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A közösségi érzés hiányáról 
A társadalomtan alapvető tétele, hogy az 

ember társaslényként születik a világra. Egye
dül, egymagában életképtc'len lenne. Még Ro
binzonnak is szüksége volt az ö Péntekjére és 
csak így egészítették ki egymást, hogy fenntart
hassák életüket a lakatlan szigeten. Az ember 
földi élete az apróbb-nagyobb, szűkebb- és tá
gasabbkörű közösségek végtelen láncolatából ál'l, 
amelyek hol egymás mellé, hol egymás· fölé ré
tegeződnek. Az egy-egy csoportba tartozó em
berek között velünk született ösztönből egy bi
zonyosfokú közösségtudat fejlődik ki, amely az 
együttélés és az egymásrautaltság végső fejlö
dési fokát jelenti. 

Gyógyszerészrendünk a nemzeti társada
lom keretén belül érdekeinek és hivatásbelisé
gének azonosságánál fogva kü'lön közösséget 
alkot. Tagjaira a minden közösségre egyformán 
érvényes és többnyire iratlan törvények szin
tén vonatkoznak. Azért mondom, hogy "íratlan 
törvények", me rt vannak olyan emberi köteles
ségek - mint például a szolidaritás - amelyet 
nem lehet törvénnyel előírni, dc folyik a közös
ség tényéből. 

Ha vizsgálat tárgyává tesszük a mi külön 
gyógyszerészrendünk közösségtudatának és kö
zösségi érzésének mértékét, arra a lesújtó ered
ményre j u tunk, hogy ez bizony elég sok kívánni
valót hagy hátra. A nagyobb csoportokban vá-
1 osokban élő gyógyszerészek között még csak
csak tűrhető a helyzet, de az országban egye
denként szétszórt gyógyszerészek közötte téren 
- enyhén szólva - vígasztalan az állapot Él 
mindenki magának, lehetőleg elszigetelődve és 
a közösségi gondolatból csak annyit visz át a 
saját életére, amennyit abból némi önzéssei 
gazdaságilag hasznosíthatónak lát. Az eszmei 
vagy ideális közösségi kötelességek alig-alig ér
vényesülnek. 

'Érdekes megfigyelni, hogy míg az egyete
mi gyógyszerész ifjúságunk soraiban ma 
éppúgy, mint a multban, igen erős közösség
tudat fejlődik ki, amint a diplomát megszerzik 

és szétszóródnak, a közösségi érzés is elhalvá
nyul, sőt bizonyos idő mulva szinte kivesz a lel
kekből. 

Ha ennek a jelenségnek az okát kutatjuk, 
úgy nemcsak az egyedeket, hanem a páLya adott
ságait és a gyógyszerészek éLetkörülményeit is 
vizsgálat tárgyává kell tenni. A gyógyszerész 
kikerül a maga falusi posztjára, bezárkózik a 
négy fal közé és leéli az életét, mint egy doboz
batett múzeumi bogár. Elveszti horizontját s 
mert nincs alkalma a hasonló gondolat- és érzés
világban érdekelt kollegákkal összejönni, nem 
erősítheti meg sem hivatástudatát, sem közös
ségi érzését. Százszámra lehet taLáLni Magyar
országon gyógyszerészt, aki nem ismeri Legköz
vetLenebb kolLegáját sem. Voltunk gyüléseken, 
ahol a jelenlévő egyvárosi gyógyszerészek mint 
idegenek néztek egymásra. Ezt lehet egyéni in
dolenciának is minősíteni, azonban szigorú tár
gyilagossággal nézve bizonyos, · hogy a gyógy
szerészek igen nagymérvű lekötöttségének és el
szigetcltségének is köze van hozzá. 

Egyes-egyedü'! a szaklap és a kari korpará
ció az, mely az összekötő kapocs szerepét betölti 
a szétszóródott gyógyszerészek között és ébren
tartja némileg a közösségi érzést. Hogy ez meny
nyire igaz, bizonyítja az a nagyfokú zavar és 
tanácstalanság, mely a szaklapok szünete alatt és 
az Országos Egyesület feloszlatása óta rendünk 
egyedeinél tapasztalható. 

De van a közösségi érzés hiányának egy 
másik és igen szomorú bizonyítéka: a vezetök 
minden e'Iőrelátó rábeszélése ellenére sem 
sikerült rendünkben létrehozni a légoltalmi ve
szélyközösséget. A közösségtudat nálunk fellel
hető foka tehát nem volt elég erős arra, hogy 
a vidéken élő kartársakat az "egy mindenkiért 
és mindenki egyért" elv alapján sorompóba tud
ja állítani egy ilyen fontos ügy megoldásához. A 
tömeg így gondolkozott: az én patikám távol 
van ipartelepektől, távol a várostól, ide nem es- . 
het bomba, engem nem érhet kár, tehát miért 
vá'llaljak kötelezettséget. A másik valószínűségi 
számítást csinált és a veszélyfokot minimális
nak találta. Arra csak igen kevesen gondoltak, 
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hogy összefogni, egymást támogatni, a veszély
bejutotton önzetlenül segíteni elsőrendií köte
lessége mindenkinek, aki égyazon társadalmi 
vagy hiuatásbeli körhöz tartozik, mert ha ezt 
nem érzi önkéntes kényszerűségnek, akkor be
Lőle a közösségtudat és a közösségi érzés 
hiányzik. 

Magyarországot sajnos az utóbbi hetekben 
naponta érik légitámadások és már nagy szám
mal vannak olyan kollegák, akiket bombakár 
ért. A veszélyközösség hiánya miatt a károsult 
gyógyszerészek minden néven nevezendő tárna
gtás nélkül á'llanak az elemi csapásnak nevez
hető szerencsétleflség mellett, amely rendsze
rint nemcsak anyagi veszteséget jelent, de egy
úttal existenciális probléma is az elmaradó ke
reset folytán. Hát nem azt diktálná a közösségi 
érzés, hogy az a kollega, aki nyugalmas körül
mények között zavartalanul tovább tud dolgoz
ni, gondolkozás nélkül segitségére menjen an
nak a kollegájának, aki önhibáján kívül bajba
jutott, nem felejtvén el, miszerint ,,mindenkit 
érhet baleset". 

Dícsérő szavakkal kell megemlékeznünk a 
Budapesti Gyógyszerész Testület által létreho
zott veszélyközösségről, amely valamennyi bu
dapesti bombakárosult kollegának azonnaLi és 
hathatós segítséget nyújt mindenféle bürok
ráciától mentesen. A budapesti gyógyszer
tárak - kivétel nélkül - súlyos kötelezettsé
get vállaltak magukra már akkor, n.mikor egyet
len bombakár sem volt még és havonta kb. 
10.000 pengót fizetnek be a bombakárosultak 
segélyezésére szolgáló alapba. Itt tehát nem fil
lérekről, hanem komoly, hathatós, gyors segít
ségről van szó, amely azonnal működésbe jön, 
mikor szükség van reá és amelyre minden buda
pesti gyógyszerész holt bizonyosan számíthat. 

Hogy ezt a szép összetartást minden különö
sebb rábeszélés nélkül meg tudták valósítani <'s 
a budapesti gyógyszerészek szívesen és önként 
vállalták a h!.vi 40-50 pengős terheket, ez 
annak tudható be, hogy itt, ahol egy nagyobb 
csoportban élnek egymás me'llctt és jól működő 
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érdekvédelmet tartanak fenn, kifejlődött köz
tük az a közösségi érzés, amely országos vi· 
szonylatban sajnos nagyon is hiányzik. 

Dr. Szász Tihamér. 

Az "Orvosi. Hírlap" augusztus 12-i száma 
lenelet közöl amely szóvcíteszi, hogy még a leg
kevesebb bürokraciával vezetett intezmény, a 
Székesfővárosi Alkalmazottak Segítőalapja sem 
alkalmazkodik a mai helyzethez. 

"Gyógyszerhiány van. Ennek nem bürok
rácia az oka, hanem a háború, a nyersanyagok 
11iánya, tehát olyan okok, amelyeken nem lehet 
segíteni. A szerencse csak ott van, hogy kiváló 
gyógyszerkészítőink, gyáraink, mérnökeink, 
gyógyszerészeink és orvosaink a hiányzó, vagy 
csökkent mennyis~gben rer1delkezésünkre álló 
gyógyszerek helyett más, nagyon sokszor egyen
rangú, vagy talán még jobb gyógyszert is hoz
tak forgalomba. A tudomány legyőzte tehát a 
gyógyszerhiányt, de nem a Segítóalapot!" -
írja az "Orvosi Hírlap". -

"A Segítőalap nagyobb időközben kiad egy 
jegyzéket az orvosok és gyógyszerészek SZ(L

mára, amiben előírja, hogy mit lehet 1·endelni 
számlájára és mit nem. Ezt az orvos ott tartja az 
asztalán és ennek alapján rendel, a pattkus pult
ján ott fekszik és szigorúan uigyáz arra, hogy 
más gyógyszert ne adjon ki, mert ez után nem 
kapja meg annak árát a SegítőalaptóL Ezenjelül 
a gyógyszerész nem ad ki a vényre mást, csak 
azt, amit az orvos felírt. 

