T静hjad rohupude賞id

kutsuvad uudistama
27 aprillil avati Adavere raamatukogus n証tus ′′Ro‑

hupudelidl mis koosneb dr Sirje Alusalu kogusse
kuuluvatest endisaegsetest apteekides mtitlgil olnud
ravimite pudelitest・ On nii 20・ SaJandi algusest kui ka

n6ukogude ajast p証it esemeid.
P61tsamaalja Adaveres perearstina t的tav Alusalu
t6des′ et ehkki tal endal oli hulk rohupudeleid′ On ka

PatSiendid talle neid juurde toonud. ,,Mulle on toodud
ka vanu p6letamisele saadetud materjale. Olen need
alles hoidnud.′′ Need annavad infot n証teks apteeglS

m皿gil olnud ravimite ja nende hindade kohta. Ada‑

Vere raamatukogus on v6imalus lugeda 1937 aastast
P餌it k為sikirja koopiat, mis on p細it P61tsamaalt pro‑

Viisor H. Rudolfi apteegist.
Eksponaatide hulgas on ka rohupudelid′ mis on

VaruStatud 19. saJandi 16pus Pilistveresse apteekrina
t6るle asunud Karl Blumenfeldti nimesildiga. Apteeker

ise on qjalukku lainud lisaks erialasele t661e ka pti‑

rotehnikahuvilise Ja Puhkpillifanaatikuna. Apteekri
6nnestumistest ja eba6mestumistest saab raamatu‑
kogus p坤alikumalt lugeda.
Eraldi t6i Alusalu esile eksponaadid′ mis on patit

Lorupi klaasivabrikust. ,,Kui keegi tahab neid (Lorupi
klaasivabriku toodangut, tOil17.) jarelturult osta, Siis on
keeruline hinda alla kaubelda,

t6des ta.
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D「 S巾e Aしusaしu naltab Lorupi kしaasivabrikus toodetud

rohupudeしeid, mida ehib ma○○a karika mark.
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Naldis uhe vana

容星王国

rohupudeしi s圃st.

′畷野中.〆

Lisaks rohupudelitele on Adavere raamatukogus
V坤apanek ka apteekide, raVimite ja Eesti klaasit66s‑

tusega seotud raamatutest. Raamatukoguhoidja Tii‑

na Kull mainis Aame Rubeni kirjutatud raamatut
Raeapteegi lugu

ning t6des, et meile tuntud maius‑

tus ‑ martSipan ‑ Oli vanasti apteeglS mせせgil hoopIS

k6hulahtistina・ ′′Martsipanl P6hiline koostisosa oli
mandlimass, aga Oli ka roosi61i ja muid lisandeid,

Selgitas ta.
K証soleval stigisel taitub dr Sirje Alusalu1 35 t66‑

aastat ning seda v6ib nimetada ka tiheks p坤useks,

miks need vanad rohupudelid esmakordselt avalik‑
kuse ette just k為esoleval aastal toodi・ N証tus jaab ava‑

tuks augusti 16puni.

Uks nさituseしeksponeeritud anekdootidest
Kohtuvad kaks haiget. uks utしeb:
̀ Sa naed tana parem v判a.
̀リah, ma taitsin tapseしt rohupudeしi etiketiしe kirjutatud

napunaidet,
Miししist nimeしt?

̀一Hoida pudeしiしkork k6vasti peaし.
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