olyan ·terv~ze ...
hogy tá~I~szá,·á tudnak válni· a magya1
;;égésizs,égtrgy eddrg1 3 éves és jövőbeni ·n éves tera tudományos szakcsoportok szaklatarianak fenn. Ma .már éppen ezeknek a tu;id<>mán:)·os szakcsopor tok müködésének tudható
az_· az elis;netés, .tnelyet a külföldről kap a matudOJn~n:vos elet.. Ig"!. a. ce.ntenáds kongr~esz
alkn1ma\ al azt a knhkat k~Uptuk a szomszénepr demok• áciáktól, hogy tndománvÍmk vehelyen áll. És eg)' AngÍiábóL haz~érkczett,
r n kommunistának ílnondható 01 voska1._.
Jarstmk mot~dotta a.z.t: cso~lál~wzva tapasztalj~.
ma m'u kezdJuk utolerm az általa szedéJ_lyugat~~k lmtcitt 01 yostudomány nivQ.Tát.

~:iJJt~~~~~~~:;~~~~~~~~~
t:'t~nek az oryosnakJ,
hogy eZ
ner~r csodalatos dolog,
mert hiszen

':,

tudomanyos, nemcsak politikai és gaz>.dliSá,•i yonnlon állandóan felfelé menő. tendenciát
addig a nyugat nemcsak a szegényebb
hanein ~:uet~ik.a is, lefelé Csüszik a· IejNe'mocsak _pohhkar es gazdasági szempontból,
-· amr ezzel egyült jár• - knlturális, tuc~~:~t~~':s .. szempo~rthól is Ugy, hogy nemsokára
~K
. _m.~ fog tat?~1gani _közöttünk, a n1i kult~
es az o kultma.1uk szunonala közt. a Ini .ia""
A ~yógy.sz;r~sz~k tudományos szakcsoportja
''.Jnárle1/gc~os'uttmnkodrk es együtt készitette ·el a Tudo-·
<.·:
.
, T
, anacs
szán1ára. valamint a szakszer·ve..:
szamara a .3.. illetve 5 éves tervet és ezeka tervekben ~~gy-· a~ orvosi, mint a gyógysze'"'"
koltsonosen tá1nogatja egymást,
Magyarországon a szoci-

az: utolsó szó 1
•0 g •
a k"?"e.tk ezo.. . sza, al<k'al fejezte be vádbeszédétana
kaplialista tarsadalom ellen·
. "Én szilá1 dan i<itartotta'm a magam kom
..
msta ~eggyöződése mellett és csak ismét~,
hog~· ~ar~u legy,en az én egyéni sorsom~ az ügv,
amelyert ,en harcolok, győzni fog...
··
t:s mit mondott Mindszentv József ugyancsak az utolsó szó jogán a mostani nagy per tál•
gyalásán?
·
·
külföldr e hivatkozott, hogy a maga egyéni
~~sm. ~at Inegmentse. ~ákos~ ~iátyás egy nagy_ lesz"'-r
mee.' t . hm col~, nug Mmdszmty Józs.ef csak a
.p~~·. b n tokoke1 t, csak ra régi 1endszer visszaállitasaell Csak Ott(\ llónjajntásáért és C''" u· h'c
·b
f J' I. . ..
oo
J a
~.or u. e H ezesee1 t. Ezé1 t veszett .el minden iember
:es. mmden lllatolikus hivő lelkében örök idők ·
és emberi ibitele és
harsog es vrlag•t Idotlen időkig az a vádbeszéd
a1~~Iyet ~á~osi ~~átyás m-ondott egy leszméél"t, ~
Sa.Ja! egyem smsanak teljes kikapcsolásával.
ja nag}" kommunista perb.en

, !'

~~mdsze?tyl _f~p~s~to~i

ezé:~

já.t .tölti be a_mi. v_iszony;lag békés körülményeink
ko,zott s a m• nep'' demokráciánk nemcsak
_
kunk teszi lehetövé a szocializmus építését, ne:c.s.ak a .1n:~gym dolgozókat erösiti, hanem az an';lll'mpeuahsták világfrontját is, arnelv ·-- mint
Hm tn1ann elvláts 1is ·mondotta - megV"ivt~ g özel~nes harcát Kina felszabaditásáéJt s a1Je!y
gyozele~re fogja segiteni a világ valamennyi el~~:o~_noUJá_t~ győz-ehnet fog kivívni Vietüamban,
,G~; og or sza~ban. Ez. a lenirri, antümpeiialista fl on!
e1 m;ebl.' ml!.~den eszakatlá.nti szövetségnél s ez
fo gp •t.t. ?>elul Magyar országon is megerősíteni a
m~st ~IJ).aal~kuló Függetlenségi Népfrontot s a~
- ~ege~z~egu~yt. dolgozók szakszervezetét is odáig
fo~Ja ~e~rtem, hogy olyan szocialista magyar
e~esz.segug_yet hozzon létre, mely a magyar dolgo::o ~ep egeszségét megőiZi s a magyar egészségugyi .d~lgozók életszinvonalát biztositja,.
1.
~~'·.anmn. az .el.~·tá~saknak, hógy a mi egységes,
tesheH ~g~szsegugy• szakszm velletünkben otthonuk•a t.alalj~~·ak, szeretettel találkozzanak min,d-e~mtt es adJak tm ábh azt a szereletet murikatái J
\"imkna~, ~z~kszer,·ezeti dolgozótársaiknak, am·elylyel Illi ''ai JUk a gyógyszertári dolgozókat..
·
1

Elöfiz€tési dij:

l hóra
15.- forint
N egyedévre
45. - forint
Falusi törpe gyógyszertáraknak:
1 hór a
10. - forint
3 hóra
25 . - forint

(Csak

előre

való fizetés esetén!)

SzakSzervezeti tagokna:k:
l hó!a
7-· furlnt
3 hóra
20 -for!lllt
Gyógyszertári segédmunkásoknak és
egyetemi hallgatólknali: negyedéVl'!'
10,- f<>ria>'t
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Dr. Li p ták PáLtudományos munkássilga,
Irt~: Dr . Halmai János egyet, m. tanár
Ködös januári hétfőn este ba:áti körben bucsuztunk Tőle. Hűvös februaxr ked~en r~g~eJ
már csak mozdulatlan testét: látihattuk ·Cs ysutorF"k ·· d U· 1 ag\ oo·ó napsütésben brucsuzunk koo on
.
" b
~~~". ,..; . -t '!t J. ál
porsójátol.

~f~g:iJ-ihent ö11ökr-e. ln~eg ~:~111 e J.

1

közölünk Emlékezzünk a Professzo11ol

*

Dr. Lip ták Pál kiváló er edményel végezte
orvosi :anulmányait 19!0-ben !912-be'.' a Gyogyszertani Intézel dijtalan gyakmnokaken~ kezd~e
me" tudományos pálpiluását, ' mely 1940 oktober~hen é.rte él tetiőpontját. rnidőJl a Gyogysze[,ismer·eti t:ansz[J)<.en egyeteJni nyi1vános rendes ta-

nár ldl.
1916-han kézdte
Tudmnányos nlJunkásságát
.. , " .,.
,
L
1 ·e]Jol" , ciinü
"Vizsgálatok a gyógysz.ensmere ,·{Ol''
dolcrozalával" és ;:3Q éves ,szorgos ll1Ul~ka utan "A
fY rÓgyszerislncret fejlődése
az rutol~~ l?O e~~ten
cthe;1" c cikkével fej.czLe be, me~ Ja~ van lwz~m
a gyógyszerészi tudo~ányok, a L~rte~1el, a nep- az
. ol·tal:JS
.,. , .. "sok 15 meretlen lmulelel
raJZ~,

~

•

Liplák professzOl tudonlán)OS nl·~nkássá;:p
csazdacr és sokqidaLu volt. Ha átJfogó kepc,t .~ka.
~unk 7tikotni felőle, akkor célszerü csopmtosü~~I~I,
a vallozatossatner t 1'd''or en d'1 felsorolásban
,
. csak
"
,

phanmakognosiai dQlgozwlai

got és a dol.g.oz.atol~ nagy :számát lálna.n~
. ,
A szmosftbban vett phrurmakognosrar kutalas

te.Ién főkent háronr

ténla:körben

ecrvszerrü
éij,ár:ássaJ: tör bénik és mikrosz~"
fiavelheló rneg.
öJ
'
l a követ k ező dolgozaS:-cale
cornutumma
foglalkozik:
"Adatok a Secale comuturn értékrnegha;~::;:~.":lo~ (1926) Eljárást közöl a dJróg sav;<.;.
meghatározására TÓ\rábbá m·e:gállapitminél r égi bb a dr óg, annál nagyobb a
''~•uvszárna és annál kisebb a ihatása.
Azonos cimü ujabb dolgozatában (1927)
ezuan' u vizsgálatok.r,óJ. számol be és
,ajánlJa a savszá1n ~(;'gihatározását a dr·óg értBkécéljábol (Megjelent a Pharrn Mo->
natslheflen --ben is) .
Secale cornutum cherniai értékmeg;t~~;:~,::;•á;~ld' mai ,álása" cim{'n összefoglaló is-;
!j,
Közli továbbá előbbi dolgoz:>táb:>n
'er edménvej m·ás s.zerz&k ha'Mstland
.cb1erndai vizsgá11 atokkal végz·et~' i eUenör;ésén~l~
;i\r~~~~:;;~~ny;iE;zek al'apján javasolja, hugy a
}
vettesse B! a 2-nél nagyobb sav.(·••llrrm drógot
16) ,.A Secale cmnulum savszámának megha; ~!ro:<ás:l'' (1,935) w kkal megfelelőbb és egysz:phénolthal'eJI1 helyett tbymolphthalem
'irrdi:kál'orl alkal1111azunk
17) "A Secale cornu!um kivona~-tartalmánai(
7) nem haBZI1!:l1!ha;bó fel1 az
>;;,''"'''""'"" érlbé[,m<,gilltal:iJ ozás1á1a,. SzentgáiivaJt végalapjárti. Sőt ~eljesen. téves kiépet

DR LIPIAK PAL

"Vizsgál3tok a gyógyszerismeret köréból"
6.). Az aleuron, a zsir és a keményitö egvüt-1
•k;mutatásfuól, mcntlwlikristályok 'előá!Litásá
a mfn !Ih a 1e~vel 1nctszetében, a Rhizoma vckénsavas viZis~gálatáró1 és a helladonna gyö-,.

dolgozolit:. az

ipec.acuanha g)!ÖiJ.téirp az oxyr~leVhylantlluachmon
sz.ár maz·ékok és a S.ec-a.1e cornulunl.
.. . " "

l) Vizsgálatok . az lpecacuanha gy.okenol
eimü d:;lgozatában (19H) felhivt".- a lrgyehn~t
arra, hogy a vékonyabb gyö:kere~ Lo!Jh.alkalmdat
tartalmaznaik Ajánlja, hogy a l'er~et es a !atie$,t,et együtt le!hesscn por.ilani, mer l tgy n~s ,rne,gvan
kivánt 2 százalék alkaloidatrur tal om es nem
~ész kár ba a jelentős mennyiségü faLest
.
. "2) "A szái részek mem~yisé~!nek ,megha tar o~
zása az Ipecacuanha gyökerben c. ~olgo~atab~>
(1917) a dróo vizbedobásával választpszela \l'{:) .!:.. ._, 5 a]·a·
crvökérdarabokat
zen u sz.ó .sz.~r' Ill'o'r.ülő
v
n.J
,
,
Eme egyszerü módszer:rel .2-~. s~az~lek pontossáereral Válasz~iható szét a k~Ct n~>Venyr rés:· .

no3) u jabb adatok az Ipecacuanha gy oker alkaloida im talmának ismeretéhez'' c , do.~~oz:~tal--',
ban 09181 lmegállwpilja, rrwg,Y ]e,gk~vesbbe erteke;
sek a szár al<, nem sokkal tob.bet eme~, !l '~sta~
··1{el ek , l-.;_.·o·Ar
a v·e'kony gvokerek.
O'YQ
,0 c te··kes·e!Jbck
'
~·
0
4) "Az Ipecacuanha gyökér fatestenek a~ka~
Joida tar !alma" c .dolgozatában (1~18) . :lobhh
,VJZSr>a
.
'] a t a1. a lapJ·a·n
aJ'ánlj':JJ
ho"v
az UJ (t,eha.t"kIII.
!·
·
· '
(:).;
··
!kiad'ásu) g)óg)'Szerkönyv .en~edje. ~~.g, ·~ ~~~o ·é'::
n el{_ a falesttel C"\.
o.. üll törteno pontasa t es up elo
a 2 százaJ.ék alkaloida tar :a1mat
. bb
-) Az lpeEacuanha gyökémek egy up
o "
"
'
f
hamisi1ása"-ként 1923-ban .,Po.~y~ " neven, orgalomba került Ipecacuanha gyakerrol m~galla0

v

";

legy1en, Inert sokka!• nCJ~,eze.bbe~;t

mea0

külsőr e

a hamrs gyol"orektol.

Az anthraülünonok 't1örgyk6rébe

gozatai:
7) "Oxymethylantlu achinon
vizsgálata".. Ebben beszámol ~~i,!::!:~~J
~ulák vizsgálatárol, melyelmek h
rimetr iásan mértJe.
8) "A Frangnia kéreg". cimü r;agyob~
zatában (1921) részletesen ,,gmertetr a drog
makognosiáját, a haLóanyagokra vonaikazo
gálalainak •eredményeivel együtt.
9) "Az anthracenszármazékokat ..
növényi hashajtók'' dmen; m:ll(ántanan
előadasát közölte 1922-hen
!O) "Az anthraglykosidák•lt tartalmazó
.gok célszer ü használata" c dol~?za~ában .. ..
kivonatok helyett a főzeteket aJanlJa Kozol
'llábbá a Pulv. LiquiiiHae :camp. lhelyett <\gy
helvetlesilő hashajtó teát
" 11) "Az aloe gór csövi vizsgálata•:-ban
hat lucida-faj közill 5 amorph-ot .:al":It, <>gvi\tbe
szép aloin-kristályokat és.zlelb Ap~lJa ~ ..
fajok hólpgos .szerkezetenek me~hgyeles~t,
iyet a némel gyógyszerköny'v emht
12) "A Rheum rhaponticum kimutatása
chinati rheumban" (!938) a tárgylemezen

a, követ-

h:'.~:en1e1< Inuia Heleniun1 gy,ökerével ~történt összej-

ér l•ek,ezik
,.Töt-vényszék:i
drógvir.sgálatok"- baJOJ
a hábo.r'llban h~sználatos öncsonkitó dráés abortiv tcakctveaékeről számboi be
20) "Drógok vizsgálata'' (1918} A drógok
és beváltásával fogllialkozé>k részér·e

'~~~~~~,;~:,~~~

:}:

gvakodati. ta:nácsob, melyekkel a
fizikai tulajdonságrui alapján k:_övetkezte,vonni azok jóságára

"A Copaiva balzsam vizsgálata" (1918.)
/(lliy{)avsz E: r tesi tő )
"Adatok a Magyar Gyógysze1könyv phar(i:~~~:~~~,!~i részéhez" eimen (1920) a drágak eJ._
iX
kérdéséye) foglalkozik
Azonos cimü cikilléhen {!920.) az egyes
c!lrógcrl,h.oz fűzöli észr'evélcleit ik•özli vizsgálatad
összehasonlitva kül[öltli gyógyszerkönyv
c":.~at:üval.

"Jalapa gumó por·ával hamisitott gyanta"
kimutatásáJ ól számol be .egy hashajtó pitel~ észlevételei e,redménvekénit
olajat tartalmazó nrag,,ak · érték-!
~!l!hatl:\r·oz:ásst;' (1926.) cirnmeil· len1nag. liicin us,

mák, dió és édesmandula savszámanak meghatározását J.sm.er teti és a jánJ j :i
26) "A német gyógyszerkönyv VI. kiadásának
pharrnakognosiai része'' (1927) rövid be~ekintést
nyuj t ahhoz. hogy az uj gyógyszerkönyv miként
alkalmazta a pharanakognosiai kulaLások akkori
ujabb er edrmn\ eit
2i) "Az alkaloida lokalizációja a Colchicum
autumnale L magvaiban" (192?.) a maghéj har4
xnadik rétEgCben és az endospermilllrnban van,
szemben az irodalmi ,különböző adatokkal (Y!eg-·
jelent a Pharm i:\Ionatsheften-ben is)
28) "Növényi nyálka feslése'' (1928) a phos:phormolybdaen-savval - e spe'Ciá1is alkaloida és
fehérje I'eag-enssel - .SZiép sárga szinben f'szkö~öi.:
<

hető

29) "Sok levélnyelet tartalmazó tea" vizsgálatáról referál A teának za~tja és coffeintartaima igen gyenge voU.

30) "A hamutartalom meghatározása" (!930)
Néhány gyóg,gzerkön:yv és E. Bo~th hamurartalmi meghatároz.ásairól: .rclfeiál
,'H) "Adatok a Ratanhia-gyökér vizsgálatához''. 11937) Szent,gáli<val együtt megállapitották,
hogy a hivatalos gyökmet m·ás fajoktól a dróg
1szeszes khronal.ához adott 'eteL·sav ólomoldattal le-het me.gkülönbözLetni; A .U1i~atalos dróg esetében
a csapadék is és a szüredek is ,~ör'Ös szinrü
32) "A Cassia fistula 'hatóanyaga" (!937.;)
Szentg,álrirval végcetli vizs.g1álatiaik alapjrán egy oxy:metbvlanlllu achinon, melY")t azonban mikros.zuh-

limá~ióval nen1 sikerült 1kimllltatniok
Dolgozatrui a !lnéreglan kör éből:

33) "Gyermekeknél nyáron ellorduló gyako~
ribb mérgezésekről" (1916) {Egészség.. )
3!) "Mé1ges gyógynövényeinkről'' (1920. ) merba.)
35) "Atropinméigezés kurella porral" (1924.)
Pulv. Liquiritiae cmnp .-ban helladonna magvak
porával fer Uözölt Senna ile\ él: okozta a mér;gezéSil!.
Me,g··álla:pitotta tová bbá, hogy ;l\li.Snlértlé kü szen-ynyezés kim'Uilatásában a górcsövi vdzsgalatnál érzékenye.bb a Vilali1-1eakci6.
36) "Mérge~ésel< dcinusrnagvakkal" (1928.)
Háron1 e~etről szárnol be1. (Megjdent a Samullung von Vergiftung.sfiillen-ben is ,(1930)
Értékes és érdekes közJ.ernényei jelenLek meg
az élvezeti szerekröl
37) "Kábitószr ekkel folytalott üzérkedés" ·(1929.) (M. Gy T E:rt.)
38) "A dohány, mint gyógyszer" (1930 M
Gy T. E:rt)
39) "A cocainisrnus" {1930, M. Gy1. T. E: r t)
40) "A betel-rágás" Q1930 ~f Gy n· Ért)
Sokat. foglalkozoH a oor!éneti tárgyu témak,kal is, igy Iégi gyó,gyszer·ekkel:
41) "Régi idők gyógyszerei" eimmel három
<közlemén,yben ismertet néhánv 18-!9 századbeli
treceptet é's fűz hozzájuk érdekes megjegy"éseket
42) "Adatok a Rheum-termelés történetéhez"
!Linzbaue1: Codex .sanitado-mcdicinaLis Hungatriae mnnkájából közli Lorenz Józs{jf 1812-ben
1

1

A

70
rhoum-iermelési

végzett

71

€redmé-

kisérleteinek

taggyülésünk

tájékoztat~sul.l~s

nyeik) "A m;thJidalum" •(!947)
is.m'ertetöül szolgá~ egy r egi, gy~gyszertrar .a
ványedény felrirabánalo magyaraza.ta.h~z.
Gyógyszerészi 1\Idományok koreboL
,
44) ,~A szepesi gyógyszerés~ek !udo~laJ1Y 08
törekvései a XIX század másodtk feleben (1928

-Megnyitó

M Gy. T Ért)
,
· · T'
45) "A Magyar Gvógyszeresztudomann ar,
· k tÖrténete'' (1930 M G~ T
sasag
a 1apr't'asana
Ért)
46) "A Deutsche Pharmazeutischc Gesellschaft alapitásának 40 évfordulójára ... (1930 M
Gv.
Ért)
, tudorruín,_•ról"
· T.
47 ) "A magyar gyógyszerészt
(1932. . M Gy Ji:rt.)
,
, 48) "Gyakorló gyógyszer eszek ludqmányos
rnunkássága." (1933.. Mf Gy. T Ert)
,
,.
94 ) "A gyógysze~észtudornányi szaku odalom
(<1934 M Gv T Ért)
.
50) "Scberfel Aurél "Die Medizmalpflanzen,
der Zips" c kézirata. ~194.~) A ne, es talratl g\ügV-<
o;;zerész-flm,ista munkájál isn1e1 teb.
· IS
·
''1{1ed ,.e.'.ill Unp-_,,:k.öre
A kiképzés -és okLatas
o
volt:

,

· 1·
nképzésének vázlatos ~ört~nete" (19,2~)- l~c1~ l eszle-lcsen ismerteli a targ~at 1770~tol 1~-8 1g;
52) A pesti magvar Pázmany Peter .. frtdományeg;'etem 300 éve.s jubileu~nál'< isn1e.1 teli, a
Pl;arm Mona!'Sheften-hen, 1'92D-bcn .
_
53),,A · phanrtakol'(nosiai oktatásrol': (1\1,31 J
Nagv vonala:k'bi:ln szó1 a Leetura sm1phu:~~n Xn-.
századbeli előadásától a XX század <:!eJerg
M) "A Pázmány Péter Tudoma.ny ?eyct~~~
Gyógyszerism!ereti Int.ézeténck .25 év~_s :'nlnl.~uma
(1939) hő képe-t nyíqt az Intez<el nt.g)cdszazados
müködéséről
,
5!'i') "A Pázmány Péter Tudományegyeter~•
Gyógyszerismereli Inté~ete'' ~1946l Rm 1dü1 1,~.
mtJl•eti a 25 ével, maJd reszlctes.cn az 1939-rol
t li·elt időt, reflexiokkal a lhallgalosag, a felszaba.;
dulás, az okta·:ás éS a klllatás ifeJC
.
56) A gyógyszerismerd fejlő<lése az utoiso
100 eszt~~dől;en'; (19t8.) Utolsó ókke v~1L:. ~r_1ely
Schleiden-nek a Sarsaparilla . mdu~szk~plaJaval
foglalkozo közlemér;yénel~ ·. m~g]Clenesl' ola eltelt
é~szAzadra nyujt visszapi}:lall~ast_.
'·!·eg•em. l.ekevésci és méltatasa~:
"57)' "Flückinger emlékezete" (1928.• ;~1 Gv r

51) "A magyar

gyógyszNf!~Zr

k

·

eg~ e1enu,

9

Figyelem!
&.eeam.r;&ito.tt

Dc. lg.(Jer; . g.~á.~
a· l GEDR. l N ,ái-

1

daw.me.siUa.ta-itó.
kúrzitm.éh~é,."ek
ár;áth~fJ~Wt-écték.

&en

Ért)
·58) "Bókay Arpád emle'k eze1e,, (!9""
"" '!
" Gv.

T Ért.)

. . , .
...
5\l) "Vámossy Zoltán professzor lanan rnu:ködésének 30-ik évfordluójára" (1929 M Gv. T·
Ért)
.
..
60) "Dr.. Jakahházy Zsigmond pr of esszor szulelésének 70 hfOidulójára (193?, M G~· T Ért.)
Ha mindezekh~z ·h~zzaszá:r.:?liJ.uk.. n1e1g ~?r~z~~'
..
daa GyócrvSzetismeret crn1u _tan}{On~·\e.
ru, gaz o "
o..
'l k' h'
k"adá
a ' Gvócrvszer
ismereti vizsga a to ~ ~r om r... 0

sa· 1"'

'"A_

"~
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HARTMAI\'N TIVADAR: T. Taggyülés! A
nap igen nevezetes dátuma lesz szakszerveze-·
életének Enged jék) meg, hogy azt az elnöki
m·egnyitót, n1elyet S z é k e l y J en ö elvtár, · ~ámnak kellett ,-olnn niegtm tania, én tartsam:
; · helyette, Inert sze1nét kezelik!. és nincs olyan
á!lapotlmrr, hog'' itt fenn üljön a \ilágosságban.
