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A fogyatkozásokról. 

llap· 
! {1 I· 

forr 
0 

Az 1875-ik ~vl1en kél íogyatkozi\s lesz a 
ban, melyek küziil hnz:íukban egyik se111 lesz 
ha tó A holdhun ez év folytán fogyatko?.ús 1n~111 
heúllani. 

1. Teljes napfogyatkozás úf1riJí~'<(;_~íÍ1»~ 5 óra l ~ 
p, reggel, vége 10 óra :JO p. reggúJ;_-csak a tlClkeleti 
Azsiíl.han les7. látbaló. A központi !truyúk a föld déli 
félteld~re esik. 

~. Gyíi!'iis-nlaku nRpf(lgyatkoz:ís szepte111J1pr 2:1. {~11, 
11 óra 27 p. délelíítt, vége 5 ó1•a 20 p. tli•lut. C!'ak 
l~uropa délnyugati vidi·l~einl.'k l'Q')' ig-Pll kis r~szl•lwn. 
lováhbá Afrikában Cs Azi;iánnk délt1yt:!!ati ri•:<z(•\wn 
les;; lúthatii A Kén1etl1irntlnlo1n uynga1 í 1 (·:cz{·IH·Jl htj:ik 
e foi:ryatkoz:'tsl~ dt~ i~Pn kic~inyní~ki · illagyan•r~zúµ\>:111 
pedig sernu1it Hein lút11nk bt•lídf'. 

J.es..:o.'1a..r 
·no!tl. :l~'zti1iy"ii:l,·ii..· -· TClh„•31 nnp 

! hó I! Na11 1 
Húm. \;ath l'rot,;st. ffüriir;·orns;; •·-- ·-

f.; hH nnptir napt:i.1· naptár : ~elt il;ri. 

n.~P~! iije::;;·:i~- -·1 Uio"i:"t~niö._,C...-'-- ·.I :.!Ojí'i;~i:\(~-:z.-"---- ·--;,~zt~';""iil 
:! :-:i. _'.\l1d511dus _, !ld:... !n·,luli•rn „. :I ~O: 1_9 
i) 1~:- 1': \·. :~Ilii!:\·;; Jl~íttlt~-s· 111;,·g-íi'(i:!t ~t?LtC 1 l. - !;1.;,Ú1~f-;1.-"" 
:ii \;--e (;-~:i1\í~--s"I-=--c-·n~i;~1==~~!FY':i\,-~\~I.,- ;-:ff,íí'.7 :!O 
-!dl .'l'itus pibp\ik: l7;:tl1t"!la '2:1:.·IO \'(:rt. 501·21 
:,:K :'rd1~l'!n1· ·sunon 2·.l'Eug-cn .((l "'' 
s o: .Vi:l:o:"::~ «•isl:.c:e::~ e:,;lt. Z~ric:on I! ,:91 :!~ 
7.t'sjXiliit_a Hiliiut 12!i D. A. clj. 'il ·19 :!f1 

8 !' ::'..;iin:uv F.rhanl :,!(i I:t':ill T. : -18 :!fi 
!l :"7,).1111ia11 • J[ar1h1l__ . !!::l ~11un vi~rt. __ i -Ui :!~ 

:!i ·1\f l•~ ·p·r-."E{:Jfijili~1 .r c,\115 ii;.c,;tt'ct-i~-~~~-1~t1. J.~:1,„lí~'-' 
101\·-\c""(It'·r>:~.\1-=·=·1 e ·i> li-ii~i·t L·i~i'..,=~ti.l·r=:ii:~\ í;fi;"'~;.:--:i-:111~nrs 
11 H Hyf;"inus Mathil<I :in Anizia :i ·17! 31 
1~11\. E1nest.t. P1•ob. :11 )il'il\ll a ·t7: 33 
1;1 8~ •. Yiilor Vi1\11r , !'O fanu~tlB7G 1i ·1(il 3~ 
t-1~C;;1Fl~lii: p iFdix p. 1 :!!Hiln:•t !! .i;,I 3H 
15;1' !'.'llúr apát j)1úr ap:H 1 3:M:d:n:h :: -4ri. :17 
11;,S.-„'.\Jan·d P_. :~l:Lr1~t1l p. . -1170 apo;;tol . ': -1·1! 38 
· -·- :n J\. I·:v :..,A0\(,ru;;i~li·~~í1;·t·~ihl·Til: .f:hi:·u: -.:.""il,;'.· ~1 ;i i'.11-J: ---· 
~1:~; r.i~-(~~1-~; n~ 7 1r.i'.!I"~~\·:::· "- · ·1 -~-;~;l~~J-fi\ -,.--~·- -;-.1 .. 

7 :g·I:'~~ 
1:i!K So'trn 18úr;\ 1 7 T\. J:rno:; : -l" ,4•J 
-•o ::;z F:"11> !:'"11 1,.-úh.~l·b. ~ G,viirg,Y :: .Ji .J; 
;1 <.'~;:\.~1;,.,_. . :A~ut~~ Hit'olyeu !:. "\' 4' 

;~ ~'„.~~~-::.\·::1:,u. '~.~;:11~;:it;, :1;:~;i<~:;:i;cly ~ ;~~)-~ 
·n K. l:s !:.!:~_súiliim1111~>!i8yl;__1:(l!.:...~!!!~.!-Í_.~x. 

:!1IV O ~ 'l'h11oifi iC J G~t~u• t:!j:: Ta11.u1 i':73Sl.l:ili 
'.!:•lll l':'d f.11·.Ju!. l'ál f•irol. 1.11Uc>11ml i1 37\ :.1 
21;'\\ l'u!i\;a!"Ji 1\'ulyharp lilG;i.bbJ: ,', 3~. ~·~ '.!7·:-:7. ,\r. "'··,János IAr. ~'· .lnnn:; !fllPoU f. 113al ~.l 
2!l:C~,~. !\1'1roh· l:S. l\i"1rulv 11ti1l'Ctcr f. ;, 3.t a4 

l ~~t: !'. i :<. .'.'.l·r.c1.l1•:r. ..... : A•l·d.µ-un .• ía ....... '.' ill·l'll·"· •. ·.\. ntal ll 33 I 55 :lfl'ti;·. 1Atk!:.rumi:l !'.\l:i.nunk;l U:!'AfaJ-; '' 3;) 5S 

1}1,,;-~~ --~-~~ ~\~I;:~-~ ~~,~-:~~~1l~-~!!}i:~,f r;;~~-~::~;~· 11 ' :· ;~-~-~i-: r:~: 
~ rjhold 7 -én, 1; óra 2ö perczkor este. 
·:::> Első negyl'l1 l·.l·én: 10 óra as perczkor 

Ifuhllolte :21 l'JJ, li ora ;Ji perez kor este, 
negyed 2U-éu, 1 órn 50 per.czkor 



::F"'ebruá:..r 
llüjte!ii lwni. - Td11tú :!.:; unp 



A bö 
Hom. kath. 

uap!úr 

~áju.s 
l'iiukö.süiiava. -~ 'l'nv11Hl.n!Í• 31 nap. 



