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Sreei:kUztői üreeheteú. 
~ lapexpediálásban előfordult panaszok lassan meg

szunnek„ lA kezdeti nehézségeken tul vagyunk csak 
ra k' ···k • ~ ' ai:-

, er~~ , minden olvasónkat„ hogy bármilyen cimváL 
tozas t-orténne azt azonnal k .. ··r·ék k' d 'h' VII. Ak' ' ozo l ia o t~atalunkkal: 

• · acfa.u.. 45.. r. 2 

• 
A, kéitelezö\rnunkaközvet.ités szigoru cllanőrzéso ~ 

ga után vo-nt több rendőrbirói büntetést Mi d .., n . .a
kaadó "elentse „ ~. . n en imun-

J · _ a 1negu:i:escdett állást Szaksz"' ve tiialk 
munkaközveatiő li:rodáiának VI .., .. tv.. , ...,r ze 

· , . - ' '' = 0 os-u 25/a ahol 
ny1Ivantarti0tt munkanélküli kattársakból s b •d .a 
faszthat • 1 ; :za a on va-

, , magana I akar' gyógyszerész kartársat akár 
mas gyogyszert.ári mu'nkavállaló.t. • 

K. K„ ,Makó: Tién:yl~g egyedülálló a Kartárs esete 
~:~.fele-ló,~ vez:tő,i.;áJllásJa anyagi ,,biztosítékot" lklér~ 
~s A -"~a:l)n~ IlJ.VOJanak en1elé-se egyik fő tö1·ekvésünk 

, ~a ~ J.l'Zili::a1 rombolá:s-okon tu:l leszünk, a lelkeik élpi-
tesere is lassan sor lkerü1. Hi"·zünk b :t.. 
kell soká v, , , . o enne ~iogy nem 
k . , ar ~unk es aitiadhat,Juk a gyógysze:i: észfoglal-

ozast eredeti hivatásának -· a kQze"'6-i:. , " 
gálati' ,~,-' ,,......,zsiegugy szol
- J· Wl'<ul s akkor me:gszün-neik ezen. eliőttünk értihe 
te.len s indoko!latJ.a.n cfautél1áik. -

Az ujévi jókivánságokat hálásan· köszönjfü- és . 
de;: ~ze1~:te~nk~el vk~zonoz:zuk„ N ekfu1li:: , ig~zi ::& 
erot ~ osztonzest E-gyedill az adhat, ha mindenlki .. , 
eszme!· ugy 'd···1 d I rn. , • ive .JU' 0 go-zó ka11t1ársafnlk! érdekét h 
a ho>·c~ '] . d· ' a.gy "'-"- 'uo nnn ig a szak:mta keru··1J·o··n ki' • te E , ,gyo·z1 sen z 
volt a celunik edd11g és ennek szellemében kezd "''k 
az 1947-es esztend:öt, Ju meg 

Sokak érdeklődésér·e közöljük hogy a ha'·, , . k 
el'ík , k' !' ·~~ , '- ~csag_1 e_ 

z o v1eg ie 'egiteset és felmondási jogait az .1939„ ~un„ 

'''·~-·----

~· . 
~-~~ 

TÁPSZEREK 
Ca h • D . P <>sem - exmaltan - Calco-:rizan - Vita. 
Jecol ·- Rizomaltan _ Oi'iza _ 'Pl.o-alti 
H tl' m ron-

arma ~asa - Zamako ·-· Zabpehely - Zabliszt 

Minden gyógyárunagykert:skedésben lm h t. p a o„ 

2-án m~~~ent 5400/.1939. M .. E. rendelet szabáf 
Ez roviden annyit jelent,· hogy ,a ha> kezelő n- .o;, · 

olyan vé k' !' .. b • e,lllt • g ie egiws an és feln1 . .ondásban 1 észesit.e J.-1'"''\, -

mmt az e g rü fel l" „ , n~ gy ze - e os_ - >vezeto a gyogyszertáI'b -:;-,, 
Ezt a rendeletet a 9700/1945 .. M E számu tendei:lf 
megerősiti ' rf- 'bb ~ ~!Oli es ~10va menoieg a 1felmondási időt 6 ~ 
napban állapitja meg, A felmondási idő kifizetése r· --~: 
getlen a"" eJs .... ' l' t'I ug~ ~; ; "" ~amo as 0 • mert a gyógysze1tár elsza'n-.;.;'-.'
rasat a mww ' . ,; ...._ , sag1 li:ezelo, a hatósággal köteles megejterJit 

. Tar~ mel1ó1: A xov.atvezetők n&a elfáia.d.n:ak -~:_:; 
pihentetik ro-vataikat De egy rovat vezetése kötelez 't 
Ezért · k • lSi_'. , . . va1 un es ne1n adjuk má~ak az átmenetileg et2 
a:vult J.OVat~t„ Level'ét Jctilűnhen tová:bbitjuk if". l{; 1.t:.:.:.-\,,i 
J anosnak. · .J :a"-<:llllj-

. Emlékirat: Azt iffiérdezri, mikor válasz.olunk arra -::~ 
b1:onyos ,,kétfollintos" emléki'ratra „ ,. A válasz ~
~zul;, A válasz méltó lesz. hozziánk és méltó az „ernlék?l 
!LiaJt -h?z„. A'ví: i~ja, _hogy kűtönösen annak fasiszta vo:J 
_:na_tkoza:sa.1 fe'llháboratók il\íin<len~ tudunk . ~~ , 
s~m-0lunk Válaiszu.nikr a- keHö időben mini~z.t::nk k0.:J 
z.eben lesz, hogy elol\'assa és döntsön a dolgozó gyó~j1 
sze1·észek további sor:sáról. ( ~~:I 
. J ogrefoI m: Még lllindig igen sok hozzászólás é:~~ , .J 

z1k. Ezek vagy a :n1i Ja-v1as1atunkat erősitik ---i 
emléikirat szal:&emJ:il..- t'· . , . .. ' vagy 180-.~ 

1
„ .• •.. t:iut:":Il a:rgyall_iJák a JOgYJ,szonyrendezést..:_,; 

~.zol~uk:, ho~ a nyt1vános Vitát egyelőre Ieziártuk, Ha:-'.: 
.szüikseg l~z 1a, ujra felvetjük a na-gy 'loérdést. (sz.)j, 

--------' 

I\íegjelenik ha\onta kéits?..er. 

Szerkesztőség és kiad!6hivatal: 
VII.• Akácfa.u. 45,. I. 2 .. 

Telefon: 422-140. 
Hivatalos ·ó1ák: d u. 4-6'-ig„ 

Felelős sz-e1k0sztö: Ff'Ielős kiadó: 
SOMOGYI SÁNDOR: HARANGI SÁNDOR 

Telefcm: 225-.S4-0 (1) Telefon: 13.5---8416 

Szei kesztlk: 
MÁRKUS DEZSö SZÉKELY JENil, 
Telefon: 422-140 Telefon: lG2--SSG. 

'0 

Krompecher Tápszeruvár v , lllldnr-urca 15• 
Laptulajdonos: . 

.a M. ?.I. Sz„ Szal~erv~e~~~óg!szerész SzakoAztál~'li'!, 
Hoffmann Jómet nyomdája, VII., R:~zinczy_u„ea 5: 

' OBERLANDER GYULA 
gyógyszertéri és laboratórluml 
berendezési cikkeket száillt 

BUDAJ?IEST, VU., NAGYATÁDI SZABÓ-UTCA 31. 
TELEFON: 2~2-733. 

----~-----------....................................................... J 

Ii. EYFOLYAM 8UDAPEST, 1941. JAMUAR. i1. 2. SZÁM 

A MAGYAR MA.GÁIUlKALMAIOJfAlC SZABAD SZAKSZERVEZETE 
GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁNAK HIVATALOS LAPJA 

Tudományos továbbképzés 
' Csak multkori ·.számunkban Qiirdettük m@g 

twiomá.nyos pá}yázatunkat. Ez a felhívásunk 
elpősorban az ifjuságQt ,akart.a és akar ja meg· 
mozdithni .. A>zóta az ország minden r•észéből va
lósággal elárasztfá,k p, szerkesztőséget a ieglcü-
lönbözőbb hangu és szellemü elismerő üdvözle
teklwl.. Többen azt lw.ngoz!Jatj,ák, hogy ez az 
igazi \épitő munka.. Biztatnak bennünket, lwgy 
csak vflágitsunk be iaz elszabadult lélek, a nyug-
1Jf1,W,n s21euem sötetségéoe.; Hátori.ta.nak, nogy 
haladju-/ik tovább 'ezen az uton,. 1A twiom.ány 
11.iraetéSevel és mégdönttwtetlen érveivel fegy .. 
q1erezzuk le azokat, akik kert'esztezik mtunloat és 
a;. népi demokrácia életére törnek \Uzenik, hogy 
mellettü'nk állnak szociá.lis harcunkban lés min
den komoly szakmai megrrwzdulásunkba.n. 

Ez a ayors visszlw.ng, már is uj te;ttekh'e 
serkent bennünket. 7Jf ost ufra olyan ldvánság
nak adunk 'hangot, mely a felszabadulás óta 
csaknem. mindien tpályán müköd.ő gyógyszerészt 
foglaJ.koztat.. Ez a tudományos továbbképzés 
egyre !JYO.krabban felvetőd-0 gormolata. 

1 FelhiváJsunk most elsősorban azoklwz az 
Egyetemi tanárokhoz szól, kik a gyóg.yszierész
ifjuságot tanitják Lépjenek ki a tudom.ámy ele
fántcsonttornyából és jöJ°jenek közelebb hoz· 
zánk. Nézzék rneg t{ira !melletti munkájában a 
dolgozó gyógyszerészt, ki nem egyszer tájéko
zatlanul <Wll a rengeteg uj gyógyszerrel :Szem
ben. De ez nem. is csoda. 

Gondoljunk csak arra, hogy a IV. Magyar 
Gyógyszer könyv 1111egjélenése óta 1tiz0nluírom év 
telt el. Azóta semmi .. Még csak a szükséges pát 
lások is elmaradtak, hogy lmás6 ne is említsünk, 
a mind jobban elterjedt cherriotherápiás gyógy .. 
szerek vizsgáW,tá.ról.. K mföld.i \szaklapokhoz, 
U'/IÓgyszerkönyviekhez pedig, csak igen kevesen 
futlw.tnak. 1 

Természetesen ,el kell ~ünk, lwgy a 
Gyógyszerésztudnmányi TÚ'rsa.ság ezen a téren 
igen komoly, valóban hézaqpótlii munkát vég· 

zett. Ezeket az eredményeket a Gyógyszerész 
tudományi Társaság 'éTtesit.őjében minden ér· 
deklődiJ s~tfunára hozzáférhetői'é tette. 

De ugyanilyen fontos a közegészségtani iÍS·· 
meretek kibővitése és terjesztése. A tüdővész 
országszerte egy-re több áldozatot IJcövetel. A 
„Siess, ad.j, segits''.mozga.lom legelső feladatá· 
nak tekinti a fJüdővész teriedésének ·megakadá· 
lyozását. tA gyógysz&rész, ltülönösen a vidéki, 
a fa}.usi gyógyszrész, ezen <t téren is igen nagy 
szolgálafot tehet a közegészségügynek.. A vidélci 
gyógyszerész lállandó összeköttetésben áll a fő
várossaJ.,. Leveleket, gyógyszereket kap Peströl 
és lcéthe:tenként viszi hozzá a posta mindenről 
tájékoztató sza.kla.pjá,t.: „A íGyógyszerész''.t .. 

Onmagában ez mégsem elegendő. Először 
tanul:nunk lceU, hogy f;anithWJsunk At kell neve
lődnünk a gyógyszerészi tudomány minden ágá
bhm, hogy eredményesen bekapcsolódhassunk a 
közegészségügy országos munkádába.. 

· Legutóbb [dr,. Hantos kartársunk „Tudo-
mány és növényvédelem" cimen uj rovatot nyi. 
tJott meg szaklapunkban. Ha ebben a rov.atban 
a tudomány és \gyakorlat emberei közül mi?uíl 
többmi megszól,a,lnak, igen nagy szolg.á,latot te 
hetnek a növényvédelem bizony igen mostohán 
kezelt ügyének. Lelkes &rrfberekre, lelkes .tufió
sok'ra van szükségünk. őket ketressük, hiv3uk, 
hogy tudilsukat és t;Lpasztala.taika.t átadják a 
közösségnek 1 

Itt van péUlául a népi demok'r'á.cia 7,egha· 
talmasabb vivmánya: a földreform .. A' nagybir
tokokból kisbirtokok lettek és 'átmentek a dol
gozó parasztok kezébe., De meg kell ta,nita.ni, 
fel kell világosítani a földhöz jutott uj 'gazdá
kat, hogy ne szántsák fel a gyógynövénytelepe 
ket. fl:la pedig már felszántották, kezdjék ujra 
Ez a munka nemcsak a kőzegészségügyet szol
gálja., hanem maga a gazda iS jól já.r wele .. Mert 
ami jó üzlet volt a nagybirtokosnak, az la husz.. 
holdas gazdá:nak is dusan fog kamatozni. Fel 
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kell w~lágositani őket, hogy kellő irányitó;s mel
lett letesitsenek gyógynövény-parcellákat. 

Ebben az uf!(J,t mutató munkában is igen 
fontos szerep vár a lrJyógyszerészre. De megint 
csak fennakadunk a megfelelő szaktudás elsa. 
iátitása, kérdésében. Tanulni, tudni és tovább
adni. 

Különben erős és tiszta szavakkal, a {Jµdo .. 
mány tár gyi!agos meglátásáva.l éppen ene vi. 
lágit rá és mutat utat dr„ Mozsonyi Sándor. 
egyetemi tanár jelen s;;aklapunkban közölt ta-
nulmánya, i 

Itt !van a gyakor11ok-tartás is. Szaklapunk
ban is e pálya legkomolyabb tudósai fogWlkoz. 
tak és foglalkozna/e ezzel a 'kérdéssel. Valójában 
nem is gyakornobl1arMlsról van szó .. Mert ezt 
önmagában Pesten néhány gyógyszertár. kezdi 
jó üzletne•k is tekinteni. H ajlandó/c a/cár 2-$ 
gyakornokot is "'felvenni.. Gépmunkára · vülám
gyor san megtanitják ,fjket, hogy olcs6 munka
erővel pótolják a magasabb fizetésü gyógysze
részeket .. Ezeke•t a gyakornok-tartókat le kell 
szerelni. A Budapesti Gyógyszerész Testület és 
az Országos >Gyógyszerész Egyesület őrködjék 
es iJorolja meo az ilyen kíleng-éseket .. Szalcszer
vezetünlc is megtaláj-a \a, módját, hogy ezektől 
a gyakor11ok-gyüjtőktől rmegvonjálc a gyakor„ 
nok-tartá;si engedélyt , 

Nem erről a furcsa és '.szánalmas kinövés
ről -van szó .. Nem a tartásról, hanem a nevelés-· 
r ől.. És 1már megint ott tartunk, ahonnan lciin 
dultunlc, Tanulni, iJudni és továbbadni .. A fiatal
ságra építjük a szebb kis boldogabb jövőt. 1Jfo. 
gyan adjuk át nekik azt, ainit félig-meddig már 
magunk is elfelejtettünk? 

Egyelőre csak kapjak 'fel és valósitsa/c me1f a gondolatot 1az Egyetem gyó[f!Jszerész-tanárai 
Szólaljanak meg, nyilatkozzanak szaklapunk;. 
ban.: hogyan képzelik el és miképen tartják 
megvalósít.hatónak? Y 

Mar a ám is megvan.: „Gyógyszerésze/r,'·l 
Továbbképző Esti TanfolyamaM. :i 

„A Gyógyszerész", la dolgozó gyógyszeré,.};_ 
szek lapja, ezzel ujra /cwll az egész szakma ma· ?4 
{J'aSabbb -.színvonalra emelése érdekében. '.lllfert :'~ 
mi nemcsak az ember, hanem a tudomány sza- fü 
badságért is harcolunk. A szabad tudomá,. · : 
'nyért. 

A iár·a melletti gyógyszerész pe4ig szerte ,. 
az országban egyszerre nagyot nő ön·maga és az. ''· 
emberek :Szemében. És amit a tudománytó'l /ca- '' 
pott, azt visszaadja a közösségnek. Kibővül bel- 1. 

ső és külső látóhatáruk. Hogy mást ne mond- ' 
;_~ junlc.: soha többé nem „tartana/e" gyalcornolcot, 

amikor tanithatják és nevelheti/e őket. :1 
M egó,l/apit.hatjulc, hogy gyógyszer·ész·-to- ' 

v.ábké.pző tanfolyamot 1934-blen már négyízben 1 
is tartotta/e. De azótanem-1934-benie!entmeg a if: 
IV.. Magyar Gyógyszerkönyv és mégis szülcSégét 
lá,tták a továbbképzésnek. Mit mondjunk mai ·~ 
helyzetünkről? IHa megindítottak egy tanfoZya. :j 
mot az uj gyógyszerkönyv megjelenése évé- ~ 
b,en, mennyivel nagyobb fontossága van ma,, a :~ 
'Magyar Gyógyszerkönyv m,eg,7'elenésének fii-. ; 
zenharmadilc évfordulójá.n! 4 · 

. Hogy mi mirulen történt azóta, arról 1,ta!,án , 
most ne is b,eszéljün/c. Évelcig er·őszalcosan e~- : 
zártak! :bennünket az egész müvelt világtól. Pe·· : 
dig .azóta n,yincsalc a tomboló halál aratott .. Tu
dósok lázasan dolgoztak 'laboratóriumaikban. 
Gyógyultak és gyógyította/e is l És mi mindoo van még a gyógyszerészi tu„ 

domány ':nyilt és titkos hálóZ.atában, \amire itt 
nem tudunk és nem is akarunk kitérni. Min. 
denlci érzi, !hogy rnost az egész szakma 'ügyérol 
beszélünk. Nem lenet emellett /cözÖ1nbösen et„ 
haladni, Mélyedjünk bele /és ráeszrnélünk, hogy 
eit a felv.etett /ötletet mindenki ki tudja széle
síteni néhány gondolattal. Szinte észre sem 
vesszük és már h'Or djuk is az építő/cöveket egy 

A borzalmak fájdalmas döbbenete után 
végre ker es.sü/c és tanul.iulc meg azt is, aiwit ez ~ 
a me_gcsufolt korszak kitermelt magából, Sok- & 
szar kerülő uta/con erőszakolta ra léletmenM :;: 

szakma ujjá.építéséhez ' 
De \ennek a nagy és sorsdöntő munkának 

az irányitói c&a/c azok lehetnek, akik \:iz ifjusá„ 
got nevelik és kiképzi/e. Most nem róluk van 
szó, :hanem a könyvek nélkül magára hagyott 
dolgozó gyógysze'f'észről. 

Róluk beszélünk.. iA Gyógysie~észi E gyefom 
keretében indítsanak meg részükre esti tovább
képző tanfolyamokat. És hogy ennek az elvég
zett ie•redménynek va/,ami külső jele lis marad
jon, adjanak ki nekik látogatási bizonyitványt, 
vagy esetleg en:aél többet is .. Egy 'közbeeső aJ, 
lo·másra gondolunk tiz oklevél és a doktorátus 
között.. 1 

Tudjuk, hogy ezekbe 'az esti tanfolyamo/c„ 
ba a vidék be!capcso"lódása majdnem lehetetlen .. 
Éppen ezért ,,A Gyógyszerész", szakszerveze
tünk hivatalos lapja leközli a létesitendő esti 
tanfolyamok egész anyagát Esetleg lcésőbb, a 
szedés fenntartásával, segítséget nyu.itunlc az 
előadások kiadására és teriesztésér e is. 

•munkáját egy pusztúló 'és pusztító viUigra. : 
Tanulni, tudni, to111ábbadnil 1 

SZÉKELY 'JENő. ~ 
'~t 

/ ,,TERLA''I: 
Gyógyszerésiek Szövetkezete Kft !) 

Központi 

u D p E s T 
iroda, Üzem és rendelés felvétel: 

VII., KIRi\1.Y.u. 67 1. EM. 7 
Telefori: 421-926 

Stuie köú2;er;ü.rzelff, Co.m.~t~ 

'Beteg.árs6l&.ú dkk.eú 
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Korszerü javaslat 
. Szinte híhe.tetlen, ;hogy a ·mi sza/cmJá,nlc mi-

. · lyen nehezen aka1·ja tudomásul vooni - a ílcö
. telező szakszerve;;eti munkalcözvetitést. Nyilvan 
1le7n szoktunk 11i;eg !bele ebbe az egyenes es ter· 

. m;észetes elintézésbe.. · 
Tagadhatatlan, hogy kényelmetlenebb és 

· meg/cötöttebb ez o.z ut, /mint~a, csak ugy ka
pásból ad:iák, veszik, csereberelilc a __ mun~vál
lalókat. Az is bizonyos, hogy ez a kotelezo szo
ciális közv•etités ~salc ugy s:üksé.gszerü_: .1!4,, nem 

. hangsulyozzulc es nem is •erezzuk „lculon an
nak kötelező részét.. De bele kell nyugodnunk. 
hogy lez ell@. '!'ei!i le:~~t tílta:kozni, ezt nem le_
het meglcerulni es lci.1atszani. S ha valakf nm· 
gis megteszi, azt a. leqe:iyhébb esetb~n 1.s ,!Su 
'tyos pénzbirsággal su1t1alc. Ezer for·int penz
büntetlés azonnali megfizetésé1·e ítéltek egy 
munkaadót azért, mert előbb alkal1na,zott egy 

J • tisztviselőfl, mielőtt azt a Szakszervezetnek 'be-
jelentette rvo/Jna .. 

Amint Zátiuk ez az eset nem a mi .szak
mánkban történt.' De ra leellett világito:,unlc 
erre •az aránylag , enyhe"- ítéletre, hogy sz6 ,'.Ol-
hassunk 1a szaksze~vezeti munkaközvetítés meg

. k!JrÜléséne/c /cövetlcezményeivel. 
A. mi szakmánkban ezen a ,téren a legválo„ 

.gatottabb módszerekkel„ dc~g?z;iak; •T_alán ~Ieg, 
ha nevek néllcü.l egy-ket lcinvo pe/da.ra hival 
ko;<unk:· i 

1. Miközben ia munkanélkühelc listáia egy
re uj nevekkel bővül, .inincs munkaallcalo·m El 
lenben tömegestől kbrik ki a nyugatról haza-
tért 1és még le sem igazolt gyógyszerészeket 
- (Tudjuk, hogy a lurzatérő hadifóglyo'.: 
munkához futtatása elsőrendű országos, szom.
ális érdek. Intézőbizottiágunlc neni egyszer' 
még az i,qazolá.• előtt mun/caválla!ói engedélyt 
adott itöbbgyermelccs családapáknak) 

' Mégis szembe lceU állítanunk egymással a 
mi eg11re bő1Jülő listánkat a :tnlrijdonoso!c kü
lön ig"ényléseivel Honnan ikerülne/c elő hir~ele~ 
ezek az állásbk? Mert ha kell, akkor .eddig is 
kellett .. És ha kellett, 1m'ért nem leértek eddig? 

2 .. Ez voltalcépen -az első csoport folytatá. 
sa. Csak annyiban változik a íhelyzet, 'io_gy itt 
" mun/ca,ad6 lcif,eiezetten igénybe veszi ;-i szak
szervezeti munlcalcözvetiiést. Ez /,átszóla_g nem 
kerülgeti az egyenes utat.. Kér valakit, tehát 
küldenek is.. Elnwgy az illető_, bemutatlcoz1/c, 
megnézik 'és elküldik Nem ilyennek képzelték; 
tatán fiatalabbnak, délce_qebbnek és derüscbb 
ábrázatunalc. 1(U gyan hogyan is mosolyoghat 

az, aki hórw:pok óta állás és 'kenyér nélkül ~en-
gődilc?) ' •' . 

Küldenelc másilcat hozzá, aztán megint má
silcat Ide /ciderül, hogy "nindegyilcne/c van vala 
mily~n születési vagy szervi hibája, amié1 t sem 
ez, sem az, sőt amaz sem alkalmazható. 

8 Most látjuk, hogy még ebben a képben 
is az előbbi játék folytatódik. Hánynál is tar
tunk? 'Mondjuk, hogy a szakszervezet 2 ~i.;~án 
szereplő m1tnkanél/cülie/c lega/,ább husz százalé
kát már <odavezériyelte .. Elmentek és visszajöt„ 
tele.. „Sajnos" nem alka_lmazhatja egyiket sem„ 
Vát" tovább „az igazira". 