Engedjék meg. hogy arnikm önöket üdvöz.
ugyanakko• üdvözöljem a Szakszervez<eti
-Tanács képviseletéhen m'€gjelent C s á k á n yn é- .el\rtársnőt és az Or vosegészségügyi Szakszervezet részérő·! megjelent D e m é n y Éva elvtársnőt Amikor itt a, szaksz;er vezet életében oly
fontos dátumhoz élkeztünk, az ipaii s11e1v~zkedés
lolyamán a gyógysz.eJ észeli dolgozók, alkaltnazot-•
lak beoindásához az Onosegészségügyi Szaksz'ervezetbe,. ez nrn1 a YéleHen 1nűve Emlékez-:-í
Zünk csak, hogy a fasiszta t<~rror, faJi üldözés idejé:il. és abban a ,.ézzhataros időben, amikot előre
. gondolkodni alig tudtunk, nem is sej!hettük, hogy
'~i:~~;c~;:'í~·,du;a;z~.t, a napot, amikOI ilyeli ploblén
fog:lalkoznil. És hogy Ina itt vagy,unk. hogy Ina itt fái gyalunk és életünket in.~ézzül<, ezt kösz.finhr:tjiik elsősorhan a hős V9rös
Hadseregnek, (lelkes éljenzés) a h(i]cs Sztálin
.marsal!nak (Éljen'), akiknek vezetése melleU sza-l
- barlitották fel országunkat De talán a Vötös Had~.
'er·eg és Sztúlin marsall sem tudta \•o!na elvégezni ezt a feladatot, ha nincs a XX szúzad világá-

Egy, u megpróbált nemzedékből.
Akikkel egy napon született, luit évtizede
mellőle.. Hatvan év, az két ember-·
;.•.•,,oll<o-~' rnicsoda emberöltő/ Ket világháboru
két forradalom eleven paraZBa edzette
&mt>er az mmd, aki állta; hát még, aki e,qyerveférfirnódon, ép gerinccel és tel.ies öntöretlen becsülettel és osztályharcos
ostrománál a katonai szalévnek számított l gy vabeszcim::·tanr annak az elmvult hu,, -··-'""" esztendőnek núnden hónapját mindazokharminc év elJítt felesküdtek a prole·'•ttíritít~:.s hiiségére s megmaradtak azon, e för~.lm.,;.s negyedszázadon át.

nak olyan lángelméje, mint Lenin elvláts. (Nagy
taps. A taggyűlés felállással áldoz Lenin elvtárs
emlékének)
A Szovjetuniór ól ugy szoktunk beszélni, ~int
~ nemzetközi rntmkásn1ozgalon1 vezető jéről, És
ha csak mást nen1 téit volna, mint azt, hogy a
;világnak adta Lenin eh társat, már akkor is meg.érdernelte volna hálánkat\ Lenin elvtál's a marxi
i!udomáhyt fejl~sztct!e toyáhb · és ez a tudomány
·.lett világ;itó eszköz, fáklya és fegyver a világ _elnyon1ott népeinek kezében•. hogy sajat magukat
felszahaditsák és épilhessék mindenütt a szocializmust, Lenin eh társ a t marxi- tudománvt kihozta
a vil3gosságta abból a sötétségből, mel}·bebeburkollák azok az oppor tunisták, akik a XX században nem \ilték át ezt a marxi. tudományt gyakorlati tén e~ Lenin elvtársunk volt az, aki már
1902-hen .. ~H a teendőnk?'" cimü btosurájában:
'~'(felisJncrte, hogy a kapitalizmusban el fog követ_;
1<;ezni olyan fokozaf: az imperializmus, amikor
olyan csomópontok fognak keletkezni, me'lyeknek(
ered1nénye csakis a fonadalom lehet Nagyon sokan ugy sze~·etnék beállitani Lenin elvtársunk
müvét, Inint aid a marxizmust igen) nagyszerüen
alkaln1azla az oi osz dszonyokra . Ez részben igy
meg is áll, de nem nlÍnden tekinletben Amikor
rJJCnin elvtársunk az o1osz népe~ felszabadította,
ennek a szabadságnak az eredményekléppen atvitte ezt a gyakorlatot, ezt a tapasztala.tof"nemzet--

let". Korai lenne megfeledkezni róla; memento-·
nak nem á,rt felfr·issit.eni, hÓgy a jelügyelet a/4
helyezett egyén "lalcá.sáról este 10 órától reggel
. öt óráig nem távozhatott", hog'y "rendes kőr··
nyezetén kivül" mással nem érintkezhetett, for,.
_qalmas utvonalakon nem tartózkodhatott, nern
tclefon•álhatott, nem sürgönyözhetett és ,,forgalmi eszközöket, villamost vagy autóbuszt indoko ..
latlanul nem haszruilhrdott."
A mbságnak sajátos, raffinált márlia volt
ez. Mest•erséqétől, barátaitól, elvtársaitól s az
élet lüktetésétől zár ták el az émbert, ak,-nek a
polgári szabadság kora csak egyetlen "szabadságot" eng·edéluezett: az ólomkamrák szabadságát, a gondolkodá.st I gy lett Székely Jenőből

Reqénye, "A Csehi család", ne1n ltt, hanem,
Rorruiniában jelent meg. (Egy aTMznyival T'Ö··
•
videbb rJolt ott az ellenőrzés.) Novel!ái, cikkei ics
,GYóGYSZERTÁRI MUNKÁSOK LAPJA az erdélyi folyóiratokb(ln kaptak helyet; Budaa cime Székely T,enő uiságfának 1919-ben pesten csak az egyik szindarabját játszotta el a
i..).i:'""-'<L lr:i, a Szakszervezet hivatalos lapjaként. A
Renaissance-izinház. Aszindarabot egyik barátteJYor internázta érte, az ellenforradal/nu fa gépelte le, szivességből József Atbila volt a
; t~;ij~0~~~~~7a~e~ltiltotta rnestersége gyakor lá.sától, neve, költő volt, s rnikor a tízdeka di$znósajt'
s 1 e;.dö, i f~lü_qyelet alá helyez- vacsor áiuk mellett dialógusait ir ta o~ gépbe, ő
!'"'""'u eszt;enrlőib e
Sokan nuh azt is fe- is rendőri jelügyélet alatt állt. Akkortájt írta
jelentett a "reml/Yri felügye- ezt a verset.

A GYóGYSZEMSZ

72
.e·lo"szo··, és ennek a forradalomnak eredményeit
)<özi térre és napjainkban látjuk, mi vol t az e1ed :
ménve ennek a lenini tanitásnak;. ennek a. lenini érezzük és élvezzük ma az egész világon
tudásnak. Az a bizonyos lánc, m~lyiől annyiszor
Elvh\rsaim! Ha ma arról beszélünk, hogy itt
hallottunk, recseg-ropog Itt van a mai napok !dolgozunk és müködünk, akkor a lenini-sztálini
~seménye: Kina, ahol 450 millió embe• d~?ta le a :tudomány értehn,ében épithetünk tovább is,. de·
•·abigát magáról é~ egynu\sután fognak kovetkez.. nem cselekedhettük ,olna meg ezt olyan mértekni a népek, az elnyomott gyarmati ~épek,. melyek ben és nem fejlődheltünk \Oh~a idáig, h~. ·~em
ennek a lenini tudománynak értelmeben es ered·· Jenne közöttünk Sztálin ~I~tarsnn~na~ h~se~es
ményeképpen Jogják fdszabadtilani magukat és a tanítványa a mi bölc.s ,.ezerunk; RakoSI :liatyas..
világot..
,
..
(Lelkes taps és éljenzé~',) Rákosi ~Iátyás elvtár- •
Lenin elvtárs megalkotta az ujhpusu munkás
sunk vezetésével folvtatjuk most mm nem az or.pártot. Lenin elvtársunk m~tatt~ meg az ~tat a szág ujjáépitését, hanem ujat-építését és ebb~ a .
szocializmus felé és ha nem IS rumden orszagban munkába kell mindnyájunknak belekapcsolQd-.
egyforma a felszabadulás menete és az épit és üt~nunk, hogy ebben az országban elér:iünk a végsil
me. a minta mindig egy és ugyanaz; mmad, amt1 ""' célhoz: a szocializtnushoz .
Oroszországtól kaptunk A XX. század ké.t nagy
T . Kar társaim! ·Hogy ezt meg tudjuk tenni,
férfia: Lenin és Sztálin elvtársak teremtett~k meg . g kell fogadnunk azt, amire figyelmeztetett
az alapot, melyröl kiindul!liunk és mutattáli, n~eg a :~nket Rál<losi eh társunk: tanulni, tanulni é~ tamódját annak, hogyan' ]ebet az dnyom~t?sbol, az nitani! És fi"velmezletni aka10m elvtái'aima\
impetializmusból eljutni a felszaba~ulasig Na- ana illetve vis~iaidézni azt, amit egyesek halc .
gyon jól tudjuk, hogy . 010szorszag nem. volt, !ott;k is a VáJosi Szinházban a Révai elvtá1sunk
klasszikus hazája az imperializmusnak .A:t IS ·~a- által elmondo\\.akhun, amikor azt mondotta :gyo_n jól t~djuk, h~gy. Marx a~b~n az Idoben eit, _ 5déZ\e a költő SOl ait -: Lenin elvtárs é~ t, Len~n
amikor meg a kapita!Iz~m~ feJlodésben ~olt I;•- 6 ehtárs él, Lenin elvtárs élni fog! S amig Lemn
nin elvtársunk az impenalizmus korsza~.ab~~' eH, elvtárs élni fog, addig mi is élünk és sza~,~~on
amikor az ellenmonclás<>k oly na!lYon k1ele~od!ek
élünk és ennek a szabadságnak élielméhen eljunk
]\\agyon jól tudjuk, m~ volt.. a.. k!s .~h:yon.'o Ieteg és haladjunk to\áhb azon az uton, m.elyct réés a nagy elnyomott reteg kozotti kulonbseg er ed.. k e a Pá• t a "agvm Dolgozók Pár tp, az or.
.
.
l
t
l' .
szu 11 1
'
.
ménye, nagyon jól tud1uk, mi vo t a ;e1me ~s e,s
szárr ·]('O"johb iránvitói tnutatt~k
.eladás kö~ötti különbség s ·~ hatalom s az elnyo~ S ~t k ll ~" ,a]amiiől megemlékeznem,'mottak viszonya Oroszorszagban, ahol netn ,.olt
Il_, e "nl ?
. l t· Köztáisasá ki ..
•klasszikus hazája az impeti'alizmusnak, de oly a~ne!y ~ozeled? dat~.~wt ;1'e "~; :nnak köszö~hct
na"vok voltak az ellentétek a népelnyomatás fo-· kiáltasanak datumm oL Ezt. .
. '... • taros
ly:illán, hogy itt k·ellett a fonadaiomnak l~itöinie jük, hogy elmult az a rezsim, a2i a=~·

Bankárok és t-ábornokok
ideje ez, jelen idő,
e·z a kovácsolt hid;eg,
e villanó. e kés-idő .

*

bontható szövetséget Ebbe'n a csatar~ndben .in:
dult el a felszabadulás után "A G~ogys~eres~
harca; s ez a győzhetetlen szövetseg v;t~e st·
'kerre Székely Jenő harcát a gyógyszert'!''": .dolgozók élet- és kulturszinvonaLanak.ernelf'seert, a
patikák államosításáért és a .nm~z~t 3 eves te~
vének tejesitéséért, a közegeszsegUf/11 svektorac
ban

A 'felszabadulás után - UJ crnwn s .egy ui
tör~énelnti távlat jegyében - Székely Jenő in·
ditja meg a gyógyszertári dolgozók /.a,pját: a
•
G y ó g y sz e r é s z t. Ki let~ volna. ,rnéf!?bb
: err>e? Egy szaklap !rontja mellékhadszrnter·nek
"öreg katonának élesebb az ..ka'.djl!'~.' látszik· pedig nem az, csak egy sziikebb frontrnondta Pázmány Mi is csak .ezzel köszo.nt.Ju.k a
szakas; A "szaklap" 11w egészen ·rn-ást jelent, 60 éves Székely Jenőt Ma nmcsen~k kozottunk
mint tiz vagy tizenöt eszteridőv·el ezelőtt, Akkor· öreg csak régi harcosok, . rnert nmcsenek be.,köiéTdekü" hirdetések, pletykák és hizelgése~,
véaz~tt felo.rfutok A régi 11;0:rc~s;~ nagyobb ~
s főként piszlicsár üzleti tevékenységek kr ónt·
szükség, rnínt valaha; pengeJe eleer.t, tapw;zta
M,ja volt Ma pedig - teljes értelemben vett-· lataiért, állhatatosságáért A 60 ev.es .s~kely
oltvasmánya a szakembenwk Tehát tudomány, Jenőt nern köszöntjük és nern dtcserJnk az
politika, irodalom; kicsinyitett jényképnuisokltr<
, öroegnek" drtkáló bókoklwl,. r~rert ,;nessze van ,
a nagy csatatér képének.
Ha valakí csak ·egyszer vette kézbe "A• rnég pálycíjo, és élete al;ko~yatol; o rs - s er,alamennyimr - most e1 twrlc el a rnunka dm. ,
Gyógyszerész'' -t, tud i a, hogy kevés szaklap ol.. kához E munka az ő köszöntése, a dolgazok
dotta meg ily dicsér·etesen feladatát. Az oszörörne az ő rendj ele, s az ő dicsérete ~.gyerme
tályellenség csodálkozva tapasztalhatta, hogy a kek kacagása. ő is egy, a "rnegpróbalt nemze_gyógyszertári dolgozók - a hatalant kifszö~ére
hve - nemzeti létünk legjobb hagyomanyarval, dékbó'l"
s az elfövendő idők kovászával: a Párttal, a TuöRKÉNY ISTVAN
dománnyal és a Müvészetekkel kötöttek fel nent

idő,

amikor egyesek ültek a nyaknnkon ési egyes
jegyéhen éljünk to,,ábbra is. A következő ponthán~'itása
In.ellett a nép kiban n1ajd rátérünl<: spe-dális problémánkta, a
zsákmányolás:J és 'yritékezé.se és egyeseknek fel- szaksun ezeti iparositás ·problémájára Felkérem
emelkedése jelentette az m·szág életét. Ma a köz- ,_Cs,ákán~- eh fái snőt, hogy a Szakszervezeti ratársaságban ú nép konml.n) zá sa és. ulmutatasa ná cs n n ében szó-Ijon szakszerveZetünkhöz. (Nagy
és saját ukmata szerint élünk és épitünk ErnJek __:.__;
taps)

kiváltságos~knak

__

•

A szainnai kiónikásnak nw ''alóban jól megkell rmukolnin a, t~Jlát, hog~' 1~- ne rnar:idjon a
rohanó időben Csak a felszabadulás ötödik évé~-.en valósulhato.tt rn:·eg, hogy nü, gyógyszer·észek
_ \'alóban nugfele!ő helyre ke:~ ültünk
Végre
együtt dolgozhalunk a közegészségügy nlinden
munkásá,:al és ig~ ép1thetjük a szocfalizn1ust a
közegészségüg~: legtisztább eszközeivel
Hogy ez
mit jelent a mi szám unkul, au ól n1á1 t(ibbizhen
nyila1lwz1unk, d.eklm·ációt ohastunk fel és mosl~ni eg:u'siilési taggyülésünk tisztán ennek a vár-.t
_, fih {n t í gy esiilésnrk a szrHcméb~n _zajlo:tt Je.

a bélyegakció meginditásjit és annak továbhi ala
ikulását. IHámutatott tudományos szakcsoportok
komoly müködéséie és elmondja, hogy mái kidolgoztak egy négyhónapos, egy. egyéves és <gy
()téves fetv<et és ezek megvalósitásáia már a ineg·
felelő anyagi támogatásról is sike~ ült jgondosk~d
niok. A 111unka és a munkaer köles vonalán hangsulyozza: az a célunk, ihogy a legjobb politiku-.
saink egyuttal a legjobb szakembereink is· legye ..
nek

KöZöS YEZEl'öSI':Gl üLÉS
Az a nngyjelent6ségü köz ös '' e,zetőségi ülés;
amelyen nemcsak az Onos EgéS:zségüg:Yi Szakszervezet 'czetősége H'H I észt, hanem a mi ve-!
zctőségünk is, máTi ugyancsak ennek a nagy célnak szolgálatában állolt W e i l Emil elvtársunk .az Egészségli-gyi Szakszet vez·et fö:Htl<árának
lH~számolója t(im9I e1 thjt'l unttatott rá
nmncsak
az ehégzetL munká1 a, hanern a felénk tornyoso·cló, egyre komol:yahh tennivalókta :M,egenlliti az
Orvos Szakszen ez!::> t augusztusi majd a Gyógyszei táli Dolgozók Szakoszi!ályának okloberi kongtesszusát, mel_yek mái a n1ostani egyesülés je. gyében fötléntck. Le1ögzíti a sz~I\ező-bizottság
eddigi nüiködésél és rnegfelelő kritikával és ön,klitikáHll nítét a további ir á~1yiitás vonalá1 a az
!egyesüléssel ~apcsolatban. Hangsulyozza, hog:y a,
munka ke1 e1ei csak tnost alakultak kC És azt,
hogy Id kellett 'ár ni a so n end('<t az .egyesülést e,
bár igy is Ini ''agyunk az e.]ső étlelmiségi szak-·
szervez·et. arnelyhen az ipali szcrvczés kapcsán
az egyesülés lényegében máJ megvalósult Majd
beszélt egy n1indent átfogó szervezet létesitéséről.
az uj szervezet keietehől, idr:ológi~jái·ól és mun·.f
kaprogrammjáról.. Az egyesülési taggyülések( á\ ..
! alában mát· ennek az n .i szeHemnek a propagálói
is ~ell, hogy legyenek,.. Beszámol a szakszelvezet
icleológiaí oktatásnak és a szakszereveze'ti 'iskolák,
majd az 01 vostovábbképzés eddigi eredmény eh ől.
A szociálpolitikai munká,al kapcsolatosan elmondja, hogy a szakszen eze! négyféle segélyezést fog folyósitani: házassági, szii!<;tési, temetkezési és rendkhüli segélyt.
Dr.. W e i I Emil főtitkár. elvtiusunk be ..
számolója további folyamán an ól beszélt; hogy
nagyon fontos a tömegek felé annak az ideológiai
vonafiak a kialakitása, mely megfelelő a mai
politikai állásfoglalásnak Ezután rátér az Egész ..
ségügyi Szakszervezet
székházának
m.ielőbbi
megvalósitására és ezzel kapcsolatosan ismerteti

ldhangsulyozza, hogy az Egészségügyi Szakszel vezetben mái 1945 óta ugy vitték a vonarffl,
hogy ez a IllOstani egyesülés minél terntészetesebben rnegtör ténhess·en. Ezt a mostani nagy
mnnkát alig másfél hónap alatt készitették el.
Ennek az egyesülésnek a koronája azonban a ta' aszi kongr esszns lesz. Az uj Egészségügyi Szakszel vezetnek kö1 iilbelül 30-35 ezer tagja lesz.
Harnaiosan tnegkezdődik. a szakszervezeti tagsági
könyvek felülbélyegzése. Ez ,azért szü~séges, mert
c.snl\ néhány hónap mulYa, a tavaszi kongr eszszus iezajlása után keliiihet ma,jd sor az uj szak·
sze1 yezeti könyvek kiadására. Az uj tagsági bé-•
ly<'gek azonban addig is forgalomban lesznek
Hangsul~:ozza a tagsági díjak pi.ogr,essziv heve·~
zetéséL
E felszólalás után D e m é n y Éva elv ..
hh su ő heszélt, Inivel azon baJ). ő január ~U}.- i
~gyesülési taggyülésünkön bővebben beszámolt az
]It elmondottakiól és beszédét teljes te~jedelmé
ben leköziiljük szaklapunkban, itt nem foglalko ..
zunk kiilönhen komoly megnyilatkozásá,al

HERCZEG JUDIT FöTIT:KAR ELVTARS

!>R CSAKANY ELVfARSUNK
a tudomán~vos sz.ervezeteknek, szakcsoportoknak ta munkájá1ól beszélt össze kell fogni minden CI őt, me ly er! dig még nem kapcsolódott bele
eblw a munkába. Ennek a nagy feladata, a !(,
n}fge előttünk áll A kulatók és a kntatások öszs·zefogása Fol~ tutólagosan an ól beszél, hogy v(: ..
get kell vetni ,az eddigi . laboratóriumi elefán!csont-tmon;y n1unkának és szembe kell szállnunl\
azokkal, akik szhesen és szaigailag behódolnak
még ma is a nyugati tudományos erők előtt, de
nem keresnek eléggé módot és lehetőséget arra,
hog~ a szovjet tudományos életet és munkút
megisnm jék tP edi!!' nagy on jól tudjuk mindan~ nyian, hogy ez· a jövő feladata. A szervezés ezulán sokkal inkább az üzemekr·e épül s igy tudo ..
'mányos üzemeinkben sokkal inkább otthonle·
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szünk Komolyan számoiiJ.unk kell, hogy be kell kabér eimén, A népi demokrácia nagy adomá..
kapcsolnunk a gyógyszerészek és állatorvosok nyaképen kapott koUekliv szer ződés m'\ mán
tudományos egyesületeit A tlldomá_nyos Hanács tisztességes életnhót biztosit dolgozóinak. Ami 'a
megalakult és itt már elkészült a négyhónapos_ n1i munkaterületünkön a norma kétdését illeti,
és az egyéves terv, közöttük a g)Tógyszeiészeké ,tz még nincs <iefektetve a koUtkth 'szerződésünk~
~s..
Tudományos mnnl<aközösség létrehozását iben4 de bizonyos munkamódszei ünkkel, észszer-ü
hangsulyozza•. Mnnkánkat több mint hatmillióval munkával, fegyelmezcttségge~, takarékossággal és
támogatják, ebben a nagy tudományos munká- a gyógyszerre szoruló dolgozókkal történő ér int- .
ban részt kell vennie az uj Egészségügyi Szak• ikezésünk közben alakulhat ki ez a norma
Felszólalását azzal fejezte he, hogy az Orvosszervetet- mind'en szakoSztályának, minden réteEgészégügyi Szakszen ezet
(öbbi dolgozóival
gének.
,egyetemben végzett munka eredményeképen szeDR. KUfl GyULA ELVTARSUNK
relnénk minél hamarabb elé1kezni végső cé1unk~
Budapest és a ,idék szervezéséről beszéll. Kihoz, a szocializmushoz,
·
emeli annak fonto-sságát, mennyire fontos, hogy
Dr W e i l E m i I főtitkár telvtársunk
jó szakszervezeti ember·ek, jó kommunisták le- Harimann elvtársunk 'felszólalására lényegéboo.
gyünk, met t csak igy végezhetünk! valóban jó ~sak amíyit válaszolt, hogy a legnagyobb készszakszel vezeti munkát iis.. Rámutat a szakszel ve-1 séggel bekapcsolják a szakszelvezet szen"ezési,
_Eeti munka további r·acionalizálását a és megáloktatási és kulturális é!letéhe a gyógysz;e,ész elv-.
lapi,tja, hogy szei veresi munkájukba megfelelő látsaka:t. amennyiben a megfelelő Inunkárft ~meg
számmal és minél nagyobb számmal gyógysze- felelő emberek jelentkeznek
rész elvtársakat is be akaÚ1ak vonni.