Ju:n..ius 
:-;zt -lvún !1:11·:1 -- N) :b·~·J;, ,;ll l!H[' 

1 K-JNi!imkm 

;: ~~;! ~;);:\~:llll!' 
1: !' j<~11irin 

:. 1:-<1-11•11_;.ifn\•ius_ 

,;·:r ,e ' ~'\f11rl1tTl ; .JI H1",lwrt 
~iK j.\!o·d:i ,, 
• 1 :-;;„ Fdix ,,, { ';;i;\far::ita 

11 P ·lbr:1l1{1~ 

Pn•l•·,..1 
!l :t ~' t :\ I' 

:'..:ik(ldt'lll 
!!lt•lt'lll' 
111ivia 
B1·1t:1 
\·1·n1l•·I 

1c !'.! lzsi:'1s 
1111·11u~rc 
i :\{•·1li11 il 
1-:biid 

: :\lar~it 
J11.1r:i!Jit;: 

1 ~ s!'.lua~~!- ... . -~) ~::~sil 

l:i \- iC-/ii;f.t·: ,\'~t. c··3 T!1!iiú;---
1 _t I! 1

1
\:azu! u. p. \",1;·.11! 

!.i,h , \ i!l!L :\!. l\.1't•;>1•. 
l•;_s;: H Ft·tl.'licz ·J11,;ti11 
1 i:l';:, Adolf IHaiu,·r 
1~~1' j.\!:11·ezdl. :\lan·1.r>l! 
1 •1. ~l'.:.l-' uli:1nn:1 --~ ~\((rf((s 

.!<! \. 1C ~ i',tl t 

:i 11 • \I iio~ l11t1 

~ :;: .~\: ~J~:~~:11 /a 
'l'V~. K•·r_. sz. Júu 

~" P · l'ro~p·•r 
·!«:s·~~~ínn:< l'ii.! 

·
1
c:í y1;·,r:1 

, Ala.10_,; 
[l'anliun 
i ~';1.iilon 

l 
Jvú11 
r-:„1„:.:-

.. L~t~~-~.!':'d 

r; iiri;,:.11 \"1>5:'. 
n:q1!:ir 

. :!:··r (i .T:ino.~ l '.:!(i l\:!l'jlllS 
:!i 'l'.·r:1J1. 

1 :!~' :-.. il·e!a;; 
:•!iiTi,~:odur 

1 :~11pz;;:ik 
!:11jll1·rmin 

1 :.ru:::r\!.~i=~-
2 !'ü:k. h. 
:<iL1ll'iau 
J 1 :\lt!lrof 
,-,) llor itya 

1; ! Bt~-~s:1r 
~!Tú1lo1· 

' 

r\:1 p 

hit ie-nl 
tÍ p'(; __ _jl 

:: l i, j.\~ 

ni ,·,n 

;;1 ::~ 

1 117 ";,3 

"/ ,,, 
:~ ;,.J 
:!- :1;, 

- iií' 
:!, :,i; 

'' ;,n 

:!r:1 K .T«~;. uw;.;n·wk~(·) :;non emlu•1t. .\l(1rk \'llL 

f-!1 ,·--c·xi"~f;~;,1;:;k,-,-cs·Lüszi.·, 11:,.:: :! .\mu.~ ···;_·i_i~-,'._-_1tr1,-,I 

'

._,, U _I.1·1, l'· Arst.l:i.n 
1
1n_'l'.1·,·Jwn , 1 

'!! h: ·!"~:~? é: !'.il !'~t~r ~~ P:\ t';' !!~rt;;l :! 1.! n · 
:10 .~'1. Pú! 1·1ult'k!~ : Pid t•mll•!it~ ! u< l.c~mltin li ;)1:.ii 

i[D U.ihold 3-:'tn, 11 óra :;7 p. újjeL 
::) !•:1~;í rH'gyed lO~\!n 1 0 úra 11 pPrczkor P.~tP. 
(;o;) Ilold!.ii!tt• 19-é11 1 1 {ira l'.:! pkor rc•gg-el. 
e Utol!lú flPg')'t'd :!fi-ánl n· ú~·a 12 1wn:::kor 

délután. 

..Tu.1::1.u..s 
,..;z_ ,J„kah h1tva. - Nyilrlió Jl nap. 

:w) K. _A _fad;:eus «is ]luhti k:_i1_1u~roL Lul;:. XVIII. 
:ff,f \r-c··l(;'-;;-a1;ll 1,-;-11~-c-9 -J:i ka 1, -'--"--1~·1":rG-i;:"Lfi71r - ·;:~í~~1 7·1:1 
21; H Anua Aunn . 1 LA1111il !_ ~Hl ·l~ 
:.n"K J'an!nle(1ll J';u11al. jJ;,;C_v.il j; !ll' ·11 
28,Sz /iu·z(~ Il!':IÍrlX ,lti ,\the11. :: :12, :w 
~U Cs :\I:"trtha ;\[:"t1tha 17.~farina j: :~.ti :18 
:m P Alu\1111 Al11\ou ,ti:'. Aud!l:rn .1 :~:; :H 
:~1-.:;z L11j. l;;uiti>t. lllou:t rn·:\bkrin 1 :11;J :!~ 

@ Ujhold 3-ún. G é. -H pkor r«ggel. 
:}) Első nPg-yt'd 10-éu, 11 ti. 5íi pkor tlélL1~n. 
~0 Holdtölte 13-án, -J ó .. J:I Jikor delután. 
e Utolsó IH!gyed 2:"i-"n !I óra ;)5 pkor este, 



.A..u."gu.atu.e 
li:i~asszou~· hava. - l'tyúrutó 31 nap. Se3ptett:l.per 

.'.'1,1~111 :\lih:Uy h:n·,1. - Os:r:<'l(i :10 nap 

!ll) A lt!g"fi)h\J 11<nancsnil. ~llltC XXII. 

r~ 1 ·~~~r~1:~:küit:l~ -· · 1 

}i :r ~~\-\~~ ll1. T1:· 11-~ ~:-1~(-ii '.'''~;~;::: 11;" ! ~ 
1.dK :t r~·lm:q;. ·Salomc ~ M:uu:is 3!i 14 
t5·Sz·JI~ntcr l!'iko!ICm , :1'\Antif !! 3Bj 13 
W:C~IL111h11i1!11 !Eupht!lllill 1.·: ~nhih~~ ·1 S!l· to 
IíiP ILamhcrt i· ;!,aml1l·rt >l·:Z:~lmn:ili i -10\ 8 
18_ Szi'1'.11_~11ú,; , 1Tirni; i i">!J;;ihili 'i ~~' __ -~ 

;1~) F; .• Jl:t.11S kii.~:.\·enyc,;t 1=yú;.:-yit Illeg' :\l:it. IX. 

