
0 Los medicamentos importados en Espana por una industria farmacéutica americana: The 
Sydney Ross Co. 
Maria del Carmen Francés Causapé y Maria López y Maria López González 

De Amerikaanse farmaceutische industrie, The Sydney Ross 
Co., commercialiseerde sinds het begin van de 20st

" eeuw 
farmaceutische producten in Spanje. Dit werd mogelijk gemaakt 
door het statuut om invoer en verkoop te machtigen zoals 
voorzien in het eerste artikel van de overgangsbepalingen van 
1919. Eerst verdeelde de Sociedad en Comanita E. Duran te 
Madrid de eerste vijf specialiteiten, vervolgens de Laboratorios 
Andreu en Zonen te Barcelona. 
Vooral het purgeermiddel 'Pildoras de Vida de Ross', (' Ross' 
Levenspillen') kende succes, niet enkel in Spanje maar ook in 
Latijns Amerika. 
De verzameling van jaarlijkse kalenders en prentkaarten van 
deze firma, weerspiegelt vandaag nog de invloed die ze had en 

. betekent tevens een belangrijk historisch erfgoed van de 
farmacie. 
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0 Leopoldo López Pérez. Su vinculación al Servicio Farmacéutico de la Armada y a las 
lnstituciones Académias. 
Maria del Carmén Francés Causapé y Maria Isabel Larena Millán 

L. lopez Perez was chemicus die veel activiteiten ontwikkelde op civiel, academisch en 
militair vlak. Hij was gestationeerde in het ziekenhuis De Marina de San Carlos in het 
departement Cadiz, tussen 1917 en 1931, waar hij in de eerste plaats werkte als apotheker 
om de medicatie voor te bereiden en de organisatie van de farmaceutische diensten te 
leiden. 
Hij onderscheidde zich ook op gebied van microbiologie, chemie en hygiëne. Op het vlak 
van hygiëne werd hij verschillende malen bekroond. Voor zijn werk in verband met de 
organische chemie werd hij bekroond in 1923. 

ISBN 978-84-695-2995-9 

0 Zur Geschichte der Magistralrezeptur. 
Die herstellung individueller Arzneimittel in Deutschschweizer Apotheken des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts wird an Hand der Rezeptkoperbuch-Reihe der Hirsch-Apotheke in 
Solothurn beschrieven. 
Ursula Hirter-Trüb 

De industrialisering van ons beroep heeft in de laatste 200 jaar ons leven radicaal 
veranderd. Uit een agrarische is een industriële -en deels zelfs een postindustriële- wereld 
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ontstaan. Ook in de geschiedenis van de farmacie zien we in deze periode een geweldige 
verandering. Het bereiden van geneesmiddelen heeft zich de laatste 150 jaar ontwikkeld. 
Waar het vroeger ging over handenarbeid is het thans een industrieel proces geworden. Dat 
is niet ineens gebeurd, maar heeft zich langzaam voltrokken over vele tientallen jaren. Stuk 
voor stuk hebben zogenaamde farmaceutische 'specialiteiten', namelijk industrieel bereide 
en verpakte merknaam producten, de met de hand gemaakte en individueel verkochte 
geneesmiddelen, verdrongen. 
De apotheek van vandaag heeft niet veel meer te maken met deze van voor de industriële 
periode. Waar het vroeger ging over afleveren is het nu meer een dienstenverlening 
geworden. 

In dit boek, uitgegeven door de Schweizerischen Gesellschaft für Geschichte der Farmazie, 
analyseert en bespreekt de schrijfster belangrijke aspecten van deze ontwikkeling en ze 
geeft een overzicht van deze fundamentele verandering in het ter hand stellen van 
geneesmiddelen. 
Deze stappen nalezen in dit lijvige en zeer volledige boek is hoogst boeiend. De plaatjes 
overoude medische instrumenten maken de lectuur nog interessanter. 

ISBN 3-9522758-7-5 
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