Ez így mind rendben volna. De jött a há
ború és a nyersanyaghiány. A tudósok a nyers
anyaghiányt legyőzték, de a Segítőalap gyógy
szer rendelési jegyzéke nem változott a háború 
alatt és az orvos kénytelen azokat a gyógysze
reket felÍJ·ni, amelyekről maga is tudja, hogy a 
patikában nem kaphatók. A beteg bemegy a 
patikába és nem kapja meg a kívánt gyógy
szert. Kéri a gyógyszerészi, adjon másat he
lyette. Az nem adhat, mert bár van több ugyan
azon célra szolgáló gyógyszer, az ára is az, van 
is belőle. nem azt írták fel, tehát nem lehet ki
adni. A beteg kínjában visszamegy az orvoshoz 
és kéri írja fel számára a gyógyszerész által 
megjelölt, kapható gyógyszert. 

Az orvos felírja, de figyelmezteti a beteget, 
hogy ezt a patika csak akkor váltja be, ha a fő
orvos engedélyt ad rá. il Segttőalap főorvosa 
szívesen áll a beteg segítségére, maga is tudja, 
hogy a másik gyógyszer nincs, tehát engedé
lyezi. Közben azonban egy nap telik el, a beteg 
állapota romlik. Az engedélyezésért külön be 
kell menni a központba és ezzel tijabb költségek 
merii.lnek fel, időveszteség stb., mind olyan, 
amit a háború alatt nem szívesen tesz meg az 
egészséges sem. 



Kedves SegítőaLapi Nem voLna Lehetséges 
segíteni a doLgon. Egy egyszerű rendelkezés, 
utasítás, vagy figyelmeztetés túLtéve magunkat 
a szent bümkrácia ördögén miLyen nagyszerű 
heLyzetet tudna teremteni és sok-sok tagnak, 
orvosnak és gyógyszerésznek, de nem utolsó 
sorban a Segítőalap főorvosának munkáját is 
megkönnyebbítené, egyszerűbbé tenné." 

Igaza van az "Orvosi Hírlap"-nak. Mi is 
síkra száLLtunk azért,hogy az orvosok vagyLa
gosan rendeljék a köztudomás szerint nehezen, 
vagy egyáLtaLán nem kapható gyógyszereket. 
A betegbiztosító intézetek pedig gyógyszerren
deLési utasításaikkal aLkalmazkodjanak a mai 
heLyzethez. 

• 
A miniszter-tanács elfogadta az általános 

munkakötelezettség érvénybeléptetéséről szóló 
előterjesztést. Az errevonatkozó intézkedések 
igen erőteljes ütemben folyamatban vannak. 
Az ilLetékes kormányzati tényezők megítéLése 
szerint a mai háborús viszonyok között min
denkinek teLjes erővel dolgoznia keLl abban a 
munkakörben, amelyben részben szakértelme, 
részben tanultsága révén a legeredményesebb 
munkát végezheti. EnnéLfogva a m u nk a
kötelezettség azokra is kiter
j e d, a k i k m u n k á j u k a t e L v é g z i k 
u g y a n, d e fölös m.é r t ék b e n r e n
delkeznek szabad idővel. 

Reméljük, hogy érdekvédelmünk buzgósá
gát ez a rendelet fokozni fogja . 

Molnár Antal cikksorozata a 
"Nemzeti Figyelő"-ben 

A .,Nemzeti Figyelő" címü politikai, társá
dalmi és közgazdasági hetilap folyó évi július 
9-i, július 23-i, augusztus 13-i és augusztus 20-i 
számaiban figyelemreméltó közlemények jelen
tek meg a magyar gyógyszerészet probLémáival 
kapcsolatban. A közleményeket Molnár Antal 
pestszentimrei kartársunk, az Országos Gyógy
szerész Egyesület volt alelnöke írta. 

A sorozatos közlemények "Fajvédelem és 
gyógyszerészet" cím alatt jelentek meg és tár
gyalták azt a meglehetősen nehéz problémát, 
hogy miként lehetne a közegészségügy és ezen 
keresztül a fajvédelem követelményeit össz
hangba állítani a gyógyszertárak megélhetésé
vcl, illetve azok zavartalan működésével. 

Molnár Antal elgondolásának alapja az, 
hogy a gyógyszertárakat a közegészségügy cél
jainak megfelelően csoportosítsák és ha kell, he
lyezzék is át azokat, mert a mai állapot szerint 
városokban túl sok, falvakban túl kevés a gyógy
szertár. Cikkét statisztikai adatokkal támasztja 
alá. Elmondja, hogy a trianoni Magyarországon 
1401 gyógyszertár működött, ebből városokra 
esett 776 és falura 625, Magyarországon 2681 

község volt gyógyszertár nélkül. A 2681 köz
ségből 2563 község lakóinak száma nem éri el a 
kétezer lelket. Az a 118 falu, amelynek nincs 
gyógyszertára, de lélekszáma kétezren felül van 
- szerző szerint - közegészségügyi ellátás 
szempontból mint központ volna számbavehető 
és ha ez a 118 község gyógyszertárt kapna, ak
kor nagy vonásokban a falvak is ellátottnak 
lennének tekintendők. 

A továbbiakban azt ajánlja, hogy a fiók
gyógyszertárakat vonják össze és anyásítsák. 
Hasonlóképpen síkra kel a kézi-patikák meg-. 
szüntetése, illetve összevonása mellett. Ha eze~ 
megtörténnének, úgy számításai szerint csak 33 
új nyilvánosj'ogú gyógyszertár felállítására vol
na szük.ség, hogy a falvak igénye kielégíttessék. 

A kisebb és nagyobb gyógyszertárak for
galma, i"lletve bevétele közötti szintkülönbséget 
valamely alkalmas módon csökkenteni lehetne 
Az áthelyezésekre könnyű lehetőséget adott 
volna a zsidótörvény. Minthogy ezt nem hasz
nálták ki - írja a szerző - más útat kell ke
resni a szintkülönbségek kiegyenlítésére. Sze
rinte a zsidó jogosítványokat térítés ellenében 
kellett volna odaadni az engedélyeseknek, mint
hogy nem új és bizonytalan letelepülési lehető
séget vesznek át az új tulajdonosok, hanem ki
épített és bevezetett intézményeket. A cikkből 
nem derült ki, de a gondolatmenetből következ· 
tethető, hogy a zsidó gyógyszertárakért kívánt 
térítések,et Molnár Antal a kari szociális intéz- · 
mények javára óhajotta volna fordítani (nyug
díjintézet, korpótlékos pénztár stb.). 

Az államtól, illetve annak bármi más 
irányból eredő jövedelméből e célokra mi 
anyagi segítséget nem várhatunk. Ezután így 
folytatja a cikket: 

DIANA 
sósborszesz 

minden vevőnek 

kell! 

Minden vevőnek 

DIANA 
sósborszesz 

kell! 
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"A nagyközönség még ma is aranyhányá
nak véti a gyógyszerészetet és mivel ennek 
a szakszerű megítélése még ma is politikusok és 
Jogászok kezében van, marad ez a hit, még ak
kor is, ha éppen minden indoka megszűnt. -
Nem véletlen az, hogy már egyik napilap kar
colata is foglalkozott ezzel a kérdéssel és az 
illető újságíró fejcsóvá'lva és bizonytalankodva 
teszi zsebre a vásárolt gyógyszert, mert annak 
jelenlegi ára és a mostani árszint között semmi 
kapcsolatot sem érez és megkockáztatja még a 
bizalmatlankodást is. Való igaz, hogy nem na
gyon 'lehet hinni annak a gyógyszernek a jó
ságában , amelyet öt év előtti mennyiségben és 
öt év előtti áron lehet vásárolni, mert ha el
képzelhető is, hogy van még olyan anyag a vi
lágon, amely öt esztendő óta nem drágult meg, 
az már bajosabban képzelhető el, hogy annak 
a forgalombahozója és szakmunkása még ma is 
meg tud élni az öt év előtti haszonkulesbál és 
munkadíjjának a jövedelméből." 