Í.!'[ V- : (_1 IS Kiíi\rú•I i(l 'r; Kou~t 1
1
i ~.j~-~-,'~0:!:'\'_.·'o-:-1,"('tt\

0

-~.::,,_-,;!l~ll.,!i ·-:.· 
::111H :Em;t:i.di p•1n1szt:1 - •••• 
Zt!K i:\látl<c\'. ;.\tútli .J. ffJnaknn : •lü 11 
::lliSz :\[úr !:\lór 1 V Minori. !! ·11 558 
:::1ies1Tcl•la L. j'I'cl;J:i, L. _1u;Tcodúra · -181 56 
:_!.\IP Gcllé:t 1Gclh~rt .1qAuto1~ ·1fll r,-1 
z:,.-Si;,Klcofö;.; l\l•~otY11; 1'..!:l\orncl .: ;;01 52 
==~--:-,.;.=-.~--.-~W) -Í\. :~~~-:;\ kjl::ii)·i 11;:1~;~g:i:ü;"(;l-c-- = 

l

c.'111.v l(ltn:.:~"ií;;.táni_<Túi-cii~,;:rifuilf:í:!f_üi.,...t~fO:ff.-,... :;ar,~_i"':i,-;;I 
:?ílH _hoz. Dem. 11\(l/. Dem. 141Nweta~ 11 flil .~s 
:!Rlt\ jYunc1.ol :\"t!!1cic! 1151Enfrmi:t 'l 5f•1 '6 
·!1LS1.

1
:-.Uhúly ap. '2.li!Hily !ti Zsótia !i 56 49 

Jt1 C;; Ilicronymui: ·Jeromos 17 Eumen. :,!< ·11 
::1) E\síi negyed 7-én, 10 óra ö4 pkor este, 
'~) lfr>ldtölte 15-kén, 1óra.57 p. cli!lutáu. 
[:: l.'fo\sÓ ll>'l:')"Cd 22·éU, 8 Órn 16 pkor este. 
@ Ujhold 2fl éu, 2 óra l 1 pkor reggel. nálunk 

láthutlan napfogyatkozással. 



. C>k.tober 
:.\Imdszent!un·a. - ö~zhó 31 na11. 