Ez már !/cöijátélc K iirányitanak egy egé
szen elsőrendii gyógyszerészt. Pompás rneme
lenés remek fogazat, fiatal, derűs és ami szin
tén .,;ern ·utolsó szempont.: Szálasiélc rnég az ük
apjának ;a,z olcmányait is rendben találták vol-
1ur .. . . Ez sem Mell. HiJrí;ba minden. De ezt a 
/cartársunlcat legalább bevezeti az iro!lába é• 
bizalmára '?nélmtja Hogy 1hát ő, értse meg, ne
ki nem kell más -- .azért neki is van áin t•a7a
mi 8Ütnivalóiá. '!Majd meglátja/e •odab1mn az 
„ elvt-ár salc''„ 

4. 1Végre tisztázódik ia helyzet. Most fön a 
nagy tanulsag.. Tessék csak idefigyelni: Egy
szer11e befut egy kiérvény az Intéző Bizotl".ig
hoz, amelyben az ·illető kéri, hogy ny11.gntról 
hazatért '!'égi barátját, rokonát, ismerősét al
/calrnazhassa. Esetleg régi ba1átnőfét 

5. Ezért játszotta teh.át 'Végig ezt rrz egész 
komédiát. Ezért haszooUa fel háttérnek és ali
binek a szakszer'Vezeti munlcaközvetitést. Ezé;t 
két t ki és lciildött el husz vagy harminc nyil-
11ántartott munkanélkülit Hogy la végén la, ma
ga ked'Venc pa.ti/cárus-legénye mellett kössön ki .. 

Ezt a módszert ma már ösmeri/c a ~zah 
szervezetben. Nem egyszer az is kiderül, hog . 
a lciig-ényelt mun/caerő nem 1is szakszervezeti 

ta.g. De ez a ,rovat még !bővülni fog. Határtiaa;n 
a munkaadói leleményesség, ;ha a munkaval
Wlólckal szemben a saját érdeküket védik .. Az a 
tegérdekesebb, hogy :ilyenkor kapunk :tiszta ké 
pet arról, hogy igen,is van, sok betöltetlen ál/,á;s 
van a pesti gyógyszert.árakban. 

Volna egy lcorszerii .iamaslatom„ _ 
Talán lcüld1ük ki \összes nyilvántartott 

niwnlcan&/cülieinket n·yugatra és tartsuk lcünri< 
őlaet néhány hétig. Igaz, hogy költséges '/ci'f'.án
dulásnab J.átszik de talán megéri a befektetést. 
K apósa/e leszne_k, •ha -- nyugatról visszatérnek. 

' „ (sz„) 

Gyógyszerészeti laboratórium R. T. 
az ö.urze8 •ie ihfe.kúó.k g.~&.8-a. 
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A gyógyszerészek és az ujjáipités A keserü- és édesitó anyagok mennyileges 
meghatározása biologiai uton M ostamíban '<SZával és irásban legtöbbe~ 

emlege_rett és megtárgyalt orswgos prob/e„ 
mánk.: az ujfáépités, Mindenlci 'tisztában van 
e nagy lumterejü kérdés·· ne1nzetfenntartó je
lentőségével és éppen ez a tw:Uit végezteti ma 
mindenkivel ezt a munkát ugy, hogy az egész 
,v,,ilágot bámulatba e,itjük vele. !Olyan nagy vita
litást á1"ult el ezzel az eerdmény<éa:lel a magyar
ság, hogy az összes nemz:etek elismerését bizto
sitotta · mag·ának. Az uijáépités nagy 1nüve ne
lcünk magyar oknak az életet jelenti„ lA"hol pedig 
azt látják, mint nálunk, hogy \magunk is min
dent elkövetünk ie f'eladatunlc megoldására, ső~ 
niég többet, a lehetetlent \végezzük el, és ezzel a 
csodálatos talpraállással még a legnagyobb né
pe•ket is megelőzzü}<, )mindenki segitségünkr'y; 
jön, mert minden nemzet belátja, 'hogy rajtunk 
érdiemes segíteni. És most már segitenek is, 
amennyire lehetőségeik megengedik,. 

, , A, há.boru -. sajnos - lolyan sulyos puszti
tast vegzett hazankban, hogy :még e csodálatos 
munkatempó' mellett is lJwsszu munka vár ránk„ 

Az ujjáépités minden trYrületen !végzendő 
el, mert a pusztulás általános, A /közegészség
ügy terüle~én igen '<sok az ujiMpitendő feladat., 
Ezt korszerüsiléssel kell,' összeiJcapcsolni„ Ha 
már épitünk, ne a régi, korhadt alapokra 'épít
sünk, hogy az idők haladásának !viharaiban ösz
szedőliön, 1 hanem ugyanannyi já.radtMggal 
időbálló müvet alkossunk, Bármilyen sulyos áldo' 
zatokat is kiván az ujjáépiljés egyesoktől, mégis 
meg kell rvalósitani, mert ez )a mü országos je. 
l.entős·égü Ez országépités és ne tatarozás le
gyen,, Az öltözékünk annyira. rongyos és [hiá
nyos, hogy ujat kell vrLrrnunk, ne u 'l'égi szabá
sut, hane1n a mai kor ízlésének és eszinéjénelc 
megfelelőt kell készi/Jenünk. · 

Mi gyógyszerésze/e ugyancsak. kivettük ré
szünket az rujjáépitésből, mert a legtöbb gyógy. 
sze1·tárbari történtek rombolóisok, 'Ugy a beren
dezésben, mint az anyagkészletb:en„ Nagyon ke
vés gyógyszertárban Yilltak helyt a legnagyobb 
háborus zivatar idején, hogy mentsék, anii 
menthető,, Inkább csak a bőrüket \igyekeztek 
'lnenteni, ~n1inö a {}(Yóg.yÉzer kincset, igy azután 
nagy veszteségek érték a gyógyszerállományt, 
amd nagyon nehéz ma, az altalános szegénység 
közepette '(pótolni. Sajnos, még mindig vannak 
zárt, sőt 'rom-patikák is, ·mert még nem adatott 
lehetőség ezek ujjiáépitésérie, M árpédig bármi
lyen nehézségek árán, ezek mielőbb üzembe he
lyezendők, Mert az általános, országos köz
egészségügyi érdek kivánia és sürgeti ezt. A 
gyógyszertárak legnagyobb részét, isok nehéz
seg áran helyreá.ltitol!talc, .Per;endezté/c es fel-· 
szerelték a kárt szenvedettek lés ·ma már kevés 
kivétellel a közegészségügy 1Szolgálatában áll
nak., 

A közegészségi Melyzetünk, - még a ne
hézségek és .hiányok ellenére is - kiel.égitő, 
mert amint oly 'sokszm hallottuk és olvastuk a 

' 

1 

(\ 

fenyegető járványveszély sikeres hivédéfle ké/!:: 
zett orvosi <karunk soha el nem mu/!6 !érdemei' 
Ori1osaink, még annak ellené1ie is, hogy ia kfjj(' 
földön állitólag nem akarfák elismerni 'dipl()~ 
májukat, bebizonyitották, hogy igenis t;iµlna,7i1 
annyit, mint bá.rnwly nemzet ké~ett orvosi\ 
kam ,;; 

(Közlemény a 
• 

Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Gyógyszer&szeH 
lga<gató: Dr. Mozsonyi Sándor egyet ny. r. tanár) 

ln!ézetéból 

lrta: DR. KEDVESSY GYÖRGY egyetemi m, tanár 

, Ehhez a sikeres :harchoz azonban · rm! Az :u, m kes„üanyagok nem tllkotnak kémiailag 
gyogy.szer~szek is h~zzájárulunk, imert ha .. ~ e ySéges csoport-Ot Sokféle anyagot soro!nAk eb.be a 
nem allanank thivatasunk magastatán, akkor o.J.~ -!portba, amelyeknek kémiai szerkezete nem ':''~d"n 
mvosok. sem tudnúk hiváló ered:ményeiket Ve'IJ.i ,..tben ismeretes Közös tulajdonságuk a keseru 1zük 
mutatni,, Néha szinte emberfeletti, amit egy~ és az eméoztőmirigyek mükiMését fokozó képességük 
egy pyógyszer !beszerzése körül !hifejt a gy6f111~ ·Ha ~alamely keserüanyag szerkezetkt közelebbről meg
Bzeresz, hogy a betegen sgi&,h;essen. A gyógysz e;\ isJ11erik, gyakran besorozzák :más csoportba. ~gy pl. a 
rekc;t, - bár állandóan küzd a \külömbözli kút• chinin vagy a shychnin ma már csak, ha sze~~ent 
nyakkal - a dolgozó gyógyszerész mégis elki}íi h11t1zná1Jfrk, tartozik bizonyos tekintetben " 'keser~any~
sziti.. Ha !valamilyen beszerezhetetlen különle~ k köz.;„ A gyógyszerészi kémia egyébként mmdket 
gesseget rendel az or·vos, a gyógyszrész akko'i.' !':gyfiletet az aiíraloidák. között tárgyalja.. • . 
SMn ad,ia meg mag.fit az ~nségnek, hanem nek~ J A keserüanyagok kíiwtt sok glykos1dat<lrmeszetü 
áll és a legnagyobb nehézségek között is elké~, anyagot lalátunk. A keserüaliyagok legtöbbször adják a 
sziti laz, csak azért, hogy a beteg. hozzájussoi,{ . !ykosidák álta!lános reakcióját: friss csezsavoldattal 
a szülc~ég6S gyógyszerhez. Kizártnak tartom~ !... adék keletkezik A glykosidate1mészetü 'kesel'üanya. 
hogy aldozatos munkánkat 'ne ismerné/e illeté'.~ ,· : 'vizes oldatban könnyen hydrolysál6dnak hő. lúg 
lees helyen, lmégw annyira fukarkodnak az eiw:& go gy av hatására, miközben keseriiértékük csöltken 
'meréssel, hogy nem ,hallgathatom iel a dol.goz-O'.) ~~zbe~ iés szeszben általában oldódnak Részben kristá· 
gyógy,szerészek e fájó elégedetlenségét, mert el.;$ lyos, r·észben arnorph., semleges vagy savi kémhatásu 
bizakodottság nélkül állithatom, hogy mi iá~ anyagok. 
m~gérdemelné~k má; egy kis elismerést. Eddig~ A! keserüanyagokn! pharmalmlogiai szem1>ontból 3 
rru:_f! semmi elisnier;est nem !kaptunk sehonnan;\~ c11Joportba :szokták sorolni: 1 „ amara pura, ·{csal\ kese-
rni még·is ugy érez.zük, hogy valahó.-nyszor .az:;+ rüanyagot ta.rfulmaznak, mint pl. :a genf.iana, centaurii 
orvosokat elsme1'éssel, sőt 1dic<ié:rettel tüntetik.\1 és trifolli fibrin! herba stb.), 2 amara mucilaginos• (a 
ki, ez nekünk is szól, mert /hiszen mi vagyunJí;i keserüanya.g mellett nyálkás a>iyagot is tartalmaznak: 
az orvosok <8egitőtársai a gyógyításban! Hiába:ri Llchen !slandicus Ca!umbae radix), i3 amara aromatica 
való volna a leg,iobb orvosok segítése, ha"a~ (nagymennyiségü illó ola,i is van a l!rogban a keserü
(Jyógyszerész ne11i já.rulna hozzá !munkájával '"moj f anyagon kívül: Absynthii hei ba, Calami rhizoma, Con
gyógyit&3hoz, mely gyógyszer nilloül elképzel4)l durango és -Aurantíi ieortex stb..) 
tetlen.! Éppen ezért a közegészségi helyzetünk/; A kémiai szerkezet alapján ffhoms a következo"ké-
foielégitő volta a mi érdfhnú'nk iS, ·még. 'akkor i.s;:J~ pen csoportositja a heserüanyagokat: l. savi termé11ze~ü 
ha ezt c&ak mi magunk 'állapithatjuk is lmegff anyag&k, 2, savanhydüdek lés laktonok, 3 eszterek es 

K. t.:~.:.· pentosldák, 4. ketonok és flavonok, 5. :phytosterinek és 
más na.gsmolekuláju alkoholok, 6„ phlot·ogluein-szármtB-

:lj zék~k, 7, piperonyl-magvu derivatumok, 8. teljesen i~·· 
"' meretten anyagok· 

--------·=-----------.-~{ A b:eser'Üanyagok mennyileges !meghatározására 

Mo~~[ii ~O~Ol é! PapirárDIJár rf. 
pertussls Bronchitis, Pécs, fpar-uka 4. szám. 

esetén 

szolgáló módszer· Wasicky biologiai eljár4sa.. A- vizs
gálandó kés.iit.mriénybó1 jó ivóvizzel különbözó higitá
sokat lkészitlink és a leghigabbtól -kezdve kóstolgatjuk 
és figyeljük, hogy melyik higitásban észleljük elöszö1 
az oldat--'.lt keserü izünek. A drógokból elözef.esen vize.o;; 
kivonatot ~ell ké,szitenünlí. A tapasztalat szerint ia vl.zs_ 
gálathoz a legcélszerübb a drógot a IV„ szitána~ meg_. 
felelő \mértékben paritani A kóstoláshoz 5-10 kcrn fo.
f'ytdékot veszünk_ a szájba és egy percig ide-oda moz_ 
gatjuk a folyadékot ugy, hogy a r.szájnak· minden részP
vel érintkezzen. Ezután a follradékot kiköpjük és tiszta 
vizzel szájöblitést (vé.gzünk. A vizsgálatot 15-·45 per<: 
u,tán folytatjuk a következó higitással. Egymásután 
több izlelési próbát végemi nem szabad. me1t halmo· 
zódés folytán ne1n kapunk helyes éttéket, Ugyanis, ha 
ugyanazt iaz oldafut rövid idó'közökben egyirJásu~án 
többször izleUük, nagy t!higitás esetén előszö:r nem ére7-
zük kese1ünek, később már- gyengén -kese1ü és tmég to. 
vább kóstolva. határozottan keserünek találjuk Az iz
lelési vizsgálatot nnindig a leghigabb oldattal kezdjük, 
majd szünet után folytatjuk a következő nagyobb tö .. 
ménységli oldattal és megfelelő szünetek közbeikt.atá
sávnJ ;er'gymásután vizsgáljuk az egyre (töm:ényebb Oldn 
tokat~ mig elérjük azt a tfunk;.nysége~, amelynél már ép· 
ven kese1ünek /érezzük a folyadék~t. • , . . 

Az Í"Y megállapito-tt keest·üer·ték (hatarh1glta:::~) 
nagyon t~laf.iv és nem is 'hasonlitható össze m.ás viz~
gálók észleléseivel, mert a Ui:~et'liségi 'e.P_ei·cipá:ó- eltL 
mek különböző szen1éJlyelmél nem azonosak, sot eg]I 
szemiélynél ~s vált-0zó a különbözö S.döszakokban Mer.::. 
bizhatóbbá tehetjiik ~ vizsgálatot ugy, hogy egy~nástól 
függetlenül több személy v-égzl az izlelés1l és a kapott 
et·edmények középértékét vesszük 

A~zolut 1é8 összehasonlitható eredméyenk nyerése 
céljából szükséges, Jtogy minden egyes vizsg'á'Fó az iz.. 
lelés előtt es utána is az izlelés ire.akeióképesség:ét egy 
könnyen beállitható etandaI'd~olds.ttal ellenőrizze, ősz- / 

Ajánlja eHsmerten legjobb kivlte!D 
' „Moscat" kenöcs doboz 

„Moscat" kenőcs té9elye11, 
valamint az összes egyéb gyógyszerészeti 
doboz, papíráru és nyomtatványait. 

Co n t r a t u s s i n 
OYORS f:S PONTOS SZALLITÁS. 

BAYER GYÓGYSZERTÁR Budapest, VI„ 
Andrássy .. ut 84 sr:„ <rrfóírtja és 

fcr~alomba hozza : 

:.....--~-----·-------------------
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i:;zehasonliásra 'ralkalmas anyag a sósavas chinin vizes 
oldata, amelyet a legtöbb ember 1:150.000 higitásban 
érzi még éppen keserünek. Az ilyen higitásu chiniw.ol
datot !kóstolva, mintegy ellenőrizhetjük a vizsgáló izle
IOképességének reakcióképességét.. Ugyanis, ha a 
150. OOO higifásu oldatot n1ár· nem· érezzük keser.ünek. 
hanem csak pl )1:135 OOO higitásut, akkor a vizsgálat-· 
kor a kapott ért-éket 10 százalékkaf növelni kell Ellen. 
kezö esetben a 'megfelelő tszázalél\os arányban csökken.. 
l:~ünk kell a keserüértéket. 

Felhasználható a brucln is az összehasonlitásra 
1 :400.000 filig-itásban. Ha pl. valamely keserü készít.. 
mény vizsgálatakor 1 :30.000 higltásban lét·eztük a. ke_ 
serü ízt a 'brucint pedig 1 :4.200. OOO ar·ányban higi'tva. 
akkor ia. számolás a lkövetkeW: 

30 OOO : 4.200.000 = 0,00714 
Ha a kapott ~zámot 100.000-rel, mint önkényesen vá
lasztott faktorral' nregszorozzrik, akkor ~negkapjuk a 
keserü- vagy b1ucinszám~t. melt az em1itett példa .ese
tkben 714„ 

Egyes drógok és galenusi készitménye'k keserüér·
t.ékmeghatározását nagyon zavarja az :111ó olaj iés a 
cseranyagtartalom, ezek az lanyagnak ugyanis nagy 
métt-ékhen befolyásolják az Jzlelőképességet Ezt a. lh.L. 
balehetöséget ugy kiiszöbölhetjük ki, hogy a. cset·savat 
aeiherrel zsir 1talanltott caseinnel "Csapjuk Jef az illó 
olajat pedig alacsony hőmérsékleten val6 bepárolással 
üzzük el és a ma!adékot vizben oldjuk, majd szülés 
után :végezzük a higitást Jés az izle!'ési próbákat. Ezzel 

Mint fiatal, kezdő gyógyszerésznek legyen 
szahad a .(I'udomán;vos körké:rdés"Jhez hozzá
szólni Néhá,ny giondola.t ;az egész, de lehetne)~ 
közte olyenc<k is, amelyeket Jehetségrn V'olna 
megva!ósitanL 

L E ,t a kérdést már sokan, a hozzáéi tilt· 
és tapao:ztaltak közül megvitattáJk, de tielkinlticlt
tel arra, hogy gval<orlati pályH. azétt jó volna, 
egy évet az éreittsé:gi uJtán) IPL ny!i:Jvános gyógy
szm't.'rb:an ("]tölteni és azután két évet az egye
terren, majd ismét !:!gy éVleit a gyógyszertárban .. 
Ezek ntár> már igen fölkészülve mehetne ,visz· 
sza a jelölt a két 'qtolsó év lehal!,gatására Az 
el1oő gyakorla.ti ;dó"t pL tangyégyszerfuáDJban 
kieJlene eltöltení, ahol bizonyos áTányelv szerint 
foglalkoznának a jelöltlekkel, karunk kiváló 
gyógyszerészei (.ezm tangyógyszer tárak lehet. 
néPek pL a J<lin:iikálkkal rendelkező egitétemek 
gyóeyszer'táraiban), a másik gyako~}ati évet 
pedig nyilvános gyógyszerlá~ba.'1 töl1tenéJk el, 
hogy praiktilrnsságot és gyakodatot szernzze
wek és rr,egszokják a köroruséggie! való J.cöz:vet
len érintkezéSt,, 

2. A második kérdésre is kb választ a:d· 
tam iiz elsőben. Esetleg megemlíthető, hogy a 
tangyógyszentáraík megköltött számban (pl. 
100), a megfelelő komoly szaktek:intiélyeink ál
tal vezetve l<mnének k:ijelölMe. 

3„ A labora;tiónum f1ellsooreléSét még igen 

a tr-D<lszerrel csaknem illó olaj iés esereanyag mentes> .;
oldatot kap'unk an1eljrnek ízét sem az összehúzó. sBrtí' ~
az arumás ízü anyagok nem zavarják 

A módositotii krse:i: üérték nieghatá1-0záSt pl. a tinct.. 
a.mara -1\,iZsgálatakor a követkeroK:éppen végezhetjük ei-, 
4 gr„ tinctu-rát kis ')E:i:lenmeyer-lombikhan 0.25 gr; 
aetherr·el izsir:talanított casein porral 10 per·cig rázOga,;, 
tunk, Ezuitán ,az olda'tot n~gszürjük, a lombikot és 8 -

Szü1:őt 3 i'zben 3--...,3 kcm„ vizzei Jutánarnossuk, majd
vizf'ürdőn a fol'yadékot szárazra pár-ologtatjuk. \A ma.. 
!'adékot vízben Oldjuk, megszürjük íés 100 kcm.-re e~ 
ezitjük ki. A rtovábiakban ezzel a tör·zsoldattal végezzük 
a higitásokat és a biológh:i meghatározást„ A vizsgátát_':--r 
kor a kesexüiz. tel,Jesen tisztán. imindeil zavaró fztif' 
mentesen figyelhető meg iés 1;igy azt kevésbé gyakÓ~~·:·> 
lott egyén is 'tkönnyen elvégezheti Az enenötzö vb:sg(_ ,_,
latokkal bebizonyitiottuk, hogy a {bepár·ologtatási mJÜVe:':·I 
tet alatt a glJrkosidaterínészetü keserüanyagok ernUtés'~-·: 
méltó mértékben nem bomlanak el, tehát n0n1 csöklieTI) __ ;, 
a keseriiségi étfék. 

A lk*.SerüanJ'·agokhoz hasonlóan végezhetjüJi;: a 'mes. 
ter'séges .édestiöanyagok (pl, sacchatin) édesitöerejénék ._, 
ellenőrző ~izsgálatát is„ '.Az összehasonlitásra cukx·Ot iil 
lralmazva keressük ugy a 1cukor·oldat, mint a saccharh.'.: ';'·' 
oldat hígítása ,során azt a higitási fokot~ anwlynél a!i_ " 
oldat még éppen }észrevehetően édes„ Ahányszor· ·Da~-/ 
gyobb higitásban ér·ezzük még édesnek a sacchiitin~ 

oldatot, münt a cukor·-oldatot. annyival nagyobbb·,·:· 
saccharinnak ;a cukorxa vona'tkoztafott édMitő képe8„ 
Eége, (pl 440„szeies), . 

. r 

szépen lehetne ki:bőviteni (pi uni:ve1r?lál1is vá.. ·.· 
!kuum-készülék sterili~áiláshoz stb.). Meg,,;mJtt-. e 
hető a Spergely-fé1e infusor, amelynek se,gi~, 
g6vel ;gen hatásos dig!iltális·készitményt nyer, , 
hetünik magisztrálisan, amely majdnem iegyen
érrté:kü a gyári kéwitményekkel. ]'fagy segiltség1 
lenne a centrifuga, rendszmesit:ése fis,. S:v1rupdl{~ 
nak 200 gr-os tüzáJló.edények talán a legmeg
fe1előbbek A laboratórium falán n<~n i.mit> éS 
tudom>ínyas szempontból is nagyon Jó!k a:iJ 
alyan fa1itáb1áJk, amelyieken kis phyülákban e.~ 
oosz2s drngokat mintaképen és ezentul kifa11ciu' 
lási anyagokat stb, is tartalmazruának, Emelné 
a labGratórium tudományos m\voltált (sokkál · 
jobban, m[;nt rikító reklámok) :és olcsön, nem 
nagy munkával is megva.lósiltható, praktikus· 
sága, hogv drogvizsgálatoknál . kontrollként 
)lagználha~ fel. 

4 .. A rendeletek évkönyve! A Gyógysz. Tud. 
Értesitő kibővítése és havonkénti megjelenése, 
abban a legujabb kutatáso!k eredményei irány
"Jvei . (haza; es külföldi vonalon) , és az ui. 
gyÓ,g~k vizsgákllta behatóan és teljesen át, 
öleli5en, chernai felépi:tés előái11'tás, állandói, 
azonossági és tis2Jtasá0 vizsgiáleb életta:ni ha· 
tára. és adagxYlása Azt hiszem hogy ez ne1nci1al(; ., 
nekünk volna jó, hanem igen sok orvos 
örömmel rendelné meg A specialitások tulten· 
gége ellen jó védekezés volm, !hogy mfuelő1Jt 

·. • ·. áiI' eftY spedalitást !<föoesiájta:na, kis füzet 
~kjában kimerítően és bőVlen J,e\rva köteles 
volna megküldeni minden gyógys,;ertátnak, 
hogy ezzel a virn?álaiti,, el?állit~si é;; ~elépitési 
közléssel szaktudasun:.lq\c növelnenk es J•gy csa;k 
va&ban uj,szerü €s jó (oom onagisztrálisan is 
~Jőállitható) specialitások ke1ü1nérnelk for1g1a
•omba és ezentul, a.mit \kiadunk, annak [lOntos 
ég alapos ismerői Iennénk Megemlítem. hogy 
még az egyje:bemi i!ci;képzés keT'éltén )belül is:r;.i:er 
teini kellene a vilaghamlmak Gyogyszerlwny· 
velt, olyanokat, amelyeket 100_:__200 ,milliós 
néptömegeknek adtalk Jol, v11gy a!hol a gyogysZle 
résoot rgen fej,J,e1Jt (Svájc és Belginm) „ Ezzel 
nagyon SGkalt E!!r11elkedno a külfö]d elő!Jt teldn · 
tél „nk. 

yu5 Közegészségügyi in~éziményook meg)'ele-

lően a szaktudá.s legyen a biza1lom .erős forrása 
a közönségg1e1 szembsn és csak addig, amig 
nem ér 1n1t; az otvos munkalkö1-ét.. 

