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11. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 194.~·cJANUÁR 16. 1. SZÁM 

A MAGYAR MAGÁIULKA!MAZOTTAK SZAl!AD SZAKSZERVEZETE 
GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA 

Pályázati felhivás 
A Magyar Kommun~sta Párlt há:roméves 

munkatervll a társadalom minden rétegét meg
mozdítja. A kormánykoalíció mindegyik ,párt. 
ja magáévá- tewi az átütő erejü javaslat ko
m<!ly célkitüzéseit Első sorban természetesen 
a lcét munlcáspárt, mely egységes kUillását 

·harcban és munlcában már annyiszor megmu
tatta. 

De ehhez a nagy munkához '<1gyre uj erők, 
egyre uj szellenrek kellenek Bányák mély'én, 
laboratóriumokban, mühelyekben, szántófölde
k!en, a müvé.szet birodalmában, iskolák padjai
ban és katedráin, gyá;mloban, kórházakban ke
ressük őket,. Fönn és lenn lépjen ki rejtelille
lyéből az emberi szellem, e:rő, szakérlelem és 
életrevalóság.. Fel kell kutatnunk őket, ha azt 
akarjuk, hogy ez a srzerencsétlen, félrevezietett 
ország megtalálja méltó helyét a <ttimokratikus 
népek között 

Ennek jegyében inditjuk el mi is első pá· 
lyázatunkat.. „A Gyógyszerész" belmpcsolódiik 
a hatalmas méroetü építő munkába éS a sajáii 
szakmájában keresi meg a tehetségeiket 

A mai napon gyakorlati silcon mozgó tu
dományos pályázatot hir!letünk Részt vehet
ne/e a pályán müköilö gyógyszerészelcen lcivü! 
az egyetemi hallgatók és dolctoraniluszolc is .. 
Sót, elsősorbanéppena:z; füfjuság soTaira irányit. 
juk tehetségkutató fényszórónkwt. De felbuk
kanhat egy mdéiki gyógyszierész is, ki csöndes 
patikai magányában esetleg már néhány év
tizede végzi ikomoly Ja;JxJlratóriumi kutató mun
káját.. 'I;alán csak az adott jelre vá~', hogy mű
ködésének tudományos ei:edményeiröl b~ 
molhasson. 

Mutassuk meg, hogy ezt a pályát, ezt a 
szakmát a tudománytól a kereskedelmi szellEm 
sohasem tudja elhóditanL Tegyünk hitet róla, 
hogy ez a nálya az egyetemen és az egye.temen 
tul ls tovább ápolja, Jiejleszti és terjeszti a 

gyógyszeréwi tudományt„ Rendewük be, sze
reljük fel, bővitsük: ki gyógyszertári labornibó
riumainkat.. Ha maga a gyógyszerrar, a tára 
a külső világai; jelenti, a laboratóriumban re 
felé nézzünk - a tudomáiny vi!ág:l-ba. Csak igy, 
állhatunk ellent annak az olcsó csábirtásn:ak, 
hogy kikapcsolva tudományos képzettségürrklt, 
- az expediálásban, árubeszerzéshen és szám„ 
!ázás okban határozzuk meg itel!i es makmai elhi
va'tolttságunkat, 

Első pályáziatunk még szerény k€1'.etalc kö. 
o;ött indul. De1 itt a cél a fontos, a jutalc!m öoz
'bönzés csupán a megmutatkozásra. Távolabbi 
vonatkozásban a sza:kma tudományos szintjé
nek felemitiésfre ... 

Pályázatunk feltételei.: A gyakmiruti si!ron 
mozgó tudomiiinyos pályamű beküldési határ
ideje: 1947. április 15-e A legépelt kéziratdkat: 
szerfoeszlőségünk egy a gyógysz<trésztudomány 
művelői köré:ből alakuilt b1ráló bizottság dönté. 
sére bízza. Az eredményit az 1947„ rmijus else
jei lapszámunkban hozzuk nyilvánosságra.. 
Mindent elkövetünk, looigy a pályanyertes mii-· 
vet tovább vigyük rés él'békesitsüik, a kar, a 
köz és az ország javára. 

T<ll'ffiészetesen a pálymnü szerzője a meg. 
jutalmazott eljárál>i módszerrel, vagy tanuil, 
mánnyal változatlanul szabadon rendelkezik. 

l. dij: 1 OOO forint. 
[[ és rn díj; 500-500 forint 
A pályázat tárgyá;!; ki fej e?l€1bten nem köt· 

jük meg A gyógyszerésztudomámy keTetén mlül 
bár ki szabadon buvárkodhatik. Táj,ékoztatástd 
azonban mégis kiragadunk néhány irányt mu
tiató témakört: 

L Javaslatok az V. magyar gyóg'yll'zer
könyvhöz, kü1önös tekintette[ az abban felveen
dő galenikumokra, hazai nyersanyagokbóL (A 
készítmények kidolgozása és értékmieghatáro. 
zás.) 



"; 
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IL Egy olyan vegyület összeáfütása, a:rnely 
.a gyomorban l(Jldhatatlan, de a bélben oldható 
bevonóanyag, _ labdacsOLlt, tabletták bevo11á
s,:'u a„ Ez lényegében a;z u. n. enterosoJv,21:-:s· 
szerü készitmények előálliltásának takJékitesi té
sét szolgálná .. 

IIL A chemdtherá;pia ujabb gyógyszerei, 
;;zek kémiája, minöleges és mw.nyileges meg
liatár9zása. 

IV. Mi módon dolgozhatók át, i1!etve ké .. 
szithetők el a hivatalos galenusi készitményeli: 
ugy, hogy minél több á,Ha11dósi1tandó ferrnvasat 
tartalmazzanak? 

A pályamü terjedelme legalább tiz gépelt 
oldal A szewkesztőség nemcsak a pályanyertes 
müveket, hanem a dicsérztt:el kJemelt tanulmá .. 
nyokat is leközli 

SZERKESZTŐSÉG. 

Hozzászólás a Tudományos körkérdéshez 
Kérdliskomplexumuk 1-4. és 7. pontja di

daáti:kai JéV'én, azol<ira ö&s2iefoglaltan ;gyeksoom 
a haladó kor postulátuma:tnak szemeilőtt tartw
sá;val, ha ravszodii!rus ugrásokkal 'ls, legjobb tu
dásom szerint megfelelni: 

A gyógysze1rt gyártó szakember a gyógyá
szatban alkalmazá:S1rn kerülő modflrn készi1tmé
;;yek szerirnt béli hogy kiképzést nyerj1Elll. 

Domí11ál a chemotherápia„ nagyrés7!ben ma a 
b1ochemothEirápia, az amzal corr.elációban levő 
organotherápiás enzymologiai, serologiai, hor
mono ·- és vitaminologiai praeprumtumaival, 
$lr ugy ráotsz1k, hogy az a jóslás, hogy az orvosl 
tudomány bünbánólag V"iSsZJa fog térni a nö
vényország elhanyagolt birodalmába, valóra 
k€2id válni, mert a mykologiai ismctreteikat Ín· 
volváló „penicillin" kiváló példája annBik, hogy 
mithologhilag mi minden nem rejtőzik a rruövé
nyekben és •épen a legalacsonyrubb rendU, kicsi 
növényekből mil:l'en ko!osszálirs haJbásu gyógy1clrő 
dsolálható 

Bioohemiai priípa1áci:ókhoz a gyógyS2leritárak 
felszerelése, mdy főleg'. a galoou:si !OOszit:rnényak 
készitéséhclZ, wolk ér békmeghat,á1rozásához, sze:t
'111€8 és szervetlen gyógyszeres anyagok azon<ls
sági és tisztasági vizsgálatához wm a Ma.gyair 
Gyógyszerkönyv IV.-ben előírva, nem e]eg,cindő, 
de awkhoz - hacs1ak magánkombinációból nzm 
sajátitotta el a gyógysoorés'z -· kiképzésünk 
mai re!lldsoorével, sem a gyógyszertál'ban, se•n 
a ma,gasaJbb tanintfaetbzn a mai tanrmdszer 
szerint szerzett islko1á~ás utján, csak rész.latek·· 
ben !tud hozmiliérni. Hogy állati szerv vagy szö-

vet gyógys2lc•res hatóa."lyrugá;t ki tudja termein$ 
a gyógy:s2ierész, legalább is topográfikailag kéll 
anatomiai fa hy&tológiai tájékozódással bimia. 
Sokszor bi2J0ny0;s szövet köz;vetlen szoms~éd:sá
gában a !kivonni kivánt anya·ggal épen antago
ni'záló anyag mjl'ik, s igy na.gyon fontos, hog-y a; 
"egyész a nymsanyrugát ismerj.s és iél'tékeln~ 
tudja, De ez még önmagfuban nem elég. Az 
Rnyagot aprító, kivonó, vacuumos destiUwciójá
hoz, száritwsához szükséges gépi eszJközöklet és 
~üköd&s módjukat1rnll alaposan ismerni&. Ehez 
megint technO'J;ógia.i isme11etek és bőséges 
tapasztalat kell Tsihát igen intensive keU 3 
chemiai !technológiára .sulyt helyezni, hogy a 
jövőben a gyáigywerész - mindegy hogy: 
gyógyszeritári t§xstulajdcmn~ként kirván müköd• 
ni, vwgy gyógyszergyárban, talán ugyanolyan 
minőség'ben elhelyezkedni, temnelőiképes szak
embernek kell 1Err1lli e .. 

A j Ö'!Ő .emberének tehárt .e]séíS<l•r•ban a köV'etc. 
kezőt kell ajánla1ni: Tanulj.a meg ·- de nrugyon 
jól ·- a matematikrit, mert nélküle meg nem 
értheti a fizikát, a fizika nélkül meg nem érib' 
heti sem a kémvát, sem a technológirit, kémia 
nélkül petdig hogy értrnn az é/ettanhoz, a phy·· 
siológiai és a biochemiához. Minden tud01i:lá!ny 
közvetlenül vagy :közvetve az életet szolgálja A 
demokrácia legfőbb érdek;~ társadalmának 
egés„égügye, ment enélkül az egyietd jóléte el
képz;elhetetlen, már pedig fennállá:sának az a;z 
rulappillére 

Funk József 
budapesti gyógys~eré.siz;. 

STESSEL NÁNDOR ÉS TÁRSI 
B~dopest, IV., Városház ucca 1. 

'}~i; ú ltá.et~ tikkeú. hti9v.ket:ukedúe 

A Pázmány Péter Tudományegyetem 
Gyógyszerismereti Intézete 

Iii. közlemény : a hallgatók 

btei: DR. i.!PTÁK PÁL 

Azt hiszem, a nagyenyedi kollégíurn pedel
lusa mondta egyszer, hogy ezek a nebulók év
ről,..évre egyforrn4k ő persze csak kü?sőleg néz
te őket viselkedésüket, /Jánnrízásukat, thaszonta-
7,a,nsá,g~ikat és igy igaw, volt, hogy az „állo
mriny" ugyanaz. 

Én már 35 évfolyamot Mltam egyetemi pá
byafutásom a!att a gyógyszerészhallgatókból. 
Csatlakozom la fenti ve1eniényhez, hogy minden 
évben küwőleg egyfonnák., fiatalok, jókedvü
ek, kedvesek, sokszoT" haszontalanok. 

Az ifjwág előmenetele lés vit!elkedése azon
ban gyakran függ ·az előadó" tanártól.. Van 
olyan tanár, akit szeretettel tvesz:nek körül a 
hallgatók, tá.r gyával szivesen foglalkoznak és 
viszont van olyan is, aki ennek \éppen az ell.en
kezője„ 

Nem jó '(Professzor az, aki csak megtartja 
az előad!áJsát .és ezenkivül nmn törődik a hallga
Mval. Az ilyen tanrirt nem szeretik, de a tan
tárgyát sem és ezért nem is tanulják 

Vannak tanárok, akik azt hiszik, hogy a ta
nári tekintély rovására megy, ha szóba állnak 
a hallgatóikka}, íés olyan dolgokról is elb:eszél
getnek velük, amelyek nwn t!artoznak. szorosam 
tanulmányaik köré.be. Én egyetemi pályafutá
som alatt arra a meggyőződésre' jutotl;a;m, hdgy 

lz iildözött betü bujtatéi 
lrta: SZEHEIY m~!í 

1944„ben még semmi akadálya sincsen a 
gyógyszerészi zsebnaptár megjelenésének.. A:z 
„Egyesitett Gyógyszerész"-iap csak ugy ont.ia 
a fasiszta rendeletek leközlését. Még mindenki 
a helyén iá.ll. Talpon és munkriban az egész bün
szövetkezet, mely egy ország lerombolása órán 
is szerkeszt, szerződik, kiad és szellemi irrinyi. 
rost vállal egy süket, vak, lélektelen és szellem,.. 
ellenes vi!Agban.. GátlAí.s nélkül, a csodafegyver 
önrimitó mesé.iével áltatjrik magukat, csak hogy 
rmegnwradfanalc .. Hogy a száguldó 'ÍdŐ korbácsa 
a kelleténél hanwrabb ki ne verje kezükből a 
tollat. 

1944. Micsoda változatos lehetőség a nap
trir szerkesztői szrimára .. Dőzsölés az egyre meg
lepőbb hirekben. Kérlelhetetlen szerkesztői tár
sasjáték emberi sorsokkal. Mennyi vér és könny 
ómÍik ebben :az időben. Mi minden lapul mer; 
egIJ avró gyógyszerés,zi„hirecske. mijgött. M en!f
nyi d'ibbenetes szenzacw csap Jci nnnden sorba/. 

ezeknek a ta.nároknak nincs igazuk, rnert ha pI 
nekem köszön az utoám iegy hallgatóvi, én meq 
áJlitom, e!kisé1 tetem magam vele, közbe kikér
dezem.:· hová való, mi az apja, ifwl lalcilc, miből 
él van-e enniv.aJ,ója és ha azt úitoni, hogy rossz 
vbzonyok Lltözt van, felajánl01n seqitségemet. 
Akkor az a hallgató nemcsak tisztelni fog,· ha
nem SZ61 etni is és többet fog tanulni, ~nert szé 
gyelne tudás nélkül eljönni a vizsgára .. De bol
dog zettem volna egyetemi hallgató kommban, 
ha vala;melyik professzorom megszólitott volna 
és kezet fogott volna velern, d.e sajnos, ez velem 
sohawrn történt lmeg ! 

No de nem a professzorokról akarok most 
írni, hanem a .. hallgatókról. A'zt hiszem. kedv' 
olvasóim, az eddig elmondottaltb6l i8 se.ithetik, 
hogy én szeretem a hallgatóiniat 'és éppen ezért 
hallgatóim nem vehetik niegbántásnalc, ha nyií 
tan elrrnondolc róluk egyet-mást, hiszen ezzel is 
csak segíteni akarok a bajon. 

Az el.őbb azt mondtam, :hogy a hallqatók 
külsőleg évről-évre egyformák„ Most hozzá kell 
tennem, hogy belső értékük ne1n [ugyanaz„ . 

Tanulmrinyi szempontból a hallgatók két 
csoportba oszthatók: az I. csoportba tartoznak 
azoló, akik rendesen járna/e az előamásokra és 
'11fakorkdo/cra,. Ezek ismét /cét alcsoportba oszt-

Pedig akkor már minden 'eldőlt. A' né.m.e
tek is twlták, hogy ezt a hriborut StalingrádnáJ 
elvesztették. De harcoltak, irtak és irtotta/e és 
itthon és odakünn tovább folyt az :irgalmatlan 
l.e1elcmh gezés. 

Forditsult visszo, az idő kerekét.. Mi tehe
tetlenül vergődünk, remélünk. A Tá~ió hull~
main keresztül gyakran barlangok melyén pr~
báliuk megértetni magunkat a felszabadult n;e.
pek valamelyikével.. ők lélektelenül gyártirik és 
dobják ki a jogfosztó rendeleteket. ' 

Mi a földró'Z napról-napra inkribb a föld alá 
szoru'unk, ott dolgozunk, Tzo,mf. leadjuk v~szje
leinket egy ország megmenteseert. ők kozb;m 
patikákat osztogatnak és minden esetben dia
dalmasan riloácsol, ir, zeng és ünnepel a szak
sajtó megfizetett krónikása. 

Bennünket fenevadakként üldözne/e és f,asc 

sankint a menekülés minden utj'át elzár·ják elő
lünk. őlc összetereli/e a.z egyefe.mi ifjuságot. 
szökéSűk esetén a szüleiken állna/e bosszut és 
viszik nyugatra, Wémetországba, a magyar fia
talságot. Az utol.só pillanatban ragadnak ki a" 
otthonukból öreg családapákat, hogy helyt áll
janak értük és elpusztuljanak 



„..,,.,...,...,.....,,.,...-.;:„··_<'JL*ilii0~~~-. -,_ ,'ik-ii-_-,_~--'"',_;.,;;.:~~,;,c::~«~•~·,.~=„„---·---------
' 

. 4 ! ' '& GYóGYSZERÉSZ --------------------------------··---
fw.tók: az . egyik alcsoportba tartozók :rendesen 
járnak az előadásokra és iott figyelnek is, a 
gyakorW.tokon dolgoznak, a másik alcsoportba 
tartozók eljárnak ugyan az előadásokra és gya
/cor latokra, de otC nem figyelnek és nem dol· 
gaznak. A II„ csoportba tartozók nem járnak az 
előadásokra és gyakorlatokra és ezeken termé.
szetesen nem figyelnek és nem dol(Joznak„ 

Általában azt mondhatom, hogy az ifjuság 
tanulmány színvonala _ tisztelet a kivél!elnek 
- erősen süllyedt„ 'Csökkent az arnbició, a kö
telességérzet, a szorgalom„ Ezt a következő 
adattal bizonyit(Yln. Amikor a hallgatók a ',Böl
csészettudomó..nyi Karról átkerülnek az Orvos
tudornómyi Karra, az én feladatom \ellenőrizni 
óket, hogy tanulmányi szempontból átvehetök
e? A_ jelen tanév eíején átvettünk 76 régi rend
szerü II. éves és uJrendszerü III. éves hallga
tót, ebből pedig csak 15 hallgató (a felvett 
har!gatóknak tehát csak egyötöd rosze) volt 
olyan, akit simán lehetett felvenni. a többinek 
nem voltak meg a kötelező colloquiumaik és sii
gor!at.aik„ Ezeket azzal a feltétellel vettük fel. 
'Jwgy a hványzó colloquiumokat és szigorlatokat 
november 15-ig pótolni ifogiák. Tessék elképzel
ni azt, hogy a gyógyszerismereti előadásokra 
járó III. éves hallgatók nagy részéuek nincs 
meg a fizikai--kémiai colloquiuma, vagy az I.. 
szigorlata, ami~ még a II. év v1édbt kerl.ett vol
na. letenni.. Ezek vagy nem járnak · az előadá
sokra, vagy pedig, ha jelen is vannak, nem fi
gyelnek, mert a pad alatt a pótszigorlatra ké
szülnek. Mit lehet az ilyen anyaggal csinálni? 

Sak hallgatónak még most (december vé
gén) sincsendc meg iezek a colloquiumok és szi
gor latok, ugy hogy ezek el fogják veszíteni az 

, • Ha akad egy ember, egy igazi ember, aki 
fnást akar, nem tart a csordával, )egyetlen tar
kólövéssel figyel1'1V(3ztetik. Mert egyedül ők lát
;ák a helyes utat eril!f ország elpu.sztitására .. 

Nincs ellenvélemény, A szocializmus legke
ményebb harcosai egyre mélyebbről figyelik a 
'IJéres eseményeket„ !Száz kopó egy ellen. Ha va
fa;melyikünk kimerészkedik és felismerik, száz 
puskacső mered feté,ie és gondoskodik elnémitó
sáról. ők u.i}áélesztik a gettó 'ifélelmetes barbár
ságát Beülnek a zsidó patikákba és megnyug
tató bizt011Sággal könyvelik el, ha :a kidobott 
tulaidonost a Dunába hajitfák. 

Elvük.: elpusztítani .mindent és 1nindenkit 
hogy igy örökre megmeneküljenek a S?)ámonké~ 
réstől„ Irtózatos iramban pereg a film„ Végig a 
Bécsi-uton botladozó, zilált tömeaet korbácsol
nak a németországi hala1kamrák felé. Oreg 
emberek elbuknak, rájuk suft a hajcsárok kor· 
bácga Elhagyják csomagjukat, itahln így könv
nyebb lesz, de visszaesnek. Meaint korbác.8? 
Nem, egy golyó .. Igen; igy könnyebb lesz .. . 

i Mondjuk •el, örökítsük meg, de utána tép
i-ük ki a történelem e szégyenletesen véres lap
jait. Ne olvassák, ne oku(jon belőle senki, ne 

évet és meg kell azt ismételniök„ Ennek az @.. 
~potnak véget fogunk vetni azzal, hogy ki fog-· 
iuk mondani.: aki a taThév végén nem teszi le a 
kötelező colloquiumokat és szigorlatokat, szep .. 
tember 15-ig ism'ételhet. Ha- akkor is megbu
kik, a tanévet ismételni köteles .. 

Annyi bizonyos, hogy a háboru, az ostrorn 
demoralizil-0 hatást fejtett ki mindenkire. Azt 
Uittuk, hogy egy emberélet semmi, lecsap egy 
bomba és végem van, vagy elviszik az embert 
és soha többé nem kerül vissza. Onkéntelenül 
is fecmerül a fiatal le1ekben a kérd:és, hogy ér
demes-e tanulni és dolgozni? Hozzájárul még 
az a sok nyomoruság, ami a vesztett háboruval 
kapcsolatos: a lakás-, fütési-, élelmezési-, köz
lekedési nehézségek. Gondol.iunk csak ar1'a, 
hogy éhes gyomorral, hideg szobában tanulni 
nem lehet! Ifiuságunk igazán nehéz küzdelme-· 
/cet folytat, hogy ezeket a nehézségeket legyőzze„ 

<A Gyógyszerészképzés Karközi ;Bizottsága 
elhatározta, hogy véget vet • annak a sok ked
vezménynek, amelyet a háborus nehézségek mi
att meg kellett adni és a gyógyszerészképzést 
ismét a békebeli szinvana!ra fogja emelni. 

Mi mindent megteszünk, '.hogy az ifjusá
got a helyes utra tereljük. Reméljük, hogy az 
ifiw;ág el is fogadja szeretetteljes tutmutató.
sunkat .és mindent el fog követni, hogy hazánk 
!ffjáépitéséhez a maga részér·ől is hozzá.iárul-
1on. . 

A gyógyszerészhallgatók - ugy \érzeni _ 
nem csak ISZÜleiké, hanem mindnyájunké. '.AZ 
ifjuság a ma.gyar jövő zá'loga és e:l!é.rt rminden 
gyógysze'i"észnek nemcsak joga, hanem köteles
sége is, fig1J1elemmel kisérni, hogyan neveljük 
hallgatóinkat és hogyan tel.iesitik ők a köteles-

tudj'anak 'róla, ne szégyenkezzenek, felejtsék el 
mindörökre •.. „ 

Már bizonyára készen állhatott a naptár 
1944-es anyaga is, - legalább a hirdetési 
anyag egészen bizonyosan .. Hiszen az E gyesitett 
Gyógyszerész Lap, élén a <három szer·kesztővd, 
1nég közvetlenül Budapest ostroma előtt is 
meg7elent .. 

Mi történt, mi történhetett ezzel a bizo~ 
nyára kisze&ett, talán be fis tördelt naptár·· 
anyaggal? 

De előbb kövessük az ti,dőt. Kapaszkodjunk 
meg a kérlelhetetlen idő mutatójában, nehogu 
valaki még egyszer elragadhassa töZ.ünk. Mert 
az idő felénk mutat.. Minden perc és óra ui 
utat, teret és lehetőséget nyit a szocializmus 
szárnára.· 

Ma azért 11iég em'lékezzünk. Erry szörnyü 
luiboru utolsó vonaglásai„ A fasiszta csorda 
gyáva menekülése, vagy körmönfont helyezke
dése és átnyergelése Nagy hivatkozások a 
kedves zsidókra és kitünő kommunistákra Ju
talom a nem mindig tiszta szándéku bujta
tó.sért .. 

Eleinte ők a leghangosabbak. Még nyo-

• GYóGYSZERÉSZ ~------------....;;5 ~~.::.;,.:;.;;.;;..;:.:::;;,;;;;.;;;..._ _________ ._ 

ségüket. Minden gy6gyszerésznek,alkalma nyí
lik hogy _ ha máskor nem, legaJ.ább a gyakor
noki év alatt, vagy esetleges sustenstatio idején 
_ valamit faragjon a hallgatón és iparkodjék 
azt helyes lirtinyba terelni. 

