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állítása iránt, melyet az országos közegószségi tanács
már ismételten
sürgetett a kultuszminiszterrel
egyetértőig intézkedjék.
— Gyógyszerészmunkatársak hangversenye
A „Virágcsokor11 első emeleti kis terme zsúfolásig
megtelt a fővárosban alkalmazásban levő oki. gyógy
szerészekkel, f. hó 3-án, hogy meghallgassák a
programmszerűen megállapított hangversenyt. Pont
ban l/210-kor játszották el, dilletansoknál szokatlan
praecizitással Lám Sándor ungvári kartársunk fiának
szerzeményét az Eugénia keringőt. Ez után Kiss
Károly olvasta fel „Egy éjjel a gyógyszertárban “ című
humoreskjét, mely általános tetszést aratott. Ezt
követte egy melodráma, a melyet Gerő Ödön érzés
sel szavalt. Papp Zsigmond nagy hatással adta elő
Petőfi „8algó“-ját. Általában sikerültnek mondható
az első hangverseny.
— Mi a recept ? A recept fogalmának pontos
körülírását találjuk az utasitásbau mely a hivatalos
új hamburgi árszabványhoz csatolva van. Ezek sze
rint receptnek tekintendő:
1) minden erős hatású gyógyszernek orvosi
rendelése.
2) bármely más gyógyszer csupán abban az
esetben, ha az egy különleges célra lön rendelve
és egy oly signaturát visel, mely ama különleges
gyógyeset utasításául szolgál. Általános signaturák
(pl. külsőleg, rendelet szerint stb.) avagy egy szer
gyógytani neve magában véve (pl. káli chloricum)
nem minősitik a rendelvényt hivatalos receptté.
Az árszabályozás tekintetében tehát a taksa
rendelkezésein kívül esnek az említett nem hivatalos
jellegű receptek és a gyógyszerészek szabad ársza
básainak tárgyát képezhetik, azzal a megszorítással,
hogy eme kézi eladásszerü árak a hivatalos árszab
vány árait túl nem haladhatják.
— A tablettákról. Már nálunk kezdenek ter
jedni azon gyógyszeralakok, melyek mint a modern
gyógyszerészet termékei kiindultak Angliából és
a divat szárnyain megtették kőrútjukat EdVópán
át. Azon gyógyszer alakokról van szó, melyek
elsőbben is csak comprimált droguok jelentő
ségében jöttek a forgalomba. A tannin salieyl
morphin s néhány egyszerűbb anyag cukor massában
gyúrva gyöngén aromafizálva, helyesen elosztva s
tetszetős alakban kinyomva képezték az első comp
rimált droguokat. A gyógyszer neve' s az adag
nagysága bele volt nyomtatva minden egyes tablóid
ba, s ezért hamarosan népszerűvé lettek a nagy
közönség között. Egészen általánossá vált a gyógy
szertárakban bizonyos erősségű tabloidek tartása, s a
közönség igen szívesen kérte azt az alakot, mely a
legegyszerűbben vállik bevehetővé s amellett többnyire
kellemes izű. De a tablóid industria haladt tovább
és nem állapodott meg az egyszerű droguoknál.
Lassankint rákerült a sor az összetett gyógyszerekre
is, s ma már szóltiben árususitják Angliából ki

áradva* azokat a tabletákat amelyek vényezesi alapon
vannak gyártva. Pl. cocain 0,05 codein 0,01 egy
adagra; avagy puly Doweri 0,10 taunini 0,15
calciumba préselve egy adagban stb. Mindezen össze
tett tablettákat gyárilag készítik s igy az ellenőrzés
teljes híjával vannak. Ezért a szakkörökben újabban
kivált Németországban igen erősen támadják tabletták
terjesztését, és ha már fentartani szükséges úgy a
gyógyszerészek garantiája mellett házilag történjék
az előállítás kézi gépek segítségével.
— A droguisták szaporodás». Csehországban
a gyógyszerészeknek óriási concurrentíát okoznak
azon „detail droguisták“ kik megszállják a nagyobb
városokat és a kézi eladást majdnem kizárólag
hatalmukba kerítik. 60 városban 119 gyógyszertár
mellett 217 „detail droguista“ működik és magában
Prága városában 21 gyógyszertár mellett 60 drogueria. Ily mérvű verseny rendkívül megnehezíti a
gyógyszerészek megélhetését, de sajnálatos világot
vet a közegészségügyi közigazgatásra is a hol a
drogueriák ilyraérvü terjeszkedése a gyógyszerészek
rovására megengedhető volt. Mindenesetre ez állapot
hátrányát a gyógyszerészek mellett a nagyközönség
is érzi.