Ezután javasolja, hogy az egyesitett Egész-, . Ml MAGliNK
ségügyi Szakszervezet ideiglenes uj neve Orvos
valójában a vezetőségi ülés és a~ egyesülési
Egészségügyi SzakszCI vezet legyen. Annak főt:it ..
taggyülés lezajlásához csak annyit akarunk hozkáta: dr. Weil Emil elvtárs, elnöke: Földes •Alice
záfüzni, hogy itt vagyunk és valóban a legnU(•
elvtárs, alelnökel dr, Babhs An lal és dr Ruszgyobb készséggel és lelluesedéssel ajánljuk [e~
nyákJ István "lvtársak, főtiltkár-helyettesse pedig
Inunkánkat abban az uj szakszervez,etben, ahová
dr >Herczeg Judit A vezetőségi ülés a javaslatot
\olyan régen be akartunk már kerülni 1Ki akah
egyhangulag elfogadja. Ugyancsak Kuti Gyula:
juk venni részünket núnden olyan munkából,.
elvlá" javasolja, hogy átiratban üdvözöljélt a
:amelyre a közössé g ér d ekében alkalmasnak /tar~
Szakszervezeti Tanács<>t abból az alkalomból,
'ta nak bennünkeL iÉpp<ln drtl W ei! Emil főtitkár
hogy összeül! az első nagy vezetőségi ülés az uj
elvtársunk hangsulyozta ki a kultur ális vonal
Orvos Egészségügyi Szakszmv,ezetben
igen nagy jelentőségét; mely az oktatás mellett
ma minden tömegszel vezeti mozgalom •előtel éb~
HARfMANN TIVADAR ELVTARS
ál,talános tetszéssel fogadott felszólalásában került Tudunk, egy most megindult országos kul~
turvetsenyről,
mely kiterjed nemcsak a csopor-"
többek közoölt a következőket mondotta:
·Amikor a Szakszen"e:te~i Tanács XVIL kon .. tos, haneni az egyéni Vlersenyelu·e is,., Nagyon jól
gresszus,án a sok egyéb javaslat közölt határozat- ~udjuk azt, hogy a kultura ma nem öncél, hanem
a legtisztább iit egy nép átneveléséhez,
~á vált a szakszeivezetrel{nekr ipad szervezkedést~e:
Azokra a megjegyzéselme pedig, . amelyek
való áltérése, mi gyógyszel'lári dolgozók örömmel
vettük tudomásul és vágyakozással tekintettünk még most is azt próbálják felemlegetni, hogy vaj.;
az elkövetkezendő dátum elé, amikor ez megtör- jon meg lesz-e az önállóságunk, csak annyit fe~
ténhet Nekünk eddig is volt hajlékunk és re111é-' lelhetünk: a k k o r a l e s z a; z ö n á l "
amilyen
munkát
l~m. hogy most, itt az Orvos Egészségügyi Szak• lóságunk,
az
Egé&zsé.gügyi
~zervezetben nemcsak hajlékunk" hanem alth fr-' végzünk
nunk is lesz Az elvtátsak jobhan meg fogják S z a k s z e r v e z e t b e n A !ni munkánk
\érteni azokat a ptoblémálmt, uielyek a Magyar értéke fogja meghatározni a helyünket abban a;
Magánalkalmazottak Szabal
Szaksllcxvezetében ~zakszervezetben, amelyben végre otthon érez•
idegeneknek látszottak Szerelnénk résztv,enni hetjük magunkat, mert valamennyien a szocia..
u,gy a 'vezetőség, n1int minden szakosztály mun~ !izmus ér t har colunk a közegészségügy eszköze],.
kájában, . mert igy al<nrunk mi is hoz~ájárulni vel Nem az a célunk, hogy elkülönitsük magunmost tnár nen1 a iszodalizmus tégláinak leraká~~ kat, hanem, hogy minél szervesebben beleépüiJ
sához, hanem falainak felépitéséhez. Be kell val- jünk a közegészségügy országos hálózatába, De
lanom, hogy Szakosztályunknak sok pótolni vaJ ahogyan ebben a hatalmils keretben az orvosok
iója ':an a trinulás, a szeivezés letén, de remélem~ orvosok, az ápolók ápolók, az állatorvosok állat.,
hogy ilyen sok jó káder mellett, miut amivel itt orvosok maradnak, ugy a gyógyszertári dolgozók
találkozunk ebben a Szakszervezethen, sikeriilui is gyógyszerészek, laboránsok és technikák !esz. J
fog a mulasztásokat heiyrehozn~ Ami a bona- nek a jövőben is, De össze kell foiinunk, valóban
való r endsze t t illeti, az ·szak)mánkban ismereilen, egyesülnünk kell a nagy közösségi munka érde..
Legfeljebb borrawlón,ak neHzhetjük azt a fize .. kében. Csak ha ez már siketült, akkor kezdhetést, amit a felszabadulás előtti és a mult rend-' tünk hozzá uj munkánkboz az uj szakszervezetszerbeui munkaadók juttattak kezeinkh~z mun .. ben..
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31 éves a Szovjethadsereg -

szov,iet nép büSzke (jr'ö?mnel ünne11li meg
Hadsereg fennál!á.sának 31-ik évfm-

g~G1 vj1gt

hadsereg, amelyet crzért állitottak fel,
cr forrcrdal,nat külső ellenségeitöitött.e be történelmi hivatá"sá"t.
, etmU'' három évtizedben két vér'es, pusztító
küzdött végig o, Szovjetunió; idJőtarta••''".i'et ország életének egynegyedrészét
Szavjetunió igazságos ügyért hcrrforra!lalmn eredményeinek megvédésénr,,zn:a nép•ein,ek szabadság,áért és fü,q-,
A Szovj13t Hadsereg egyetlen
sem fogott fegyver t hóditó ;eélokér't A
hannincesztendős utját - a hiányo;o~,.,,.Plt vörösgárdista osztagoktól az első"
korszerü, egyetlen nuís hadsereggel ösza szocicrlista
hasonlitható' hcullerőig dtalonmo!.k és a dolgozó népnek az ellenség fea"J·,~tott győzelmei és az igazság diadcrla jel,1,;,w~'éá.Je
\'~,p,r.:<ütettel

e napokban cr szocialistcc ország
ünnepeljük, együtt ünnepeljük
nevekiét és szervezőjét is, "Szeren.,
a háboru nehé.z éveiben cr Szavjet
'nih,eremtek és a szavjet népnek olyan bölcs
í$'J':apaS<dalt vezér e volt, mint a nagy Sztálin
dicső győwlrnei Sztálin genem'Zir.~r«>Z nevével vonulnak be or szá"gunk és az
vikí,q történelméb1e" (Molotov) Sztálin ..
köszönheti a nép békés rnunkájának aröboldogságát és jólétét..
·
· szavjet fegyverV3k győzelme, a bölcs, bébcrTáti sztá)i.ni politikcr, amelyet kernékövetkezetesen hajtottcrk végr1e, emeíte
:.s:wv.ietun:ió nemzetközi tekintélyét, jelentőssé
szocicrlizmus or szá"gának .szer epét ((L neméletben és hozzáfrirult cr dernokr áeia
törnörüléséhez .
t•ilág népei ne.n alcarnak hábor·ut A szotali:~rnrlS 'és a demokráciák •erői most összehcr>n!:(th,xto:tlo:mtl nagyÓbbak, ndnt a velük szenr, impericrlistcr, antidemokrcrtikus tábor,
egyetlen pillanatm S>em szcrbad eljenemzetközi reakció ár-rnánykodáscriegy harma.dik világhábor·u terveit
A népek bé]!evágya olyern rnély és
-,--•.•ouo, hogy ha öntudatra hivják forradalmi
támadók e1kerülhetetlenül vereséget
a'UiNmgs

erőit

~vednek.

sz,,";,,t nép, befejezve a Mbarut, imnrár
~Trirta<lik éve végzi épitő rnunkáját . A szo ..
állcrm a háborus éveklcel összehasonlít..
~=~::~es~ csökkentette fegyverkezési költ ..
rn
Épül a szacialista ipcrr, fejlődik a;
és virágzik a tudomány. A dolgozók
jóléte álland/Jan emelkedik De vaJa.m~:11;,,m tudják: amig imperia1izrnus létezik,

'

a Szavjetunió elleni támccdó_s veszélye is fennáll. A nép éber en figyeli a há"borus uszitó'k tevékenységét; biztositani akarfa 1Mgát váratlan
meglepetések ellen Ezért, ujjáépítve 'és kifeflesztve az ország nemzetgcrzdaságát, megerősi
tik cr luulsereget is
Akárhogy is to·mbol a vílá,greakeió, a szavjet népet nem félemlitik meg a háborus provokátorok A Szavjetunió dolgozói bölcs vezér'Üknek, a ncrgy Sztálinnak vezetésével, szilárdar4
haladncck a kommunizmus félé vezető uton..

Példamutatás
A Nemzeti Vállalat élete \egyr~ tisztábban és
er ősebben kialakuL Az állami kezelésbe vett
gyügyszeltár ak . müködése egyre zavartalanabb
Az első napok zökkenői: és panasZAi után n1a már
minden vonatl<!ozásbanc példamutatóan \ílluak ,;,
i<özegészségügy szolgálatábarr,, Annak a budapesti tizenhárom gyógyszertárnak az állandó
ügyeletes szolgálata sem egyéb, mint megmutatni,
hogy a Nemzeti Vállalat gyógyszertárai megsza~
'kitás nélkül a betegek rendelkezésére 'állanak\
Lassankint cliil mindern panasz s mindenki be~·
látja, hogy ezek a gyógyszertárak 'éipatikák lesz-j
nek. Igy látják el őket gyógyszel ekkd és ~ly en
mértékhen szolgáltatják ki ők tis a gyógyszereket
a r ászOI ul ó betegeknek. (
A tapogatódzások és a felajánlások folytatód ..
nal<;,. Természetesen még igen sokan ugy Icivánnának ~ekapcsolódni 'a Nemzeti Vállalat gyógyr,zet tar aiba, hogy maguk[rak ebből különleges elő ..
nyöket szer ezzenek Ezeknek sorából kiCilllellt~il<.
M o l n á r I, m r e kartársunk, ki ujfehértói
gyógyszertárát mind~n felléld nélkül felajánlotta
a Nemzeti Vállalatnak' Az esak természetes, hogy
pyen gyógyszerész!, aki maga.tartásával bebizonyította, hogy tud és akar áldozatot vállalni a
,közösség ér dek)ében, a Niemzeti !V állalat nem enged elkallódni, '

FU N GIN
PENICILI.IIN lartalmu magyar kéozitmény,
Penicillin érzékeny baktériumok okozta
gennyedések helyi kezelésére

Forgatomba kerlll : 3 x 5, 5 x 10,
10x5 és 1 x 50 kcm·es livegekben

Phylaxia

iUlami cmoanyaatermel6 Intézet
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Egyesülési taggyülésünk
Titkári jelentés HARTMANN TIVADAR:

Elvtársaimi

Engedjék

.' 4-r. 'ünk mai napi programmunkra
meg, hogy most ravdJ
eti
Ainikor a mult év október havában a Szak1Szervezt'
Tanács XVII kongresszusát tartotta. s~k olyan ~~ ~-.
t'Ozatot hozott, amely a dolgozó ország _sze~?on~aból
igen fontos- és érdekes volt A nú munb:ava~lalomk szem""b"l
pont Ja
o a leglényegesebb határozata , az, Ipari
, szervez:
, . . ..
~""
l'
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Ennek
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mar
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k, solt
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Igy. a gyogyszertári dolgozók, akik eddig a Magyar Maganal~alma·
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zo a{ z
.. .
k
k • Egész
pal már ténylegesen tagJal leszne az 0 rvoso . e.s
ségügyi Alh:almazottak Szabad Szakszervezeténelt,

Jövó'beni feladatunk a szakszerveZeti feladatokon
kivül a gazdasági életben az, hogy ~bb~n. ..a ~zektor:;:
"tt üködve az orv{)sokkal és egeszsegugy• alkal . · · ·g··gy teTei).
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. d
k•nal< al(il{ gyógyulást várnak tó1ünk. hogy se··
nnnazo,
,
kéi
gitségére legyünli: mindazolma·k. akik ~a .?~szagun. P.-·
tésében tovább fol;\'tatják az utat a vegso me~val?sulas
felé . Az egyft.ités megitélését illetó1eg, s~k te~'.~es
t'Og fenn. ·Csodálatos a.z, hogy olyan kerdesek ozone e - kezett hozzánk az elmult napoltban ugy allmlmazott
· ' " l hg,rezaz
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Hog;\
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· ·
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IS mfo:l~l:
Cs odálkozom ' mert egyes helyeken •rosszul
ták ó'ket.. De viszont az már nem tev ed'es.. h anem OT'lRSl.
b"· alkalmazott kartársainit részérú1.. hogy a felszaba·
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t·· . ··t"dt"k e'vben ntég mindig nem tanulták- meg,
et
d u as u :_m o o
a ~zakszervez •
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• d 1 kk • elete és
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nevelé~e miatt nem kerestek kapes;olatot a szakszervezettel, nem ismer '-ék a szervezettség erejét, ma nagyo~
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keztek hogy kérjék gyógyszertáruk
Nemz;ti Vállalatba, de ez csak szórványosan
me s ugyanakkor meglepetéssel hallottant az
f'!zatszervezet tegnapi vezetőségi ülésén, hogy egy
déki orvos-eh·társunk tohuácsolta a v'idéki törpe
szertánulajdonosok kér·ését, hogy csatlakozni
neli a sz~akszervezethez,
w e i 1 E 111 i l ehtársunk azonnal m'e~,i!á,
totta a kérés lehetf':tlenségét, mert valóhan
'l:l'Zek a kis vidéhi. törpe tulajdonosok nem k\:o;á.kuiáni
tók mert egyedül dolgoznak, azquban ma mé·g
tet·~elők, áruk eladásával foglalkoznak és az
let nem az állam Imssz:ájába.. n_egy, az értélttöbblet n
a dolgo1.ók javára lesz felhasználva .. hanem
8 ajátjukat reprezentálja
A népjóléti miuiszté!·ium ezekkel a
szemben bizonyos álláspontot foglal el. Jelentkeze~
olyan nagyobb gyógyszertártulajdonos Pestf':n és
ken is, aid e felajánlás eredlnén)-'eképpen
bekapcsolódhasson a Nemzeti Vállalatba ..
vidéki törpe gyógyszel'iárulajdooosolt, akik azt
hogy sorsul{ olyan rettenetes, hogy al~g tudna~.
tesni annyit, amenny'it egy alkalmazasban levo
szerész~kartársunknak a twllektiv fizetés jdent, .
érdeldődésiikkel jelentkezhetnek esetleg a Nemzett
lalatnál és ig!' biztositva lesz minden kör ülmé.nyek
zött a kolleÍttiv szer ződés az ő számultra is

r

tá

Amilwr bejelentjük, hogy holnaptól k~zdvc az
vosegész~égügyi Szakszrvezet tagjai vagyunlt, nem
taszthatom el, hogy ehelyütt ne bucsuzzam el a
Magánalkalmazottak Szabad Szakservezetétó1. A
szabadulás óta négy évet töltöttünk közöttük A
dulás ·első perceiben óriási nehézségekkel
nwrt nem \Olt tapasztalatunk, de erkölcsi
kaptunit tó1ük és botladozásainkban sokszor seliitséi
r·e voltak Meg }{ell őszintén mondanunk
kell gyakoroln~nk, ha nem voltunk lu~dvelt su<ko·sz1
a Magánalkalmazottak Szakszervezetének,
Itéppen saját magunkra is kell vetni. A ~yó~y.,reté
társadalom - beleértve az alkalmazottalmt
azt a multban nem egyszer mondottam, ana +fi,,,,,•kedl
hogy szintért gyógyszertári jogositványuk legyen,
kalmazo:tak egy része elképzelése szednt
Iált volna a Imilektiv jogositványban, mig másik
a szocializmusban kereste a Uivezető és hasznos
a sokféle megoldás részekr·e taglalta az: a11mllna2
kart, am'inek eredménye volt, hogy a szakszervezet
szakos:rtály ker etén belUl állandó h8.nok
megnemértés lehetetlenné tette a produkhiv
Ennek eredméÍlye különösen abban az időben,
Qártsovinizmus annyira kiélezte az eUenté_teket,
állandó panaszokkal vegzáltuk a ·Magya.r
mazottak SzakszerVezetének vezetóségét, hogy
mondva kinntak bennünket, Akkor, amikor ellmcsUZ1
tőlük, mégis s.zeretettel kell róluk megemlékeznünk.
négy évig kaptunk hajlékot t{t1iih: és nem
tó1ük1 mert egy nagy szakszervezeti -egységben
is együtt leszünk és együtt fogjuk továbbr·a is

Ebben a, nagy szakszervezeti egységben
törekednünk, hogy ezen az egységen keresztül
:...O~it;s,ul<~~az egész világ dolgozóinak szakszervezeti
~!
erre biilönösen fel kell hlVD1Jm elviársaiuk
akkor·, amikoi:· a napipolitikában értesillnek
hogy bizony a nyugati imperiaUsták és hű csatló·
éppen a napokban tettek kisétletet aua., hogy a vi
sz;okl<ze.rv,ez<:ti egységét megbontsák és megint a
küldöttnek köszönhetjük, hogy erősen Kikeit ez
kjsérl€t ellen s megakadályozta, csirájában el; foilott1a s lehetetlenné fogja tenni a jövó"ben is, hogy a
'íioll~o:rok egységét meg tudják bontaci szerte a vilitgon.
pár szót beszélni az állami kezelésbe
alkalmazott kartársa'imról, akii{ hi-

vannak

saját sorsukat illetó-1eg.. Ami-

megindult ez a folyamat és a népi kormányzat egy
ezelőtti intézkedése folytán állami kezelésbe
azokat a gj'Ógyszertárakat, melyeket részben a
hagytak el, vagy a fajlságuk miatt elhurcolt
g:rógyszer észtulajdonosolt nem tudták viszL
mert nem té.rhettelt vissza, akkor egyesek ugy
ia~yar·áz1iák ezt a dolgot, hogy ez a megoldás nem le.·
az államra nézve. Az elmult egy hónap

r~r:;;:i~~:

~

hogy ez tévedés, mmt az állami vállalat
dolgozik; már az első hónapban, ami szlint.e
nem is p~sti, hanem vidéki viszonylatban, a
forgalmát felemelték, teletömték a patikáka-6
a gyógyszerre r:ásrorulók megkaphatják az öszEz azt jeleríti, hogy e patikák vezevolt valami ba.i a multban Az elmondottakból
k az, hogy egyes kartársaink - és nem is csodáL
mer·t hisz!en a mult l'endszerben polgári
~á!llib>!h<ág:ul< folytán mindenki a tó'ke iráilyába mene·
!t -- 1l~Y képzelték: ug j . kezelhetik ezeket a patikákat,
magukét A most folyó gyógyszertári elmutatják meg, hogy a Iterelések során igen
volt, ugy hogy na.gyon sok patika eladósodva
a. Nemzeti Vállalat kezébe. Az álláspont itt az.
hibáka.t ki kell vizsgálni Ha a hibák arTa mu·
hOgy blinös mulasztás történt, akkor· a vezetőka. konzekvenciáit le kell vonniok, azonban ha a.Z'f
a Nemzeti Vállala~ vezeiösé,ge, ho·gy a noost ott
elvtársak megértik azokat a követelményeket,
1\t~lyekk<;l fellép velük szemben az egész nemzet, az
dolgozó osztály, akkOr állásuk biztositva v~ a
szenödés maradéktalanul érvényes rájuk. Sőt
az és ana törekszik a népjóléti minlszté_támogatásával a Nemzeti Vállalat vezetö~ge. hogy
a prém'iumrendszert
Kartátrsaink láthatják,
foglalkozási ágakban is minöségi munkát vé,.
a dolgozók és a minöségi munltát' az annak megellenszolgáltatássar jutalmazzák.. Ugyanezt óhajta Nem..:eti Vállalat is . Mert az~ ami eddig
nem jól van ÉS az, hogy ez a 163 patika már
hónapban megmutatta, hogy jó és lelkes vezetés
lná:ris jobb produktummal lép elö, mutatja a
felsoöbrendüsegét Meri.
tervgazdálkodás.
a paiikákban ténylegesen szocialista tervgazdálfolyik . És fel szeretném hlvni magánalkalmazáS··
lé\"ö elvtársaim fi g) -ebmét azolaa a ielenségekre.
ott tapasztalunk ahol nem anyagiak az okai.
bizonyos óvat{)s e l ö r e l á t á., ; nrint ami meg_
a kö-zelmnliban, hogy az egyik bé-rlő a gyógy..

szertár legértékesebb an;ragait 'elrejtette~ az -éléskamtá..
jába tette s amikor küSZil\ödnek a ·gyógyszertártulajdono-.
sok és az Állan•! Kezelésbe Vett .Gyógyszertár·ak vezetöi, hogy pl. amidopirinnel vagy más hasonló értékes
anyaggal lássák •el a gyógyszene várólmt, akkor ennek
a tisztelt urnak éléskamrájában kb . 30 kiló legértéke...
sebb anyagot találtak meg, azonkivül olyan anyagokat_.
melyeket a forgalomban nem igen lehet m,egtalálni
Kartársa'im! Harcuni>: meg fogja hozni eredményét,
amit biztositan'i fog az a kolleküv szerződés, amelyeit
remélhetőleg az ipari S"renezkedésre való áttérés után
r·övidesen meg fogunk kötni Ahogy Apró Antal elvtár·sunk mondotta beszédében. a kollektiv szerzödés ma
nem azt jelenti, amit jelentett a multban még a legutolsó koUekiv szerződésiink is Jól tudjuk, hogy a multban
a kollektiv szerzödések sokszor filléres bér·h~rcokat jelentettek Sokszor egy félévig kelle-tt harcolni a munka..
adói testület képviselőivel s éppen legutóbbi kollektiv
szer ződésünlt megkötése is az~rt késett, mert apr·&
cseprő kérdésekben a munkaadói testület a k k o r i
elnökével nem tudtunk '.IDCgegyezni és a t kartár"Rak egy
félévig ideges izgalommal várták, hogy ml lesz ennek a
huzavonának az er·edmé,nye Ma a dolgozó osztily a sa,··
iát államával. a munkások államával köti a kqllektfv
szerzödést. Ma a kollektiv sz-erzödés nemcsak bérhar:<~,.
hanem - ahogy Apró elvátrsunk mondotta - a szoci·
alizmus épitéSének eszltöze. A kollektiv szerzödésben
vannak jogok és valUlak kötelességek.. Azonban a köte-·
lességek azok, melyeket ma a szoclalizmus épitésében
el~ösorhan kell szem elQtt tartam, mert jogain·kat biz..
tositia az a szerv, noely köti; ma.ga az állam.. Aki a kötelességeket nem tudja szem előtt tartani, annalt jogai
fem lesznelt a kollektiv. szerződés keretein belül A kol·
lekfrv szeuödés eszköz ma aa.: épiflésben és mig régen
amikor' a GY!lSZ-szal kötöttük a kollektiv szenödést, az
csak egy tessék-lássék valami volt, ma ennek a kollek~
tiv szerződésnek érteinJében és eredményeképpen mindUY,ájan egyénenként, de össZeségünkben · is r·észesei vagyunk annak az er·edm-én.rnek, amelyeii saját magunk
produkálunk.
A kollektiv szerzödésnek van egy pontja, amely a
normákkal foglallmzik. Azok az elvtársaink, aklk párt·
életet élnelt, vagy akár szakszervezetti életet'. vagy ol ..
vassák Pár·tunk hivatalos lapját, azok valósz'inüleg tisz~
tában vannak a nonna kérdésével 1\Iég gyógyszerészi
vonatkozásban szeretnék ehhez a ké,rdéshez hozzászól
ni és talán egészen furcsa,~ de azt .állit om, hogy még a
gyógyszerészek ls tudnak nomlát felálllta.ni" Meg kell
találni azt a módszeri azt a formát, a közönséggel való
érilltkezésünket, amely bizonyos normát fog kialakiiani.
Mert nekünk egyetlen célunk .:_ rnint már előzőleg is
mondoitam - odaállni a dolgozó osztály mellé, legyen
q.z ipari munl{ás, értelmiségi, sőt az ország bármely lakosának rendelkezésére állni, hogy maradék~alan gyógyszerellátásával, egészségének visszaszerzésével továbbra
is épithesse az .országot
·
:"-mikor a kollektiv szerzödésröl beszélünk, fel kell
hivnom figyeln-:!liiket az inspekció kérdésére.. Ez különösen érdekli ma az állami kezelé.sben levő gyógyszertárak
alkalmazottait. Az ins'pe~'Ció kérdését az állami vállalat
állandó inspekcióval akarja megoldani.. A kartársak ré-·
gzér·ől nagy megrökönyödés kisé.rte ezt az elhatár'Ozást
~s hivatkoztak a mulha, hogy akkor·, amikor- a felsza··
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badulás után a-z. első nagy felejthetetlen vhmán~a ~olt
a· kollektiv sz-etződésben
biztositott _8 órás munkaidő. m.i lesz velünk. vÜlszae.":iünk
a multba. megint 14-20-24 órás szolgálatot keU végeznünk, lismé.t rabszolgák leszünk. Hát l\ülöubség van
a régi inspekció. és a mni Tendszer között l\1ert állandó
inspekció mellett is a kartársak csak 8 órás munkaidöt
fogna-k eltölteni, 8 óiás turnusokban fogna..k dolgozni
De még egy óriási jelentősége van ennek a rendszernek:
hogy mig a multban a munkaadó az inspekció alkalmá-val ker·esett értéktöbbletet zsebrevágta, az itt teljesi"
Lett értéktöbblet ma a Nemzeti Vállalaté. illetve a nem.
zeté, illetve a miénk, saját magunké és igy nem szabad
a két inspekciór-endszert öszehasnnlitani
Ami ped'ig a nuruka viszonyt illeti. a megváltozottt:
m'unl{aviszony. melyben dolgozunk, az: is ma egészen
más. mint a mrult munkaviszonya, Sokan '\esz·éJyeztetve
!.átiák helyzetüket a Magyar Dolgozók Pártja által a
mult év ol{tóberében elhatározott felülvizsgálattaL Az
MDP vezetősége kijelentette. hog~ ha val~ki a felül··
vizsgálat eredményeként nem !is lehet az MDP tagja, ez
nem jelepti azt, hogy eiveszti kenyel'ét. ~rte számos
példát látunk. Ez nem jejenti azt, hogy ő egy becstelen.
aljas em!bez·, legfeljebb azt jelenti, hogy nem lehet annalt az élcsapatnalr a tagja, amely maradél{talanul ott\
áH a szocializmus épitésénél, vagy ma még nem alkal~
mas aria., hogy tagja legyen.. Azonban ez nerri zárja ki
azt, hogy esetleg egy félév n~ulva már ő is az élcsa.pai
harcos tágja lehessen Amikor· Pártunk a felülvizsgárlat
fol)amán nem egy lmrtársunkt·ól állapitotta meg~ ho.gjr
nem lehet· Pátunk tagja, ~em azt mondotta, hogy éhenhalsz és azért söprünk ki, hanem,. ntlert nem felelsz meg
azok~ak a követ.elményeknek, melyeket megki~án tőled
a. Magyar Dolgozók Páttja, mint élcsapat . Kartársaink
aggodalmát el almrom oszlatni a_zzal, hog-)' nagyon sok·
Pártunkból kizárt gyógyszerész kartársunk ugyanugy ·
dolgoz'ik tovább munlmhelyén~ nilint azelőtt, A párttis1.
togatás annyit. jelent, hogy' a-zok. akik Pártunkból kik·9
rmte:}{~ a szakszervezetben még igen hasznos ptunkáf
végezhetnek És nem mindenkinek adatott me.g, hogy
vezetöszerepet vigyen, a ve:r;etőszerep szép munlm, ld
tüntetés, felelősségteljes munka,. Nem olyasvalami, ami
a·nny'it jelent, hogy ebben tetszelegni lehet de ez óriási
felelősséggel is jár. Ha. valaki nem kapott vezetösz~r{l.
pet, az még harcos és értékes tagja lehet a szakszerv~
zetitek Arra kérem kru:társalmat, hogy szerves2n ka])
csalódjanak bele ebbe a mu.Ókába. melyet jÖvő szakszer ·
vezeti alakulásunkért el kell végeznühk és soklml több,
sokkal jobb és aktivabb :rttunkát kell végeznünk.