Most még néhány szót szeretnék intézni a 
szülőkhöz. BizonyMa többször megtörténik, 
hogy a hallgató '(bemutatja az indexét a szülei
nek.: Uitod, apukám, anyukám, „csupa ig:en szor
,gal1nas" és ,,szor gal~' v(in .be;irva {LZ lindex
embe. Régi (rossz) szokásnnk, hogy annak a 
hallgat;ónak, aki el.Mr az előadásokra és igy 
nem kap absentiá.t, szar galmi jegyet adunk. 
Ettől még megbukhatik a szigorlaton, me:rt le
hetséges iaz, hogy valaki eljár az előadásokra, 
(tehlvt szorgalmi jegyet kap), de nem figyel és 
otthon nem tanul, tehát megbukik„ · 

Ennél sokkal fontosabb az a jelzés, amit a 
gyakorlaton (kap.: kitünöen, jelesen, jól, elégoo
gesen dolgozott, nem dolgozott.. Ez már olyan 
osztályzat mely előre veti fényét, vagy árnyé
kát a 'szigorlati eredményre. A gyakorlatokon 
n. i .. feleltetjük a hallgatPkat és az itt tanusi-· 
tott előmenetel ered:ményét írjuk be az indexbe .. 

Most még a szigorlatokról szeretnék né-· 
hány szót mondani,. Akinek rendben 'van a szé
nája, vagyis aki egész éven át tanult, az szé:pen 
nyu,qodtan b,efön, leül és jól felel.. Ezekkel a 
szigorlókkal nincsen baj.. D'e ott van a másil~ 
része, ezek egész éven lát nem tanulnak,. mert 
hiszen erre ráérnek Szigor lat előtt 3-4 héttel 
elkezdenek tanulni, de aztán hajrú, icoffein, ak
tedron éjiel-nappal, a vége pedig az, hogy egy 
nagy kaosz keletkezik a fejükben, bejönnek a 
szigorlatra sápadtan, fakó arccal, reszkető ke
zekkel, ugy hogy alig lehet őket ilecsillapitani 

muk sinesen az üldözötteknek, ők már zengik és 
követelik mentésük jutalmát. Csak később ala
kul 1/ci valami soha nem látott rendszertelen 
'l'endszer„ Ismerős fejék emelkednek ki a sötét
ségből, szemek villanak össze, régi harcosok 
keze szorul ökölbie„ 

F e/szabadulás .r 
A diadalmas orosz hadsereg Stalingrádtól 

Budapestig halálra zuzta la már születése pilia
natában halálra ítélt fasizmust. 

F e/szabadulás .r 
- De minden régi .harcos mögött, csaknem 

minden üldözött oldalán ·megjelennek :a bujta
tó/e is., U j típusai a felszabadulást követő idők
nek„ Azt akarfák elhitetni, hogy 'még az orosz 
hadsereg örök érdemei is eltörpülnek az ő hon
mentő ténykedésük merlett. (Kissé ez lehetett, 
ez volt az elinditój'a a munkáspártokban meg
bujt és bomlasztással próbálkozó reakciónak..) 

De ;ez a jelnség a mi pályánkat sem kerüli 
el .. Gyakmn reá nyomja bélyegét a gyóayszer
tárak uj helyzetének ·megteremtésére Tavolab
bi vonatkoz.ásban ezért és főkép ezért mondot
f)ak csődöt az igazohlsok, nem csupán nálunk, 
hane1n or.szá[fszerte .. Mert az üldözött 'elreftésé 

és a vége a legnagyobb jóindulat ellenére is~ 
bukás 'Hányszor elmondom évközben az dő
adás;, . hogy egy disziu5t sem lehet meg.enni 
egy na~ alatt, de meg lehet enni egy \év alatt, 
éppugy a szigorlati anyagot sem lehet megta
nulni 'három hét alatt. De hiába beszélek, nem 
hiszik el, esak akkor, ha már saját kárukon 
meggyőződtek róla„ , . . . 

A Jwllgatóságnak nagy része megis .ha7lik 
a jó szóra éS.annyi bizonyos,_ '!1-:>fl'!! az ifjW:ág 
gal foglalkozni érdemes. A JDindulatot meg a 
nem tanuló része is mieleg szeretettel viszonoz-. 
za és ezt ki szeretetet megőrzi szívében akko1' 
is, ha kikerülve az életbe, már nem várhat fjj. 

/.ünk semmit. ' 
Az ostrom alat.t és után - mint mindenkf; 

- én is sokat Bzenvedtem. BombatelitaJálat kö· 
vetkeztében elpusztult ottlwnom, tönkrement 
minden, amit 32 évi szorgalmas ·munkával sze .. 
reztem. Ami pedig megmaradt, azt azok 'lopw..lo 
el, akikkel jót tettem. Elvesztettem hitemet az 
emberiségben, elment a kedvf!m mindentól. 
Csak amikor azt 1Uittam, hogy fonitványaim mi
lyen szeretettel fordulnak felmn, kezdtem isc 
mét dolgozni és lassacskán rá.iöttern arra, hogy 
milyen igaza volt Madáchnak, amikor azt mond
ta: „Ember küzdj és bízva bízzál." 

A hallgatók között is vannak haszontala· 
nok de 1mit is rnondott ezekre az iglói pederlus? 
Juv~ntus ventus. összeszidiuk őket és azután 
meaboésátunk nekik. Sokszor a legiobb munka. 
erők /esznek ezekből [az éleföen. 

Szeressük az ijfuságot, kísérjük ióinduktn 
figyelemmel a fejlődését, támogassuk, amikor 
arra rászorul és bizonyosak lehetünk afeWl, 
hogy az iffusá.ig nem lesz MM.tlan. 

bó'l ugyanugy nem lehet politikai tőkí}t kovq
csolni ahogyan maga az üldöztetés tenye meg 
nem fogosit fel politikai és gazdasági előnyök-
r'e. 

Egyet azonban fel kell jegyeznünk a gyógy-
szerészi történelem számára. 'Ji' buj'tatók előtt 
két ut állott. Az egyiket élték, abban hittek, a; 
másikra bebiztosították magukat„ lAz üldözött 
nem választhatott.. N elei egyedül a felszabadu
lás hozhatta meg a tényleges felszabadu!ást 

Sok szó esik erről a felszabadulás óta S 
ha majd egyszer statisztikát készítenek arról, 
hogy a zsidóság a felszabadulás után miért fu
tott számarányán felüli szerephez, csak ez le-· 
het a válaszunk: - őket az utóbbi évek ember·
telenséaei sohasem kényszeritették válaszutr~. 
Itt voltak, visszakerültek ;Kezdetben a :izoci:
álistákon kívül ők voltak az egyetlen politi!cai
lag niegbizha_tó réteg.... Végr,e ~is_ztázni k,ellett 
ezt a 'kérdést is, mert az utobbi időben ei:ipen 
az ·átnyergelt bujtatók foglalkoznak vele! a leg
élénkebben . . ... 

Ezt az anyagot már' nem gyüjihették össze 
a régi naptár-készítők. De a nemzetvezető vér
ből ittas jogszabályait nté.g egymásra rakhat. 
ták. A szenvedést, milliók pusztulását, városok 



Mire ügyeljünk a Nostra készitményeknél ? 
/lrta: DR. HORVÁTH DÉNES gyógyszerész (Lövő) 

Az Országos Gyógyszerész Egyesület a t2,ra mel
lett dolgozó gyógysZerésznek a Nostra mozgalo-mba 
való bekapcsolódását süxgeti és propagálja, Helyes is, 
ha azokat a !területeket1 melyeket -a gyáripar különösen 
a két há.boru ikiözötti időben a gyógys.zerészektől elliódi· 
tott. igyekszünk a gyógysrel'ltiá.Tak számára vissza
nyezni. A gyógys:roitárak [wboratóriumábam e1őá1Iitott 

készilmények megkedveltetését az orvosokkal és a ikO
z.Drnséggel az iz-léses és e~éges N-ostra csomagolás 
otján valóban könnyeben elé1fuet,jük, mint anélkül 

jó kötőanyagnak minősd.tett 10% ·-os gelatin oldat, me..
lyet éppen az Egyesület Nos:t:ra előirat gjyüjteménye 
ajánl, nem alkalmazható, mert a hosszu tárolás alatt 
a gelatin kötf()anyago-t tartalmazó tabletták 1kőkemények 
lesznek, s ne~ esnek szét a gyomorb-arri A Gyógysze~ 
résztudományi Tá.rsaságb:.an kiváló gyalkiorlati szakem
~rek tartottak előadlásdkat és il"tak a Tár3aság Ézte. 

s'itőJ&ben c:kfü::e:ket a készitésnél fehnerült hlhálkról, s 
ismer'.'elt:ték a kipr&bált !mVdositott elÖiratoUmt Igy 
kristályosodott ki évek hosszu során a 189 549/1939,. 
sz. B. M. rendelet: ,,Formulae Normalle.sf'-ben k:ö:zzé
tett t1aibletta előállitási mód„ Ez, valamint ennek nem 
sokkal később megjelenő ID6dcsitá:sa, to:vábbá a Csip
ke-N.émedy·:fé1'e Fo1mu1ae No1males kommentárja, az 
utolsó ma.-gyarnyelvii munlkla, mely összefoglailóan tab
letta előiiatokiat tartalmazc *) Az itt közölit elöiJ:atok 

ügyeljünk azonban ar·ra, hogy a „Nostza'' márkát 
i:e járassuk le nem Jllegfelelő késziitmtények expediálá .. 
sával, hanem inkább tekinrJély:éit öregbítsük a:zzal, hogy 
mindenkor a Jegnag:1-obb figyelmet szentelifrnik: az ilyen 
készitményein'!rnek 

A l\·Iagyia1országi Gyógysoo:rié.sz Egyesület 1935-ben 
megkezdte egy El&irat gyűjtemény kibocsájH~t, mely-. 
nek első .fÜ7..ete a Nostra csomagolásu tabletták ik.€sz1 .. 
tfu>éről szól. Tulajdonképpen a ttab1~tták házi el-0.állitá.. 
sát:a a gyÓ'gyszet-€87..ek figyelmét ra IV. magyar .gy·Óigy·· 
sz2rkönyv terelte. A gyógysze:rlkönyv, C·omp1imata feje
zete .azonban csak röviden fog1allkozik e fontos készlit
m'é.ny csoporti~al Amikor a tab1ettálk laföo.ratóriumi elő
á11iitás:ával megpróbá1ko'{hrnik, akko1 dertilt ki, !hogy az 
elmé:leti tudáson /kívül mennyi gyakorlati ismeret. meny
nyii fogás alkalmazása szükséges ahhoz, ihogy vaJ„&ban 
kif'ogás'ialarn tablettákat á]lifüasunik: elő és felvehessük 
a ver.senyt a gyáripari készitményekk:el A tabletták 
laboratóriumi elöállit-fusa során módosttlitak a com,pri
mata elO.ir1atok IB. Riájöttünllo arra pl, hogy a kezdetben 

es országok lerombokísát iés !kifosztá,sa.t még a 
saját Javukra irhatMk. A történelem főköny· 
vében ez még bevételnek számit., Ezt az érde
met senki el nem mtathatja tőlük • „ , Gyülik 
az anyag az IUj naptár számára„ 

De ez már a mienk,. Ezek már •a. mi törté
nelmi feljggyzéseink A' felsza.badulás után 
oket elsöpörte a;o idő és mi ifcM'ültünk elő: az 
üldözött betü bujtatói. 

őket a felszabadulás váratlanul és ldészüleL 
·lenül talália Eleinte nuíg látszólag nekik ked
vez a l'lzerencse .. A népi demokrácia kezdeti hi
báit mlággá harsogják Miközben keresnek is 
az infláción, - viUamosokon, sortállás alatt, 
pwcokon, áruházakban és korcsmákban lázita
nak az infbáJció, a drág·aság, a nincstelenség 
tombolása mia,tt „ • 

Iktassuk ide, minden groteszksége ellenére 
is, a magyar gyógyszerészet hősi korszakát. Ez 
szinte közvetlenül a fe'lszabadulás után történt. 
'Mi is történt? A rompatikákban, a kifosztott 
gyógyszerM.rakban megindul a rendes közegész
ségügyi müködés. T·ermészetesen ez az első 
időben nem igen felelhetett meg az előirt gyógy„ 
szerészi és tisztiorvoSi követelményeknek. Az 
óvóhelyek mélységéből felbukkanva, még kissé 

szeirint kifogásitaJan millÖS'égü: a gépbe ne.."11 ragadó, 
·· fényes felületü, elegendő kem:énységü, de Inéigis köny

nyen sWtesö tabletták álli'ih~tók 01ő. Az Egyesület e1'
avu11t Nootra előtiratai helyett a Formulae No1males
ban megadottak 5:zo1gá1janaik ·xstnórn1értéldil. a Nostra' 
csomagolásra szánt tablettá!1c előá1['it1ásánál Ett adva 
van pontosan :a t01tő, duzzasztó, csuszi:1ató, zsiTosit6 és 
kötőany~g, továbbá 1-1 tab~etbának: a sulya ia A B„ 

*) A t:eljesség kedv'é'ért megrotlitem, hogy ugyan~ 
ezen időtájt Jelent meg dr N:émedy I : A tabletták 
e.lőlálH.tása e„ iklönyve, me1y a hivatalos és a gyakrab
ban előfoz'du~ó tf!Jbletták előállitásával f'oglalko~k, !kÜ

lönös tekinttettel a gyarkoo:1ó :gyógyözer ész igényeire. 

rrnásként 'értecmezik a magántulaidon fogalmát. 
Hogy mi történt? Alig !valami A rompati

kák segitik egymást. Küldöncök fönnek-mennek 
az üzenetekkel .. 

- •Szereztem két kézimérleget, az egyiket 
od<W4om. Adok 10 g Codeint, felfedeztem " 
pincében 1 kg sósavat, ol. J ecorist, ·- ha kell 
szivescn icüldök mindegyikből. Sok az üve•g;em, 
a tégelyem. Kell? 

Szó sincs még pénzről. Tisztá:n, a közegész
ségügy magasabb szempontjai irányitják a 
'kartársakat. A betegek érdekeit nézik. Eloszta
ni; szétosztani azt a kevés gyógyszert, ami 
megmaradt 

Ebből a hősi korszakból alakul ki, vagy ha 
ugy tetszik, tévelyedik el a gyógyszerMri sza
badker eskedelem Ebb@ a furcsa fátékban a 
;,zabráló" közönség.: az egyre inkább ~,hivatása" 
öntv.datára ébredő nagykereskedő, - a gyógy
szerész pedig, valljuk be, nem egyszer :i,eszáll 
hivatása magaslatáról Reszkető kezek nyu.ito
gatfák feléje a recepteket. Hiába, a lfáfdalom, 
az ordító kín nem szentimentális. A gyógysz~ 
résznek ebben az úlőben nem lehetett más cél
ja.:· gyógyszert szerezni a ró.szorulóknak 

A GYóGYSZERÉSZ 

" dele'.hl: hlány-0sságát dgyekszik pótolni a Csip~ 
M ren 1 , "t !' bé ke--Némedy·féle K.ommentár~, me ~ m:g ,a S<;J o o ,· 
hregző-k átunéz·őjé:t is megad.Ja, ann sza.nte.iJ: nagyo~ le_· 
„ tabletták egységes elő!állitása szempoiitJaból 

nyeges a ;i..•á ·d" 
A hiboru alatt, 8 az azt követő anyagul nyos. 1 ~-

.be t:ableJ'.tákat elöáll1:it:6 lalboratór1umok nem mmdig 
n a l" · A ' „ torták be a Fonn'Ulae Normales e oiratm't. gyogy .. 

~;~piacon lapos- és dombornyomásban, nru:ön;x:zó mé
retben és suiyb-an jelentek .meg a c-OIDlprint.ártJá!ld Iigy 

történt, meg~ hogy egyfeiő! az wyaghiány okozta kén!-· 
szer-helyzet, mWelől a Nostta csom:a:golásnak. na'U. eleg · ·~~„ bö ., ~'"'gyszertárakpontos körülírása mial'.t a Kw..On. w ó;rv 

és ugyanawn NostJ::a cimkéjü fiolába, vagy 
ban egy , k "ltek Ez 
karton dobozlbai más-más tipusu tablettak eru .. 

4 lkúrülmény term,ffiza'.esen a laikus kö71Ö-~g klo.'I~ben 
a N-0stra csomagolásu készitmé:nryekkel szemben bizal· 
matJ.anságnt válthat ki. Ennek ellkerüliésére javasololl\ 
hogy Nostra cso1rn.agoláisra cs'ak a Y.ormulae ~ormales-, 
fili~trve Koimrr1elltár'jában foglalt elO!l.rat-ok szerintt lcészi
tett t3iblettiák haszrrtáltassanak 

Csom8 golás előtt a lt~bletták vizsgálatáz·6I se f;
ledikezzünk meg„ ElUenőrizizük elsősorlban a taibletták 
:ez1lárdságát.. Altaláföan jónaik minósüln~k azok a __ it.ab
!etták, lll!E!1lyeik 1. m magasról padlóra e.Jt~e nen:-. to~k 
el, vagy tiz.1tdzenötösével. erősen öss:zeraz;ya ossze,ett 
tányér között épek mfüadiruak , 

Győződjünk :m~g továbbá arról, hogy a table;t:k 
nem ttul :keményelkre? .$6 fok .e vízben rázogatva 1 oran 
belül szét kelil esnie, il1etve oldódnJia, 

Viégül állapitsuk meg, hogy a taJJletták •u\>yának 
eltéré~e ne.'U. haladja-e tul a megaddtt hatátokat. Csak 
ha a :fenrtí kívánalmak mindegyikének megfelelt a tab·· 
letta, akkor hozz.u!kl saját érdekütikfuen Nost1a csoma
golásban fo1gWom'ba 

A !háiboru okozltia üveghdá.ny ·már év& óta nem te-
szi lehetővé az üvegftolák beszerzését Atmene1f.!leg 

7 

-1 
Ma~y~r ~J~~Y~I~r~ünJv 1 

IV. ,kiaiJ,ásu, teljesen uj, ELAD~ 
Ozv. Dr.. WINKLER LAJOSXNI 
professzor özvegye, Budapest~ „ ., 
Verpeléti-ut 18 l 2, 15-16 oraig .. 

k tablet„,::;_- csomagoil.ására. Elmüata.. • kartono vanrruak a lii::lJ_ö. 

1 • nedv""'o:~ megduzza.Sz.t •. elgondolás szer_ir~ti a evego ~:"'é" , 
hatja a tablettában lévő keményitö S?.oemcseiket, s _a 
compziffiiáták vagy idiő elött sz€1tmáln~~, ~agy ~g 
a hossza:bb raktá:ro·zás alatt nehezen szeteso kész1tmé-· 
nyekké alakulnak át Az üvegfiolák molyekben ~ to:b„ 
letták fö1é még egy kis t'attadnr:abot i's n:lyez.t~ a 
1• d gé,g fei1Js2livásár a 1n:indenesetre celsze1u cso-
egne ve g ' • , „ n-#in 'ák· 

l' nalkJ bizonyultt,. :Addig is, amig ismet uve5 ... ~"1 „ 
mago as „ 'd" .. d gós 
ba csomagolhatunlk, sz.éles.sz.áju, jól Z.MXl :0 uve~ u 
üvegekbe raktá:roz:7juk a trublettákat s csak annyit cso-

(J" l" k le amennyi Tövidebb idő alatt elfogy,. Egyes 
IDR0 0 JUll ' , , ., gfi' J bV;-n·yá _:: 'ti gyárak. melyek szinten uve o a il,.,,.~ -
vegy~sr.e, . , ,__ _::n~ f ga. 

ed ek ke:nénypapir' f1ol!akban uoz.=a. or 
ban szenv n , 

1 
" • b'oan 

lomba !kéS\Z-itménryeiket. Miután ezelmél a . _evego JO . . 
_, 1 ble,..,któl mlnt a Nostra karltl()no-k·. el van z-arva a a Lua. ' 

] , .....: módot cél~-zerüblbn.ek tatttom., nál, ezt a csomago a:.„ •• 
Egyifukhit-.hlsérlet~t kezdtem az irányban, vaJJOn ~a 

bl -ff .~~F • zben való sziétese-· kül"'nJbözó csomn.gol!ásu ta e11tl<:W'.. Vl 

sét o tárolásuk mennyiben befolyásolj'a. 
A tab1iettáklioz hasonló eljárást aikalmaz:zulr ter

!né.szetesen a Nostra piluiLfilnJ.l és .suppO'Sitoriákná4 
is nagyon ügyelve mindkét esetben a ,.tota massa"-ra. 

' A Nostra készitményein[kJ iránti bizalom gyarap·· 
·,k tehát ha a jó minőség és jtetszetős CS')magoláa 

=~nett k~ziüményein!k egységes fotmájára is ügyelünk 

==="""='"=========~~-„·-· 
bb • f pta'rra' bővülni mellett soha tö e nem . og ma . J gen, ez az az idő, mi~or, (gyer'!':e•kek fálJék

boltjukban szublimát-pastilliuval ia~szanak, de 
"resen állanak a' gyógysiJCTMrak ket kufccsa.z 
~zárt, hatóságilag 'ellenőrzöt! ,méregsze~r.eny,ei 

Köztudomásu, hogy a nepi d_en;oki ru:ia ~te 
függ tőfo. hogy a forint bevezetésevel sike~ul-e 
a gazdasági stabiliz&ió Sikerült Vagy am; ta
lán még ennél is fontosabb: meg lehet-e fekez: 
ni a le.lkek inflációiát? Kiderült, hqgy a ketto 
annyír a szorosan összefügg egymassa!, hogy 
s.zi"nte elválaszthatatlanok. A ~r relrfl'enyte!~n
nek látszó gazdaságifelszabadul;a~ utan_ ';ara.;;s
ütésre megteremtődik a gazdasagi, lellei es szel
lemi ujj@§.pités csakn~"'}', min~en f~lté~ele. 

Három év krónikaJat iriuk, inkabb csak 
körvonalazzuk és ére~tetjük, De m.eg. kelle~t 
örökíteni ezt a korszakot. Gyogysz~reszi to1 ~e
nelem. Van olyan 'fontos és legalab,b ~nnY,i'.'! 
igényt tarthat az általános /szakmai e~de1c(.i. 
désre. mint bármelyik tabdla, vagy a gyogy~ze
részek és gyógyszertárak betürendes felso;olása, 

Ez a mi véleményünk. De hogyan v.?l~ke_d
t k "k r·égi rapwrszerkesztők? Hol oriztek, 
e l ok, .::yomdában wrolták a kézirat-anyagot? 
Ők ~zükségszerüen belenyugodtak, h_ou,y <; ; en.· 
geteg összegyüftöit kézirat az ő iranyitasuio 

De mi t;;rtént az anyaggal? 
Mi ahogyan má.r vmegmondtuk, mi, az ül

dözött 'betü buitatói, számonkériük a megcsu-
folt ólombetüket , . 

Igen 11alami történt a felszabadultís pill<;r 
natában..' Mert nem csak itt, nem e,gy n~p.ter 
készült. Végig az országban. napforak O~?ne 
várt a biztos memielenésre Kónyvek, foly~iro_
tok ufságok a fasiszta téboly romboló szocso
vei' a saját 'igáfukba hajtották az ólombetuk 
védtelen :birodacmát ÉS lényegében, akkor! ha 
nem is teljesen, de nagyon sok m'nden eppen 
ezen mult. Ez pecsételte 'lr}-8g a le}kek, az _em
ber borzalmas és szerencsetlen eltevelyedéset .. 

Felszabadulási 
A betü fellázad szétüti az ólomker ete~.et; 

A betü felszabadul .. '.Szinte magától szök1k hivo 
" h" d t A b t"" nem ólomsorokba.. U i ieszmét ir e . ~ u 

szolgaságra született .. A.z ólom?etü a szabad em-. 
ber nyilt fütenete a szabad vifágnak. . , 

És ha valaki megkérdezi, hogy mwr! nein 
jelent meg az ~ 9 ~5-ö~ gyógyszerész-naptar, ez
zel feleljünk mindenkinek.: 

· - Fellázadt a betü " • 
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Közgyűlési határozat 

A több mint h.atvaner-oer tagot számláló Magyar 
l1:_agán~~~1nazottak Szabad Se:akszervezeJte negyrene
d1k jub1lal'lS küldiO.ttköZboYÜlése az alanti !határozatot 
hoz1::a: 

, ~ _ a:~ áldozat, melyet hazánk dez.ud1matilros fejlő· 
tlese ugyeert a magyaI szelle'.!TilÍ és fizikai ddlgozók a 
ielszabadulás óta hozmalk, nem egyes tőkés csoportok, 
W~gy: ~ek érdeke~~,' hanem csakis az egész. m;a._gyar 
n~p J:avat szolgálhatja E megállapitás fontosságáit e 
p1 lan1tban anm.ál is inkább érezz,ük, mert megjelentek 
1.--0r-ün'klben a környez;ő országok testvérsz.akszetvezetei
:ek küldöt~eii mcly országokban illrind a ga'zdasági élet 
~llacnositása, mind az orszáig.ok demakirafuálódá.sa t.e
l'én a miemiknél j1ó:val na:gyolbb elöreh:aladlást tettek. 
~gyhangu hal ározaUként tehát a küldOttlkö~l'és a:Z 
alantiak megvalósftását lklö.veteli: 

1. Követeli a ma:gánváILallati üzemi bizottsági ren· 
delet módositását, mely biztositsa a töke hatfu.atós efi_ 
lenőriéSét iés hoz;z:on a pontos végrehajtás érdekében 
:n:egíele-lő !büntető szankciókat.. A rendeletnek biztosttla
ma kel~ azt is, hogy a váillialatoknál oly nagy száim'
ban do-1goz6 nJÖi munikaváUalók az üzemi hi'l'_,otJt\\'>ágok·· 
ban képviseletet nyet,jeneki. A'!. egyes magánrválla1atok 
tiszta vagyonából és nyere.siégéb-01 j&liéti alap hasitandó 
iloi és az üzemi bizül_:ts.áigolk rendelkezése sze:rint jólléti 
oé1'ok1a farditandó ... 