Novexn.'ber 
~z. András hnvn.. - Ö·zuto So nnp 

~~~-·~......,.~~~.,--~~'--...,,.-,,.--~ 

lé; :.i~. Rlim. k.nth. \ Protcst. 1 Giirlii;-orosz 'i'1.~1:).!
1

m.1 
n:•ptar : naptár naptB.r , 

n'pJal 10 p,o p 
'"l'l l l-;-l:!füiírn:(-~- ·~Ündsz =-:ro.--A-1:h·nliü-,--l[·ÍÍ~s··IT"~ 
:l.K iHaloftakcml 'l'Obias 121

1
Uilnrio11 1 41i ·U 

:1,sz:Vilttor Hubcrt ~::!'Alhert .
11471 3!1 

4 CsiB. l\úroly Blandin i:ö3,Jakah j ·491 3' 
5 P ,Imreh Imre 'i24 Arcthus [i 5ó 311 
11 S1.'Lénár1\ J.őni1JjJ ~5 Muri:.z· 1i !\~. 34 

·15) t\nth~l'i!:,·. ,\ jil mngróJ:;iité x·1u---

1. v-1c 25 '1.;ng;~1h-1-c24·~\iOit·-1iiri-E Dem. ·""--1-IG54[Tif5 
8 11 liottfricd. h. c-tottr~. 2;,NcHtor 1· s;. 2·1 
9'K 'l'i\·1ulnr Túdor \28 Tcrent 56 22 

in'sz·Amlrfo; l'rohus :irn1Annszt. 1~ ;,7 21 "les )Iítr'On p i':llárfon 1°::i111zcnobi. lf 5!1 20 
H I' Emilia IJÖl':Í'> 

1
s1 Sztnchio ,7 1 19 

!;! ,.:z ~_:;nniszlb _, Dídn . t:O llovcmbn ! 2 _lÉ 

40) K E\•, A mnstármn.~ról• }ifátC X!ct, 

f.liv·;c i6-::>eraPh .C 25{,\;jft-I !!,lf22-Ac1ndiill!f1Tifili 
1r.1H tLiIH'it hitv. ;Li11ót 3!Acepsim 1 512' 
tti

1
K iEdmund (L ó,1iin ·lOJános 1 6 22 

11
1

sz1Ger;;dY 'Aniti.n 1 !'!!Gallus 111:1 21 
1::- Cs1Eugeu ·n. 'J(~nü, Otto 61Palp. 10 20 
l!J· P !ErzsCllct ;E.rz~é'ici ! 713:1 vCrtnnu 12 19 
~8-~.~_:lnthu _.'..!G~~iíly __ ; 13; IS 

-17) 1\ Ev. A n!gsöpn'>ztnlás iS'lOllyniról. :\láté XXlV. 

:ff [Vi(Ti7·n -a. uY.· e· i6 ..,.i,ü;in-~'-4):E""i3-or{f:SiPh.ffi/'"i414tf 
22 Il :Czicz•·lle i-::i:. !Czle;wl 111jEr11.stus 1116 16 
t3]H: IJ\{1lcmcn ·Kdrm. ll [1iiinns 17 1:. 
2·lf Sz 1 ti"ll}„a :Emilia 12 János p. 11· IF 14 
2:.:.Cs I\ata.linsz. 'l\atalin .'S!At 1ána: 1. "I H 

~[~~. ~tk~~~~==o-~.:~~~t1 _,_lli~-=~_J: ;~ ~~ 
·iP.) 1\. B'·· .Telek lesznek az égen. J,uk. XXI. 

@=:1~~ 1~~17:;;~~~t ·1·~~~fi,i.~1ti~~~'"1·1~-l~;·!~~~i,~üc .„=·\Í7~fl-~ 
3tiil{ 1Andrá~ ap. Amlrás H Gcrgl·ly J 26 11 

::1> Első neg:t"ed 6-án 1 11 ó. 8_ pkor reggel. 
® Holdtölte J;J-án, 10 ó. 46 pkor délelőtt. 
C Utolsó negyed 20-án, 1 .ó. 53 p. reggel. 
@ Ujhold 28-áu 1 1 órn 1 pkor reggel. 



:i:::>eOembe:r 
l\anicson lrnv1~ - Télelö :ll n:qi 

Bélreg-illetékek. 

!. FOKOZAT. 
\'" áltóknt, a kereskedöktöl és kereske<lökre szóló pP.uz· 
utalványokat, s végre_nz. adós~ági_ ok~Ji.ri):ok.at illetőleg, 
melyek v~l~mely uy1lvnno~ 11~tcz1~Uol ertekpapirokra 
vagy portekakrn - de csak iJ honnpra ndott \'fllr)' 1nug· 

hossznbbitott előlegezésckrc vonatkoznak. 

frttöl frtig frt. kr. trttól frtig Irt. kr. 
l ()0 ;, fil:O 720 liO 

l.iO 120 10 720 B•lO i() 
120 2·10 20 s.10 !)(j(J so 
:?-!O ;.i~;o 5\() 9ti0 1080 DO 
:·l60 480 40 1080 l:!On l 
·180 600 50 1:200 2.ioo 2 

2~00 forinton fellil llliud"n 1200 frllól lrlt1d tiil1h 
illeték fizetendő, nielvnél az 1::'00 frtou nlólt 1nnr1ul!!k· 

ö~·szeg Í.eljesnek tékiateudD. 

II. FOKOZAT. 

:Minden jogügyletet i!Jetiileg,, nwlyekért fokoznt szerint 
tétetik le n járandóság, s 01elyek itt sem az I. scrn a 
III fokozalbnn felhozva niuc·~( neki n1ilyellek Jl· o. 

nyugták: hiztositó szerződések stb. 

frltól frtig Jrt. kr. frttúl frtig Irt. kr. 
21) 7 100 200 ű" " 20 ·!O 1 ;J 200 3UO 94 

40 60 U> 300 400 25 
60 lúí.l 32 400 800 " 50 



lrttól frtig frt. kr. 

800 1:?00 3 75 
1200 lliOO ;; 
lliOO 2000 ü 
2000 2400 7 
2100 3200 10 
3200 4000 12 ;)O 

frttól 

4000 
·1800 
5000 
6.Jl)f) 
72110 

frtig 

·1800 
fiöOO 
61fHl 
í2(Jf) 

SO:JO 

frt. 

l!) 

17 
20 

k1·. 

50 

öO 

sonu 
krral 

frtou felül miuden t ·111 
tiibh illeték fizélendö ova J 

1
1 ~00 frtlól 1 frt "fii 

mnradék·össz„g tel1J.e mekytnekl. a 400 frton aloli sne e 111tendö. 

m. FOKOZaT 
Köl~:ÖU·i>zerLÖdéseket illetöle .. „ -
a:: altaladóra <1;:ólnak , ,g, ~Hh~n a kotelezyényt•k 
részvé11i·társulntok1 ·1' szollgaklatteteh ~Zórlödésekuél é~ 
1 

ia n1e )'t.! töl i · , ~ulnnk. Va!aniiut a 'fiók J· k d~' 1n1nt 10 evre a\u, 
lcknél, a részn~n 

1
,
8 

• ,ert!~ ·e. esek, vngyoo-betét!i· 
1ölibr.· a lotter1·aY1.. Comn1!d1t·tarsulat iknál, tiz évnél 

• 1 1 'yeren1eni•ek i 'I · · !~1eu.Y-\'ásáraiuál, éle!járnd .1 •..• ,
1 :!d, ing? d?li?,ok re

JOszngok adatnak tit i . e.'1. szi.dt~o esekuel, nndun iugó 
, ' ngo~~g_1 a as s csere és st:álliti~i 

szerzudeseknél. 

f:ttól frtig frt. kr. frtlól frtig írt. kr. 
l 10 7 HOO 

10 
1001) 6 :!ú 

20 13 10u;1 