Kartársaink egy r·észe, aki a Ili!Ultban nem ·kapcso~
lódott be, ma tömegeselj igyekszik jelentk~zni szal(szer·
H~zetünknél
Ezt örömmel vesszük tudomásul De
ugyanakkor tudomásuk·ra- aka.rjuk adni, hogy a multban
sem voH kényszer a szakszervezeti tagság, ug;ranugy
nem kényszer· ma sem. De aki szal{szer vezeti tagságot
vállalt, legyen tisztában jogaival és kötelességeivel ÉS
itt kell rámutatnom ana a sajnálatos tény~·e, hogy
amikor a muÚ évben felszólitást intéztünk tagj3.1inkhoz;
a tagsági dijat illetően, akkor nagyon sok kartársunk
utólag pótolta azt a2: össze.get, :ta:kár ,10-20 hónapi hát-r:alékot is,. amelyet -elmulasztott megfizetni. Ma ahho21
a ponthoz érkeztünk, hogy amikor átmentünk az orvos~
egészségügyi szakszer vezethe. van á Szaktanácsnak egy

a népi demo·kráciának éppen

határozata, amely nem azi jelenti lh~:o::g~:Yrn:~~:~~~~'!;
ott hag~ juk :iz adósságot a Mag)-' ar l\
Szakszervezetnél, hanerú: senki sem lehet tagja
az orvosegészségügyi sza\{Szer-\'ezetnek, amig ott
álló tartozását el nem intézi Illetve ui tag l-ehet
vosegészségügyi szakszervezetb-en. de összes régi
tveszti az uj szakszervezetben
A h:ollekt:h' szerzödéssel kapcsolatosan még
ném megemliteni, hogy a besorolás nem olyan
töriénik. mint a multban, .- amikor a kollek-tiven
dolgozhattak kartársak Ez: megszünik me rt a
tiv szerződés kb . 56 kategóriába sorolja a k'crtán;ah,ai
valamennyien a kollektiv szeződés k-eretében
2ozn1i
A lé_nyeges dolgokat,
amelyek saját
vonatkoznak, elmondottam' Mindazt. ami még
ar. itmd szervezlredé.ssel kapcsolatosa.n, Demény
nő fogja önökkel isme1tetni . Itt ismét fel
kartátsa:im figyelmét, ugyanugy, mint a pá.J:hrolll
kapcsolatban elsőrendű fontossá-gura: a tanulásra,
tovább fejlődhessünk
Ezzel a· követeiménnyel
velünk szemben az onosegészségügyi ez,ak!<ZCrv<)7All
Meg kell állapitanunk a.zt, hogy a multban ennek
kében lwveset tettünk Sokan állitják azt, hogy a
vezetősége :voli az oka annak, hogy a
nem indult meg a szemináriup1 és nem tudtunk
Nem, mentegetődzésképpen, de le ltell szögeznem,
több ízben tett k'isérlei~nk eredménytelen
sorban a káderhiány miatt. mlásodsorban, mert
lő hebiséget nem kaptunk. Am az MDP er<)feszi.ti
oktatás te-l'én azt eredmrényezték, hogy ma már·
tünö kádel'rel rendelkezünk s az orvosegészségügyi
szel'vezet k.ádei"je egyike a 1-egjobbalmak, m'int
napi vezetőségi ülésen örömmel hallottul{; az
zött van az összes szakszervezetek l{ö-zött, N•emCSl•~
ményiink van r·á, de biztosak lehetünk abban,
ott levő káder· segitségével az ·oktatás terén
lasztottakat pótolni fogjuk Pótoh~unh kell azt
munkát is. amelyet nem vé.geztünk el. pó,:~::~~b
nemcsak a lenini-sztál1ini elméletnek az
hanem szakmai vonalon is igyekeznünk kell a
tanulás terén. Amikor örömmel állapitom meg,
mi szal{osztályunk volt egyike na: elsöknek,
Yábbképzö tanfolyamot nyitott meg,
folyam képében, ennek befejezése után ismét
juk inditani azon tanfolyamokat, melyeken
"unknak, gyógyszerészeknek kell
gunkat. Eddig is volta-k gyógyszerészképző
Sajnálattal állapitom meg, hogy egyesek
tudtak ezen résztvenni, mert pá!'tvonalon
egyesek pedlg azért nem., mert munkakörük nem
te meg, de legtöbbjük azért nem.
őket

ez

Kartársaim! Vegyüni\ példát a
Szovjetunió a ta.nulás lázában il, a Szov:ietun'ió
Jdválóbb az össies nemzetek között_ produktumai
helyen állanak a világ összes állam.ai közOtt
Mert a szovjet nép tanul, képezi é~ fejleszti
egy szólam legyen, ne üresen hangzó szó, hane:rn
kedjük is meg, hogy mindnyájan belekapcsolódunk
litikai nevelés terén kapott oktatás
szakma'i okta-tásba. A mikor látju\{, hogy
szervezetben egymásután nyilnak meg a sz<,mln:ít
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s a továbbképző előadások, nekünk, gyógyszerészeknek
is erre kell törekednünk, mert ha azt akarjuk, hogy eb·
ben a szakmába.fi megálljuk helyünket, a.IilioT en·e egy
mód 'van: a tanulás. Erre szeretném felhivni ka.rtársaim
figyeimét és a továbbiakban jó munkát kivánok (Taps . )

'

Lukinicz gyógvszerész
a ,.rendszervá l tezásról"

m:

M1ndsz::::nty Józsefll'ek és társainak bünügye folyik
napT'Ól-nrprfl látnak napvilágot azo~ a megdöbbentő
adatok, am-elyek miigött feltárul az a s:öt:ét összeesküvés,
a'mehnek célja az volt, hogy az· 01szág dolgozó LThépét
_ismét vis·szataszits•:ik nhba a gyatrmati fÜg1g1ŐSrégbe, :rrue]y...
ben élt a Há..bsburg_malom alatt. Mig Budapesten fo~
1yik a vezetők kémköz.pon'jánruk fe:lgjö-ngyölit&,e, addi.g
nz Oisvág :11inden hc:lyiségéb:en
aizok a ciTikosok' a:kiktől
~
Mindsz-eniy .,az ország területiéTől b'eszerezte az ada.~
i.o'kat''. toválbh folytatják tevékeny.srélgijket a ,,biboro~
B

v;ezér" érdekébem·
Sze·gv.ár köz,ségből
két igen jellemző lJO!rtroét választunk ki cz:e~knek a tev,élloon·) sé~eknek a körvonaloW.,-

sára:
I

ifj. Luh:inicz Dezső gyógyszerész
A. gyógysz,~trtátát a község lakói igen ta1á.Ióan r&n;_
hirközpontnak nevezték ,eJ Luldrniez a'z elfnen.e{küJ,ésibö:t
\'aló vissza' éJ te után azonnal felvette a kapcsolattot a
J:etünt rendszer hi,eiv•e1 és vagy az üzletrélbe!J-!, vagy a
latk:ásám. rendsí'.eTes összejövebelek voltak Mióta Nagy
Elek a kat5Iikus pl'éhános S:regvát on. r'és-ztV'eBz mindem:
ilyen összejiÖNetel1en
Mindszenty Ietaxt.óztatása utáa-u me_gszeppentek MáT
nem rneJ tek il)· en n[yilt össZJedöve eleH\:Iet csinálni csa:k
egyesével ket.tes'ével meru.tE'Jt Lukinkzhez:, hogy' meg_
ha.llgassálk: annak beszárnolójá" Egy ilye;n besz-ám,o1Ó'ra
ment el 1949. j'a.nfUJái 4:..én Csik József, volt csendönlégi
besugó is, A tanácskozáson I1é!sztVTett a patrkus feleséke
is. A besz,ámoló ctrka{ igy folyt le:
/
"Azt ugye, mondanüm sem kle1l - ikezdlte Lukinicz
~, hógy Mindszentynek letartó'ztatársa után, mi~ a h.L
Ylf:lli is fokozottoJb:b üldözésnek 1e.Bziink kitéve, De csak
vinni lreU a~ "·eszmét és a hitet" me:rt •hammosan be·
következik a rend~ze.r \ ·áltoZiás és ·~kko1 Je'l;üniik a ik:O[l)J.
munistá'k csillaga,"
!
A "besz:ámoló" további roésZie nem tüJ i a nyorúda..
festéke~. ]g,~n jelle~ző, hogy a patikus 3.\Pósának 25();
~old földJe van NagykőrösOn e's állitó1-&.-g LUkinicZJék az
orökösök Tnnen fu j tE'hát az .,eszmle és a ihit'' felé a
szél

•
. Szegvát dol,gozói követelték az illétéke.s hatóságt51
m~dkét eg3rén eitávolHását, mi'VIe[ tevé!kenységükkel ve_
sz.elyeztetik a község nyuga;l'ill(át. _ szij (Magyaz A!fóld. Szentes,)

Ujabb törzskönyvezett
gyógyszerkészitmények
2. 707 B Glanducorpin inj. 10 mg, Richt-ei, otrvosi
rendie:letJ-e, Sxl kcm = F 39 70 - lS%. öss?J.etétel:
Progeste1'on k1 ~st.. O Ol g, alcohol benzylic 0 1 k<!m,
~L vege:aibile ad 1 kcm armpull;l,nként.. Lejárati idő: 2
ev. Az engedély kJelte: 1949. január· 4
'
]33'61 B Seborit, Cer ta, 100 g = F- 13 90 (52.093/'
19.48 .. Üisz. Árhivatal) öss;zetétel: Natr. sulfodcinolei.:.
nic neuti 100 g ü~eg;eniként. Az engedély kelte: 1949.
janu:át· 14.
13 ,3•90 B Dextrose inj. 10·%, Kolloch'Bmia, o!vosi
rendeletTe, 10xl0 ko'!TI =
F 213-13.0, k lOOxlO kcm =
F 21250 (62 098/1948. Or sz. Arhiva~~l), öss·z,eté tel:
Saccha1. mnae l g, aqua bisdest. ad 10 kcm ampullán..
ként . Az engedély kelte:: 19,49 január 12
'

Törzskönyvezett gyógyszer·készitmények engedélyezett
változásai:
l 838 Glanducorpin inj,. 5 mg, Richter. Uj összeté_
tel: Prog::;s eron ikry;st 5 mg. alcdhol henzylic 0 . 1 kcm,
ol. v:egetabile ad l kcm a·~puJliánként.. Csoma,golás: 3xl
kcm = F 22 3() - 16%. Az engedély kelte: 1949· ja:nuálr 4
GyógyszerkéJszitmléTI;ye:tt helyeSbitései, Richte•r,
Az
alariti ké'szitménJ71ekben a·z .,adnenalih' 1 megjrelölés "l~
adren1alin''-ra változile
750

Ephetonogen jnj"

817 Ephetonogen inj.. fmie
1 . 5t.l'7 Tollagen supp,
1.33.() Neotonocain inj . V.
873 Neotoncain inj. Vl
875

Neotonocain inj VIU.

876 Neotonoca'in inj X, Az engedély kelte: 1949
1anuár 3.
Gyóg,vszerlrészit.ményeik változásai, dr, KŐ'!'Ösy
1?87'5 SolganaJ B. oleosum Z%. A 2% holyett 1%
Uj ney: SolganaJ B oleosUJm 1'%, Uj 'ÖSSzetétel: Auro.
'l:ioglucosa O. 1 g. ol. veget ad 10 iko~ üv·egenként 10
kcm = F 3030 -15%
10 857 Solganal B oleosum illj 20%. A 20% helyett
109( Uj név: Solganal B olJeosum ilnj. 10%. Uj össz-e·
trét€1: Au.'Iothiog:lucose 1 g, ol --..-eget. ad l ú kcm üvegenként. 10 kcm = F 216.90 ·- lB%. Az e11gP.-dély
l~·lte: 1'949. január 5
1

52:064 Coffein natr. benzoic. lj_nj" 20%, Spolio, átkomm,ersz inj ~hól eg3séges ÖSSzetételü gyógys·ze.né . Uj T~i : 13..41'7. Az •e:ngedé1y kelte: 1949. januá'r 29
minősité.<;
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Akik megváltoztatják a
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(LISZENKO és követői feltát ják, hogyan dolgozik a tet•mészet és ismereteiket a növén)<eknek az
ember szükségletei szelint uló átalakitásáta használják feli)
A modern biológiáról és néhány kiváló képviselő jéről szóló. so;ozalunlm_ak e~ ~z. ötö~i_k cikke" ~z
előző fejezetek Liszenko akadémikusnak, a haladó szov,jet biologusol..: !lllCSUI'llll IS.li:olaJa ,.czeto,Jenek munkásságát ismertették
lrta : Vadim Szafonov és Alekszej Ruszockij
"Miért tán1adja a burzsoá: tudmnány a szoviet tudósok munkásságát?" - ez alatt a ciin alatt
Jele~t meg ·a "Literatu1nája Gazet.ta"
inleTjuja
T. D. Liszenko akadémiktussal, 1947. oklóbetében
Valóban, n1iért támadja olyan he.\'esen a
burzsoá tudmnánv a 1nicsm ini iskola haladó
s7ovjet biológusaillak minden ercerhnényét?
Liszenko igen jól tudja, hogy itt nemcsak
alutdémikust nézreteltéiés·e'kről van szó . Rengeteget
i~ t és beszélt már a biológia sze t epéről a tet mészettudományok közölt A biológia az élet tudománya. És m:inthogy az embe1 is élőlény, ez a
tudomány a Iegkö7--l\'etlenehhül 1 á vonatkozik A
biológiai tudomány ()sszckapcsolódik · azzal a
hm ccal, amely a tnate:rializn1us és idealiztnus, a
.iózan ész es minrlenfajta kultusz táltosainak és
bh einek fekete •erege közölt folyik
A DARWINIZMUS A VADLOTTAK PADJAN
A kapitali,sta tát sadalom ideolúgiájának itánvitói, akik uralmuk érdekében megsze:nczik a:
tÖmegek politilml és ideológiai féhcvrzetését, ne1n
bilják elviselni a biológia szaiH•d fejlődését Régen, mielött n1ég a sejtmag en.ergiiáj~nak a fdhasználáS\áia: gondoltak ':ohm, Dal\''Hl ehnéletét
már a vádlottak padjáta ültették A reakció
\vashingtoni és newyorki, londoni f.s oxfmdi }{épviselői a darwinizmust leplezetlenül gyülöli elleiiségnek trkintild A Inicsutini biológia, a kö·vetkezetesen ma tet ialista tudotnánv ellen 'ivott
harcot az a félelem és gyülöld füli, 'mclyet a szocializmus legyőzhetetlen esztnéh el és általában a
szovjet országgal s~mben éreznek A n)ugati mszágok reakciós Ciői u biológiát fegyverré avat·tál( ebben a harcban' A politika behatolt a bioló~iába.

,_,
Mi bizorivithatná jobban a teintCszctft 1neg-·
'áltoztató en{_ber szemlétetének hel~ ességét. mint
g~ akorlati tapaszotalatai? Ki bit álhalja el jobban
a hiológusl]k/ feltételezéseit és felfedezéseit, mint
akik hektárok millióin ptóbálják ki őket'/
Rutatásaik 'tárgyát - paradicsOin. gyapot,
buza, köles - a..z határozza meg, n1el;ik legfontosabb az adott pillanatban A mindenk 0r legfontosabb pedig az éleieni és a ruházat. A tudományos gondolkozásnak ez az iskolája,. u tnetészen
uj szeiti tár g~:,.álasztást összekapcsolja azokkal a
.r:sodálatos~n egyszerii eszk1!özökkel,_ 1ncl:v<'kkel az
lellenfelei által megol<lhatatlatmak' lattolt ptohlémákat megoldja.
Liszenko a buza néhány általánosan ter-

meszlett, de ,a!amilyen ismeretlen okból elsat-·
nyult változatának a Inegjavitásá,,at döntő csa·~
pást mért a formális genet~káia..
A Morgant eszmé!lyitő fonnali~ genetikusok
főfeladatuknak tat tották a faj "tisztaságának''
megőrzését Ezét~ ,, édeimezték a legjobb gabonafajtákat az elváltozás és elsatnyulás ell eu V ezérlő eszméjük az volt, h~gy kiküszöbölik a fajok
,kevCiedésének l·egkisebb lehetöségét is . llgy \-éle·...
kedtek, hogy ha núnden buzakalász önmagát pq·
rozza he. az értékes •. öröklődést anyag" megnlarad .
Bát a földeken minden egyes bnzaknlász to-·
váhbra is ötunagát tcnnékenyitettei n1eg, évt\ken~
Sőt évtizedeken át a titokzatos .,öl'()\i:~ődési ailyag"
sem \áltoitatoll rajtuk A genetikusok elmerül-·
,tek n t~lálgatásokbn, mi lehet e jelenség oka?,
Talán nem őrkö<ltek elég gondo•an a fajta tiszla~ága felell?
Liszenkó szetini éppen az oldja meg a kétdést, :unit a founális genetikusok hibának tek1n.i
t eH ek \'int ahog~· an régen a pogány főpapok az
úldozati állatok belső részeiből ohasták ki a jöveúdő!., a fonnális genetikusok
képletekhez fo··
lyatnodtak, hogy n1egállapitsák Liszenkó tévedé!...
sét Sol<á csalóka ábrándnak tartották, hogy az
eniher he.avatlwzhassél..: az élő tennészel folya-·
matába és hányszoi gunyolta ki Liszenkó a kételkedőket

lTJSZERü MEGOLDAS
Liszenkó a legnagyobb próba eló állitotta
Inunkritársai szmgalntát és kitarJását Elgondolása az volt, hogy 1\:özvetlenül a virágzás után le-·
vágják a bUza porzóját Ez Illegakadályozta az
ö-npmzást és a nihén~·nek a széE által tnás kalászokról odahotdoH himpoit kell befogadnia.
Hadd 'álassza ntinden növény a számát a Ieginegfelelőbhe't az oda fu it 'irágpotok közüL Ha szabacl kezet adunk a tennészetnek, csupán az egy~
tnásnak megfelelő és egy1nás erősitésérO képes
szer-vezetek fognak egyesülni, niás szavakkal, az
etedménv .,szerelmi házasság'' lesz. ahogy Liszenko ne\:ezte
A javaslat viharos tiltakozást ,állott kL Liszenko. szedett-vedett, alkalmi keT esztezésekwel
akarja lerombolni \áltozatainkat ·- méltatlan~
ko d tak a fm mális genetikusok, Illinthogy meggyőződésük szedni hz elődök "ötöklődési anya,.
ga" ~supán alkalomszerüen eg~esült.
Azonban a "sze1 elmi házasság'' mégis ered..:.·

GYóGYSZERÉSZ
ményesnek bizonyult Az ,;irl~gen" porzótól megtermékenyilett magvak elsőrangn buzát adtak
Üszenk<J kisérleti földjein . Hol \Oltak a genetikusok által megjósolt "nyomoruságos, elsatnyult
sarjak"? Kiderült, hogy az elötegedett ''áltozalok
, felfrissitése éppen meget ősitette öket. Nyihám a-'
ló, hogy n eni met őben a szerencse irányitotta a
virágpor befogadását, haneni a nö,ények meo-válogatták, melyik virágpor alkalmas megtet m'ékenyitésükre.
Liszcukonak az élethe és az egészséges szct,,ezel et ej ébe 'etett hitel győzedelmeskedett Azok
pedig, akik azt állitották. hogy az ÖiökMst nem
Íehet befolyásolni és hogy az ember tehetetlen,
ha a természet litokzlffltos szándékahat. kerül
szembe, leleplez!ék, hogy nem hisznek az életben Attól félnek, hogy az élet olyasvalami, amit
a le~Zkisehh fmalom is Ioiolthat
Keresztezéseinél Lis~enko n-en1 csupán a növén:v ,.itéletére" bizta magát, haneni arra a tényre is, hogy az eiÖs ötöklödő sajátságokat nen1
i·enditi meg az idiegen virágpor·. n1ig u.i erőt' meritenek belőle
NfNEVELÉS
A kisétielező merés:ien hatölt előre. Micsudn
példáját köHhe, a buza ötöklött tulajdonságainak nregváltoztatásához, majd azok ittneveléséhez fogott A nevelés, mint az élet ujjáfotmálá·
sának módszete, Micsurin elgondolása volt. Liszcnko munkássú~ának .ezt az oldalát ism,et t'e!lve,
uet_n hagyhatjuk figyelmen kivül egy, a Szovjet_untóban tenyésztett ~;Kooperátm"'-nak ne-vcZ!t'-tt
huzafa jta !öt ténetét.
A ,,I{ooperátor'' közönséges őszi huzafa,ita
volL Ny:hi atatás1a előző Pszön kellett ehetni'.
Az Odesszai Genetil<lai és Nö-\rénvnctnesitő Intézet
me~kczdte h öméi sékl~'ti követeh~Iénye!inek tanul~nányozását a 'einalizációs szakasz idején . A ku, iatást nem merő kiváncsiságból folvtatták. A nÖ··
vén:vek fokozatos fejlődéséről szóló elmélet további bizonyitás1áia ~eni volt szüksé'ge az intézet~
nek Ezt a !öt vényszerü§éget már leszögezték,
, csupán uj alkalmazási módjáról volt szó.
Pgy találták, hogy a "Kooperálor" a fagy,
ponttúl 20 fokig terjedő hőmérsék~eten mrgy al
a \'Ctnaliz.áción. Fagypontnál ,.agy 2 fok Celsius-·
nál 40 nap t a \olt szüksége e fo h ama ihoz, 15-20
foknál viszont háiomtól öt hón;tpig ICijedö idő,
t~ Azonhan az északi nyát csupán háiotn hóna .
P~ g tat i .. Világos volt. miétt nem érhet he nyá
tara az ossz el ''etett ,.Koope1 á tm·"
.. 1\felegházban vetették el a ,,Kooperálor" magJal és' átlagos hötnérsékleien folyt vernaliz:.icióia,
Lassan. azonban egész nOimálisan fejlődött Mi
k?' ennek az időszaknak már végefelé járnak,
htrlelen emelték a hőmérséklete!, vagvis a ver·n:liz:.ic!ós folyamatot közvetlcnül h~f·ejezödés~
. elott felbeszakitottáH A kisérleti növények mind.
_a~onáltal átélték ezt, és ha nehézségekkel is, de
kihajtottak, kés.6 tennést hoz' a . Ezeket a kései
tn~p.akat
ismét eh etették és mogismételték az
tiJat ast Ez alkalommal a buza kevésbbé állt él-
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lent és gyor sa bban ét eit he.. Hannadik alkalommal az éi és még gyorsabban k'övetkezett be és
\:égül is az uj, -átnevelt buza csak külsőleg hason ...
~it ott a I égi\ "KO}JCI á tor" -r a.. Ta, asszal vetették,
\'ernalizáció nélkiil, Inint a tiibbi tavaszi buza-·
fajtát . A közelébe az eredeti lajtábúl "nevcirtlen'•
magvakat \CteMiek'. ~Iig al'< álnevrlt fajta közel
egy métet magasra nőtt és kalászba szökkent,
ugyanezen idő alatt; a rég,i "Kooper-átOia alig ér t
ei néhány centimétet es magasságot Hihetetlennek látszott, hogy a két f1Hddatabot ugyanazzal
a magga~ vetették be, sőt ugyanaz!Hl kalásztól
'Zátmazó magyakkal.