~ Meg kel'l szüntetni az elózó reakciós rendszerek 
:il~tt, bevezet~tti. a szaiksze1 vezer:ek szabad· te~·ékenységét 
'P:atlo 'klorman}'hatJó&ági felügyeletet és ikJ:iassál1~ tör. 
vénybe a magyar szelle1ni és fi1zikai munkásság sza· 
bad sze1 ~zkedését biztüsitó szakszervezeti aU(:io1iió·miát. 

, 3·. Meg kell vég,z-e vaJlósitanlli a magy,a:r mlagáng,az
~sag nagy rés'Dét irányitó banlrok, toV'ábbá olajiparr'l 
yallalalt.ölk, mezőgazdasági gépgyá1,a1k, mezőgazdasági 

vegyszerüze!nek, gyógyszem:al1apanyagot gyártó és szé
ru~termelö gyárak és üzen1clr, energiateimelö -és el„ 
o;ztó vállalatok, toviá!bbá a tankönyvkiadás áUamos~!iá· 
sat, valamint kü1'kereskede1münk állami irányítását és 
ellenőrzés&t. 

~· Abból a meggondoJ:ásból kiindulva, hogy hazánk 
1par1, keresnredelmi, szövetkezeti és hitelélete csak ak
kor fejleszthető és a g.azdas·ági fele~elkedést szolgáló 

tervgaz~áikodás csak akkor való~ii!ható meg1 ha ebbe 
a mun~ba a szeHemi és fizikai munk&sS:ág energiáit ihe.. 
lktap:s~lJ~k, .. feltéú1enill szilkségesnek tartjuk, hogy ga~ 
dasa~ ~el }t~et ~rány.itró m.indeTu'-emü rendelet meghO"' 
~~l~ a~ illetékes szakszewezet előzet.ffi hozzászó., 
1ás1 Joga hiztos.itva legyen Elengedhelt€.t1ienfü sz.üksé
~es: hogy mind az á1liamosrt/tS, mind az ál11a~í ellen. 
ÓI'zes szervelben a vezető poziciiók egyharmad· r'észét a 
szaksZ(".J vezetek utj.án demalmatikusan gondolkodó szer.· 
vezetrt: szellemi és fizilklai munkáisokkal töltsék be. 

5„ Örömmel üdvö:?iöljük, hogy ;a kormány a sz.övet.. 
kezeti ~örV:ény munkáse:lenes rendelkeziéseft megV'áitoo; 
tat a es (llltaikozik a közgyülés a·z efilen ho.g F 

zt' · S ·· ' Y a o-gyas aSI zovetkezetek Országos Kö74)cmtjánafk.l hatlás·· 
köréb&l a Hamgya sziöY~ükezetet ~ivonjárk és ezzel ezü 
a szövetkezetet a volt I'eakciós ve7..etők kezére i'.átsszálk! 
át 

6 A küldöt!tközgyülés ifelszólitj.a a kormányt, hogy 
a .. sp~~J.~ció . letörésére, a reálbérek b'lztositásár a egyes 
kozszukiSégJeti cikkeknél a k1ötött gaz'Cl'.ái1kodás beveze
tés& e eriéllyes inl'Jézil{edéseket tegyen, lhcxey a termelés 
növeikedése arányában emelkedjék a dolgozók életni·· 
vója is 

7. A küldöttfkiözgyrülés követeli hogy az igazoló„ 
bizottságok ·áll~fil nyugdija71ásr:a itél~ r·· lk zottak , . , - angos a i al1na-

- m:~ed!lg nemcsak a nyugdijala'P ta'gjai, ha·· 
nem ~ .s:erzodeses ·a.lkalmazottak (v-ezlé!rigazgatók, ügy
vezeto .. 1gaz~t16k) is ~ ne kaphassamaik magasabb 
nyu.gd1,Jat, mJnt a kollelktiv S".i1er·7.Ödés alá ta t , 
dijas alkahna·z·ottraik r ozo :IllyUg· 

, . Szaikszervezetünk negyven éten ke1•esZ11'.Ül egyik pil

lere, .volt a reakció „és a fasizmus ellen1 haircnak, hor
dow,Ja a magyar nep gazdiasági fe'ltvirágzása, politikai 
szabad1ság · d l 'L • , , , .a cr e rei/ön az 01szag demoforat]klus fejlő{fü. 

rs·e: gatlo .reak?ió en~eni lküzdelemnek A magyar szeli~· 
~1 dol'gozok reszJ~ aik::u:ook venni az ország demok1a
ttkus fejlesztéséért, .a nlagya'! dolgozók anyai . '· 1 l"'+-:'' - g1ossze. 
ern1 ele,u.lil'\Ojanruk e~eléséért v~'anu'nt E , d 

• - · ' a.i uropa e-
molk1atikus iátalakulásáért fO'lyó harcban és kijelenltik 
hogy ha eg&:z Európa balra tart, a n1agyar dolgoz.ól~ 
sem maradlhatnra:k l}i ebből a naigy közös erőfeszitésből.. 

REx-·----~ 
GYÓGYSZERVEGYÉSZEH GYÁR .. ÉS 

B111la11llst, V., 1Jornt1y11-11ica 7. 
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Távirat: Rexgyár Budapest„ 

GYÓGYÁRUKERESKEDELMI R, T. 

Delmu:1m, ,S11m1111yMJ11csl'i·lil 3. 
Telefon : 137. 
Távirat: Rexgyár Debrecen. 

• 

,, 

A szalcszervezet uj 
'tisztikara 
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Elnök: Keztész Miklós„ 
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Főtitká!: Köves András. 
Fő:titkár!helyettesfili:: !;fol1nár Fe1"elic, Sándo-r· Dezső. 
FőügyÉszek: dL Beér János, dr. Fru:agó László„ 
Jeg---.rzők: Béres György, Viola László„ · 
Főpénztátos: Lfiltgyel Gábor·. 
F'őellenőr ': Bónis József„ 

Ellenőrök: Mildós János, Tausz János„ 
Háznagy-ok: Horváth .János, Rónai Jolán„ 

K!özponlti vezeti}ség: dr Back LóTánrt, Bacs·ó Alfréd, 
Bencz-e 1László (Szolnok), Budai László, Cseh Tutviául1, 
Dáni Jenő, Elekes Judit, ,Fehér And1iás, Fehér Vd•ltmos 
(Győr), Fischer Imtre', Forgács Nándor', Földes Pál, 
Földényi Sái!ldor, Föl:civári József (Debrecen), Fried
mann Jenő, dr. Fuchs Pálné, Funk ,Sándor, dr. Gráf 
Lstváa:t, dr, Ho:fimaD!11Jé Singer Vera, Hüvös Jenői Kabó{kl 
Lajo'S', Koren 11iklós, Kovács Endre (l\iiskolc), !\{árkus_ 
Dezső, Nagy György, Ott Seb&, Pál ·Gyula, S:ásdi Nán
do,1 (Péos)i Semtei Sándor, Somku:ti iSándor, Strausz 
Lajosné, Szám!lló István, Székely Andorné! Becht Joilián, 
Szikla Sándor, Tahi Árpád, Tauszk Ewin, Váci József, 
Vet·mes Béla., Weisz Ottóné, Závodszky Józiseí. 

Központi vezetőségi póttagok: Arnold Hemilk!, Bari 
Adolf, Kapus György Lengyef László, Mics·kó Aripád, 
Orosz Pál, Pálos Andor, Rados Gyöl'lgy, Tak,ács Iliona, 
Varga Miliály I (Taita). 

-Pelügyelő ibizottság: Bir'Ó András, d:r'„ Cotel Kornél, 
Dénes Iván, Ha:rangi Sándor, Kárász Lász:ló (Szeged), 
Illiály Varga M.iihály, Lovász Gyfugy (,Salg16ta1ján), 

!!""' .......... ,.. ....................................... .,,..,..,.,, ......... 

DEil SE 
líaphaiá 
5, tii, 20 és 411%-o:; o.iilatban 
1, 5, l!I és 51! ampullás 
cs11ma11111aslia11. 

llrysliisil: PII. II. !'I. elliiratánah 
megleleU! Dextnise pmiss ~rvst. 
sac. Szilágyi. 

Készíti és forgalomba llcna: 

........, ............................................................ ..... 
Réthelyi Tibor, Székely Istvárn, Wiesner Sándor. 

Feiügyefübizottsági pót~ok: Kalmá> Jenő, Kiss 
Józtse!, Sternbetg Ott6, F„ Tamás Terézia 

l{özgyülésiink teljes jegyzőkönyve az összes felszó
lalásokkal niéhány napon belül megjele:nilkl és szakszer
vezetiinkben t Kartársaim.lkl rendelkezésfue áll 

" Tudomány es gyakorlat 
Dr. Hantos László 

Glycerinun1 A ke.re~!lredelem!ben !or:g,alomban levő 
áru átvételekor felmerül önikénteleJI1liil a kérdés, miéit 
nem kapható a megszoik-o:trti minöségü, szinrtelen és szag
talan, szirupsürű átíl'iátszó készitmény. Gyógyszerköny
vünkben S".t1abatosan leirt tisztaJsági próbáik megejtés-e
kor rendszerint szá..!'llos núnőségi elitlérést észlelünk, de 
a beszerzéSii hely rendszeres st.ereotyp válas!ra ,,.ezidő
szerint m~ nem rK!a-pható." EIKY.szö1 is az árunak szine 
sárgás, vagy legjobb esetben sárg:á:s áitnyalatu, ElÖ'ál· 
lit~sárárl annyit tudunk:, hogy a szaippan és a stea.tin 
gyártás me1lékte1méke, tehát nagyipart termék (Házi 
előállitása legfeljebb :studiurnszerüen emlithető: a sapo 
durus 1kés'Z-itésénél keletkező anyalug bepá11ása; vagy 
az emplastr. diachylon ,izes kimosás-a utján nyert mo
sóvizne..'1.c kénhidrüg.énnel történő ólommentesitése1 

szükségsze-rüen szénnel való sz:llntelenitése és be:$Ürité
se). A zsirbontást jelenleg két: 'Iwitchell vagy autok1!áv 

eijárás szerint V'égzik 

Tudjuk, ho.gy a glyce:rin ( trioxy:propan, pt opanr 
trial) hár:om vegyértékü alkoh-01 észiterszerü kötésben 
wm a zsirokban éS olajo!Pban· a leg!a]iább 12 s?JémiaitiOm
mal biró zsirsavaikkal, melyek viz hatásá:ta sza!baddá 
tehetők, vagyis a glyceiin a:1lkohol · hydroxyloknak a 
sze;r~es ( zsir) savakmik cMboxyl csoportjával képzett 
vegyülete (a zsír, ill olaj) alapvegyiil<llieire esik szét 
Természetesen az elmé1eti m'egvilágitás szerinti eljárás 
gyakorlatban nem olyan egyszeiü, mert iktllönleges, 
szabadalmazott karfaliz.átorok, 6-12 atmp"Sdéta nyo
máJS, speciális lemezzel béle1t hengeres, alul kU.pos ká
dak stb. szükslégeOOki a munkarrnenet gazdaságos ke
resztülviteléhez. A ibontá.sviz glycetintai:italJm.a 10-20. 
százail.lé!k, A bontásvi'zet, ha Twitchel eljár ás szerint 
nyertük, savrt:ialanitjuk bariumkarbonattal, vagy mész
szel„ ba viszont autoklávbontá:si a termék, ez esetben 
kémhatása semleges. A leszűrt bontásvizet vakum:ban 
beSÜritjük (Bontási-szaponifikát nyersglycerin„) A 
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Raktár:o.n tr.tct : 

1
„ Mindenféle gyógyszeres üveget, 
. tégelyt, eseppentös iiveget, I 

!forma üveget. 
W8 :Wif&:i 

h~~or'?- aliatt, . mikor is a robbanószer ipar glycerin·· 
.szu~eglete h1he'tletlen méreteket öltött, a Soibrero 
olasz vegyész által felfedezett, de jelentőségében Nobel 
~~d zseniálitása. folytán felismert ni~roglice:rin gyár
msahoz" a zsirbontás folytán nyert gliceritn nem volt 
eil.egendo. 

i Márr ~ürá!liban észlcitélk, hogy az: alkohol gyái;l}ás„ 
na[, vagyis a burgonya, kukorica, cukor :alkoholos er·· 
jesztésiénél kis nwnnyiségü gliceri11 is keletkezilr.. Az 
alkoholos erjedésnél a csirázó átpa sejt.nedvében levő 
enzymá;k: ibonyolulrt szerepének!, a zymá:zollmak:, ta.dható 
ez be (Itt csupánJ minJti kiutatáisi e'.r'edményt fel ke11 
jegyeznünk, ihoigy Lohmia.nn: a Cozymáz (Co)-· carboxy
:á:zt idenrtif1'k\3.Jitia, mint a Vitamin El cliphoshorsavas 
esz.terét„) 
, Glycerint ~ sze-szes erjedésnlél különösen a kezd'eti 
állap„otban talalunk, mikoo· ls még· ne:m képződött ele-
gendo acetaldehyd, mint hydrogeailll'vev" - 1 " 1. LJ o,s1gy~e~mo„ 

leku a tt·103·e~hosphorsav közlött oxid:oredulkiti'os fol:ya
ntBJí! ~egy vegbe. Itt keletkezk, mint redukcios termék 
glycermphosphorsav, ill végül glycerin. Ha már most 
az erjedésnél natriu~bisuliit hozzáadáSJával az acet· 
al~ehy~ .. nagyobb mérYÜ hydrogenátvevö szerepét meg
s:u?"tetJuk, ~ szeszes erjedés helyett glycerin képződés 
valik lehetségessé A p · t !" J' • • áJ .. . ,, ro o· e Ja'tasn a cukrot lugos 
foozegben élesztővel erjesztik, natriumsulfit jelenll.,é'tiében„ 

A szaponif~kat (nyers) glicerin mellett a 1kereske-· 
de1emP:Jen ismeretes a raffinált, a desztillált és a két
szer· desztillált minőség A igy'Ógys?..erkönyvi köve'telm&· 

:A GYóGYSZER:!l:SZ 

nyeknek csak a glycérinum bisdestillatum felel 
1 

• meg„ 
ezze szemben Jelenleg csak a raffinatum Valll! forga 
lomban. A ra:rfi~tum · nem más, minit a hontásvizbó; 
nyert nyersghcer1nnek vegyszerekkel törénő ikez 1' 
·;i,i f ztit' ' · - eese, 
1' · ~s asa €:S szérun.P1 va11ó szintelenitése utján nyentj 
te1m€lk, 1:\e'hát egyszei:1ü szűréssel és nem deszti11ál · "'"'"' 
!"'!"~ k" a.se oa llLvtt ' ~zitmény Természetszer'Ü tehát, hogy· a 

Ph Hg„ IV. igen szigoru !kiivánalmainak nem felelhet 
meg. _A efu: üség tekintetében ki kell em~lnünk hogy 
az el!őáll:itó gyárak, szemben :a Ph. Hg, IV . ..,ben hiva,ta„ 
tos sürüséggel, me:ly 20 fokon plus 4 fok hőmérsék·· 
l:etü viz „ s~rüségére vonatkoz:t.aittva állapitatott meg, a 
ne:!llzetkoz1 ikereskedelml szabványt tartják ir4nyad6-
nak; amely viszont 15/15 fokra vonaf.kozik ez gya:.. 
korlaitilag azt jelenti, hogy a gyá:r:ban 30 Ba~e fokos 
glyceTin, a gyógyszertáaban, csak 28 Baume fok 

., Su~positor.ia Glycerini eiőá:1litása stearfu hiánya. 
m'íatt atmenetileg nehéz. Ezizel a probl!émával kapcso· 
latban célszerünek ;f1a1tom ismertetni a Pha.rmaceutica 
Acta Helvetiae Nr„ 1:0. 19·46-bain Ch. Blum és H. Ka
ser~ann, közleméinyéne:k eredm~y-össze:foglalását erre

v~nat'.{O~~an. A ~·zer~k, tekintettel arra, hogy az <:itö
d1k k1udasu helvet gyogys;zelÜtiörcyvben felvett kakaóvaj
gelatin supposiit.oriálli: nem felieltek meg a várako·zásnak 

. 1 • rruve sem homoge:ruitás.uk, sem eltarthatóságuk ne1n ki·· 
elégitő; továbbá a stea1inszappannal kiészültek igen 
nedvszívók, számos k:úsé:r'letet végeztek gelat.in.-glycerin 
keverékekJkel 

"!-, viztartralom és a glyc·erln.rtartalom a 1evegö ned
vessegevel szO'I_osa.1~1!, összefügg. 70 sziá:zal~k glycerin 
ta1tal1mu supposi~o11·áikl bizonyu!1tak a legálrrtandób'baknaik 
d.e ezeket vagy üvegdugós üve~ben, vagy stainiolpa~· 
~irha csomagoltan kelll e~t1artani„ Gyógyszerkönyvi elÖ·· 
Lratnalk a követke:Ző összetételt javasolják: 

Gelat:ina animalls 8 I'ész 
Aq"'-' 12 rész 
Glycerinum 80 rész 

Az. előirás szerint készü11.l supp. !66 5-71„0 8-~--. -v,.._, 

J~k ' ~ propanrh:10It (vizmerute.s glycerin) tm:ta1maznak, s 
a p~ , H V, készi tm,ényét ugy homogenüt\á:sban, mint 
stahlitasban, valamint glycerintartalomban Uénye esen 
felülmu~t!ák. (A Ph ;H~, IV„ Supp Glycerini triox~ro
P:111 ~r:„ cca. 8~ .szaza]ék!) A glycerintartalom meglha... 
taro~~,sa:r-a a kal1um bichromátos oxidációs eljárást ja
vaso 1ak A gelatint csersavval leváilasztják, a csersav
fele;leget Ha ~lycerin tu1ajdonilrepeni .1Ja.Italmi meghatá·· 
roz.asa elott ólomacetáttal eltávolitjá:k 
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a gyógyszertárak szükségleteit. 

SÜRGÖMYCIM: DROG TÖRÖK BUDAPEST.. - TEL.EFON: "225-460 .. 

A GYóGYSZERltSZ 11 
;,_ __ _.;......;.;, _________________________ , ___ _ 

A magyar gyógyszerészképzésrll 
lrta: 01. Mozsonyi Sándor egyelemi ny. r. tanár 

Az njrendszerü egy~lbemi kiképzésr.ek az 
e1fuő közleményünikben felsorolt egyes 'tár
gyait jelen'f:&égük szeri!tlJt e!emez.vie a követ
!<iez/í fontosabb mozzanatokra kell rámutat-
nunk 1 

I. ÉVFOLYAM, 

A kisérleti fizika elméltlti előadásai a ré
girendszerü kikérnéssel sooerrnben labomtóriumi 
gyalroT!aitokkal vannaik egy;bekötve, ami ina· 

gyar:Watot lel abban, hogy a gyógyszerészi 
munkaesz;közök kÖ1JÖtltl slllámOS 0ly3Jll van, 
ame!ynek a]IB:alrmazása fizikai alapismerelteket 
feltételez i ' 

Az általános és szervetlen kémiai előadások 
szélesebb mederben folynak, mert - azemhelll 
a két éves kiképzéasel, - az u j l1elndszer sze
rinlti 4 év alatt ltermészietiesen több idő áll e 
studium tanitására is 1rendielkwésre, Az első 
éves gyógysrerésfillallgatók az „Egyszerü ké-· 
miai laboratóriumi müveletieik" cimü gyakor-· 
latolmn nemcsak a kémiikusok munkájának 
alapelemeit sajátitiák <:il, dé eigyszerübb anor· 
ganikus sókat is állitanaik elő, ami ér<Wtllídé
süket és kedvüket fokozza a tárgy iránt s 
anegS1leretteti velük ezt a fontos studiuint)t, 

amely mind a négy egyetemi éven végigkíséri 
őket s később is nélkillözhete.tlen !iel;z, kiillönö
sen azok számá~a. !)ildk az uj gyógyszerés/Zli 
diploma magias szinvonalia áM!al nyujtatt lehe
tőségeket felhaszná;lva, vegyészeti gyiáil·akban, 
v11gy kisélrletügyi, esetleg tudományos im.térzie.· 
tek'ben k'vánnak elheilyezikedni. 

A kvalitatív analitikai kémiai előadások 
és gyakorlatok is jelent&sen elősegitik az iméti.~ 
emlitett törekvéseket Hátha még az analit'kai 
és szervetlen kémiai intézet háborUll vmztooé.. 
geí maradék:balanua kipótolibatnának s az anya. 
giwkban sziikölködő állarrnkincstár bövebbeni 
dotáJhatJWJ a felszereléSekben és kémikáliálobain 
hiányt S1Zenvedő tanintézetelt, amelynek élén 
~ik kitünő gyógyszerés7JPTofes»Z10r Jm:riliár-· 
sunk áll. 1 

Az uj ikikép:?lési :rendszernek egyik fontos 
elve az, hogy az ~yes természettudományi 
alapstudiumolmt, illetve valamennyi it:árgyat 
lehetőleg gyógyseJeréSzi képesitéssel is bíró lba
nárok adják elő, akik így mindig különöa te.. 
kinrettel leheltnek a gyógyszerészek sp€1Ciália 
ig"ényeire.. Hogy ez mennyire fontos, bővehbeil 
nem kell magyaráznunk. 

Ez az elv való~an csaikMirn: az egésrzl vona· 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

3 hónwpig küldtük „A GYóGYSZERffJSZ"-t 
minden gyógyszerésznek. Küldtük azokrw)c is, 
akik nem fizették elő, '/!Őt továbblcü1dtük olya
noknak iS, kik szaklapunkat vissza.irányitottrik 
hozzánk. Szakszervezeti lap 1.1agyunk. Ugyan
ugy küzdünk a szociális igazságokért, mint a 
szakma felemeléséért„ Azt akartuk, hogy meg
ísmerienek. A~ ország minden részében meg
hallfák szavunkat.. 
De három hónap elég volt a bemutatkozásra 
Az 1947. évben csak azoknak küldjük tovább 
szaklapunkat, alcik előfizetnek rá. Kérjük kar
t<iTsainkat, álljanak mellénk szociáli.s harcunk
ban, pályánkért és a dolgozó gyóg.yszerészektrt. 

... ...................................................................... . 
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gyógysze1tárba akarták küldeni <iZ ifjakat. Má
,sok ismét •Wak a négy éves egyetemi tanfulyam 
elvégzélS'e utám. rtartanák he!yesTuek a gyakm--
lat m<agkezdését. Ismét mások, -· közöttük jó· 
magam is az nlábbi meggondolások alapján ·-· 
a középutat vála:szltotlták, vagyis azt, hogy az 
egyetemi tanévek kö2mé kell beilleszteni a gya
kornoki .gyalror!atot. 

lon érviényesül, mBrt még iabba:n az esetben ~ 
ha az előadó pr<Yfesszornak tfü!béi1etes81ll ni~' 
is ,gyógyszerészi okleviele, de mégis majdnem 
minden esetben smmmel tartja előadásaiban a 
külöllleges gyógyszerészi igényeket. Igy van ~ 
a gyakórhiitokik:al egybekötötit növénytanruú is, 

·amelynek megil:Jizott el&dója, e megibizás utlá;n 
igen dicséretes llllÓdon a. gyógyszerészi kvali~ 
fhltációt füs m€jgSzerefile. 