6. Magasabb sz.aud::épes;tésü gyógyszerész 
végezize a főorvC'ssa1 qzyütt 

7 Nemes2ik 2:nakémiai, de főleg élEtttani tu~ 
dásra is tl'an Bzü.kség, hogy m'élyebben bete-: 
kin'bhess.ünk g !f\TÓ'gyszerek 11atás,áíba éS a ma 
már annyim Jbj].etit 01 o;a.notherápiás Mszitmé
nyekr 51 mélyebb l3s tudományosabb áttekirutést 
Jmpjuk Igen sokszor jönnek a közörnég sorai
ból az ciganothe<r ápiás készitmén'l'ekkel kap 
cso!aitban, anatómiai lés :élettani J-OérdésekkeL 

Röviden igyek"2tem néhány gondolatot pa 
pirm vetni, me!t szm>etem so;aiknnám és annak 
emelésével népfün_': is eme'.lked!ik. 

NAGY TóZSEF rry6gyszerész 

lrta: Dr. Mozsonyi Sándor egyetemi ny. r,, tanár 

-- IV. közlemény. -· 

LegutólJbi közleményünkben, amelyoon h 
gyóg;yszerr'észhaJ!gaitóknak a bölc:sészettudolná

, nyi karon végzett két ,wes tanulmányait iJsmerr
tettük, ránmtatliu:nlk arra:, hogy €Z idő alatt a 

· jelöltek á speciális gyógys1zs1részi-elméleti és 
' gyakorlati, metőleg tudk!rnányos és technikai 
sú1kismeuetek megérté&ébiez n<é!külözhetetlenül 
szükségles kémiai, fizik<ai és természetrajzi stb. 
taÍmlmánydkkal fogl:hlkoznak s csupán a „Be-

, v·wetés a 1gyógys21c1rfazi hi,vatáslbal' cimü kollé· 
gium ikeretében kapnak rövid t§Jj·ékol'lfatást le 
endő foglalko?Jásukról, hogy miJelőtlt mint gy;a-

1 kornok a gyógyszertárba mennének, Ill@giS

merjélk annak lényegét. 
A IIL-ik és IV.-ik évfolyamot azoruba.n már 

az dőző ismeI'ete@U'e, mint fundamentumra 
<ipittett alkalmazott f,Jzikai, kémiai, 'termé· 
szetrajzi, rnetve gyógyszerészii studiumok, to
vábbá az orvosi tudGmánvok körébe vá@ isme-
retek uralják. i 

De lássuU< közelebbró1 mindjá;rt magukait 

az egy1EIS tárp:yakiat, anoeJyel<ből tis2!ba képet 
kaphatunk a dolgok lényég'éről 

A Ill. éves hallgatók tantárgyai:· 
A gyógyszerészi vegyta,1} elméleti órá',n fő· 

képpen: a hivatal:os szerV'eilllen és ·szer·ves v,2gyi· 
gyóg-ytSzer-anyagokait 11smerik meg a \hahl1gató!k, 
mig a laboratfo1h1mban ezeknek fizik:i-i állan
a:óit és lwafüativ és kvantitaltiv vizsgáJwtát, to
vábbá a szennyq~§selk és hrumisilbás<ik kimut~. 
tását végzólk, Ezeik a ~amnlmányok teszik ai'kal
mas:sá a gyógys<zer:&szt e1g,Wlk ~egföntosabb tu
Clomá,nyos jdlegü. munkájának, a beswrzett ké· 
miikáliálk: megfel1Ellő iés kifögástalan vol~nJak ei ·· 
lenőrziésére, amir:e fontas kö21egészségügyi 
okokból a fo11ná1liló jogszabályok is kötelezik,, 

Ime rogyik fontos érv, hDgy miért keJ:I a 
gyógyszerészrnek a magas egyetenti képzettség, 
hogy mié;rt nem végezh!eit ~e!elősséJgitebm és Jel 
ki'smer<Jtes gyógyszerészi s21ail{mnniká1t az a bár
micryien nagy technikai ismeI'E:tekkel 1bir6 egyén, 
aki kétség esetén 111em tu,dja a2lonnal lmegálla-

·-----------------.----·---~·-

. Nagyenyedi Kovács~krémel · , 
(éjjalit kék CHUl'léll§jOlásban vagy 

és nappalit so1lrg"' csomagolésltlan) 
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pit'.'11i; hogy vajjon kifog,ástal<an-e az a gyanus 
gyogyszer, amelyet esetleg valahol €1!cse;ré!Jtek 
és amellyel talá,n ;embertársának léletlét is veszé_ 
1 yezteti, -- sulycrs büntetésnek téve ki el'!zel ma
gát - a kellő egyetemi kikép'lléssel nem ren-
delkező gyógyszerész. • 

Gyógyszerészprofesszor és gyógyb"'2l®ész asz-
szísrbensek foglalkoznak e tá1gy kapcsw a l!MI
gatókkal, ami biztositékcl nyujt a tekintetben, 
hogy a tanításban a tudomány mellcii a gyógy -
szerészi szakszerüség is maradéktalanul érvé-
nyesül.. - i 
- A' gyógys.zerwmeret cimü tárgyról, a dro

gokra vonartiko?Jtatva nagyjában az előbllieket 
mondhatjuk el. Fontosság teklintetében egy 
cioeppet sem kisebb je1entőségü el'! a phytoche
míát is felölelő kollégium az előbbinél. Alapc!S 
anyagismeretert; és .tudást szereZ!liek a ha!llg2.
tók 13 tárgykörből is a smkmájá't és• hruHgatóit 
egyruánt nagyon szerető !kiváló p1rofe&szortól 
és lelkes gyógyszerész Msz1stenseitfü. 

A fenti két ttfrr•gy a régi egyetemi gyógysze
részképzésnek is fonltos anyaga volt, de az uj 
r<'lndszerü tanitfüs, _ több idő áHván rende!ke
z:ésére, - ;részletesebben és a Iegu.iabb szakfu
dományok J1elü1elés<ével ismerteti e tudnivaló 
kat„ 1 · 

Az aláJbbiakban lsmerterll€indő kollégiumok 
a régi k'képl'!ésben nem szerepeltek, hanem 
nionnan véteútek fel, 1a gyógysl'!exészképzé:s mi„. 
né! trkéletc1sebbé tétele cv'égieút 

Bevezetés a.z egészségtudományba Ez a 
kolléióum erndetileg a II.-iik évfolyam tágyaf 
között , az egyén egészségtana" ci1l11!11el szere
pelt M'nthogy azonban Szierves öSs2'efüg.gésben 
van a TV--ik tanévben tanitdtt „Kö:l!egészség
tan"-nal, ezért közelebb kellett hozni egymáshoz 
e két tantárgyat s if':Y kmiilt a fenti cimü a 
VI.-ik szemeszter studiumai kö:zié .. E'1l az átcro
rA·riositás azzal az előnnyiel jár, !hogy a hallga. 
tók nem felejt1rk el az i!Jt tanuat alapismerete
ket a ikövetke.ző tanévig annyira, mintlia a IL
ik tanévben tanulnák. El'Jt is gyógyszeréSzita
nár ad i a elő, nagy felkészültséggel.. 

A gy6gyszm észetre voootkozó ,jogszabá:lyok 
és p'IJóayszerészi kötelességtan (ethika). Hézag
pótló fontos tá[gy - "Már €\lőző közleményeink 
egyikében rámuta.ttunk 13;na, hogy mily visszás 
helyzet volt a (!'égi kiképzésben az, hogy ezt a 
tár(!yat hosszu tidőn át nem tanitottáik az egye
temen a gyógyszerésrelmeik, annalk ellenére, 
hogy lénten"nyomon szükségük van rá az élet
ben, továbbá annaik ellenére, hogy az approbá
ciós vizsga egyik tárgya ez és hogy oldevcle el
nyerése alkalmával esküt tesz a gyógyszerész 
arra, hogy a gyógysl'!erészefre vonatkozó itlör
vényeket és rendeleteiket mind maga IITJIE1g
tartja, mind pedig az alkalmazottaikkal megtar-
tatja . 

A fentiekkel eléggé megvilágitotbuk e tárgy 
jelentőségét Ha még hozzá!tesszü.k azt, hagy e 
szaki·smereteket uraló gyógyszerész egiész mü·· 
ködése sakkal pedáns'abb és egyben magabizto
sabb lesz s hogy a szakethikai tamitása oo elsa-

:A: lilYóGYSZERJ!:SZ . 

játiúfsa mily lényeges minden foglalkCYZási ág .. 
ban, akkor mindent elmondottunk annak lénye .. 
géu'.ó1. - i 

Egy magas jogászi és orvosi kvalifikádió-- · 
vaJ,, is rendelkező, i;rcikoldia.lu. kitünő kartársunk 
e tárgy professzora. 

Végül a JIIAk évfulyam és talán az egész _ 
egY€11;em1 tanfolyam: ]legfontosabb szaktárgyá
nak, a receptwnáínak t8,,nfüí.sá;ról kell még w;ó]a. 
nunk Ezt a lbevékenységet, -- a.mely a gyógy
szerész ~ életén:ek legj•elemöoobb sza:kmü
ködése, - azelőtt a gyrukornoki idóben kellett 
hogy elsaj~'titsa az iiiu, ami pedig - valljuk 
Jelentőségét Ha még hozzátesszük azt, hogy 
az, aki sok éS nem saJblonos hanem vá)!to:z;atoe 
receptet készitE;tlt · már gyrukorlaitában, tudja, · 
hogy sokswr mrlyien fogas kérdéseket kell .e té
r·en mcigoldanra, ha tudományosan megalapo
zott precizi.tás·sal és kifogástala,n szakszmüség
gel _alkar eljárni A lelklifüsmeretes gyógyszerés:ll 
tudja, hogy nem llllindegy a mixtum composi
tumok anyagait minden kr]tika gondolkodás 
és szaktudás nélkül ~szeriilen össmke:verni, 
hanem gyógyszerészi technológiai ismeTeltek 
mellett ailapos fi7ilk:ai, kémiai, sőt phmmalwló
giai tudással is ikeH r'E>ndielk~nie oo1llalk az ön· 
tudaib<>s gyógysZJE<részneik:, 'aki! e legfontosaJbb te.. 
vékenysége során nem akar visszaélni az or<Vos 
és a beteg beléhelyezetlt lbizailimáivaL De fontos 
kari érdek is 'a precíz, pontos, mind®, és min
denhol egyöntetüen för!ténő gyógyszerkészitlís. 
Csak egy pélldáit -vegyünk a soik közül. IDgy011 

..... -----------
Felhivjuk az i. t. Gyógy!'lzeréss 
urak figyfllmét arra, hogy a 
Diacethyldioxyphenylisatin. tar .. 
falmu hashajt-ónk 

DEOLIX 
dragée 
hh detését a liözeli napokban 
megkezdjük 
Ezért kétjük, hogy a vál'ható 
keresletre felkészülve, azt meg_ 
felelö n1ennyiségben., a szokott 
gyógyárunagyke.r'fSkedö utján 
beszerezni sziveskedjenek 

Spolio gyógyszerüzem kn. 
1 

jnfuSumokhoz rendelni swkott 1iquor ammót
niae anisatuB-t kétféleképpen szoklt,ák a folya
dékhoz hozzáadná. Ennek folytán vagy tiszta 
átlátszó ];esz a gyógyszer, _ vagy zavaros. Bár
JII.elyik módon késziti el az _első e;xpediálás al
kalmával yalaíki, ha a másik gyógyszermr a 
másik módon elkéscitve adja azt ki: az ramétlés 
alkalmáival kész a biZailmatlansá,g, a lkellerOOt
lenség ~ ~ betegnek a gyógyszerészi hivatás
JJ€1nd!ről hevenyében alkotott ;nem éppen hízelgő 
véleménye. Aul clk teháJt: ahány ház, annyi szo
kás, !Vagyis a nem !"?ysé~ gyak<YrnOiklOO~ 
Ezek a legfon<tosaW mdoka1 annak, hogy m1er_t 
kell ez!t a !tá~gyat feltéitlenill az egyeltemen ~ru.
tani. Mer\t csak igy és itt lehet egységesen, egyon
t;etüen kiképezni a gyógyszerés<zeket. De ~nnek 
-előfeltétele az hogy az összes. segédtudomanyo
kJa;t is uraló, kiváló smU<:embertől kapják a hall. 
gatók a megkiváint tananyagot .. 

Nos, ez a feltétel advru van, ameunyilben or
vosi oklevéllel is lbiró gyógyszerész $iaikember, 
e.Z IDgyetemi Gyógysze11észeti Intézei+Jtől 1945-
beri különváilas1Jtott Eg-_yeterni Gyógyszeriá,r ve
zetője, ,tanitja ezt a szak1Já,rgyat. elmélet! és 
gyaíkor!ati vonalo:i, a l~(gik?rszerüh'J;>en a gyogy• 
srzerészi technológia, a segédtudomanydk, ruz or
vósi és therapi!l.s lkivánalm:aik pon!tos és c&sze·· 
rü alllrnJmazásával és szemmeltartásával. 

Nagy 1Yrömünk1ie szolgálna, ha kartársaink 
az e tárgyból folyó vizsgákat meglátogatván, 
_IÍ7iemélyesen győződnénl8k ·meg a fentelmondm -
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taikról -- Term&~S€Jll a tabbi tá.rgyak cen-
sorai is szivesen 14tják az érdeklődőket a szi· 
gor1atdkon. 

A fentilciklrnl kapcsolatban egy nemrégen 
felvetődött vitás kétdést i:s szeieltnénk 1tt tisz. 
tázni. Valaki egyszer azt mondita, hogy hiába 
twnitjn'k a fiatal gyógyszerészjelö]l;eket a „„lege 
artis" nm.mkára ha a gyógyszimtár felelos ve
zetője őt a ~jáit belátása s!üe;rínti eljárásra 
presszionálja. Erre a J1eleletünk az volt, hogy a 
fennálló rendeliklezések értelmében az okleveles 
gyógyszerész saját munmjáért -r:iaga _fe~e!ős, 
tehát __ feltéve, hogy szabály szermt kesz1tI el 
a gyógysri:ert., --;, annak x;iiikér;-t.iébe1'. nEmI leh~t 
és nem szabad ot lbefolyasolm Ilyk~ppen tehat 
_ ugy véJjüik ~ nem lehet akadá:lya ann~,, 
hogy az egyet\Jrni tanitás S1lminti recept~ész1„ 
tés módja rövi~n széles körben elterJedve, 
az annyira fontos egyönll€1tü elk!észitési mód 
lehetővé ne tétessék 

A III-ik tanévlben, lmlilnt ajánlott tárgy sze
repel még a gyógysurészet . t?rténete is,, '.':m~ 
néhai Eo-nyey ,József muzeum1 igazgató, k1tuno 
mar.társunk betegsége, majd halála óta hiány. 
Z<Xtt az oktatás anyagából Termés7'eitesen ezt a 
tárgyat is gyógysze~ész a.dja ~lő. , 

A IV .. --ik, utolso egyetemi év !tárgyanyagat 
a következőkben :;smex-wtj üik 

A közegészségtan, _ am1elly régebben is 
fontos Sltudiuma volt a gyógy~zerészeknek, bár 
- sajnos _ nem használtatott ki eléggé ez az 

A.e A.~ ~er;~a,~~a,~it &i~.sitc.lluk. 
A r-e~g.afidát a dfi 1nb;ték.6.ett. ""'eg.i~ditottuk. 
A f.oko.~tto&& ker:edetee .s.ei.ve„kedfék ~etúé&izüf.f"l.i. 

'RTIN 
Ideális, enyhe hashajtó 

Csomagolások : 
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iameretkfu a köz javára -- a VI. lféliiv fol:yta 
tásaként tanitja azokat a tud~iva1ókat, ame
lyeknefu: különösen a falÍlsi gyógyszerészek ál
tal :való gyakorlati . hasznosí tá:sa nagymértékben 
fl16segithetné a sok helyen bizony nagyon elma. 
radt egészségügyi kuilitura elterj~tdését Erre 
azonban felsőbb hatósági :intézkedéssel kellene 
buzditást és ilelhatalmazá.S!t adni kartá.rsainfu:„ 
nak, E tárgy gyakorlati kollégiU!lllán egyie~ek 
között egyes orvos!kéntiai és kórvegytaui vizs
gálatolkkal ;,8 foglalkoznak ha1lgató:illlk (vize. 
let- vér-, s1Jb. vizsgátat), amicvel ugyancsak --· 
főJ.{g !faluh~lyen __ sok esetben nagy segitsé
giére lehet a gyógyszerész az orvosnak, illetve 
a !betegnek s ezZIE[ egyben jörvedelmáti is IJZ;apo. 
-cithatja f,s pl'Í28ztizsét 'ilS nöV'elL 

A gyógyszertan és méregtan uj kollégium, 
Egyre ~nkább /bizonyossá válik, hqgw fonloos 
rolt e tárgykör tanirtásánaik bw€Zl8té;;e a 
gyógyszei-észhallgatók SZl.áimáira. Máir régen kel· 
lett volna, hogy megtöuténjék. Nerncsaik azért, 
mert rendkivfü érdek!Es Sltudiurn, hanem miért 
is, mert illik, hagw a gyógyszerész egyéb s:aját
ságai iközötlt ismerje s gy<)gysl'lerek haitását is, 
ami ,el61 régebbsn egyenesen el ,'volt zárvli, da 
;l'őleg azért, mert az orvosak a ,gyógysZIElllésl'l!ől 
fel se ,tétetem, ho1gy a gyógyszerhatástanna1 
nincs teljesen /tisztában. V al&ban, ez a studi um 
egyrie inkább a gyógyszerész twélkenységi köre 
felé toföd:iik' el, mert az orvosok a modeirn szak. 
tudományok folytiouos bővülésével mindig töb· 
beit és föbbet ;IDe!J, hogy ibanuljanaik más irány
ban .a :pharmaikológiai tudásuk rováisára " 

A rhgi diplomával biró kartár<iaik. is ~t 
tanulhatnak és telhetnek ·-· autodidakta módon '' 
·- e téren, megJielelő SZJaikikönyvek ibanu:lmán~ · .~ 
zksával, iie leglil:ább is annak beszerZé~ve], . 

·, Dr.. Issekutz Béla 1egyete1nü ny. r. tanár '' 
„Gyógysver<Jk és gyógyítás" e, könyvének eJs6 " 
kötetét különösen ajánlhatjuk ebb51 a szem,. 

';t < 
pontból. ; 1 ••ti T~l.l ' 

A toxicológia, a jele:nltiís Jremiai, IPhia.rnia- .· .~ 
kognosiai stb„ tudássat! rendel'k1ező gyógyszec 
.rész birtakában ugy!lincsa);. nagy mér:békben ' 
hasznositható ism9ll'et„ 1 . . 

0 
Amikor az uj gy.ógyszerészképZiési szabály- .. ~ 

zat tervezetét kidolgoma a kötelező tláJrgyalt j 
közé a mezőgazdasdgi ikémiá.t és a növényvélfet,. 
met gyakovlatoikkal is felvettük az akkortájt ''' 
sokat iamlegebett agní;rrieform lebegett a sze. ~ 
münik előtt. Ma a nagybilrtokolk felQSZitása Után; ',i 
még sokksl nagyolbb je.!Entőslége van an!131k, . :; . 
hogy a vidéken is 'egy·egy apostola és ~- .• 
tője legyen az agrókémiáillaik, a igyógyszaré& ,j 
Sl'!emélyében, aki irán~ az egyszerü falusi ~ . x f 
rasztember többnyire a i'egnagyabb lbímlollli- •·. 
_ma! viseltetik. _,, : 

Mily solka.t jelenfüet a belterjes gazdálik:Q: t 
dás lés rt:iilbbte1melés szempoilltj.íJból az, hs egy ;; 
olyan ~n1l€nJigens propagan4ist:a, mfuJJt a gyógy• :; 
srerész, rámutat mm, hogy '8J talaj minőségé,. •• ~.; 
nek megfellelőelli kiválasmoitt 1tennelé.Sii: ág, 
avagy a ká1tevő mvarok és gomibáJr elleni. :ra- .) 
cionális véd:EJkez:és stb. mrenmj y;i..vel nagyobb ho· }j 
zamot bi!zlto.sit a kevés fö tljl§ből élő kisgallXlJá:. 
na:k E mellett, hs gazdálkodiJk, maga a \gyÓgy· ·~ 
szén'1sz is hasznosith'31tja ebbéli tudását s eset,. '! 
leges laboratóriumi vizsgáilamival (perm~ 
sze11Efu:, müi!:rágyák IS'úb. e1lienőrzése) is, nénµ 
me!Jékkere.s1Etr.e tehet szert .. 

Tény az, hogy a legifontosabb a diagooMs, 
ha az meg van, a gyógyszert már könyvből is 
íletl lehet inni.. Igy tehát szükséges, hogy a 
gyógyszerész egyre nagyobb fe!készültségg-el• áll. 
jon az mvos rendelkezésére e témn.. Ez a jövő 
képe, Ezért fontos €lz a /tárgy.. Az a gyógysze„ 
rész pedig, aki a pharmaikológiában járatos, 
nagyon meg fogja becsitlni az orvos BZaiktudá· 
sát is egyre inkább be fogj.a látni azt, hogy 
megfelelő diag;nazis nélkül gyógyszert rendi€1lni 
nagy veszélyt jelenthett ai be~gxe néz\ie. A 
gyógyszerek mikénti CBCVétele, lillsználam ildkin. 
tetében adandó utasitás ]s sokszor a gyógysre. 
részrn há1ruló feladat amihez szintén szükség 
van gyógyszertama-

Az alább 'fJeusoroland<l tá,rgyak már a SPli' 
ciMis gyógyszel'észi szakltevékenység kÖirébe Cili. 
nek. 1 

A galenusi gyógyszerészet, a kiilönil:Jlö2ll ;:;; 

Steril kötszerek, gumiáruk, 

gyógyszerek iklcsinyben1i és nagybani elöá.fütá, 
sán udvül az egészségápoló és kozmeti;kru cilk-
kek, !közöttük a szapp•anfélék késziltooével és ~ 
i;iebészeti kötözőszeI;Eik, gyógyászati eszközqlíi 
stb. kérdésécvel is fogl!lllilwzik, elméleti és gya. 
korlati téren fis, oly .elgO'ndolás áíJtal vezettEl!we; 
hogy az uj kiképzés alapján o'klevelet nyert 
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imin kereiek .. ~ i 
Hypophysis pars posterior pulv':"-tl · 
szippantásra sajá~ ~8;8znál_atra J:~r
milyei1 kis mennyrsegoen J:S. AJa,n_~ 

la.tokat kér:em J~_.LA.'SZDóNEI 
gyógyszerész, KISKoRoS. - .... -~--· ---·~··-·· ·~---~-··-

g'j'Ógyszerész akár egy kis falusi. gyó,gysZIEtt~ár. 
ba!, !J,kár egy gy<lgyszervegyészet1_„gyar gyogy-

, · . ~tályárn kerül n11illd,EJUuJllt azonnal ott szereszi as:z ' . ,„ kül' "b" • h n..osain érezz.e és kiismerje ma,g~L a o ozo 
;,rszámok, eszközök \és készülékek la:bhintu · 

' 1' \' sában. ' 
1 
•. : • 

Ez a szakstud'ium, - amely, a ~u acro„ 
va1 do•lgozó, takauékos J!Yógys'.'~l';~z JO::'ede~t 
jelentősen gyarapithatJa, kiillonosen ~gyes e~ 
élelmes olyan kartárs működése ~or'.1n'. aki 

'Eitleg az egész környélk gyógyszei;tarait ogyek :iik elláltni a szó!ba.nforgió :m1.\la:gyartotta anya. 
okkal, _ szintén nem nelki;lozheJ; ~es vo
~ozásaiiban bizonyi:s_ 1Yrvos1 s~akismeTeteket, 
(pi ampuUák előá,Jlitasa, kenocsalapany:i-g<>,k 
megbir:áiláaa, stb), ~~' amell~tt a sebeszeti .k~ 
tözőszerek köz,?1ebb.i .rsme1;~;1'ek megsrernes ,„ re:hetővé teszi a Jelol,t snmarn. 
'" . k' E tárgy előadója arvos"gYógys;;m,é~z1 . epe. 
sitéssel bi.ró pmfes1scror, ak1·~ek k1tuno docen. 
sek vanna:k segit,ségére a tamtásban. 