Amikor Liszenko a hábotu előtt a Mezőgaz·
dasági Tudományo!{ Lenintől elnevezett Akadé'
miáján beszámolt a ,,'Koopeiálot"-ral folytatott
első kisét!eteiiől, az értekezés élénk felháborodást
váltott loi a Motgan-féle fotmalisztikus genetika:
jelenlévő hivdből.

"Az Öt öklést kivánja megváltozta Ini?" __ kiáltoztak dühöseli a megrögzött szokásokat támadá Inerészségek hallatára .
..~iegyáltoztatjuk", - válaszolta Liszenko.
. Az Öt ökmozgás kutatásának ujabb változata''
Jegyezte meg gunyosan Müller, a hit es ameti .,
Imi genetikus, aki ebben az időben látogatott el a
Szovjetunióba
,
"A növények és álltatok leg, állozalosabb fotmái fejlődtek ki a valiáció és a terntésu.tes khá-·
1nsztfts eiedményeképpent\ --- mondta Liszenko,
nem törődve az ellenzék aka,dékoskodásá~al ,.Ha
az ember uná lett a folyamat felett, ugyanilyen
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Ligeti Ferene bevezető sorai a szakmunkástanfolyam sokszorositott anyagához
változatos formákat hozJmt létre rövidebb idő
alatt is, sőt olyanokat. amelyek eddig nem je~en-.
hettek meg a természetben és nem jelenheinenek
meu további többmillió év alatt sem."
"1940-hen Liszenim abban a helyzetben volt,
hogy összegezbette kulalásai eredményeit A kö-vetkezőket mondta:
..Tudomásom szerint 1935-ben senki sem
, olt képes a tavaszi buzát őszi vé. változtatni
Ma. bárki, aki ezzel a mnnl<ával kiván foglalkoz•
ni, viszonylag könnyen változtathatja meg az
öröklődő tulajdonságokat
"
lifegemlitett egy tawszi változatot, melyel
őszivé alakitotlak át és tavaszi huzákat, mdyeket
a legjobb ukrán őszi buza-változatokká fejlesztettek
A Mezőgazdasági Akadémiának ncmr égiben
lefolyt ülésszakán Liszcuko a biológia fejlődés~
nek ;,j hátárkövéről számolhatott b~. A micsurini
Iskola legujabb eredménye, melyről beszáinolój?!
tartotta, Í1em csupán egy változat átnevelésc n1as
'változattá, hanem egy fajnak rnás fajhlv:i '\áltoz-,
tatása . Nevelési rnódszerével lilemény buzát: lágy
buzáv.á változtattak, rnely élcsen különhözik előd ...
jeitőL Nehéz példát találni, mely megfeleliíen ér.zékeltetné a biológia micsm ini iskolája felidéziP
fotradalmat A növényvilágban beköveikezelt átalakulást csupán ahhoz az átalakuláshoz l~hetne
~ haso.nlitani, mely az állatvilágban a macskát ti g··
1lssé változtatná
Maga a természet nevell át a növényeket. az
északi ~áltozatokat alkalmasabbit téve őszi vetés; e. De nem is lehet máskép! A nemzedékeli sm·án
át vernalizációs szakasz;ában, zmdon éghajlaton
atmeni növénv az ősz.i csirázása felé hajlik MasM·
felől perlig, a meleg éghajlat, mely a legmagasabb
hőmérséklete! hiztositja a növény
fejlődésének
~első szalmszáhan, egyr e inkább a tavaszi cslrá~
·zá st a teszi hajlamosSJ~.. Ez 1\ficsudri előtt is világos volt: és ezért a következőket 'álaszolta egy,
az Uralból hoxzá intézett kérdésr-e: "Biztos vagyok benne, hog~:· n agya I án::yu. 11edgazdas.ágot lel;et létesiteni az UI aiban, aionban csak akklor~
tha termékeny helyi változalokat hoznak lélre'~;\Hndez ~zt jelenti, hogy a növénynetncsitő
együtt müködik a te1 mészettel Az uj .ezekben a
,J~i~édetekben az, hogy az en1he1 felfedezte azo.kat a mórlszet eket, mclyeket a te1 mész.et 1·égtöl
fog,: a alkah~1azntt. És e n1ódsze1 c~· isn1eHtében,
fel is tudja használni azoka" Manapság .,a term észet udyanilyen ,áUozatos formákat hoZ lébe
"· rö,idehb
"
rnérhetetlcnül
idő alatt
:\'em fé1 kétség hozzá, hogy 1nint Liszenko ~ondta, "?lyan
formákat hozhat létre, melyek addrg nem Jelenhette-k meg a természetben és nen1 isi jelenhetnének me u to\ábhi többmillió éY alatt sem''

"

(Folytaljuk)

Egyesülési taggyülésünk
- ll

Sza~szervezeli

Tanács nevében -

CSAKANY ELVTARSNő: üdvözlöm az
társakat a Szakszervezeti Tanács ne,~ében.
nok ehhez a taggyüléshez és az ehtársak to,válbbi
munkájához sok szerenesél és további jó m1mlkoát· .•
kérek! .(Taps) Arra kérem az elvtársa11a~,
nagy egészségügyi szakszervezet.. keretein
fejtsék ki továbbra is mrmkásságukat, hogy I:.ozz:.iját ul janak ahhoz a munkához~ am-eJ y a szoci-.L
alizmus felé vezet (Taps.)
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A szombathelyi ·egységesitö taggyülés ·-

Szombathelyen január 30 . -án alairult meg az
Egészségügyi Szakszervezet. A közkórház előadótermét
teljesen megtöltötték aq; üimepélyes egyes'itö ·
sen megjelent egészségügyi dolgozók.
A gy ülés megnyitása után Dt. Lakatos G'yör·gy
orvossZ.akszeryezet központi kiküldötte tartott előadást.
Előadásában vázolta azokat
a politikai eseményeket.
amebelt a. megalakuló EgészségügJi Szakszervezet
re,jöÚét megelőzték és azt mintegy parancsolólag
!ir-tál{
Az egyesülé,s, mint minden egyéb politikai esemény,
mely a felszabadulás óta Magyarországon történik,
szenes része \lz imperializmus elleni harcnak
ezér t - mondotta Dr, Lakatos - a mai ünnepség
uttal harci esemé:ny is., A továbbiakban isn11erteti azokat
a célkitüzéseket, melyeknek érdekében az uj alapokra,
fek~etett szakszervezetnel{ müködnle k~ll. trülönösen k~~
emeh'& az ideológ'iai és szakmai továbbképzés fontossagát
D1 Lakatos előadása után a szakmai
képviselői üdvözöltéli az 'uj szakszervezetet
.,
A gyógyszerész-munkavállalók nevében Végh Ldszló ·
kartársunk szólah fel hangsulyozva. hogy
tári dolgozó){ öntudatos haladó szellemii,
kásai k'ivánmil{ lenni a szakszerYezetnek.
Az üdvözlések után di". Bencze József
orvos tartott igen érdekes oravostörténeti
melynelr anyagát a Szombathelyen tavasszal te11de>ze11dö
orvo~történeti kiállitásna-k a. nagygyülésen
egyes példán)aival is illusztrálta.
A bemutatott régiségek között több igen
gyógJsie-részeti vonatkozásu relikvia is volt,
egy végig latin TIJelven 'irt Torkos-féle Taxa Pharma..
centica Posoniensis 1672-böll egy engedélyol{irat
ból. melJ ben Vasvármegye ma.gistrátusa gyógyolajok:_
behazatalár a ad engedélyt.
A négytagu ideiglenes Ütté,zöhizottság me,gvála,sziiá.
sa után, a mindvégig emelkedett hangulathan lefolyt _
egyesítő nag,rgyülés az Internacionálé elélleklésével fe~
jeződött be
•

A gyó.gyszertár a fe.nnáll:ó törvén~yek ért.tlrnében közegészség:itgyi intézmény, Az állarn :lötv.énny-el szabál-yozza a .gyóg)s~ertárak mindenkori j-ogi :hel~}'zetét szi.goruan elválasztya a gy ogy
szerészletel az ipari, és a ;kereskedelmi íogia;lko·zástóL Külön törvény rendelk·ezik a gyógyszertórak felszereléséről
Pontosan eWiija, 1 rnelyll~
azok a nélküliöZJhetell.en gyógyszerHmi 1fclszci e}ési:
tárgyak, amelyek szükségesek aihhoz, ,hogy bár-·
mely gyóg) sz·er:, bái !Ile ly gyogy:Szer tár ban ·elké-:
•zithető legyen\ Szigm u{ törvények intéziludnek a
készletheu tar loU. vaJgy ·elkészfitett gyógy5zme_k
minős!é'gér ől
A gyógyszer tálak szen1él yz :tének
ludományos l~iképzését ;Jl;etően igen magas kö-j
vet-elményeket ir elő a tönriény. Ez azért .fontos;,
me1 t azok. akiik hivatva vanna;k az: orvosok ut'án
a la~-ósságot gy·ógyszeue.l kö~\1E~tlienül .ellátni ·és.
hivatásuk leljesitése )közben a gyogysz;erck elkészitésB közben bizonyos i'ekinUethen a·z orvosokat.
is ellenőúz:ni, a.Zoki\.al sz.e!l.nben Leunés.zelcsen 1aj
!legmagasabb l<öveleiményeket kell támasztana a
gyó-gyszer r e szorulók ér dJekében, ugy tudon1ányos, mint etköksi n1egbi:thatúság l'er,én .. G-yóg) ·~
szert késziteni annyit je'k:nC Ininl az Oll\OS ren··
deletc szerint a beteghez azt a Jninős·c~gü ,[S
me.nnyiségü gyógysze.1 t eljuttatni, am~l1yel a br··
tek gyógyulása_ legin:káhb -eléi·:hető. A g:yógyszc1
készitését, annak hely8is és Ineg1f'Clel6 ö.ssz'etét1elél
a legtöbb esetben c}lenő.rizni lehet, de; n1égs-en1
~ehet n1inden clikésZ1iVett gyúgysze:rt vegyvi:zsgá·~
Jatn~k :alável!ni. A gondatlanul történt gyágys~2,1~
1\észitést ü ott törvénJek igen 'Szigm uan hünt:el1ik,
mr·rt einberek eg 1 észségé'!Iől, élet-éről vagy n1unka7
f:\épess·égéről van szó. De tú] az iiotl ·:wnényckcn,
van nH~g egy n1agas.abbrendü t'Örvény is, az iratJan etikai tö,Ivény, an1ely többet k 1övet,e1, n1inl
az holt tö.Jvén,·
Ez. a törvénv az emh~r viszonyál szabja n1:ég emhc1 társáJhŰ~ Lelki,ismerel:cs·
ember nem köv·ethcl d ·Cimberlársával :szemben
na;g~ ohb bünt. 1ninUw annak ,egészsége ;e:Hen vét
Tg~( tehát gyógyszell. csak az· készíthet, a!ki etikai1alg oly magasan áll. ihögy lel1disrneretéb~ ül!l<öző cselekedetet nem küwt el azáltal, hogy akar
ifeliUetességből, akát gondatlansághol ~véíl 1 sen em,hel társának I~egnag~'obb kincse, egészség·e ·e:Jlem'
A gyógyszer tárban dol.gozókna'k. l <'Igyen az akár
okleveles g~rógyszeiés.z a1kár szakképzett' gyógy~
szet t,ád dnlgozó sohasecrn szabad sze1n !elől téveszt-eniök, azt, ~wgy einbertársai egészség:ének
(helyH~állitását vagy annak n1egőmesét bizta rájuk az állam, arnikm g:yógysz!erlálhan yaló do]..,
gozásra adott nekik jogot vag~' eng:edélst. SzoDiális €s nerüzetgazdasúgi
sze~mpontból is na-·
gyon fontos munkaheh cn dolgozik a gy'Og:vszer,_
tári dolgozó, 1ner t minden elveszell 1nunlzaori!
am·elyet' a ibetegség miatt halaszt el a 'n1un:kás, a
:munkásr a neZve kinos sz.envedést" az állanu a
nézve termeléisi veszteséget jelent

A. gyóg:y szerek helyes összetéldé~I t és minö ~
ségi jóságáéi t az ir ott töllvény·ek szelint a g~ ógy-;
!Szerész felelős, a'ki azt elkészitet:e, de a magasabb
~·~ikai lelkiismereti tön énHk előtt mindenki le;1elős, aki 'ezeknek a g} óg~;'szer eh: nek az elkészitesében 1 észt \n:.sz1 Tehát a g;, Ogysze1 tarhan dolgo7.Ó laboráns és technika l.s etikailag i·elelős, h::t a
gyógyszer he!lyteL~n elkés;.;:itése az ó h~báj::íbó1
·történt Sohas.e titkoljunk El tehát munka közben
~<.;·ernmit, nehogy a 1ni hibankból ember t~áisunka~~
k~árosodás ér je
Ha 1nunk:lnk közben bánni l) en
r:2ndelleües,sóg.~~l tapasztal·unk, a11a :hi\ju)\. fel a
Ha ezt nwg1gyó.gyszer€sz munkatárs fi.g) elmét
cselckedtúk Ielkiismc1 tünk nyugodt leih2[ ,.[o<lőJ ' horrv
n~.indent nl::E!tdtüul<
ami e1köksi köt~! . . . ;
~'-'-'
1
lességünk voJt

A s.za_km~nk;ás: :1 :-:cgédnumk;\slül az külún~·..t_[;'
Lözteti meg, hogy mnig .a segédmunlzá-; gópiesen '
~végzi tecndöit.
addig a sza·lmümkits ludatalJan
,v:an anna;k, mnit csinál és ismcr·i a munkúja .köz-·
ben végbem-enO \áltozások elméh_•_t:§l is Ez:_n
jegyzel célja :az., hogv a gyógys.Z'e:JláPi doligozékat
J.neg.isn1Je:rtess·e
a
g~"·ÓgJ:s.z!c-rlár:lJan
clófmduló .
munkáhitol::c h-el"es n1enetéve:l Als ismeiles-s:e. azoknaik elmél<etel Ezáltal ~!é1jük azt, hogy gyógy.sze.r lári szakmunkásokk1á képezzék magukat

N o r ma
A no una l{özponti ké1 désé, é \ál t a dolgozó
magya1 népnek A legutóbb a szaktanács és az
1pmügyi n1iniszté1'i.urn köz;ölt n1cgköWtt lwllekHv
keretszeiZődés
e·g,yik leglényegrsehb pontja a
nonnákt kérdéshel foglalkozollli. A 1 égmultban a
nonna kérdésében íállandó Yilákr fohtak az üzemek és ~ gyát ak dolgozói köz(itl., a~nikm még a
frakciónak be!eszkelődött ügynökei azt) próbálták
tudatositani a ,dolgozók köz(itt, hogy a n(n ma a
dolgozó Inunkás er,ejének Illértéken felüli kihasználása. Az elmult csen1énJck, a dolgoz:ók eiedményei, az ujitások /tömegei, a~ éhnunkások ezr-ei bizonyitották he, hogy a nmma felállítás~ és
a dolgozók öntudata a munkaeszközök megja,·it.ása a szoc.ializmus épilésének elő1 denditője I~s
a niosf megkötött kollekth-szerződés után a BOImabizottságok uj nonnáinnli:) fdállitásakm, a
gyád reakció kisepi üzése után ra dolgozó mngyar
nép aká1 ipari, aká1 éitchniségi \ otmlon magáé-~
'á tette az észsz·.eiÜ uj nmmákat !Bel:Hta a munkas, hogy az uj numkaeszküzzel a mod-etn és ja~
'it ott munkamódsze1 ekkel ~-eimészete~.
hog~·
JJgyanannyi nnmkaidO illatt többet és johll;t!
tud tcrern·tcni, mint az t'hn ul Hal és ha jl~ ~n köit ühnények között lH'Csületesen teljesiti k<Helez€t! ~
~;égét, ~ern csalj:l 1_11ég nu~.n~atái sát, ·~le saját .ma.gát sem, me1 t hiszen O\ e az DI sz::~g, n1aganaK
épiti!
H T..
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A GYóGYSZERESZ

B gyógyszerészet története
HALMAI JANOS EGYET. ~i, TANAR, MB ELőADó,
ELőADASA A MAGYAR GYóGYSZERÉSZTUDOllik
NYI TARSASAG 1949 JANUAR 28-1 ÜLÉSÉN
l

Az "Uj tudományágak és uj sz.enwontok gyógyszerészkép.vésünkben'( C, előadássorozatot eebben az évbPt
Halmai .János egfet, m. tanár ind'itotta utjára.
Az előadás célját fialmai magántanár _röviden, épitöszellemben, a kö-vetkezőkben adta: "Az előadás végső
célja a hivatás.ismeret, a. hivatás-szeretet és a hivatásöntudat tudatos~itása., Ezeken kereSztül szemlélni a mrultat sok botlásával számos hibái~al, de megadva a h:eÍlő
tiszteletet és elismerést a tudománJ-, a haladás fáklya_
Vivőinek; felismerni, értékelni a jelent, a rnult tanulsá.,
gai alapján lCiküszöbölni a hibákat, javitani a szakmát,
rámutatni a fejlődés utjára, azt tudatositani és egyenes
irányban haladni a jövő felé.a Ez a cél vezeti az elŐ··
adót minden elöadásában, s mint maga is mondja:
.;' :igy felel meg a tárgy előadása. a mai gyógySz=-rész
legfőbb cél,lánaJi: néJli demokráciánk
közegészs-égügyc
, legtökéletesebb ellátásának"
Halmai n11agántanár, jóllehet a gyógyszedsrneret
magántanára 1942 óta, s "hivatalosana már m.ajdn~m
, két évtizede botanikus, szeretettel és raga::;zlwdással
foglalkoZiltt a gyógJ szerésze~ történelmé1 el is, 1936
óta a Gyóg)szeré.sztudományi Iársaság felkér·ésére a
XIX. sz,. neves gJÓgyszerészeiról -emlékbeszéd·eket tar.
tott. illetve szán:"Os értéke-s monográfiát irt . A gyógy
szerészet tötténete iránti :érdeklődését kedves, halksza_
Vu. végtelen jóságn néhai Lipták professzor még csak
fokozta. Igazi lmtai.ó területe azonban a gJ-Ógyszerismeret maradt mindvéglg. Előadásából atmal< a Halmai Já_
nosnak szavai szóltak a hallgatóhoz, aki a népi demok~
tá'Ciát nem szólamnak ta.rtja., hanem! aki tanitványaiva.I
erdőt' irt mih:or az Utiörő·kö.z!f:ársaság nagy miívét de_
mokráCiá~k -eg;~-· ik legértél<esebb allmtását 'kellett életre·
segíteni Halmai magántanár hivatás~.ismel'et
hivatásszeretet és hhatás.öntudat igazi apostola tud lenni,
tnert maga is több éven ·J~eresztül abból az összekupor··
gatott · pén~skéből végezte tanulmánya'it, melyet apróbb kisegltésekbÖl takaritoit meg Igy aztán messze.
menően ismeri a tára szegény dolgozójának a. multban
sokszor lebecsült és semnl\i.I"e értékelt munkáját, apró
bajait és hatalmas problémáit.

Dr~

Lányi
gyógyárunagykereskedő

Budapest, VIli., Rigó-u. 10.
l

l

Telefon: 138-537
335-011

ss

Az előadáshoz, melye( szaidapunk egész terjedelmé.,
ben közöl, Mozson;,.'i professzo!' szólt hozzá, megköszön ..
vén az értékes előadást, majd 1-.edig megeml1tette., hogy
Halmai magántanár
gyógyszerész-történeti tudása
mennyir-e hozájárult az Ernyei-muzf"um megalkotásához.
Néhai Lipták piOfesszor élete utolsó UJihános szerepl-é_
sében elismeréssel adózott ked\es tanitván;,.a gyógysze_
rész-történeti munkálkodásának
DR KOLOS EDE

Egyesülési taggyülésünk
-

Szás~k Ii<>na elvtársnő: T Nagygyülés!
A
gyógyszerészeti .dolg.ozák, l.aboránsok nevében a
regnagyobb örömmel fogadjuk eJ a csatlakozás
tényét Mi a multban ;sohasem szervezett dolgo·
zók a ~elszabadulás ,óta a szakszmveilet ker.eMn
beLül értük el azokat az eredményeket, me,lyekre
a multban gondolni sem mertünk · Igy többe:k
kazöH a laboránské;pző tanfolyam hallgatói> is.
vagvmrk. Ezt )is a népi dJemoknáiCiácnwk köszön·hetjük Éljen a szaksz,er.<vezeti ,egységl (Taps.)
Gergely Julia elvtársnő: T. Taggyülés! A
gyógyszertáli pénzt~rkezelők és t~dhni~ák! rész-éJrről szültén lelkcsedé:ssel vessz~k üudomásu], hogy
~agjai lehetünk az. ·~gységes ~~gészségügyi szak-·,
s..zervezetnek Ebben egységes erővel !k1ivánjuk
szolgálni a népi den1ulnácia eg0szségügyét,. hog)~
azután harcos és épitő tagjai lehessünk a sza.~
dalizn1USnak Köszönjük a Szakszervezeti Ta;-1
nácsnruk, hogy olyan sokat telt a dolgpzók érde:kében és m,egmutatta az 1i 7 ányt az ország épité-l
sében (Taps )

Egy igaz ember
Kemény hideg szél fujt" AtZ! erdő fái felett r·epiilögépel< zúgtal< és a zugásba belekevet·edett a géppuskák
zaja. Aztán elcsendesedett mlind'en
Mereszjev főhadnagy eszméletlenül feküdt gépének
J"oncsai mellett Amiimr aléltságából feleszmélt, tleffii lá.tott mást csak a hófedte tájat és az égbenyuló fákat . ,
Talpr a ~kaJt állni. Lerogyott Törött lába leirhatatlan
kínolmt okozott Kínló<ha1 verejtékezŐ a-rccal feltápászlrodott
Vissza kell jutnom l
Nem aliarol< fogságba esni
Suttogta maga elé elhaló hangon
Ha naponta 10 . 000
léJlést teszel<, tiz napig lmll n r.:";nnem
l\!eg }{ell tenni
Hihe~etlen akaraterővel vonszolta
magát rnétert'Ól..
méterre. Az erdőt behoritatta az est homál:ra.
- üszkösöd€s, Azonnal a mütőbe!
A cvikker-es
öreg orvostlrofesszor meleg hangon szólt Kereszjev föhadnagyhoz. Maga okos ember. Meg kell értenb. Elpu.sz..
tul, ha nem amputáljuli
- Felveszi ezt a falábat és nemsokára táncolni is
fog! ·-- Tréfált az öreg konjázi .ápoló Mereszjev engedTalpl'augrott, de nyom ..
te, hogy felcsatoljáli lábára
ban összeesett
- Hohó·~ Gyalíorolni kell a járást . Ujra meg kell
tanulni, mirtt a kisgyermel<·elmek
És Mereszjev fó1tadnagy
gyakorolt. Megfesz1itet11
erővel
Né.ha könnyei hullottak, a fájdalomtól. G;\'·ako·
rolt, mert ujra r-epülni almrt
A repülőgép csavaja ni'\egindult. A karesu gépmadár
felem~lkedett a levegó'be A kormány mellet~ Mereszjev
ült, Arcáról sugál'Zott a boldogság,: örömkönnyei végigszántották kemény, markáns ar·cát, Ujra a levegőben. A
szárnyaszegett madár ujra repülhet, ~s mintha hallotta
voina a dalt:
"Csak feljebb, csal< feljebb, csak feljebb
Szállj magasra gépmadár
A gépcsavar zúgása zengi feléd
Megvédjük ~ovjet hazánk!"
Mindez nem kitalált mese, hanem l'alósá.g :vlereszjey föhadnagy ma 1\foszkvában él. Az ö történetéió1 szól
az .,Igaz ember-" c. uj szovjet film, amelynek főszere
pében Kadoctmikov alakitja Mereszjev szerepét

llét technika felszólaláfa -

Gyógyszerész-napok
Február 4~én a Gyógyszel'é~ztu.dományi Társaság
rendezésében megtartott Gyógyszerésznapon Kalán Já_
' nos gyógyszerész és Vitéz István egyetemi m . tanár
tartott értékes beszá~1olót..

1

Kalán kartárs a, szemrVizek, illetve szemcseppek elkészitésével h:apcsolatban hívta fel a figyelmet ana,
hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy a szem ..
be cseppentett folyadék a szemben lévő szövetnedvvel
izutoniás legyen, Ebben az esetben ugyanis a szembe
cseppentett oldat a becseppentés pillanatában nem ok~z.
fájdalmat. Az izotonia elérésé.re kÖzömbös hatásu sókat
alkalmaznak, miti.t pl.: kállumnitrátot az ezüstnitrátos
szemcseppben,
Az előadáshoz Kedvessy egyet. m t:anár szólt hoz_
zá és elmondotta, hogy ezzel a témával ő is foglalko_
zott és a szemklinikán kisérletet is f0Qtattak Kis>éile··
teiról a köz-eljövó'ben fog beszámolni.