Ha csak az egyetem eilvégwése után !kerül 
gyógyszeMW<?a a jelölt, ez sokail<Jban, akik. tlá,.. 
volról . sem 1Sllleriik . ezt a par excelienoe gya-. 
korlati pályát, csalódásokat, kiábrándulást 
okozb.atdtt volna s ennek fOilytán 4 évet eh~ 
sziteni és más pályát l<Jezdeni nem soknak 1qu· 
ne kedve .. Ambíció és érdeklődés nélküli ked
vietlen, pál;yájukat nffillj szerető gyógysz~ésZ€~ 
km neVlelru pedig elhi1bár.rott dolog volna.. Kü
lönben is a speciiá!rs szalktárgyak ltJa:nitáisáb.an 
a.;ia:;ctó hivia~ozás történilk & kell, hogy tör
~nJek _la ~o~szettána, mEÍl;YillJek „levegőjét" 
J~, ~a _1de,Jekoran megsookja a fial!Jail gyógysze· 
reszJelolt.. Igaz, hogy ennek há;bránya is van, 
me1t ha olyan gyqgyszertá11ban tölti el a igya
koxnok a gyaJkorlatoit, ahol hivatásáért nem 
naITT'.C'll !~kes_e~ő, <11,fá.s'll!.!rt;: ikö~ö~bös gyógy
sooresz rranyiltiasa ~a kerul az ifJU akkor €Z 

az esztendő örök életére káros µy~mot hagy: 
fogékony lelkében .. Sajnos ezt gywkran látjuk is 
az 1Eigyetemen aizokkwl a haJlgatókkal kapcso
J<a tb_i:n, akilk blazir t módon örökösen azlt haj

1
to

gat? ak, hogy _„mineik nekem ez vagy llJZ a tárgy, 
amikor a gyogys,~ertá11ban sohase Iesz rá se.iük
l'!égem''. _Arra persze nem gondol a tapaszta
latlan 2f.J_u, hogy a gyógysz21rtár nom qgwsZier ü. 
kim eskedes, hanem fonlbos ki.JegészségUgyi far. 
~ézcr;i~ny, iamelyTben a hirvatása magasliatán á,Hó, 
t<leahsan g10ndolko'dó gyógyszerész szruka'llber· 
egyetemi tanulmányait bfaég;rtSen érvi6nyesit
hcti s kell is, hogy érvém.yesicbse és ewel Tuagy 
me,gbecsüiést szerez magámak és egész szaknÍá· 
jának. Gondoljunk csak arra a Tuemré"en ~i!ő-· 
forduló esebr«e, amikor ammonimn t:rtmicu
mot kellett volna sfügőrsen kiadni a szembe 
cseppent r:iltott mész leiköt&sére az 01vos ált~l 
felírt reoupre s a sérült hozzátartozója egiész 
sor gyógysze;rtárt végigjárt azé.rit ei-ed'rnény't9. 
1tmül, holott a m:imdegyi!k: gyógyszetárhan !ké-

Az áUattan a .-égi ilctképzés szcyint csak 
hallgatásra, de viZsgára nem ifötelezett mrgy 
volt.. Hogy ez mit ár, mÍIIldíannyia:n jól tudjuk„ 
A hallgatók zöme niem fordit kellő figyelmet 
az hlyen studiumokra.. Ezért érvényesül az uj 
ld:bépzé,sben az a másik, szinltén nagyon tfon· 
tos elv ísJ hogy minden ko1légiumot · virzsga, 
vagy iLegalább ds kötelező kollokvium ikcll hogy 
köyes;iien. Az áíllattanmiaik az érdekessége és 
szepsege, - pláTue lha a táirgyát és hallgatói't 
szerető 1~[ a<Ua azt elő, miként ez a jelen 
<asetben is iiemiál! ·- valóban minden fáraJcmá;. 
.got megér. Az áltailáinoB állrutúan és ál'lattani 
:gyakorlatok az ambiciózus haligatóknaik ked
ves tárgyai közé rtamoznak, oolot't még nem is 
tudják, mily nagy használt veszik ezellmek az 
ismereteknek majd az orvosi sltudiumatk 
(gyógyszertan, 1közegész1ségfan, gyógyszeo.-észet 
stb..) során. 
. „ Az ásványi és földtani koltléginmrii! nagy
Jw?„an ugyaTuezt lllDl}ldbaltjuk EJz la !tárgy a ké
ffillanwk fontos seg<edtudománya. 

A „Bevezetés a gyóqyszerészi hivatásba" 
cimü kollégium, melyTet egyik magántanál:'rá 
habilitált gyakorló gyógyszierész kal'ltársunk /ta
nít, megiSlmm'teti az ifju ha!Jgatókat azzal a 
f?glalkozási áiggaJl, amflhl~el (lgy életn~ eiljegyBZ
tek maguka~ s egyben <aiőkészirti őket arra, 
hogy amikor a gJ"akornoki évben gyógyszertár
ba mennek, legalább az elemi fogalmuk megkl
gyen a gyógyszerész.e[ és a gyógysze1tár lénye .. 
géról i 

A GYAKORNOKI GYAKORLAT. 

Már iel]őző közleményeimben jele:?Jtem, hogy 
sok medföáció és diskussió tárgya volt az a l<Jér 
dés, vajjon a gyakornoki idő hova &llittassék 
be? Voltak, akik a>: fa1eittségi után awnnal 

Dr Kené1 f n~re é~ Jár1a 
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szen lévő hivatalos a."1lrrllon!a. ~ura lá~u:i<la ~s 
acidum tartaricum felhiasznnJasaval, bannel~ 
gyógyszwt'ár azonnal. el kelftett voI:r;a, _'hogy kié 
szi'tse e21t a gyógyszert. Szá.nros máJS ilyen pél
dát is tudnánk még felhooni. 

: Visszatérve a gyako:rmoki idő~ még arra 
kell rámutatunk, !hogy a gyakonnoki gyaik011lait
:nak köm~;t;lenül az éretfllégi utáni megkezdése 
se lett volna helyes, mert akkor mi:n~ előze
tes szakismeret nélkfil kerillne ar;; ifJu ~Ell'l 
olyan gyögyszertál'ba, ahol egy~taliilban ~ 
fo,glaJkoznak vele, v-:agy llsletleg. epl!"n lhelyte 
1enm ta:nitják a sziik;;ég'€S \t~~~valot. Az egy 
évet ~ az egyeibemen el_t\?lt?tt s. <~tt. f1 
termewetra:jzi tárgyakkail,. :filzilkával ~ kémia
val, továibbá a gyógyme1!1éSzet elemmvel • f?g
l&lkozó jelölt 1egészen más sziemmel nez1 a 
gyógyszertárt és a gyógyszerészi gyaikorlato~, 
mint az, aki ily ismeroteikikeil még nem rendel-

kee;ik. . . _, bb 1 
Vé!Jemény~m szennt ]llgh.,.yese · vo na a 

0 bölcsészkaron eltöltött U.-ik mnév utJ:!ill. -; te
ltált m1e!Ött: az owoskaii ibaJTuulm:ányar soran a 
,specilális szakkollégiumok.hoz_ ikezd a ?eJö!t, -" 
a g:yaiko1noki időt ~etállitam. _Azt biszem, ez 
vofaia a Iegmeg:Delle!obb rnegoldas .. 

J 

~Sokan hooszunak tartják a gyógyszerészi 
diploma dnyeréséhe71 megki vál';t 5 évei'! .~n,uI~ 
mányi időt. 'Tukintelbtel egyresoo:t ~ ltul~~ldr 
rendszerek11e, nuísrészt arra, hogy :rnncl'. hrany 
gyógymie~ munkaerőkJbé:n, vegul mr;vel -: 
sa;jnos - a gyakomoikokat 1, évre ~efogad1;1 
és velűk foglalkoomi kész gyogyszertár~ s_za
ma jóval ]ds{Jbb, mint a gyakor:milro~e .s, r~ 
sokan nem tudják elliilt€ini gyalro11'.0~1. ide~u
ket, ez pikból se volna hel~es. n_iiegröv1di~n: ,a 
kiképzés idejét, ame)Y. vialoszrl".ii!!E.lg a páilyara 
nagyobb számban valo J!elen'tkezest vonna maga 
után. . . _,,_,

1 
, ., 

Sz.ülrnégissnek ta:rtJuk e helyen is '"" l,mu. 
a f,igyelmet aua:, hogy van egy rendele~, .amely 

a gyógyszerészgyakornokok gyakarlat1 föglal
l~ootalása tárgyában" 64 .. 050/.1943. V.. K.. M 
sz. ll;latt bocsáttatatt ki Ez a rendelet „ve
!ZlérfonaJat" közöl, mely iw.erint a !!?3"k'!1noko
ka" foglalkoztatni leghelyes€i!Yh AJan!Juk ezt 
az \rdiikelt gyógyszertáraik vieezetőinek figy!ffi-
méb1E1.. • „ 

A lényeges az, hogy főleg a min:c1ennapr 
gyako1]atot rs;iie~sük . meg " :;z ifjakJ<;a~, _a 
tudományos kerdesek fuJffigetéset éS tamtá;;at 
pedig bizzuk az egyetemre .. 

Ezt az alka:Imat :flellihasználom arrn is, 
hogy röv'idien !fogJwkozq „A gyq~~sz" 
cimü szaklapunk áiltal a gyakornokkepzesre 
vonatkozólaJg felvetett ikéitlésekkel, illetve az 
wzokra ad<M vM:aszokkaL 

E kéTdé&ek a kö:vetkezők: 
l Hely.es kiképzésben rés~üln:ek:e , 1'.' 

gyógyszerészgyrukornokok a mar ~:pzes1 
l'endszer mehlett, megvan·e a lehetoseg a 
gyÓgyszertárban az ,eJméleti és gyakorlati ki
képZésre? 

A választ a ;fentiekb.en már megadtam e:r-

hogy a gyógyszertár nivój~llá~ 
megfelel.S LEGJOBB MIMÓSEGU 
babaépoló készitményt adjon 
az anya kezébe. 

VASENOL 
BlllÍPOLÓ llÉSZITM~IYEK 

a legmodernebb pharmacologiai 
kutatások alapján készültek„ 
Béírazones lipoidokat tartalfflaz-· 
nok és a b.Sr anyagcseréjét és 
viztartolmót optimálisan befo
lyásolják. 

Gyartjo és forgolombahozzo : 

re azzal, hogy az elmé1etil ki!képzé~ ruz ?J?:Ye
temre kell •blzmi„ A feJIItrorililtett lrnltuszrrunnsz: 
!!mi mrdelet is igy írja ezt elő.. A gyakork;)bi 
kiképzésre pedig igazán lll1linden gyógyszert:Ar
ba:n megvan a l~lhetőség s ~ {1bt Mva~t ~ 
rető ideálctsan gondo!lrodó es a Ieendo gyogy
szerbszgen<~áció érdekeit, valatmint a magyar 
g-_yógyszerészek jövő sorslá;t lelkén viselő gyógy
szerész Ielkiismeireltesen foiglallrozik a gyakor
nokkal, akkor ]!lazán ideális kiképzésben fog· 
nak ott részesü.lm azok 

2„ Szükség van-e rangyógy8'Zeltárakra és 
hogyan képzeli el ennek megva!ósi't!ását? 

Rendkivüil fontos, hogy a fiatal gyógysze
rész nemZ<'ldék éliEltbivatásáilwk első sza!raszá~, 
ahol az egész é1et;ér2 kiha'0 !egjeilentő~bb hi
vatásbeli impresszióit szerzi, - oly gyogysze1 -
tárban töltse el, ahol hJiN·atása magasITatán álló 
gyógysZle)részltől sajátithatja. el azokat a itudm
valókat, amclyelrne egész éle~n áit s~ég~ 
[esz Bízvást mondhatjuk tehat, hogy dontő 
jele~tőségü tiényező a tangyógyszertáir a jö
vendő gyógysz;e~'észnemzetlék kiaJakitásálian. 

Az elmondottakból követ~ez:ik, hogy ': 
gyógyszerészibársadalombói ki kell. váloga;tm.r 
azokat a kiváló egyéneket, 3kik mmtiaképer a 
o-yógyszerésznek s akik éppmr IG!Zélt a, legalkal; 
~asabbak a szóbanlévő nevelő és példát mutató 
tevékenység betölítiésére. 

Tekinúsék ezt a kijelölést wz i!letők kitün
tetésnek, nobile officiumnaik s kel.Jenek nemes 



vernenyre a tangyógyszerltári kijelölés elnye
résében és a gyakcTnokok minél ideálisabb ki· 
képzésében. Sajnos, .jelenleg e teki:nüeitben egé
szen elszomoritó a helyzet, mert az .ors:z;ágnak 
m1ntegy 1300 gyógyszerfüwa közül mfa1dössz.e 
<:Eaik kb. 50-60 3'mlbicionálja .ezt a ki1Jünt'2iést. 

A jövő gyógyszeréSznemzedlék, az O'rszág 
minél ideálisabb gyógyszelielláltása, a gyógy
t>zerészi kar rnputác1ója és a közegészségügy 
érdek>ébe111 minden!!; el kiell követni, - esetleg 
a hilivailailos tén:inezőki által töi1tiénő kiitielölés 
alapján is, _ hogy a fenternilitett fontos éTde
il;:ek ervéllYiUSittessenek 
_ 3. A gyógyszertár llliboratóriumának fel

Szeirelése az. előírt IlendelEJtek szer int eli€tg1e'Ildő-e 
:tl1hoz, hogy „ megki'ván!I: tudomámyos éS gya
korlati munkánkat kielégithi€~e? 

Ha a gyógys2lqrt:á)r felelős vezetője jól 
ikiép'1leiJt és ambiaiozus (gyógyszerész, akkor a 
rendeletek 1előfa•ása szerint felszere]t labor ató
iiumáiban fe[tétlenül marwdéktaloou! elvégez
hetá azokat a .teend&lcert;, amelyieiloot h3' nrinden 
gyógyszertál'.'ban e!V'égeznének, naigymértékb!./n 
silierülne ezzel gyógyb>'ZeTészetünk szim.rvonal4t, 
- gyógyszerés•:z;e[nk ooyagi haisznára is -
emelni.. Gyakornokaink ilyen gyógyszediá.rruk
ban valóban példás kiképzésben részesülhetné
J1ek„ 

4 .. Milyien szaikkönyvek szükség1Elsek az egy 
mll!giám utalt gyógysrzeréw rtrámogatáisárn? 

E tekintetben a 260 520/1934. B. M.. sz. 
rendelet -részlefos folvilágosiltá!st ad, de kiiilön 
is hangsulyozni szer\C~ném, hogy a gyakon1oki, 
tankönyvsoroz3'tt;n kívül a foo;galomban lévő 
magyar nyel_vü kommentá1rok és egyiib nagy. 
számu szakmunkák bőven klelégilthebik: a leg
mess:1Jebibrmenő igiényeket is anélkül, hogy ide
gm nyelvit g,za!Jm1un!káikm v;alna szükség A 
&'Zaktudományok ujabb fiedJ.ődésérőL „A Gyógy
szerész" dmü kitűnően szei'kesztet~, sokol<lalu 
szaklap mellett a Magyar Gyógyszertudornányi 
Társaság iövideisen n1mélhető!eg ismét mE'gje
lenő Értesítője adhat bőséges tájéko2lta'tást az 
érdeklődőknek 

5.. Meddig mellEt el a gyógysz.erész a :mer 
:kanti'Uizálásban, hogy „ tudomámyos felszint 
nregta11thassa? ( Közönségg-el való érintkezés, 
hildetés, gyógyszernjánM.s e1tc) 

A gyógysoorészet kétségtelenül kiEtreskedel
mi tevékenység is. Ezt a tisz.tes .. foglalkozás.\ 
ágat a céltudattos gyógyszel.'észnek nem szabad 
elhanyagoln!ia. Jól össze is eg~ie1ztethető a;z hi
vatásunk egyéb (gyógyszeaiklé:szitői, gyógyszer-
vizsgáló stb, ~ehát tudamányos) ágazataival. 
A fontos csak az, hogy ne lépjük át a jóizlés és 
a gyógyszel'.'észi ethika ál~all megszabott hatá- . 
rokat és ne avatkoz2'Unk be az orvosi 'tevékeny •. 
ségbe. Ha e2Jeket az faány1eaveket követjük, 
mint ahogy a magyar gyógyszerészi r.end min-. 
dig meg is taM1lta e tekintetben a helyes utait, 
- akkor nem lehet ezután sem kiivetni valót -
találni f!I téren„ 

6. A gyógyszerbáx· vi0sgálatok szükséges
ség1e és !hiánya, (Orvosok vagy gyógysl'lerésook 
végezZJék-e?) 

A gyógyszertárak müködé~én~k ellenőrzé
sere foltétlenül szükség van. Hogy ez mennyi
re helyes, mutatja az a tény, hogy világszerte 
mindenütt megvan.. Ez a kontroll lkétsiég1b21Jenfü 
wcndosabb, körfütekintőbb mtmkára serkenti a. 
gyógyszerészt, aki ezért arz igen fontos éS &r.té. 
keS müköruéséért, :imellyel ai benne biizó bs!JE1g 
emberlársai egé&ZBégét van hivatva visszaadni 
és megmenteni, egyéhkiént a sajált lelkiismere
tének is felelős. 

A 750/1940. B M.. számm rendelettel sm-. 
bályozott jelenJ.eg1l rendszer, amely szeriillt a 
gyógyszentárak közegészségügyi szemprnntból 
való ~1Jlenőrzését a tis~tiorwo·sok, sz3'kszempont
ból tföténő konfüolljá:t pedig jól !képzett, meg
érrtő és a nem szándékos mrulasmásokkal s-7'~m
ben konci!iáns gyógys'.llertárfelügYielő gyógysze
''ÉÍSO'Jek V'égzik, teljesen meig:felelőnek: és jól be-
V'.8Jltn>JJk mondhaitó. 

7 .. Szük~éigie van-e a gyógyszNésl'lnek ana
tómiai tudásra? 

Kétségtelen az, hagy a gyógys2lerész hiva
tását kifogástalanul gyakorolhatja anatómi1ai 
ismeretek néil.kül is, de amem1yire absurdum az, · 
hogy pi magas inte!ligenciá:ju laikusoknak, 
mérnököknek, tanároknak, jogászoknak sokszor 
fogalmuk sincs arról, )hogy pl. egyes fontoS 
szerveink (máj, vese, hasnyálmiligy, peüe'fészek 
stb. ) a test mely rész® helye<1Jkednek el, még 
sokkal kép'bs1lenebb )lolog arz, hogy a gyó-gysze-
réis'z, - aki az 1876. évi XIV te 124. §_a ér-
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telmé'ben is egjészségüg!i _tényező es_ mint il~~n 
szakember 'banuJmányai :es faglalk~zasa al_aP.J":'.1 
kétségt.e1enül mindJá,rt az OI'1"0S után a masodfa~ 
raj<eonalban küzd a betqgs~gek: eillen, - az elemi 
iEJUeretekkel ne rendelkez;;ek · 

Egyébként az uj1<e•~z~"ü k_ikép;reh;11 ~~ 
állattani, a gyógyszertam ·es a kozeges";segta11, 
kollégiiu.mckikal kapcsolatban ezzel a tii.rg~ya~ 
· foglalko:z;niok kell a !hallg.atóknaik,, ha nu_nd
Já.rt csak ele._meiib'.e11 i~„ H.o:~Y a gf"OgJ~s~~IB~Z~ 
ifjuságot mennyi11: erdeklr ez a .t":;".a, _mr sun 
mutitja jobban, in1J.1t az ~: re11~~v11l1 f1gy~Jen1l 
„mit az ilyen tárgyu előadások 1rant tannsvtan, 
szokott. . 

Jómagam különösen a rége rendsz;er -sze
rint kiképzett haJlg3'tónak min~ig, 'bBb• _ szoktai:; 

utatni Intézetem részJére e eelbol 1 eszfüzecG 
:t az embernagyságu, szé~szedhető_ fan!'ümot, 
8illlely legfontos3'bb SO'JE!l've1nk ai;tarboffitai elhe
lyezését demonstrálja.. !' h~llgatók hrhJEitet1~n 
érdeklődéssel s.zokták kfüsérn1 <:zlt .a, de;n?nstrn-

, ·&· előadást ak.á,rcs1ak az UJ. k1kep'1les1 rend
~~e~nek egyik ]e!gfon'tlosabb 1és kétség1t•elenül leg
ér ilekes.ebb kötelező vrZCS'ga1Já,rgyát, a; gyógyszer
h3'tástant is. . 
A II.. éves gyógyszerészha.llgatók tantrir gyai 

Szerves kémiri. Eddig ezt a tárgyat c:sak 
röv'id összefoglalásban tanulták a [égirendsze
r ü hallgatók a gyógyszerészi kémia keret~°".11„ 
Most rendszeres előadáJsokat kapnak 1e„bbol is, 
ami tulajdonik'éppen héziagpótló, hiszen „ ké-

laxoptin hashajtó 

i 
a régi békebeli minÍ5ségben 
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I_,____ ---------

miának, főleg a gyógy.;;zerek klémiáj~nak,. fon
tos és óriási nagy <teTü!ets az orgai11klu~ -:te~
tan !körébe taoto'Zik. Szin'tén gyágyszi:resz;; ke
pesitéss-el is biir ó, kiváló professomr ad.Ja do l'.'zt 
a tárrgyat, ami sz3'ks2'Effipontbó1 igen nagy Je
Ientőségü. . . . , _ , 

A kvantitatív kémicti analízis elmeletr es 
gyakrolati r és,zére vonatkozóla;g ugyancsak az 
ntóbb emfüdtteiket hangsulyozzuk 

A fizikai kémi.a és az , ez~eil kap':~olato,~ 
g.yakorlatok mrug3'salfu s:z;akkepzest. b:zto,,,1tana" 
a gyógyszerészhrullgatóknak k~1H1r ".or;aloo·, 
megismertetve velük a különbözó. v1zsgalo escc~ 
közök fizikájának elméleii!ét és .:' lITailm~latl 
hasznáhtáL E tár•gy msgib1zott eloadoJa; szak
májának kiváló müv-elője, ugyamcsruk gyogys,ze
részi oklev,éllel is bir.. 

A rendszeres gyógyszeré.szi növ'énytan_t ug!a1i. 
az a tanár „dja ·elő aki az első évb~a1 az altahnos 
növénytant ibanirt:ia'. Uiiltás az, hogy az ehető És 

T pasx:lilla 
1nf1 u e n z a, nátha megelőzésére és kezelésére. 

Baktericid hatásu„ 

Dr. Wander r. lm Budapest. 
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mérges gombák ismeretét is elsaijátithatj ák el 
kollégiumon a hahlgatók. 

A hazai gyógynövényekikel a botanikuskert
ben, valamint a kirándulásokkal egybekötött 
gyakorlatokon dsmer~dinek meg közelebbről a 
hallga'tók. i 

Az elsőS'egélynyujtást temnészetesen már 
orvostanár adja elő, eilmélethleg és gyakorlati
lag egya:ránt megadva azokat a legfonto.sabb 
'!iudniV"alókrut, ame[yek nélkül ma Jmár el se le
het képzielni a modtern gyógyszerészt, hliszen a 
közönség, várooban és f&IUJban egyarálnt a 
gyógyszeitárba szaJad először, ha elsősegélyre 
van szüksége, amit az 1876 .. évi XIV. tc. értel
mében mindi2n ember ifüöteles legjobb tudása 
szeirilllt nyujtan~ embertársának, büntetés terhe 
mellett. 

V~sSzás helyZEt voJt a multban, hogy a. 
gyógyszer'észek 1926-ig egwáltal>íiban 't11óltn majd 
~t ,kövciőleg, - e soro_k irójá.nak k&de~énye. 
zesere, - a gyakornoJo t~nfolyam keretében 
!llYlerlek csak némi betekintést ebbe a fontos is
meretköDbe s csak 1940. óta, az akkor életbe
Uéptetett 32 900/1940. V K. M .. sz .. rondelettcl 
tétetett kötelicl2lÖvé e tárgy tanitása! az egyete
men és a kötelező kollokvium mbból .. Legfőbb 

ideje volt &"1111ek, hiszEa1 a tűzoltók és rend
őrök már r éges-1 ég)2n kíiképeztettek eöben 
fontos :tevékenységben. 

A gyógyszerész sze.'llpOllltjából azonban 
rendldvül fontos, hagy bölcs önmérsékletet ta
nusi'tsan e tevékenységében és hogy 
:tudjon vonni az e!OOS€1gélynyujtás kerete'be tarc 
tozó életmentés és az ezt m~haladó, az oT"VO!l 
me)))érl<ezéséig minden ba;j nélkül elhalrusztható 
beavatkozás között„ 

Az egyén egésZ$égtana cimü kollégium, 
amely a gyógy&z<l!ás11l2ik sz>íimára különösen fon
~os, eme középiskolai anyag rekapitulálása, 
ujabban áttéiteitett az orwoskaroo h.rullgatamdó 
III. éves studiumok közé, mint a iközegész,ség
tan cimü kollégium szerves brtozéka .. 

A ha!rci gázokkal szamJben való védekezés, 
- szerenesére - már nem lévén többé aktu
ális, az előadá!i!i anyagföól mint a hálboru alatt 
külön tárgy, elmaradt s az elsősegélynyujitás 
anyagában töriténik csupán emlli1Jés róla. 