A gyógyszerellátás elle?'őrzé~é~ előadó .P;O· 
fesszor·kwrtársunk ezen UJ kollegmm tarntá.5a 
során átadja azokat az ~rtékes fapaszta1atokat 
és 'll ...:1ifuásokait az ifJalmak, amelyeket e mega a„ „ • - „ • I té 

, téren még az Országos. _ K~ze~~zse~ugyi _n . ·· 
zetben ·-· naigyrészt SaJ at ,o:i:ráilllo módsrzi~remek 
lddolgozásávail - szerl'lett. . 

A ;fontosabb ker eskedelm:i ismeretek tarn
tása szintén hézagot pótló uj mrgy ~ gyógy .. 
szerészképzé&ben. Az ~are f-elk~1t „gyógyszeré;l~ 
·- gazdasági lügy.ekbe;n s~erto, • - ka;rtáx· 
sunktól sokat fognak tanulm az e teren brzony 
többnyire nagyon is járatlan és tájékoz:allfan 
ifjak, akik n-em nélkülözhetik a gond~ üzlet
embert j elleimZő, áltll:lános kereslfüedelrrnd, hitel 
jogi, számviteli stb. 1ismere~~t sem. . 
. Gyógyszeuész-magá;ntaJUarmnk ál~ h1rtl";;
tett •s a lfőkolilegiumol!lba sZítlrv,esen beiJ!~o, 
azokat teljessé tevő elOOdások ~ziitpl: k1 a 
felsorO!t studiumolkát, amelyek 'l:mnde~e k~
hroly smmonkéréshez, a fontos_abb tá~gy~l 
vizaga a !kmésbé jelenit& kollégn13nokbol kö1'.6-
l " kollokviumok sikeres letételehez van kot
v"':' Ha mindezeket kiállotta a jelölt, iv'.?<_<;>r kB.p
ia meg azután az a:bsolurtóiiun':hoz ~oto:;t, , tel
j,es egyetemi végzettséget Jelent6, , ertékec;i 
gyógyszerészi diplomát, amellyel nuir most 
nemcs,ak gyógysze1tárak!baµ, hanem gyógyszer-

- t" k"""'~-r· ampullás készitményeket vegyesze i~, 1 'l.}l.i:)oül;l ' 

hogy a ilyógyszertór nivój~na~ 
megfelelő LEGJOBB MINÖSE~U 
babaápoló készilményt odion 
az anya kezébe; 

VASENOL 
BltHáPOtó KÉSZITMtNYEH 

a le<1modernebb pho•m.acologioi 
kut.;-t 6sak alapján készültek. 
.Bőr azt ,no.s Hpoidokot torto,lmaz
nak és a h,őr anyagcseréjét és 
viztarto! mát optimálisan befo
lyásolják, 

el6álfüó stb, gyárakban és: laborató•riun1ü_'.<ban, 
valamint 1nagyikJe!resked:éselJ\;:ben, inem}ctllon1'.e1i 
kisévletügyi intézményeknél ·és ~ud?IDanyo_s. _m
tézewkben is el tud helyez.ikedm.i es 11ermélJ ™:: 
hogy dicsöségial; ts fog szer,ezm a magyru: 
gyógyszerészi rendneik, • , „ . . _ . . 

Ennek a tanévnek a veg1611 ker_ul:OOk_ 1i;1 Bu .. 
dapesten az első, ujrend:sz~r. ~rmt .~ikepzett 
gyógyszevészc k, . akik egy .'evl lk.ote~ezo gy:;ik~~: 
lat kitöltése után teiljes,Jogu gyogyszeresz,I~ 

leszook. .. 
Jóllehet ez a 35--40 ifju. - ;nagyrésziik n' 

__ tanulmányainak első éV"Elit, amikor a funda · 
mentumot kellett Jerailmi, a szörnyű hábon 
idején bombázások ostwm, félelem és rette_. 
gések 'között töltötte "Jl, tehát nem ny.erhej;etl 
teljes értekü kiképZlést,, r;r_égig nagy várnkozás 
sal Jtekintünlk mi, tamtmk 1s, :ruemcsaik ;i. gya 
ko:dó gyógyiszen\szí köwélemény, az eletbe.~ 
megnyilvánuló piiiködés~ el~, _ami ha cs~k ko
zefü6en is olyan eredmenyu :is lesz, ;nmi~ íJIZ 
őket tanító, tulnyomórészban gyó~szeres~e!J€: 
sítésü tanáraiik legjobbat és _Jegt<;>b?et_ n~J~ 
törekvő jószándéka és {Pályánk irant1 1d_ea]rz. 
musa, továbbá az ifju·ság i_ránt (érzetJ!' a;t;Ym szie~ 
reteite akkor 1Jiztosan tudJUk hogy. erté~~ i;ag 
jaivá 1esznE!k az alma mater falm ikozµ]. :kike
rülő ifju gyógyszerészek a magyar gyogysze. 
vész társadalomnak„ 

KöW!tikezö közleményünkben a gyógysze
rész-dorooorátusról fogunk szólni. 



Tudomány „ 
es gyakorlat 

Dr. Hantos László 

Számos megkeresésre hézagpótlásképen köz:rkteszem 
U Oi'szágos !Közegészségügyi Inthet két, még jelenleg 
Is 6rvényben levő, lhatár·ozatát a IV. kiadásu Magyar 

G~ógyszerkönyv egyes rendelkezéseÍnék kiegészítése- tár 
gy~ban, A határozatban összefoglalt késziim.énfek·,_ 
'gyogyszertárakban való tartása ideiglenesen \indokolt 

L!--+· A» O:r.százolii Közecrészsécrügy1· In"-·t C 1 824/1943 • h tá t • • """" , , , szamu a roza,a: 

1. .Aqna $plritnosa cum oleo Cirummoml 
2. Chininium novum compositum 

(védett név: Pl'<>chiliin) 
8, Decochitn lJJurgans 
4, Jodwn soluturn 
fS. Liquor Ammoniae foeniculatus 
6. Pulvis Frangulae compositus I 

7. Syrupus Calcii hypophosphorosi 
8. Syrupus Kalii gua.jacolsulfonici 
9„ Syrupus pur·gans 

.Az uj kéls7'itniény 

iltiadásu magyar gyógyo>zerlk!önyv!ben ára 
'hivatalos l<észitm,.<nw. neV<I t:axa pót. 

A IV 

~ g ár díj 

Aqua Cinnamomi spirif.uosa 
Chininum hydrochloricum 
Chininum sulfurícilm 
lnfusurn laxativum 
Solutio jodi spirituosa 
Liquor· Ammoniae ialtisatus 
Pulvis iLiquiritiae compositus 

100 

1 
10 
10 
10 
10 

100 

f.ll1ér 
36 « 

3 
15 
20 
8 

6Z 

1 
28 
19 
8 

14 

10. Tinct, Strophanti Ph llg III 

Syrupus hypophosphorosus compositus 
Syru1pus Kalii sulfoguajacolici · 
Syrupus mannatus 
SOlutio Strophantini alkoholica 
Unguentum acidi 1boricl 
'raselinu1n .cum acido boiico 
Vaselinum album 

10 
10 
1 

6 
9 
3 

a 
2 
3 

U Vaselinum boratum .•. , .. : 

100 

llJ., Vasellnum flavum Hungaxicum 
Vaselinum flavum 100 55 

A felsot'olt készitményekre vonatkozóan a kö~ et·· 
kez&tépen intézkedik: A gyógyszertárak •a táblázat 
1. rovatában tt"elsoro1t keszitmé.nyeket a chinin-injek .. 
c:iók kivételével abban az esetben is kiadhatják, ha az 
•rvos 'a táblázat 2. rovatában .felso1olt ké~zitményeket 
rendeli, A gyógyszerész köteles az orvosi vényre 1áve
aetni, hogy melyik ).:észitményt adta ki„ A <Vény megis .. 
métlésekor· lehetősé.g szerint az egyszer n1ár kiadott 
lfÓgyszer·t kell kiadni Ha ennek akadálya van, ugy er
rúl. a gy6~yszerész az elkészittetőt felvil'ágosUani tar·
tozlk 

.A gyógyszerész csak a téÍtyJeg kiadott gyógysze• 
'1-át számiihatja fel az érvényben levő árszabás ren
delkezései szerint· Az uj ké.szitményeknek a 317.434/ 

~943, B ~L szimu rendelettel jóváhaaiyott árfételelt 
a táblázat 13 zovatában tünteti f•L 

Hozzájárul ahhoz, hogy a JV„ ldadásu Magyar 
C:yógJ-'szerkönyv. elöitata~ban az Aqua Cinnamomi spi· 
rituosa az Aqua spirituosa cum oleo :Cinnamoini hasz
náltassé,k 

Megengedi, hogy a gyógyszerész azokban az ese- • 
tekben, In~id&n az orvos Syrupus Coffeae-.t, Syrupua 
CinnamomLt rendel, azok helyett }Sy1upus Simplexet. 
a Syrupus !Cerasi nigri helyett pedig Syrupus Rubt 
Idael-t adjon ki, " kiadott szirup árának felszámitása 
mellett.. A változtatást a gyógyszetész a <vényen fel~ 
tüntetni taz fozik Egyben a Syrupus Coffeae, Syrupus 

-""----·--------·---··-„--~--------------·-··--- ----------
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therápiás hatást az utóbbf tVegyül~ fejti ki. Ennek a 
hatásnak a mechimimtnsa !ma má1" általánosan, ismert. 
,A p. a,. tb. sulfamid nem baktericid, legfeljebb igen 
. oaJY koncentr·ációban„ rrheráptás hatása abban rejlik, 
h.ogy megg~tolja a balrtér-imrJOk !zaporodását. Kidsr"illt, 
holY S P··aminobenzoesav a baktériumok szaporodásá
ban · fontos itényezó; egyes mikroorganizmusok ezt az 
·,anra1ot maguk szintétizálják, mások kivillriíl.1 veszik 

. 'fel· A IJ a,. b, sulfamid bakterioszta,tikus \hatását a ku· 
.:t.3.tók azzal mJagyarázzák, hogy ez a vegyület i-izerkeze.. 

- ·1ifeg nagyon hasOnlit a p_aminobenzoesavhoz iés igy ~ 
'(>a.ktéTium ez utóbbi helyett felhasználj8., anélkül azon
-bán; jhogy ezen )az ut-on a szaporOOáshoz nélküfözhetet_ 

'_ i'ii - kempOnenshez hozzájut-hatna Azt mondhatnók. 
--h_Oglr a P· ~. b„ sulfamid valósággal ~,becsapja'' a bak 

. ~tiumo-t. abba befurakodik és az értékes p-aminO"ben-
·toesBv helyért-1 elfoglalva. imeggátolja a. _mikróba t.ováb_ 

Iil szaporodását, 
A prontosll, illetve ;,, p á b, sulfamid hatásmódjá· 

·nak· felkutatása után a kémikusok arra törekedtek, 
tíoJY 8. ;molekulába 15ubstitutio utján oIYan atomcsopor·
tidrat vl'gyenek, melyek a bakteriosztatikus hatást nö_ 
-~ík, Tet'mészetesen sok lrlsérlet !nem vezetett l<ellö 

. ·fir&.1.m.fnyrei megállapitották. hogyha az amino:..csopott 
nem para .. , hanem ortho- vagy meta-helyzetben 
van, akko1· a hatás jelentősen csökken Ugyancsak b~
blzo'n709od.ott, ihogy közvetlenül lbenzol··f.:YÜtün lévő 
amil10C1!0po<'tba nem •zabad idegen gyököket helyette. 
11itenf, mert: ezáltal a készitmény /hatás'talanná válik. 
(Kivételek olyan e;yökök, melyek a szervezetben a mo
lekulár-Őr' isnlét ifehasadnak. mint pl a succinyLgyök; 
ezek alkalmazása eiönyös, imlel't a készitmény toxicitá-

. sál csökkentik), Másrészt a sulfamid.esoport amlno 
gyllkébe · 'val6 helyettesítés növeli a bakteriosztatilrns 
hatást Ennek a d:rregfigyelésnek az eredm:ényeként ke_. 
rliltek azu't.án {az or'V08i gyalro1latba további sulfamid .. 

százmarekok, 1mmt pi, a sulfapyrldln (1938), snlfathi· 
azol (1938), •ulfaguanldln (1942) éo még sok máo ké· 
szitmény . 

Az egyes 5ulfa.midok pharmakológiai éttékelése 'f'é
gett bizOnyos ibiológiai standardot !kellett bevezetni Fi
gyelembe véve, hogy a hatás minden egyes ba.kt-éxiunt
fajtával szemben más (és imi4s1 a.z u. n„ sulfamid-coeffi
ciens a p a b.. sulfamidh-oz van viszonyitva !Ennek 
bakteriosztatikus hatását, (különböző baktériumfajtákkal 
végzett ldsérleti :eredményeknek középértékét véve, -
1-nek jelölik, és a sulfamid..rofficiens kifejezi, hogy az 
illető sulfamicLszármazék hatása átlagban hányszorosa 
a ip„ a 'b. sulfarndd hatáSának„ Lawrence angol szerző 
szerint ezek a koefficiensek a fóbb készltményeknél a 
következők: 

Sulfathiazol, sulfapyrazln: 50 
Sulfadiazln: 36 
Sulfapyridin: 13 
Sulfaguanldln: i 
P, „ b, sulfainid: 1 

.A •ulfa.inldok gyógyászati alkalmazáoa ma egéoz 
más, ~int a. háboru el6tt volt„ A penicillin bevezetése 
számo~ területrol kiszor·itotta a ~ulfamddokat, Viszont 
sok esetben, mikor a penicillin hatá.Stalan, sulfamid
Ireszítményekkel jó eredményeket lehet 'elérni, Utóbbi 
esetek lközé tartoznak a coli, typhoid és dysenteria-tör
zsek által okozott megbetegedések Sokan ,a penicllin 
és a sulfathiazol vagy má.s sulfamidféleség együttes 
alkalmiazását javasolják és !Jriemelik, hogy \gyakran ad
ditiv hatást tapasztaltak a két szer egyidejü adago1ása 
mellett. MindCnltéppen !lC kell ;szögezni, hogy noha a 
penicillin bakterioszt.atikus hatása számos fettözésnél a 
sulfamido-kénál intenzivebbnek bizonyult is, ez utóbbiak 
mégis koru'nk íleghasznosabb, leghatásosabb Chen1othe~ 
rápiás szerei közé tartoznak 

.•••••••.•.••.•...•••••••••••••••••..•••..•..•••..•••..•...• „ .•••••.••••. 

J h6napig küldtük „A GYóGYSZERÉSZ"-t 
minden gyógyszerésznek. Küldtük azoknak is, 
akik nemi fizették elő, sőt továbbküldf!ük olya
noknak U, kik szaklapunkat msszairányitották 
hozzánk. Szakszervezeti lap vagyunk. Ugyan
ugy küzdünk a szociális igazaágokért, mint a 
szakma felemeiéséért. :Azt akartuk, hogy meg
ismer.ienek~, A~ ország minden részében meg. 
hallják szavunkat. 

De három h6nap elég volt a bemutatkozásra 
Az 1947, évben csak azoknak küldjük tovább 
szaklapunkat, akik előfizetnek rá. Kérjük kar· 
társainkat, álljanak mellénk szociális harcunk
ban, pályánMrt :és a dolgoz6 gy6gyszerészekért. 

'll!~llll!llll!llll!lll!ll!l!llllllllll!l!l!l!ll!Hllll!l!l!l!l!l!IHlll!IHI 811HlllHllll(ifll!l•lll 
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A gondolkodásmód ajjáépitése 
Elvonult felettünk . a nagy Viham, amely 

elsöpört egy 'régi, idejét mult ·és az örök emberi 
fejlődés szempontjából M:IJ;rányos és kárM 'gaz
dasági és szellemi é/;eliet. tA vihar után Uj tör
ténelmi korszak kezdődött; melynek keretei ugy 
a gazda:Jági, •mint a szellemi életben mos~ 11an-. 
nak kia:lakulóban s~te a nagy világban. ' Az 
eseményeket, melyek életünket irányítják, érté
kelni 'és látni kell •minden gondolkodni twl,ó. em
bernek és azok ere&m.ényét fel kell ismernünk, 
hiszen azok az emberiség örök törekvéseinek 
szolgálatában állnak, azt vannak hivatva ·meg
valósítani és jövőnket ugy gazdasági, mint szel
lemi téren a szocializmus felé viszfk. A föld 
lakóinak ez irúnyu törek11Jése liltaliiinos fellegü 
ma lls igy nekünk is, magyaroknak - ·ha a tör
ténelem szüksége előír~ ha/qdá,s 'és feilíJdés utjá · 
ról nem akarnnk lemaradni, ·- •ezeket a 'fejlő
dési mozzanatokat és 'folyamatokat minden té
ren a rmagunké11á kell tenni, lwgy a népek kö
zösségéblen élhessünk és 'azt szolgálhassuk: 

A nagy vihar elsöpört, rnegrongált és tőnk
r·e tett mindent, ami volt, ·- anyagot értéket 
szellRmiet, ·- a régi magyar életben' de ez .,{, 
/vihar a történeleim tárgyüagof!f ldért~kpféséne/(, 
tudati;i:ban, hozott la nemzet részére .egy olyan 
leketösége~, amely e!ől kosszu századok óta el 
volt zárva népünk: a független, 'szabad és iön-. 
állá nemzeti lét fejlődésének lehetőségét„ 

A. vihar pusztitott, rombolt; vagyonok 
existenciák sernmisültek rtkg látszo'7ag, de meg~ 
maradt, .sőt öntudatra ébredt a !nemzet vitali 
tása, megmaradt a nép élniakarosa, ener(!'i4da 
melyek birtokában életlf]hetőségeit, '.az emberil 
igényeknek megfelelően, !majd ujra ki is tudj"a 
építeni„ Hogy azonban ezt imeg1jehesse, hogy az 
elveszett}, vagy tönkrement javait rendbehoz. 
hassa, aJhhoz h nemzet fiainak hitét, szellemét, 
g~lkodásmódját kell el,ső sorban is ujjáépi. 
teni, helyesebben uj !szellemiséggel megfJölteni, 
'mert csak ennek !birtokában és tv.itatában élő 
uf emberiséggel épithietjük ufiá onzágunkat. 
A szocialista erkölcs 'tudata a munka.Jérték e/,.. 
ismerése és megbecsülése azok a tényezők, me-

ly~k ibe ldell, hogy töltsék az uf élet emberéitell 
minden gondolal!áJt. 

„ „ Soksz;ir ,össz~~oz hivatásom a régi u •. n. 
ko~eposztaly 'tag1aivol, beszélgetés közbn 8z6 
esi_k erről is~ arról is, de még ma, lfözel !kéf; •éf, 
u_~n is, arrol 'íices?"egnek, panaszkodnak, IJiofiy 
tonkrementek, ho(!Íf elveszettt mindenük, ~ 
tudnak riveuélni, nem élet ez az lélet és nagyon 
fáj nekik a régi, polgái•i szeUem nyujtotta }cé. 
nyelmes élet, melyben 1ninden földi fó a rendeí.. 
'kezésükre állott. Az után sóvárognak, annak -,,_ 
szelleme uralja őket, mindig csak hátra/~ 
néznek. /]e azt nem akarják megkísérelni hou:v. 
előre is wssaook, gondolkodfanak és eúv '114~ 
gyon kicsit tárgyilauosak is leu1f.enek Csak a· 
mult, csak a 'rrégi világ, -· hallja \'.l.z emlmr 
wws-untJalan. P ddig, ha .letennék ócska cvikke • . 
rüket, ha !szét tudmám.a..k nézni és '!átni ú; tudná.. 
nak 'ezek a szellemiségek az országban, látni-Ola 
kellene a !nenizet u.i hitét, szellemét, lendületét 
és az uf élet hajnalát„ Mert ugyan mi :teremtet. 
te meg vasutainkat. hidjainkat, bányaink ?tii... 
vekvő terme!ését, szóval gazdasági életünk le. 
ketős,é,geit, ha nem e nemzet munká.8 és dol!Jo
zó fiainak. rendiDhetetlen u) hite. bizalma.».. 
szelleme: a 4munka„ A dolgozó réteg át ftudta 
érezni a tört<fuelem .ielentőségét és szükséges. 
ségét, már a vihar elmultakor nyomban és azóta 
is él benne ez a twmt, sőt 1erősödik az és min
den tönkvése, minden 1életme_gnyilvánulá,sa en
nek tiulatáb-an és íezért. folyik Futnak a VO'/UI.

tok, száguldanak az autók, !füstölnek a gyef!rok 
kéményei, termelő mnka folyik az fü.zemlekbtm 
szerte az országban, folyik az ujjáépitő mwrlkrt., 
a dólgozók erejüket, \szakt:mdásukat adják ~' 
hogy az ország élete - a mi életünk! _ zava>' 
talan, nyu,godt \és biztos legyen, . csak eppen ti. 
régi mentalitásban · 'élő fpolgárok, tőkések hlA 
ányoznak ebből a lendületből Miért?l Várnak .• , 
várnak, - csodáJkat várnak, talán a.zt várjáli·i 
hogy a dolgoKok verejf!Bkes munkája által i~~ 
mét visszatér majd az \ő polgári ljólétükl? A11i' 
örök fe.ilődés. törvényét nem akarják megérf;e... 
ni, n:em szeretnek, !vagy nem iakarnak ·tanulni;' 

MOLNÁR ÉS MOSER 
B11lla111s1, IV.. Petlfl Sándor -u. 10 
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(f é~Ué~ÜIJi • ~!f !lálllíli 
· ... gumiáruk cillkn 

Hedvig Kornél Budapest, 'ill., !Urély-utca 106, - 1'elefon : 221-088 -
hitegeaik önmagukat csalóka reményekkel. N" 
csodálkozmnak maid azon, hogy az '.Élet roha
l)ll .lSZekeréről lemaradnak, a régi enervált, be
teg és korrnpt 1mult mJeglwJ..t, az nem jöhet visz. 
sza több.é, Annak utjában áll fa dolgozók szelle. 
misé,ge, a munka és annak látható eredménye.e 
a minden téren mutatkozó uüá.épités• 

A m·ar;;yar gondolkodJáJsmó'd 'ujjáépitése ép
pen olyan fontos, mint az ország anya,gi lu.ijá· 
építése, mert hiszen ;e !két szük.ségesség egy
másra .utalt és egyrn,ásMl folyó probM1na. A 
gandolkodá..Bmód W.őszerü ujj:áépitését szolgálj(/ 
a ·imlt történelmé:nek oknyomozo tanulmányozá
w .. De az emberiség történelmét, \neni pedig az 
osztályuralom tör~é:nelmét olvasgassuk. lsrmer-· 

Jog reform 
A t'omán !Egészségügyi MinisZtérium rendelete 804 

' 1;1zámu törvény, megjellent Ut. Monitorul Official (hiva
tiilos lap) 1946„ X .. 15 .. -i számában.. ' 

Mi I. Mihály, Isten !kegyelmé,ből és a Nemzet taka_ 
ratából Ron1áhia kbáJya - az Egészségügyi Miniszter 
1946 .. X .. 4-én kelt l4B.792. számu jelentése alapján és 
a l1ninisztertanács 1946„ x„ 8-án hozott 1451. száma 
határozata értelmiében, fa ltivatalo's lap 1944. IX. ~ -án 
közzétettj 1626 .. számu t'endelet szerint, eh:·endel]ük és 
közzé~sszük az alanti Rendelet-törvényt; a gyógyszer
tári jogosítványokra vonatkozóan 

l. §· \Gyógyszertári jogosítványok adományozása: 
1. ezen r·endeletnek a hivatalos lapban \való megje". 

lenését.o'1 számitOtt egy évi időtiar·tanua az eddig meg
jelent összes törvények. és rendeletek, melyek a gyógy._ 
szertári jo·gositványok l8dományózására vonatkoznak -· 
(1946 .. 1 28. No .. 23 .. és 194&. Ill. 23. !No. 27'!-254) -
félfüggesztetnek. · 

2,. Minde:i teljesjogu gyógyszerésznek jogában áll 
gyóg;fszertári jogositványt igényelnie. az ~lanti8.k sze __ 
i'int: 

a) városokban jogositványt igényelhet az a teljes
jogu gyógyszerész. akinek legalább 8 iévi szaknw.i gya_ 
korlata van; 
:-------,-~--------. 