20 :10 

1200 7 ;jf.J 
lD ]:,!()Ú l(iüű 10 ::u 50 ;;2 

50 100 
rn:.o :!OUO 12 /0 

l(J(! 
na 200!1 2.100 15 

1 ."iO 91 ;!.jQ(J "800 17 
150 :!00 

50 

20!) 
:!5 ::suo 3200 ::o 

·100 2 tJO :1200 
40n 61 0 ;; 75 

360ll 22 50 

fj(lfl 
:-H;oo ·!OOO 25 

800 ;j 

·!OOO frto 11 felül rniuden továhl1i 
krl'al 

:!UO frttól l frt 'J ~ 

több illeték li:!etet!dÓ. -" 

egészségiigyi osztálya. 
rtRÚS'.t. Lll)ÚT, a 111. kir. belügyuiiui.szle

riu1n us:r.L. tallÍ\c:;u::Ht, az egé:;zségügyi osztály fönükc, 
orYoS·sehésztndorj szülész·niester, a 1nagyar királyi 
és a stií.jerhoni tt.Jr1nészet-tudouu\nyi és a 111ngyar 
fülJ!ani iutózetlevelező tagja. 

llAR'l'!J AL.\JOS orvostudor, sz\llt':szu1e.ster, 
bcliigyuiinbzL titkár, a pesti kényszerdologház !i 

!iúk-J;úrhi\.z v. főorvosa, a 1uagy: kir. te1·n1észctlu
l\on1.i11yi s a kir. butlnpes!i orvosegylet renJei;, ;i. 

tn<igyar orvosi könyvkiadó társulat alapiló lngja. 
VOLENSZKY X"'llIGYES orvostudor1 belügy-

ntiuiszt. fogalmazó. 

~z; országos 1:.:özegészségi ta.r-á.os 
tagja.inak. névsora.. 

R e n t1 e s t a g ok. 

l(ovács Sebesty. Endre elni.ik, Rupp J1\nos 
nn\sutlelnök, Grósz Lajos jegyz6, Jendr~ssik Jeuö, 
ICor;\uyi Frigyes

1 
Lun1nitzer Sándor, .l.\loskovitz 

1\1ór
1 

'l'han I\:<iroly, '\Yagner Já.nos1 Ilollá.n Aclolf, 
Reitter Ferenc

1 
nliniszt. oszt. tanácsa:.;, ZhuniU Vil· 

inos, nliniszteri oszt. tanácsos, Markusovszky Lajos 
iniuiszteri titk. 

llendkivüli tagok. 

Balogh Kií.ltnán, Bókay Jii.no11 1 Chyzer l{or
nél1 l?leischer József

1 
Hirschler lgnác, 1Invas Ignác 

Jurányi J,ajui<
1 

l\:uöpller Vilmosi l\:un 'l'amás1 !Caiu 
Alhert1 ICátay Gábor, Lengyel Endre, :ilfa1·gó 'l'iva
rlar1 !'!Hiller Bernat vtr., Nagy Jozsef, Novák Antal, 
Popper József, Pntrubiiny Gergely, Polh\k Henrik, 
Rózsay Józsefi Sass .Jstv~i.n, Hzontágh Abraluhn, 
Sch warzer x~er~nc; ·ves.zelovszky Károly. 

l 



xvm 

..A.z á.lla.1ni és J."'l."'l.eg:y-.:;.i szán"1lál:: ::e· 
l "li.l -vizsgál6i. 

.. • .A 11. e. l ü gy h ö z t.nrtoznak küzkórlH\zal· 
koz1gaz_gatas1, _il.lla1ni, n1e7ögazd:iszati, iiénzügyi kÜ~ 
7:;g~k~ :~„sz~~eny-11:_~ap. ro.\'tlsára kiszolgált. gyógy
Hze1el~. „z,~1ula1. Felulv1zsgaló szú ni tiszt: Sz é 11 á fi• 
s Y Las:do, Du ha s ovi t 8 J. V e n t · · L 
FeilhttuerA. ' ur1n1 . 

•r• „ 1~~, ig~zs_i~~ii&o:hi.i~ tartoznak: az országos 
\~,,,J 1utuzetel.~, . l.i1. törveuyszékek rabjai, börtönörei 
~~_az ~lla~1 ~ef!ye~cel~ l és~ét•e kh;zolgi\Jt gyógy8ze
l ~!~ szn1~:Ja.ia es a torvenyszeki Ve!!'yele1nzések száni-
1.'u',, Feluh·i:-;;giiló szánlt.isztek : P e e k e r J{árol 
es I l' s ty a u sz k y I(ároly. · y 

~ :r:c..a.g3-'-a.:r l:::ir. eg:y-ete1-ner ... a. 
g:y-cg::;,.~:"3zerés:'et-~o.llga;'ték tisztelt 

... ai"l.a.ra.i • 

..!\.! ,l.~.i 1 '.l ~1 taniira: l'ifAH.GÚ TIVA DAlt1 !-is. 
llt. n1. h?lc~eszel1 es orvos·i:whész t.uclor, szüléi-:zmes• 
te:} •:z:.1lh:t·. é~ Ö~SZt!IH~so111it.ú honotan 'ny. r. tauii.rot 
s .tz all.ltt..LIH 1nt.ezet es gyüjten1éuyek elöljt'i.rúja !l 

n1agyar tud. akatlernia, a bu(lnpesli kir. o~vos·e~v
let éH 1~ tn11gyar kir. tennészet.tudonHtnyi t{l1·s~1· 
lat tag.pt. 

..!\ H v á n yt a n tanrl.rn · SZAI:IÚ JÚZSBF ss 
111111 b"Jcsé<::zett l · · ' ' · ·. 0 . · ~: U< or, az usvauyütu ny. r. tani\.ra a 
hu.da1 ktl". ba_nyabir6s;ig elnüke, n 111 a~y. kir. t~r. 
uies.zettudonu~nyi és a n1agyar fülcltH. ni birsulat 
tag.1a, a cs. hH" fi"fltltaui intézet levelezöje Bécsben 
nz ,_,Acade1.nie uationale, ngricole, niauufactuir~ 
et_ .llulustnelle" kiilfüldi tisztelet.1Je!i alelni\ke 
Parisban. 

• GY 6 g Y s z e r t a. n tanii.rit; BALOGJI J\:AIJ-
1\~.;\N" orvostudor, a 111. kir. tern1észettudo1niirrvi 
lar:;11Jat~·-~ 11.uclnpe.sti ki.·. orvosegylet.tnrda. ~ 

~ tt vesz e t tanii.ra; Dr. JUH.ANYI Iu\JOS 

~ 
1 

XIX 

n fi.ivészet ny. rendk. tnn:'u:n1 n ftivészkert igazga • 
t6jn n ter1n. t.ud. t. r. tagJa. stb. 

' G y ú g y s z e r és z e t i t ö r v é n y e k icl. 
tanára TialOgh l\::\.hnán orv. tr. stli. 

•r e r u1 é sz e t t a. n tanára JEDI1!IC ÁNYOS 
11s, Denedek rendü pa11nonhalmi ii.ldozár, bölcsészet~ 
tnclor, r.z cle1ni és gyakorlnt.i természettan ny. rencl. 
t.anii.rn., a természettani gyüjteménytíu· elöljárója, 
a inagynr t1ttlo1nányos akn.(le1nia rendes tagja, 1i 

hijJcsészeti knr idösbje. • 