Tichler :János

Kerpel kar-társ hozzászóláSában annak az óha.jinak
adott kifejezést. hogy a gyakorló gyógyszer-ész szem_
pmJtjábói c€lszerübb lenne a megadott képlet hely'etti
táblázatot közzéte.nni és :Valahogy lehetővé kellene ten_
ni, hOgy a .'3zemcseppek a fentiek fig)elernbevételével
készüljenek.

n

li

Kalán liar társ előadása. miként a hozzászólásokból _
is kitünt nagy éideklődési keltett a jelenlévöJ{bett .és
eddig nagy vonalakban ismeretes témát l'ilágitott meg
közelebbrúl.
Vitéz egyet, m. tanár 'a védő vérsa,·óktól tartott rö~
vid, de annál sikerültebb összefoglaló előadást. A diftér'ia
esetében részletesebben ismertette, ho-gy hogy,an is Ju..
tott a tudomán) odáig, hogy a passziv immunizálást az
emberiség Sllolgálatába tudta .állitani A haktel'iológia
őskorában kezdte fejtegetéseit A diftéria kórükozóját·
1884-bell Löffler·, Koch tanittánya fedezte feL Két Pas-·
teur tan'itvány: Roux és Yersin jött rá arra, hogy a he .
tegséget a. toxin, a baktér~imn ~nyagcsere terméke okozza. Beh:r'ing, a Koch.islwJa munkatársa, találta meg a
betegség ellenszerét a betegségből felépült tengerimala·
cok véréből előállitott savóban Ez a bakLétiumot in
vitro öl'i meg, ellenben, ha virulens ba.l<tétíumok által
~ern:elt toxin tartaium lev~st immun savóval kevert Osz ..
,sze, é.s a~t adta be a tengmimalacokna~. a keverék ál'.
éalmatlannali bizonyult Rir'kát is siker·ült Behringnek
lmmunissá tenni és ezeh: savójával 1891. kal'ácsonJán a
berlini Bergmann-kilikán elkezdte a beteg· gyermekek.
nek a- savó adagolását.. Párisbait Rouxna.k sikerült Iovaka.t immunálnia, s ezzel ol,_· nagy n~<ennyiségben ka.
pott szérumot, hogy a konmly klinikai ldpr·óbáláshoz
hozzá-kezdhetett.:· A 60 sz1ázalékos letalitást 26 százalékra szoritotta le Eredményeiról a budapesti on:oskon_
g.resszuson számolt be.

Az idő előr.ehaladása miatt Mozsonyi pmfesszor -elő ..
adása legközelebbre hala.sztódott
dt, K E

Crinex col.
Heparin Vitrum inj.
Jodcholin inj.
Taumasthman

Gyógyszerészeti

Pl!l)iréruk
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 37.
TELEFON: 218-057.
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Mozsonyi professzor rámutatott ana, hogJ a gJógy_. >i
szerészn'ek addig nincs mód,jában a szemcseppes recep_
tek elkésziiésekor önhataT:mulag változtatni,; núg erre ':'l
vonatkozóan utasitást nem ta.rtalmaz a Gyógyszerkönyv, i:!
illetH rendelet'ileg nem engedélyezik. A készüfö V. Ma.
g)ar Gyógyszerköny\ collyria. c. fejezete ezekről intéz.. ::[
kerléseket tartalmaz Kéri Kalán ka-rtársat, hogy (og.. j-;
!alja táblázatba a szükséges adatokat és bQcsássa a . [
G)óg:rszetkönyv Szerkesztő · Biozttságána.k r;endelkezézésére

beszerezhető
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Teremtsüle meg szakszerveZ!eti s ékházunkat

olyan áldozathozata.l, mint azokra, akiknek ke·
1 esete magasabb névértékü bélyegek megvMárlását engedi meg
Bizonyosak vagyunk abban, hogy Szakszer,~
vezetiink minden tagfcc mélyen litérzi ennek !LZ
akciónak }elentőségét, tndia azt, hogy mindnyá,,iunk közös érdeke és kötelessége a székhriz
megter em tése, mely wlrin nem lesz nagy és diezes, de a célna/c nwg fog' felelni és reprezentálm fogjei a magyar egészségügyi dolgozó/c
e,gységes, növekvő szaksze1've.zeti mozgalntárt

Az ipaTi .szerr,vezkedé.s folyamt4n az Olvas-,
Egészségügyi- és Gyógyszerész Smkszervezetek
egyesü 1ésével uj és bővült jeladatok há1 ulnak
az egységes szakszervezeU kö~pontra A b:§rtitkársá.gtól a propagandáig és cc szocüi!politikú
osztály.·g, a Szcckszer'VCzet összes osztál:yainal~
HIVATALOS óRAI\41 Közöljük Kartáisainkaz 'eddigieknél is intenzivebb és mélyebbTe hxt:J kal, hogy az Or\'Osegészségügyi. Szakszervezet
munkát kell végezniök
·
Gyógyszerészi Szakosztályában (V., Nádor-utca
Ezzel szemben ho·vatovább ct rni szah.,Szerve32 sz) a hh a talos órák délelőtt 9-délután %l>- ig
zetünk a egyetlen, mely JJ>em rendelkezik mcg- tartanak
fe'eiő székházzal
A nagyobb, szervezetek ugy•
szalván ;nind · megépitették rndr diszes nagy
ÉRTLSITJÜK A KARTARSAKAT, hogy az
szé/cházailwJ, rnelyek kellő számu heíy1:ségeibe c On· os-Egészségügyi Szakszel vezet a követk.ező
a titkársár;ok, [!Z adnúnisztTáció és a küWnböző s'egélyeket folyosilja a Iászorulóknak: házassági"
értekezletele rroegfele!ő helyet tqlrilnak, A szék- szülési és tcm·c1tkezési segély
hcíza.k építésér e a szakszervezetek áltcüában•
A fent megjelölt esetekben a segélyt kérő
meglehetősen . komoly, a tagdijaktól függetle?~
km társak jelentkez>zetnek az Orvos-Egészségügyi
építési hozzájárulásokat kciptak tagjailctól, 1tw1t Szakszen eze t (N á dor -u 32.) Szociálpolitikai oszrnás rnódon ezt a két.ségtdenül égető kérdést tályán
megoldani nem tudtlik
*
Szaksze?'Veze~i rnunlcónk állccndó nifvek·edé, FELHIV JUK a budapes:ti gyógyszetlárak
sével központunk nuír eddig is igyekezett n,eg- felelős ,rzctőit hogy az Or, os-Egészségügyi Szakoldani helyiségeink kr'rdését, J'elenleg az eddigi szervezet kerül~ti csoportjának itt közölt cimei
módon már képtelenek vagyunk cc szakszerve- szerinl az il ás beli értesilés ktézh.,,41'1étele után 3
zeti ccdminisztráció és az értekezletele számára; napon belül adják le az oU dolgozó összes alka!szükség,es hezyet biztositani Fontos osztálypk mazotlak névsor át, külön feltüntetve rajta a szak.,
kénytelenek többedmagukkal egy-egy szobú;ban szervezeli tagokat t
dolgozni, 30-50 tagu értekezleteket az egyes
I-III-' kerület: 'Mártirok-utja 31-33,. félem
osztályole közepes nagysága szabáJukban tccrta- l dr, Wolf, d~. u 3-lj2 6-ig.
na/c meg Szakszevezetiink •egyre növelevő tagIV ker : Egyetem-u, Central •kávéház, kedd
ságával és fontosságával ezt az állapotot lehe- 9 iitakm, ,agy )iuzeum-,körut 2L L 4,. dr• Reiner,
tetlen tovább fenntartani és éppen az egészsé_q- d n, 3-5-ig,
'
ügyi dolgozók é?Cl!ekében rneg kell teremtenünló
V-VL ker : Viktória kávéház, :\iarx-tér, hétkielégitő szalcszer vezeti sz·ékhá~zunk alccpjait.
köznap 10-1, d. u. 5-8c ig.
A SzakszeTvezet bélyegsorozatot bocsájt ki.
· Ylt ker,: Somogyi Béla-ut 3/a. dr'. Aszódi
lcülönböző cimletü bélyegekkel, m'f!lyek egy-egy
Zoltán, d u . 3-6-ig.
tégláj.át, egy-egy dccrabM.iát j den tik: az egészVIII ker.: Szenlkii ályi-utca 7, OTBA, I em•
ségügyi dolgozó/c székházának A bélyegele kü12-l"ig,
lönböző címletei azt is lehetövé teszik, hogy OJ
IX. ker,: Szenl László kórház, dr\ Fáber Vikgyengébben keTeső tagokra ne háruljon ugyan~ tor, 1{)-11-ig

B7
X ker,: Allomás-utea li. hétfőn 7--8-ig.
vagy dr Lukács, Hölgy-utca 35, 3--4-ig,
Xl-XIL ker: Bartók Béla-ut 15/h dr, Balázs, d. u. 5-8-ig,. •
XIII. ker,: RóbCit Ká10ly-körut 84, dr . Do-1
Ieschall 12-1-ig.
XIV. ker,: Zichy :Géza-utca 10, hétfőn 8 óra, kor vagy dr, Fischer Zsuzsa, Ságváii Poliklinika,
12~%3-ig

•

. FELHIV JUK a km táJ sak figyeimét hogv az
Orvos-_E~ész~égü~} i Szakszer\'ezetbe való áJtlépés
a tagsagr konyHnek felülbélyegzésével történik
Az alábbiakban közöljük, hogy a felülbélvegzés
uj helyiség~?k?en. (Nádor-u. 32. l em!,) 9-4 óráIg fog megtortenm az alábbi boosz!ás szerint:
1949 IL 16-17 -én, l-II{, kerület
18-19.-én, IV-V kerület
2 L-én, VI. kerület
22 -én, VII. kCI ület
23, -án, VIII. kerület
24:.-én, IX ker üiet
25,.-én, X. kerület
26.-án, XI-XIL kerület
28-án, XIII-XIV. kerület
A ker ül eli beosztás a gyógyszellárban dolcromunkahelyük sz.ednt értendő, az áll~s·••· ~~~:li~!:~;:se; lakhely szerin~, A tagsági könyvek
·:-.,
csopmlosan gyógyslertál'ankéllt tör-

P~LYAZAL

A Letartóztatasi Intézet Házi-

g~ ogysze_r1.ara két ;f:i~ltall g)'ó,g.ysze.részt kel es., akilk

hadnag?·I langban es eru1ek n1egfelelő fizetéssel!
k~z~~~d~k 1n:p n1üköd~sük2t. Kérvényeket az
Ig~zs<~gugyi~.J~nsz:ériuniba kell benyujtan,L A
~-zuk~egcs iaJekozlalást a_ p~lyázni áhajtólk Illegu. . ~p~~ak az _?rvosegeszseg,ugy1 Szakszervezet Székhazaban, V, Nádor-ulea 32 sz
GyógyszerészszakoszLá\j ban
·

•
FELHIVJUK a vidéki kadárSak figyeimét hogy
az Drvos·Egészségüg,Ji Sz.akszervezetben való nyilván·_
tartás végetí jelenikezzenel( az IlLetékes Csoportoknál
BUDAPESfl TERüLETI KöZPONT: L Baja, 2é
Balassagyarmat, 3. Cegléd, 4.. Esztergom, 5 'Gödöllő.
6: G;rő:·· 7 Jászberény_. 8 Kecskemét, 9. Kisbér, ;10.
Nagykata, ll. Szentendre, 12 Sz;ékesfehé.rvár, 13 SzoL
no]{, 14 Tata, '15.. Tatabánya, 16,. Vác, 17. Visegrád,
19 . Na.gykőrös, 20 ,1\fonm 21. Tr _
lS.' Balatonszabadi,
S "
, · .u..O
mmom· zonJ, 22 Kalocsa,
. DEBRECEN TERüLETI KöZPONT: l, Debrecen
2., Balítalórántháza,
3. Berettyóujfalu ' 4.. H a,J"duszo bosz_~
T(
i o, 0,) . _•· arcag,
'll'o,
_ 6· IGsvárda, 7,. Mátészalka., 8. N
l agyk.a.
9 N ,ynegyhaza> 10 Kunhegyes, l l Szegha1om.
• SZEGEDI TERüLETI KöZPONT:
L Szeged 2
Bekéscsaba, 3 Hél~és, 4 CSongrád 5. ·Gyula 6 a' 'd" - '
)
'
o
mezo.vasarhely, 7. :Kislmnfélegyháza, 8 Kiskunhalas 9
Malm, 10. Orosháza, Ll . Szanas, 12 Szentes, 13.
kev·e, 14.. Deszk

Tur·.

KO PR OL
csokolédés paniilla
Á

székrekedés minden forma·,·a· ban ere d mé nyesen alkalmazható,

~---------~---------------·--------.

Szent Péter gyógyszervegyészeti laboratórium
v., &:Jozsonyi-ut 1.

Telefon: 123-373.

Csomagolás:
1 db
4 db.

Besz_erzési ár :

Ft- 52
" 1.93 +25% term. f. a"

Fogyasztói

ár :

-94
3 49

ké.l-tzittné.htp.i :
PRtMOVEROL

DIGESTOL

LIQUOR HYPNOBROMID
300 gr és pt e:somagolás

120 gr és pt. csomagolás

\UDIVAL SYR.

S E D l V A L T A B L.

PRIMOLAX

1O és 20 drb. csomagaliis

12 -30- 60 dr b. csomagolás

"
gyogyszetvegyészeti
üzem k. f. t.
Budapest, X., l.adányi .. u .. 1.
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A

HIR EK
S~bánov,

a szovj ct kulturális ki.ildöttség
vezetője

·r·E~üLE'll
KöZPO;v< i: l_
SZOMBATHELYI
"
2
Celldömölk,
3
Csorna,
4. Devec:;;er, v.
b·
-hel"
S zem !L ,J, ·
d
l\1
l" 9 1\-i'o
!{~pm ár 6. Keszthel;r, 7 Könnerr , 8. l' arca I,
.
~
,,
,
,
-•
10
Nag·ykanizsa
ll.
Pápa,
12
Sárvar.
s::mHlg\annar,
'
13 SoJ;lon, 11 Siimeg, 15 Szentgotthá~d 16. Ta~o~c::
17 VfszJlrém, 18.. Zalaegerszeg, 19 Znc, 20 Fa.ka.
O"J ep ü 21 l( ősze g.
TERüLEI"I KöZPONT: l, Pfcs-Harliány_
·· 4 M o bács " 5 ' Sildós. 6
2, Kaposvár, 3 Lengyeltóti,
sz~liSZárd, 7. Szigetvár.
.
MISKOLCI TERüLETI KöZPONT: l ~hsko!c, 2
G" 0.. 11 h-'>,
,n:ö,.; 4 Hat\an, 5. Mátraháza, 6. ó;zd, 7..
.E;ger,' ,,i).,,_,
,
•
'hl
.1>.aSZtV,
,~
8 Ricse .o 9· Sa.Jgótarj.án, 10, SatoralJaUJ e J,

"" pf}csi

11. Szikszó, 12. Tokaj

-=-

, "k
taggyülesu,n
Enyesülési
~

Réti Márion gyógyszerész elvtárs felszólalása
Tisztelt El1Jtár·saim' Az ö~szes gyógyszereszeti dolgozók nevében örö1n1ne~ udt•ozlo~n az
itt beielentett fényt, amely szertnt a ;na; ":ccp~
tól kezdve rni ,s tagJa' l.ettunk az egeszsegugyc
Sza '·szervezel:nek Az egészségugyt szakswrve• an'ely ,szezet ~nekünk feltétlenul szerepe t szo.n,
.
repnek rnaradéktalanul ""eg w keU felelnunk ~s ,"
tel.jesitenünk kell . Mi, gyógyszereszetr dolqotzok
általában, eddig is igen fontos .Posztot tol ottünk be a közegészségügy ter en, csa/c azt h'~
, 1
h g1/ öntudat dolgában maradtunk kísse
%~~t :~, 1n~rt hi.sz sohase~ voltJunk ~elégg~ Ö'f!'tudatosak. Azt rernélem, hogy, ezutan nw~d rge;~
..
nk· t fogunk végezni es ezt tanulassal es
JO mu a
·
·
· k • · .. tudatanitással feltétlen elrs fomu erm; on . . .
nyben, es
tunk is emelkedni fog. Ebb
, en a 1 erne
•
ebben a tudatban lépunk o,t ebbe a szakszer vezetbe, mely részünkre fe!tétlenül sole mu~lcaal-,
kalmat, munkaterületet brzto~~t, Munkankka,,
nagymértékben hozzá, fogunk JU1Uln' a Jnagya,
• • ..
fejles~téséhez és ezzel kajJcsolategeszsegugy
. ,, , . , .
M ya ·or·s7IÍban a szocializmus fe/.epJtesehez
ag '
.,
!JOn (Taps,)

11 szaklanács üdvözlése
LANG ANDRAS elvtárs a következő "?'"gü
lá\•Íl'al elküldését ja,•asolja a .szaks~eryezetr. Ta,
. k· A ipari szeivP.zkedes sor :Ul a mar nanacsn.ot . " "'It
z
· lkTa 1lllazo tt·.l l·\
'a \I
rtyai :\1ag ana
pon sor k eru
· a ö..
l . .
G\ ógyszer tár i Dolgozók Szakosztá ~~nak. a~ .ot~
\ ~seg"észségügyi szakszervezettel ,.~lo ~g? es.tte~e-·
re Ebből az alkalomból a Szaktarmcs u.anh :or.h~tetlen lelkes"désünknek adtwk krfe.Jezesl .
(Éljen!)

Csernus,.luk6cs gyógyszerész, ·.·
Szálasiék főhadnagya

nekiru

Cs!::I nus-lmkács Lajos gy' ogJ:sZie:rész
nekilulgaszkodott, megint kili~csel,
h;,,nn... ;,t
hogy nek] h,J]ad·é..kbllanul
111 ~ gg:yCzni jgyekszik,
yissza kell kapnia a "N agyboldogasszony
.
Dzcrláia" 1nerl pontosan ó az az fn1ber, ~k.1
01 sz ág 1eg; ik legforgalmasabb . gy o?y.szert1ar ab~'
a avóu\sze.telk tlkesziHse meUett nepr demokraciá~~k ~~2Idetéi e ,is r á tudj3.1 nevelni a~"~.~~~~~~~~~: :
Csak au ól nem beszél, ·hogy azt a rket. . . · ,
akiknek a .allomasai alapján annak rdeJen
j aazolási i télet kialakult., j!elenleg k1izár tá~ a
a;ar Dolgozók Pártjából Pedig a'kkor eppen
1

~dott
legfőképpm hitelt ezelme)< ~ v~.~~:~~;;
nak, hogy az. li!lelők lörhetetlenJUl J?,,
ták Arról nem beszél Csemus-Lukacs
rész, hogy egé~zen véleLlen:ül, ép3p~n, a Hc.nvén•<•P."
gi Közlönyhen .!841 novembe"
.-en
renfi vezérezredcs irla alá n:llg)'mullu kar
Jő hadnagyi kine\ enését; A kinevezési
jes szöveg1e a l~övctkezo:

.

.

HONVEDSEGI

Ko"ZLo"NY
KIVONAT

"' 19t4 évi novembe• hó ll-én kelt ~\sz
Közlöny 1.055 lapoldalato .
KINEVEZÉSEK Kinevezem az I állomán.rc,:op•ort.
ban: a honvéd g;ógyszerüg;i tiszte~nél
a
g;ógyszerüg;'i hadnagyot a gyalogsagtol mló
áttétele mellett: l 9H évi julius hó l-vel: 1944
1
Lei rangga:
Csernus Lu·l<ács La·r'os (1898. - Szentes, Mária . )
Rendelei száma: 89 971/eln, 8/b. - 1944,
BEREGFI vezds
\ember hó n ...én

g)úg~szeiügyi főhadnagyokká

k~\'e:kező

A hónap közepén Budapest1·e érkező szavjet
/t11ltU1·ális bizottsli[J vezetői~ iU;"ii:"' kiegy·~nsu
lyozott en'cer Mutt az egeszsegugyt mmLSzter
helyettese, fontos szer epet jlitszik a szavjet
egdszség·védelern kiépítésében N agy r észt az ő
,munkáii:ínak köszönhetik a szavjet dolgozók,
anyák és kisgyermekek, hogy ma már az északi
'tundrlikon sem isnve1 etlen a kór Mz, a szüTészeti
intézet, a fogor-vosi rendelő
Az orosz cárizmus sulyos örökséget hagyott
a szovfetállamra :· a lakossli g, különösen a gyer'nwkek magas megbetegedési és halliTozási
, aránys:uímát, jlir ványos betegségeket.. A szov. jet kormány liltal keresztülvitt egészségvédelm1:
intézkedések és beruháZások eredményekép11en
(1940-1946-ig az egészségüggyel kapcsolatos
lilland kiadások 9 4 nn'Uiárd r•ubelt tettek ki)
·'teljesen megszünbették a jár·ványos betegség•eket, jelentékenyen csökkentették a megbetege. dési és halálozási aránysZámot
Több mint egymilliá embert kezeltek 1948ban az egészség·vécklmi minisztériurn szarwtór·ium gyógyhelyein, több · mint másfélmillió
szavjet dolgozá üdült a szakszervezete/c fürdő
helyein, szanatóriumaiban.
A terhes asszonyok sZámára .a szülőottho
nok, szülőklinikák, gy•ermekkór házak női és
gyennekorvosi tanácsadák, csecsemőotthonok,
hatalmas luílózatát ·épitették ki,
Az egészségvécklemnek, a rnegbetegedések
és haiálo:uísok számának csökkAntése terén elért eredmények o szov.i'et oTvostudom4ny 1W.gy
eredményeinek és fejlődésének köszönhetők,
amely megmutatta az egész világnak az ·uj, szo. cialista egészség-gondozást
Ennek a nagyszerü munkának egyik első
munl,ása: Sábánov; egyéniségében az optirnista,
alkotó, békeszerető szovjet embe1 típusa, aki
egyik cikkét a következ/Jképen feiezi be.: ,.Nem
kétséges, hogy a közeljövőben a szavjet orvostudomány még magasabb szinvonalra erneli a nép
egészségvédelmét 'és u.i felfedezésekkel gazdagifia a világot."
P, M.

Gyógyszerértékesit8 Nemzeti Vállalat.

Az alábbi

kö-:r1ev-elet kapta meg az o:rsZ'á,g mindien gyógyszertál'á_
nak felelős vezetője: Értesitjük:, hogy a Gazdas-ági Fő.
tantács
10.08l~31186J3122j1948. Sz. határozata alapján
a Törö-k-Labo.r GyógyáwrnagykereSlmdés és Vegyészeti
Gyá Rt, az Ű1s21ágos Egész,Siégügyi AnyagiaktáLRico
M.a;gya.r· Köts'Wrmüvek Rt. 1és Végül a Rex G~· ógysz'21vegyésreti GY)ár és GJ ágyáirukereskedelmi Rt .P-la<i!ási
szervezet:énelk áh éteLéVel a Gyógyáruértékesitö Nemzeti
V állalat megalakult és mük>ödését február· hó 7. _én Bu-

da;pe>st, VI Kü~y-utca 12. sz, alatti telepén megkezdi
U gyancs·ak az ernlitett GF rendelet intézkedjk arr ól
hog,y az. államositott gyógystzergsá:r-ak termelvényeit kL
ztáJ'Ólag a G.J ógyRr uélrt·ék;esitő N. V hozhatja: fOlga:lo'llJ_
ba, H3. mélyen tisztelt Gyógsszerész U[· eddig rendeléseinek egy' r észé-t ;az államositott gyógysz.emgy:ál aknák
közvelenüi jutta+ta volna, ~:érjÜJk, 'ihogy az,okkal most
máa: ugyancsak hozz~n[k f'01dulni sziveskedjék
Meg_
g~őződésünk, hogy a Gy6gy~ruéat.élke~itő N. V le:hetövé
fogja tenni mélyem: tisztelt Gyógyszerész U1 gyógysze1
szükséglet,?nek foikozotta;bb lkieiégit.ését, amiáltal a
gyógyszertál"ak ellátásánruk zavartal:msá1,tra biztositottnak látszjk lg,:y az éiÜltett vállalatok e Sz''e'lkt>:zeti á\
alakulása ru ind mély!f>n Hsztelt G.~ ógyszeJ ész Ur ér de_
looit, roind a köz.érdeket egyaránt fog}a szolgálni

1945. febmát 13, -án szabaditották fel teljesen
a szovjethadsereg csapatai 1\Iagyarm szág fő váro~·\
sál, .Budapeste!.