Az eddig felsomlt tárgyak voltak =k, ~1 
arool,,.ekeit ru hallgatók az I.. és IL éven a böl
csészika:ron tanulnak, mint olyan alapstudium0-
llrat, amelyekre azután az Oll'VOl<kari négy sze
meszterben, mint f1mdamentum1a ráépithelcik 
az alka!mMiatt sz.aktudCY.mlá,nyok impozáns épü- „. • 
1etét, hogy minél jobban megé11bsék és elsajártít
hassák azokat a tudnivalókat, amely<eikre Ill1int 
id"'91lis gyakm:'ló gyógyszeréSzeknEik az életben 
szükségük lesz.. 1 

Egyeis külföldi egyetemelren külön gyógy
szeréslli fakultiálsok vannak. Sajnos, ez a ná,.. 
gyon fontos p['01bléma nálunk, - főleg anyagi 
oüwkb61, _ még eddig nem volit megoidha!l:ó 
Remél.iülc azonban, hogy ez sffill. várat soJciiig 
mag.ára Addig is a Gyógyszerl\szképzés Karkö-
zi Állandó Bi0ottsága, amely a gyógyS2leir~z
hallgatókat tanit& orvoo és bölcsészkari profesz- ~" 
szoToli, iJlietőleg megbizott eléfadók összesséo<éiből 
áll, hely<Jttesiti a gyógyszerészi kait s ;'i'.,t;ézi 
minda>;okat a tamuhnányi üg.)'EJket és teszi meo· 
azokat az indítványokat és javasilatokat, melyek 
a gyógyszerészhallgatók úanulmán~ ügyeiwíl 
kapcsolatosak 

Legközeile!Ybi közleményitnikben a gyógys~e
részhallgatók orvoskari igen érdekes szakstu
d:iumatval fogunk foglalkozni. 
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„ 
A kataszter a pro kérdései 

A jogadományozások katasr;t:eri ~ndszer'é1~ vonat
'kozólag hivatalos intézkedés még nem történt, az érde
'keltBk közlöftt azonban már iJs mozgalom tapasZit'alhatd 
abban az irányban, hogy 0.iZ egyes érd&neket milYJ'm 
mag.as pootsziámmalJ! honorüjáfki. 

A kartársnők köreből cJly311lJ bi"'1\!l'Ok ha1latszanak, 
hogy a feleséginek és a gyetmeke'knek, á.J,taJában a 

,esaládi állapotnak magas_ pc!DifuzámmaJ való· értékeLé\se 
'hib~ lenne, m,etrt ebben az esetben a nőik behozhatatlan 
:hátrányban vannal;: a fénfiall<lkaili szemben„ . A fétfiak ·
ha kikapcsoljuk a iliáziasság;ból az anyagiia.kat - !köny~ 
·nyen még:Oö1sfilihetnelr, kölllilyen; csailiá<lot alapithaJt!OOik, 
mely esei1ben feleségük é3 gyecr"m-etkoiik i'.ontjai1m1ial~ szá„ 
mát jelentékenyen ~gnöv·eli1k. Ez.z.el sze1nben a haja· 
-d-on: kar

1
társnölmliél a :f'ér,jhezmenés· nem olyan egy,:;zerü 

és nem olyan Irönnyü dolog Nein is lehet ez könnyü 
··dolog, hiszen minderukitő1 !lludlott úény, !hogy kevesebb 
'férfi van a világon, mint nő, tehát már e1.en o:irn.áll fog
va sem jutll.at minden nő rész.élre fétj. Ha tehát tu1Jzr0t. 
tan magas ért€kiii ponilsz:á>m ,jurtna a fe!eségekr;ak €8 

;gyermekeknek, akkor a hajadon gyégyszerésznő soha
sem ketüiihetne a katruezrteir élére, soha.sem juthatna jo
igositváinyhoz, Gondoljuk csak el, mrilyen egyéni érde„ 
:melket kellene fervonultatniok a kartá'rsruöiklnek, hogy 
ezen a cimen kapott p0ntjaiíkkal cs,aik részben IB behoz
zák a pártában maradottságuk háJtrá..nya:t lVI:a, amikorr 
·egyre több és több a pályáin mülrödő höligyek száma, 
· amil>:OI' az uj 1generéCió 70 százaléka nő, ez a !kérdés 
nem 1s olyan jelentéktelen és nem is olsari mos'Olyt 
kelitő 

Az élet egyetlen iga1zi, k-omoly célja és értelme: a 
·:gyermek. Gondolni sem szabad tehát a:rra, hogy a csa-

Bronchitis, periussi5 
esetén 

ládi állapotot, a gyezmekek számát a kataszteri rend• 
szerben ne állitsuk arra a magas fokra, amelyet jelen-· 
t.öségénél fogva m_egét·demel.. Sőt! A :tára me1Jlett letal· 
palt esztendőkön kivül a családi álillapoúr>ak is döntő 
1tényezőként lklell szerepeln~e. 

Az önhibájukon Icivül ezen a cimen ponthoz nem 
juthatott karffirsnők.et a:zonban valamely módOOl! kárpó
tolni kell. Lehetőslég:et Ireil a<lll!i at'ra:,. hogy esélytelenj 
ségük elleniére a katastzter ;élére kerüljenek Szociáll~ 
hiba l.em:rue - az ado·tt té'ruyekilrel nem számolva -· an
nak kimondlása, hogy a~ demokratikus, nemek klözötti 
egyenlőséget sza1;:1nánkon belül! is megval:ósitottwk az· 
által, hogy a ka1társnök <és kartársa~{' egy:for:rr1a eslei'Y
lyel im.dullook a i:;orntolkért menő versenyben Éppa1: azt 
hangoztatják a kartfu.snők, hogy ,esélyük már a rajt 
pillanatálban i1s kisebb, a versenyfelitétiJek ner::.1 egyen 
!Őlr 

Vitára ad majd alkalmait a ma:g1asabb tudományo3 
!kiépesitéS kérdése i.:; Elsősoxb3ini azt ke11 tiszt.áJzo:tl, hogy 
niagasabb k.épesitésrő!l', v~gy ma.gasabb képzettségről 
van-·e sz.ó. A keittő r;em egyenJlő. :MáJs a lképz-ei:l:s'.ég és 
más a képe.sitiéis. ,Lehet valaki elsőranguan képzett, 
ané1kiíi', hogy rr~egfelelő képesítése lenne. A gyógyr;z;e
részek köi~ből kOOrnyü .e1re példálmt felhozni„ Kazay 
Endre .é,s Rozsnyay Mátyás még csalki .gya:korrdk011>: s.era 
voltak, tehát $00Jmiféle maga;siabb lcéPesitésük nem le-· 
hetett amikor munkásságukkal örökre beiT1tá1k neVÜl{et! 
a ma~yat gyógysZJe'l'€is:zet tö11ténetébe Sztaníl.~ay Aba é..r;; 
I{abay Jáillos is mir~den hivataillos, küqönösebb képe.sités 
nél!ktül érték el világTa szóló eredményeiket.. Ezzel szem. 
ben tömegesen vannak olyan kartársak, akiknel{ maga• 
Babh képesítésük, például doikth:ri' cimüik van, anélkül. 

Co n t r a t u s s i n 
Gyártja és 
fGrgalomba hozza : BAYER GYÓGYSZERTÁR Budope~t, VI. 
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hogy ez magasabb tuodm:ányos képzettséget jelentene„ 
Távol álll OOa€1Dl anook lklétségbe vonása, hogy gyógysze
részd:Oktoraink közJöitt sok olyan van. aki €zt a cimet! 
tudományos mUllL"\rásságá-va.il ya!lóban megér de1ne1te. Ha 
azonban le akarjuk vetni magu;nikról azt .az álo.:Z~nteske
dést, amely .szakmánk t;"o(kj vonatkozásában reh-éz bék
lyót r·aik Teá:nk, ha élni akanmk .az- uj idők követelte 
ő.szinteségg.el, afü:kor el kell isT<~e1niink, hogy a dokto"ld. 
cLl'll megsze1zése, a 'mi pá1yárfü1o:n nagy ·általá:nosságban 
nem jelentett kÜl'ÖnöEebb tudo:r: ányos munkát. L~yegi
leg nem is tudo111ányos, hanern .szociális k:éui&· volt 
Aki vagyonos szülőktől szá1n1n.zott, aTuii11ek ·Szülei elég· 
g.é tehető:sek volt:ak ahhoz1 húgy gyermeküket egy-lk-éti 
évYei1 továb'b 11.J.l'Ihas-sá:k az e:gye~en1en, az n1h1<len n::
hézség, rr:Gnden hc~lo<:.11,ánso.s a1nbiclú n.&Jki:_ü megszerezrte 
a d0kto1 :ítust, ·vi:~;z-ont, alú szegény szülők gyermeke
lre;i.11~ ,jött a \ ilá.gL:i, álmában S.en1 -g-0-ndúlhatott arra. 
hogy .a feltétlenül s2:1ükslé:ges időnél tovább t:anuljcn. 

- Boldog volt, ha két év leh:al1gaiása ut:ári valahova 
láslba mehe~ett. 

A doktori cim :magais értékelése tehát, ha nem pá• . 
rosuJ. :IröZismert tudományos munkás:Sággia.1 s ki~rü( 
:magáiban a puszta cim·ben, a va,,,<:>J.•on jutalma;:á:sa leime 
a nincstelenséggel szemben. 

\T égeredm[TI.J ben azonban miaidezeL!c - férjhezrne~ 
n€·.s és dolkito1átus egya1ánt _ részilietk!ér<lések A vlg
leges megvail&sulásig hiasonló kissebb pTOiJlé!nák blzo
nyára tömege::::en fogruak felvetődni. A föfa:ánsvon::ilban, 
egsJ1·angu az ábáspont. Ez az irány a gj. ógyszer tári 
jo.gos:iitiványoknak katasz.'.·eri 1endszeibe·n való adom.áinyo
zásá1a mutiat Olyan rendszer1""e, amelynek döntő 1énye..;. 
ző'i a szolgálati idő, a családi áil'l.apot és a politikai,. · 
vnlamiil-t a s~akmaii rrjeg.bizhatóság ilesznel;:.. És

1 
enrueík.. a· 

ren<lfz.ernek kidolgozé.sáb:an tagadhatatlanul uagy sze-
rep \·ár a Sz~sze1vezeHre ' 

PINCZÉSI LÁSZLó Debrncen,, 

Legyen 1,1ége a törvénytelen állapotoknak! 
Egyik kom.o~:y oka a Jnrunkanié1küliisBga.11E1"'A, 

hogy ig·é:·n sok gy6g,>rszerit,ár n1ég m;a 1Ja111 112Jj .. 
Iandi6 t11dom:ásul venni azt a tételes töt;vényfö, 
ho·g.y a bet2;gek :rés:zé~e szü1-;:ség:es gyógJ?iSrzie1'1rr~ 
eiké3:zi'.té~se é.s1 .exp,~diálása kizá,ról.ag gs·ógy:sz:eré· 
s~.ek köteliE~ség.e„ Ennél világas:abban nekü11k 
sen1 lehet a kérdés!t megfogalrrl1a.z11unk. Azér~·, 
mert az ei211ult idők I1a11yags~ga en11ek a tör
vénynek 21Z cJlEa1őrzSsét oly gya'br:áa1 ~ereze1te, 
DJem jelenti azt, hogy ezután is oly megéJitp__sise! 
1riselkedjünk a !örvények megszl€gőivel szem
ben. 

Hogy várhatunk mi megbecsülést a közön-, 
ség részéről, ha azt látják, hogy egy minden tu
dományos képz.ettség nélküJ,i valaki, egys<zen:e 
fehér köpenyben megj.elenik, mozsárt ragad, 
és halált me(givá!ltó m;vosságot ke!V1EII a beteg 
részére, 

Mi:nden, a fülszaba:diuilás óta eddig turi:, n .. 
n. illegális ténykedésnek eljön a számonkérés 
ideje, Ilyen most a gy<ógys;i;erki.szolgálás kér-
dése.. 1 

E::: ~~.,:; .::zerirut n11é.g i11cm célunk név inegem
l:itésével figyel1111eztetni azokait, ~iket ez a .szem.
rehányás megillet Szerkesztőségünk-ben elfek-, 
vő tömeges bejelentésa1< immár arra késztetnek 
k1nnünket., hogy a legnagyob!b jóindulat mellett 

egy koliégát nyugadtain felvehetne, Helyette, 
egy sváb hálztairtá:si alkalmazott fehér köpeny!t 
lrnz, és átminősül gyógyszeré.sszé, vényjE1ket ké
szít.. 

E levélben a másik es,eil;: reál patika, a: 
tá1rstulaj donma orvos, J o forgalom, ;e technika 
- szobalány és szakácsné _ eze/c a gyógyszer
tár allcalrnazottai, ezek kés:titik és expediál
j ák a g:inógyszim·t. Nem, jó Uraik, !gy nem me
het tovább, mert nem csak a ltörvények be nem, 
tartása, hanehn a közeg'észsiégiigy megcsufoláes,a,, 
a pálya devalvlálá.sa és Végső fokon a mi örökös 
harcunk gyengítése •EiZ, amely nem csak a pálya 
felemffiésével fa megbecsülésével van ösg,zefüg" 
gésben, hanem a munkanélküli kérdésseil is. 

Ne mondhassa senki, hogy nem adtunk 
módot és alkaQma1t arra, hogy rnei ]•egyen elég 
[dejüik az érdelkeltelmek a dolgon változtaitni, 
Szá,ndékunikba:n van az ös.szes. rendelkezésünkre 
álló adatokkal segiltségér:e si.e.tni a hatóságok
nak e kfadás r:a:dikáJ;is mEgoldásának A pá:lya 
és mindnyájunk érdeke, hogy megszü11j.enek az
',átmeneti szükséges megoklá:soik és legyen V'égr,e 
törvényes állapot M, 

Mo~áui ~onoi é! Paoir~ruu ar rt 
Pécs, Ipar-utca 4, szám. 

felszólitsuk ae; általunk nyilvántartott gyógy- Ajánlja elismerten legjobb kivitelű 
szertárak felelős vezetőit, hogy a legrrövidebb 
idő alatt, a sajá;t jól felfogott érdelkükben is, „Moscat" kenöcs doboz 
szüntessék meg e törvénytelen állapotot i „Mouat" kenőcs tégelyell, 

Ha Iefajuk az egyik vidéki panaszos Ievé, j valamint az összes egyéb gyógyszerészeti 
pár mondatá,t, mindjárt megjelöljük az utat is i doboz, papiráru és nyomtatványait. 

a gyors cselekedetre. A patika jó forgalmu, 1 OYORSESPONTOSSZÁU.lTÁS. 
szép insp2Jwiós szobával rendelkezik, legalább ~'-=-------=---=-=-== 

Ujabb adminisztráció 
Tudjuk, hogy van a gyógyszertárban egy HiteJ... 

:nyilvántat.tási Napló, '\"an egy P:éruztári Napló, van 
8zután M·éI"egkönyv, Laboratoriumi munkakönyv, Vizs·· 

álati Naplói Sacharin:könyiV, Defektuskönyv1 stb„, stb 
~,jabb~n a forg\rulilli adót;_ havon~ kétszer l-én és 15..én 
1oell fizetni. U,jabb adminrisztráció az alk;aJ'Jmmzottak ke~, 

;reseti. és jövedelmi ad9,jának kéthetw.k.éntí hejelenrt!ése 
·.és fizetése. De a leguja;bb, amivel nem vagyok kfibfikül
-Ve. a „Forgalmiadó nyilv.ámtartás" ariie~ynek érte~mé'~ 
f}en az áltarlam készitett gyógyszerekről egy ujabb nyil
vánDa.rtást kell felfektetneDÍ' a 1'10Ceptura kivételével, 
Jnett ezek után nagyobb fo1galmiadót vagyryk köteleS 
,fizetni 

t Bocsániat, hogy egy kicsit é1te11lnetl:enül iroDJl lej 
;de én magam sem értem egészen. A minap bejlött a 
-forgftlmiadióellenör ur a pittiikába elilenőrízni. Megnézte 
·á kassz.al,apokat és a pénztárn.aplót lis. Az utóbbiba szó
ról-szóra piros ceruzával a kJO,vetkez;öket irta be: 

„Minden áruelöállitást'ól - a receptre törtié,nő áru
·élőálitás kivéte~vel -· nyilvántartás vezetendő, n1int a 
1dsze1elésről is,. Az ebbo'l szár·mazó bevételek külön nyil
Vántartandók„ Dátum aláírás," T€lkli.nJttettel hogy az el
lenőr jóbarr·átom, vitáiba szá.Lltai.."11 vele. A vita vége 
a ik.iövetiloező lett: Ha én a gyógyszei:könyviben felvett 
)hivatalos Ung Sulfur -t előálli'to~ és azt 1·ecep;t nélkiil 

Meg kell állapítanunk, hogy két taggyülésünk is 
:iUást foglalt a régi z'áróra fenntartása !mellett„ Szak
sze1vezetünk főkép szociális szempontokra hiVatkozott 

.Azzal é1veltünk, hogy :O. közegé~zségügy érdekeit négy 
óra után tökéletesen megviéd·ik és kielégitik az ügye-

_,. :!etes gyúgyszertárak 
Január elsejétó1 9-5 ór·áig tartanak szolgálatot a. 

. gyógysze1tárak„ Ennek életbeléptetését mindenek ~~ótt 

a Júizegészségügy nagy és kötelező erejü éidekével 1nia

gyarázzák. Ez teJmészetesen csal;: a té.li hónapolua vo
natkozik 

Talán nent is kellene külön hangsul~'nznunk, hogy a 
közegészségügy valóban áfdozatos szolgálatából a na-

1nindig a munkavállalóknak .gyobb és nebezehb szerep 
jutott. 

TILIA 

a :beteg kérésére árusitom, ezé1t nekem 15 szá,za1ék 
forgalmiadót kelll fizetnem Ha én a gy·ógy.sz1erkönyv
ben felvett hivatalos Ung„ :Zinei Oxydat-t, V.ase~. e. 
acíd„ hor. _t előállitom és ezeket recepet niélklil árusí;. 
tom, a!kili:or is li5 s-zázalék foi:galmiadót vagyak köteles 
fizetni Ha én kombináltport e1001litok és azt recep.t 
nél!h.iil á1usitom, uj.ra csa1k 15 százalék forga1m.iadót 
fizetek 

Sőt. 

Ha veszek egy kiló ,hársfateát és azt Jre~dekás 
zacskóikba cso~golva ta.11tom a fiólkiban és ebbÖl ad~k 
el, akko1 is l!.5' százalék forga•lmiadót rónak rieiám„ Igy 
járok a kamillateával, sz.ódabikaiTbónával stb .. , „ • Nem 
szabad megfeledkezni a!I'Ól_, hogy mindezekről kÜlÖn 
nYilvántarbást kel veze.tnern. Vitánlk során hltünt? hogy 
nem fom.tOs az„ !h0:gy oégjel:üéses dobo·:nbaDJ, illetve zacs. 
kóban á:rusitom az anyagoiklat, mindenkiépen 15 száza. 
Iékot kell :t:Tuzetne..."11. forgalmiad&t 

Most a~után joggal megikétdezhetem, hogy a gyógy· 
szertá.r .adminszirácíós iroda, kiözségi, vagy álliami hi
Vatal, vagy .talán közegész:ségügyi intézmény, avagy 
gyógyszertár? 

HUSZ SÁNDOR, gyógyszertárvezető 
Kunszentntiárton. 

De 1nost itt valami hiba csuszot.t a számitásba. 
megtalálják a gyógyszertárakat. Ha tehát a betegek 
é1dekében ki lehetett tolni a nyitást és a zárórát, -
ragaszkodni kellett voftia továbbra is \az eddigi munka.. 
kezdéshez. 

KözegészSégügy Ha az, lehet és legyen 9,~ órás szol
gálat, de ugy, hogy ebből' a munkavállalók is huzzanalc 
valami hasznot„ Igenis, hasznot, mert itt kifejezetten 
arról van szó 

Tudjuk, hogy '.néhány tulajdonos statisztikát készi
tett: inekko1a volt a. ,:forgalom 8-9-ig, és n1ekkora 
n:.ost 4-5 óráig? \_.\.hogyan mondják, ótiási a különbség 
az elmaradt reggeli és a behozott dé,lutáni forgalom kö
zött Teimé.szetesen az ő javukra.., 

önként felmer:ül tehát a ikérdés, hogy kinek hasz .. 

Tilla laboratorlum 
11udap111st, VIII., Bezer~dy-u. 3. Telefon: '!!~7·5~ 

"----------------"··-~-~-~~~~· 
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nál többet ez az uj záróra„ A tu!ajdonc;>soknak-e. vagy 
a kö-zegéSZSégügynek? S ha már' a tulajdonos boldogan 
gyűjti be a napi hasznát, ·- a közegészségügy érdeké
ben n:iért ne szaporithatná ~ munkavállaló gyógyszet'é
ezek számát? 

Sokkal mkább el tudtuk volna képzelui, hogy S-'-5 
lltáig ta:r!fsanak nyitva a ,gyógyszertárak. Elvégre köz
egészségügyi SzolgAlat, ·- de a nyolcórás munkaidö"be· 
tartáSáv~i vagy tiilfiziltés•et Jó volna ujra napirendre 
!iími azt a tervet, hogy hetenldnt · 2-3 napon thunka· 
~küliek végezzék a többletmunkát. Mert ha szociális 
sUion mozITTJllk: az Ja túlfizetés őket ill'eti. 

· A Zárota kérdés látszólag lezárult. - Ezzel megint 
bebizonyosodott, hogy a közegészségügy csak ürügy és 
•z anyagi /célok elködösítése, 

, Ttidomásu~laa jutott az a testületi g'yrués, melyen 
"" nj zárótát üdvöz01ték, Egy tulajdonos felállt és azt 
hlvánta, ihogy ll-7 óráig tartsanak nyitva a gyógy
szertárak 

Legyünk igazságosak és mondjuk meg, hogy a tfef
szólalót IehúrrOgták. Ma még igen. De holnap talán 
má:r nem fogják 1lehurrogni, legfeljebb ujabb sta.tiszti-· 
ká!rat k€szitenek 9--J.1- és este 5-7 ór·áig„ 

Mit meg nem tesznek, mit imeg nem csinálhatnak 
még a rugalmas közegészségügy alázatos szolgálatá .. 
-l ~) 

Val.amely kor be'lső Vleresztmetszetét lwsszu 
leírásoknál sokszor kifejezőbben Mthatjuk 'meg 
apró mozaik-darabokból. 

nyeneket kivánok az alábbiakban bemu
tatni.· 

* 
Szint,e tengeri kigyóként huzódik vegig ·a 

letünt korszak magyar. gyógyszerészetének tör
'lénetén az ugynevezett „korpótlékos 'fizető pénz
tár" kérdése, Felesleges azokat a közismert ér
veket és igazságokat felsorakoztatnom, melye
ket a munkaváll.alók oldaMin a pénztár létesítése 
érdekébmi annyiszor dmondottak s csak bosz
BZW3ágat keltene, ha azt a rabulisztikát isniétel
getném, a;mellyel munloaadói részről a nagyon 
jogos követelésének etutasifJá<;át próbálták 11ieg
indokolni,. 

Emt uj korszak s abban a mai vezetők ál
tal életrehívott gyógyszerész-szakszervezetnek 
kellett jönnie, amely egy csapásra 11wgterem
tette a 'kollektív szerződhrt s által.a többet tett 
mint amiirt a korpótlékos fizetőpénztár for·11u< 
fában évtizedeken át hiába küzdöttünk, 

Vidéki <barátom szállott meg nálunk, 11iun
katársam, aki, a hálószobában éppen borotválko
zott! amikor bekopogtatott lwzzám egy pesti 
patikatulajdorws, szülővárosomból vaJ,ó s rneg
kérdezte, hogy nem tudnék-e hozzá segédet 
ajánl.a ni,. 

„A mostanit el akarom küldeni, olyan ki
vámságai vannak, ami,Met mem akarok telfesite-

A GYúGYSZERÉSZ 

ni" - 1nondotta, „Tudod öcsém talán igaza min„ 
de hát csak nem fogok deferálni a s z o l g á m,. 
a cselédem előtt." 