V egy t n. n tanára;_ THAN I\:AROLYi vegr· 

lntlor
1 

kir. tanács<>s, a vegytan ny. r. tnniirn, a Ill. 
k. tennészettutlo1n:i.nyi társulat, alelnöke, n tnngyar 
tncl. aka{lenlia levelP-zli tagja, a budapesti kir. 
orvoseg-ylet bizottn1ányi tagja. 

Elen1z6 \•erryt.au tn11árn.Dr.I1ENGYET1 
nfoLA l'k. tanár. "' 

'l' ii r v é n :Y s z ú k i v e gy t n n 1nag:lnta
n:ira: l''ELT1E'l'All B:'>l.lii Vfgytudnr. 

Dr. BIDEGll KA.Ll'IJAN 111agánt.an:ir . 

.L!:.... gyégyszerészh.a.llga.t6k ti$Zt. 
ta.:i."l.á:rai a. kolos-vári '.l'"U. királ:>--i 

e g;;,--ete:i.-:o.e:i."l.. 

Vegytan tnn:í.ra Dr. FLJ~ISCBER ANTAT1 
ny . r. t.11.ni\r, 

A l lattan tanúra Dr. E N T 7, Gf:7'A ny 
r. taná1·. 

A. s\' {1 ny t n n t.;:uánt I\:001[ AN'l'Af; ny. 
r. tanár. 

N 1i v én y t n n tan:i.rn Dr. I\:ANITZ ÁGOS'r 
ny. r. t. 

• G yó gy szeri s 111 e tan{1ra Dr. A .J TAI 
8ANDOR. 

,J e g y z e t. A knlosv:i.ri in, kir. t.nclo1n. 
egyelt~1nen · inin~1en t.iirvt~ny(~S {is szokás{rn szah1í.ly 1 
n1ely 1t pPsli Pg)"Ptemre néZV!! íennúll, szinte alkal
n1az:i.shan van. 
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TÁBLA 
az osztr.·magyar orvosi sulynak a métel' sullyal 

való összehasonlitásira. 
n) 1nétí'r-suly. 

Ki\ngl'amrn (!POP Gnu.) ,-.,.-- 1.;,..:;,11 o.-m:igy.f, 1· .. -,;,11 r,;f,•t. 
ll!icto;;:rnmm (lCIO Grm.) --:: 11.1;;:5 .-,,7; 
Dccng:ramiu (\0 Grm.) __,,...., 0.0178 „ o "' 
Ora~um = l:l.'i'I::ss 0:1ztr.-rn:1i:r. ~zc:u\!l'. 
Dcc1gramm (O,l Orm,) = 1.::; n~ztr,-mn;;:rar sit•mer. 

1 Cllntlgr:umn (0.01 Grm.) =·: ·I.\:: 
l Milligramm (0.00I Grm.) ~ 11.1.H 

lt) osztr.-1nagyar or\'osi suly. 
1 fent (12 ohonr) = ·1:!0,0~4 Gnuum. 
1 ohuuy (S nehezék)= :Jfi.Ofll 
l r,n nlo. (4. uehez•fü) = l 7,fiflO 
1 nt~hczúk {!) t!!rcc~) 4,:;;r, 
l tcrccs 0<J 37.CJllCr) l,.l.iR 
l ~;'.Cmcr fl.0i'1\H.'<~ Gr:rn1m. 

TÁBLA 
o.z osztr.-magyar és a méter hosz- és foly:i.dék-

mértékeli: összehasonlításó.ra. 
1 Litrc {lílűO l;ta•. ce ti1~1ctcr) fl.í'(l(i:; osztr -m:q;r. pint 
1 ni:cilitre (1 O!l 0.0706 
I Ccntllitrn (IOJ o.ro;o 
1 )lil!il11rc (1) O.OO(lj 
l Dccnlitril· {lfl I.itrc 70G~ 

1 Hectulitre (10() „ ) 70.Hfl'! 
l Kilolitre (!Oflfl „) ;11n."-'.!2 

1 n.-m:q;y. pint 1 • .a1;.s r~itrc, 
l )leter :;, JG:n o.-m. hllo. 

Dedmeter O.·rn:1 o.-rn. l:ih, 
Ct•ntimétcr o.~~7\lG n,-111 hiiv. 
MillimCh'1" O,F,;,;, 

1

1 o,·ma~~·. n1c . .;~;:, o,::;,:~; r. tr. 
1 i:u, o.alfi )f~itc1· 

hiivc\yl• fl.fl~ű )lt.1tc1• 
• \0111\ n.0.021:1 Mt:tcr 

XXI 

(~s a hozzú. kapcsolt részek 
gyógyszertára.ina.1:;:: n é -v s o r t:I.: 

az Általiinos n1agyaror~z1igi gybgysr.erészek egylo
H~HPk kerilletei és járásai szerint. fi.ilosztva. 

Az {1\t. rnagyarorszlq.~í gybgyszerészek egyle
tének kiizponti igazgató~ága Budapesten: ,Jár
tn a y Gusztáv elnök, IC i s s KU.nily alelntik~ 
TI.ohrbach Antal titkiir, Forn1ii.gyi Ferenc 
pénztii.rnok; tovúhbii. Dr. 1\1 ü 11 e r Berrni.t, Fa n· 
z e r Antal, F r n n1 m Istviiu 1 .ü! o 1 n ti. r J:inos, 
Sz t u p a György, V 1 n s s e k Ede; ,·egre a vidéki 
gyúgyszerészPk köziil, ](a t o na Zsigmond, Dr. 
11 i n t. z György, re o s z ty i k János, Dr. S z ab 6 
Gyula, Bole1nau i::de, '.l'antá.ssy IC1iroly, 
'l'rajlinovits Ago;:ton, I:Iartn1aun ,Tózsef, 
Szigethy Núurlor, \\'antlrnsche\;: Kiiroly, 
Rozsnyay 1l-1ütyiis és ICiss J.'ereno. (Az nlnp
szn.bályok 20-ik fejezet!~nek frtelméhen :i keriiletek 
inegalakuhisa után a központi lgazgatós:\.g itt föl 
sorolt vidéki tagjai helyett a kerii.letek igaZf!H· 
1ói s helyettesei s G hu(ln.pesti tag lépnek a küz-
1101üi i_gnzgnt6si1gl1a.) 

sü ft l' ú s. 

!ilagli.llan foghiljii BudapeslE!t és Pest1negyé
nek éjszak~ részét. 

Iga1galú 1': i s z d 
pesti, helyettes igar.galú 
llJpt1SI i gyógyszerész. 

n r f f' r Gnszt.ii.v bnila· 
S z 1~ r é n y i Vince 



XXII 

Hutlnpl."st és l1t>sliurgyé111•k éjszaki r1)szl'. 

Dutlnpest.: Daier Arnl>t. Fauzer Antnl. For
n1:i.gyi E, Járn1ay Guszt:í.Y. ;rtzovils ?llih9.ly, J(i:.s 
J(iiroly, '.rlfntta I1. 1-iz.bérlö Egressy Rezsö.dr. 1\fííller 
J>ernát, özv. Schernhofer11é J(, i:llikitovics A. if. Dr. 
"\Yagner D. l.ez, Urbáu József, Szkal!n Antal, Szt.upa 
György, 'l'örük ,József, id. Dr. "\YagnerD. Dit.trich Kúr. 
l\lolnár ,Tiinos, Dr. Lnnt1nu J, _f:í._czii.ny_i _ Ar1ni_~1, 
Scheich J{áro\\·, Frunnn Ist\'.JÍD, 'J,'elkes,r __ JánOs, 