"Az mindenesetre elvitázhatatlan, hogy 
ma még két Ólcsó dolog van. A rögzített ház
bér és a gyógyszerész által készített orvosság
nak az ára. Kihangsúlyozom,. hogy a gyógysze
rész által készített orvosságé, mert az egyes 
vegyészeti gyárak és laboratóriumok által ké
szített és forgalmazott gyógyszerkészítmények 
mégis csak drágultak valamelyest. Itt is érde
kes az a jelenség, hogy ha nem nagy a különb
ség a régi és az új ár között, az ismét a gyógy
szerész rovására megy, mert a drágulás kis 
mérve a gyógyszerész elmaradt hasznából ered. 
Ennek az érdekes jelenségnek is meg van az 
indoka. A vegyészeti gyárak és a nagykereske
dők haszonkulcsát mindenkor az i'lletékes szak
minisztériumok állapítják meg az árkormány
biztosságon keresztül, csak egyedül a gyógy
szerészek haszonkulcsa és munkadíja marad 
egy a gazdasági élettel semmi vonatkozásban 
nem álló minisztérium hatáskörében. - És ez a 
szakszerűtlenség előbb-utóbb megbosszulja 
magát. Azt hiszem minden gondolkozó fő előtt 
feltűnt ez a jelenség, hogy sokszor huzamosabb 
időn keresztül a legközönségesebb, hazai ter
melésű gyógyszerekben is hiány van. Merthogy 
nincsen ipecacuanha és senega, azon a hozzá
értő nem csodálkozik. Délamerikából kerülnek 
hozzánk és ártalom nélkül helyettesíthetők. Va
lószínűleg most és mindörökre kiszorulnak a 
gyógyszerkincsünkbőL De hogy a bengekéreg 
és fátyolvirág nincs, az már tisztán a helyte'len 
gazdasági politika következménye. 
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De politikus szemmel nézve sem helyes a 
gyógyszerek árainak ez a pillanatnyi leszorí-

Egyesített 
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tása. A mind katasztrófálisabb méretet öltő 
gyógyszerhiány előbb-utóbb arra fogja kény
szeríteni az il'letékes kormányhatóságot, hogy 
gyökeres megoldást keressen. A gyökeres meg
oldás nem lehet más, mint a lényeges áremelés 
és a mult népszerü&égét hajszoló halogató poli
tikája így üt vissza és válik helytelen politi
kává. 

A jogadományozások ingyenes rendszere 
mellett elmaradó közösségi jövedelmet a nagy
közönségre kivetett adófillérekből kell pótolni. 
Ez akkor sem helyes, ha az ország adófizetői 
egyetemlegesen fizetik, de még antiszociáli
sabb, ha az az egyébként is kiméletre szoruló 
betegeket terheli. Ennek az eliminálása is a fo
gyasztóközönségre hárul majd vissza, viszont 
ezt a helyes érdekvédelem idej'ében megakadá
lyozhatta volna, ha a közösségi érdek képvise
letében nem fél a népszerűtlenségtőL 

Az eredményes fajvédeU.em szolgálatába 
csak a gazdaságilag kellőleg alátámasztott s az 
összes szociális igényeiben kielégített gyógy
szerészet állítható. Korpótlékos fizető pénztár, 
időközi kisegítő szolgálat, a rend elesettjeit se
gélyező központi pénztár, mind elengedhetet
len feltételek. Előteremtésük lehetőségeit meg
kísérelern a mai nehéz gazdasági helyzetben is 
a régi tervezetem alapján felvázolni, de az két
ségtelen, hogy .a kari érdekvédelem egy soha 
vissza nem térő kedvező alkalmat mulaszt el, 
ha az új jogosítványok eszmei értékének meg
térítését az illetékesek előtt nem szorgalmazza." 

• 
A harmadik közlernény a gyógyszertára:{. 

megélhetési problémáival foglalkozik. Szerinte 
a gyógyszerészet ma igen elesett és a gyógy
szertárak anyagi elesettségén keresztül a köz
egészségügyi el'látás romlik. Ennek okát Mol
nár Antal abban látja, hogy gazdasági szakér
telem helyett közigazgatási és politikai fakto
rok irányítják a gyógyszerellátást. A gyógyszer
táraknak politikai okokból történt túlzott sza
porítása ma már visszaüt és hatását gazdasági 
téren is érezteti. 

"A mindenesetre kulturá'ltabb, testi higi
éniára többet adó német birodalomban - írja 
Molnár AntaL - közel tízezer lélekre esik egy 
gyógyszertár. Nálunk öt-hatezer léleknek kell 
egy gyógyszertárt eltartani. Ennek következ
ménye az, hogy Magyarországon drágább a 
gyógyszer. Továbbá azért, mert presztízs okok
ból még ma is fenntart a kormányhatalom egy 
olyan intézkedést, amely talán helyénvaló volt 
a gazdasági krízis, az 1930-as évek közepén, dc 
helytelen politika ma, amikor a következmé
nyeképpen az ü TI-biztosítottak az indokolatlan 
huszonhét és fél százalékos kényszerengedmé
nyek miatt mind nehezebben jutnak a szüksé
ges gyógyszereikhez. 

Mert a gyógyszertárak jövedelmezösége 
nemcsak a haszonkulestől és a munkadíjak 



uagyságától függ. Ezek is jelentős tényezők, de 
a jövedelem legfőbb alakítója a forgalom. Bizo
nyos alacsony forgalom mellett elképzelhető, 
hogy a mainál sokszorosan jelentősebb haszon
kulcs és munkadíj mellett sem képes jövedel
met produkálni valamely gyógyszert:,r. De ez a 
tétel fordítva is áll. 

Bizonyos forgalmi határon túl még ala
csony haszonkulcs is jelentős jövedelmet bizto
sít. A gyógyszer ára és a gyógyszertárak száma 
között egyenes arány van. Kevesebb gyógyszer
tár olcsóbban termel, több gyógyszertárnak több 
a törzskiadása és így természetes, hogy egy és 
ugyanazon gyógyszermennyiségre több törzs
kiadás esik, tehát drágább lesz. 

Sokszor hallottam a jogfolyamodók szájából 
azt az érvelést, hogy ha egy gyógyszertár havi 
800 pengő jövedelmet biztosít tulajdonosának, 
akkor a másik felállítása jogosult, mert havi 
400 pengő jövedelemből egy középosztálybeli 
család meg tud élni. Ez eddig igaz. De nagy hi
bája az okoskodásnak, hogy az így ketté vágott 
forgalmi kör - különösen, ha az zárt, és az új 
gyógyszertár forgalmi köre kizárólag a már 
fennálló egy gyógyszertár forgalmi köréből re
dukálódik - egyenként már nem biztosít
hatja a fele összeget, mert ugyanannak a bruttó 
forgalomnak minden üzemi költsége megkétsze
reződik. (Két házbér, két adó, két fűtés, vilá
gítás, stb.) 

Ha nagy forgalmú gyógyszertárak létesül
nek egyes városi helyeken, ott, ahol legfeljebb 
a kényelem, de semmi esetre sem a közegész
ségügy indokolta eddig a patikák sűrű voltát, 
anál inkább megtudjuk oldani azt a sokszor 
felvetett gondolatot, hogy a közegészségügy 
végváraiba kihelyezett törpegyógyszertárakat 
anyagilag lehessen segíteni és azok munkásait a 
mai szociális igényeknek megfelelően tudjuk 
ellátni. 

A közelmult lelkiségével - tudom - me
rőben ellenkezik ez az elgondolás, de szemben 
áll vele az a kötelességérzet, amely a magyar 
közegészségügyet a szociá:lis kari kívánalmak 
teljesítésére; a falu jobb gyógyszerellátására 
előbb vagy utóbb rá fogja szorítani. 

J ó közegészségügy és azon keresztül helyes 
fajvédelem csak úgy képzelhető el, ha a köz
egészségügy intézményei függetlenek a gazda
sági árapálytól és még inkább a napi politika 
hullámverésétőL Minden baráti vagy pártpoli
tikai alapon létesített közegészségügyi intéz
mény - és a gyógyszertár is az - merény let 
a magyar közegészségügy és így a magyar faj
védelem ellen. Az a körülbelül 120-150 mil
lióra becsült nemzeti vagyon, amely ma a köz
egészségügy szolgálatában a gyógyszertárakban 
fekszik, anyagi és erkölcsi hozadékára való te
kintettel megérdemli az illetékesek különös 

figyelmét. Ha szétforgácsolódik és hivatásának 

PYOKTANIN 
coeruleum 

jelenleg csak 25 g-os csomagolásban van forgalomban 

a nagykereskedöknél a készlet arányában ka p h a t ó. 