Sedyletta tabletta 
30x0 .. 015 
Sz&b&don rendelhető: OTI - MABI 
MÁV - Szasa - Dobbi stb .. 

BUDAPEST, VI .. Telefon: l:lll-20.1 

jük meg az .események okait, melyek 'azokat ki
váltották, hogy láthassuk a fe.ilődés -tiszta és 
következetes utjait, 'melyek elől nincs !kitérés .. 
A földbe elvetett mag még akkor is kikel, ha 
követ teszünk föléje, kibiwik a 'kő l:üól, mert 
hiv.ia, serkenti a levegő, a napfény, hogy hivd
tását teljesít.se !A 1koreszmék is kason~toook 
a/ihoz a csirához. azok is, minden akadál1i ellP 
nére kinőnek a társadalomból, · 'hatamasodnak, 
fejlődnek, mert hfoia őket az emberiség Ö7öli 
haladása! 

A ma.rryar' szel/.emiség u)iroépitésén nekünk, 
,gyógyszerészdolgozókrw.k ú; sok tennivalónl. 
van még' 

LOSONCZ DEZSő 

h) megyesz{khelyelrnn azok, akiknek legalább 6 évi 
e) járási székhelyeken azok. !akiknek legalább 3 évi, 
d) falvakb~n pedig n1inden teljesjogu gyógysze„ 

rész. : 
Az Egészségügyi Miniszter királyi rendelett,él ki

adja a gyógyszertári jogositványi IÍ.nindazok r.ésT.ére. 
akik a fenti feltételeket igazolják. 

A gyógyszei·tárakat á ,,jogositvány kiadásától azá
mitott 3 hónapon belül meg kell nyitni„ 

3) Ezen I'endefet alapján megnyitandó falusi gyófry. 
szertár,ak müködésük kezdésétől számított 2 éVeJi ke.. 
1"esztül mentesek mindennemü adó fizetésétől„ 

Azon falusi gyógyzerész. aki ezen adómentességet 
élvez,te, nem költözhet el \a faluból, ahol a gyógyszer
tárat berendezte. csak abban az esetben, ha a gyógy
.Szertárat átadja iegy !máSik olyan gyógyszer·észnek .. aki 
a gyógyszertár· tnvábbi nyitvatartását a jogelöddel 
együt~ legaiább 2 évre ~arantálJa. - rmásképen la j&go
sitvány ugy az előző, mint a következó .tulajdonosra 
nézve megszüntneh: tekintendő. 

4) A jelen rendelet megjelenése elOtti jogosítvány_ 
tulajdonosok. amennyiben a 2) siakaszban elöirt gy,tt
korlati !idővel rendelkeznek, gyó&szertáraikat áthelyez_ 
hetik - a [miniszter előzetes beleegyezésével, de esakis 
azon esetben. ha a gyógyszertár• rnüködését 'legallább 2 
é,vr·e egy uj jogositványos fá1tal biztositani -tudják. 

f:s hogyan mikidnek? 
A ;patikák egyre-másra nyilnak„ Pl. Temesvárt 1946 

X 15. óta 22 lui patika nyilt. Mind jól megy, bár egy· 
más hátán vannak. Infláci6 van Anyag és árhivatal is--
1neretlen Zál'olt -iáru nillcs, Taxa van, de nem tartják 
be, ·- az egyes 'vároS()kban hetenként összeülnek ~ 
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megállapítják közösen az á1almt és \ezt be is tartják 
Minden van /és kapható„ Arak pt 1 drb„ Bayer \Aspirin 
~OOO lei = 16 fillér·, kombinált[ por ugyanannyi Phena... 
eetin 1 kgr. 2 inilli~ lei ::::= 240 forint. 

Oklevelesekben nagy hiány van -- flzet6' a bmttó 
forgalom 6--8 százaléka. Segécbrtunkások, technikák. 
ko1lektiv szerződés szerint. mely ligen alacsony. De kö_ 
t.elező állami szövetkezetek vannak '(Economat), ahová 

minden munkaadó minden dolgozója után 800- OOO Ieit 
fizetett be még az elmult összel, amikur· ez még komoly 
összeg volt„ ~zt az összege'ti a munkaadó 10 havi rész... 
letben ,_,onhatja le, - a szövetkezet pedig nagyon ala~ 
csony ál'on (a szabadforgahni ár· \töredékéért) látja el 
a dolgozókat ugy élelemmel', mint ruházati :cikkekkel. 
Egyleti vényt- magá11-, nyilvános ·gyógyszertár (a Vá. 
roskban) 'nem csinál, l&Il hárl gyógyszert.1.r„ 

A kataszterröl 
ősz.inltén beval!om, nem voltam Mve a Jro,. 

t:JM:zlternek, Ma már azonban mindent megki
sérl€ik, \hogy az eszmét magamévá tegyem, 
minthogy a swlkszervezeti több&íg ezt hé!yes
nek találta oo elfogwdta. 

Legyen szabad teháit most magáról a ka· 
i:J!,szterről besizéln'dtn: 

A ka:taszter egy határozott Jrerdőponlúakra 
a.dott korreik~ önrvallomás 1kipoQ1!toziállá1V1aJ létn~-
Jötit sorrendbe áfütása az egy szalkmában mü· 
ködő, egyenlő képesitésü egyéne.':nek 

A megüresledő áHásoknak, vagy a leendő 
:résztulajdonoknak, vl!gy bármilyen gyógyszeré. 
szí vonatkozásu posiciólillaik betöltése tteMit en
nek wlapján lkwtias2lteri sorrendben kell, hogy 
történjék Ez s2lép s látszólaig iga!llságos is és 
ugy hat, min!1lha el:lben egyenlőség l§s egyenlő 
jog lenne, Az ilyen Mlt:iszatigazsfugrn, gyönyfüü
en világit nf :nagon hely;ElSm MlllrX, mondván: 
„Mind~ jog annyit j1eITe1llt, hogy egyenlő mér
fü..lret alrkalmazok különböző emberekre, akik a 
valóságban nem egyenlőlk, hanem egyenlőille
nek; 'ennélfogva az „egyenlő jog" a:z e~J,ő
s~ megsértese, ~a.z:sáJWt;alamság", 

dennemü információk l:Jes7le~e él! mindanki
nek a megfelclő helyre való áHiibása. E :rend
szer 'helyességét n'0!11 klcll !bővebben -inddkolno:m, 
hiszen ki ál!"ittlmtj!J,, hogy a ká,derosztály infor• 
mációi a:lapján minden megüresedő hcly:re nem 
a meg:lielelő egyént ·áJlitja ! „ - • 

Másoditk javaslat: A ikaitaszlber !POntos meg
állapitása és fclfekibetbése után les enn€ik a:lap
ján e,gy uj, u. :n. „csO!port:.-katoozter" állitandó 
~el. 3, 5, vagy akár 8 „csop011t-kata;sZJtert" kell 
létemteni Egyéni.ség, munkahiirás. 11ál1Je1mett,, 
&ég, kor, llY'Ellvtudás, C11aládi kfüülmények !lbb. 
stb szem]J'Ontoik figyelembevételé'lllel s egy po. 
zició, vagy tbármfüyen jelölésnél azt a „csotpOrt
lmtaszter""t kel[ alkalmazni. mely a célnak lea;
jol:iban meg;fel-el. 

U gy ig-onddlom, hogy ez_zel sok elégiilBtlen-· 
ségnek huznók ki a ménegfogát, mer't mindny<á, 
jan bclátjuk, hogy az egye.s emberek nem egy. 
formák s igy :mindenki a neki megfeielő helyiet 
foglalná el s válna hasznára ugy a <gy'Ógysze-
:reszetnek, mint a társadallomn:ak. _ 

Gerő Miklós 

Szinte nmgdöbbenltő, hogy mem:nyire ráillák e 111 
Mar:it-mondás a k!!:l'3.sr?JterTe is,, Mert vegyünk az 'ftftE\ft•Oftft!llft 
életből koilllrnét péildákat J\fogüx·esledik egy !k<ö· Orömmel rmillo~tuk, hogy a nyugdijpénztáll' 
ziileti gyógysrertár-N'ezetői álllás. A kataszter m~gvalóm!Já,sa küszöbön /áll,. EtMl a szociális fe. 
szerint sorra kerülő X 70, Y 68, IZ 65· éves,, Bzultség nagyfoku lcsökke!l!ését 'l'eméliük. Azon. 
Mindegyik érdem:dus, iki;fogásüailan <lgyénis&g. ban • ,, " amig; ez megvalüsul, na.gyon sok éhez0 
Mégis, ki merné vá[lalni a felelősséget, hogy és fázó kolléga jária a. kálváriát, ihogy egy n": 
!ly nagy munkát igénylő fáradságos ál!ásba m; gyobb fala,t kenyéri.hez ~és ,meleg szobához ju 
illetőket '.behelyem. Egy másik eset: Mleigiirese- son Ez a generác:ió 1.914-1945-ig már annyit 
dik egy gyógysoortári elffienőri állás,, (R<;méllve, szenvedett és kinló'dotti, hogy eladná ;a, holnapi 
hogy a gyógyszer<támkaJt a jövó'ben gyógysize- tuzokot egy mai verébért.. Mi természetesen v, 
részek fogjálk vizsgálni-) A katasziterb~n soron iövőnkért is küzdünk, <de nem szabad ezt a 'inai 
követke'.IJŐ x vagy y nem alkalmas e pozíció n&mzedéket folyton azzxl tip!Jílni, hogy maid .· 
ootölitésére Mégis, ki mer'Illé lk:ineveznd, vagy a fövő gyógyszerészeinek már fobb dolga lesz. 
ami még fontosabb és lelkiismeretbe vágóbb, Elvégre mégsem lehet iegy !ilyen óriási viMJg. 
ki nierné elütni a reá eső helytől, milkor ez 61 égés számláját egy <nemzedékre háritani. Az 
sorrenden meg'lllati? lenne a tiszte!ettel.ies és szerény kérésünk az. 

. Sorolhatnék még számos példáit. de azt hi„ illetékMekhez, talál,ianak vala1ni módot arra, 
szem e k~vel is megivilágiitottam a kataszter hogy \a Gyója vagyonából - amely hál'Isten-
ily<etén elképzelésének és alkalmazásának hely. nek ;;lég jelentős - az átmeneti időre átsepit
telenségét, Minthogy azonban a többség wkara- sék a.z 'elesetteket, özvegyeket és árvákat TU
tánaik magamat alávetem, két javaslamt ter- do1n, hogy mosris segélyez a Gyófa, de 'ez M
jeszt<>k elő a kalas2lter ~!kaln=ásárni vonatko- zelről seni niegfelelö niegormís.. Azt is itudmn, 
eólag: 1 hogy az alapszaM/yok a segélyek nagyobb·mér-

Elöször: Használjuk fel és épiitsük ki a vü kiterjesztésére nem adnak mádot.. De azért 
munkáspáil'tok s~föen nagyon jól be- irunk 1947·-et, hogy ne ragaszkodjunk mereven 
vált káde1-osztályt, a benyujtott mtasz\e!ri ivek a holt betükhöz, !hanem inlcribb az (élet köv~el· 
alapján, E J<-.áder<18Ztályna[k lenne hivatása tlllÍn;. 'lliényei:kez. BENEDEK ISTV ,íJN 

Az igazolásokról La11ptin hash1it.6 
a régi békebeli minőségben 

Ismét kepha tó 

V álrjulc a hivatalos &tesitbft,_ amel1f a fiWYY 
bwJapesti iés vi.déki sza!Pmai igazolásokat el.. 
rendeli. Mind wiáig nem kaptuk ki;z~ez A fJU· 
aapesti Gyóg1fszerész Testület f. em 3. ~za~u 
Ttörl0vele közli az érdeke~te/clcel: hog?[ kik. kerűl; 
r113k illetve kik kötelesek meg1elenni az igazol.ó Nagy Kristóf gyógyszertár, Véic,~u. l 
bizdttság előtt. 'N:ehogy e közlemény téves meg- --·--·-----
11Uágitásba helyezze áliá.&ponfJunhJ,t, s 'hogy. ezt k , 
fl.(}1talyosabbá· itegyuk, fe/,Foer'estuk az iueteke-• adunk, hogy egyszer wégre meql!isztitsu pa-

szervet mi ';az !álláspontja e lcérclésben? A vá- lyánlcat az orla nem való elemektol,, . , , 
' " lt Nyugodiék meg mindenki, hogy /cizar·olag 

lasz a következo vo : . . . . ., c.sak a bünösölc azok, <ilcikre e rendeletek vonat--
,,A gyógyszer:észe_lcet igazo!<9 ~~zotMáf! ;nin M 

d.en esetlYen igyekezei;t a !fennalló igazol.ó·bizoM ko:qii fo,qnak- *j 

sági r·endeletel~hez ,a~/calrnazlc_odni„ A 7;1e,mzet1 Szalcszervezetünlc !beadványt intézett az 
Bizottság \m,egaUapifJ&Ja szer~nt a fennallo ~za l "~bb 

'nd 'tb t.a t tták b ho. Igazságügy Miniszter h:ez az egyr·e bonyo 'if'""" , 
bályo/cat nem mi en ·esQ e"! . r 0 

, . e, . • gyógyszer<észi igazolási ügyekben„ Fe~ter1esztii 
nem történtek olyan lig·a.zolási hatarozatolc is, sében rámutatott annak országos viszonyla,tba?' 
amelyek i!,zükségessé tették, /Wf{Y_ ahol J~lté'.~· :-" ""ros Tcövet/cezményeire, hogy. \a. z I, ga.zo,l.°' J!i
wzh~tő a szabály/;alanság, ott UJ ~gazolási el2r1, ~ "'-" le id k t 
rásnalc adjon helyet„ Ezért történhetett, hog1( zottság hatáskörét egyre szüleit; es . ?n ''.'
sokan sérelmesnek találták az ujb6li ,igazo~I má.slcént magyarázzák. !A beadvany megálzi;,pit
eljárást és ezért mimden/t "!"':g~ttek, .h?gy etto.l ja hogy ez az ingadozás nemcsak a szakmában 
mentesűlienelc A demok:racia igazolás~ .szei;v(fl, M!t bizalmatlanságot, hanem !magában az l ga. 
mint vörvénytisztelőlc, la bejelentések hw.nyaba.7!: zoló Bizo~tsrigban is a legnagyobb bizo;iyta_lan_· 
igy adatok szolgáUp.tása nél~ül, ~ok felmentő ságot 'kelti Ennek morális lciivetlcezmenyei la-
ite1etet hoztalc \ott is, ahol ubolag 'Jciderü.lt, hogy szá1nitiw,t;atlanok. , . 
az igazoUis alá vont más itéletet érde:m_elt vol: A bwfupesi ígazo!áJsok nems?k<:r:i ~efe2e
na Ténylcént áUapitjulc meg, h-0gy a 1elenlegi ződnelc. 'Lényegében teMt éppen vidéki _v:szo~Y; 
irfl,zol-0 bizottság kizárólag uj bejelentések'. latban ártanak és bornJaszttana.k ·a lcülön?ozo 
vagy a fent említett okok végett rende,lt el ~' pótrende!kezések. Nem 1futat3ulc, hogy miféle 

bb · tb t tas ""dek és befolyás 'igyelcsmk hafo'mra i[on,ten~ .. a~ igazolási eljárást. ;l- ~ö. i ,es~ .en argya " ~· dmié t vo 
n,éJ,lcűl ·az igazoló bizottsag mulcode~e, csak a" Igazoló Bizottság eddigi .ere nym es JO · 

'lé · T' tlcozott" munkáját,. De egészen bizonyos, hpYY ':Le~ a 
igazoló hattirozat kicsere sere szo ' . D~mo/cra'ci'a ve'delme szab irányjt e . .s m,_ ertelcet 

Mint máir több izben irtuk, nem 'l!agyunl: ~ k h 
hive az embervadászatrmk, de a most loirqbb·ani az ilyen ~ntézlcedésekhez, p e;n h11fS?fU ', ogy 
• lőttünk lejátszódó ell€1nforra.datmi imeg· nvaga a Demokrifoia gáncsoi!na el1 benitanw meg 
'::io:du?rís is igazolja, hogy rengeteg f asisztc; 'és egyik legdemokratikusabb szervenek cselekvo 
a mult időlcben ISulyosan /compr omittalt_ Y_Y°.gy. 'képességét,. , 
szerésielc találna.lc lcitünő \buv(>helyet, kulono.sen Keressük az olcá.t a ~wgy ellen/cezesnek- ÉS 
vidéki helyeken, !ahol a k?~tr;n laza, iga- mert ezt nem nehéz megtalálni, máll' a mögötte 
zol6 bizottsági szűrőkön 1a,tszi \Jconnyedse_qge! rilló érdekcsoport sem ismerefften, lelöttp.r1;k.: 

Nyilvánvaló, hogy ez a csopo.rt, miar J(! '!idéki 
átjutotl!ak.. • k "' áJn d l zilc ők Ezért \szorgalma.zzuk változatla,n eréllyel igazolások ~vé.gleges mega .. as"yM _ 0 go -
v'..déki igazolások:nal;, mielőbbi létrehozásái, már a vidéki, 1ilggyel..ba12a<l i,qa;mlt, v-aY'!f nem 
am.elynek szaklapunkban megfelelő publieitó.st igazolt _gyógyszerésze/e ügynökei. Ez a trivolab-

R E x GYÓGYSZERVEGYÉSZETI GYÁR (ÉS GYÖGYAR.UKERESKEDELMI R, 1. 

Buda11est, v., Doronya-atca 7. Debrece11, ,somouyi-!Jacsó·í1t 3. 
Telefon : tBI ... 287 és 189.-429. Jelelon : 137 · 
Távirat: Rexgyár Budapest. T6virat: Rexgyár Oeb~cen. 

tW6~ur:k~~'~ ú ~U8, ké&~ek, ~ti~m.Use: 
~6ús~ ú taf,letUiAfl,k. ~a.~ 15 eut&. ftiM:hev,e u ae.fa,,,J.6 
reec'g; e«en~íi virug.~ ga~k. 
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bi c;Jlja a; lcülönböz-0 bekrrutgyaráz<J pótrendel
kezesek kiharcol<Ű!ának 
.. • Ebben a sze{lemben szögezte le ;ál!Mpont„ 

.1at szakszervezetünk gyógys;i4erész szakoszt4lya 
az I gaZSágügy Miniszterhez intézett bea.dvá 
nyában. U fjyanikyen értelemben mmit iföl a M„ 
K. P.~ gyogyszerlt;iri dolgozóinak külön felteo-
3esztése. 

. Tagadhatatlan i:z is, hogy 'amióta egy kis 
ső!é!; fut~~len szobaban folyn:alc o. gyógyszeré„ 
szi _ig.azolas.?k~ meg.c~appa'f'I: az általános szak .. 
mai erdeklodés. Világossagot leérünk az egész 
v~nalon.! .Ma ez ,,sz~zorosan fontos A jelentő, 
s~ge pedig tulno. r:aJtunlc, mert igenis ezeti mu„ 
lik nwnden. Amepi'idemolcráeia életéről van szó.! 

i (sz.) 

Ez a irenekar kiválóan alrkalmas énelkkar Jt:hsé.. ·t 
résére ,;~ 

A gazdag három órás mtilSor bövelikedik ;l; 
s21óló számokban, viJághhü orpsz táncok ;füsze- ·• · 
rével.. A táncosok és "enészek, kiV'étel nélikfü -~ 
mind az orosz hadseJ1eig egyenruháját v,i!seliik; •;; 
mellükön a sok ki!tüntetés igazolda, hogy viae• -~ 
lőjük mennyi harc l'észese volt. A zene, melyet '~ 
bolmácsdbak, a sok rmfüó orosz zenléje. !Riltmus.: " 
érzéikük csodáiatoo, Hagjuk müvészi. Az együt: ,~ 
tes müvészi viezetőj e Boni-sz í\.lexandrov eiw 
des, a tavaly elhailt hires Alexander Alexa~ 'ii 
rov fia, az uj orsz hymnus S1Z1erzője. 

AHandó tapsorkfut1 ikiséite a ragyogó mü' t 
so~t.·,_!fös;,,önjüik a felejlthetetlen estét egyrészt ••• .. \.· 
a 1<a""'imas szoms21édunknaik, :máru·észt a Ma. 
gyar-Szovj et M li'wlődési Társaság ve21erofünek ~~ 
kik között történflbesen egyik kirváló kariárnun'. . 
Irat üdvözölhe~jüik. M. 

N 

lzappanflzés a gy6gysxertárb•n és 
a na9yip91rban 

- Dt. Hém&dy lmr& e9yetemi, tanár -·· 

(Befeiező k-Ozlernkiy) 

Tudjuk azonban, hogy a szappan emulsiólkwt 
e]ektolyt anyagok -- savBJk, Ingok, sók oldatai 
_ kicsapjak; a kicsapó elektolyt oldat tömény. 
ség:e á szappant képező zsiradékanyag össczeté
tele szerint változó töménységü. EJ;,, az oka an- · 

ook, hogy a kWlönbözö zsiradékanyagok máii és· 
más füménységü lugold&tokkrul szappanosttha
tók el. Alant közlöm a felhasználandó lugmeny 
nyiséget é.s az optimális l ugoldat töménységét a, 
különböző :?JSiradélkokra vonatkooólag: 

Az e1szappanositandó 
zsi!radék nev'e:: 

A zsiradék 1000 gr-jának 
elszappanositására szükséges 

Na OH-ból KOH.lból 
143 g 200 g 
143 g 200 g 

Optimális 
hiwt-Ornénység : 

A lno.g,~a.c- ~uv,fet Ut.a.v..ee&té.si 
J:ác~a.Já~ dúef",ruig.uee&en~e A gyógyszertárak 1947. évi 1 

cégváltozási kérelmei ;; 

Len-olaj 
Napraforgó·olaj 
Oliva-olaj 
Pálmamag-olaj 
Repce-olaj 
Szezám-olaj 
Ricinus-olaj 
Marha-raggyu 
Juh-faggyu 
Sertés.zsiI 
Csont„zisir 

140 g 196 g 
180 g 253 g 
133 g 186 g 

% 
16-18 
6--8 
28-34 
30-35 

8---10 
14-15 
35--38 

, Ismét gazdagabbalc lettünk ~ csodálatos 
elménnyel 

A szovjet hadsereg ,/l\fö011:1i· szinháza" mu
ta:.koztt 1be föváJrosunk iközönségének az Opec 
rab.áz diszestiélyén, Végigjárják Eu;ópáit be
mut:>;tják a világnak, hogy a tö[1Jénelem fo~á
.Lásárt, az emberi gonoozsá!g leküzdését, milyen 
csodálatos, varázslwtos ~özö1kkel segirtetltéik 
eilő, A „J{ülönitmény" 300 trugból áll„ Bámulatos 
müvészet, amit végeznek Imponá~ó hangerdő 
rohamoz, pHJanaiok alatt JII11eghóditja a sz;iwJ· 
ket ~ 

Az estet a magyar Hymnusszal kezdte a 
"e)lekar, amely 10 tangóhaimnonikáJból, 30 bala-
1;aJkából, dombrából és 60 egyéb ~sz;erből 
aJ!. A 100 tagu zenekar és 200 tagu enekkar 
„Isten áldd ~<;g '!' rn:a~a;-t", borus araphangu. 
lattal, fokozodo k:1te1Jesulásool. kezdi.. 8oha nem 
hal!ofü~ ideg;in aJ:i-król fily tökéletes fokozódó 
erő vIS·szruha,tást 13'> elhalkulást.. Dinamikus· 
skálájuk szinite hllltáitalan.. Pianóik rövidek' 
ská!áj uk végnélikilli és cre.ooendój uk, szmte 01: 
kánszerüek. · 

Az énekeseik hibáitran szövegldejibéssel ér
zékePtették a m1a,gyar imádság minden !betlijét 

w 

MEDICINA 

---3 
Az {lrdekelt fel~ell való közlés v~elit ér- ' 

tesitem t. Cirnlet, hogy a gyógyooerláraik 1947. '~ 
februá,r 1-28. 'köziJtt benyujteltit cégváJto:z;tac 
tás iránti l<rérlmeit figyele!t!JJbe veszem, ha azt ,:; 
az i!letékies nagykereskledő záradékoJJa, melly 
szerint a gyógyS2lernllátfuslt vállalja, 

Egy gyó1gyszerttár legfeljebb két gyógyáru- · l 
r,.agyklereskedő céghez és egy komprimata ké' ' 
szitőhöz kérheti a beosztáisát. · 'j 

A gyógyszertár felwuár hónlllp J!oly.amáai 
csaik egyszer élhet ewel a jogáJvial és ezt vissza~ -~ _ 
vonni nem l0ehet. 1 

H~ányosan, vagy késedelmesen ellő'berjeBZ- .\,;·.•;. 
tett keH)lmeket nem veswek figye'!embe éS a~ 
kat ugy tekintem, mintha nem i:.s terj•esztelité'k 
volna be, tehát a gyógyszel1tárat a ré;.,>i céghez 
osztottam be. 1 

• A nyil_atkozattétel nm kötelező. Amelyik 
?yogy.szertár nem iterj eszt be kérelmet, az azt 
Jelenti, hogy a régi ·el1álbóinál, ik~ván maradru · 

Budapest, 1947 januáT 11. 1 ' . 