s,~·arz1nn.xer j~ TOtllQ·í:;;nfina_s __ szeXZet. v·1assek 
l~de,_J~1fo.~~~~r G:,_~Zh_~1xiiy. "'~}rtUÍ,~n~ · Gall_ó~SOnin. 

S'zent-Endft?"~1<Fer"t- Vörösviir 'l'ord)· ·.Tó:-. 
SorokR<í.r Biróy Gyula, - V{1c: Irgalnu1s rend. Hei
chenhaller A. - D.-recse lleHzéJes G.rula. - Pé
cel Aichmnnn J. - Ujpest Szerényi 'Vince. -
1\szód Kornitzky Béla. - Gödöllő Zaohovit.s ,T, 
1\lonor Fe!földy !(áln1. - 7.~ú1nbék Griiffner Gyul. 
- '.rií.pio-Bicske Baksay Béla. - T<ipio S;.:ele !(or-
1.~1nt.h .Attilla, - Promontor J(resintzky i'rf. - ll.
Ür!'l,. Jeney J. - ,Jászherény Teschler E. I'llerkl ,T, -
.T.-1\rokszi\lhi.s I'lia,ior Endre. - J.-Ap1l.t.bi ~ctzasl.'k 
IL, - ,J.-Ladliny Szeinnetz F. - Jász· Kis· Et· l\Iertz 
.József. 

"' ~ • . •J 
-;, ;/(v~~~.t,, /:nn~ 9: 'l . 

.... -1 ( J {L l' ú. s. 
I'liagilban foglalja Peslmegyének déli ré~zét 

és a I(is-!(nusi\got. 
Igazgn.tú 1( a t o n a Zsigtnond kecskt'-

1né_t.i, hel.r.ettes igazgató, N .o v á k- Ruclolf h<i.lasi 
gy11gyszeresz. 

Alb_.·Irsa 'Tolnay Iüi.roly. - Nagy !(őri.is 
r::/) N. N, Sclfe1Ts1T~ J. kez. Scheftsik l'IL -ICKtirliR Liibns 

.Ferenc. - A.-Dalurn l\Ietelka Fer. - Al.l!J.m· J,u
kúcs A. - Aalocsn J,inkovits Fer. t.111; Íiérl fi 11nr
' áth T(. . ll.-Pa.~ii'.L Lnk:i.csy Józ.sel'. _ - ~ 
Pen1ay Sand. Iz.sak ~~1:;.........D~i)tt- l\.1'csl;:i> 
Biró J. - Solt" 1\llírki Istvt\n~ - I1acli{~\ 81raub 
„ / •( ' ~~' l:.J\ .,.. J. 't• ~/ 1 1·--, #- „,,, ... ..-<,,. ,~...,....1'.::í ,,,,,_..,,. w ·-' ::.v-r1l'.-~ (: c:-l:.~ ; ......... 

=-'=""=·=""=--""==-,,,.,.,=~·· ------ -

'X'Xlll 

A. _ l{. ]~ Sz1.·~!i]!lós Tüth zsigmoud, SzalH\(l.· 
!>Z'i.lliis'"' !Hart.111uvils l\ - Halas Novák. R. - ~·~ 
;r~riai lláJ. - Félegyb~i.za"TIZ'::'ItCffel' Aut.alné.- Do· 
l'OSl~ll~ !{nauf~~!_Ye Zac!-lo_vits J. ke~ 
1Tö-fí""'J. - J(ecske1net.: Ka1U1r1.··· Zs1gm. ~[i~chle1d , 
/.dnjos

1 
].tiJh'í7fft!r Janos. ~--frc.,.~-.....-o:-?-,_e,.~ z:.re_, • 

3· ik j Íl l' {L B. 

JHagálian foglaljii JieYes 1negyet és Nngy· 

Kn~1.-úg1)L • 
I t !( ö l l n e r IJödnc t•gri, l1elyet-
gnzga ·'' 

0 
l e 11, -,1 TI I~tván kisuJ'szálhí.si 

les igazgató, n 
gyógyszerész. 

HeYesn11·~yt'. 

r~~lerváRár Orondy Antal. - lli:ves I'lf1i.der 
!\liksa. - IInt\•an Sperlágb József. - 11 t\.s~ló l\tar: 
tiuovits ,J. - Tisza-Füred, özv. MaJu· E.-ne, kt!zelo 
'!'h"'inlta ,T. - Gyöugyöi;: Yuz1i.ry '!'1u11á~, llleridlz 
Jii.nos, Ujhelyi _Géz::~ - ·-~QJI}'?!t"„--;~I91·11.n~~kr· I. 
l\[ezlitur 8otno")'l J, oz. Borl1as Ist.van. - J „.szt.
l\lik\ós V<"~h Óyula. - 'l'isza·Föltlv;\.r it]. l\:Uli~y 
F. - r.1eva YUnya Pncek Géza. - Bger: Schuttng 
,T;i.nni<, J{öl\ner Llirinc, Irgahn.as szerz. - Verpe~ 
lút l.Jenh1i.nlt F . 

Xagy-E:u11sü~. 
:D.Tatlaras ,Juu.~ ICároly. - I{arcag iizv. lfol

lay ,J.ué liérl(i ~+f:i~~"f-- Kuuli:i;yes Virc
t'c\tl :i\Iúr. - l(isui:.zii.U:is Do\e1n<1n IsLvan. - 'Tnr· 
kevi lCon1árou1y Öy. - Szent.-!.\lártou Bá1-;iny Aut. 

+/cU...~. 
/ 4.-i k .i it }' á s. 

7'11ag:\.ban 
lga:r.gató1 

7.!"ai, helyeMes 
,Tán(15 zon1hnri 
gyú;yszeré:1:r.1 

foglalja Bltcs-lloclrogl~ llH'gJ'.ét. . 
J{ o s z t y i k Jauos u-kant

ignzg-;itúk, TII i 1 a s s o ":' ~ ~ ~ 
Cs (;. r u s s i 11 ~e r ICál'oly U.JVIClek1 

)' 

1 

1 
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Bát~s~Botlroglt 1negyr. 

l:J.b·itlé!~:___nro!i:;iugcr 1L if. Branuner ?ilór. 
::\h1xiuí0Vlts J. - 13aja Pollennan n~rt. :Buzsek .T. 
Ralhiny Dert. - ' u111lior 3a\IJ Buiil. lUilasevits J. 
Szabadka: Sziccth,Y .Juzsef. Joó Károly. Brenne1· 1". 
Gált) G}'örgy~ - Ú·I~3ni,..~ ICoszt.yik J, és fia B. 
9e11la l!eiszler Ferenc. - Acla Pavluvíts l:n1il. 
O·Decse Volarich Elek - SZ't-Tan1l1s !Jaky Nii.n~ 
íror. - • 'l'emeriu. l\layer Józset'. -= ~-- Zvik 
Zsirr1nout1, - Palánk.a liarlikovits IC. - Pet.rnv{ic 
~\dányi Imre. ~:::-iráC!iDonliuit.s 8. -Tu?..SA-,Ri11ai 
Tivallar, - V_e.tbász._ Ulilarik László liét·lö 1!,erency 
J. - 1\:ula Heino lfándor bérlő H11ff!Jauer Vihnos.
Ciiervenkq, Schumacher Vince. -..Q..·Szj1u!_c lin.rli· 
kovits J. - Apathin Ilrebus József. - !!ódság . 
Gritzn1an IC. -lffitn1"§,i~s-·Fési'ts Istv. - ~l'iJ~-
Joó IC. - Jankovúc 1Iadzinyi Ji:\.nos. - Almás 
lifartinovíts J.-= Bezdá.1J..-,Hegyesi Ferene. =-Tö-'
polya Sá1·kány Lú.zar.=. Ó-1\Iornvica JCise SúnUor:-=-
Bauugk :Nagy Lajns. - ""Székhegy Décsi Antal. -