Magyarországi vezérképviselet: Wirtb Károly, Budapest, V., Báthory-utca 16. 
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teljesítésére képtelenné válik, nemcsak 150 
milliós nemzeti vagyon pusztulását, hanem egy 
tetemesebb erkölcsi érték romlását jelentené, 
mert minden hivatása magaslatán álló gyógy
szertár egy-egy védőbástyája a népegészség
ügynek. 

Ezért lenne már kívánatos, de nem holnap, 
hanem még ma, a gyógyszertárak jogadomá-. 
nyozásának gyakorlatába a közigazgatási bíró
ság pártatlanságának a beiktatása." 

• Ha nem is értünk mindenben egyet Mol-
nár Antal okfejtéseivel - áll ez különösen a 
gyógyszertárak áthelyezésére vonatkozó tervei
re - egy azonban kétségtelen, hogy helyze
tünknek a napisajtóban való minden objektív 
feltárása a kar viszonyainak helyes ismeretére 
vezet, vagyis hasznos reánk nézve. 

Kiilön köszönettel tartozunk a "Nemzeti 
Figyelő" szerkesztőségének, hogy azokban az 
időkben is, amikor az ismert intézkedések foly
tán a karnak semmiféle szaklap nem állt _ren
delkezésére, helyet adott nivós lapjában a 
gyógyszerészet közérdekű kérdéseinek 

A Magyar Gyógyszerészek Nemzeti Szö
vetsége negyedik körtevelében új hangot üt 
meg: f e n y e .g e t ő z i k é s l a p u n k m e g -
f é l e m l í t é s é r e t ö r e k s z i k. A gyógy-

Anaemiánál és roborálásra 

a k it ünően bevált 

H EPORAL 

DRAG ÉE 
DR. EGGER 

sohasem hagy cserben. 

Forgalomban : 

80 dragéet tartalmazó dobozokban! 
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szerészi kar érdekében végzett közérdekű mun
kánk, tárgyilagos bírálatunk, az elmaradó cse
lekvések számonkérése kellemetlenül érinti 
őket. Ez érthető, hiszen az összehasonlítás során 
minden gyakorló gyógyszerész megáLlapíthatja 
azt a hatalmas különbséget, ami a lapunk hasáb
jain kifejtett közérdekű, rendünk javát szol
gá,ló hasznos munka és a Szövetség bágyadt 
szendergésének eredménytelensége között fenn
álL Ilyen esetben bizony kellemetlen nemcsak 
minden jogos bírálat, hanem maga az a puszta 
tény is, hogy v a g y u nk és d o l g o z u nk. 

A tehetetlen ingerültség ragadtatja azután 
őket arra, hogy a gyógyszerészi kar áldozatos 
szolgálata . helyett f e n y e g e t ő d z e n e k, 
"s z a b o t á l á s r ó l" b e s z é l j e n e k és a 
csalhatatlan orákulum felsőbbségével megálla
pítsák hogy "a Szövetséget a kormány bizalma 
állította a gyógyszerészet élére, a vezetőség 
támadása nytltan vagy burkoltan a kormány
zat támadását jelenti." 

Erről a nevetséges nagyképűségről, amely
lyel magukat - elég szerénytelenül - a kor
mányzattal azonosítják, kár szót vesztegetnünk 
annál is inkább, mert ma már históriai tény, hogy 
lé t ü k e t c su p á n a l e m o n d o t t b e l -
ügyminiszter egyik kellően át
nemgondolt ténykedésének kö
s z ö n h e t i k . A szabotálás vádjával azonban 
foglalkoznunk kell, mert ebből is látszik; 
nincsenek a fogalmakkal tisz
t á b a n. Szabotálásnak nevezni azt, hogy mű
ködésüktől nem vagyunk elragadtatva, nagy
fokú tájékozatlanságot ·bizonyít. Szabotál 
ugyanis az, aki azon a ponton, amelyet akár a 
"kormány bizalmából", akár más címen betölt, 
nem dolgozik teljes odaadással, vagy oly mó
don viszi az ügyeket, ami jogos elégedetlensé
get kelt és ezáltal az ország érdekeit veszé
lyezteti. Ha tehát azok akik rátermettség hiá
nyában nem képesek érdekvédelmünket ellátni 
és ilyen· magatartásukért felelősségre vonatnak, 
fenyegetőznek és a "kari szolidaritás ápolását" 
úgy képzelik el, hogy minden bírálat némul
jon el, mert különben "e l a p is könn y e n 
a m u l t é l e h e t", olyan eszközökhöz nyul
nak, ami egyáltalán nem igazolja őket, sőt el
lenkezőleg, v a l ó sz í n ű s í t i a m u nk á r a 
v a l ó ö s z t ö n z é s s z il! k s é g e s s é g é t. 
Ezzel a nagyképű módszerrel nem lehet "elin
tézni" a gyógyszerész társadalom ügyeit, de még 
saját lelkiismeretü~et sem tudják lecsendesí
teni. 

• 
A "Pest" 1944 július 14-i számában jelent 

meg a "Majd elintéztek" című cikk, amely tár
sadalmunknak ezt a legújabb jelenségét teszi 
szóvá. 

- "Majd elintéztek" - hallhatjuk itt is, 
ott is, kígyómódra sziszegni ezt a fenyegető 
mondatot. - "Majd eLintéztek. lesz rád gon-
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dom" -- rázzák ökWket azok, a kik a t e 
hetség és tudás hiányával min
d e nk i t g y ü l ö l n ek, me r t m e ll ő z v e 
érzik magukat és képtelenek 
s z o r g a l o m m a l, b e c s ü l e t e s m u n -
kával kiérdemelni embertársaik 
t i s z t e l e t é t. 

"Majd elintézlek" - már a kifejezés maga 
is torz, de mennyivel torzabb, betegebb lehet 
annak a lelke, aki az embertársait, sőt gyakran 
a közvetlen isme1·ősét is hasonló fenyegetőzés
sd akarja "me g fél em l í t e n i" - írja a 
"Pest". Az ország belső erejét biztosító nyugal
mat és az egyéni biztonságérzetet ássák alá 
a felelőtLenül fenyegetőzők, akik távol ártanak 
az igazi magyar lélektől, a lovagias gondolko
dástól. 

"Ezek a felelőtlen lélekterroristák talán ké
jesen gyönyörködnek abban, hogy rettegésben 
tarthatják embertársaikat. Kit akartak és mit 
akarnak "elintézni"? Talán az ország nehéz 
h~lyzetét akarják kihasználni arra, hogy gyá
van, lesből, alaptalan és aljas rágalmazással, 
hátulról ledöfjék személyi ellenfeleiket, hara
gosukat. Mások ledorongolásával akarnak érvé
nyesülni, kétes érdemeket szerezni? Utálatos, 
nem emberhez méltó hiénamódszer. Mert nem 
arról van szó, hogy az ország érdekei ellen vé
tőket, a törvények megszegőit ne vonjuk fele
lősségre, ne juttassuk a büntetőhatóságok ke
zére, hanem arról, hogy,.. felelőtlenül esetleg 
pusztán hatalmaskodásból ne nyugtalanítsuk, ne 
rémítgessük, ne zaklassuk becsületesen dolgozni 
akaró embertársainkat" - szegezi le a "Pest" 
cikkíró ja. 

Szomorú, hogy a mai időkben ilyen lapáli
ákkal kell foglalkoznunk. A fenyegetőzők 
amúgysem érik el a céljukat. Ahogy nem befo
lyásoltak bennünket személyeskedő közlemé
nyeik, úgy most is nyugodtan és fáradhatatla
nul dolgozunk tovább, mindig tisztességes szán
dékkal és eszközökkel, becsületes törekvéssel, 
lankadatlanul, kizárólag a gyógyszerészi kar 
egyetemes érdekeit tartva szem előtt. A sz e-
rn.élyéskedés, a megfélemlítés 
rn. é r g e z e t t n y i l a i h a t á s t a l a n o k, 
mert fel vagyunk vértezve 
i g a z s á g u n k t u d a t á v a l. Kartársaink
nak felénk áramló megértése és szeretete pedig 
megóv bennünket az elkedvetlenedéstől és arra 
ösztönöz, hogy továbbra is járjunk azon a rögös 
úton, amely az "igazság és az élet útja". ................... 
A benzin mesterséges 
előállitása 

Nemcsak a haditechnikát érdekli, de ben
nünket gyógyszerészeket is, hogy a sebkezelés
ben is oly fontos benzint miként lehet mester
ségesen előállítani. 