•

1948.. febmár 18.-án itták alá a Szovjetunió
~s a magyar köztársaság közölt kötött bat átsági
együttmüködési és kölcsönös segélynyujtási szet ..
zöd és t

, TÁ.JÉKOTATó AZ OTBA ÉS SzASA !GÉNYJO.
GOSULTJAINAK GYó,GYSZERELLÁTÁSÁRóL
A
810-194~. Korm. számu rendelet szt'.rint az O'rszágos
TisztviselOi Be.tegsegéJyezési Ala.p·
(továbbiakban
O TBA). valamint a SzékesfőVárosi Alkalmazottak Segitő Alap (továbbiakban S•iSA) illgjainak betegségi
biztositását 1949. február 1-töV kezdve az OTI látja eL
Ezzel kapcsolatban közli az Intézet hogy a volt OT-BA
és a volt SzASA igé-,nyjogosultak részére a gl'Ógyszereke~ átmrenetileg továbbra is az OTBA-nál, illetőleg a
SzASA-nál használaiban volt' vénY.kön;rvekben rendelik
az illetékes kezelöorYosok, az ily módon rendelt gyógyszereket azonban 1949, február 1-tó1 kezdve az OT! ter_
hére szolgáltatják ki a gyógyszertárak Mlllthogy a
lgazolási hir·ek.
szakrendeléseken a volt SzASA igényjogosuH!a.k rés;.o:ére
A Népbirósá1g 19 ~z taná~sa al következő itéletet;
a jövóöen az dTI vagy a lolt OTBA orvosok is rendeL
:hozta:
nek
gyógyszereket, azokat a SzASA vé.n.yeket, ametr{'Molnár Ant1:1I pestsz.e-ntimrei tulajdonos 3 évre a
.
OTI,
illetőleg volt OTBA orvos bélyegzője szerepel,
lwn
jogasihány gyakorlásától eltiltva,
.§zabáiyszerünek
kell tekinten~
Az 1949.. január 3i.-én
Fejér Emil. gyógyszerészt feddésie it€lték
kiállitott "\ények ala.pján Jdszolkáltatott gl Ógl'Szeiekért
Gyógyszertárak uj elnevezése. A dehreceni ,,Magyar , és gyógyszerkülönlegességekért sem ·a volt OTBA, sem
Korona" gyógysze1 tár "Petőfi'' gyógysz:2Üá1· l~tt. mjg
pedig a volt SzASA-igényjogosultak térH:ést nem fizet ..
a iurkevei ug,)ancsak ,,ME:Igyal Kotona'' gyógysze1táir
nel{ - Mind a volt OTBA, mind a volt SzASA igén~-..
•~Széchens i ' gyÓgyszer1.árr néven müköd.hk tovább,
jogosultja,f részére az 1949. január 3Le után kiszolgál· A NemZ~eti V~áJJalat kö:elé!kiébe tatrtozó vánJOsruiko_
tat.ott gyógJszerek árának kiszámitására~ "talamint a "\éJai ,,1\.I:fgyai Korona'' gy{>gysze1tár .,Ady EndH/'
nyek számlázására és a számlák kifizetés:ére nézve aZ
gyóg:yszertár n-é-\" alatt te:ljes~ti tovább közg;ész·ségü.gyi
OTLra vonatkozó szabályok az irányadók A volt
feladalát
OTBA, ille~ ó1eg a volt SzASA igényjogosultak részére
1

l
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felitt vényeket azonban külön~ldilön csopo-riositva. kell
számlázni - Budapest, 1949. február L -~- Az Országos Társadalomhizto.sitó IntéZet lgazgatós'ága"

<

Dr. Lipták Pál temeté.se,. Február 3..án d. u. f.él 3
órako~- IdséÚe utolsó utjára a Kerepesi-temetőben a·z
egyetemi ifjuság, a gyógyszeré&z.i sz.alkma. -a pofesszo··
rátus és ismerősök, bairáto'k tlömege a tragikus hirtel~nséggel -elhunyt profesS7_.ort, Dr. Liptálk pál eg~~et ny.
l. tanárt.. - A komoruíctól ellboritott koporsó .előtt az
evang Pap beszéd·e llltán az Egyete..'Tii '11aná,cs, az Or_
vostudományi Kár, tru'l!á!rtárrsai, a Magya:i:: Gyógys1zerlész•.
tudOmányi <pá;r·sa.ság -és a Gyógyszer:ésZiképz.é.s Kr.trközi
Állandó Bizo t.sága megbiz;áJsá!ból Dr. Mozsonyi Sándor
professzdJ: vett bucsut
A S.zaiksze:rvezet képviselOi is
IJlT~gjel-f:mtek- .és a gyógys:nertá'ri dolgozók lilev-ében Dr
Kolos Ede bucsuztatta az elhrmr_ytfi.t, aki 36 :éven á+ oktatta a gyógyszet-és·:ue&-et Az ifiuság 'é!r:Wseinek Benezf"
Zsuzsa III. éves gyógyszerlészihal1gat6 adott kifé,lez-ést
kere<Setlen szavaikkal. A Gyógy;szerismere'-i Lnrtéz·et és ·a
Belső Knnikai tel'ep dolgoWi és munkatálrsai nev:é.'btm
Dr Halmal János intézeti ta!I]~r mondott bucsut. Végül
Dunay Jenő nyug. egy:ete.."'U1 tanácsos köszönt ~l tőle
balátai n:evé'ben hensőslég,es, me-Jeg szavaikkaJ

A

szakmunkás~tanfolyam

anya-ga, ÖIÖmmei érte·
sült.ünik 1-óla, hogy már csah--nfrn minden tant:á.Igyból lkiadMk a7. egyes gyógysz.f>.Jész-elő'adók a solmzorositott
jegyzeteket a sz.aktnnnkás-tanfolyarm hallgntói ·számára
Ugy látszik azonlHJm: hogy a hibáS másolás vagy sok_
szorositás -k1ö'vetkeztében igen sulyos értelemzavat ó saJ~
tóhiibák és heJy-esirási hibák maradtark lbenn eZI.ek;ben a
jegyzet'elkben. Éppe-11 elZiért felhivj;uk gyó:gysZ'e:ré-s;z. kart.ársainikat, ne Idméljék az időt és fá<radságOt, ll!ézzék át
és javitsák ki -ezeket
kö-nn)-~em. felfedlezhető sn:jtó~ és
helyesh·ási hibákat Ugyanéz a munika ugyanis -a szakmunkás_tanfo1yam rendes és rtmdsZieil"eS előadásai l;:öz~
Pen igen sok időt venne el a htalJg:a:tó& munikáj,áJból

a

GYóGYSZERÉSZ-NAPOK Az 1949 fcbruá1
hó 18,.-án megtartandó Gyógysz,eiésznap piOgiammja:
l. Kun Ferenc: A 1ektálisan alkalmazott győgy
szerek
2. Dr.. Mozsonyi SándOI: A gyógyszeiész szem-·
pontjából fontos ujabb gyógysze1 ek.
·
3. Bér Sándor: A gyógysz!erész helytállása a tfua
mellett
Az előadások hel)e: Egyetemi Gyógyszeu'szeti Intézet !Xi, Hőgyes Endre-·utca 7. Kezdete

d

u.

Ve7 .

Pellicillin ellátásról A Vegyipm:-i

]gaJ~~atóság (Ipaa;-

üg)'i min XI főoszt . ) 3.126/1949 és az 501195/1949
sz . áti-rat át közöljük a- ka'Itá,rsak1m1:
Budapest és a 15.9-74/1948 sz. határoz.atoml)an megjelölt községek (beleértve a Nemzeti Vállalatba tartoz&

gyógyszettátakat is) TiésZiére jelen Penicillin kiutalásból
a lk!öt.elezőleg kiadand-ó legkisebb mennyiség gyógyszer·
táraniként 5 millió E. EgJ'éb vidékek részér-e pedig S
millió E., egyuttal intézz.en felliivást azirányban, h.ogy
a:z Insulin ás Penicillin e1láM.ssal kapcsolaltos é-sz revét-eleiket a gyó:gys-zertá'l'aik felelős vezetői, amennyiben
ilyen h~yu észrevételük van, ik:özvetlenÜl Hivatalomhoz
terjesszék fel Tanli:ó Lapos sk. osztályvezető

Hadnaggyá avatás, Bár ez a hir csaik közvetve
gyógysz,é-részi vona:tkoiá.su, m~gis meg lrell emlékezni
róla, hogy Falus Jenő lkartársunfk fiát, -Falus O' tó PáÍt
a -Petőfi akaidémián hadnaggyá avra.-tták. Meg kell eanli~
tenünk azt is, hogy 64 tiszt köz.ül mi:ndöss~e ntéigylet
taltottaik vissza a Petőfi akadé:nián, akik -Ot t mint po--.
litikai kiképztö tisztek fog:n~k mükö9-ni" E négy kikéP_~
ző tis-zt egyike Falus Ottó Pál bajtársunk
OTI vényürlapokról A m'ult hó 8-·án beadvánnyal
fm dultunk a\z OTT-oz, hogy a vén~ ütla:polmalk a takS<l. ·
lásia hagyott részét ne nyomjált át szöyeggel, mert az,
ár-szab\: ányozást emiatt nem Lcihet tisztán 1elvég.eZ'Ili ~:t
ez sok féll·eér+ésre és hibáira ad lehetőséget.
ReadVán~unkra az; T 32-14-6/1949 sz. válasza él'M
kieizett"

_,_,Az álr kiszámításá-ra szol~áló helyen a nyomtatoU
szöveg" a legil«:iz.elebbi nyo::ntatV'ány rendf]-ésué'l már e];
mJarad ''
Példamutatás. B r aun Tibor' ka.rttá~unk, aiki a Nemc:
ze i VálJalat sz.obi _eyÓgJ."S'!i'JeJitáJrának felelÖ!S--"í-emtője, • Á
Gyó-g:yszerész" három havi •e!lőfizetési diját ajánlotta fel.
egy mu'):1kanélkÜli ka~társunk i11észé:re
A gyógyszerismet·eti ~anszé.k vezetői titegbizat1tsa.
Pázmány Péter TudományJegyetelm Otvostudománryi
KarRJ. - 3 966/1948-4'9. - Dr. Halmai János intézeti
tanár Ul'nak.. - Megrendülten értesilltem dr . Lipt,ák Pál
ny. I. tanáir váratlan és tra:gilmiJs ~elihurnytátt'ól Addig is~,
amig tanártestületünk a 1arrusz.ék további sorsJár·ól hatá-·
rozhat, megbi1Alm és· fe1k-ére:n T&111á1· Uxat -a Gyógysmtt_
isme1et.i tanszéik üg:~-eine:J;;: vitelére, a tanszék ellátásáa. a kollokviumok megtmtálsára és az. indexelt alJái-rá_
eáia. A t: !n:szék felügyeletére egyidejü11eg- fell"értem dr:·
1\Ssekutz Béla egyet.. ny 1. taiDJár urat - Budap-est,.
19~9 febTnÓ,'r L P H Il1. Babics Antal s. k e. i. d~n .
Csak egyetlen l{önyvet-. Mielőtt külön 1'€00özöljük.
azoilrnak a gyógyszerész1e.kn.ek a nerveit, akik ujabbani
könyveket ajándélkoztak a Ka zay Endre Gyóg,y sz,eu:--ész
Otthon 11ész~, külön n1ieg iken emlé1rez.ni Bra'un Sánr
dor munk,av-állaló kartár:surnk:fól és- elvt.átt.sulnltl"ól, ·and'
egy -igen jó ál1apotbaru levő tizenhét köteteS Pallas..lexi~
konnal gyMapitotta a Gyógysmrész Otthon egy.r·e gaz_
dagab'ban kialakuló iloönyvtárát. Meg kell itt állnU111Jk
és meg kell é1 tenünlk, hogy ez. az .é:rtéiklPJS ajándék nem
egy nagy gyógyS7.iel tár t:ulajd.onosának a gesztus-a, ha.:.. ·
ne.."'ll. egy életen át mrmkavállalói sprban dolgozó gyógy.szerész elvtársunké Csak ha ezt a tényt vaUóban megmélrjük, akkor .érezzük ki €!bből a legkomolyabb példlamutatást JJ.zok f:e1é, 'aikik könnyebben adakozhatná.na.k.
Ug;<;ancsak Braun Sándor ka;rtársunk még kűlön 18 ikö~
tet könyvet is !bekÜldött
Kivüle az utóbbi !llapdk.ban: csak Steu121r :M.lária
gyógysz-erész kattát-sunktól vettünk át még egs köny_
vet a Gyógyszerész Otthon és arunak lakói részé!'e.,
Sperlágh gyógyszet·ész nyilatkozata. A lap jan. 31. -iszámá.Jban a nagyka!nj.zsai .,Zala" lapból átvett köz.Ie..
ményhez szabadj-on a. kö, 'etkezőket megj-eg~ eznem: Ja ..
nu-ár 18-á.n r-egg1el ·-6 óra körül becsengetett valaki egy
decembe-t· 16'.-án kiállit.ott és a'kko:r elk-észit.elt vérmyél.
amel.}en egy morphin solutio és egy bróm taltal~u por
volt felilva Az illető csaik a l\! o. sol. -t akat ta. ismétéL
tetni. Felhivtam a figJelmét, hogy tekint-ete-l ana, h?gy
ez méreg és k4bitóanyag, csak ugy készithete-m ·el, ha.
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· a k'ez:elöon:os ujra f'eliija Ezt nl6m akaa:ta elfoga.dni s
mivel-·<&zért a vény elkészit-és;ét megi;_agadtam. halt-agosan
eltávnzot~ . Ezt a körüli.nénJ--i; ·a cillok megjelenése után
a-zo-nnal jelentettem ugy a tisztif&orvosnak. mint a
GyógySzerész Eg3--'e8ület kanizsai lterüJeti elnO"k:&nek.
Uj gyógyszerészdoktol'. S a c h e r P á 1 kMtár ..
$unkat, az OTI Péterffy Sándoi~ut-cai .házi;gyóg~ s-z~Itá_
rá,nak Vb'~töjét gy'Ógyszerészdókt~n'iá avatták
.
A "Királ_y nevébei!:'(.. Nézrzlétek meg a Vigszinházban Emmanuel Ro'bles, az emgir:ációban élő spanyol iró
szinmüvét. Ennek a hat~mas szinmünek a hatáisát
~eginkáb-b azzal érZléklelhet,jük,. !ha elmondjulk, h-ogy eg~·
;pillanatig sem éreztük: a töttJénelmi drámák 1égkör~ét
a VigS'.t>inház ..s'Zinpad~n elénk raJzolt XVim -il;: szávad
eleji Venezuela nem tünt aness~bbnek, mint egy ma
olvasott ujsághir·, mondjulk In_~anl@ziáróL
A ,,Király n-e"'élbetn" cimti Szinmű Francó őseit ho'Zr
w 1szinpadra, 'azokat a tisztiluhába lőltötzött sp~yo-l
panditálkat, akik akkoo: Venezuelall1lépé:n:elt lem'é:szárlásáyal adt~k leckét, hogjan k!ell majjd k!éső:bb "gyal'mato.
sitani" honfi~.álrsaikat, a })rus-zk bányászoka.t, a mad:tidi
murrikásokat~ spanyolhon földtelen p'aras'ztJ:ajit. Ezé1t lát_
j,uik a mulf' .szárz:a_d €1leji Venezuela népé:niek so-rsában a
spanyol nép mai ,sorSiát, az. aJill<:ori (spanyol király tiszti
'hróhér:ában Francó hóhérait és Coonil páterb-en az
inkvizitorolt e hűséges tanitváJnyáJban a mai spanyol
klérust
Állatgyóg,J"á!'zati készitmények
nak engedélyezése,
Jóléti uriDisztea-el

fogalombahoz.atalá

A földmivelJséü.gyi miniszter a -n:élp
e,gyétértésbtm a dr. Román.. , (\j

·László-·. d.r . Vajda-Bioikémiai, Bald;etriológiai, Gyógyszer.
vegyészeti Laboratórium 1budU1Pesti cég 8..1ta.l ·előá111totti
.. Biasc:l[in" (135 650-1il49; II 2 b. F M) eln~'"""ésü,
egységes össze' ételü, az állatorvoslásban használatoS
gyógysz.etrküUönlegességnek 100 kcm_t t:.-utaama~ó üveg,
hen toyábbá ugya:ncsak 'a fenti cég !által előállitott
.. Diolent'' elnevezésü, ·egységes összetéitelü, az ána:to:r\"oslásban használatos gyógyswrkülönlegességnek 1 d()·
bo2iban .3x2 kcm ..es befoi•,r'aszt<>tt Jallllpulláhan, lx5 }\cm-es.
valamint 2z5 kűln-es üvegben, át.s·zúrliató gumisapkláN"al_.
a 100.000-1932 F
M., valarnint ,az ezt ki:egésziU\
49.00ű--1939. F. M. szlá."ll.u
..
rendeletelk el'öirásaiiLaik. be··
1a1 tása mellett (Jdzáról•a:g áilatOTvosi rendeletre, nyih"á .
nos gyógy~zetá'rak -és gyógyá.rum.'agykmeskerlléE."e:k utj:áJn
való fotgalomlbah.oz.ar alát engedélyezte (185 . 6151...,...19419.
Tr. 2. b. F 'llL)

Sununa cum laude: Elvtárs, én i.s.."'Ilerlek té•
ged Tu-dom, rnilyem tántoritlu-J{aUan kitartással küzdötN
t~I az elien, .hogy a hatósági kezelésbe vett g~~ógJ-szer
barwk a s·z.ocalizmus ~t,ján a l&Wsségi vonalia fussa~ak Is:ne-rem a 1m·entségede:t. is, m1€ily n:ii.nd.össz:re abból
áll, hogy azt a bizonyos gyógysze.Itárat, melyet te lk~~
r.relt.él, te n!k:m tad megkapni éS nem kivánt:ad, hogy az
a köz-öl:!ség, az állam birtokába jusson Éppen ele~t
ha;-colt.Unk !egymással, hogy megisme;rjem legtitkosabb
szandékaítokat is. Emlékszünk mi rátokJ ha mostaná ..
han nem is beszélünk rólatok. Most se s·zólnánk -ha
Ha véletle-nül ki nem e_jted a szádon, hog~' tég~d 'a M:tL
gyar Dolgozók Páttján·wk fel~lvizsgál? bizottsága ,,Srm1·

rua cum laude" igazo-lt
.Elvtárs, én mindent elhiszek
rólad, azt is, hogy igy-ekeztél tauiuinÍ sz-e-nünáliumot is
végez:Í.él.

Rá.."'llentél a leninLs·ztálini'

uti a

Elhiszem,

hogy mütdent e1'sajátitottá1, ami lkJét ut kö,fött ily-c.n 1ö ...
vid idő ala,tt te-lfogh~t <egy jószándéku polg:án?tmibet

Csrak az nem ért-em, mi ét t Rellett e·zt :az ,egyet-emi ldtiilL
a pártv·onalra, hog,~ azzal
magadat ikie~eljed a pá[ tr.a:gság ·közösségé'ből '· Ig1e.11 ,
1

tető rendfokozatot áthozni

megint csak a klö'zösségb&l Mert nézd elvtárs1 neked ('L
árulhatom, hogy rniég a l•e:gjobb eh társak is ugy men-

il

lek el ~kran a feiülvizsgálatról, hogy valami bizon;y<takunság, valami gyámolatlan nyugtalanság mmadt ben··
nük: vajjon,· étdemesnek tattja--e ők,~t a Páltjuk ·a.ril'-a,

:r

i;'l

li

'i

i!

hogy tagjai m::vradh~~&sana.k az élcsapatnak TeJ e:z.t n~m

d

i

érezted és nem is &<ezihet+OO. _[;ehet, hogy dGkto:ri eim-

:!

re v.ágytál valamikor és :no:st igy aJámdé!koztH.d magadnark párUvonaJ.on ezt a Su;nuna

cum

lnude: p~-rt.tag.p:á

aNa.tást. De valós:zinübb, ho1gy még en·e sem gondoltál,
cS'ak, ahogyan már emJii-ettem, ki aka J tál nőni a. szürke
t-ömegből Ha már f,e- eg:yénileg nem ka:phattad meg az~ e

a gyógysze1táyat,

legalá!bb itt fiS igy profitálj,ál vala~

mit :És most járOd al várost lé:s hiu deted, hogy tréged és
tHieket Summa cum laude h~nnhagytak a MragJ-TUJ:r DoL
goz.ók Pár+iiában. Gondolkozz :rajta Me-gvallo:m: én szé. .
gyenlem magarn
(sz.)

x Wondmsek I.-U. kötelet, 'uj kiadásui kereSiek A jánlatol: Budape•t. Diana rrl órrysz~rtár
0
VII., Somogyi Béla-u~ 5 ~
o.
'
"
x DROGÉRIA ELADó. régi bevezetett ,ió üzlet, áL
landó vevökörrei, exponált' h>ehen, betegség miatt OIN
csón eladó.. Jókai dr'ógéria, Budapest, JókaLucca l.. _
Molnár· gJ ógyszerészné

-;,: Miskolc melletti reáljogu gyógysze,rt:>r l<edfizetési feltétcPek\ mei!ett 1el,adó ;vre,gbizol't:
Kerholt 'György, VI, Nagymező-ru 12
'
'ező

x Dunán tn li
nagyközségben, · Buda:o,esl!lől
60 km -re reáljogu gyúgys0e:rtár kedvező Úz1e1t·éis-i
,!eltétekk mellctt eladó. Cim a kiadóhivatalban

Megjelenik havonta kétszer· .
és kiadóhivatall
IV, Veres Pálné-ultca &3. I. l
Telefon: 386--126.
Hivatalos órák:
9-·5-.ig"

Szerkesztőség

Főszer keszlő:

SZÉKELY JENő
Felelős szerkesztó:
HARANGI SANDOR
Felelős kiadó:
BARTMANN TIVADAR
Hoffmann József-nyomda. Bpest, VII:

Kazlncz~ -u:~s

l
l
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Arvált ozások
A IV kiádásu O'KI könyvben kijavl,~ndó forint árak,
melyekböl a ~5 százalé-k engedmény 'még kW.ön levo.
nandó .

142{)
'Ente10bicid pl' o recto Ccna, 16 kiem
9.~0
Azuienol kenŐCis forte, 20 g Palik
13.67
Azulen~l fagy:IDenő"CS, IPalik
30. 86
Azulenol inj 10x2· kcm . Pal'ik
A, Palik cégtől kapott levél aJ ap ján közölve!
Tápsz<l!ek
520
Ovomaltine 100 g
12Ovoulialtine 250 g
19.Overnaltine 500 g
Kozmetlkai készitmények
,
Ezen ár akat a Ste5sel cég bOcsátotta rendelkezésünkre.,

0

ArC.k:r~mek és ké:zrfin~>mitók:
Alsol ló
Alsol l/1
BaedeJ: Caola
Eaeder Caola minta1
Baedel' Caola
Va
Baedm Caola
lj2
Eaeder Caola
1,4 kg
Bae.der Caola
1/1
Haede1· C3..ola Mosz.
Eaeder Cold tég
Eaeder Cold twb.
Eaeder Honey Jelly
B.ruedetr Lanolin Toilette
Ba'2dei Bze.plő-Velrmetina
Haleder Velrnetina száraz
Eaeder ~e'Imetina >zsh: os
Eaeder Velmetina száraz
Haeder Velmetina 2j5iros
Baed1er Violethmilk
Dávid kt·ém száraz, zsixos
DJ:alle Malattin gelee
Eleda cold
Elida szál'a·z
Eli da Idea 1, kicsi
Elida Ideál,. nagy
Edy

Eoskin nli:nta
Eoskin Ih
Eoskin Vz
Havasi wáa-'az
Havasi zsiTOS
Hunutlh lj2
Hurruth 1/1
Jutasss ikl:ém
Kalodenna.. Aktiv, Ta.ges
Kalode-xma gelée
Kaloderma tisz'tit.ó
Korárryi k:rém
Leton Cold lh

Let-on

fényvédő

:Y2

LeichneJ: Patty Cold
Leichner Absch.mtnk vaselin
Maxgit

l\firtus

6.20

96- . 78
\

390

780
2680
16.10

615 50
10.50
720
7.20
12~

1214.10

7-•
9.7.20
97.9.8.. 10
3.30
660

Ajakrougeok~

9,90

6. 970
3.90
7c00
2 . 60
800

7.8{)
18 . ~
8.70
13,00
2385
84'7
&58
770
l ű 8{)
5.80
11.70
11.20
102{)
9.70
10.50
17.60
1326
ZllO

•,

·6.,6. 90
10.50

MO
16.16
14.10
3 . 50
660
7.20
3.64

ajakirók., arcph'Osi'tiók:

'

Florette Luxus

...