A2' elnök ;rendeletéből: · 
Sislca [J<Ű!zl6 

munkaügyi főtian\'\.csos. 

GYÓGYSZERÁRUNAGYKERESKE D ÉS K F T„; 

BUDAPEST, Vi., 
HAJÓS UCCA 32 

TELEFON: 120--261 
Ismét a leggyorsabban és 
a legpontosabban és csak 
gyóqyszertárak részére 

ULEFON : 127_,..411f 
','.' 

zzállit 

133 g 200 g 
136 g 191 g 
145 g 204 g 6-8 

6-- 8 
6--· 8 

30-35 
6-8 

28--35 
28----35 
24--30 
30-35 

143 g 200 g 
143 g 200 g 
145 g 204 g 

Háztartási hulladék.zsír 
Stearinsav (Stea1tn) 

145 g 204 g 
140 g 196 g 

Olajsav (Elaín) 
Fenyögyallta (Colophonium) 
Kókusz·olaf · 

150 g 230 g 
144 g 201 g 
192 g 271 g 

A táblázat szer<int lá~haltó, hogy pi; a ricinus 
olaj 1000 gr-ja 38 százailiék lugtöménység mel
'lett szappanoi!dJfill.ató, tehált egy olyan lngoldalt-

t Ml, amelyet.136 · gr nátronluglYól és 222 ,gr vi~
böl kész,itettünik ugyBJnaikJro-r 1000 gr napra
furgó..ola;j elszappanosiltására csak olyan 8 szá
százalékoa töménységű lugoldat a;llmlmas, 
amely 143 gr ruírtronlugból és 1632 gr vi21ből 
készült, 'Erek a lugrrnennyiJsége]{ kisózás nélkülil 
sza,ppanoik kiészHiéséi-e vooatkoznak; kisówtt 
&?.appanok késziltésekor 20 száza!lékkal maga
sabb lugfölöm1Eiget kell a szappanosútá:sra alkal
maam .. 

A zsfradékok elszappanosirtása három fázis, 
ban megy végi)e. Első· a zsiradékan.y.ag emu!· 
'gáJása, második a résJzileiges szappanositás, a 
l;umnadfilt pedig a teljes szappanosodás. Ez 
Wtóbbi be:fietiezését az jelzi, hogy a fözőüslfuői 
~vett kis ~let forró vizben rtisztán feloldóc 

. jl.ik s a vize,s oldat felületlén . zsiradékcseppek 
nem láthatók. . 

Az dszappanositá,s optimális hőfoka kib. 80 
t fok. IdőtartamáJt a smppanosiltandó zsiradék 
~zetlétele haltározza meg .. LeggyorsBJbban a rL 
cinus-, kókU1Szolaj és ser~ ; hosszabb idő 
\\latt a napraforgÓ-, szezám- és lenolaj szappa
llOSitluitó„ A szappanosiitás egész ideje alaitt az 
eipárdlgó vizet idonkinlt pótolni kell, nehogy a 

· lugoldat ibetöményedése ki:.sózó hatást id.ézrren 
lllő, . 

A Magya<r Gyógyszerkönyv a hivatalo3 szav 
panok kész11tésénél magas lugrt:öménységü olda. 
tokkal végezteti a reiraidlélmk srz;appa.nos~it és 
a lug ikisózó hatását tömény ~z hozzáadásá
val ellensulyoz'lla. A SJJEISZ a fom IZISiTadéfüból 
zsirsavakat tesz szrubnddlá, amelyek a luggal 
aoonnar 'liZap;pa:nt_ képezook; ez a szappBJn biz
tosi.úja •a főres 'folyamán a zsiTadék gyorsabb 
szappanosoillIBá( A smsz magas ára nEnn teszi 
iJndokolttá1 felha:>ználását; helyette célszwübb a 
hígabb lugoldiatoik allialmazása„ 

A már kész szappantömeg nagyme:nnyi6égü 
vizet, glycerint és csekély m~nnyi!légü lu:gianya · 
got tartalmaz. Ha· a :iisirndék elszappanositáslá
re csak a t4bláiziat szerint "'löi:rlt lugmarun~get 
ailkalmaztuk, ugy a Jugfüfös1eg a szappa:nban 
olyan csekély, hogy annak. urtióla,,,aps eláitvolitása 
szükségt<llen, csupán a v~séget kell !00-
lőle ibeszái-itás'Bal el't!ávoLiltJani.. Ezért a fonó, 
folyékony szappant szétszedhető szappan kiön
tő formába, vagy tiszta faládába öntjük, amely
nek alj~;t nediv€S xuMval béleltük ki . azért, 
hogy a smppain ahhoz ne lbapadjon; majd a ki
hült és megmerevedett szappaniepényt 24 órai 
állás után kiemeljüik, feldaraboljuk és szoba: 
hőfokon ikilszáriltjuk. A:;, igy nyer<t szappant 
amely glycerimlt, csekély lugot és mirrltegy 1?, 
százalék "Vizet tartalmaz, „enyvszappan" -nak 
p.evezik. . 

Ha a szapparuf&éslwr az .a célunk, hogy te!-
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jesen tiszta, fehérsz!nű ~ Iugmentes 00,tro:n
szappanrt nyerjünk, ugy a zsi:radékanyagot fö
lös luggal (a báiblázat szerinti lugmell'!lyiségll!éJ 
20 sz;i,zalékkal ti:Jbb naJtriuIDhydroxyddal} szap
panositjuk el és az elikészülrt szappantömegbői 
a fölösleges lugot konyhasó ol®ttal rrsolálj uk 
Ezt a műveleM ,,kisózás"-nak nevezzük„ Ilyen 
módon k!észülnek a Gyógy.s~könyv nátron
szappanai. A kisózó sóOldat mennyiseye az el 
sziappanositandó zsirad.ékkal azonos, (1000 gr„ 

zsiradék'?ól elkésziil~ sroppanoldaltot 1000 gr. 
konyhasó-oldattal sózunlk ki), awruban a só. 
ol®'t töménysége a szappan kémiai öSszebétec.' 
létől függően v\iiJtoro töménységü; Wt olyan 
szappanok is vanna:k (kókusz .. , pál!mamagolaj 
és gyanta nátronszappanai), aniiely~ik ,magas Só.: 
töménység mellett sem sóz!iató;k ki itelj€Se!l. A 
kisózó · oldat !töménységét a: különböző z.sirad\íc; 
kokból nyer't szappanokra vonatkozólag a k<Y. 
vetkező táblázat mutatja: 

). ;GYóGYSZERúSZ 

; l<fAippimt (25 százalék napraforgóolaj és 75 
~ék faggyu) .. 
· · ,Aiz olirvaolaj és . piáJmarulgolaj nátronszap
panai szilfu'd áliományu, kitünően habro szap

' nt adnak: mosóhatásuk elsőrangu. A Tepoe
~j sem káli, sem n1átronsz~rpanok kész'.ltésrfre 
nem ajánlható A b;'nne levo er;rc~sav ~Z'.:PP~
niJ vizben oom oldodnak, hahzókepessegíiik es 
mOsóhatiásuk csekély 

A j!ISLradék neve, 
amely;bőJ a smpipan 

készült 
Kókusz-olaj 
Len-olaj 

A kész Illáltronszappan kisó
zásám . alikali!OOS konyhasó.. 

A Szezámolaj .nátronszappana fehér szinti, 
; ij(en j?l mbzó kés!Zitm.ényt ad: '.' sza;p~8;ll ,azon
. rian konn~1 11vasodik. A ncmusola1 na1b:on 

szappana hófehér, szilárd áJlom\ii;nyu, de igen 

N aprafargó-Olaj 
Oliva-olaj 
Pálmamag-olaj 
Repoe-olaj 
Szezámolaj 
Ricinus-olaj 
Marhafaggyu 
JUh·faggyu 
Sertk.=iir 
Csontzsir 
Háztartási hulladékzsir 
Stea.rinsav ( Steiarin) 
Olajsav (Elain) 
Fenyőgyanta 

oldiat töménysége: 
nem sózható ki cbe]jesen 
24-25 % N acl-old!at 
15--18 % Nacl-oloot 
12--16% Nacl-old!a:t 
nem sózható ki lteljffien 
24-25% Nacl-0ldi3Jt 
15-18% Nacl-oldl'.lt 
26-28% Naci-oldat 
8-10% Nacl-oldl'.lt 
8-10% Nacl-oldl'.lt 

10-12% Naci.oldat 
10-12% Nacl-oldlat 
8---10% Nacl-oldl'.lt 

·· 15-18% Nacl-oldlat 
15-18% Naci-oldat 
;nem sózható ki !teljesen 

· rosszu[ habzó. Csak faggyu vagy ikókuSZ<Jlaj 
mellett ad jó mOSóhatásu szapparnt. 

· .. A faggytU, oor<tészsir, csontzsfo· nátronszap. 
J panai ;fehér si1inü, igen jól haibzó. :m;tünő mosó
'- hatásu szappant adnak Nátronszappanai ke

mények és használaitban igen ga121dasá,giosak 
•' A •1tearin ná.tron és káilismppanai hófühé
í rek, habjuk sürü, tartós, mí.ltromzappana me. 

:(, ;1 rev, porló.'!, de vegyes szappanosi tással, főleg 
. rl glycerinn:cl keverve, kitünő borotvaszappant ad 
•• Az olajsav filleg a folyiékony l!mppano'.{ ké
-~ szitél!ére alkalmas ; 1káli- és· nk1itronszappanai 
•)~ igen jól habmmak és ldfuünő 'mosóhatásuak 

A fenyőgyantaJ ká.li· és nátrnnszappanai 
;; lágyak. Kitü;iő J;abzió:mépesOOroü;k alf°.l_Y'tán 'rosz

1 
.. 

, szu1 'h:aibzó zsmadekok s,.;appanaiv "'everve a ·· 
-~ Jm1mazzák. A gyantatar'ilalmu sl'iappanok igen 

· " ruigy előn:v:e iaz is, hogy alig ruvooodnak Zsira-
A kisózás által a srzappantömeg Jugm1entes szin- több niedvességet ne tarltailmazzon, mert ellen- ~nyaigokhoz kb. 20-25 százalék gyanta ike-
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ve1hető és a zsiradékkal együtt sroppanositha-
tó el. . , 

· Helyszüke imiatt bő l'eCeptanyag közlésére 
n\em térhetek ki; szaikkönyv:ekben részletesen 
találja meg ezt az olvasó. Mégiis célsrerünek 
vélem az aJábbi előirálrok közlését., amey áltsJ 
házilag készithebünik jóminő~ szappanokat. 
~i('..;~·:-

M osf)szappan ki.sózás nélkül: 1 

Olvaszto11t; és vászomuhán meg.szürt 100() 
gr háztartii.si hulladékzshrt (esetleg faggyut 
vagy sertészslrfu lassu fő'.l!és közl:>en elszappa
nositunk olyan lugoldalttail, amelyet 145 gr 
nátmnlugiból és 1700 gr. virllből készitettünk„ A 
kész szappant formába öntve kihiilbjük, maj(' 
feldaraboljuk és szobahőfokon kiszáritjuk 

Mosószappan gyantával, kisóiá.s nélkül .. 
Napraforgó olajalt (esetleg más '.l!Siros olaj) 

500 gr -ot, faggyut ( eootleg háztaribási hulla
dékzsirt) 500 gr .. -ot és fenyőgyan"e,át (Colopho
nium) 200 gr-ot d'elolrvl!Szltunk és v\ii13zonJUhá11 
átszü.rjüik A kwerékefu elszappanositjuk olyan 
lngdldattail, amelyet 173 gr nátronl1Ugiból és 
1900 gr .. vízből készitettünk. A kész szappant 
formába önfüve kiliütjük, niwjd feldaraboljuk és 
srobahőfokon kiszáriltjulk:. 1 

~:~!L·;:::·~ 
BMotvaszappa1n„ 

Stearint 500 gr. „ot feltolvasztunk, vászon
ruhán átszfö'jük, majd elszappanooitjtXk a kö-

szappanra és ~izes sóoldwtra különül el„ Utóbbi 1cező esetben ikönnyen megavasodhat, A J>O'l'Í- --~ 
tartalmazza '1 glyooiint és k€1Vés oldott szap- tofut szappan hygirookópos, ezért jól zárt éa "J . ~®~~®~@X~@X@XM'.@~~@~ ~ @ ® @! ® @ @ 
pant is. Ezt a sóoldatot „anyalug" -nak nevez- fényltől védett edényben ta;rtsuk el. 1 „~ ~=~=IOI 
zük. Kisózni csaik l!ZiJárd áJlomá:nyu nátmn- Gyógyszertárakban sokszor adódik l!IIlnak ::•: •' 
szappant lehert; a [ágy áalományu k;i,11iszappa- szükségessége, hogy hivatalo.s szappaná.rukon 
nok nem sózhatók ki, ezérit glycerint és ikevés kivül mosó11Zappant is állitsunk elő. Ezél't rud• '': ,, • 
szabad lugot mindig ltartalmazna:k Gyógyszer. nunjt kell, hogy a rendellkíezésünlcre áJió iz&ra. ..:• 
könyvünk a hivatalos káliszappanokat utólag déka:nyagotloból milyen mo.sóhatásu szappant :i 
bepárologtatja; igy iaz elM.vOZó vIBffie:qnyisé,g nyerünk A kókusz-olaj hófehér, ikitünően !hab-. f' 
csökkienti a lug hydrolyzdséit s azt egy miniimá- zó nátronszappanfu ad, habja azonban iooa, nem .·„ • 
!fa mennyiségre áUitjw be. A ·'kis&zlcjtj; szi.ruszap- tartós és a \bőrt erősen száriJtda.. Igen könnmlf} • 
pan felületére tapadt só-Ol!datot mo.ssuk le, ~s szappanositható, de nem s62lh:aitó iki teljesen: ;~ 
a szapparuban levő nagy mennyiségű cyizet :ki· m~ magas töménységű konyha.sóOldatitaL S(ll)1. '';~ ® 
sajtolással távofüjuk el. Az igy nyert <Jugmen- A lenolaj ná.tron szappana lágy, könnyen·. ,~ • 
tes szappant folapritjuk, szoballőfokon idszárit- avasodó, csak Mliszappanok készltésére ~' ' • 

t;:á:~ m:~~!f' ~~tjf~~ ~~;;~l~~l = ~~~~~~r~k:~ra:r~~e\~t:~ ~; 
,----------------·-----------------~ ti • 

Gloria kltszergyár RT .„ ii : 
BUDAPEST 62, POSTAFIÓK 335 ° : 

~;, 

G 1 o ri a 

BG. r;otd:Q.e ~ kfJtnec, 6eteg.
&.r..atúi, g,un.~u. ú r>wui ma.s~~ 

Gyors é.s pontos kiszolgálás 

::;,~ 
'{'. 

:~ 

kötszer gyár Bud a p est, VI., M o zs á r-u te a 14'2 ,~ 
l' :> :'41 
_______________ ,..;., ____________________ ~;fi 

• 
• 

A ,,Gyógyszerészek 
Naptára'' 
papix'.hiány miatt egy hónapt késéssel, el~reláJ
hatólag febru<fur elej·én jelenik mJeg,. '11€Jkmtve, 
hogy a több mint 400 old!alas könyv csaknem 

lnköltségi áron = 16 forintért 
+ postai köl~ég J:erü!t a ~rtá;i-sak ibirto~ba 
és kevés példanyszamban Jelenik meg.. Mmd
awknak, aikik nem gyó.gyszeritárak részére igé
nylelnék és eddig még nem :rendelték meg, kiér· 
jük, hogy mielőbb adják fel rendelésüket, ne 
hogy kimaradjanak, Cím: 
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vetkező oldattal. 80 """ k· ál1"l.ug 14 ,,,__ ] - . „.„ ' ' gr. llillwcOn-· 
l'g'., ~8 15r glycerin és 170 gr„ v:i:z.. A szappa .. 

nosr;tiai~ ,rgen gyorsan megy végfö!e, '11!llilly után 
~' ho~<Jner .;za;ppan~ még k!b, 15 percig meilegilL 
~ iik: 8;~18;ll!do, ~füV€1Ies melITett, ma,jd lehüt.iük; 24 
?ia1 a1l1a!" után kézzel átgyurjuk, illatos]tjuk 
es formazzuk rud, vagy lkockaaJak:ra, : . 

* 
. „ Ma, amikor a marólugolk ITTMezen szerez

hetek be, külön&s figyelmet érdimiel az Orszá
~os Közegészség!igyi _Inltézet egy 1égeb'bi elő-
1:rnt~", mely, szermt kríslbályszódáhól, vagy e.m
mom~kf,!zódaib~I állithatunk elő mésszel ,szap
pa11foz? , maio;J ugol daitot Az elői1iáJsnál a viz 
menny:i·~ege p<mtosan betM:ta11dó, merlt keve-
8ebb vizet használva fe[, a nátr:iumearboniá,t 
na;gy része nem alakul árt nátrarnlt:ggá. A fris. 
sen megoldott mész is elöfelitéttele a s:ikierneik ! 

300 gr, égietett meszet 300 gr. vizll/el illl\eg
o!dnnk és sztéte\sése után 5 iliite:r viwt adunk 
hozz.~. m~j~ a ke:verékl:ren oldunk 420 gr, a.rn. 
momaksziódált (vrnmemJtes nafoium carbcmát) 
vagy 1120 gr. klliifötályszódák (10 malekula vi·· 
zet tartalmazó rn11trium oarbo11á,tl. A keveréket 
15 percig forraljuk s. liehi.tlése után a !teljesen 
feltis·ztuJt dldatat használ:iuk fel 100.0 gr zsj. 
radék eszappaoositására.. E szappanos'lro olda
tot m[ndig \frissen készttjülk el és azonnal 00.Stl.-
nálj uk ·82Jt füL , 

• 
A„ nagy:h>ar1'Í szaippanfővés több szempo:nt

ban lmlonboz1k a gyógyszertári (házti) szappa
n?"< eQőállitásáJtól. EZ'EJket az eL'béréS'ekmo egy
:'El~z: a szappan ,nyersanyagainak helyes össze .. 
~füta;Sa, a szarppananyag techn:irkai :fleldolgozása 
es a gaooa;ságosság tes?Ji indokolttá 

M~ az .:'1öbb, elmondotltakbalft" láútuk 112Jt, 
h?,gY '.'hg taláilhato olyan z;siradlékanyag, amely. 
bol mm~<;n. t!eik!!ll/tetbt;n me_gflel1e1ő szalppant le
hetn.~ eloáil.hrtam.. Ezie.rt a szappangyárak nem 
egysei;es, hanem kevert zsira}apanyagofua~ 
használnak 'fcl. Igy pl. a 1edikirV'ii! jól IJwb'.zó 00 
!aza habot adó éS száritó hatálsu '·''·"d . ' t „ .. hab-" """~z sza]) .. 
pan_ sur•u . '" adó faggyuszappaainal keverik 
~ e~et'.eg gyanta hozázacllisávai ~gyeikieznek 
"ni „ndeg" szappant iágytltan.i. a 

Eg~ további elrté1~ a, v~yes szappanositiá.2~ff 
bevezetése? a'.Zlaz a 7,s1"aderkot nartrium és kaJi... :··• 
mphydrox1dllal szappanositják ·el, mert a tiszta. ·ii' 
natr~~<-;zappan mer,;v keménységet a káliszap., .~ 
pan lagy,1t.i a s az anyargot feldolgozásra ;teszi .;.; 
alkiailimassá,. . . ,.; 

farnere~e~ a;z is, hp\'Y a zsiradéikan~g-OJi:i, 
elszap'jlanos1tása no1ma!LS nyomáson csalk maró.. :J 
luganyagokkaI lehetséges; a marólu,gcUrn!á[ sok"•''.;1 
Jm,J. o_Jcsó~;I? ~"óda old:itai csa:k a zshadékianya.. " 
gokbol ;eloalhtható o:srrsa'l'ak rközörnbösitése áJ; ''' 
tEzal nyuita

1 
nakd g

1 
!'-2daságos lditermelésü szappant. ···~ 

. az, e,gcm o as vwetlE1tt a \?!Sirad~nya~ '' 
elbonta~iahoz, amely álta!l mód nyilik az alkaL,~ 
mas zsITs'.'v;aJ~ elváasztására, ezek „carbonwt J 
S'."'PP!lnositasa" -ra, .továrbbá a slteariirn és glyce. ,;> 
rm ilntermelésére is.. A zffiraidék anyagok ·ala' 
cson:v „hőfoku enzyrrnek :a<Ígrt.ségéve[, vagy ma;. ;~ 
gas: hofokon gőznyomással zsirsavakra és $lY
c~rmre _ h_onthartlók. ~ló'bbi _elj~1ás az ernz:y:mbon
tas, utób1 az autklavbontas alilal végezhető ei, ·• 

Ezek szerint a szappamgyárak munkamene- ;l 
te kétirányu: vagy a lugos szappMwsillás, '1Jagy 
a "Carbonáttal •vabó semlegeswi? alapián dolgoz. 
nak. i 

A ,lu,gos rs-zarppanOIS'iltási mód annyiban tér 
el ~ házi szappa:nfözést&'l hogy a már sz:;LWia, ·' 
nos1~tt an:y!agot tölbb i„ien sózzák ki miált.!11 
iugtol crs~em teljesen merutes s"appant nyer-• 
n~k_; , m1g a carbonailtos szappan készitésnél a 
k_1sozas elma;ad; .. miu;;án a zsirsa'l'ak semlt1g8- ,. 
s:tése egyener~ek.u sr.oda<Yldiattal ~örténik. Mo
soszappa_nok kesZ11ibésiénéI mirnirrnális lugérték, 
n;osóhaltas szemipontjából hátrányt ;nem jelenf. 
p1perllS'zappanok előá,lfüásfü1ál• azonbam szabaKÍ 
luganyag a szappanlban nem marad!hat,. •· 

' Lássuk már most a sza;npangyántás egy
rn:á~tk?vető fázisa~t. amlelyek által a szappaook 
elkes>:ülnek ·, 

, A z:s}raiITapany:igot miirrdeneloeWtt zsiraavak.. 
r~ bontJaik enzyrrnak, lmtalyzátorok vagy h. 
gitsége've' A · "t h ll f 0 se. .. , , ,'.- Ti e e, -. éle &nzymatiki~s z.sirbon- · 
f;ásn,az elobb a zsi,raélékranyagot 5 %-os kénsavol- : 
da>ttail d'orralássaJ ti cztitj'9k, majd hozzá:keverik 
az enzymanya)l'ot és kb. 24 órái~ .gőzzel kb. 
60-:-8.0 C fokra ;'lleleg.itik A zs:iradékanyag!ból 
ez ,ado a'.'.l'tt a 2'im:sa vark it bontó faloád teltején · 
15Y1!l11'ek oss~e, mig az alsó :vizes oldatiban a: gly. 
cerm marad f~IO'ldva A zs1rsavakat le!válaszdlva 
bar!'umoarbo11attial a kénsalvtól mente<irt;ik 
maJd m~gfelelő tis„titás után szódiaolcfuttaÍ 
szappanna közömb&sitik. · · 

i jeco! - , Rizomaltan - Oziza '- Maltiron _ 
! Hmmatkasa - Zamako - ZabpeheJY _ Zabfüzt 

. Az,auit<Jk,Jávbontást - mint neve ús mutat. . 
.18; - wrt kazánokban 6-1 légkör nyomásu fu
h.a,t 160-~00 ~ fok hőmérsélo!etü gőzzel ~ég
zi);.. ~ JZS1mdeka11yago'ti ebben az esetben is· 
elob~ D %-o~ kénsaVO'ldalttal tisztítják, de a kéne 
savtól a z:s1radékot wzonnal kimossák s bontó 
anyagg_al kever;e (oltott mész, zinkoxyd stb.) ' 

1 ! 11mm~schllr Tápszergvár Y. !!á!lor•utca 15. 