BA EDER 

~ 

- .. ~ 
~ 

• 

Bergius hidrálási (hidrogénezési) eljárása a 
szénmolekula termikus széthasításából áll (a 
szénmoleku1a ugyanis tizenötször akkora mint 
a benzinmoleku1a) a hiányzó hidrogén egyidejű 
adagolásával, nagy nyomás és megfelelő katali
zátorok egyidejű hatásávaL Az eljárás rendkí
vül könnyen idomítható az egyes nyersanyagok 
természetének megfelelően és megkívánt végső 
termék minőségét és fajtáját illetőleg. A kő
szénen és barnaszénen kívül kis- és nagyhő
mérsékletű kátrányok és termékeik, olajpala, 
kőolaj és maradványai is hidrálhatók és az üze
mi feltételek megfelelő változtatásával (a nyo
más, hőmérséklet cé1szerő megválasztásával és 
katalizátorokkal) előre meghatározható módon 
és mennyiségben a legkiválóbb mennyiségű kő
olajderivátumok egész skálája előállítható. A 
gyártási költségekre való tekintettel a hidrálási 
eljárást elsősorban benzin gyártására használ
ják, továbbá finom minőségű kenőolajok elö
állítására. A hidrálási eljárás akkor is meg
tartja jelentőségét, ha a kőolaj Európában na
gyobb mennyiségben áll az üzemanyagellátás 
rendelkezésére, mint most. 

A kőolaj szűkösen előforduló természetes 
nyersanyag. A föld meglévő készleteinek fel
mérése ugyan a becslések alapján állandóan 
változó és kétes megbízhatáságú értéket ad, de 
a korlátozott készletek, másrészt az Európában 
rohamosan növekvő szükséglet a kőolaj takaré-
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kos és kíméletes értékesítését teszik szükséges
sé. A hidrálás segítségével lehetséges, a gyár
tási alapanyagul felhasznált olaj benzintartal
mára való tekintet nélkül, a kőolaj 90°/o-át ben
zinné és nehézolajjá átalakítani. A keletkező 
gázok is használhaták rootoros járművek haj
tására, vagy értékes vegyi félkészanyagként to
vább feldolgozható. A meglevő hidráló üzemek 
teljesítményük j'elentős növelésével állíthaták 
át kőolaj feldolgozására. Elgondolható a hidrá
lás kombinációja a kőolaj feldolgozására jelen
leg használatos módszerekkel abban az értelem
ben, hogy a desztilláció és krakkolás befejezté
vel a visszamaradó. nehéz szénhidrogéneket ki
tűnő minőségű üzemanyaggá dolgozzák fel hid
rálással. Ez az eljárás különösen költségeit ille
tőleg mutatkozik gazdaságosnak. 

A második, Németországban nagyüzemek
ben használt benzinkészítési módszer a szén
monoxid és hidrogén szintézise a Fischer
Trapsch eljárás szerint (alapanyagként felhasz
nálhatók az összes elgázosítható szénfajták) en
nek különös előnye, hogy módfelett gyúlékony 
dieselolajok gyártására alkalmas, valamint, 
hogy a szintézis úgy irányítható, hogy nagy szá
zalékban igen tiszta szilárd paraffinok keletkez
nek, ezek sokféleképpen tovább feldolgozhatók, 
különösen zsírsavaknak műszaki célokra és 
egyéb mosószerkészítési nyersanyagokká. 

A hidrálás és a szintézis mellett a barna
szén és a kőszén kis hőmérsékleten va'ló eL
kokszosítása is fontos, különösen fűtőolajkészí
tés szempontjábóL A nagy bitumentartalmú 
barnaszén kokszosítása Közép-Németországban 
már évek óta nagyban folyik. A kőszénre ezt 
az eljárást csak az utolsó időkben tökéletesítet
ték annyira, hogy nagyüzemi mértékben alkal
mazható. Az így keletkező kátrányok nagy 
mennyiségben tartalmaznak kitűnő minőségű 
fűtőolajat Az elJárásnak kü'lönösen nagy jö
vője van a kőszén gazdaságos felhasználásában, 
főleg olyan fiatalabb köszenek kerülhetnek fel
dolgozásra, amelyek kohókoksz készítésére al
kalmatlanok. Utóbbiakat eddig főleg házi tüze
lőanyagként és kazánfűtésre használták, már 
pedig a házi tüzelés hatásfoka rendkívül rossz 
és a kőszén értékes illanó alkatrészei is elégtek. 
Az említett kokszosítási eljárás (németül Schwe
lung) segítségével sikerül elválasztani a folyé
kony és illanó alkatrészeket ~s olyan tüzelő
anyagat kapni, amely füstnélkü'liségénél fogva 
sűrű népességű telepek ideális tüzelőanyaga le
het és a központi fűtések várható elterjedésé
vel egyre nagyobb jelentőségnek örvend. Ezen
kivül az eljárás termékeit, magát a kokszot 
nagy reakciós kepességénél fogva kitűnőerr fel 
'lehet használni szintetikus gázok készítésére, 
valamint ipari fűtőkészülékek táplálására és 

Diarrhoea, meteorismus, paratyphus, 
hús-és halmérgezések stb. esetében 
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AD SORGAN 9~ 
a bél méregtelenítésére 

Chemische Fabrik t).(Jn r;J&j;tie,n Aktiengesellschafl 

Magyarországon forgalomba hozza: 

Walter és Dummel, Budapest, V., Mérleg-utca 10 

A gyógyárunagykereskedőknél állandóan kapható. - Amennyiben ezen cégeknél a készitmény 

beszerezhető nem lenne, kérjük a magyarországi lerakathoz fordulni. 

Egyesített 
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szénként a kalciumkarbid és szénkéneg gyár
túsánál. 

Az európai üzemanyagkérdések megoldásá-
• ra tehát, elsősorban a német vegyi ipar úttörő 
munkája következtében többféle alkalom nyí
lik. A legfontosabb az európai kőo'lajhiány kö
vetkeztében a szén hydrálása, szintetikus ben
zin készítése és az említett kokszolás. Nem 
hagyható figyelmen kívül még az európai álla
mokban előforduló nagymennyiségű olajpala, 
ame'lynek pörkölése szintén nagymennyiségű 
olaj nyerését teszi lehetövé. (Műsz. Vil.) 

GYOGYSZERKVLÖNLEGESSÉGEK ARVALTOZASA. 
Az Országos Közegészségügyi Intézet a következő ár
változásokat engedélyezte (a 2°/o forgalmiadó az árak-

hoz külön hozzászámí tan dó.): 
Megnevezés csomag alapár 

OZ. Jecoris Atlanti 200 g 2.46 
Biolax dragée 2 drb -.25 

10 drb 1.28 
20 drb 1.78 
60 drb 3.66 

Pectogen syrup 175 g 1.56 
200 g 2.36 

Cachets "Perod" 1 dr b --.51 
3 drb 1.18 

10 drb 2.90 
Cachets "Perod 2" l dr b -.54 

... 3 dr b 1.28 
10 drb 3.24 

Joeltinetura ,.Certa" 2. 10 kcm 1.33 
Sot. jodi spir. 2. 

(Jódtinctura "Certa" ) lOX l kcm 3.35 
10X 2 kcm 4.19 
10X 5 kcm 8.61 

Sol. jodi spir. 2. 
(Jódpamacs "Certet") 10 X 1 kcm 3.35 

10 X 2 kcm 4.19 
2· 5 kcm 3.73 

Promptpaverin dragée "Wander" 20 db 3.08 
HELYESBITETT RICHTER ARAK. 

Calcocithin tabZ. 50 db 4.76 
Hydropyrin tabletta 20 db 3.16 
Novophedrin injektio 

2"/o-os (s nem 4°/o-os) 
Novophedrin injektio 4°/f•-os ' 
Thyreoidea tabletta 0.30 g (s 
Ephedrin inhalasol 

2 ccm 5.23 
2 ccm 5.23 

nem 0.50 gr) 
30 ccm 3.32 

Alapár felár 2°f o 

300 g áfonya-gyógybor "Réthy" 3.15 5.22 18 
Tsz: 11,712 

450 g áfonya-gyógybor "Réthy" 4.63 7.66 25 
Tsz: 11,712 

0.44 l. Chinavasbor "Réthy" 3.72 6.73 21 
Tsz: 12,441 

O.fl5 l. Chinavasbor "Réthy" 6.26 13.70 40 
T sz: 12,441 

450 g Kóla-gyógybor "Réthy" 3.93 6.92 22 
Tsz: 11,713 

fel á 

3.76 
- .09 
-.57 
-.82 

2.68 
-.73 
- .88 
-.19 
-.55 

1.75 
-.15 
-.44 

1.40 
-.49 

-.71 
1.30 
3.16 

-.71 
1.30 

-.73 
2.33 

2.43 
-.88 

-.49 
-.65 

-.36 

Összár 

8.55 

12.54 

10.66 

20.36 

11.07 

KESERŰVIZEK IRANYARA BUDAPESTEN 
1944. aug. 15-töl. 