Nem lényeges, !hogy en erre mit felelt.Jni, . 
De az én fiatal barátom, .aki a másik szobából 
mindent hal,Zott, a pesti pr·incipális távozá,sa, 
ul!áin rrw,gából kikelve jelentette ki: 

„Látod, eddig nem voltam tagia a segéd- · 
szövetségnek, tk! most mán- !belépek oda. Kell, 
hogy legyen egy érdekvédelmi szervünlc az 
ilyen gondolkodásu embB'l'ekkel 
szemben,! ... .\ 

Közel fél évszázaddal ezelőtt, fiatal, nem ok
leveZest 'lilceeptált egyik fővárosi gyógyszertár~ 
. Amiko7.a 7fW kolléga a kézi M1Skájával meg-
7elent a kerdéses gyógyszertárban, éktelen ve
szekedésl>e merülten 'talált ott két urat, akikről 
később küler'iilt, lwgy egyik a patika tulajilo
n?sa volt, másik az okleveles. A' „főnök )ur" azt 
kivánta, hogy az állxtla elkészitett kórházi vé
nyek gyógyszer·es liJ1r1egjeinek signatu.ráit a se
gédje állitsa ki. Az uwbbi ezt azzal az indoko~ , 
lással tagadta meg, hogy a ljel.zékeken a gyógy„ 
szert ldészitő kézjegyének is rajta kell lennie 
ő pedig csak azért /váll.alhat felelősséget, amit 
tényleg ő maga készitett el. Természetesen a 
segéd kollégának volt igaza. A hangos sz&vita 
mégiB azzal végződött, hogy a !basáskodni akaró: 
principális az aJ,kalmazottfának felmondott, „ 

A megi;>izható és alcsó expectorans 

ismét kophaté 

HORMON gyógyszervegyészeti kft. 
Budapest, Vlll, Muzeum·utca 15/b, 

Telefon, 137-38&, 

1 

Pár nappfLl késlíbben egy minis.zteri taná
csos hozott be egy recipét elkészitésre, Miköz
iben a fiatal nem okleveles a gyógyszereket 
összemérte, a miniszteri tanácsos b.eszélgetés
ibe bocsátkozott vele, S .amikor a fiatal kollégá
nak val.ammyik anyagért ki kellett mennie a 
szomszédos szerkamará.ba, ott akaratlanul is 
.,,.eghallotta, hogy előkel.ő vevőiük gratulált a 
főnökének: 

. . - Gratulálok önnek, gyógyszerész ur, a. 
6egédiéhez. Fiatal 'emberke létére igazán intei-
ligens fiu. . 

Amidőn azután a tawríicsos ur eltávozott, a 
patikatula}donos ekMént förmedt \rá a nem oJc. 
ievelesre: 

- Ezután, ha ool.aki kérdez 'magától vala
. mit, maga feleljen annyit, hogy „igen", vagy 
„nem", de ne beszélgessen. HoU11 pedig ezt a 
jövőre nézv'e jól megjégyezze ma.gának, ezennel 
felmondom az állását. 

A fiatal nem okleveles a felmondási idő 
~al.att mindent elkövetett, hogy _ amennyib'erí 

az lehetséges 'Volt, - ,rrzég rhfLgyobb lelki,ismer'e
tességgel végezze a munkáfát 

Volt (pedig a patikának egy morfinistája„ 
Annak a birtokában egy 'l'Mipe 1 gramm mor
phium muriaticumról 50 gr„ aqua-ban „semp:er 
repetetur"' jelzéssel, A szerencsét'en minden 
-reggel 6 órakor ott strá-zsált már a patil;.r;r, ajta
ja előtt, hogy annak kinyif;ó,sa fután rögtön kéz
hez kapja a maga méregadagját,, 

Történt pedig raz egyik reggelen, hogy a 
'laboráns éppen nyitotta a patikaajtót, a kW 
.. nem okleveles ugyanakkor már a kabátját fhuz
fa fel, amikor berontott a szobá.iába a prinéi
;pális ur 's r"árípakodott.: 

- Micsoda?! Maga még nincsen kinn a pa-
iikában?t , 

·- Tetszik látni, má,r indulok 
- Semmi indulok' Mars ki azonnal odar .. , 
'Erre a durvaságra azután a kis kollégát is 

elhagyta a hidegvére, Földlwz vágta la kassza
Jtulcsot, s kikiáltott a laboránsnak. hogy hozza 
le a padbásról a pakktáskáját, mert azonnal ki. 
.lép a patikából, 

A nagy lármára !előkerült az okleveles is, a 
'laboráns is hozta az utitáskát, s azután,_ 
mindhárman végleg és a z o n n a l kiléptek 
a <'!zeretetreméltó patikatuiajdonos iir gyógy
,szertárából 

Több, min~ 50 évvel ezelőtt egy pestkö1. 
-nyéki sváb ljalucskában szolgálta ki a közönsé„ 
get egy jámbor és főleg igazságos gyógysze
rész. Jgazságérzefo azt írta elő neki, hogy a 
patika vvőit érkezésük sorrendjében elégitse 
ki. ' 

-----· 

Fclhhjuk az i. t. Gyógyszerész 
_urak figyelmét arra, hogy a 
Diacethyldioxyphenylisatin tar·~ 

talmu hashajtónk 

dragée 1 

hirdetését a közeli napokban 
megl~ezdjük 

Ezért kérjük, hogy a várható 
keresletre felkészülve, azt meg~ 
fruelő n1ennyiségben. a szokott 
gJógyá1unagykereskedő uf;ján 
beszer·ezni sziveskedjeneli 

Spolio IYÍIYIZeriizem kH. 

'-------------·' Ezt az elvet olyan szigoru igazságossággal 
tartotta be, hogy, ha például 60 <szem l.abda
esot kellett öszegyurnia és kiformálnia, amíg 
evvel a hosszadalmasabb munkával 1el nem ké
szült, addig a világért :?em adta polna oda a 
pirulás beteg mögött lkét lépéssel később érke
zett sváb atyafmak a különben előre csomagolt 
3 krajcár áiru Jca;műla-teát„ 

* 
Ugyanez az igazságos férfiu vasárnapon· 

ként szigoruan zárva tartotta a 'patikát. 
A mi nem volt egészen észszerü eljárás, 

rnert a kis sváb falu :iól látogatott nyaralóhely 
volt, s a hét végére oda11ándulók révén vasár. 
nap lehetett volna rmindig a legélénkebb a for
gal01n, 

Á'm a mi derék gyógyszerészünktől h~rföa 
próbáltak az ünnepen bár'mi patikaszert kérni, 
nem ért rá adni, mert ilyenkor \neki fontosabb 
dolga volt 

Künn ;az udvaron, ahová •mindenki szaba
don beláthatott„ ott állott a - m o s ó t e k· 
n ő m e l l e t t, s nagy buzgawmmal szap· 
panozta és ázlxttta \a szennyes ruhát, 

VETERÁN 

Gyógyszerészeti laberatírlum R. T. 
a~ iJ,~s.rz.e~ decie ~c.iá.k g,~a 
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Amilyen állandó időre tekinthet vissza az 
állandó földmivelés, a rendszeresitett gyü
mölcstermJesztés, ép olyan régi az a törekvés, 
hogy a terméshozamot károsan befolyásoló, 
vagy egészében kérdéSessé 1tevő külső köriiJ,
ményeket a kulturnövények növényi (gomba) 
és állati klir t.e1iőinek pusztibá,sait a lehetőségi(!: 
csökkent&ük, illetve telfesen \megszüntessük és 
felkuttassuk azokat a módokat és eszközöket, 
melyeknek okszerü és rendszeres alkal>nazása 
által a ~nezőgazdasági többtermelés elérhető. 

A hiányos ismeretek korában hiányosak és 
7cezdetlegesek voltak az eszközök és módok is„ 
Nem aka10k lel helyen történeti visszapillantá
sokat tenni, hogy hogyan és mikép volt az 
ókorban, maid a középkorban, sem felsorolni, 
hogy egyes országokban milyen eszközökkel, 
(melyek nagyobb részt vallási szertartásokból 
állottak) védekeztek különféle pusztításokkal 
Hzemben, csupán ujm megismételni azt a ·tényt, 
hogy a XVIII. század végéig tudományos alapo
kon álló védekezésről nem volt szó, mert bár 
pl. Plim'lis megemlíti, hogy a vetőmagot üszög 
ellen borban (Vagy vízben •álztatták, ·más helye'!IJ 
szétzuzott, poritott cyprus-levele1kkel ke·verték, 
de Plonk 1785-ben megjelent növénykórtaná
ban az üszög nevü fertőző betegség kórokzó.ia, 
még ismeretlen„ 

· Hiányzott az észszerü védekezés legfonto
sabb előfeltétele: az aetiologia; a növényi beteg
ségeknek lekilZdése csak ugy .iárhat teljes si
kerrel, ha te'lfesen tisztában fvagyunk a beteg
séget okozó t&nyező tulajdonságaival, különösen 
tekintettel annak élettani viselkedésére ~ az 
azzal 1 kapcsolatos •minden más körülményre .. 
Mig az üszög e'1leni védekezés a vetőmag; csá
vázásával elérhető, mint azt a tudományos inö
vényvédelem megáUapitid, Prevest megá~lapi
totta, ki kutatásaiból rájött arra, \hogy egeszen 
giig rézsóoldatok a gomba kicsirozását meggá
tolják; az már egészen más kértlés, hogy az ál
tala megjelölt nedves uti vető·magcsává.zási el
·iárás a maga eredetiségében érvénye1re \jelenleg 
;•s, hor111 o Prevost-féle 1897-es előirat (1 kg. 
rézgálic ::oo lite'r vizben oldva) a tudonvá!ny 
mai álláspcmtja szerint elavult. sőt káros, mi
vel az üszög spórák által felvett ( adszerbeált) 
réz :csak látszólag öli el az üszögspór ákat, mert 
ha az ab.•zorbeált réz a talajnedvesség hatásá.
ra a spórákból kioldódik, a spórálc visszanyerik 
csirázási 'képességüket; az érdem az övé, mivel 
kijelölte az irányt, az élősködő gombák leküz
désének helyes irányát, melyen a kutatásnak 
haladni kell. Hiltner, H. Lumiére, Ramy, Rö
mer ui és ujabb vegyüleieket jelöltek meg, me
lyek felfedezése, vagy mondjuk inkább ezir6-
nyu (spóra ölő) felismerése már összefügg a 
tervswrü tudományos kutatásokkal, ~lletve a 
·vegytan hatalmas fejlődésével. 

. . Vannak kártetvők, ahol a tudomány menr,, 
vegyiszerekkel védekezik, pl. a drótférgek ellen~ 
A tudomány megállapitotta la kártevők életmód".. 
iát, de sikertelenül kísérletezett a sokféle ·mes--11 
ter séges trágya (kaint etc.) felhasználásával 
mivel '.azok csak annyiban segithetnek a l>a,jon~ 
hogy er ősitik a növényt (közvetett védekezés)' 
s lehetővé teszik. hogy a fenyegetett növény, 
pl. a !répa, a drótféreg alól kinő;fiön. Tapaszta
lati uton rájöttek egy igen egyszerü védekezés
re, bur gonyáJt vagy takarmányrépát diónagy~ 
ságu darabokra fielapritanak, is ha az ilyen dac. 
rabokat a fertőzött ter·ületre kirakják, a drót
férgek nagyrésze e csalogatóba belefur:ia ma
gát, s mert ~lég és jó táplálékra talál benne, 
nem 'hagyja el azt egyhamar. Ha a csalogató-.,-; 
kat összeszed7ük, eltávolítottuk a férgek nagy. · 
részét is .. 

A' védekezési 1eljárások végtelen sokféleSé
géből e két példát ragadtam ki, annak bizonyi-. 
tására, hogy a tudorná!ny és la célszerü védeke· 
zés egymást .támogató testvérek. Minden megc 
betegedés egy kilZdelem eredője, legyen az ál
lati vagy növényi .. A növény minden behatásrd< 
ellenállással válaszol. Megbetegedés akkor láU
bie, ha az ellenáJllás kisebb ~ tá·madás erősségé .. 
nél. 

Ugyanígy wan ez a védekezéssel is.. Ha a 
fertőzés, vagy a rovarok pusztitása nagymérvü, 
s a gazda az erőtelies támadással szemben nem 
védekezik, önmaga M~ia kárát. A nem védeke• 
zés oka többféle lehet, 1. nemtörődömség, vagy 
2 .. tud11tlanság, Az előbbiekre nincs orvosság, 
csak a <kényszer, hogy az általános jólétet, a 
közjót szemelőtt tartó tényező, pl„ az állam, 
kényszeríti a védekezésre, mivel a veszedelem· 
nem egy gazda földiét. va.[JJI 011ütnölasösét ve
szélyeztefd, hanem szornszédaiét is és a lánc· 
folytatásaként az egész or s:Jágét. A másik ok; 
a betegség fel neni ismertse. illet'l)e a védeke-
zé..•i eljárásokban, tennivalókban való jár'lltlaw 
ság Itt adódik faradságos, de hálás szer·epkör; 
a hivatalos :tudománynak (kiváló szakintéze'
tek) és a tndományos felkészültséggel rendelke< 
ző meJZőgazdasárti iparnak.. 

A 1mezőgazdasági vegyiipar karöltve a tu.. 
donitinyos szakintézetek kilünő képzettségü tu. 
dósaival, azqn kell hogy fáradozzanak, hogy az: 
eddig már feliS11iert 'kártevők ellen siker·esen: 
megvivia a kazdelmet és a még hiányosan {se 
mert kórokzókat felkutassa„ Létjogosultsága e 
téren csak a hazai iparnak fohetsége.s, ez nem 
akar lokálpatriotizmus lenni, de az itteni viszo
nyokkal, legyen az éghaflati, t a l a j t a n i,. 
gazdasági etc.. tisztában levő, kellő képzettség1F 
botanikusok, gyógyszerészek, zoologusok készit· 
ményeinek inkább remélhetünk sikert, ·~int "' 
más viszonyoklwz alkalmazkodó készitmények,. 
nek.. 

2l .. ~GY~!!És.z_,~,--.~~·,·---~·----0---------------..----
. Ennél a pontnál fqn a tudomány rn~i~ ":ag~ 

;feladata.: a készitrnei~yek JwJ:zn~ll•-:itosagana_;;; 
elbirálasa. A tudprrwnyos biokemia ma '?ta! 
rendelkezik olyan módszere~~el . . hogy eu_y ~:.e
zitményről már laboratóriumi vzzsgal<f-tok 

!1apján előzetes véleményt afkothat; 1 Az. üy~n 
ódszerekkel való rendelkezes feltétlenül fo.t-

1n . , > h 'Ihat, ' ;tos, mert btir egy szer -yegv_eu_es aszr~, . osa-
á.t csak a szabadföldi k1Ser lelek dont1k el, 

f,,,;,ny \évben fordul elő az, ami pl. 1923-ban i„s 

-rnegtőrtént hogy a nagy hőmér~•ékletváltoz(
·sok majd ~ gombabetegségek é8 rnvar kártevők 
· gy~netJ.en íellépte folytán szabadföldön kisérle
'"teket alig lehet-ett eszközölni :A'z ilyen. s_zabad
földi kiserleteket a szakintézetek, · felvilag_:sul
ctabb gazdák föl~birtokain, „ ~ ?"-~dern_ mezog'!~~ 
-dasági készitmeny.eket eloallito gyaralc s?'.1a. 
kísérleti !telepükön, mivel enélkül. növ_éni:vedel.
mi szerek gyá.rtása elképzelhetetlen, . v~gzi~ Ve
íkát a fentemlitett előzetes laborr:-tonum;i v1zs-

álatok életbevágóan fontosak, :mivel ewlfo.l el.-
• ,~erülhető, hogy olyan készítmények 1cr;rul7en:,k 

far galomba, amelyeknél nemcsak a ~art !ia!Jas 
nem következik \be, hanem ainellet: Jelentekeny 
'károkat is okoz a szei alka.lmazasa a rnegve
dendő növényzeten .. 

E laboratóriumi vizsgálatokkal és e körbe. 
vágó kérdésekkel e hasábokon még· !esz alkaJ.
mam foglalkozni, végezetül csa~ an-r:y;t, hogy a. 
nagy harcban, melye~ azon lallati es_ n?venyi 
loártevőlc ellen folytat a magy;a,r .. szakfer~zak s;; 
rege melyek a mezögazdasagi · termelésu:ik~" 
millÍárdokkal kár ositják, részt kell ve~ie az 
egész gazda-, szőlőbirtokos- és ke1t~szW.rsrpl-<:-
1om mellett elsősor ba.n a gyógyszereszelcnek isJ 
mert csak a kellő szakismeretekkel rendelkezo 
vállalkozó harcas érhet el számottevő sikert„ . 

Tii.djuk, hogy ma o. tal~ivi~sgálat _ !egv_ik 
fontos anyaga lett az egyetemi„gyogyszere~zkép· 
zésnek. !Ez a cikk csak az elso hangot uti :n~g 
a folytatólagos és á)/.andó visszhanghoz. Kozol
nünk laell a szükséges vizsgálatokat. KomoJY ta
pasztalati eseményekről 't~nun~ ?cep, m_eg ha 
nem is a hivatalos tudo1nxny korebol_ s:arrr:-az
nak. A gyógyszeré.sz s különösen a !~ideki m;aoY; 
szerész ezen a téren komoly nevelo 1n'V:n.ká.t ,ve .. 
gezhet f:i tudományos lcuta,tás s °'. tal.a.ivizsgal~t 
és a növényvédelem te;én;. !lyen ertelemben va-
rorn a szakszerü hozzaszol<Lso!,at. 

A MB!gyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszer_vezeté?ek 
Járulék~ és Segélyezési Táblázatai és Sze.ha!yzata1 

EGYÉB JÁRULÉKOK SEGÉLYEK 
TAGSÁGI DIJAK ÉS 

Ft MUNKANÉLKtlLI SEGÉLY. 
. tagdijosztá'1y 

r. hdví 200 forint összjiö:vedelemi.g 
11 havi 3{)0 forint Ö'.2.'Szjövedelemig 

l1I havi 400 forint összJövedele:nig 
IV- havi '500 f-01lnt öss·zjövedelemig 
v. havi 600 forillllt összj'ö-vedelemig 

havi 
havi 
havi 
havi 
ha.vi 

1 ·SO 
3-
4-
6.-
8.-

VI havi 800 forint IÖs·szjövedelemig 
VII havi 1000 fornt összjövedelemig 

havi 1g
havi 20.-

-VIII havi 1:200 forint össz.~ör,redrelemig havi 
havi 15.ao forirnt ö-,:;,szj·övede10mLg, havi 

IX. ~"VlÍ 
X ihtivi 11500 forl:i:nton: fel!i.il 1w. 

Béit a1:a8i dij 
Munkanélküliek és havi 

dijascf.,.; já1 uléka 

'Tagsági könyv ána 

;; ' 

101 forinton aluli nyug-

MEDICINA 

25-
30-
4-0-

1 50 

-~O 

150 

I tagdijosztály. 

Betöltött éves iegfeljebb 

tagság után Miten át 

1 4 

3 p 
5 8 

II tagdijosztály. 
Betöltött éves legfeljebb 
tagság után héten át 

1 4 

3 6 

5 8 
7 10 

10 12 

G y Ó G y S z E R Á R U M A G y 11:. E R E S K ;;; D ÉS 

BUDAPEST, Vi., 
HAJÓS UCCA 32 

hetti Ft 
5 
8 

10 

heli Ft 
10 
15 
15 
15 
20 

KFT. 

TELEFON: 120-261 
Ismét a régi gyorsasággal 
ésa lehetőség határain belül 

TELEFON : 120-261 

defektusmentesen expediál llllllllllillliillilllll!iillll!lllllllll!llllE!lllllill!l'llllllllllillllllli 
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Betö!ltött éves 
taw.ág uf.án 

1 
3 
5 
7 

10 

Bet-öJ,tött ;éves 
tags:~g után 

l 

~ 
5 
7 

10 
15 

Bet,öJtött éves 
tagf.iág után 

1 
3 
5 
7 

10 
1'5 
20 

Bebi5·Itött éves 
tags§.g után 

1 
3 
n 
5 
7 

10 
1'5 
20 
25 

Betöltött éves 
tagság után 

l 
3 
5 
7 

JD 
lS 
20 
25 

Betöltött éves 
tagság ut.án 

1 
3 
5 
7 

1{) 

15 
20 
25 

III. tagdijoszt.ály„ 
Jeg:feilijebb 
héten át 

4 
6 
8 

10 
12 

IV. tagdijosztály„ 
1eg:f<'ilijébh 
héten át 

4 

6 
8 

10 
12 
Hi 

V„ tagdijosztály .. 
Jl,g:fe~jebb 
héten .át 

4 
6 
8 

10 
12 
16 
20 

VI. tagdijosnály. 

fögU'eljebb 
hiéten ·át 

1, 

n 
6 
G 

10 
12 
16 
20 
21 

VU t~gdijoszt.ály. 

legfeljebb 
héten át 

4 
6 
8 

10 
12 
16 
20 
24 

VIII. tagdijosztály. 

l'egfe!jebb 
h€ten át 

4 
e 
8 

10 
12 
16 
20 
24 

hetó Ft. 
12 
20 
20 
20 
20 

het; Ft. 
20 
25 
25 
25 
30 
30 

het; Ft. 
25 
30 
30 
30 
40 
40 
40 

he; Ft 
30 
40 
40 
40 
40 
50 
M 
50 
'50 

he'u Ft 
40 
50 
50 
50 
60 
60 
60 
60 

het; Ft 
50 
00 
00 
f30 
75 
75 
75 
7ó 

IX .. tagdijosztály. 
Betöltött éves leg:fe!jei>b 
tagság után héten át he1ii Ft. 

1 4 60 
3 6 75 
5 . 

8 75 
7 10 75 

10 12 90 
1li 16 90 
20 20 90 
25 25 90 

x tagdijosztály„ 
Betöltött éve.s Ji>g:feljebb 
tagság után :héten át hel"' . [ Ft . 

1 4 7-0 
3 6 90 
5 8 90 
7 10 90 

10 12 1()1) 
15 16 100 
20 20 100 
25 25 100 

!UTRAMARADOTTAK SEGÉLYE .. 

I tagdljosztály„ 
Betöltött 1 éves tagsáig után 
Betö1törtt 3 éves tagság után 
Betöltött 5 éves tagság után 

IL tagdijosztály„ 
Betöltött 1 éves tagság utárn, 
Betöltöitt Sí éves tagság utá!n.1 

40- Ft'" 
60.- Ft 

100.- Ft 

50„- Ft 
100- Ft 

'_.f' 

\"c:A GYóGYSZERÉ~Z 

Betiiltött 5 éves 'tagsfug u!ár> 
BetöLtött 7 éves tagsá,g utáinr 
Bet-Oltött 10 éves tagság után 

III tagdijosztály .. 

Betöltött 1 éves tagság után 
]letöltött 3 éves tagság után 
~etöltött 5 éves tagság után 
Betöltött 7 éves tagság után 
!Betilltött 10 eves tagság után 

IV„ tagdijosztály 

. Betöltött 1 éves tagság ut)fun 
Betlöi1tört 3 éves t.ri.gEág után 
Betöltött 5 éves tagság után 

· Betöltöt~ 7 éves tagság u(Ján 
Befültött 10 éves tagság után 
Detöltött 15 éves ta~ág után 

V. tagdijosztály 

Defültött 1 éves tagság után 
BetöLtKitt 8 éves tag,ság után 
Detö1tött 5 éve.s tagság után· 
Betöltött 7 éves tagság után 
Betöltött 10 éves tagság után 
Betöltöi't 15 <éves tagság után 
BetOLttött 20 éves tagsáig iU:tán 

vr tagdijosztály 
:Betöltött 1 éves tagság utám. 
BeliÖlrtött 3 éves tagság uM.n 
Betöltött ,5 éves rtagság után 
Betöltötf 7 éves tagság után 

150·- Ft 
200 .. - Ft 

250 Ft 

60- Ft 
120- Ft 
200.- Ft 
250- Ft 
OOO .. - Ft 

80- Ft 
200- Ft 
250 .. - Ft 
800~ Ft 
400.- Ft 
500.- I't 

100.- Ft 
250- Ft 
OOO .. ·- Ft 
400- Ft 
600- Ft 
600- Ft 
750- Ft 

150.- Ft 
OOO.- J<'t 
400 .. - Ft 
500.- J<'t 

Betölti6;tt 10 éves tagság ut4n 
Beitiö1tött 15 éves tagság után 
Betöltött 20 éves tagság után 

VII .. tagdijosztály 
Betö~:jatt 1 éves' tagS'ág után 
Betöltött 3 éves taigság utJán 
BetöltöLt 5 iéves tagsrág után 
Betöltött 7 éves tagság után 
BetöLtiött 10 éves tagsiág után 
Betöltött 15 éves t,ags~g után 
Betöltliitt 20 éves tagság után 
Betöltött 25 éves tagság ut® 

:vm tagdijosztály 
Betöltött 1 éves tagság után 
Betc;!fött 3 éves tagság után 
Betöltött 5 éves tagság után 
BetöltÖttJt 7 éves ta:gsiág után 
Betölti.itt 10 éves tagság után 
Bet<ll,.:(ótt 15 éves tagság utáin 
Betöltött 20 éves tagság után 
Bet.ö~tlött 25 éves tagság után 

IX tagdijosztály 
Betöltött 1 éves tagság után 
Betö1ffö1Lit 3 éves tagság után 
Betöltlil'.t 5 éve'..s· 1 aigság után 
Betöltött 7 éves 1.ta1gság után 
Betöltötrt 10 éves tag~.1g utiáin 
Betöltöbt 15 éves tagság után 
Betöltöttt 20 éves tagság :u•tán 
Betöltötlt 25 éves tagság után 
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600-· Ft 
15-0.- Ft 
900- F 

200.- F~ 

400·-- Ft 
i;oo~ Ft 
600- Ft 
750-- Ft 
OOO- Ft 

1000 Ft 
1200- Ft 

\ • 3-00 .. - Ft 
500.- Ft 
600- Ft 
750.- Ft 
900.- Ft 

1000- Ft 
1200-- Ft 
1400.-- Ft 

400- Ft 
600- Ft 
~50- Ft 
900.- Fit 

1000.- Ft 
1200.- Ft 
1400- Ft 
1600.- Ft 

; 
"""'"' ,,,,_,,,......_~~·"""'"'"""''="'-------... ·.~[:!!"'"""'""'"""""' ___ .,.. _________ , __________________ _ 

Gyógyszerészeti 
papiriiru/(: 

kapszulák, szignaturák, l!!i. 
lönleges zacskó~, borltékok, 
stb a legszebb kivitelben, 
impregnalt ken6csdobozok 

állandóan kaJ>hatók 

Ae~ 
~~ 
Cf'f6f!Jrs<z-ed8uü ftOtde-, , 
ac~,1ac. 