Afinden gyógyárun~gykeI'eskedéEihen kapható. 
a, bontó, autoikla".b~ szivllittyuzzák .. Az aurtokláv
b:a ezutan 6-8 oran át 160-200 e :f k gőit 
v:ezetnek. A bon_tás. ibefeiezével az alsó ~ .ré
teget - gJycennVJZ ~ leengdik, maj<l. a zsil,-~ 

/,,. GYóGYSZERí<SZ 

.!11-V&kat ir;rogfelelő tisztitás Ulbán szód.a oldattal 
szappanna főzik 

· A lf:'oo:ró 'folyós állományu tJZinszaippaube,n 
köZ!Vetlen a főzés után kb. 45-50% viz van. 
Ezlt a viizme!llllyiséget kh, 12 %-ra kell csökken e 
ooni, hogy a ik:ihült sziappan feldolgozhartó le
!(Y.e!l E célból a forTó szappanoldatot hütőp1é
sekbe vezetik és kisajtoás á11Jal sZJaibadi:tjáJk meg 

· a. íölöS vizmle;rmy®;égrtó1. A hütőprésb&l nyert 
hideg s,::wpa;ntáb!ákat szappanforgácsológép 
alwkitja ált; finom foTgácso[{ká. Ez·ek egy része 
szappanpehely" néven mint mosóanyag kerül 

f{>rgalomba. : 
A szappanforgácsolk füstés1e. illatositásll, 

e:setlegéS töltése és fehéliltés!'l a köv'9bkező gyá,r· 
tási !fázis. 

A S7lappanok festése vizben oldihaltatlan 
földfestékkel vagy vizben oldódó anilinfestékkel 
történik Az anilimfestélklelket már a \főzés köz
ben keveril< ,a mappanolilathoz, az o!díhlatatlan 
földfestákeket utólag atljáik a szappanforgf.-
csokhoz. i • 

Illatositás céljából 1--2% illóolaj kom
poziclókat alkalmaznak fixáló anyagoik mellett .. 
Az illóolaj kiválasztásánál külön1ös gon1d forili-· 
t.andó arra, liogy az luganyaggial bomlást ne 
stenvedj~n, illetve jellegzetes illatanyag&t a 
szappanban is változatlanul :megtairtsa .. 

A szappanolk töltése abban az iesetben biJr 
funtoss·áiggal, ha a sz;aippant mkarékosság szem
pontjából csöikkentett •ztsirsuwtattalommal akar
ják :fo1galamba hoZllli. A sz:ins:zappan kb. 62 % 
kötőltt zsirsavat tartalmaz. Ez csak töltőanya. 
gpk hozzáadása álta[ csökkenthető. Ilyen töltő
anyagdk a vizüveg (natrium silicat), cukorol
:se); vagy ásványi őrlemény any!l!gok pli tal
cum, bentoITTit, bolus stb.. Utóbbiakról font.a.s 
um, benltonit, bolus stb. Utóbbi31król fontos 
tudnunk, hogy kh. 25%-0S felhasználás mellett 
a töltött szalppan még szappanszerü külsőt 
nynjt; 25 % .nál több örlemény anyiagot használ
va, a töltött szappan el~ti. szappanszerüsé
gét s külseje lhomdkszerü jellegét vesz fe1. L:eg:. 
jobb töltőanyagolmak a vizben oldódó oellulose 
anyagcJkat k;eU tekintenünk 

A szappanok fehérirtése történhet Ied!Ukáló 
anyago'kfuaJ (hypooolfit rvegyiilffilek'<el) és „:lle!hié
ritő földek" (Zinkoxid Tiltándioxyil) alkalmazác 
sávaL Előbbieket a smppanfőzetJbe keverik; 
uitóbbiakat a már kész 57.Atppanforgácsokhoz ad
ják A zinlkoxyd és t1tándíoxyd fedőképes.Sége, 
fehér színe oiko•Z'Za azt, hogy a l'lZJappanhoz 1\m
verve az világosabbnak és t.iszt>íbbnak !átsz'k 
'FehéritéS f&!eg akor indokart, ha sötétebb szinti 
zsirsavark (aultoklav- vagy enzymbontá:s tfll1Jllé.. 
keil, esetleg gyanta alkailrnazása sötétel:Jb szi1wü 
szappant eredményez„ 

A festett, i[latositott, töltő- és fehéritő 
anyagokkal keve:rt szappananyag homogenizállÍ'
sa a; hlerngierkeverő (pilirozó) gépek segitségével 
történik Tö,bb egymá.&mellett forgó acélhenger
b!>l álló hengermü ez, amelynek hengerei köZ<' 
kerti[ a szappan.anyag Az egymásmellett elhe
l)<'ezebt hengerek fdkozatos3'n veszik át a homo-
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,,CITO'' 
úúeit~ek. kiieű.t 

"~""'"~ rieilMÜ ú~~~~: 

Syrup. FAGIFOR 
Arsofag dragée 
Arsofag e„ fctrro dragée 1 
Araofag e. ferrochinino 
Citargan pulv.. és tabletta 
Citolax tabletta 
Hiperacin dragée 
Neurocit 
Mono zseb6vszer 
Robocalci1> sine et e;. arsen. 
Tonocardil dragée 

,,CITO'' 
gyógynervegyészeti 1 ab oratórium 
B u d a p e s t, XIV„, L e n g y e 1 • u t e a 33 

Tele!on: 121„035„ 

genizálandó anyagot éS teljesem ~emü 
anyaggá, ddlgozzák át. A dörzst>lés következté
ben előállott hőt a hengerek belső vizhütésé:vel 
csökkentik, igy a homogenizál~ szappananyag 
11)6lll melegs'.nirk át ~ .nem illágyuil meg.. A már 
pilirozott szappananywgat a rudnyomócs~ga 
prés 1(Pe1ooouse) megfelelő alaku ihosszu, :tömör 
r udaJká ala;kitj a, e rudakat '!J8dig $2!appanvágó 
gépek acéldrótidk segifös~ével ®Jrabolják Jlel. 

A S121appandarab végleges alakjált a reá al · 
kllilmazott fiellratokkal együtt a flZll.ppan préselk
ben nY1eri a leg·inkább bronzból kéSZillit prbs 
formák kÖiiött, A préselő nyomóerőt kézZel lha.i
totlt csavarorsó ( orSósprés), iUá:bínydmásra be 
rendezett .gépeze,t (ing3Js i&bprés), valP'. tabl€t
tázógépszerüen müködő, gépi erővel 'haJtotlt be-
rendezés (Frikcióprés) végzi : 

A kiprésellt smppam.t száril:.ás ut.án csmnc: 
• .. ljálk. . " ' 
go Préselés által kéSz:iilnek a :pipere- és boTüt 
vaszappandk, mig a mosószappanak tulnyonv) 
részben egyszerii feldarabolás, es!'ltleg préselés 
által. 

Elmliést kell még tennünk az u .. n .. „Ontött" 
szappanokról amelyeket a fogyasztóközönség 
„Glycern szapapn" l!léven ismer„ üvegszerüen 
áttetsző leginkább színes szappanok ezek, a•n€
!yet kokuszolaj, faggyu, rlcinnsolaj és gyianta 
kwerékböl glycerlnnel, vagy glyoerirrl nélkül 
készitenek A szappan átltetszőségét rtömény 
S1Zesz, cukor, ·szóda vlligy hamuzsir 'bidositja, 
Az emlitetlt anyagok !köziil vlll!IIDely:ikn!ek ok-vet-
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lenül jelen kell lennie az á/tlátszóság elérB.se cél
jából; miután pedig a tömény szesz roánylag 
drága, igy !egin_\ább ipari cukrot vagy sz&:ra 
a11;yagot használ11ak eire a célra.. A glycerin .. 
smppanc;_\ mosóhatás, habzás és feihasz'ná;Jhit
(ós>\g tekintetében messze :mögötte maradnak 
a prewJt szappanoltnak 

Enna\ az előadásnak szükreszabott keretei 
mm engedik meg am, hogy az ujabban ig«m 
széles t:rülcien alkalmazott tisztító anyagok
kal: :<t zsir aJ_koholsulfonáltok1ml is foga!kozzunc1<. 
Talán egy későbbi előadtás keuetében ene is 
részletesebben kiterjedh<Jbünk, valamint a leg
gyakrabban használt kozmetikai cikkek ellő· 

A GYóGYiZ:GRtsz 

á;Jlitására is. De a szappangyártá:sooJ ka;pesolait.\ .-~ 
ban meg !kell emliteniink a:i:ít a törekvéSt \!:s \ku
ta'tást, amely a pamffins:oro'.liathaz ta1'1Jozó szén
hydtogén€1k _ szappano.;dhatóságára . irányitotla 
a kutatók figyelmét. E vegyület,,Jr Száppánná 
alakítása részben imegoITdúltt Jrerdés, de á iwa. 
korlati hasznosirtás még nem kielég!itő. Biztosra< 

'* i,1efö.ető azonban, hogy enzym-, '\1'3'gy ikataltyJms ·•g 
hatás folytán ez a probléma is megoldást nyer. j~ 
Ebben az es·stben a smppanosi1:í~,,_~lj1aira fel- _ ,5, használt zsimdékanyag:a.li: fels=iu<WJU va más · 
céh a Lesznek ford;thaitók,' a parn.ffinféleségek Of 
ped]g szin!te kifogyhatatlan alapanyagát fogják "i 

képezni a jövő szappan-alapanyagánalk. 

Budapest gyógyszertárainak állapota 
az ostrom után 

lrla : Zboray Bertalan dr. gyógyszerügyi felügyelő 
Mint ismeretes az Inliéretünk haJtáskörébe 

tartozó gyógyszertáJ'Vizsgálaltdlrnit a hábórnt 
megelőző évekbm ugy 0S1Zltottu.!k be, hogy a 
gyógyszerügyi felü:gyeWk az orézág gyógyszer
tárait 11égyéves tel'V keretén belül vizsgá!ttlák 
feliil. Budanest az emrri1Jet.t ter'\l'ben évi 50 
gyógyszentár:ral szerepel~, miután az aránylag 
cselzély számu szakszemélyzet idejének ]egua.
ftYObb részét a iVi\lélki utazások fogla!lták le. 

, Az 1944/ 45. évi ostrom után a 'lrel)l7liet meg, 
valtozot,t. A mey,neheziillt, sőt nagyrés'llben rneg
sziint utazási lehetőségek !következtében a vidé
ki vizsgiáJatokat idleiglenasen szön€iteltetní vol
tunk kénytelenek Az IÍrtéwtben fooyó helyrn
állitási munkálatok Jgsürgősebb :t'észének elvég
zése után, mikor az oszltályon a Ja;borrut!>riuml 
munka ujból megji.ndU:lt, öniként kínálkozott a 

,_ fleladat, hogy az 1945. éviben Budapest köny. 
~, . , nyen elérhető s az~ ostrom, al~, swji:os, leg:töbc 
éJ<. .\1 bet s~envedett gyogys<?iertárait fög:iuk felke-

resni.. 'Ilermészetesen ezu1ltal a régi ~rltelemben 
vett „ vizsgál!at"-rál szó sem lehetett nemcsak 
" mozgó laboratóriumi felszerelésünk

0 

.elpuszlbu. 
lása és a kisérőszemélY210t hiánya miaitt, hanem 

mert a gyógysZJertámk, sajnos, nagyob~t 
olyan ál[apot:rom voltalk, hogy a szemlének ín„ 
kább ká1rbecslő jellege volt .. 

A mul~ év második felébci1 sikierü!t Baldi
zsár· Imre dr. kartársamrul valamJennyi buda.. 
pes,ti gyógyszerltárat ilymódon v:égigláto&'lltni s 
taapsztalatainkról -- a feQve1Jtt jegyl2JÖkönyW€1k' 
alapján - wz alábhfualllban számolok be. 

A kb .. 200 fővárosi gyógyszertárr vizsgálata ' 
juliustól decemlYer végéig rt:aritotit. A sze!'epllél 
a;datoik Ca!l;k me:gközelitőek, mert egyes gyógy. 
s:oortáxaJ< esetlieg még csak a helyroáJlitás !kez
detén voltak a szemle időpontjában, míg má
sok - főleg1 az év wge felé - már ugyszoJ„ 
ván rendel'Jatt viszonyok llfüiött működtek, mi
után elegendő iidjük volt a !crurdk kijavitására 
Mindenesetre a jegyzőkönyvekben igyekeztünk 
leh<ltőlt1g az ostrom utáni állapotot rögzi~ni, 
amennyiben a ihelyreállitás megtörtént - be
mondá,s alapján. 

A szemléket a mt1'libhoz hasonlóan, kerülle- ' 
tenként végeztük, ugyhogy ·először a nagyszá
mu gyógyszertárral r'elldellrező pesti kierü!le
tek (VI, VIL, VIIL) vizsgiá;latát kezrdtök el, s 

gyógyéruna•ykereskedés 

1

1 Jsmét a békebeli felkészültségével áll 
b.. vevői rendelkez:isére 

Tóvirati cí111: P ha r m.; e: h e ood a 
!;=>-•=.,.,~,._-r.;,-• ....,,.,_~_, 

1 
B1111a11est, Y., Gr. Klebelsberg-1. 1 
Te 1el11 a: 1211-351, 121-811 

Budapest . . . . · 

' 
A g Y 'Ó i Y s 7i e r. t á r a k )!:ÖZŰ\ 

Jl2ID müköd:ók 

~~ slétültek müködőik 

~ 
'~ lil 

;~ " ~ 1 i ~ 
'~ 
" 

!. 4 4 100 

IL 11 11 100 

IIl 11 5 6 54-5 

rv 9 2 7 77 8 

v 2.1 6 15 714 

Vl 23 10 13 56 5 

VII. 27 14 13 481 

VIIL 24 9 15 62 5 

IX 14 8 6 429 

x .. 10 3 7 700 

XL 10 10 100 0 

Xll: 8 1 7 87.5 

X!IL 7 1 6 85.7 

XIV. 11 2 9 81.8 

össszesen 190 61 129 67.9 

igy csupán az ősz folya~n kerültünk fut Bu: 
dára ;mikor már feltehető volt, hogy az dttam 
gyógyszertárak is unüköd~pese~. , . 

Az év végéig müködőlképesse yált, lll. ad-
d' ég · em 1müködő gyógyszertárakwt az L 

ig tfbI~~ tünteti fel ikJerületenként , E sze. 
~furt a 'főváros 14 kerületének 190 gyoro:S?Zler
t.ára k~ül 61 (32. l százalék), marad~ .:iert;Jt
len rn. 11 többi mellett csupan elenyeszo mei;
vü' károsodáslt szenvedett. A komlyabban se
rilltek száma 129 ( 67 .9 százalék) volt, melyek 
közül 1'.!!!Upán 5 (2 .. 6 százalék) . nem ,ik:izdte 1'.1~~ 
müködését oo; év folyamán, 1mrg mas1!' 10,, .iol. 
lehet emdeti helyisége n~. ha~Zll~lhaito, UJ 
hel .iJségben tmüködik. Emlrrtest e;·dlemel 3;Z· a 
kö;;ilmény is, hogy a s"?ba~orgo 10 15Jogy-

t 'r k"nül" 3 kilakol~atás m1att volt kenyte-s:rer- a o~ · . „,._,, ' , k 
len lhE\lyet változtatm. _A Sél'U~""" SZ~1.13; 
bEfu.atóbb vizsgálata a ikovetkezo megállap1ta 
soka;t eredményezi : Lell'többEJt; s~envedtek a 
város legtovább oskomlott k!erületeinek (I, IL, 

~ 
~ l 1 ~ 

~ ~ 
'~ ·~ 

" 
4 100 

11 100 
10 909 1 91 

8 89.9 i 111 

21 100 
23 100 
27 100 
24 100 
14 100 
10 100 

8 80.0 2 200 

7 87 5 1 125 

7 100 
11 100 

185 97..4 5 26 

XI) gyógyszertárai meJy,Efu: valamennyien 
m~gsériiilt€1k Utánuk a Xll, XIII. és a. ~IV 
'lll ül t J "veük!ezik, ahol a sulyos bombaitam~
_,;rol e 1 -~v

0etke:zitében a (káirosodott gyógyszert_a-
uas < <O · -"- t' . k. 'ma 80 ·s-'·--'iék ~elett vai_1 E2l= u an sora sza · , ~ ,_. · ·~1 ••• " IY 
kat szen;1e:dett még a Dnna m~!'ett f<mv~ ' .. 
, V kerület valamint a X. \kerulet (70 száz_a.
rZkoi~ felül), 'mtg, ~ többi keruietekb~n csup~;11 
kb. 50 f;!zázalékban szienv!eid;1ek a g~ogyszieit,i
ralk ikisebb:nagyobb károsod~st; A s~rtetlenne~ 

. "" gy'gys•,rta' rak szamat uekmtve, ez_ell nev1ezne"' u LJ , • , • t h :t""k· 
után a következő meg1áJlapit~ok:it e e .iu -
IJBgtöbb 'V'iszony'lag ép gyógyszertár; mar3:?t a 
VII. kerületben, szám80er-i~ 14, utana _1wvet
kezik a VL kerület 10, maJd a VIH. kernlet 9 
és a IX, kerület 8 gyógys:oiertá~al1, M1g?- fen: 
tebb tárgyalt erősen b~basUJIJ;o~~- k_:rulete~ 
blen alig maradt 3-5 gyogyszertar .eJ?vn, a_ h~
zanrosabb ;ideig ostromlottru]<!ban kivetel nelkul 
vialmennyi aérü1t, . 

(Folytatása követJkezik .. ) 

-----
A Magyar Magánalkalmazottak _Sza~ad Szak-., 

szervezetének alapszabályat 
(Sw.k:szervezeti Tanács) kö-beJJékébe ségének 

tartozik, 
I. AltaUinos Tendelke:<Jések , 

1. § .. A Sz,akszerviezet cirnle Magyar M3;fil':1- II.. A Szakszerrvezet cé!ia. 
a[lmltrnazoittak Szabad Szaikszerv~zete. S?le . e~ 2. §. A Szakszervezet cél_ii;: ti;gjainak .~a~-
lye Budapes:t. rnetékessége kiterJed a magyar dasá . társadalmi és kuliturál!S erdeke1~ ~~o;
állam egész iterületére Hivatalos ~yelve: = gálnf1' mnnkafellbéte'leit és élet~ny3:r pv1tt~;-

. Pecs&tje· Magyar Magána almazo . sár.a 'iránYuiló tör!lkviéseit előmo:oid1tam E cec· 
gya~;m Szaksz~vezete. A SzaikszeriyeZ€lt a „Ma-
~r Szabad Sz~.:::~:~~=:::.~za~g~o;,;s~s::zo~'°"~'.eit-::;_-~b~!>~l;_• -------------------] 

0 
DE lilill L ii M DE A GY U LA gyógyszertári és laboral&riumi 
U ~ (!1111 A l!lil felszerelési cikkeket szállit, 

31 Compra tablettasajtológép és le· 
Bu.,.apest, vu, Nagyatádi szal:Jó„utca. • l k k , t, latt ! 

·~~-·~....:._ ..... ;_,~~--~~T:-:e:le:f:o:n:,::_2::2:2-·7~33....:,' _ __:P_.a_·,_1ó_k_é~sz_u_·~é-e_. __ g_y.ar~o-s=a~.,,.......=-1 
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a) anyagi helyzetéhez mérten· munkanél
küli. 0gjaiit, és elhunyt tagj<lillak ib.á.tramara-
dott.i ai t segelytezi, . 

b) tagjailt a kedvezőbb imllllll<afeltételék 
elérésében támogatja a imtulliavisronyok ltelk:n
~tében. fermáil.ló v~gokat ktllküszöböln1 
igyekszik; 

e) ltagjaf számára - rés a 48.400/:1946„. lp. 
M. rendelet ér,t.llmlében lllellllagüik számára is 
- a munkaiközivetiltést dijitallmul viégzi, 
. . d) munk~iszonJ"ból ·eredő ügyekben tag
.1amak \jogvédelrrnét és jogi taruárcsdt nyuj:t díj-
talanul, . , 

. e) tagJainak továbbképzése céljából szak
mai vagy az általános l!Ilrüvelrtség keretébe tar~ 
tozó előadásaikat, szemllrá.riumdkat, felolvasá-
sokat és vitákat nendez, 1 

" f) tagjainak éOOt- és ikeres&ti v.is21cmyait fi
gyelemmel ikiséri és erről a szükséghez képest 
statisztikát vezet. 

g) kooyvtárat tart fenn, szaddapdt és a ta
~:okat é1derklő folyóirr-atűkiat, füzeteiloEit, könyve
lcet ad ki, rtanfolyamokat és szórarlmzrtató össze. 
,iövele!eket Jrnnrlez, saikköröiket és más a kultu
rális tevékeny$g kerclébe rtartroizó ~portolmt 
alakíthat.. · 

h) !hasonló vagy rollmnrelokat w;olgáló srer
vez,etekkel ~jadrnk előmozdítására ös112Jeköltte
tést létESithet és együlttes akciókat fölyta:that 

i) jóléti intémwények/Eit létesithet !tagjai „„,{_ 
mára, 

1 
„ j) tll!l\"jai ~re a tesltedu;és " lehet&ségei t 

e,ronozdn:Ja, e célból sport- és turista csoparto
kat a:lrukithat 

. k) helyi~opoojtOlkat és blefi.7.etőhe!yeket l<\. 
tesit, valamint sajáJt kebelében szaikosztáJyokJaú 
és szakcsopo1to'kat á!Jjrt;hat fe'I. 

III.. A célok elér>§sér;e szolgál.ó eszközök. 
3.. §, A cél dk elfo ésére szolgálnak : 
a) a ~gdijaik és lbeüaúási dtldaik, 
b) esetleges bevéte~ek ( adomáinyok, 3!Ja

pok, tanfplyamok, előadások vagy más ilsszejö .. 
vetel•elk jövedelmei stb..), ' 

e) a Szakszervezet vagyona. 
4. § A iSzaikszervezet v<a:gyona csarkis az 

ala!l'szabályokban meghatározott célokra hasi
ná;lható, a ke21clése felől a mmden leheitőséggel 
szemben va1ó gondoskodálJ. és a kellő gyiimöl
csöztetés szemelött tal'tása mellett a központi 
wziatőség intéZkedi!k. 

IV. A tagokról. 
5,, §. A Sz31kszeweze1l!lek rendes é.s pár· 

toló :bagjari vannak. 

