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Címváltozás.
A székesfőváros polgármestere a rendszerint 

székesfővárosi közkórházak központi gyógyszer
raktára néven nevezett intézmény hivatalos el
nevezését: „Székesfővárosi közkórházak gyógy
szertárai és központi gyógyszerraktár'1 cimre 
változtatta.

Kin vizslással vádolt gyógyszerész.
A „Debrecen" című napilap írja a következő

ket:
Érdekes ügyet tárgyalt a debreceni büntető 

járásbíróságon dr. Bonyi Bertalan járásbíró.
A per vádlottja P. debreceni gyógyszerész. A 

feljelentést a gyógyszerész ellen a tiszti főorvosi 
hivatal tette a következő tényállás alapján

A m últ év július 30-án megjelent a főorvosi 
hivatalban dr. Tóth János ügyvédjelölt, aki elő
adta, hogy július 27-én megjelent a gyógyszer- 
tárban, hogy a gyógyszerész dagadt és ő általa 
reum ásnak gondolt kezére orvosságot adjon, 
mellyel csillapítsa fájdalmát. A gyógyszerész 
,Atophan“ kenőcsöt és 10 darab elosztott port 

szolgáltatott ki neki.
A kenőcsért, amely eredeti csomagolásban volt, 

4.20 pengőt, a porokért 5.80 pengőt fizetett ki. 
A porból egyet ebéd után, egyet vacsora után 
bevett, melytől heves rosszúllét fogta el, szédült, 
majd hányást idézett elő. A porból 8 darabot 
átadott a hivatalnak, amely felküldötte az Orsz- 
gos Közegészségügyi Intézetnek vegyvizsgálat 
céljából. A vizsgálat során kiderült, hogy a po
rok egyenként 0.5 grammosok, acidum phenyl- 
cinchonicumot tartalm aznak A pornak, melyért 
a gyógyszerész 5.80 pengőt számított fel, a 
260.500— 1934. B. M. számú rendelet szerint 
maximális ára 2.65 fillér volt. Tehát a gyógysze 
rész nem tarto tta  be a hivatalos gyógyszerársza
bást se, m iáltal kihágást követett el.

Azon ténykedésével, hogy orvosi rendelet nél
kül gyógyszert szolgáltatott ki, mivel ezen cse
lekménye következtében az általa reum ának 
gondolt, valóban azonban Ínhüvelygyulladása a 
betegség gyógyulását hátráltatta, kuruzslást kö
vetett el.
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A tárgyaláson a tiszti főorvosi hivatalt dr. 
Karossa-Pfeiffer József tisztiorvos képviselte.

A vádlott gyógyszerész azzal védekezett a vád 
ellen, hogy ő nem követett el kuruzslást, mert 
az ügyvédjelölt a gyógyszertárában kifejezetten 
Atophan kenőcsöt és port kért, ő ezt minden 
további nélkül neki kiszolgáltatta.

Dr. Karossa-Pfeiffer József tisztiorvos terjesz
tette elő szakvéleményét, amely szakvéleményt 
dr. Aczél Jenő, a vádlott védője kifogásolt. Sze
rinte és ezt jegyzőkönyvbe is foglaltatta, a tisz
tiorvos vádbeszédet m ondott a tárgyaláson, am i
hez joga nincs. Kérte, hogy mentsék fel a vád
lottat a tényállás alapján. Ha árszabálysértést 
követett el, azt tegyék át a közigazgatási ható
sághoz, ott kivizsgálják az ügyet és ha igaz. 
akkor m ajd ott felelősségre vonják.

Comprimatái, galenikumoi
a gyógyszerkönyv előírása szerinl gyárt, — 
chemikáliákat versenyáron raktárról szállít:
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