BudaJJ!lSt, !!., M~lilm> Hlés-ralipart 54. 
Teief1m : :l!;!l-279. 

1 
1 

Ar1e11íllltís 1 
TisiztJel!2Nel közöljük:, hogy decemöer 27.-től az alant fehoro!.t készitményeink árait 

lesm1lilitoltltuk: 

Csökkentett Csökkentett 
uj alapár uj alapár 

Pengő Pengő 

Carbo meid. ta'bl. 25x0.25 g„ 131 Ventrepar inj. 3x2 ikcm. 2 .. 40 
HepornJ dragée 80x0.75. g .. -1.60 Venfa'Elpar inj 10x2 kcm. 7.36 
Myang•n inj 10x1 kcm 3. t8 Ventrepar inj„ 5x5 kom. 6.65 
Myangin soL 20 kcm .. 2.40 
Myocaldn inj .. 10% 5x5 kom. 3.50 REVIVAL in:i lxO. H> g„. ,L65 
Myoca:lcin inj. 10% 10x5 kom. 6.80 ,. „ lx0,30 g. !2.03 
Novoesbrol "dra,gée 20x;O 001 g. 2.20 „ 

" 
lx0.45 g .. 2 .. 32 

Nwoestrol inj 6x1 kcm 2.92 „ 
" 

lx0.60 g. 2 .. 70 
Omnosan inj .. 1x2 kcm L25 „ 

" 
lx0.75 g .. 3 .. 08 

Omnosan in.i 3x2 !kcm. 3 .. 50 „ 
" 

lx0.90 g 3.46 
Ovophysin idragée 50x0 36 g. 3.30 „ 

" 
lxL50 g 5 .. 54 

Polybrom efferv. tabL 12x33 g .. 1 .. 90 
" " 

lx3 .. 00 g .. 9.72 
Polybmm tabL 30xl g .. 1.90 „ „ lx450 g. 13.33 

Tisztefottél kérjük ltl!h rendelésük: továibbitásáL 

!IJI, EGG!I LEÓ és EGGER 1. 
gyógys:ervegyész:eli gyar 

BUDAPEST VI. 
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X. tagdijosztály. 

Betöltött 1 éves tagság u~'.;áu 
B'etöltött 3 eves t.ags·ág u~·án 
Betöltött 5 éves tagság mtán 
Bet01tött 7 éves tp.gsá:g u:1á;_t 
Betö.lijött 10 éves tagság után 
Betöltött 15 éves tagság után 
Betö!11~!Ött 20 éves i agság ut:án 
Betöíl~ött 25 éves tagság ut.án 

500 .. - Ft 
750- Ft 

900.- Ft 
1000- Ft 
1200.- Ft 
1400.- Ft 
1600 .. - Ft 
1800- Ft 

SEG!1:LYEZl1:SI SZABÁLYZAT .. 

Munkanélkülisegély. 
MunkanélkülisegélyTe csa:k az tmmhat igényt, 

aki hcigalá!b!J' egy év óta. tagja a smkszerwerzet
nek, tag'C!ija't re~...s időben befizetite >és ta.g
dijhá,tralékban nincsen, munkanélkül.iség&t az 
állásközvetitő o~ztályon szrubály.szerüen bejden
tette és az ál[ásközrvetítő osztáy jelenltkeziés" 
igazolványával igiazolj:a, hogy otlt remdszemsen 
jelenkezik. : 

Az első heti segélyr&lz!et csak az állár.sközve
titő ooztá[yon való első jelrcllltkeziéStől számito~t 
hét nap uM,n folyósítható 

A munkanélkifüsegély heti részletekben jár, 
s az1t az ügyveze't&ég áutal kij<:Jlölt val'11mlyik 
héltköznap délelőttjén, at>J állásközivetitő osztá!ly 
uWványozás:a alapján és az állásközwititő osZ
tálY'on való jelei:rutikiezés igazolása után .füzeti 
ki a szakSZ€!l'Vezet pénztá~a, :a délelőtiti óráklban 

A munkanélküliisegélyre igényt csak aCtól az 
időpontt61 lehc~ támas"t1ani, amely időtől kezd
ve az áJ!lás,ából kilépő ta;g s'smmiféle jövedelemc 
mel nem bi.r. Amennyibm akár felmondási 
akár végikiifuégitési, vagy bfamely más 0f11JIBn 
kilépése utáni idfüe rne11mu':nylbie.n részesül az 
állásából kilépő tag, ugy munkanélküli segély-· 
re csak aldrnr tarthat J:g;ényt, ha az .az idő le
járt, melyre v:alrunilY'en cimen ilkrbményt ka
pott kézhez .. Ily esetekben a rendes t&gsági di
jakat is addig be kleúl fiz,etnie :az állásnélküli 
tagnak, mig a munk:anélkÜ!lisegiélyt jogosan 
igényelheti. 

Munkanélkül1isegély kimerilbés•e után ujabb 
munkanélkülisegélyre csaik akkor lehet igényt 
t:artand, ha ujabb elheuyezkedés után ujra leg
alább egy éven ker€Sztül rendes tagsági dijat 
befizet a tag. 

ICHTYOL.1 vesi 
dr„ Matolcsy-gyógyszertár 
Budapest, Kálvin-tér. 

. A segély igénylésénél :az igénylőnek a hz-
·a{l!esetet követő 30 napon belül k<Jll j.elentkez-
1üe a szaks2Jervezci segiélyezési osztályán és az 

:<J}hunyt tagsági igazolványán kívül az elhunyt 
11alotti bizonylatát, valamint a halálernt :Delvé

, teli jegyzőkönyvének másolatá!'t i•s be ikell nyuj-
~:.i t.ania. 
: :, · - A se,gélyigény elutasitása esetén az igény-
· .. lő a központi ve7letőséghez, majd annak eluta
; ;gitó döntése ellen a közgyüléshez feJliebbs~lieL 

Rendkivüli segély. 
Munkanélkülisegély isméitelt felvéteile esété.- Indokolt, méltányos esetekben a tagiok irás-· 

ben fennáll az a korlátozás, hogy a bá;rmi!y ci : bcli kérelme alapján rendkívüli ~egély folyósit-
men felvett segélyek vég&.sszege 111Ellll haladhat.;: .· . ható. A rendkivilli seg'ély ffiereteit a szakszer
ja meg :a tag által tagságának tartama alatit be..f • vezet miliódenkori anyagi helyzebéneik mél'lege .. 
fizetett illagdijainak végö&s:Zíeg~. Az 1946 .. aug.;/· -lése alapján a központi vezietőség szabja meg„ 
1-e előtti befizietések Mszámitásának kulcsát a•}% .. A kereten belül a központi vezetőségnek való 
központi vezetőség áfüapitja meg. · utólagos bejelentési kötelezettség mellett az 

A munka:nélküUi tag munkanélküliségének-;; egyes esetekben a segélye7JÍ>ili osztály javasla:ta 
tartama alatt, az állá,sközvietitő osztályon va!M. alapján a főtitká!r, Vll:gy runnak helyettesei álla
jeientkez.ésének igazolása alapján a munkanél-! •. pltják meg a segély összegét, Az elutas:tás es~
!diJiEk részére megáUlapitott havi 80 filléres já!°"(f; "J;ében a központi vezetőséghez 1~het fllebbezm. 
rulékot fizetheti. '• 

Hátramaraaottak segélye„ 
·~; , 

Olyrun elhunyt tag uran, ki Jegal§;l:Jb egyéves, i 
tagságai :bi,rt, legközeúebbi hoZIZátarto!Z<\i segély<; 
l'8 tarthatnak i@'nyt A segély nem Wrnetkezlési; ~ 
segély, hanem •egyszeri alkalommal járó özvegyi\",: 
vagy árvMrgéiJy, mely csak a halálesetet követ,&,, 
30 nap uJtán jár.. J 

A segélY're i.gényt tarthat az elhunyt özve. .• 
g-y;e, :vagy élettársa, ki az elhumyttal való le;ga,; l 
Iálbb egyéves együttélését hit~ltérde:mlően 'Lga•:; 
zolja .. Amennyiben özvegy, vagy élettáirs nin. •: 
csen, ugy a segélyre a k:iskoru gyermekek taJrt,- -'. 
hatnak igényt 18 éve-il életkorig Ha sem özvegy, '; 
sem kiskorn gyermek nimcsen, ugy az €11hunyt;._; 
tal egy háztartásban éiJő, s önMló keresettel•·-;: -·, 
r.em biró szülők vagy testvérek tarthatn:ak. l • 
igényt. . •. 

A m<gállapitot.t hátraimaradotltak segélye• \ 
egy ösw2gbrn jár, de az 500 forcnton flüli se- '. 
gél]' öszsgeket a szakszerviezet ügyvzetősége micrl- ;; 
denkori anyag:i hdyzEJ!JÉmek mf;gfelelően, jogo. • 
sult többhavi r ész!e!Jben is folyósitani, de a ha-:: 
vonként folyósi:tott se:gély összege iJyen esetbew ) 
300 forintnál k.E:vesebb ll"-1ll lehet. · 

Altalános segélyezési szabály. 
A irendszeresitett segélyek :me;gáJ,Japitásá

ml ll2t a tagdíj oszitályt kell számi tani, melyben 
a segély igénylését közvetlenül :mcgelözöe;i a 
tag legailább egy évet eltöltött, illetve befire
tett Amennyillen a eeg-élyigény alapját képező 
8gy évet a tag több osztálylban töllböte el, ugy 
a méltánJ"OS átlag alapján állapitható meg a 
.segély .. 

csukamájolaj kenőcs 

Kézi eladásban is adható .. 

MOLNÁR ÉS MOSER 
Fagyásnál és égésnél 
nélkülözhetetlen. 

~Ítze}..<, 
Vezérképviselet : ELGA 

gyógyszervegyészeti laborntórium, 
Bud~apest V, 14álmán-u. 14 

Telefon: 124-487 &.éke&di rn.if?.Ő.~é.9-&tn kaff-kat6k. 

A FECSKÉHEZ 
Kunfi Zsigmond emlékének, 
halála 17 évfordulóján 

Te ma_qasban szálló kékes acéltü! 
Te (boldogan égb:e-furódó! ki 
vihar előtt a földet surolod 
habfehér mellényeddJel 

Te villámokkal versenyt villaiuí 
cikkmzó fénysugár! ki la holt 
költök lelkével szárnyalsz s a 
felhők ormain fészkelsz, 

Te bóditó sebesség! Ágak között 
8uhanó nyílvesszőt Te határozatlan 
• gyönyörü gyilkooo, a Végtelennek, 
te Zázasan csicsergő.! 

Testvérem vagy te nekem, rruul.arak 
közt a legkedvesebb, /dt untat :az 
Egyforma!Jág s messzi van a Veszélyes, 
te szárnyra kelt pillantás .. 

Tebenned a Lendület és a Me:gáJZás, 
mint a nemesen arányos, egymásba
jonódott, s a Mozdulat természetes. 
nem piperkőc s hamis„ 

Te mennyei csavargó! kit a Szaóadság 
szült, mint ön-fényét a Gondolat -: 
szárnyaid röptét ketten vezérlik 
a Mérték s Fegyelem„ 

Te hozzám hasonló hazátlan vándor, 
égi lakó te, kit lx földi mágnes 
i1égleg nem ereszt soha magától 
s meg 'sosem pihenhet. 

Téged köszöntlek ma, ki gyülölöm. 
a hasoncsusufot s a hatalmasoknak 
potrohát sunyin sikáló igéket, 
te örök forradalmá.r1 

Taníts hát óh, tüzelj a !dalra engem! 
S ha keU, lódits a kárhozatba is, 
de engedd, hogy bátrak medúlfaként 
bennem ragyogva nyughass .. 

Te, kinek .kedvéért a lépes Kényelmet 
elhagytam, ismerj meg szelíd kószál6J 
S csak te ma1 adi sirig hü tanítóm 
és drága iránytüm. 

Dr. SZOLNOKI ANDRÁS 
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.. ···~ t :őmérsékllet~t ,azon1?am .. VIZ!j\'?Z. Jel<;nlete 1!1e,JEJtt, " >, 0I11ás seg1tsege nelkül eloalhram n€1Ill áll mo-
1; ~ban. 

Szappanfőzés a gy6gyszertárb~n és 
a nagyiparban 

A fentiek figyelembevétele alapján az elszap-
Dr. Némedy Imre egyetemi m„ tanár -· . •; ' 'Panosirtás két részre osztható, u. m. ma-rólug-

... gal történő elszappanositásra, és lrarbonat 
A Gyógyszerés.zfnulományi Társaság f. Sztnszappanoknak nevezzük a különlboző Z>Si;_~. ,szappanosiitásra. Előbbiekkel a zsirolk és ola· 
hó 10-én dr.· MOZSONYI SÁNDOR oavakna:k (olaJ·sav pal:1Wtinsav Steax!Írulav stb•" ·3.ok. utóbbiaklml a má:r elbontott szabad zs17 -

0 ' • · · ' · 
1 · · ' . .,;• é ~·wi.k alakiltohaföók át szappanokká .. 

ny r .. egyetemi tanár bevezető.ie után fémekkE[ képzett vegyülieteit .. E1méletileg igtJii'. A házilag végZett szappanfőzés, ideértve a 
megtartott előadást és a hozzcÚ<záláso- sok fémmel képezhetnek a zsusavak sizappa:n,} f k t 
kat kiZ általános érdeklődére való te- szerü v<együ;letet, ei'1k közül azonblan csak !(? • gyógywerkönyvben hivatalos szappano a is, a 
kintettel teljes egészében közöl.iük. zsirsavalmak na;trinm- és kálium vegyületJo.ii' ·. maróluggal •tOntiénő elszappanositás m~vele~ 

oldódnak vi>2lben, szennyo!dó hatást csak ~k/, .. hez tartozik. A '.llsi:.ad~kanyagok ~ mar~lug ~
mutatnak, igy szappanoknak ezeket 11evezz:ük.:;l'.; 'ZfS oldatá:l"al öSS!ZilOntéskor csak ~~n kis felu
A nátrnn szappanok leginkább szilárd á:llomá'.ií; 1eten érintkezik és így kémiai coor-;bom!lás a 
nyuak, a :káliis'1lappanok lágy kenőcsszeritti!ói „ 'két oldat közöibt csak akkor Jehetseges, ha a 
(kenő szappanok). Ez a meghatározás azonban'f -vi2Jben oldhatatlan zsiradékanyagiot minél fino. 

- nem mindenooetben helytálló. IsmEtt·etes pl. az;< i ;nrabb elo.sztáislba visszük, azaz emulgáljuk. Ezt 

A ,gazdasági elszigetelődiés, amely mindien 
há;borw idő v•ele.iáJrója, a nyersanyagok kifo
gyása folytán az;ok pót. 'és müam.yagiait .az el
mult világhábomban is tömegével vetette piiae
m .. A pótanyagokról tudjuk, hogy azok minő
ségben a pótland/Ó anyagot ritkán élik el; vi
szont a müain;y1agokról bebizonyosodott, hogy a 
pótlandó anyagot sok >eSetiben flelülmwták. 

Vannak azonban o1yan ipari termékek, ame· 
lyeket mind 1mideig sem pótló, sem müanya
goktkal helyettesitenii nem sikerült 1fo 1ezek kö
zött van egy nélkülözih<!t::fü!en fontos cikl{: .a 
szappan, amely ugy a s'liegénytek, minit a gaz
dagok népi szükségletét képezi, akárcsak a min
dJ0111mpi kenyér. A szappan korlátozások sulyos 
veszélyeiket IiE\itenek magukban.. A háborns 
Mőkben fellépő snlyos bőrföiajok, scabies-járvá
nyok, a tetvesség · áfüúl !tr:iedő kiütéses 'tifusz, 
Végeredmény1b,fin a hiá11yos tts7~lkodása7a, azatzi 
a szappan hiiányáxa vezethető vissza .. 
\A seapp·anuak, minrt mo&ÓSZiernek has'ználalta, 

igen régi eredstü. Megállapítható, hogy aJZt már 
kezdJetleges formában az ókor népei is isme[
ték. A phöniciaiak már a Krisztll1S előtlti. 6-ik 
században állitolttak elő :fla:hamuból olajokkru 
pasztasrerü anyagot, amely a mai szappanok ősil 
anyagainak tekirnithetők.. 

l · · J · káil" · ·1 • d · ···· -Nt emu'Ls1órt - mint ~ulgens anya;g - az a 
1ogy a nc1nus·-o B:J 1szappana is sz1 ar , itm)j'11 •-v'·• szappan biWo.sitJ·a, amelyet a zsiramya
a naprafo.rgó olaj, a :fenyőgy.an'ta náfa·on„szap•i K~ = 
panai is lágyabb álilományuak„ "*r .gok szabad z.sirs_avja! . képezn~ . 3: lugold:attal. 

A s:mppanok e!őállitásárn szübéges ~rsa/J) Ez az <0>.mulsió biztos1tJa a tová:bb1 foly~·atos 
vak a ternnésZtEltben tismán nem találhatók; gly~? <gZappan?Sodást ~':l· merlt 2; Iuganya~ cs:ik '1y<:n 
oorlm1el kép21ett v~yüietei az álJ.rubi és növényi : 111ódon Jut benso keveI'edMbe a Z.Shl'.adékka_~ es 

• - 1- 1-ul .<t szappanná.. (Folyt.. kov .. ) ere<l!etü zsiradékanyagok. .:; "'""' G 

Igazolásokról . 
Ha a zs]ra<llékban tulnyomórés21ben stoarin .éli~; 

palmitinsavas glycerylester van je1en, ugy ál~J;; 
lománya szilárd, vagy 1'enőcssz·erü; ezekE\t &·~ •. 
zsira\lékokat zsíroknak, faggyuknak nevezziik,.j' 
m[g a főleg olajrovas glyceryles'ter::lkeit tmtail·.~ 
mazó zsiradékot ·- ameJyiek folyélmnyak -~ 
olajoknak mondjuk.. A zl.3ii1rok >és faggyuk álla.: i 
ti-, az ciLajok növényi eredetü termélkiEik. ; 

Az •eiddigi 596-al jelzett, gyógyszerészeke~ 
•:igawlóbizotbság száma rnegvál>borott. Az UJ 
~ XV.-ös Hely: Ma11kó·utca 25. L 132 .. 

Köroljük a .budapesti gyógysz7.r~ név
·sorát, ki:k 1947 jan .. 13-25-ig kerülm.ek 1ga2ld
fásra. 

Az említett zsiradékatnyagok jellemző saját- i 
sága, hogy i!ugoldatokkal ffow, vil'lben oldható' : , 
V18gyület szappant képez. A hő áltaJ. felszaba- i1 · 

duló zsÍlsaV'ak a lug fémjéve! sziappanná am~J:. 
kulnak á:t, míg a lug hydrosy!j1a a glycerilzi( ·< 
gyöklk:el glycexint ad. A fen~i kém!iai átaJa1km~ ; 
lás hossza'lJb ido után mdbahőfökra is végbe-• i 
megy, ezt a hő álital tehát c.sak időbelile1g gyor- · 
sitjuk Tud1111nk ke\! azonban, hogy a zisfaadék- ·1• 
anyagok elszappanosilbását egyes eneymák, mint. <j 
katalyzá]ó arr~yagolk is e1ős;tlgi!ttiJ{, ezel{ hatását"'.:---~ 
pedig a magas hőhatás gátoija. Errn a haitá,sm .. :l 
vezethető vissza P'l. az a tapas'.llt:ala!t, hogy a ri- '. 
cirrus olaj, amelyben !ypase-sze1ü 1Etnzyl11. va!'.11 ·Í 
jeJ.en, alacsony hőfokon könnyen szappanositha.c. · 
tó optimális tOmrénységü luganyaggal. Ezen aJa-. 
pul a mai modern sza-ppangyárakban alkalma-

8822 
8823 
8830 

:8832 
8833 
8835 
8836 
8839 
8840 
8844 

'.8845 
'8847 
8850 
8851 

Januáir 13: 
Sutak István 
Csia Gabriell!a 
Auber István 
özv. Csomai Horváth L-Il!é 
Tóth Lajos 
Men1m.a Kálmánné 
dr. .Tónás Gézáné 
dr.. Bcilre Gézáné 
övv. Farkas Gyuláné 
Fodor István 
Fodor Istvánné 
dr. Rátri Dezsőné 
Keresztes Ilona 
dr. Keresztes Miklósné 

8878 
8882 
8883 
8884 
8885 
8886 
8888 
8889 
8890 
8891 
8892 
8893 
8895 
8897 
8900 

8904 
8907 
8908 
8909 
8910 
8911 
8912 
8913 
8915 
89J6 
8917 
8918 
8919 
8920 
8921 

9133 
9141 
9142 
9143 
9150 
9152 
9153 
9154 
9155 
9159 
9160 

10832 
8716 
B642 
8644 

8938 
8947 

Január 15: 
dr. Szerényi Józsefné 
W1ttmann E.lemér 
Kun F•Eir'enc 
Gönczi Gyula 

'Vámos T1bclr 
Heller Llsziló 
Matolcsy György 
Sachár Lászlóné 
Borsányi István 
Kóros Istvánné 
Kovács István 
dr. Száva Jenőné 
Milkovsziky Odönné 
Kőkuti (K!rucsúk) Jenő 
dr. Hegedüs Lajoo 
Január 17., 

dr .. Rédiger Béla 
Ats Julia 
Veress János 
Zempliényi Miklósné 

. dr„ SimO'Il Bwnabásné 
Os1kóS Nagy Józseif 
Bnrgetti István 
Tátioay Fe11enc:rué 
Rehák Viola 
Huba.esek Mária 
Ováry Elemér 
Ováry Irén 
Ová.Iy Éva 
Szirmai Györgyné 
Szirmai György 

Január 18: 
dr. Lányi Lajos 
NágiEil Am-lil 
Farkas István 
dr .. Nágel Is'tván 
dr.. Patkós Györgyné 
Matáncseviits György 
Kerese Margit 
Robinyi Andor 
Kemplerné Pé!ter Margit 
Ember Béla 
Kövér Tfüaimé„r 
Bartóffy László 
dr Molnátr Istiván 
ö'.llv. ck Usz F1e11E1ncné 
Sárkány Györgyné 

Január 20: 
Orvényi Béla 
Jónás Edit 

A mai értelembien vett szappanipar nagy
ti0emi érltel~rrnJben attól az időtől kezdődik, ami
kor egy francia nagyiparos, Leblanc I{á,r'Oily 
1787 "ben a szótkl!gyártáslt nagyüzemi alapI!a 
helyezte Az igy nyett szódából előállitotrtJ .ma
rólug a szappangyáJ1tá:st ds uj alapok1<a felGtot
te; és bár az mó'ta eltelt idő ruatt a vegyiészet 
és technilrn óriási hala.~1.st murtatoibt fol. meg
á!lapihctó :tény az, hogy a szappangyá„rtás elvi-
1eg az.é' 1. nem sokat fejlődött és sok ümni 
c&aknem a régi clvek alapján álliitia: elő ma is 
a szappant .. 