Igmándi 7/10 
Ferenc József 7fto 
Hunyadi János 7fto 

Beszerz. ár Elad ár Üve&'b 

-.94 
-.89 
-.88 

1.13 - .80 
1.07 -.80 
1.06 -.80 

( 

• J ' 

LIQUIDUM 
Perorálloon odoaolhat6 kordio•6nikum. 
Ovea a 100 ar P 2.53, felár P 1.52 

~- • • 210 • P ~.36. • P a.11 

(; w 
PULVIS{/r4flef'./ 
Phisloláaioiloa acti• hatccnvaookot 
tartalmox6 uénkt:s:z:itmétw. 
Doboz 6 20 or P 339, felár P -.22 

• ~ • P 6.n • P -..ca 

• • tHd/Jffl 
INJEKCIÓ ÉS LIQUIDUM 
Antiphloaisticu• hotósú növényi fehérje 
és lipoid készitmény, 
Doboz a 3 ampulla P 5]2, felár P -.39 

., 20 • 

p 9.96. • p -.73 
p 14.96, .. p 1.07 
P 5.60, felár P -.33 
p 9.60 • p -.56 

lk litillife/lit 
KENÖCS ' 
Sebkezeléohez 
Tubus 6 30 ar P 2.34. felár P -.3Z 
)<é~ielodá•bon i• adható, 

1 
HINTÁVAL,U:lODALOMMAL i<ÉSZSÉGGEL SZOLGÁL: 

®BUDAPEST, ll. ERÖD·U.ff. 
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'PA)t.ult41.. téfeltleket 
illványedényzetet, gépeket raktáron tart, gyógy
~zertárak teljes berendezését és régi állvány
edények átsignálását vállalja 

BUCHWALDER ZSIGMOND cég 
Budapest, IV. Veres Pálné-u. 31. el.; 185-627 

Mira (Glaubersós) 1f1 1.22 1.46 1.20 
Mira (Keserűvíz) tf1 1.22 1.46 1.20 
Málnási Mária tf1 1.15 1.38 1.20 
Nieder-SeLters 7f10 1.71 2.05 -.90 
Oberselters tf1 -.83 1.00 1.20 
Cigelkai. István tf 1 -.97 1.16 1.20 
Karlsbadi (felárral) 7f10 2.17 2.60 -.90 - •HIR EK• 
Halálozás. 

Utólag vesszük a hírt, hogy a gyógyszerészi szak
lapok szünetelési ideje alatt, folyó évi július l-én, vá
ratlanul elhunyt dr. Nagy Barna ny. belügyminisz
leri titkár, a Gyógyszerárunagykereskedők Országos 
Egyesületének főtitkára. Csopakon érte utol a halál 
szívattak következtében. Holttestét Budapestre hoz
ták és .íúlius 3-án itt temették cl. A megboldogult 
belügyminiszteri tisztviselő korában a gyógyszerészek 
ügyeit intézte sok jóakarattal és szíves készséggel, 
halála tehát kartársaink körében is őszinte részvé
tet kelt. 

Gyógyszertárátruházás. 

A ,.Sztankay",dmű debreceni gyógyszertár sze
mélyes üzleti jogosítványa Németh László teljesjógú 
gyógyszerészről Németh Ilona teljesjogú gyógysze
részre átruháztatott. 

A kötegyáni gyógyszertár is pályázat alá kerül. 

Július 29-iki lapszámunkban közölilik azon gyógy
szertárak névsorát, amelyekre rövidesen pályázatot 
írnak ki. A névsorból kimaradt a kötegyáni "Magyar 
Korona" gyógyszertár, amely szintén pályázat alá ke
rül, minthogy Kiss Feréne kollega, a gyógyszertár 
tulajdonosa a kispesti "Szent László" gyógyszertár 
jogositványát kapta meg. 
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Helyezzük biztonságba a kiszolgáltatott vényeket. 

Az egyik bombakárt szenvedett gyógyszertárnál 
elpusztult a számlázásra váró betegbiztosító intézeti 
vények nagy, része. Hasonló károk elkerülése érdeké
ben célszerű, ha a gyógyszerész az ilyen vényeket 
egyéb fontos és értékes irataival, okirataival együtt 
olymódon és olyan helyen igyekszik elhelyezni, ahol 
bombatámadás esetén is biztonságban vannak. (Pél
dául pincében raktárazza el, vagy légo táskában ma
gával viszi az óvóhelyre). 

~rtesítés. 

A budapesti gyógyszertárakban tartott ellenőrzé
sek alkalmával több gyógyszertárban "Med. Univ. 
dr. Guttmann Ernő orvos belgyógyász" bélyegzővel 
ellátott, "dr. Guttmann, Visegrádi-u. 26. Tel.:110---116" 
aláirású kábítószereket rendelő orvosi rendelvényeket 
találtak. Megállapítást nyert, hogy ezek az orvosi 
rendelvények hamisítottak. Dr. Guttmann Ernő nevű 
orvos a budapesti orvosi kamara tagjai között nem 
szerepel, a Visegrádi utcában 26. sz. ház nincsen és 
110-116. sz. telefonállomás nem létezik. Erre a székes
fővárosi polgármester ur 193.762f1944. X. ü. o. számú 
határozatának megfelelően azzal hivjuk fel a figyel
mét, hogy az ilyen orvosi rendelvényekre semmiféle 
gyógyszert ne szolgáltasson ki, az ilyen rendelvénye~ 

Egyesített 
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ket bemutató személyeket a legközelebbi rcndőr
őrszcmmel igazoitassa és ennek megtörténtét a hiva
talos órák alatt a m. kir. belügyminisztérium V. ügy
osztályával, mint a Kábítószereket Ellenőrzö Központi 
Szervvel a 182-920. telefonszámon jelentse. 

Budapesti légo-szolgálatosok gyógyszerellátása. 

A Budapesti Gyógyszerész Testület a következök
ről értesítette tagjait: ,.:E:rtesítjük, hogy a m. kir. hon
védelmi miniszter 119.600f35.- 1944. számú rendelete 
értelmében a tartós légoltalmi szolgálatosok bevonu
lásuktól leszerelésükig gyógyszerellátásra igényjogo
sultak. Azok a légoltalmi szolgálatosok, akik bevonu
lásuk előtt valamely betegbiztosító intézetnek tagjai 
nem voltak, a főváros terhérc részesültek gyógyszer
ellátásban. Ennélfogva Budapest székesfőváros polgár
mester~ 192.809/1944. X. ü. o. szám alatt kelt rendele
ttnek megfelelöen felhivjuk, hogy a Közgyógyszer
ellátás terhére felírt és csapatorvosi bélyegzővel el
lálott ilyen vényeket feltétlenül szolgáltassuk ki még 
akkor is, ha azokon a szegénységi bizonyítvány száma 
feltüntetve nincsen és a vényeket a székesfővárosnak 
a szokásos módon számlázzák." 

Orvosi kinevezések. 

A belügyminiszter dr. Borbényi István kiskun
halasi orvost Kiskunhalas megyei városhozvárosi or
vossá, dr. Drozdy László pilisvörösvári orvost Pilisvár 
községhez, dr. Horváth István szabadszállási orvost 
Szabadszállás községhez, dr. Melis József alsónémedi 
orvost Lajosmizse községhez és dr. Pálffi László rákos
szentmihályi orvost Rákoszentmihály községhez or
vosokká, dr. Faludi Sándor szegedi orvost a püspök
nárasdi közegészségügyi körbe kötorvossá kinevezte. 

"Unguentum Nipponi.'' 

A Sepsiszentgyörgyön megjelenő •• székely Nép" 
című lapban olvastuk a következőket: "Egy kézdi
vásárhelyi orvos által kiállított "vény" került a ke
zünkbe, amely "Unguentum Nipponi"-ról, azaz Nip
ponkenőcsről van kiállítva. Ilyen ncvű kenőesőt pc
dig a Magyarországon forgalomba hozható és kiszol
gálható gyógyszerek jegyzéke nem ismer. Hogy mi
ből állhat ez a gyógyszer, azt nem tudjuk, mert a 
gyógyszerész, aki elkészítette, csak az egyes alkotó 
részek pénzbeli cllenértékét, - elég nagy összeget 
- írta rá a vényre, de, hogy az ott feltüntetett pen
gőkért és fillérekért mit adott, az a kettőjük titka, 
az orvosé és a gyógyszcrészé. Pedig a 260.510-1943. 
számú belügyminiszteri rendelet 7. paragrafusának 
28. bekezdése világosan kimonja, hogy tilos a gyógy
szerésznek és az orvosnak olyan titkos megegyezést 
kötni, amelynek alapján csak egy bizonyos gyógy
szerész tudja a gyógyszert elkészíteni a beteg szá
mára. Reméljük, hogy fenti sorainkat elolvassa az a 
gyógyszerész és az az orvos is, akik ebben az ügyben 
ludasok és a jövőben nem fognak ilyen törvényelle
nes dolgokat elkövetni. Ma minden magyar élete, 
egészsége kétszeresen fontos, mint máskor és nem
csak a törvények, de a nemzet és önmaga ellen is 
vét, aki ilyen és hasonló cselekményekkel egyrészt 
aláássa a nép egészségét, másrészt megrendíti az or
vosi becsületbc vezetett bizalmat. Hogy tudjunk a ku
ruzslók ellen hatásosan védekezni, ha egyes maguluól 
megfeledkezett orvosok is elkövetnek ilyen visszá
ságokat." 