— A narkózis veszedelme. A múlt évben
Angliában 63 személy halt el szerencsétlen narkózis
által. A ehloroform és keverékei 55 esetben vállott
végzetessé, az aether 6 halálesetet okozott és a
nitrogén monoxid az u. n. kéjgáz is mérges hatású
volt. A szakkörökben nagy megütközést keltettek
ezen adatok és azt hiszik, hogy a szabálytalan el
járásban vau a hiba, mert nem gondoskodnak a
kellő levegőről. Ennek folytán a patiens megfullad.
Ha azonban vigyázunk arra, hogy a chloroformgáz
előzetesen keverve legyen megfelelő mennyiségű
levegővel hogy a kellő oxigén lassankint a vérbe
áramolhassék, elkerülhetjük a fulladás veszélyét.
Mindenesetre a gondos orvos a narkózis folyamata
alatt állandóan ügyelőmmel kiséri a beteg szívveré
sét s e legelső gyanús symptoma mán abban hagyja
azt.
— Csodadoktorok. Hogy műveletlen népek
között minden időben erősen terjedt a kuruzslás
azon nincs is mit csodálni — annyira megszoktuk.
De hogy Németországban, a híres kulturállamban
még talaja legyen az iparszerű kuruzslóknak, azon
már méltán fenakadhatunk. Újabban is több ilyen
„népboldogitót" fedezett fel a rendőrség, akik a
törvény szigorát bizonyára elég érzékenyen fogják
érezni hogy kedvük a további missiótól elmenjen,
így a multnapokban Berlinben ítéltek el egy Tauehert
nevő csodadoktort két évi fogházra, A lipcsei
törvényszék ismét Volbeding nevű úri emberrel
foglalkozott, aki egy egész csomó assistenst alkalkalmazott, nagyszámú klienseinek kielégítése céljából.
Egy egész népvándorlás folyik Radbruchba Ast.
juhászhoz ki a falusi népek között törhetetlen bizalomra
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tett szert. Ez a juhász gyapjúval gyógyit egy másik
collegája Dresdában már a gyapjuharisnyák „magnetikus áramával" diagnosál. Különben is a berlini
lapok hirdetési rovata uj és uj csodadoktorokat mutat
be a közönségnek amely kuruzslók hosszabb vagy
rövidebb ideig maradnak a felszínen, a szerint amint
a divat vagy a siker eszközeivel hódítják közön
ségüket.
— A betegség átöröklése Hosszú idő óta
kutatják annak magyarázatát hogy az iufectios bajok
tulnyomólag átöröklődnek a gyermekekre. Úgy vélik
hogy az egyéni dispositió működik közre, amely a
gyermek idegrendszerét befolyásolja és fogékonnyá
teszi a baktériumok tenyésztésére, s azonkívül ez a
fogékonyság kiterjed a sejtek ellenálló képeségének
csökkentésére, ugyanolyan mértékben, miként az anya
sejtjei gyöngék. Charin újabban azt észlelte hogy a
betegségek átöröklése a szervezet
gyöngesége
folytán történik, mert a kísérletek melyeket infeetiozus
betegségek által meglepett anyák gyermekein végzett
azt igazolják hogy ezek a gyermekek rendkívül lassan
fejlődnek és erősödnek, noha direct kórcsira meg
is kímélte őket. Úgy látszik hogy a baktériumok
toxiuja a vérrel és tejjel átmegy az újszülött
szervezetébe, is ott miként egy méreg, bénitólag és
visszafejlesztőleg hat a szervezet életműködéseire.
— Bezárt egyetem. Görögországban az athéni
orvosi egyetemen már hónapok óta forrongnak egyik
tanáruk Galvanis ellen. Az illető a sebészet tanára,
s túlszigorusága áltál magára zúdította az egye
temi hallgatókat. A tüntetések Athénban egészen
analogice folytak le mint Budapesten, azzal a
különbséggel, hogy ott az orvoskari többi tanárok
valamennyien szolidaritást vállaltak üldözött kar
társukkal, s a diákok ellenében közös egyöntetű
megtorlásra határozták el magukat. Minthogy a
tüntetések még folyton tartanak és az izgalom
folytóu nő, az egyetemi tanács radikális megoldásra
határozta m agát: bezárta egy félévre az egyetemet.