!{hasana betéf

1106

Ajakir: bádogdobozban
Ajakir ~rúdban, staniolos
BBRde.r ajaki-r, fehér vagy piros
Eaeder Lipfix fémben
14.40
Eaedei betét
- . 90
Eaeder 1 ouge Ceii:Sa
4.50 Baeder Caola a1u'!11lniumtokban
9.·- . Eaeder Caola 'betét
12 . 00
Eaeder Caola I.,uxus tokban
m.9o Bourjois Famina
780
Bourjois Femina betét
15.60
Bourjois Soir de P air is
14.50
Bom:jois Soir die Pal'is betét
13.40 D'Orsay bakell~ben
9 . 40 D'Orsay betét
1110
D'ürsay liftes
1240 DuÍdilly complelt 1/1
7. EO
Durdil!y betét
'9.30
DmdiUy Junior
12.7•5
DurdiHy Junior betét
12- Florette com:plett
144!0
Florette betét

9.-

Florette Luxus ebetét ·
Hudnulh

Mezei
Molbert Lilly Flower
Nagyenyedi Kovács
Nivea Jf2 tub.
Niv'ea 1/1 tuh
Ni>ea '4 dob..
N!vea 'h dob
Nivea :1;2 dob,
. ..;.
Nivea 1/1 dob
Pa1·col lh
Pal'Co! Vz
Parcin l té~y
Pfellring
Pfeilring lh
Pfeilring lj2
Pfuilr!ng 1/1
Savoly Honey Jelly
Schihulszky
scru,J!k (',old
Suifarnyi
Tiiia
Tokalon V2 SZiár az
Tokalon 1/1 sz.át az és .félzsi:r'os
To~alon :y2 zsiros
Toikaion 1/1 ztsiro$
Tosca; lj2
U j Vukovári Vz
Uj Vuloováii 1/1
Vitál tub.
Vitái tég
Vttál szálaz tuib..
Vitái Rio ljz
Vitái Rio l /l
Vi'ahor Gentil 1/1
Viator Gentil ljz

'

112

uo

•

3 76
6..3 . 00
4.50
6.00
6.8.4ll
1150
9. -"

m5o
12.20
15.'50
9-·
27 50
129.7 . 8Q
6.15.50
750

ZJ.,"-

ft

Khasam fém betét
:KJrasana complett balkellthen
Baleder at·crouge, !brunette stb.
Eaeder rouge: Niobine 8{) gr.
Eaeder rouge Niobine 20 gr.
,Ba€der szinhá.zi festék, vék_ion:v
BaJeder szinhá.zi festék, vastag
Eaeder szinházi festék g&r:nitura
Eaeder rouge Fin de ThéatTe
Bourjo.iJs kr·.ém ro"Ugle
Bourjois· k.ő rouge
D'Orsay krém rouge
n~o;rsay kö rouge
Dur-rlilly krém xouge
Hudnutb kő rouge
Leicltner lo'ém rouge 52 w.
Lelelmel szinMzi 1 údfes! .ék vastag
Leichner szinházi rúdtfesték vékony
Wehner szinhá!zi :rúd.rfesték .garuitura 1 dobo;z
Mmett lkő rouge
Minett krém roU'ge
Parcol krénf rouge
l!aba ápolás:

Baeder baba ln'Ó<m ljz
BaeJer baba krém 1/1
Baedet baba krém derrniaros
BaeQer haba hintő 1f2
B·aeder lbaba !hintő ljl
·Baeder baba hintő 1,4 )rg
Ba:edm baba olaj 40 g;r ·
Baed<lr baba olaj 100 gr,.
BisterH baba1 hintő, uj CSOill8l.giO!áG
Bis' ori! baJba hintő 100 gr.
n.;,kovs~ky baba hintő
Elida baba !hintő
Höfer l ~·'2 baba hintő
Höfer l. 1/1 IYaba hlntö
Hőfer· I !baba kr-ém
- Molnár~ és Moser· !baJba krém
Molnái és Mooer paba hlnitö
Nivea ba:b.a loléon
Niwa baba hintő
Nive3. baba· hintő levél
Noseda balba !hintő :y2
Noseda balba hintő ljl
Nose<Ja baiJya kr~m ljz
NOS<& baba krém ljl
Noseda b.aba olaj 40 gr.
Savoly baba kvém
Sam!y baba hintő
~
Savoly baba olaj 100 !:"'·
T~ub baba rkr€!m
VasenoJ b.aba kvém ljz
Vaserrol b.aba krém 1/1
'Vasenol baba hintő lh
Vaserrol baba hintő levél
Vasenol baba hintő
Vaseno! b.aba olaj kicsi
~~-~ol baba; olaj, nagy

..

15.8,0"
5..4{)

6.15.-6. 8..10
6AJÓ
33~

3.30
27 50
750

Borotva la·énook:
Baeder Caola csak ha!bzó
Brázay
Eiid!a
Gibbs
Ka!ode"rma
.Mem
MoJnár és :M-ose-1 li.:abz.ó
Molnát és Mosro :r·a:pidi
Savoly
Sa,voly habzó

912

"'

~

B'rxllantinok és dióolajok:
Baeder· billlantirru sziltáfd 1/.3
10..150 Ba ede:r brillantin szil'ár·d 1/2
12Baeder brillanrl:in szilárd 1/1 és tub.
9- Baedier brillantin folyékony 20 gr
li}'Haeder brillantin folyékony 40. .gr
1•5 . 30 Bader dióolaj 20 gr
10'50
Eaeder dióolaj 40 gr
6Bwede;r bojtor,jánÓiaj 20 !g)r.
4.50
Baeder bojtorjánola.~j 40 gr.
>37 50
Dankovszk;y szilárd brillantin~ 20 g.r
6. 60
Dankovszky szi!áir d bri!lam.~ 3~ w
6. 80
Dank:ovEZiky iSZiláid briHmtim. 50 g!
15.Danko,..s~ky szilárd bril!ffirtin 1/4 kg.
Della dióolaj és brillantin 20 gi
Della dióolaj és hrillantirn 4!0 gli
2 71~
Draile bojtot·jánoiaj 20 gr.
4:.24 Dralle bojtO:rjáll101aj 40 gr.
44JT Nivea hajolaj 30 gr.
220
Nicvea hajolaj 50 gr .
31. 90
Roger et Gal'let brillantin 'tuib
39&
Roger et Gallet brillruntin üv.og
4 . 40
Williams hiillantin SO gr
769
Fogkr·émek és fogporolb
5 54 Autb!nlenth lj2
480 Automenth betét
2.14 Automenth l /l bakelitben
2 414 Baedler ÜVIenall fogkrém
réis gyermek fogkrém
2.19, Baeder Ovenan fogkrém 1/1 és gyermek fQgkrém
61.95
. ®
Baede.r· Overran fogpor habzó
3.82
Baeder· Ovenall fogi}or, nem habzó
3 95
Eaeder Hygeol nép fogkrém 1/1
8·05
Cit:rovita fogkrém 1/2
3.90
Citrovita rfogh€im l j l
3.20 Uj Chlorodont fogkrém l'j2
1.84 Uj Chlorodont fogkrém 1/1
2.10
Gil>bs fogszappan betét 1/2
3.30
Gibbs fogszapp~. betét 1/1
350
Gibbs fogkrém 1/1
S95
Helder fog1por 7 .. sz:..
3'. 44 Ka!ódont fogkrém 1/2
(340
Ka;lodont fogkr•órn 1/1
2.6'1 Kalodont fogpor
6.73' Perodont fogkrém
204
Odo! fogkrém 1/2
4.40 .. Odol fogkrr·ém l fl
8.. 32
Prothesin müfogsor tisztitó
356
Sanalbin fQgkrém 1/2
4Ml
Sanalbin fogkréi'it 1/1
4.40
Sanalbin Pyorca
6.90
Sanalbin fogpot
9.50 So!volith .fogkrém
!)9{\

1

;,s

..

10.80
6. . 10.60
. 985
9 . ··10.70
10 94
930
9.30

,l
!l

l,,i
il

480

:r

6' 7 '50
4 . 50

l'·i

ilil
l!

6 90
4 lJ)
6-'4]()

'

62.45

3470
112.50
3 75
~1:.-

870
4.20
4 80
1190
12-

6-3 7~
3.25
7.38
31;
4.7>
8.63
2.08

Ml
464

7-·
3.-·
440
4. 38
750
480
144
3.1•5
475
187
4.80
3J 8
4 . 76
380
262

4.70
4.24
215

6-·

/,

l'

i
l.

l
l

lia j festékek:
-Aní;b-ia
Carn~.ol

Komol
Hajszeszek és hajáp-olók-:
B~teder hajcosmetic
Baedei Bay--rum
Eaeder N;yirfabalzsam hajszesz
Br.Yn krém hajfixáló
Dx all-e Birk,enwasse:r 1013. sz.
Dr.alle Birkenwasser 104 sz.
Dalle BirkEu:masser 500. sz.
Epekrém tégel,yes
L1tton hajvissz:aSzinező
Mem Quinafl' hajszesz 1/2
1\f.em Quinar haj::;zesz 1/1
Neruda Petrol
Neruda hajregeneuitor
N€'!uda Kamilla lÓ\ onat
Roger et Gallet T-E:'.nax 1/131
Roger et Galirt Tenax 1j2
Roget' et Gallet 1enax 1/1
Savoly Eau de FiX
,,
Schneeweiss női fejp._g
Tarpan 1/2
Tarpan 1;'1
T1ilysin 100 g1
'11tilysin 200 g.r.
Thilysin 250 .gr.
Tr ilysin 500 gc
W. U 2. hajkr€tm mi.gnon
hajkrém 1/1
hajk:rá'Il l /2
hajfényola!j
fix oil

.

'Sweder sort. illatban 20 gJ.
Baeder· soil, illathatn 50 gr
B3..eder Sort.~--matbruí lútr·g,z·;'~
Eaeder Caola 50 gr:
8. 10
Bweder Caola 100 gr·.
Brázay Papiilon 20 gr,
22 30
24 . 50
B1ázas Papillon 50 g! ..
1850
Brázaiy Papilion 100 gT·.
25 50
.Chat Noii"' arans 20 gr..
48 80
50 gr
90100 gr.
17 60
SOl t illat 2Q gr
12.90
sort illat 50 .ga:· .
2i5 50 .
sort illat 100 gr.
"
48.50
Habanita 25 gr ..
15.15
55 gr
8.12;5 gr.
7.250 gr.
1190 lenor 50 gr
1750' Lohse UTalt Lavendilla · 7 gr..
28.90
20 gr
18..IJ4 gr.
1250 gr,
1593 gr
29.·105 .III'· ....
23 .,40
Mólnát és M0ser kölni:
40,5Q
SimA:

..

45JSO

8250
9.30
1511.0
2160
13 95
1125
4l04
2.78
33,6
5,40

3,, 74
680
366
6,50
2MO

5. i)!)
3.75
5 35
3!. 7l5
5..70

IZzadás elleni szerek és depilátorok:
Antidor 1/2
Axillol
Exodoi' 1/2
Exodor 1/1
Leton izzad és elleni l /2
Leton izz.adás elleni 1/1
Leton <tepilator
Mol'isson dépillator
Nonspi depiiator 1/2
Nonspl' depilator l/l
Savoly depilatm

1Üo

25 70
21.50
23.60

ffintőporok:

Alsol hintő
Baeder izzadás elleni
Baed:er Tale illintő
Elida kék-vörös hintő
.. .
Höier II 1/2 '~ehér, rózsa. lm&l szin
Höfer· II. 1/1 fehér, 1'Ózsa,, krim szin
Höfer III 1/2
Höier III 1/1
Hudnuth Tale bádogban
V asenol láb hintő
Vasenol láb hintő levél
Va.senol test hintő dQib.
Vasen-ol test hintő levél
Williams _Tallc ·puder

;;:::~: Lavendula SO gr.

Köbiivizek:

6 . 20
8.42

810
16 60
7-·
13 20
14..70
1080
720
21-·
75\l

h.4o

38. --.
22.4Q.

88.·14.90
3470
G58Q

10.50

2!3. 90
38.-.''
9,00
2 L-,
3410
18 70'
42.60
72,70
144,3120
8.-·
18_;

28,-

..
..
..

..

35·-

55 . 102.-

&O gr,
100 gt

2&-

250 gr
500 gr.

47108.-

gr:.

16.·-·
00·-·

gr.
g>\

;J~,·-

gr

100-·

Ambta, Aurota, Ohypre0 FoUJgél.re,RoyaJ. -Kin··LIB.vendula,
Orosz:
8..2-ű gr csal\: -or osz éS chh)re illatban
1125 gr .
18.50 gr .
1121100 gr
250 gr.
77·144,50
500 gr .

•

Azália, L'Orjgan, Bri'se d'or:
30 gr
50 gr. . .
100 gr
250 gr
500 gr ..
La Danse, Volant, Mah:ocaln, Verbéna,
Cuir de Russe. Honor:
8.0 gr
50 gr,
80 gr .
100 gr.
200 gt,,
500 gr.
Mem 50 gr
Mem 100

gr:

0050
5150

l;avendula 100 gr.
Molbert 2'5 gr .
Molbert öO gr .
Mulbert 100 gL
Molbert 250 gr
Na:rdsse Bleu
1537. sz.. 15 com.
1536. sz. 31 0..."11

5. 10,--•
20. -

87.-

26 . -'415 50
84 50

213. .417250
50·-

Mascau:ade 50 g:r,. """
S<,h'11;arzlose s01t \ir.áginat:

..

27 gr
60 gi
''"
" 110 gr
Schwa.rzlose l A 1!3, sz,.:
27. gr,
60. gr,,
110 gr
200 gr

' '

, Apogée:
1/16
1/8

f/4

16-

2436.00

4650
93·-19650
27.'50
435G

15 . 215Q

352450
38 . 6350
125 60

5150
84,50
16850

Veolny Gontes de, f-éles. Prologn~. Econt-ez; Mai:
1/32
32 . 150
1/16
45.50
1/8
7550
1/4
144 5()
'"l
de Russe:
27, 5()
~'6.50

· 'Wiil!iams Lavendula 20 gr
Williams Lavendula 50 g:I'.
Lavenduta 100 gr .
Körömlakk és körömpon
:-· Savoly Kix körömpor

1150
20.50
37.50
114168. -'-

"
.,

Caola 20 gr
40 gr
., 100 gr
bronzolaj 50 gr
,,
100 g.r
cea 1 liter
napolaj 1/3

.,

1;e

l>arfőmök
Jiabanita 20 gr-os
lloger & Gallet 2291 sz,
Oeillet, FDugére, Chypre, Lilas, M1J&'Uet és

Rose illatokban cea 14 gr

Schwarzlose kim.rérésre,
10.0 gr-os gyógyszerüvegben .
R'Osa, Centifolia Hyac:ina, Lilaflor,
1\fuguetta, Cal. Poppy iHatokban

6350
12600
1050
2150
40. 50,f
640
3 '6()
6.30
10.50
13,50
20.60
1410

45-·

."
"
"
Chanel

l~

690
16 50

••
1/1
Ve!.metirm 1/2
..
1/1

4.95
9.90
10.80
2,30
30.,50
660
11.70

szinházi
Bell-art

D'Crsay
1/3
••
1/2
..
1/1
Dunlilly 1/1
,,
levél
Elida
1/2
,,
1/1
Habanita
l /2

20.:_
14.2.10
6,40

8.40

"
1/1
Havasi
1/1
,,
1;2
Hormocith 1/3
,,
1/2
"
1/1
Hudnuth
1/3
..
1/2.
,,
1/1
Leichner 107 sz
Parcol 1/4

7.10.70
9 7~
6.54
1160
17 80
30.40

",' ..

7, 80
l 6. SO
28.80

10.50
870
15 . 95
25.60

"
1/3
"
1/2
..
1/1
Ponds 1/2
Scherk.. 1/2
Schetk 1/1
SuliOJ:ni!
1/2 .

412: 8()

6 90
860
1500

7.20
13.--

"

1/1
Soir de Paris 1/3
,, ~·
1/2
., ,.
1/1
Tokalon
1/i2

"

1/1
1/2 ..
ljl

Yos

..

S~ampoonok

Eaeder Caola
Elida no.rmál
,,
Flórr
Neo folyékony 1/1
,, levél

/"'

"

1/1

Szájvizek
Baeder Üyenall ul
Brázay Ka!ogén 50 gr
"
100 gr
"
P1en:re
0-ás
Les .

"

1.46
1 .. 60
25 . 90
1 . 7'5

124

Fixavon levél
folyékony 1/2

"

'

9-1275
17 -10.5{)
17.60
4 .. 56
9 ..--·

144

No.sed:a

5.4Q

94&

80,·-

Pudereir:
Eaeder Aspha

12.7Gt
26.50

Piv.er Réve -d'ol"
25 gr .
' 50 gr.
100 gr.

13.-

Extra, Lilas, iLaNendula:
00
100
250
500

.';

1.35
Ül.16 . 85

18 . 10
16.. &0

oo . 1'75Q
22.50

9li
,,
Odo!

3íl50
47 50
6.-

"

10.80

12~

1

Schön 609.. sz. fürdőszappan dobozolt 16 5
"
baba szappan 604 :sz. dobozolt 10
,, lanolin
,1
601 sz. dobozolt 10
Egyéb 'gyártmányu pipereszappanok-dobozolt
Gál LuXus lanolin doboz-olt 16 5 dkg
Selymes baba
,,
10
d!kg
,, Ali Baba
"
l O dlkg

dkg
292
dkg
292.
dkg
2 92
l kg 2920
!87
2.92
21}.?.

Borotva. szappan
g~á1tmán:.~-

doboz.olt 6 dk.g,
,,
cso~a.golt 6 dkg
"
Gál bo1·otva
i'lzappnn ,,méhsejt" Mgelyben
rudb:tn bá1n1<';y

2.ö4

190
10.--

szemöJclök f<>sték fémben
,,

"

6 6ü
2160

papa ban

szrrmpilla cosmetic

"

127 RO

Ibetét
festék k1efével
(klef.e: néi!kii l
Leic~er sze~üldök festék 58. sz.
Leichnet· AdernJblau 40 . sz.
Mindt szempilla festék
J ES;;;o Henua~
1/2
,.,

sze-~ pilla

)'

9.60

6.60
2.70
2.70
1440
16.20
t\i6~

1/1

Danlw\ szJ;:y Mascaro
Drearn Lesches
Bomjois szempilla festélc ·Tablette Ind!ienne
La Bella szempin•a fest·é!k

9.75
13.20
10.:50
7.50
~

HAZTARTASI ÉS VEGYES CLKKEK
Rovarirtók

Atom G G

1/2

1/1

ll

Déd:étf Bug__powdei poloskairtó
,.

»

.

,.
Col' a- t ox

..

100 gr
500 gr
E1 go tetüil tó -folyékony
por
,,
H
füstölő

egérütó mag
"
patkányil tó
Fly-tox
1/8
"

1/4

1/2

,,

l/1
Scotty Insectrun !l:'OVaTpor·
N:aftin
Super Cor a 100 gr
,,
,, fuvós doboz
Ré bus sválbpor
1OC _gr
'l
,,
250 gr
1000 gJ

"

780
15 5()
6 25
9 . 30
23.60

M4 . 64
18 55
720
3.60
9.56
3 . 65.
3 64
6.ü!l
10.90
19~5 . 25
190
2. 70
4.90
10.60
5.10
10 40
:l!il.·-

1,

Cora

75 gr
150 gx
l/t2 kg
l log

"

\

"
"
O-ás

·------------is sóSborSzesz O.áa
l-es
"
2..es

"

"

"

ll-as .

1-f;s
2·-E's

3_as
Szádabicar bónák
Duna szódabica1 bona

Ship sz:óda 1/2 lev.
,,
1/1 lev.
1/3 dob.
1/,2 dob
" 1/1 <lob
,,
jubileumi bádogban
TJ ul{szemgyürük és tapaszok
Mticors folyékony tyukiszemirr.tó, l üveg

288
6.25

Dtífai

154S
29.3.-540
16 70
29.60

yógyárunagykereskedé3
Ismét a békebeli felkészültségével &l
b. oeoöl rendelkezésére

125
·-.7B
135
220

Távirati elm: Phormachemla

1015
1~98

Slmonyi Pál

131.72

1 <hb
- . &3
l d11b .
-- 46
l <hb
· -.60
l drb .
l-·
l <hib
l 14
ördög tyukszem- és bütyöktapasz:
l sz (l J.evél 6 daraOJ)
2.40.
2 sz. (l lffi"él 6 darab)
2 8Q
3. sz. (l ],evél 6 <lrurab)
8 20
4 sz (l levél 2 daraJb)
l &S
'5. sz (l levél 2 darab)
18~
dr. Scholl'sféle eredeti angol készitmények:
Zino-Pads tyllkszemt.apas·z 1 doboz 9 d.airab
6.Callouzes talp-ra . íbőrkemény~edlésre 1 dob. 4 dr b
6 . _,
Bun1on bütyök,re l dO!boz 4 darab
6,-·'
Vaseline~

Shi11 vas-elin pur. bolic., ·zinrk
217
alba
1/3
157
1/2
212
,,
., "
ljl
3.65
Tilia \'aselin tubus, pur . 'bor. z1nk
210
EGÉSZSÉGüGYI CIKKEK
-~rilm szopó
2.60
üwgrevaló swpó
120
J,átszó dudli, csontka~ ikás
3 50
Tabu b~tét 3 db-os
6 80
Hansapiast 12-51 ·SZ. lúx4 cm
l levél
1.62
,,
1252. sz l0x6 cm
210
l levél
Deul;:oplast 516 S'Z' lxl cm
1.62
2.40.
517. sz lx2 cm
,,
~22 sz. 15x2.5 cm
11.50
524 SZ, 5x5 cm
19.60
"
Wetol s€ibolaj
10 gr
5.44
,,
ll5 gr
,,
9 6S
,,
,,
50 gr
1207
,,
100 gr
18.41>
,,
,,
250 gr
38 l&
lá.zm&ö külföldi
197()
"
helföld!i
17·-3 90 .
SO}Úeth üveg, gólyás OOO .gr
Olla gumi
l tucat 18-·
Prim~os gumi
l tucat 18-'-

67&

Uj!
Tehéntel + rlzsnyl,lk'+ dexlrin•ma!tosG

gyógyárunagykereokedlí

Budapest, VI,, lókai-fér 3

l ·sz (l levél 12 darab)
'2 sz. (l .levél 12 <lia"ab)
8 sz. (l levél 12 darab)
4 sz (l levél 6 dataJb)
5 sz ( !levél 3 darab)

Omega Menthol cigaretta

Sudopea!

eult~rJ~St,, i., Gr. Kiebm~~l1·11. l
i e i e f 11 11 : n ll-3 u. 1 U- !l a

5 78 .

ördög tyukszemgyürü:

Szemöldök_> szen:IPilla.festék és szemcentzák

"
Dm dili y

"
Diana

Sza.ppanok

Baed(~l

SósborszesZek
Bt ázay menthol

LB CTO RI ZIN

Waldlleim tabletta és lea magyarország!
lerakata
Az összes b e 1- és ldi l fa l d l
gyógys•erkülönlege•ségeket,
drogot, chemil<áliál rakfórról
szó ll it.
Gyors és pontos exp&diólóc
helyben és vidékre.
Telefon: 123-269

normál

csecsemő

táplálék.

Megnúntetl a megbi•hat6 tej beeu>ru\sénelt éa eltartásának gondját.
Koriállan ........,yimégben kopf..ató,

·-------

_______

Uj gyógyzszer !

TE
lnjectio

a

gyomor

és

ad

us.

vet

'

l

bé•perisztaltika

fokozásóra

JAVAlLATOK
hurutos b41görcs, obst1palio és lÓ felfuvódás, gyomor- bélhurut, gyomorkitágu ás stb

!<ÉRÖI)ZÖK: bendőmegt .. rhelés, előgyomrok és l:lcÍek
hurutja, renyhesége, felfuvódasa, magzatburokvissza·
tartás pyometra, idegen test gyarujónál diagnosz·
tikum stb_
SERTÉS: jó, gyors hánytató és hashajtó gyomor-bél
hurutnél és obs•ipotiónól stb .
_Forgalomban: 3x2 kcm és 1x 5 kcm (1 kcm- kén!

CHINOIN

mg hatóonyaggol)

U :J P E S T.

_,