Gyógyszerpiaci árak helyesbítése. 

Lapunk augusztus 19-én megjelent számában kö
zöltük a gyógyszerpiaci folyó árakat. Az árak közül 
néhányat az alábbiak szerint kell helyesbíteni: 

Acid. ascorbinic. Merck D 14.-, Gr 1.45, (D. Bayer 
Gr. 2.80), Ammon. chlor. pur. K 6.13, Barbamidi pulv. 
H 26.60,. Extr. bellad. H 18.58, Extr. chinae siccum 
H 35.-, Extr. hydrastis fluid. H 31.76, Ferr. oxyd. 
sacchar. K 24.70, Plumb. carbon. K 4.95. 



Ci~~kt";h 
Lapunk mai címoldalán F r a n s v a n 

M i e r is d. J. holland festőnek "A gyógysze
rész" című híres képét mutatjuk be Olvasó
inknak. A mű szerzője 1689~ 1763 között élt, 
magát a festményt az amsterdami Rijks-mú
zeum őrzi. 

A kép gyógyszerésztörténelmi szempontból 
igen értékes. Egy holland gyógyszerész-házas
párt ábrázol korabeli ruházatban, patikai kör
nyezetben. A gyógyszerész kézi-mérlegen mé
reget, az asztalon három érdekes alakú gyógy
szeres edény és egy - figyelem! - fedéllel 
ellátott kerek doboz látható. Ez bizonyítja, hogy 
pordobozaink őse már két évszázaddal ezelőtt 
ismert volt a holland gyógyszerészetben. 

A kép előterében az elmaradhatatlan réz
mozsár, egy díszedényben kaktusz, mellette és 
a falakon különböző exotikus drogok látha
tók füzérekben. A háttér polcain korabeli 
gyógyszeredények sorakoznak. 

A mennyezetről a középkori gyógyszertá
rakban elmaradhatatlan hüllő - itt egy kard
hal - teteme függ alá. 

A gyógyszerészné kezében és az asztal szé
lén egy-egy recept látható, alakja megfelel a 
ma széltében használt alakú és nagyságú orvosi 
vény eknek. 

A gyógyárunagykereskedők a. kés1pénz ellenében való 
szállításra térnek át. 

A közelátásügyi miniszter 35.572/1944. szám alatt 
a budapesti gyógyárunagykereskedők kérelmére hoz
zájárult, hogy azok vevőiket a jövőben készpénzfize
tés elLenében szelgálják ki, a szokásos engedmény 
mellett. A jelenleg fennálló követelésekre vonatkozó
lag megengedte a miniszter, hogy a gyógyárunagyke
reskedők vevőikkel - amennyiben azok azt kivánják 
~ egyezséget kössenek, amelynek keretében legalább 
tizenkéthavi egyenlő részletfizetést tartomak enge
délyezni. 

Felhivás 
Felhívom a Börzsönyi Jenő János tulajdonában 

volt romhányi "Orangyal" gyógyszertár esetleges üz
leti hitelezőit, hogy követeléseiket nálam nyolc napon 
belül jelentsék be, Későbbi bejelentéseket nem veszek 
figyelembe. 

Romhány, 1944 szeptember 2. 
BakosBéla 

gyógyszerész, 
Romhány, Nógrád m. 

Felkérem a Haasz József tulajdonát képezett nagy
surányi .. Oroszlán" gyógyszertár üzleti hitelezőit, hogy 
követeléseiket írásban nyolc napon belül - különbeni 
mcllőzés terhe mellett - szíveskedjenek bejelenteni. 

Budapest, 1944 szeptember 2. 
Baulik Béla 
gyógyszerész, 

Budapest, XIII., Róbert Károly-krt 44. 
10-es Helyörségi Kórház. 

Felhívom a Schreiber Mihály tulajdonában volt 
boldvai "Megváltó" gyógyszertár esetleges üzleti hi
telezőit, hogy követeléseiket nyolc nap alatt eimemre 
írásban jelentsék be - különbeni mellőzés terhe 
mellett. 

Boldva, 1944 szeptember 2. 
Jakab P. Barna 

gyógyszerész, 
Boldva. 

Felkérem az Elek Kemény Zoltán gyógyszerész úr 
(szolnoki "Damjanich" gyógyszertár) üzleti hitelezőit, 
hogy követeléseiket nyolc napon belül hozzám beje
lenteni szíveskedjenek, mert később érkező bejelen
téseket nem veszek tudomásul. 

Szolnok, 1944 szeptember 2. 
Lörlncz Sándor 

gyógyszerész, 
Szolnok, Szabadság-tér 5. 

Felhívom Czukor Gyula gyógyszerész "Humanitas" 
gyógyszertára üzleti hitelezőit, hogy követeléseiket 
nyolc napon belül nálam jelentsék be. 

Budapest, 1944 szeptember 2. 
Mártonffy Sándor 

gyógyszerész, 
Bpest, XIV., Erzsébet királyné-út 30. 

"Humanitas" gyógyszertár. 

Átvettem Barna Henrik csongrádi "Országcímer" 
gyógyszertárát. Felkérem a gyógyszertár üzleti hite
lezőit, hogy esetleges követeléseiket nálam nyolc napon 
belül jelentsék. Ezen túli bejelentéseket nem veszek 
figyelembe. 

Csongrád, 1944 szeptember 2. 
Ruff István 

gyógyszerész, 
Csongrád. 

Átveszem özv. Beretvás Tamásné kispesti "Szent 
László" gyógyszertárát. Felhívom a gyógyszertár üzleti 
hitelezőit, hogy követeléseiket nyolc nap alatt ,rásban 
j•elentsék be nálam, különbeni mellőzés terhe mellett. 

Kispest, 1944. szeptember 2-án. 
Kiss Ferenc 

gyógyszerész, 
Kispes t. 

Átveszem Bér Sándor "Gróf Apponyi Albert" Bu
dapest, VIII., Baross-tér 6. sz. alatti gyógyszertárát. 
Felhívom a gyógyszertár esetleges hitelezőit, hogy kö
veteléseiket nyolc nap alatt különbeni mellőzés terhe 
mellett jelentsék be. 

Budapest, 1944 szeptember 2. 
Adamkovits László 

gyógyszerész, 
Budapest, VITI., Baross-tér 6. 

"The ri aka" 
Calc. aeetylo salicylicum 

Ph. Hg. IV. 
granulatum és puJvis hosszú ideig eltartható, 

sta b il készítmény. 
A granula házilag kitűnöen comprimálható ! 

Gyártja: 

Theriaka gyógyszervegyészeti vállalat, 
Budapest, Zoltán-u. 12. Tel.: 115-989. 
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Folytatás u elébö oldalról! 

Taxálást, számlázást vállalok. Gá
bori György Bpest, V., Gyöngy
ház-utca 6. II. 7. 

Eladó állványedények: 50 db 100 
gr-os porcellántégely fedéllel, 60 
db 25 gr-os zöld porüveg be
csiszolt üvegdugóval, 30 db 25 
gr-os fehér folyadék üveg becsi
szolt üvegdugóval, 50 db 600 gr
os kék folyadéküveg becsiszolt 
üvegdugóval különböző beégetett 
feliratokkal. Eladó továbbá 50 db 
gyógyszertári fiók és egy 7 literes 
desztilláló készülék. üvegminták 
a lap kiadóhivatalában megte
kinthetők 10 kg Cera fiavat és 
3 kg Atropin sul!.-ot cserélnék 
Amidazophenért. Szives ajánlato
kat továbbitási bélyeggel ellátva 
"Stand edény" jeligén a kiadó
hivatal továbbít. 

Balatonmelléki jóforgalmú gyógy
szertár, házzal és kerttel együtt 
bérbeadó. Szives ajánlatokat "Ba
latonmelléki" jeligén a kiadóhi
vatal továbbit. Továbbitási bé
lyeg melléklendő. 

