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felülvizsgálja s az így nyert tapasztalatok 
alapján fogja a kérdést a közegészségügy és a 
fogyasztóközönség érdekeinek szem előtt tar
tásával rendeletileg szabályozni.
A gyógyszerészi nyugdíjin tézet 1932. évi

zárszámadása.
A Magyar Gyógyszerészeik Nyugdíj intéző

iének az e hó 20-án megtartott 39-ik évi ren
des közgyűlése elé terjesztett pénztári jelentés 
szerint az Intézet 1932. évi bevétele 1674 P 97 
fillér, kiadása pedig 805 P 06 fillér volt, pénz
tári maradványa tehát 869 P és 91 fillér. A 
bevétel tagdíjakból, kamatokból és persely- 
gyűjtésekből alakult, kiadása pedig kegydíjra 
és folyó kiadásokra volt. Yagyonállaga 1932. 
december 31-én a fenti pénztári maradvány be
számításával 13.902 P 80 fillér volt és pedig 
13.634 P 80 fillér készpénzben, 268 P pedig köt
vényekben és részvényekben. Szomorú elgon
dolnunk, hogy a háború és az azt követő össze
omlás következtében mit vesztett ez az azelőtt 
szépen föllendült, virágzó intézmény. Három- 
negyedmillió korona névértékű hadikölosön- 
kötvényét a mérlegszámla mindössze 60 pen
gőre, 200.000 korona névértékű Budapest fő
városi kölcsönkötvényet pedig csekély 16 pen
gőre értékeli. Minő áldásosán működhetnék ma 
már ez intézmény, ha szép vagyona nem de
valválódik!
Az alkalm azott k a r tá rsak  az illegitim

gyógyszerára sí tás ellen.
Az Okleveles Gyógyszerészek Országos 

Egyesületének április hő 1-én tartott közgyű
lésén Láng Oszkár, az egyesület alelnöke, in
dítványt terjesztett elő, hogy mindent köves
sen el az egyesület az illegitim gyógyszeráru
sítás meggátlására és hathatósan támogassa a 
gyógyszertártulajdonosok hasonló célú törek
vését. A dicséretre méltó indítvány, amelyet a 
közgyűlés elfogadott, indokolásával együtt így 
hangzik: „Indítványozom, utasítsa a közgyű
lés a választmányt, hogy legsürgősebb felada
tai közé sorolja a jogtalan gyógyszerárusítás 
elleni küzdelmet. Mindent kövessen el, hogy- 
ez a gyógyszerészi kar érdekeit súlyosan ve
szélyeztető abúzus megszűnjék. Ennek megfe- 
lelőleg hívja fel rá a felső hatóságok figyel
mét, a gyógyszertártulajdonosi kar hasonló 
célú törekvéseit pedig a leghathatósabban tá
mogassa. — Indokolás: A pályánkon fennálló 
munkanélküliség előidéző okai közül az illegi
tim gyógyszerárusítás elterjedése egyike a leg
fontosabbaknak. Elvonja a fogyasztóközönsé
get a gyógyszertáraktól, s a forgalom csökke
nés első sorban az alkalmazott gyógyszerész 
elbocsátását idézi elő. Amint a munkanélküli
ség többi okai ellen a legélesebben harcolunk, 
úgyanúgy minden rendelkezésre álló eszközzel 
oda kell hatnunk, hogy eezket a visszaéléseket 
mielőbb kiküszöböljük. Az orvostársadalom
nak a kuruzslás elleni küzdelmét is elősegítjük

azzal, ha a gyógyszerárusítást csorbíttatlanul 
visszatereljük a gyógyszertárba, mert a nem 
képesített személyek által történő jogtalan 
gyógyszereladás, amellett hogy a tisztességte
len versenyről szóló törvénybe, . valamint a 
közegészségügyi rendelkezésekbe ütköző csele
kedet, a kuruzslás fogalmát is teljesen kime
ríti. Mindezeknek az ártalmaiknak és veszé
lyeknek kiküszöbölése céljából tehát erélyes 
fellépéssel végét kell vetnünk a jogtalan és 
tisztességtelen gyógyszerárusításnak s érvényt 
kell szerezni a törvény intencióinak, mely sze
rint a gyógyászati cél elérése érdekében gyógy
szert csakis gyógyszertárak szolgáltathatnak 
ki az arra rászoruló betegek részére."

Az új gyógyszerkészítm ények ism ertetése
a szaklapokban.
Bokor Ferenc kaposvári kartársunk, az or

szágos egyesület Somogy-vármegyei kerületé
nek titkára, a következő indítványt terjesztette 
a kerület március 5-én tartott rendes évi köz
gyűlése elé: Indítvány. Mondja ki a kerületi 
közgyűlés, hogy kívánja, mikép az országos 
egyesület kérje fel az összes vegyészeti gyára
kat és egyáltalán minden gyógyszert és gyógy
szerspecialitást forgalomba hozó vállalatot, 
hogy mindazon cikkeiket ismertessék a gyógy
szerészi szaklapokban, melyeket forgalomba 
hoznak, s amelyeket az orvosi lapokban vagy 
körlevelekben az orvosokkal megismertetnek. 
Nyisson erre a célra a hivatalos szaklap állandó 
rovatot, hol a szerre vonatkozó, mindenre ki
terjedő ismertetés közölve lesz. — Indokolás. 
Ma, mikor nemcsak a vegyszerek, de főleg a 
specialitások gombamódra szaporodnak, s ami
kor a drága pénzen nehányunk által beszerzett 
Thoms-féle szakkönyv új gyógyszereket fel
ölelő része is már elégtelen, s ha meg is jelenne 
a pótlás, azt a rossz gazdasági viszonyok mel
lett már nem tudnék beszerezni, föltétien szük
séges az újabb szerek ilymódon való megismer
tetése, nehogy ha az orvos azok valamelyikét 
írja, vagy arról felvilágosítást kér, kénytelen 
legyen a gyógyszerész bevallani, hogy annak 
még csak hírét se hallotta. Elengedhetetlennek 
tartom, hogy a jó gyógyszerész minden for
galomba jött szert ismerjen, vagy legalább is 
szükség esetén arról olvashasson." — A kerü
leti közgyűlés az indítványt elfogadta és így 
az a májusi országos közgyűlés elé fog kerülni.

Mi a magunk részéről már előbb is elfogad
juk ezt a helyes indítványt és e helyütt fel
kérjük az új gyógyszerkészítményeket és en
gedélyezett gyógyszerkülönlegességeket gyártó 
és árusító gyógyszervegyészeti gyárakat, labo
ratóriumokat és gyógyárunagykereskedéseket, 
hogy minden forgalomba kerülő új készítmény
ről szíveskedjenek az ismertető brosúrákat 
szerkesztőségünkbe (Múzeum-kőrút 10.) be
küldeni, hogy azokat feldolgozva, megfelelő 
formában olvasóinkkal megismertethessük.