H 1 RE K 
:- t,.' niely VégSő fokon a Sza!kiszervez-et Gyógyszeiélsz 
~ztikoSz;álya ·elé fEerül., Akik pedig .g!óg:Sz~rtá.raikb2:n 

. '.i~· e&~ gyakornok..,,Jroloniat akarrnak l:etes1tenn.. azoktol 
:'~ pgya.niezek a szervek megvoriják a gyak:otnok .. ta1 tás1 

)~e~o.e~„ ' ej; énÍ!<ldélyt 
· Az M. K„ p g·yógyszertári dolg<>zói jmmár 15_; 

. U.ira hangsulyozzuk, hogy a 'gyógyszerészi.~ '~ssmi<»etelükön feltetjes„tés~b€~ ';"él'"".éi;:es. felMOO.-
;ogreform nyüvános vitájcit egyeliYre lezártuk :;-~_: -iodással itél!ivék el a d'e..~okracm. eletere tlőro ossz1~u-
Lé";yegében nem is niondana.k olyasmit m,Zr

0 

'„: v<st Január 2~"i ér.tekezletükön Gerő elvtiárs .me~tott 
a;rn/lt va"!Jarhilt~en al.akban és vonatkozft.Sbcin ~ ·.;','.;.~ - ~vakkall emlékezett meg a borzalmas dor-0g1 f)anyász .. 
közöltünk 'Volna. Ne úirriételiük magunkat, Mi ;~ ,zeren""'étlen&ígtől Hamiincöt szociali~I" a>áinyfulz; ha. 
állást foglaltunk, bőségesen helyet adtU;nk min. :;! tál.áról. A lkommunwm gyógyszertá>:i dolgozók egyper_ 
den más '!véleménynek, ,Még azt Ül bebizonyil:ot- . e.e.s feláfilllssal adtak !cifejezést részvétüknek. 
tuk.: tudunk bölcsen hallgatni, amikor keméc :$ A Swcdem Párt Gyógyszerész Csoportja 1947. jan 
rtYen izelire sz,,'iggathatnók egy bizonyos emlék- " iG . .$n megválaszt-Ott vezet&ége Inüéző bfaottság: Fata.. 
irat ,botladozó !érveit„ Nem vagdalkozunk .. Ke-- _, .. !&Sándor, Gyhi1b1ró Jenő, Mláa:kusDezső·, Somogyi Sfuru.. 
zünkben és irányibásunk alatt a gyógyszerészei;.~ ~01 dt Szolnoki Andrús, Pénztáros: VnjmLászcó. Háo-
egye~len szaklapja„ Mégsem használfuk ki hely. ' ni~: Lo>as Miklós Jegyző: Fendtich Arnold E~enőr: 
zeti fölényünket Yárunk„ 'Lehet, hogy egyes Józsa Lajos Adm titkáir: 8'árndor Inu1e. - VahllS7't 
csoportok ankéteznek és félmegol.d,ások felé mu- . ruány: Benedek István, Bernkő :A;ndrá15, dr. Csipke ZoL 
tatnak hailand.óságot. Mi nem nyilatkozunk. tán Dorszky Dezső, Dobozy Gyuláné, Erd<llyi György, 
Tudiuk jól, hogy la tulafdon<Jsi érdelt.eltség va- ' For~ács Bernát, J<'riedroich Káo·oly, rü1öp Lajos, dr 
/ami oonyvoool.u szo·' "'' 0 t~vezeten dolgoz'k '.\ " fü-d 

';:/ 1_,„i_u.&0 "'' " Hailtos Lász.]á, Harsányi Zoltán·, Kárpati =i_~ ori 
a reform-törekvések végleges. leszerelésére. Mi ; · :l(:oollnk Kir~ Eímrny, Kondor Bi\!'1, 'Kovács Ando,, 
lábhoz tett fegyverri~l figyeljük lt szakma pél„ ·~ dT. rLaibek Jenő, László István, Matárncsevios· Gylö"1gy, 
dátlan nyüzsgése·t. T--"'-'"ban vagyunk ani.-", '.'1 -~· l E " s ·uwu,.w.u tA.Wli " Mé:s'1Já.ros Dezső, ifj.. •S!án.dor Imre, Svuil er .:.itno, U-

lis, hogy most, ebbien az alkalmas 1élektani pilla: ·'' gát I•t~álll", S;oékely Sándor, Szépffy Géza, UI>ge!lelderr 
natban, mi, dolgozó gyógyszerészek, sok min- ; ; JóZBef .. _ V'álasztmányi póttagok: Fisch iZoltárn, Szücs 
dent megkaphatnánk. \Mégsem teszünk egyetlen<• I,ajos. 
lépést sem.: H allfuk, hogy egy csoport, a ,tulaj- Halálozás. Almer Béla mátés"alk"1 gyógyszerész, 
donosi érdekeltség egy elenyésző 'icSoportia, !;ár- ,:i rövid szenvedés utám. 81 én's kmában elhWl(Yt, 
gyalásokat alcar·t kezdeni velünk. Leszavazták. . '' 
I gy hát valósziniileg nem fogunk 1ankétezrii. !De A Magyar GyógyszerésztwlomJáil.yi Társas~g1 
a kétforintos emlékiratok kibővülhetnek még ·.. mely immár 25 éves rtudományos mul~m tekmc 
ötfCi"fintosokká„. Mi akkor is (:sak f!zt, mindössze ;; •· viBs2Ja és kti!lfüldiin is. jó hírnevet s,;ermtt ma
ennyit mondhatunk.: · !;, l gának, ismét megkezdtre müködrését kz egé32i 

- Azoké \ez a pálya, kik a közegészségügy . gyóg:yszrerészi karnak érdeke, 'hogy ez a, t?d0 

szolgála~áb.an reggeltől estig !robotolnak! (sz.) ' mányos egyesület, mely öw:et!M.l.1;1 szdlga'.Ja ·a 
' · · magyar gyógymeréSzi kar· tu~apiany_os s,;1'!1~0-

nalának emelésé!t, ismét fel•V1r~gozzrek ~rt 
kérjük ikalfársainkat, sziW"3S'ke.d:ie;ie~ a Gyo~

. SZlerésztudomány:i Társasá;gba belepni. Azok is 

jelentkezzenek, akik "már. azelő.tt, is taf!iai vol-

Tudományos pá.lyázatuitk tie'chniikai lebonyolitásából 
kimatadt, hogy. a legépelt pályázatokat jel~ levél ki- · 

<~ séretében Iilild;jé!kl ibe a megadott hatáiidö-ig- szei·keS"z.tő-· 
sógfulilrbe Részletes felltételeinlket januráx· · 16„i számunk· 
ban klözöltük Uj"a lumgsu!l~zzuk, hogy pályázati felhL 
vásu11lklban csak néhtány példlát hoztunk :f:el, de a tárgy -::' 
szabadon válas:zfuató a gy6gyiszeriész-tudomáiny minden '.), 
ágából. ~ 

örkény István lklattársunk, a !Jtitünö :iró, kinek kö~·· A 
vrerő! és iTÓÍ mmtkásságiáról Japunli<baai már megernJé-· 
keztünk, hazajött OroszoMzágbóL Január l~é'.rl est.e 
már a Rádió munkatársa !beszélgetett vele oroszországi 
6lmény.e1r&1 és főként az ottani ;magyar hadifoglyok 
életéről öllkény fatvoo noogr~ó valll<>másában hitet tett 

tak. A tagsági dij: gyógyszimtartul~ido.noso'.' 
részére évi 60 forin~. alkailmazo~<_ es ~1s2itv1-· 
selők részére évi 36 forint. Belepes: ny1laí;lm
mto<t készséggel küld a Magyar GyogyS2ie;:~z
tudamányi Táirsaság, Budapest, VIII, U1!01-ut · 

26. -·- Itt közölöjük, hQgy a Gyógyszerés~tudo
mányi Társaság február 14-i ooszejövetel_en q,r 
M'elly József egyeitenii rtanáir tai1t közegeszseg. 
.. . l"0 ~·'~t ugy1 e~u= „ • • •• 

Gyógyszertárak átruházása„ _/\. t1lepjólét1 mlDlsz.ter 
a 10480/1'345 M. E. illetőleg a 2,~'70/1946 M E. 
sz-Járnu 11ende1er alapján a kiskunhalasi Magyru Korona 
cimü gyóriszer1~ár jogositvánryá.t Rácz; J áne>snak, a ta.-

e, , • ·• , y:á.t Ferenczy tai AngyiaJ. cimü g;)-'~igyszertá!r JOgosi~van , . 
]lla;rgit:nak. a nagydotogi Istviá,n király Cimü 'g!r()gys.zer·· 
tál jogositvány-át dr„ Szendr-ovits Zoliuáimak vissz·_aad~a . 
Á rn:0zsgói Szent Margit cimü gyógyszevt:á--i hasroue_l_ 
ve:retét dr Pető Istvánruak, a tápéi Pádi'rna1 Szent AntaCT 
cimü gyógyiszer!vát' haszon~l!vezebét Fehér Tiborna;'k en,-

gedélyezte • . . 
Záróra.- A Csepeli ujság kimond~tltan aaJb ik!eil, hogy 

reggel s-~··7-ig -tartsanak :rcyttvia a. gy'>é;gy.5ze,1tár~l~. Er_
re egyelőre n1fil1!cs szükség Eili tud~_wk, azonlban k~~zeln1, 
hogy több gyógyszerész a1kla1ml_a-z1ásiavial ugy. koze;~
Jtinlt ehhez az: e1gond01}á:sho'Z1, De ugy, ho~ a nyo~co!~s 
oszta'tlan munkaidő !Illlllidenütt me:gmar adJon. M1 tet-· 
mészetesen s~ ellőtt tattjuk a mlw.ikásérrdeikeket: de 
arról sem feledk:ezünk n:leg, hogy magunk is mwkais-ok 

-·~"' (sz) vag1 ....... =-. 

Helyr·eigazitás, A költő, ·ailllik-O'r a ve11sét :megit:j1a 
• aláirrJ'a költő és ·seanJroi má:s:. Nem orvos, nem lü:gy_ 
es ' . t' 
véd, Íiem szakmunkás, még Csalk ®-"11 is banloga2:g:~ o. 
Egy név, --· inkább ember. Kiáll a verséért, eszmel;::::rt 
Szolnoki András iS ki>Jtö: hangját és szavát egyre tob. 
ben ~arják h1allani„ De nem lhí5s:űülld. hogy egye.tl!en 
verse alltá i:s dr Sz.olnolá. Andrá!St i.It vioma. ·Hogy ez 
szaklapunk multkoii számában mié!iis mieg';•Öiténhetett, 

sal .., költészet és a tudomán,y elkevered!ésievel pi.agya. 
e e ""' d' 
rázhatjuk, Mondjuk, rhogy ebben ia (ke!'e1tlb~ a tu :OS 

kis:.:é [..uöltő„ a költő ikissé tudós is? Ne- boncolga-s~u~ 
AIJapitsuk meg, hogy a ,,Fecskék." cimü m,é!l.y, erotel!~ 
j€s éis measziixe muta.tó költem~n;yt nem rl-r. Sz.oln~ 
András irta, hianem maga a meztelen ~ber: Szolnoki 
András. (sz.) 

A Dr Wandez· gyógyszer· es tápszergyár ;r-t t„ érte
siti az 1. t K~Itá'T"~at, ih.:ogy Vestin lhugydesind'iciiens 
készitmén~-iei kor iiátlan méritékben nöó.lag beszen:~:űhetők 

Felhivás elöfizeWinkhez ! A mai lapu:njkho-z befizc·· 
téoi lapokat me11~el1unk Felkérjüill előfizetőinket, 
hogy ugy az elma1adt dijaloo.t, min•t a~ uj n:~e<llé":1 -
havi _ előfizetéseket, a ltap 2la.v.ar:balm küldlese exde
kében, befizetnrl. szíveskedjenek, 

6,. r§. Rendes fag l\€Jhet minden!ki, aki belré
pésének időponi;jáiban magánalkalmazottna:k te.. 
kintendő. 

Pártoló tagok azok lehetnek, akik má!s 
fogl~Jkozásra itértek át, A pálltoló itarg<Yk oorába 
való áthelyiezést a rtagnak kérelmeznie kell a 
köZl)Jonti vezetőségétől, llilllely 1a párfuló ta,goik 
sorába való áthelyezrést minden indokolás nél
kül meg is tagadhatja. Az ilyen határozat el
len birtokon ldvü1i fellebbezésnek ,van helic'le a 
legközelebbi rendlls közgyűléshez. 

a mag)'ar hailifog1lyok életrevolóságáról, élniakarásá~ · 
és szinte leküzdhetetlen 'lumaviágyódásáróL Magyar ha- e; 

dliobgl~okról ~yen ~-zt.án.1 egyszeTüeii, ~yi müvtészi és '.:f.;„Í 

P-m' er1 rés'zv~tteU. m:eg nem besr7JélliWkl a rádióban Jts ha 
P.zt egyöntietüen az egész miagiarr :s:ajtó nl'.éltatja é\g el. . t:l? 
i<..:meri, nekiink aimál több okunk van rá, [h.o;gy örk-én1. 
István kattá,..unkat miillden ozeretetünkikel kösz.lö:nrtsüJr. 

Budapest, IV., Városház uc:c:a 1. 

7Ua~r; é6- f.táefru:tá.6-i ciúúek ft.09~eeukedéu 

(Fol~tjuk.) / 

(9".) 
Gyakornoktartási engedély. Ismételten közöljük. 

hogy a gyakornoktrurmsi enged;Glyt 'Vidéken " yánru\gyeli 
alispánt.ól; Budapesten a Polgármestertől ~Ú kf·rvé_ 
nyezni A g"Y'akornokO'k bejelen~ntél is ez az, eJ.W 

1834 óla t. vevtii rendelkezésére 
· .. ,-·-
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s~ ~etef.t. 
• P~ni<.lista. K L. Ka,rtáIJ<lllillrnák üzenjük, hogy 
iiyen, l!Ista, 1"€alliJbb is a mi szalkmfuikban, nmcs, nem 
volt es nellli lS lesz,. Csod:álatos dolog ez„ Az emberek 
f.-e-~nak, beledobntak a !köztudatba egy ~;zót Vagy fo_ 
gain:at J e'lenleg. a pionix· .. llstáit. Ezt aztlán addig for . 
gatják, annyi titikbs erőt és sz1ánd:élkot magyaráznak 
bcle, ihogy szinte ettől várják s:o-rsuk · jobbrafordulását 
Ha megmondjuk, hogy ndncs, ~fá!br.ándulnaik, de .amellett 
kétkedő mosollyal fogadják Hiába, sok·at szenvedtünk 
ru ngy érezzük: el!jöbt az ideje, hogy v~gre rrznir vaJ1a
milyen yezető listán szerepel;jünlk. Pedig, hjgyjélki el, 
k~r~társa1n~,. lehet e~~l .. l!em.esehb t?rekvésünik: is. Hogy 
Im • Nélzzunk csa!k korul a szak:n1Já:ni'kban. Dolgozzunk 
és épitsünk Egy valóban rirtk-OS s nen1 illétező pionfrr-1istir·a 
gondoljunfk: E'nre mindenki !'1álkerülhet. aJ;i a gyógy~ze„ 
részet tudományos és szociális f'eLemeli:ésében kiözremü
ködik Jl<i a lli;tavezető helyét m~ itt is eng<,djűk áic 
magának a sza.kmámJa1k Osaik utám jöhetnek az ü~ 
önzetlen! harcosai .. „ De azért megnyugtatjUJk kar~. 
iiársainkat: a népi demokfficia ~ megtaláJI,ja a módját, 
hogs az egéSzen !kimagasló érdemeket megj.utal:ma:zza. 

(sz,) 
~ ........... """" .......... """' ................ """!! 

Mcoi irányárak : 1947 .. január hó, 

K<iteleze!lség nélkül. 

Steril valta 

5% casszskonió 
UllÍOYiÍllei 

10 2ii 50 100 9' 
1 30 . 1.90 8 - 4,öO 

Ster„ vafla celiophánba 10%· "I drágc>bb 
Nem ster„ 1 vatta 

Popi~vatta 

Steril 1aze 

-.70 120 IW 2.80 

110 150 

112 1 ml. 
uo 

Steril pt.llya szegett 
-~-~--

6/5 5G 5/8 ó/10 
1.~o 

Mullp61ya, n.m steril 
~.-· 2,40 280 

Papirp6lya 

Billroth batiszt 

G .. 0. fecsk., e;yl. 
K. g. u 

Szemcseppent6 
Szopó, lulli 
Körtefecskend6 

1,10 1.20 1,60 2,-

--.öG -,67 - 78 

1/8 1/4 1/2 J m„ 

3.30 6. ··- ll,- 21.-
2.70 A fecskendők egyenk„ 
4„50 dobozba csomagolva, 

-·,38 

napi áron 

5 6 7 
-10.--1oso· 1240 

Pr„sservativ 1 drb„ Olla - 96 filÍ 
Sérvkötő 1 drb 32 _ 

K6va1dl S6ndor 
vaua, l!!ílszer, oumiíruk, liatagápo!ási cikkek 
Bmla11est, v., B11Jcsv-zsm11szl!y·li! 22. 

Telefon.: 125-946 
·m 

Vagyonjogi megbizotl, Hogyan i& válaszol;JUI2k 
0 
> 

~~·. asszonyem, eil'e a bonyolult kérdésre egy szer · ·< 

tői üzenetben? Megp:róbáljuik: l. Tehát a tulajd°"""'' 
csak nyugaton van 2 Önként 1TT!Qnt Ucl és ' ""~"-· _, ;-; ~ a 'i.i:i.uv-r _feJ 
oszlatása után sem iélt hazaté1~ jogává.! .. 3„ Sót, tt· 
metors_zági polgári éltetben szaibáű.yosan elhelyez 
4. Erre a fiv.ér fölcsapott vwgyonjogi IIIlegbiz10ttn.ak. 
U gy hir-Iik, hogy ez a r6kon sem ISZdbatlszta a 
demokrácia szempontjából. 6 Eddig c,sak azért nem 1 
pett fel vagyonjogi igényeivel, me1t az intemá.lótálJoi.: 
ból nem intézkedh.etett.. összegiezzük: Az egyik ott, :- · '·;:~ 
más.:& itt. Igazolás egyikn~I sincsen, Nincs ha~~ 
rnel~ a.z_ iHetó a~yag:i ~övetel&ét teljesitené,, Ad<lJI:\& 
egyálta~an. ne!ll, m1g magat a fivér1: aiem igazolják,, 'Dé·\1 
még azután is kéiséges„ (sz.)-;~ :-, 

Felmondás.. Azt !rja, hogy egészen krillooros tán, {!!' 
j~ték folyik az Lgazo1<i B!rottság és a Népbiróság ::;:;;: 
~ort. A~ egyik eJitél, a másik felment.. Az elsőnél irl~-·':: e ~ 
~g~rv€dje az igazolás rallá vontnak, la másilmá.l van. -k·f -
htolag vam. egy ügyvéd, akit ikézröLi'.IOOz-re adnWkl · é · _,_ ·, 
m· nak N · d' ffY·< . as · . em tu Juk, l!lll van emögött.. Nem ~ a 1m.i;-; 
dolg=k e:nmiek ilcirv:izsgálása De az már felháborltó ';', .J · 

hogy a felmentett gyógyS2lel'é.sz tázgyal, alkuszik 6 ha:' · 
tósági kezelővel, hogyan meneküljön n :hathavi feIÍrri1>DJ~ 
dás kifizetés\\t-01 Legtöbbször Mmall a ihatösági bze!~_,; 
vel, aki a 1 OllJlo:kból előkapart.a, megn~itotta és üzem :~:. : 
képessé tette a patikát A hathavi fehnondás neme.a~~ 
jogilag já1 a leváltott vezetőnek, de erre ia biito-kb'ii-'.f · 
h;lyezett tulajdo-nost egy iküllÖ!Il iiat11an. erkölc.:si iör_:-.:~ 
reny is kötelezi. (sz.) ~ 

Fe!kér!ük "":t ." CoUegát, alkii tudomásun!cra jultatlia, l, 
hogy Szas.z Mihály mada1asi gyógyszerészt a h.á.1xn·uS}i 
ves;tesé,gek Qlis:tJá,jára felvegyük, jelentkezzen irásbaU·;,;: 
Sz:asz Mihályné, Madaras B~ megye cia:ne.ni. S.zásmflg 
szeretne bővebbet -tudmi t:.éIJ.éröL , · ';:,. 

Hatósági: Azt kérdezi, van-e tudomásunk arról a"s~ 
hatósági kezelésbe vett gyógys-~~'-61 o~~r....... '.i'.'.' ~-1.4.1.-"'-- , ~ 3·ucn B<rn 

hat;, lkeZ!elő, mint titkos társtulajdonos miil]f;ödik ? Nem..:'.~ ' 
errol nem tu<lunJ;::. De adatait átadjutk a X„ ügyosztál~-~" " 
~-k és Intézőbizotts-águnlrnak -:-~f 

Még néhány gyógyszertár vényeinek szá.m.'.Z 
lázását és, 1.axálásált elyátlruom. ;Gergely Mikló11, ~ 
Szeged .Varos Retaxálas. SzJeged, MargLtu. 26. ~. 

··------ </ 

Megjelenik havonta kéb;zer· 

Szer~ztőség és kiadóhivatal: 
VU, Akácfa.u 45„ I. 2 

Telefon: 422--140 .. 
Hivatalos ·órák: d„ u.. 4-6~ig„ 

Felelős szeikesztő: Felelős kiadó: /;~; 
HARANGI SÁNDOR SOMOGYI SANDOR <':'. 
Telefon: 225-840 (1) Telefon: 13~6 

Szerkesztik: 
MARKUS DEZSö SZ~KELY JENö 
Telefon: 422--140 Telefon: 182-$56, % 

Laptulajdonos: 
a 11.1. M, 'Sz„ Szakszer\' ezet Gyógyszf ~·rsz sza~o$'zhí.!y!t. ;''-

Ifoffman."1 Jó":xf nyomdája, VII, Kazincz;y-U ~·~ i<;-,'"tf 

11. ~VFOL Y AM BUDAPEST, 1947. FEBRUÁR 16. 3. SZÁM 

A MAGYAR MAGÁNALKALMAZOTTAK SZAl!AD SZAKSZERVEZETE 
GYÓGYSZERÉSZ SZAKOSZTÁLYÁHAK HIVATALOS LAPJA 

Süketek és vakok, 
, akik a pusztaságig züllött Magyarország ujjáépitésének gigantikus munkáját 

akarják elgáncsolni 

A most leleplezett, na(Jyságábail még fel· 
.nét-hetetlexn összeesk:üvésnek i.dején tartotta a 
Szoc Dem, Párt XXXV-ik Pártgyülését To,lán 
nem figyelme \az e.qész m?ág közvéleménye ol11 
'kiilönösen a kongresszw;ra, ha jelentőséaében 
nem lenne oly üliiszer"ü, .ha a munlcásmozgnlnwk 
egyensulya nem lenne Magyarország és ezzei 
Europa S'ldypontja. E,gy fontos, történ~lmi niOZ· 

zanata volt a kongressi!/USnak, ez !pedig a szikla
JVJílárd munktisegység biztosítása, 1amely az ösz .. 
szes jószá!ndéluu, becsiiletes demokraták részé1 e 
mztositia a jövő \munk&kodáSt. ! 

, Az ellenforradalom szer·ve?Oői és résztvevői 
· ezek a vakmerő kalandorok, csa/i;nem küá"tálng, 
a saját érvényesiiMsükre gondoltak, Ahogy az 
elmult időkben, ugy mosil sem jutott el kor lá
tolt agyukba a felelősségérzet hazájukkal szem
ben. Hogy milyen katasztrófát zúdithatott vol
na országunkra ujra lez esztelen és meggondO·· 
latflan M;wdás, ezt csak akkor tudtuk volna fel.
mérni, /µ1. csak egyetlen Mára \is uralomra ke
rül.tek volna .. 

Azt ép ésszel el nem képzelhették, ha gy 
akadjon a föUl, brírmely részén hatalom, mely 
akáJr csak ideig--Oráig is ujra megtür jön rvalahol 
olyan rendszert, mely előfutárja lehessen, egy 
u.i náci-fasiszta uralomnak 

EmJ,ékezzünk csak - nem árt méha 'V!Ssza,.. 
forgatni ·a magyar sorstragédia lapjait, - mf., 
/Igen öntelt gőggel, mennyi fennhéjázással hir
dették magukról a do ur·ak, hogy nálunk szüJ,e
tett meg először a fajvédelem és ebből követke
zett a gömbösi német-alasz tengely,, 

Ha ezeknek az együgyü, bárgyu, süket és 
vak emberekmek csak egy inapra sikerül eszte
len t.ervUk,. nem a 'február 1 O-én aláirásra lce
rülő békeszerződést várhatfiuk volna, hanem azt, 

hogy Németorszá_qriak jutott 40 !éves megsztfl,. 
lást reánk is vonatkoztatják. \A külömbség az, 
lwgy Németországnak /Ji,zszer olyan na.gy számu 
lakossága, ipari felsőbbsége, valaha kiheveri ezt 
a megérdemelt csapást és \amilyen tökéletes 
gyilkos náei gépezete 'volt, idővel olyan tökéle<
tes deJrwkrata országgá ifejlődik. Magyarorsm(J 
ellenben 150 évig, 'de talán örökre beoloodna a 
környező !államok s'fjntézisébe„ · 

Aki az utolsó lcét évben alcár keletről, vagy 
nyugatról érkezett hazánkba, nem győzött elég. 
gé csodálkozni fazon 'az áülozatkészségen és ki· 
hetetlen {3rőfeszitésen, amely ez{ az országát 
jellsmzi, szemben a többi, Hitler 'által megszáll~ 
európai országokkal, ahol ·még mindig elkábult; 
langyos semmittevésben !őgyelegnek és várják 11. 
.ió szerencsét, amely pedig '!nem jön senki elé, 
legq,Mhb is féluira mindenkor érte 'kell menni .. 

És ilyen körülmények között következ3f;t 
be ez az éppen annyira .vakmerő, mint esztelen, 
gonosz rnerénylet, amely az ufra kicsirá!zrJ gran
diózus 'életünket akarta hátulról ledöfni. 

Aki. tisztában van vele, mit jelent ma 'egy 
vagon szén termelése, egy hold föld buzájának 
begyüjtése, szellemi munkásaink soha 'nem lá 
tott /iízas rnunká.ja, az most megláthat.ia, hogy 
hova vezetett az a !bizalmatlariság, amelyet kez
dettől fogva kihangsulyozott a két munkáspárt. 
Mert az esztelen ellenfor·radalom innen meritet
te hősi époszá.t, és megnyergelte az ebből faka
dó elégedetlenséget · 

A közös veszedelem nwst tatám észre térit 
mindenkit, ·akik eddig oly félve nézték a dolgo .. 
zók politikai és gazdasági előretörését és el fog 
fák hinni, amit eddig Magyarország történeté
ben alig ismertek, hogy lehet e. hazát szeretni, 
lehet az országot ujjáépiteni, /,ehet áldozatok«~ 