Betársulnék komoly tökével buda
pesti, esetleg környéki gyógy
szertárba. Gyógyszerész, Darányi 
Kálmán-utca ll. fszt l. 

Laboránst (esetleg nőt) nagy gyakor
lattal felveszek. Tára laborató
rium, IX., Üllői-út 29. 

Pécs, H-né Papp Margit gyógyszerész 
"Szent György" gyógyszertára ke
res állandó munkatársul teljes
jogú férfi gyógyszerészt Meg
egyezés után azonnali belépés. 

lludapest, "Segítő Mária" gyógy
szertár (VI., Teréz-körút 22.) ve- l 
zető kollegát és munkatársi kol
legát keres, lehetőleg azonnali 
belépésre. 

Bódvaszilas, Lukács Imre gyógyszer
tárába havonta 1-2 hétre teljes
jogú kisegitót keres fizetési igény 
megjelölésével. 

Párkány (Esztergom mellett). Allan
dó munkatársi állásra okl. höl
gyek és urak ajánlkozását kérC!Il. 
Nagy István gyógyszerész. Ugyan
itt technikai állás is betöltendő. 

Monor, Szüts Sándor okleveles vagy 
nemokleveles fiatal kolleginát 
vagy kollegát keres állandó kon
dicióra, teljes ellátássaL 

Nagykároly, Nonn János okleveles 
urak vagy hölgyek ajánlkozását 
kéri a fizetési igények megjelölé
sével. Lakást és reggelit ad, ked
vező élelmezési viszonyok. Betöl
tendő megegyezés szerint. 

Hercegfalvára két hónapra teljesjo
gú munkatársat keresek. Ajánla
tokat előző kondiciók felemlíté
sével mielőbb kérek. 

Bérbeadó dunatiszaközi forgalmas 
városi gyógyszertár. Budapest, 
Üllői-út 41. III. 39/b. Pathóné. 

Losoncon "Fekete Sas" gyógyszer
tár keres állandó kondidóra okl. 
hölgyet vagy urat azonnali be
lépésse!. Ajlinlkozásokat fizetési 
igények megjelölésével kér. 

Jognyertes kollegák figyelmébe! At
vételhez pénzt adok bárhol és bár
mily összegig vagy betársulok, al
kalmazott hiányában közremúkö
dök is! Ajánlatokat "Minél több" 
jeligére kiadóhivatal továbbit. 

Zsibó (Szilágy m.) Fekete Endre 
gyógyszerész keres okl. vagy nem 
okl. nő vagy férfi munkatársat, 
fizetési igények és előbbi kondi
ciók megjelölésével. 

Hajdudoro~. dr. Réthy Lajos teljes
Jolli hölgyek vagy urak ajánlko
zását kén 3 havi kisegítésrevagy 
állandó kondicióra. Lakást és el
látást ad. Fizetési igény megje
lölendó. 

Nagybánya. Idősebb hadmentes férfi 
vagy nagypraxisú, teljesjogú nő
gyógyszerészt keresek nagyobb 
forgalmú gyógyszertáram vezeté
sére átlagon felüli javadalmazás
sal, esetleg százalékos alapon hu
zamosabb időre. Az állás 1945 ja
nuár l-én feltétlen betöltendő. 
li:rdeklődők a következő címre ir
janak: Kassay Kálmán úr, Hun
gária Vegyi és Kohó Művek, 
Nagybánya. 

Budapest, "Szent Ferenc" gyógyszer
tár, IX., Üllői-út 59. okleveles kol
legát vagy kolleginát keres azon
nalra. 

TeUesjogú gyógyszerész, 1944 augusz
tus 27-én szerelt le, Budapesten, 
vagy vidéki városban állást ke
res. Cím: Herczegh Ferenc, Buda
pest, VII., Rákóczi-út 64. III. :.i6. 

Budapest belterületi gyógyszertár jó 
praxisú, teljes jogú kolleginát ke
res. Szives ajánlatokat "Főút
vonal" jeligére fizetési igények 
megjelölésével kér. 

Bals. peruvianit, Fo lia Sennae-t 
adok cserébe Phenacetinért, Ami
dopyrinért. li:rdeklődéseket továb
bítási · bélyeggel ellátva "Gyors 
csere" jeligl:re a kiadóba kérek. 

Bácskai járisi székhelyen gondnoki 
állás betöltendő magas dotáció, 
teljes ellátássaL Teljesjogú, nagy
praxisú urak vagy hölgyek ajánl
kozását kérem "Bácskai" jeligére 
a kiadóba. 

Budapest, "Uránia" gyógyszertár 
(V., Szent István-körút 7.) Tóth 
József gyógyszerész úr azonnali 
belépésre heti négy napra állan
dó kisegitót keres. Okl. vagy 
nemokl. urak vagy hölgyek ajánl
kozását kéri. 

Pflspöklele (Csanád m.) özv. Stentzky 
Gyuláné "Orangyal" gyógyszer
tárát bérbeadná vagy teljesjogú 
nő vagy férfi gyógyszerész ajánl
kozását kéri mielőbbre a gyógy
szertár vezetésére. 

Székesfehérvárott. dr. Takácsi Nagy· 
Lóránd kéri őskeresztény okleve
les, lehetőleg approbált hölgyek 
vagy nem katonaköteles urak 
ajánlkozását, mielőbbi belépésre, 
fizetési igényeik megjelölésével. 

Ferrum oxydatum sacchar. solub. 
101/t, továbbá Resorcin ellenében 
a taksaár értékében adok Men
tholt vagy Analgesin. coff. citri
curnot taksaáron. "100 esztendős 
Gebauer patika", Bács. 

Derecske (Bihar m.) Benkő Sándor 
okleveles vagy nem okleveles 
gyógyszerészt vagy gyógyszerész
nőt keres mielőbbi belépésre. 

Szatmámémeti, Tabajdy gyógyszer
tár okl. vagy nemokl. hölgyek 
vagy urak ajánlkozását kéri fize
tési igények megjelölésével. 

Sürgös megvételre keresek gyógy
szertárat százötvenezer-kétszáz
ezer pengő évi forgalommaL Cs6sz 
Zoltán Rácalmás, Fej~r megye. 

Ingatlan biztosítékkal bérletet keres 
Herczegh Ferenc gyógyszerész, 
Budapest, VII., Rákóczi-út 64. 
III. 36. 

Rákospalota (Rákos-utca 68.i "Zri
nyi Ilona" gyógyszertár teljes
jogú munkatársat keres azonnali 
belépésre. 

15 napos kisegítésre sürgósen keres 
okleveles urat vagy hölgyet 
gyógyszertár Szigetszentmiklós. 
Ugyanott hetente vasárnap reg
geltől hétfőn délig állandó kise
gítés. li:rdeklődni lehet budapesti 
telefonon is: 259-114. 

Várpalota, Farkas János gyógyszerész 
okl. férfi vagy női munkatársak 
jelentkezését kéri. Lakást, ellátást 
ad, fizetés kezdő 800.- pengő. 

Nagysomkú' (Szatmár m.) Foltinek 
Aurél okl. vagy nemold. kollegát 
keres, ki románul tud, mielőbbi 
belépésre. Feltételeit közölje. 

EGYESITE'IT 
GY0GYSZER1i:SZI LAPOK 

Szerkesztl5ség és kiadóhivatal: Bu
dapest, IX., OUői-út 21. T.: szerkesz
•öség 386-124, kiadóhivatal 186-54~. 
Megjelenik minden szombaton. Eidft
zetési ár: negyedévre 15.- pengő. 
Egyes szám ára 1.20 pengl5. Posta
takarékpénztári csekkszámla: 50.212. 

A szerkesztésért Löcberer Tamás, 
a kiadásért n. Wolff Lajos felel. 

l Használjunk magyar gyártmányú : 

l OPIUM ALKALOIDAKAT vegy~~~!~~~~ r.-t. 
BUDAPEST, Vf., Váczi-utca 37. Telefon: 181 ..... 684 és 187-048. 

Nyomatott nruasl Má~ Emő könyvnyomdájában Budapes&, VDL, .József-utca 41. sz. - Telefon: 139-259. 



Tudományos"'és gyártási telje'sitményünk jellemző a nagy német tudásra 
és munkára:' Minden ország orvoso, akár Németországban folytatta tanul- 1 

; mányait akár nem, tudja, milyen nagy értéket nyujt neki gyógyszerekben 
r a mi kutató munkánk és gyártási tudásunk. 

Knoll A.-G.,Chem i sc he Fa briken, Lu d wigshafen a. R h ei n 
Képviselő: Wa ck Keresztély, Budapest, IX. Hőgyes Endre- u. 4 
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