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rész) kérték, hanem egy magánjellegű egyesü
let kérte ide gyógyszertár engedélyezését, a 
miniszter megengedte, hogy a közigazgatási 
hatóságok azt letárgyalhassák.
Az  OTI elnökségének
munkaadó-tagjai megjelentek a népjóléti mi
niszter úrnál annak tisztázása céljából, hogy 
mely módozatok mellett volna lehetséges a már 
henyújtott lemondásuk visszavonása és tevé
kenységük továbbfolytatása. Az elnökség mun
kaadó tagjai ugyanis az OTI súlyos pénzügyi 
helyzete körüli dolgok következtében lemon
dottak. A küldöttség kifejtette, hogy csak ak
kor vehetnének részt az önkormányzat műkö
désében, ha a kormány a deficit fedezésével 
kapcsolatos intézkedésekből származható fele
lősség alól a fennálló intézkedésekre tekintettel 
az önkormányzatot mentesíti. A miniszter űr 
közölte, hogy megtalálni igyekszik azt a módo
zatot, amely mellett a lemondott munkaadó 
tagok lemondásukat visszavonhassák. A fel
merült kérdések tisztázására további tárgyalá
sok lesznek.
Az illatszerészek egyesületének ú j tisztikara.

A ..Magyar Illatszer- és Háztartáscikk Ke
reskedők Országos Egyesülete'1 május hó 
27-én rendkívüli közgyűlést tartott, melyen a 
lemondott tisztikar helyébe nagy szótöbbséggel 
a következők választattak meg: elnök lett Ginek 
Ferenc, ügyvezető-elnök: Fried Dezső, társ
elnökök: László Béla. W rísz Mór (budai), al- 
elnökök: Molnár Ernő és Salamon Ede, (íliick 
Ferenc személyében új ember került az egye
sület élére.
E lité it gyógyszerész.

A pécsi törvényszék junius 12-én tárgyalta 
Keresztény János ottani gyógyszerész azon 
ügyét, amely szerint állítólag recept nélkül 
jódkáli-oldatot adott egy asszonynak. Az 
iigyézsség gondatlanságból okozott súlyos testi 
sértés vétségével vádolta. A vádlott gyógysze
rész tagadta bűnösségét. Az asszony elmon
dotta, hogy a gyógyszerész megvizsgálta és 
úgy adott részére gyógyszert. Az orvosi szak- 
vélemény alapján az ügyész foganatosította a 
vádat és kuruzslás vétsége miatt kérte a vád
lott megbüntetését. A törvényszék kuruzslás 
kihágásában 100 pengő pénzbüntetésre ítélte a 
gyógyszerészt, amely ítélet ellen a vád- és vé
delem képviselői felebbeztek.

Ezzel az esettel kapcsolatban a „Pesti Nap
ló" a következőket közli:

„A gyógyszerészek a kuruzsló gyógyszeré
szek ellen. Abból az alkalomból, hogy Pécsett 
egy gyógyszerész kuruzslása súlyos károkat
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okozott egy beteg nőnek, Korilsánszky Ottó
hoz, a Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület 
ügyvezető-igazgatójához íordulutnk, hogy 
mondaná meg, mi a véleménye a gyógyszerész- 
karnak a gyógyszerészek kuruzslásáról:

— A gyógyszerészi kar az elvétve előfor
duló kuruzslási eseteket a legszigorúbban el
itéli. Ha egyesek helytelen utakon járnak és 
a törvényes intézkedéseket megsértik, abból 
még nem szabad általánosító következtetése
ket levonni. A gyógyszerész épen ügy, mint 
bárki más — törvényeink szerint —- köteles 
első segélyt nyújtani, sőt egy újabban kelt 
miniszteri rendelet értelmében a gyógysze
részgyakornoki tanfolyamon az első segély- 
nyújtásból kurzust is tartanak. Ezen túl 
azonban a gyógyszerésznek nem szabad sem
miféle orvosi tevékenységet kifejteni.

— Alig hiszem, hogy az említett esetből 
bárki is feljogosítva érezné magát általáno
sító következtetéseket levonni, mint ahogy 
senkinek sem juthat eszébe, hogy a magas 
etikai nivón álló orvosi kart okolja azért, 
mert akadnak egyes orvosok, akik pld. a 
gyógyszervegyészeti gyárak által beküldött 
ú. n. ingyenes orvosi mintákkal betegeiket 
akár ajándékkép, akár ellenértékért gyógy
szerrel ellátják. A gyógyszerellátást ugyanis 
törvényeink kizárólag a nyilvános gyógy
szertárak birtokában levő gyógyszerészek
nek, illetve a kézi gyógyszertár tartására 
feljogosított orvosoknak tartják fenn. Ha 
tehát valaki mégis gyógyszereket ad tovább, 
vagy árusít, a gyógyszerészi kart súlyosan 
megkárosítja. Tudomással bírok arról, hogy 
a minden tiszteletet megérdemlő magyar or
vosi kar vezetői az ilyen eltévelyedett orvo
sokat ép úgy elitélik, mint a hogy mi elitél
jük a mi megtévelyedett kartársainkat.“

Gyógyszerkiilönlegességek engedélyezése.