A szappannak, mint tisztitósz;ernek, hatása 
közismert: a bőrfelületre, ruháira stb. a bőr 
zsimdélranyagaíi által tapad~ srz1errüiyanyagot a 
szappan oldlata emulsióba viszi, azaz feloldja, 
és az oldat vizzel lemosható.. Ez a hatás annál 
kedv;ezöbb, minél könyebben következik btí. Fel
tételei a szappan jól oldható vízben, továbbá 
erős hab képződése, am~ly a mechanikus t'sztitó
hatást idézi elő, illetve azt rtámogatj a A jó 
szappan ismertető jelei tehát a vizbffil való 
könnyü oldhatóság, erős és ta.rtós habképződiés 
és a használaitban való tartósság. 

zortt Twitchell-féLEi enzymaltikus zsllirbo111íás elve .. 
A zsiradékanyagok elszappanositása nonná-.. 

lis nyomáson, 100 C fokon, marólu~k - nat-· 
rium vagy káliumhydroxid - vizes oldatáNal 
történik, főzés ál'ta1 A lngoldatoknál jóval 

Gloria kitszergyár ,RT. 
kélyebb mmóhatásu szóda oldaitokkaJ. - a;in 
mon'ákszóda és kristályszóda vizes oldatali ·-· 
a zsiradékot csak magasabb hőfokon, kb. 160-
200 C fokon s ennek meg:feJ,e[ő kb 6-15 lég
környomáson sikerül csak elbontani és szappa
nositani. Ez utóbbi eljáráson afapul a magas• 
nyomásu zsübontás elve .. Ezt a müveletet auto- · 
klávokban végzik Már most 1€szög.ezhetjük, 
hogy a zsirbontá!lt a magas hő éS nem a ma-· 

BUDAPEST 62, POSTAFIÓK 335 

BO. cakt&.e mindefine+n.ü ki:t~&rzee, &eteg,
~eá&i,-~ ú o.w~&i mü.s~ecek&en 
Gyors és 

Gloria kötszergyár 

pontos kiszolgálás 

Budapest, VI., Mozsár-utc:a 14 
------~--~----~--~---------
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8948 Unge1Ie'der Jó21Sef 

·-----'.A GY6GYSZER:ts~ - · ~~G:~ZER~-~·----m---------------~---__21. 
9169 dr .. GQrög Ji'tnőné 
9170 Lfü incze Zsuzs:JJm1n 
9171 Beleznay Károly 
9176 Csuka Irén 

8949 dr, .Jenqy Istvá:n 
8950 Lápossy Károly 
8952 Gmbauer Sándor 
8953 Fek€1te János 
8954 dr .. Zborny Sándor 
8956 Requinyi :ma.e 
8957 Bányai Zsigmond 
8958 Kilrály Ilona 
8959 Király J\fihály 
8960 dr.. Bán F'erencné 
8961 ÖZIV .. Faludi Je.nőné 
8964 d'r', Giíí Józsefné 
8746 Löchexer Gyuila 

Január 22:· 
8965 Ö'ZV, Bieue1 Sz.i1'árdné 
L\9-74- dr Pálfalvi Kornél 
8975 Gonda Pál 
8976 dr„ \.Tértesisy .Táu.10.sn>é 
8979 Bili István 
8980 J-oo Artu111á 
8995 Csá11yi Imrf' 
8997 Martos Gyula 
8998 Szabó Kárnly 
8999 K11~1bs Jenő 
9003 Kálmán E~-eonúra 
9007 SzsntlőI inoi Béh1J.1é 
soos Szentlőrinci Béla 
9009 Dvorzich E.rzsébet 
9010 Froenkel Amália 

Januái- 24.:· 
9011 Vajmi László 
9012 Szabó Ernő 
9013 Wö1'1-s1r J\í[::ria 
9014 Szepesá r„ajots 
9015 dr .. Molnár Alfréd 
9016 Győ11biró Jenő 
9017 dr. Simon Béláné 
9018 Róth 1R6ber't 
!l024 özv. FleiS'thy Mihályné 
9027 Orbán Elek 
9028 dr .. A<lcirján Pétexné 
9029 Vajna J6mc1f 
9030 mán di Csányi Lajos 
9032 Kfü<t; Gyulám\ 
9033 Kovác,.s Sá:ador 

1an:wl1· 25 :' 
9163 dr. Csabai János 
9165 Bornemissza Gizella 
9167 dr .. Singer Dezsőné 

9178 Almássy Ernő 
9179 Major (Moskovits) Béla 
9180 özv .. Ambrus Sándorné A. „KEGYELMES UR" BEAJANL 
8704 Sziklai Béla A szigorbati terem zsufolva hallgatósággal, 
8790 j. Kováts Béla a szig01latozók kétségbeesve drukkolnak, mert 
~ igfWX>landók eHeni bejelentéseket a~:) aznap sokan nagyon szerencsétlenül vizsgáztak, 

H01·V1aph ~ároly ig. bfaottsági elnök urnak kel~ .;;ehogy sem kedvezett a szerencse. 
_benyuJtani, Markó-u. 25. I. i32. alá. . ,., · Éppen busan loullog helyére egy kolléga, 
"·'"' mwmrn '· r.iegrendülve a kapott rossz vizsgaeredmény mi-

Árváltozások. 1947.. január h6. j ·.att, amikor 'Winkler professzor mosolyogvafor--

. Értesitem igen tisztelt vevőim el hogy a 
bbocsótott zöld árjegyzékben fel~ett köt· 
szerórak a kövelkezőképen módosulnak; 
Stedl val!a 

;-5.,--.-1„0,,--02,s;,.~50~..;.10~0'.__-.250 50G 1000 gr 
--i 25 I.48 217 3,42 4 82 s 96 

' V <>Ila nem sler.. 1 
-.56 --- ;9 134 190 8.H 6721232 

1,23 1,63 314 59i 
Ste<ilgcze 

l/4 
1 tl6 

Mu!!polya Steril 
2 88 

5 6 8 10 
5 m 2,in 2.30 2 76 3 22 

Mulipólya nem steril 
l,25 1.37 182 2.2S 

Bii!roth batiszt 

l mt. 

12 15 cm 

3.,68 437 

262 319 

1/8 1/4 1/2 .1 mt_ 
3.16 

Köiéstypus 
6 

6 Si 12.ái 

8 10 
239 2.85 380 

Gipszpólya 
»/S 5/!0 5/15 10/8 10/IO 10/16 

--[<f2~:J'9H 616 Ulü 7.64 1972 

:1 ,dul ia hallgatósághoz.~ 
. . - Most kérem nagyon figyeljenek ide, 

· mert a most következő ur olyan töke'letesen van 
.előkéSzítve, hogy ~lyen szép feleletet ma ·még 
.nem hallottunk. Honnan tudom? - X. Y .. ke
gyelmes ur :irt nekem t. U. egy levelet'. amelyben 

. .felchivja figyelniemet a §elölb urra, i1·va, hogy 
.kitünően el van készül1l>e .. 

\• Közben a jelölt ur halálsápadtan vánszorog 
ki a vizsgáztató bizottság el.é, ·a !hallgatóság kö-

,• . rében nagy mozgolódás, a hótrábbülők nyujto
' gatjáfk nyakukat, hogy nii'.nél .~obban láss~k azt, 

. (Licit X. Y. kegyelmes ur bea1anlott, s ah lcrtu
rvően el van készmlve„ 

Winkler professzor felad egy kérdést. 
A válasz bölcs hallgatás .. 
Felad.ia a ,másik kérdést, de már akkor csó-

\l válja hozzá a fejét. 
<] U jabb hallgatás„ 
l~ Feladja a harmadik kérdést, s megjegyzi, 

_y -::-~ 

A többi kötsze1·órak is ehhez alakulnak 
Ezenkivül az Összes gumiáruk kaphatók.. „, 

Áfonya bor 
Asthmolysin 1nJ. 
Posterisan kúp 
Posterisan kenőcs 
Alsol crém 

Kövesdi Sándor ;~ 
va!la, kötszer, m1miftrn!1, belE!l~!IOhisi cikkek J 
B111i1111est, 'I., i:iaíi:slf·Zsmnszltv·iíl 22. !.! 

linct. Ferri Athenstaedt 
cum et sine ars. 

9-r ('{) Funk József .tvb 
~fJi!J;\!il'Tfi:,,'.ófuW:O:hiW:~Jb!ü ifh! *'i"' m 

· Teieion: 125--946 Vi 

----=-=-=,..,=-=-· ======' ''i 
lu~ál~ l~tván é~ Jár~a 
Indre Ramseyer Bern (SchweizJ 

Chem~ Pharm. Produkte 
magyarorsz6gi vezérképviselet 

Budapest. VHI , Práter-ulca l!t 

g;yon~an és pontoi;m.n 1<záll.lit 
helyben és vidékre 

T!l!fon: 138 777. 138 m Tal1fan:·13B 777, llB í90 

~9t1-ke~edák,.,O, 
kad&.tea.~ 

~"'Ji.s~ 
k~! 

hogy nagyon csodálkozik, hogy a jelölt t'r mind
ezekről a dolgokról nincs kellőleg infor;,i6.lvCI. 

Ujabb hallgatás 
Végre hosszas hallgatás "tán a hallgatéság 

nagy derültsége közben ki.ielenti a professzor 
ur: , 

··-- Safnálom, a kegyc!rn„es ur b!a11ii1-0zia 
magát „ •• 

Az üyen szigo·rló urakn:ilt ''.~m. volt taná
csos mégegyszer a szeme ele kerülni„ s. B. 

HIREK 
Ismételten felhivjuk a munkavállaló k'.'r~á

sak figyelmét, hogy szafitszerwizeti itagd!Jaikat 
ne a kiadóhivatalunkba, hanem kizárruag a VL 
Eötvös·u. 25/ia ailatti szaksz,mvez,etbe küldj~k 
be„ A szaklaphoz mellékelt csekklapot cs aki s 
előfizetésre és hirdetésre használják fel. 

Az 01vosok Lapja dr. Hantos László kartársunk 
két szalklapunkha(['J! megjelent •tudomány-0s cikkét is át
vette.. örömme~ jelenJ'.jüíl:G, mert ez az eJ1ső lépés a két 
lap Iklözöttli szellemi I.:apcs.olat fokozatos Jd{lp~t1ésére. 

Anatómiai előadás„ dr. l\1ozsonyi Sfundlor egyetemi 
twár fel1ajánlottia, hogy gyógyszerészek részé!'e 1-2 
el!őadás keret1élben az ooatómiaii 1tudomámyról értekezik 
Az anat.ómiai ismeret:eik füntosságáTól jelen cikkében 
is megemlékezilt, A'JJ elő:adiást az; egiész. szaikma érdeké .. 
ben szám.orr ta1 tj111'kl. Az egyetemen lcivü~i P-lő~d~t al
kaQ1mas hel'yen iés időben !kell miegta11tíani, nyilvOO a szi-· 

goru tél csökkenése ut!án 

Halá(Ozás. Jaegim K. József gyógyszerész, 
nyírlugosi gyógyswrtártulajdonos, 1946 év1 
december hó 26-án elhunylt .. 

A Szoc .. dem párt gyógyszerész csoportja 1947„ ja
nuár 116-áJJ.1: (csütörtökön) d. u .. 15 órakor az. Andrá"SSy
U\t 41. alatti párthá~ban rendkiVüli választói gyiilést 
tart A megj-~enés ia csoport tagjai !'1észére kötelező 
P:ártigaziolványát ·~indenki hozza magával 

Helyesbités: „A Gyógyszerész" 6-:iik száimá
ból a 191-ik old a Szoc. Dcim. gyógyszerészek 
Mikulás--estélyén, a felülfi.zetések TuéVSoTá.ból ki
maradt Kerpel Pál gyógyszerés,z (Bpesrt;, IL, 
.Mántirnk-utja 19.) 50 forintos adoonánya 

Gyógyszertár átruházások, A Népjó11éti minisz.ter 
198 290/1946. sz. iendeletével a hajdu:szovátui őian-' 
gyal cimü gyógyszertár személyes üzleti jogoSIÍtványát 
Ats Nagy Lajos teljesjogu g~ógyszerészről Szücs Sáll_: 
dor te1jesjogu. gyógyszer észre ruházta át 

A vecsési Megváltó' cimü gyógyszEn:tár személyes 
üzleti jogositványát 291849 /11!46. száiinu rendcle~~ 
Som.ogyi János Kálmán teljesjogu gyógysze:részről dr. 
Somogyi János teljesjogu gyógyszerér.;"Z·re, a lt.áli Még· 
váltó és az erdőtele'ki Megváltó címü fiók-gy.&gys.zertár' 
személyes üzleti jogositváinyát 291836/1946 számu 
rendeletével özv.. Eánóczy Sándorné t~jesjogu gyógy -
szerészról Bánóczy Sándor teljesjogu gyógyszerészre; 

A Jcist<Jleki Szentlélek cimü gyógyszertM s-zemélyea 
üzleti jogosítványát 199 999/1946. szám alatt Maietr 
Ágoston teljesj-0gu gyógysz-ereszről Majot' Gusztáv t.eJ_ .... 

jesjogu gy6gy~ ruh~~ át. 
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Srzei:lte~tői üzeff.ttek 
~apexpediálásban előfordult panaszok lassan meg .. 

k, e~: lA ~ezdet.i nehézségeken tul vagyunk, csak ar·
ra , er~~k, minden olvasónkat, hogy bázmilyen cimvál_ 
tozas történne, azt azonnal közöljék kiadóhivatalunkkal. 
VU, Akácfa-u, 45„ I 2 · 

• 
A k"t l „\ , 0 e eZö munkaközvet.ités szigo1u ellffiőrzése n: A 

ga után vont több rendörbirói bünt-eté"-"t M' d " k d' · ,.., inenjllltm 
aa o J~lentse a megüresedett állást Szakszervezet~k 

munkakozveatO ttrodájának VI E'o'tv" "/ · , ' „. · os-u. 2n a, ahol a 
ny1lvanta:r·u:>tt munkanélküli lrartársakból s bad • 
faszth t , k , za on va

, a , magan~ -. akar gyógyszerész kattáI'sat, akár 
n1as gy~gyszertár1 munkavállalót. 

K. K„ 1\-Iakó: Tényleg egyedülálló a K t, , 
hogy felel.ős .„ , • . ar ars est!lte, 
• vezcto1 állas1a anyagi 'biztosítékot" cr-• 
Jenek A ·'1 · , „ ' U:1Je-t
•. h „"!?a: ~ lllVOJan.ak en1elése egyik fő töi·ekv:ésü·nk 
e~ , a ~ .1.1·z1ka1 romboJfrsokon tul leszünk, a lelkeik épi-
bésére is lassan sor /kerül. Hiszünk b h 
kell solrá ' „ , 

1 
, • ~nne ·ogy nem 

k , var~unk es awadhat,Juk a gyogysze1és:zfoglal-
ozast eredeti hivatásának _: a közegés~, .. 1 
• 1 ·i1'" '" ,~ ~egugy szo -

ga a; .antrui.r S :akkor m~gsz.fuinreik ezen ellőttünk , tih 
teUen s indokotiatkm cfiautéliá!k.. er e-

Az ujévi jókivánságokat h:álásani köszönjiilp és mi 

de~ ~zer:~t.e~nk~el viszonozzuk NekünJ;;:, ig~z:i bel:Ö 
erot es OISztonzest e,gyedlül az adhat, iha mindenlki rá_ 
esZ?1€1; ,u,gy. rviédjük dolg°'zó kallt1ársai'.nfui érdekét, ho.gy 
a harcbol mmdig a sz.akmia kerü!i"Xm. 1p. ~ ,i.._ E , v~~ >..l gyO'ZrEA;:;:SeU z 

voit a celunk eddi1g és ennek sze~lemében kezdjük me 
az 194 7-es esztendőt. g 

Sokak érdeklődésél'e iközöljük hogy a hat, , . 1 zeló'k , k" I' "''"!.:~ ~ . , \. osag1 ie.. 
. veg ie egi~et es felmondási jogait az 1939„ \iun„ 

~----

e~~ 
TÁPSZEREK 
~aphosein ~ Dexma.ltan - Calcfriizan - Vita. 
Jecol ·- , R1zomaltan - Or iza - 1'ialtiron -
Harmatkasa - Zamako ·-· Zabpehely -· Zabliszt 

Minden gyógyárunagykercskedésbe.n. kapható. 

2-án m~~~Ient 54~0 /~939. M E. rendelet szabál~ . 
Ez rov1den annyit Jelent, hogy .,a hat, kezelő .n~'.; · 

ol:an végkielégitéshan és felm.ondásban r·ész~"- - /i; 
mmt az eg " fel l" · "'ndA' · ygzeru - e 0~--- >vezető a gyógyszer·tárJ..„::!' 
Ezt a _'~~eletet a 9700/1945. M E .. stámu rnnd°J 
megeros1ti és továbbmenöleg a Jelmondási időt 6 h6j 
napban á!J!apitja meg„ A felmondási idő kifizetése f„.--,: 
,~et~en a~ elszámolástól, mert a gyógyszertár· elszá ug_~ 
~sat ~ ~tósági J{ezelö. a hatósággal köteles megeji:J 

. Tar~ mellől: A rovatvezetők néha elfáradnak ei/; 
pihentetik IOvataikat De egy rovat vezetése kötele .. :,;; 
Ezért , i • z 18.~
i , . varunk -es ne1n adJuk másnak az átmenetileg eiJ 
a:vult .iovatot. Levcl1ét különben továbbítjuk ifj. Kiil'·-::í 
J anosnak · an .. 

. Emléldr~t: ~zt i'kiérdezi, mikor válas.zolun,k arra '.~ 
b1~onyos ;,ketfomntos" emlékfratra . „ . A válasz ~\ 
szul A \alasz méltó lesz hozzánli: és méltó az ~1':,..;>„.'.• . ' rt:" h A ,,ö.1.LUe'.11..•\ 
lia: - ?z. ·zt irja, hogy killönösen annak fasiszta vo.;_V 
,n:a:koz-asai f~bor.itók„ Min<lentl tudunk, il:QindenrniE'if; · 
s~m-0Iunk Valaszunikl a ike1'1ö időben miniszterünk 
zeben lesz, hogy elolvassa és döntsön ·a dolgozó gy•;,'<Y,.i 
sze1'észek további sorsáról. 
. Jogrefor·m: Még mindig igen sok hozzá:szólás 

z1k Ezek vagy a n1i javtaslatunkat erősitik vagy 
emlékirat sz011emében tárgyai}iják a i~lfVÍ';zo:ny'r emlez.ést..\I 
~.zöl!illk, hogy a nyilvános vitát egyelőre leziártuk. 
szüikség lesz 1·á, ujra felvetjük a nagy kiél'.dést. 

Meg,jelenik h~, onta kétszer.. 

Szerkesztőség és kiadlóhivatal: 
VII., Akácfa-u.. 45, J„ 2., 

Telefon: 422-140 
Hivatalos ó1ák: d u, 4-6'--ig, 

Felelős szerkesztő: FeIPlős J;:iadó: 
HARANGISANDOR 
Telefon: 225-84-0 (1) 

SOMOGYI SÁNDOR: 
Telefon: U>~6 

87.eI kesztn~: 
MÁRKUS DEZSő SZÉKELY JENö„ 
Telefon: 422-140 Telefon: 162-S5S. 

Laptulajdonos· 
a M. M .. Sz. Szakszer·veze_t Gyóg~szerésZ SiakosztáJ,·a;;;, 

Hoffmann Jó21Set nyo~dáj;,-vrr,-K.azinczy_u~ca 5: 

Krompecher Tápszergyár v , llll!lar-utca 15• 

1 OBERLANDER GYULA 1 
gy6gyszertérl és laborat6rluml 

1 

berendezési cikkeket szálllt 

BUDAPEST, VU., NAGYATÁDI SZABÓ-UTCA 31. 
TELEFON: 2!2-733, 

-.... ................ -.... ....................... _, ________________ .....,...! 
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GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA 

Tudományos továbbképzés 
' Csak multkori iSzámunkban l}iirdettük m0g 

tudományos pályázatunkat.. Ez a felhívásunk 
elJlősorban az ifjuságot .. akarta és akarja meg
mozditb.ni. Azóta az ország minden részéből va
lósággal elárasztj'ák a szer kes~tőséget a legkü
lönbözőbb hangu és szellemü elismerő üdvözle
tekkel.. Többen azt hangozl!a.t;iák, hogy ez az 
igazi \építő munka.. Biztatnak bennünket, hogy 
csak vibigitsunk be laZ elszabadult lélek, a nyug
tifl,tan szieUem söVetségébe, Bátoritanak, hogy 
haladjur{k to·vább .'ezen az uton,. 1A tudomány 
Mrd.etésevet és meg·aönt/Wtetten érveivel fegy-
r1erezzúk le azokat, akik kerresztezik 'rutunkat és 
a. ?lépi demokrácia életér·e törnek, \Uzenik, hogy 
mellettünk állnak szociális harcunkban lés min
den komoly szakmai ·megmozdulásunkban. 

Ez a oyor s visszhang már is uj tettekre 
serkent bennünket. 'Most u.fra olyan Jdvánság· 
rmk adunk hangot, mely a felszabadm• ó'ta 
csaknem mind;en (pályán müködő gyógyszerészt 
foglalkoztat. Ez a tudományos .továbbképzés 
egyre pVakrabban felvetődő gondolata. 

i Felhiv&sunk most elsősorban azokhoz az 
Egyetemi tanárokhoz s~ól, kik a gyógysz,erész
ifjuságot tanitják„ .Lépjenek ki a tudomámy ele
fántcsonttornyából és jöifenek k-Ozelebb hoz
zánk Nézzék meg f.ára !melletti munkájában a 
dolgozó gyógyszerészt, ki nem egyszer tájéko
zatlanul ~ll a rengeteg iuj gyógyszer·rel !szem· 
ben,, De ez nem :is csoda. 

Gondoljunk csak arra, hogy a IV. Magyar 
Gyógyszer könyv m.eg,ielenése óta 1tizenhárom év 
telt el„ Azóta semmi. Még csak a szükséges pót 
lások is el1naradtak, hogy \m.ástl ne is emlitsünk, 
a mind jobban elterjedt cherrlotherápW..s gyógy
szerek vizsgálaM.ról. Külföldi \szaklapokhoz, 
lJ'llÓgyszerk-OnyV"f!khez pedig, csak igen kevesen 
juthatnak. 1 

Természetesen ,el kell ~ünk, hogy a 
G-9ógyszerésztudományi Társaság ezen a téren 
iq11n komoly, valóban hézagpótl-0 munkát vég· 

zett. Ezeket az ered;ményeket a Gyógyszerész 
budományi Tár saság 'értesiMjében minden ér
deklődő szrímára hozzáférhetői'é tette. 

De ugyanilyen fontos a közegészségtani :is·· 
meretek kibővitése és ter.iesztése. A tüdővész 
országszerte e{Jyre több áldozatot \követel„ A 
,/Jiess, ad.j, fíegits" -mozgalom legelső feladatá·· 
nak tekinti a '/:tüdővész terjedésének •megakadá
lyozását tA gyógyszerész, különösen a vidéki, 
a falusi gyógyszrész, ezen <i téren is igen nagy 
szolgálafot tehet a közegészségügynek. A vidéki 
gyógyszerész !állandó összeköttetésben áll a fő
várossal,„ Leveleket, gyógyszereket kap Pestről 
és kéthetenként viszi hozzá a posta mindenről 
Mjékoztató s.zaklap.fá,t.~ „A iGyógyszerész"-t. 

Onmagában ez mégsem elegendő Először 
tanulnunk keU, hogy tanithassunk, Át kell neve 
lődnün:k -a gyógyszerészi tudomány minden ágá· 
b'@i, hogy eredményesern bekapcsolódhassunk a 
közegészségügy országos munkMába. 

· Legutóbb fdr. Hantos kartársunk „Tudo-
mány és növényvédelem" cimen uj rovatot nyi. 
tiott meg szakl.apunkban. Ha ebben a rovatban 
a tudomány és icyakorl.at e;nberei közül minél 
többen megszólalnak, igen nagy szolgálatot te 
hotnek a növényvédelem bizony igen mostohán 
kezelt ügyének, Lelkes emberekre, lelkes _tU!1-ó
sok:ra van szükségünk. őket kmessük, hiv2uk, 
hogy tudásukat és tapasztalataikat átadják a 
k-Ozösségnek. 1 

Itt van péhlául a népi demokr'áeia /,egha
tabmasabb vívmánya.: a földreform. 'A' nagybir
tokokból kisbirtokok lettek és atmentek á doL 
gozó parasztok kezébe. De mey kell tanítani, 
fel kell világositani a földhöz iutot.t uj gazdá. 
kat, lwgy ne szántsák fel a gyógynövénytelepe 
ket„ 'Ha pedig már felszántották, koodjék ujra 
Ez a munka nemcsak a közegészségügyet szol
gálja, hanem maga a gaz@ iJ! jól jár \1Jele. Mert 
ami jó üzlet volt a nagybirtokosnak, az l'.i husz
holdas gazdának is dusan fog kamatozni. Fel 