Azalatt a hevesvérű tüntetők bizonyára le fognak
csillapodni!

alkalmazva van hivatalos trichina
pedig törvényszéki vegyészként.

vizsgálóul,
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— Betegség iránti kártérítés. Hogy m agán
emberek kártérítéssel tartoznak az általuk elkövetett
egészségi megrongálásért azt elég gyakran meg
ítélik a törvényszékek, de hogy az állam annyira
felelős lakosainak egészségéért hogy egy káros
hygiaeniai berendezés következményeiért büntetve
legyen, arra Angliában találtunk a múlt napokban
érdekes példát. A birminghami törvényszék ilélt a
városi hatóság fölött egy rossz csatornázás káros
következménye miatt. A csatorna egyik szellőző
készüléke épen Smitt nevű polgár háza előtt volt
fellálitva s a bűzös egészségtelen csatornalég inegfertőztette Smitt lakását. Panaszára a szelőzókészüléket
befalazták, de tökéletlenül úgy hogy a mérges gázok
továbbra is ömlöttek. Ennek folytán Smitt beteg lett
tífuszt kapott és meghalt. Örökösei bepörölték a
várost és a törvényszék igazat adott nekik. A szak
értők elfogadták a tífusz okául a városi csatorna
szellőző csövén át áramló mérges csatornagázt, amely
egészen szabadon beférkőzött a magánlakásba és ott
betegséget hozott létre. Ezért a hatóságot elitélték
32,000 frt kártalanítási összeg lefizetésére. E
példa élénken illustrálja mily védelemben részesül,
Angliában a közegészségügy.
— Kötőszerek asbestből- Amióta a rationalis
sebkezelés oda íörekszik hogy a kötözőszerek lehetőleg
aseptikusok legyenek fokozott jelentőséggel bir egyolyan anyag, mely bármikor könnyen sterilizálható.
Az asbestnek azon tulajdonságát hogy szövetei tűz
által nem szenvednek (elhasználják újabban a sebészet
ben. Finom rostjaiból szöveteket szőnek és pólyákat
fonnak, amelyeket a sebkezelésnél igénybe vesznek
Az asbestgaze a midőn felszívja a sebváladék
nedveit, könnyen kimosható, és ha most izzó tűzbe
tartjuk elpusztítottuk a beléje jutott összes káros
infectio csiráit. Izzás után asbest kötszer tökéletesen
steril s minden esetre több garantiát nyújt mint
általában a kereskedelmi kötszerek. S minthogy
az asbest gazeok bármikor tisztíthatok és igy regene
rálódnak, gazdasági szempontból is megtakarítást
jelentenek. Egyelőre még Angliában vannak forga
lomban, s mind nagyobb elterjedésnek örvendenek.

— Gyógyszerészek mellékfoglalkozása. Szász
országban most állították össze a gyógyszerészek
mellékfoglalkozásait amelyekből kitűnt hogy 101
gyógyszertár tulajdonos közül 68 él egyedül szakmája
— A Riviéra viráglérmésé. A grassi parfümgyár
jövedelme után mig másik 33 többó-kevésbbé kimutatást közöl a felhasznált virágmennyiségről a
mellékfoglalkozást űz. És pedig mesterséges ásvány melyet a lefolyt évben parfümmá feldolgozott. Tud
vizek és hűsítő italok gyártásával foglalkozik 12, valevőleg a Riviéra e vidéke százakra menő virágfűszer és vegyeskereskedő 8 van, festék és technikai táblákkal ékeskedik, a hol gondos szorgalommal
cikkek gyártásával 1 foglalkozik. Dohánytőzsdéje kultiválják azon virágfajokat, melyeket a déli nap
4-nek van, szivart és likőrt árusít 2, bort és cog- ereje s a természeti tényezők pazar kedvezése oly
nacot 1.
Bornagykereskedést hárman
űznek. hatalmasan kifejleszt. A grassi parfümgyárak a világ
Természetes ásványvíz nagykereskedése és ipar legnagyobb hasouuemű telepei, s illataik kitűnősége
specialitások főraktára 1— I gyógyszerésznek van. már régóta meghódította a világpiacot. A lefolyt
Epúgy l — 1 foglalkozik a phosforgyártással és esztendőben felhasználtak 3 millió 510 ezer kilogr.
technikai árúk gyártásával. Ezenkívül 2 gyógyszerész virágot, és pedig:

