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Mozgalom 
a drága külföldi gyógyszer-

specialitások ellen 
(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A súlyos gazdasági viszonyok hatása nemcsak az 
élelmiszerpiacokon végeznek romboló munkát, dc 
nehéz helyzetet teremtettek a gyógyszerpiacon is. 
T<"mesvéry József, a szegedi gyógyszerészek egye-
sületének elnöke a gyógyszerpiac helyzetéről a 
következőket mondotta: 

— A devizakorlátozások miatt lassankint elfogy 
a gyógyszerkészlet, ami nagy vezedelmet jelent 
a közegészségügyre. A gyógyszeranyagok 90 száza-
léka külföldi eredetű, amire máris korlátolt meny-
nyiségben kapunk devizát, de mint legutóbb egyik 
képviselőházi interpellációra Vargha államtitkár ki-
jelentette, mindent megtesznek, hogy a nélkülftz-
hctlen gyógyszerekre legyen deviza. Erről a j ol-
dalról nem is fenyegeti a közegészségügyet nagyobb 
veszedelem, azonban van egy sokkal nagyobb ve-
szedelem, amelynek felidézésében a közönségnek 
is része van. A közönség tetszetős külsejük miatt 
szereti a specialitásokat, amelyekkel a külföld el-
árasztja az országot és amelyekért rengeteg devi-
zát kell a külföldnek kiadni. Az Országos Köz-
egészség! Tanács által engedélyezett specialitások 
száma jelenleg 5—600, amelynek egy kis része kii. 
nikailag kipróbált és bevált gyógyszerklncs. A va-
lóságban azonban 13—14.000 féle van forgalom-
ban, ezek legnagyobb része értéktelen kotyvalék 
és olyan méregdrága, hogy, a beteg alig birja 
megfizetni. 

— Rengeteg pénz vándorol ezekért a külföldre, 
pedig ezt könnyen meglehetne takarítani, ba az 
orvos, aki tudja, hogy betegének mire van szük-
sége, a specialitások helyett a gyógyszert ma-
gisztraliter (részletezve) irja fel. Azt a gyógy-
szerész azután pontosan elkészíti. Ennek s gyógy-
szernek minden körülmények között jobb hatása 
van, mint az egykaptafára készült specialitásnak, 
mert a frissen és az orvos által meghatározott 
arányban készült gyógyszer Jobban megfelel a cél-
nak és legalább ötvenszázalékos megtakarítást Je-
lent Még a bevált specialitásnál is fennáll az a 
veszedelem, hogy bizonyos idő multán megbom-
lik és hatástalan lesz, mig a frissen készült gyógy-
szernél ez nem történhetik meg. Ha már elkerül-
hetlen a specialitás rendelése, akkor se a kül-
földi, hanem az ugyanazon alkatrészekből előállí-
tott magyar készítményt használjuk, ami bizonyára 
sokkal olcsóbb .és pénzünk sem vándorol a kül-
föld zsebébe. A közönség bizonyos ellenszenvvel 
,s bizalmatlansággal fogadja a magyar gyártmá-
nyokat, holott 2—S európahírü vegyészeti gyá-
runk ls van. Hogy egyebet ne emlitsek, csak az 
Aspirlnre, vagy a Pyramidonra hivatkozom. Ezek-
nél csak a név Aspirin és Pyramidon, mert az 
első tisztán acidum acetylo salicylicum, a másik 
pedig Amydoplrinből összepréselt táblácskákból 
áll. Ezek nz utóbbi neveken felénél olcsóbban kap-
hatók bármely gyógyszertárban. Fent említettek-
ből tisztán látható, hogy nemcsak hazafiságból, 
hanem nemzetgazdaságilag is ssükséges, ameny-
nyire csak lehet, mellőzni a külföldi gyógyszer-
készítményeket. A Magyarországi Gyógysze. 
rész Egylet az Országos Orvos Szövetség-
gel karöltve küzd a specialitásözön ellen, kmlnek 
bizonyára meg is lesz a kedvező hatása. 

R E D Ö N * I P A R 
U A REFORMÁTUS PALOTÁBAN. 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 

A szegedi paprikapiaoon a legutóbbi két hét 
alatt ismét katasztrófális áresés következett 
be. amely meghaladta a hus/. huszonöt szá-
zalékot. Az árzuhanásnak, amely a paprika-
lermelők, a kikészitők és a paprikakeres-
keclők egzisztenciáját is veszélyezteti, legfőbb 
oka a devizazárlat és a szomszédos államok 

elzárkózása. 

A szegedi paprikások kétszáz tagu küldött-
sége kereste fel szerdán délelőtt hivatalában 
dr. Aigner Károly főispánt, aki előtt Hirsch-
féld Lipót paprikakereskedő tárta fel a ka-
tasztrófális helyzetet. Elmondotta, hogy a sze-
gedi paprikatermés jelentékeny részét, éven-
te mintegy negyven vagon őrölt és minősített 
szegedi paprikát szállítottak ki ezelőtt Auszt-
riába, Csehországba pedig mintegy tizenöt va-
gonnal. Most azután a különböző (^önkor-
látozások következtében ugy az ausztriai, mint 
a csehországi paprtkaexport megakadt. Auszt-

ria december tizenötödikén bevezette a clea-
ring Intézményét, hogy a helyzeten könnyít-
sen, ez a rendszer azonban nem vált be, sőt 
fokozta a nehézségeket. Ha az osztrákok a 
magyar paprika árát schillingben akarják be-
fizetni, akkor ehhez az osztrák nemzeti bank 
engedélye szükséges, ha ezt az engedélyt meg 
is szerzik, a magyar exportőrök nem rendel-

A szegedi törvényszék elítélte 
a szolnoki cukorgyár csáléit 

(A D é l m a g y a r o r s z á g m u n k a t á r s á t ó l ) 

A szegedi törvényszék már több izben tárgyalta 

a szolnoki cukorgyár csalóinak bünügyét. Szer-

dán újból főtárgyalást tartott benne a szegedi 

törvényszék VlM-tanácsa. Az öt vádlott közül csak 

ketIS: Sándor Lajos 59 éves budapesti ügynök 

és Szécsényi Mátyás szeghalmi gazdálkodó jelent 

meg. A biróság a többi vádlott ügyétől elkülö-

nítve tárgyalta le a két ember ügyét. 

Sándor Lajos 1929-ben a szolnoki cukorgyár 
bevásárlója volt Kemény Ferenccel együtt jár-
ták a vidéket, Kemény fizette ki a megvásárolt 
cukorrépát. A vádirat szerint Sándor Lajos ösz-
szejátszott a gazdákkal, akik 40—50 mázsás cu-
korrépa tételek helyett 200—250 mázsáról állítot-
ták ki a nyugtákat és ezeket Kemény gyanutlanul 
kifizette. A csalásokra csak akkor jöttek rá, mi-
kor a nagylaki áru megérkezett a gyárba és egy 
vagon helyett csak fél vagon jött Kiderült, hogy 
Sándor összejátszott a gazdákkal és a hasznon 
megosztozott velük. 

A szerdai tárgyaláson Sándor tagadta a vádat 
és azzal védekezett, hogy nem volt része a csa-
lásokban. Ha csalás történt, akkor azt a má-
zsálók követték el, mert nekik volt érdekük töb-
bet mérni, amennyi a tényleges suly volt Szé-
csényi Mátyás ugyancsak tagadta, hogy része lett 
volna a csalásokban. A biróság több tanút hall-
gatott ki, akik valamennyien terhelő vallomást 
tettek Sándor és Szécsényi ellen. 

A törvényszék bűnösnek mondotta ki Sándor 
Lajost őlrendbell csalás bűntettében és ftihótia-
pi fogházra ítélte. Szécsényi Mátyás kétrendbeli 
csalás vétsége miatt 14 napi fogházat kapott. Az 
elitéltek az itélet ellen fellebbeztek. 

kezhetnek ezzel a devizával, mert az egyemény 
szerint az Osztrák Bank a magyar Nemzeti 
Banknak csak akkor folyósítja a revizát, ha 
a magyar Nemzeti Banknak Budapesten 
ugyanannyi pengőt fizettek be olyan magyar 
cégek, amelyeknek Ausztriában van tartozá-
suk. Ez pedig azért ütközik nehézségekbe, 
mert a magyar hitelezők ausztriai követelése 

nagyobb, mint az osztrákok magyarországi 

követelése. A cseheknél nincs clearlng, a cseh 
kormány azonban lefoglaltatta a magyar köve-
teléseket, mert a csehek sem rendelkezhetnek 
itteni követeléseikkel. A paprikakivitel ennek 
következtében Csehország felé is téliesen meg-

szűnt. 

A szegedi paprikatermelők, kikíszitők éü 
kereskedők küldöttsége arra kérte dr. Aigner 
Károly főispánt, hogy a legsürgősebben járjon 
el a Nemzeti Banknál és kérje, hogy a bank 
a hozzá bejelentett schilling- és csehkorona-
követeléseket pengőben fizesse ki a paprika 

exportőröket, vagy nyújtson módot arra, hogyi 
ezeket az igényjogosultaknak a hivatalos ár-1 

folyamon továbbadhassák. 
Aigner főispán felkérte a küldöttséget, hogy 

a szegedi paprikások kivinságát Írásba foglalva 
nyújtsák he hozzá és megígérte, hogy mindent 
elkövet a lehetetlen helyzet megszüntetése ér-
dekében. 

Asz olvasó rovata 
Tekintetes Szerkesztőség! A Vármegyék és Váro-

sok Országos Mentőegyesületének betegszállítási ta-
rifája olyan magas, hogy azt a mai súlyos viszo-
nyok között lejjebb kellene szállítani. A beteg-
viteldij jelenleg esetenklnt 8 pengő. Ez az összeg 
oly magas, hogy ha taxival történne ls a szál-
lítás, a taxis ilyen ősszeg mellett szép keresethez 
is jutna. A mentőegyesület pedig tudvalevőleg em-
berbaráti intézmény, amely nem akarhat szerezni 
a betegeken. A napokban furcsa eset történt. A 
Veresács-ucca elejéről orvosi vizsgálatra szállítottak! 
egy keresetképtelen és vagyontalan 80 esztendős 
asszonyt a közkórházba és vissza. Ezért — annak 
ellenére, hogy ugy a beteg, mint hozzátartozóinak 
szegénységét hatóságilag igazolták — 16 pengőt 
kértek. Kiváló tisztelettel: II. J. 
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