A népjóléti és munkaügyi miniszter 37.500 
—3931. számú rendeletével megengedte, hogy a 
Richter Gedeon vegyészeti gyár rt., budapesti 
cég az általa készített „Ephetonogen inj.u a 
„Novophedrin inj. 2%“ és a „Novophedrin 
inj. 4°/o“ elnevezésé gyógyszerkülönlegessége
ket, a mindenkori gyógyszerárszabás ártételei
nek megfelelő, vagy annál alacsonyabb áron 
és pedig az „Ephetonogen injekciót11 6 darab 
1 kom ampullát tartalmazó dobozonkint 3 pen
gő 35 fillér, a „Novophedrin injekció 2%-os“ 
10 darab2kcm ampullát tartalmazó dobozon-

talmazó, dobozonkint 4 pengő 40 fillér kicsiny - 
beni eladási áron, a nyilvános gyógyszertárak 
vagy gyógyszerárukereskedések útján (dfo
gúi sták azonban csak gyógyszertáraknak ad
hatják el), azonban kizárólag orvosi rendelet
re, a fennálló törvényes rendelkezések, főként 
pedig a 90.000—1903. BM. és a 120.170—1903. 
BM. sz. körrendelet előírásainak betartása 
mellett, forgalomba hozhassa.

A népjóléti és munkaügyi miniszter 37.506 
—1931 számú rendeletével megengedte, hogy a 
Gyógyáru-kereskedelmi Rt. budapesti cég, mint 
a Pearson et Co. A. G. hamburgi cég igazolt 
magyarországi megbízottja, az említett kül
földi cég által készített „Camphor-Chloroform 
Vasoyen“, „Ichthyol-Vasogen 10%“, „Jodva- 
sogen 3%“, 6%“, 10%“, „J od-Camphor-Chlo- 
roform-Vasogen“ és „Salicyl-Vasogen“ elne
vezésű gyógyszerkülönlegességeket a minden
kori gyógyszerárszabás ártételeinek megfelel- 
lő, vagy annál alacsonyabb, áron és pedig a 
Camphor-Chloroform-Vasogent 30 gr gyógy
szert tartalmazó üvegenkint, a beadványban 
megjelölt 2.40 P helyett 1.74 P, a Camphor- 
Chloroform-Vasogent 100 gram gyógyszert 
tartalmazó üvegenkint 4.30 P; az Iehthyol- 
Vasogent 10%-ost 30 gram gyógyszert tartal
mazó üvegenkint, a beadványban megjelölt 
2.40 P helyett 2.26 P; az Ichthyol-Vasogen 
10%-ost 100 gram gyógyszert tartalmazó üve
genkint 6.20 P ; a Jód-Vasogen 3%-ost 30 
gram gyógyszert tartalmazó üvegenkint 2.10 
P; a Jod-Vasogen 3%-ost 100 gram gyógyszert 
tartalmazó üvegenkint 5.50 P; a Jod-Vasogen 
6%-ost 30 gram gyógyszert tartalmazó üve
genkint, a beadványban megjelölt 2.90 P he
lyett 2.31 P; a Jod-Vasogen 6%-ost 100 gram 
gyógyszert tartalmazó üvegenkint, a beadvány
ban megjelölt 7.10 P helyett 6.47 P; a Jod-Va- 
sogen 10%-ost 30 gram gyógyszert tartalmazó 
üvegenkint a beadványban megjelölt 3.15 P 
helyett 2.47 P; a Jod-Vasogen 10%-ost 10 gram 
gyógyszert tartalmazó üvegenkint, a beadvány
ban megjelölt 8.— P helyett 6.87 P; a Jod- 
Camphor-Chloroform-Vasogent 30 gram gyógy 
szert tartalmazó üvegenkint, a beadványban 
megjelölt 2,80 P helyett 2.13 P; a Jod-Cam- 
phor-Chloroform-Vasogent 100 gram gyógy
szert tartalmazó üvegenkint, a beadványban 
megjelölt 7.40 P hélyett 5.82 P; a Salicyl-Va- 
sogent 30 gram gyógyszert tartalmazó üvegen
kint, a beadványban megjelölt 2.10 P helyett 
1.97 P; és a Salicyl-Vasogent 100 gram 
gyógyszert tartalmazó üvegenkint, a beadvány
ban megjelölt 5.50 P helyett 5.30 P kicsinybeni

kint 3 pengő 80 fillér, végül a „Novophedrin 
injekció 4%-ost“ 10 darab 2 kcm ampullát tar
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