'ritel ö"ZV Zahn Ferencné.lfe·zelóil!esznik 1\Ii\rt. -
~va GYozsgy{ll.: ,T. - Q§llXQ,g Qyozsgyiik J. -
~.9.491Y Szigethy Józs. tul. bédö Glozsák. 

!~'i II. ICERÜLE'r. 
' 

1-sö .r·á r ú. s. 

Ill;1gálian foglalja Pozsony és Nyilrn1negyót. 
Iga:r.gató L u e i eh Géza, aligazgató Hein

r i e i l~rigyes pozso]p·i gy6gyszerészek. 
"i: 

PoZ·s,on y rn C.\~Y e. 
Pozsony: Lucicll Géza 1 l\lencer Li11ót. lniry 

,János. Ileiurici Frigyes. P{sztory Bódog. Solc lle· 
:zsó. Gerhauser S. IColli\nyi' Sev. irg11.hnas rend. -
Somorja. Tana.cs !l.J ihály. Szetnpc :PJeischer }. • -
8to111fa Zvilliug Iü~roly. - Duui-Szenlah. Jeliüek 

XXY 

L:bzlú, -- :\l a\acka Itulirkh ,J;l.nus . . -: C~alanth": 
ifj. Karl Jú;:St~L - Szereli if. ICarl Jozsel, ke;>;e\(~ 
i':it t>ilier J· - N1q.:;y-S;:on1hat Pantocsek R. S tau. 
i'.t!I Henrik. - TI112iu !tfeissel Fer1~11c· - illutlor 
Pauer liulfrietl. - Szcut.-Gyi.irgy Neuniau F. 

Xritr:t11t1•:ry1>. 
Nyitra Sei\Je~ Otto, !Já.ug Ül'ökösök 1 ból'lú 

Kov<i.es ,Józs. - llliava Nérneth J{;iro.ly, - 'r:~li!) 
Jtaks;i.nyi AuLal, .- Pöst.y~tl ú.r~ou,y ~a~1u~'.- Vag· 
líjhely l{dler ,Ta11u:-:, -., tra.lg~c. Ba;1~s, \ 1hn~ll, -
:-:.dlye :1,eller Jáno:-:, - .ErsekuJvar h.orlat.11 F ~reuc, 
i~qrl;i.!h Fei·euo, liérló Jusztko Pál. - N. 'l'BP?l~sl\n 
Hcnnel ,Jakal1, - S1~svi1r ~li~e Antal~ - .• Privig)·e 
Barsi G 11 ~ztih·, -· Nagy-Snrany Htrnzor :re1•en~c 
8zf'uio Utsuay Aut. - IIolics :!\lUhlha.utir J. li· 
Szakolca irg. sz. 

:} (lik j á l' ú 8. 

:\la:;áhau föglalja 'l'ren.cséu, 
lJiptl» Zólyo111 és Gön1ür .nieg?·~.t„ 

ltlei).!1('.UC!l ig:azgato l• o l 
\.Jes:t.len:clntuyai :;yógyszerész. 

Trl•nesén 1ue~Yl'. 

'l'urúc. 

H e t' Frigye:. 

'l'n:nc:>tin Sin1on Béla, - J!lava Bu:;s<iuyi Já· 
nus. - Pueh\i Zitu1úermn.nn H.. - 13it,tse To~nbot' 
li. Gsacza Bcnc~1Hh Náud.- Zsulna '1'01nhtn·. V1ct.--: 
ll<ljecz l:lladuy ?ilór, - B;\n özv. Ilartovlls J.~ne 
\il!rlő 1C1'zisch Ign. 

T u riit~tne~ye. 
~fusi'icz 'l'operce1· N. - 8zt..-l\!árlun 'l'opercor 

J,;1jo:>, - Ruttka Rl\ltkay 'l'heotll 1 - Zniu!Vár~ 
al\ya Kra:iz.·Dt'dskú~y. 

;\l'~'illlll'~Jt'. 

Nn1ncsztú :i'lietlvecky J. \Jérlú ~rhllcr ,i1'1z:;, -
Tr!lzlcua Jeszenszky N. - Alsó-ICul11n 1Cnílik Ala
jvs. - 'l'hurtlosohiu lCuYnlik .. A.utal. 

l1ipttin1egyr. 
Iii11t0-:'5zt·l'liiklú.! Ba.110 Lajus1 :Miku Júzti. 



~X\'f 

ltú:t.~ahl'''\. Jl,1!Ull1Ct;;1ui1\t. r. - _:.;t;lllCl-I>Íj+C:ft' Zrna-
tt·k Virg'ú, llní.tlek L:i.!iyi ~\(\u!f. 

Breznoh1i.11ya ö:n-. Y.örulai\>111'.!. ~0!y~1111-
Lipcse özv. Buriau ~.-n1;, bérlü I\:iiposzll1sy 1". 
lh~sztercebúuya: Dnn1a J(,í.roly, Göllner J<'rig_yes 
Y.0\yorn 'l'liu1nka. Laju~, - l\:urpona Eisert. P. 

(;limiir-m1·gyP. 
Hozsnyó: Dr. Fúsd1 ,J, .)[uriu István. - R1·i

cze Alexy Búndor - Putnok l~ekete Nándor, -
,Jol:<va i\laléter Ede - ])ulisiua l'ir:lcher és ti;i -

'l'urnallya ldpt:;y József, - Riiua~r.onibat lla1ua
liár K. r_,it1zka J(>zgef. - 'J'iszolc Szniik !Jajog, 
Csetnek Urszinyi l\I. 

3-ik .l ú l' ú ~. 

!llag{than foglalja Bars 1 II11ut 1 Nl1!,\'r1'1d \~S 
llur~od Ull'" vét. 

"'· (?iiég nem alakult. uwg.) 

J:arsmP!!:JI'. 
1J,;va; Holaman 1~!1e, 1i.f1:dvec!;y S. - Kür-

111iie 1"i\rsier lrnre, - ~zent-Kere;;z\'. Csipék Júu11:; 
,\ra11yo:;-;\laró1, Situoui(lesz l'ál, - ();;z\;luy Pa:
leiner .Jen(), - Vereh0Jy i\z\·. Ilerenc~.r G. kezc\(i 
Ku::ztya .r. ·--· Jl;eliz r1zv. Stevrer A. kt~zelö Jh:10· 
iún .r. · 

llnutmegyt'. 
Sehnecz: llfargócsy .Línos, Vitkovits Jii.110::1 

1'.i;:lankn.y F. - Sr.•~lakn;l Barsy ltudo\f1 - Ipolr~ 
s1i.!!lt llerkú István, - B<i.th ~silkay ,Jgutlc. ·- N • 
lffnros ICo\·arcsik 1(. - Fjlnínya Csürviukn ::H"1r. 

Xúgr:i1l1n<'~re. 
Balassa.Gyarnuit· Feh;ztl .Józ.!lel'1 Hn.va;; Gy. 

I.ioson~'. Geduly .Albert; Öl'. Pokorny Ede, bérlü Plich
rn. I.i_<.iJOS1 - Fülek özv. lüí.lnu\.n 1C.-ué 1 Lérlü Yi· 
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knlinszky l(. - Szécsúny I'uk(1rny rtll, liz. - 8zir(d;: 
J(onipanik ,J. Salgó-'rarjáu ltnhint Károly. 

flot'so11 H! (' .!.!:Y l'. 
l\li::kolc: l\Iajür Itez~ti, J)r. Sza1iü I. Dr. 

Szaliú Gv. IIechel Albert, l"jln\.zy 1\:idinán. - S:t.i.· 
Péter '.l'l.1111·. nszliy J. ::- Onod Valkó Gyula, - 1\It•-
1'.(i·l(ii\·e„tl 1''riclély Utlfin. - E:zernlrü lloff<>ry ,J, 
(izy. kezeHi Csi:<zár. - J)iú:;-G~·iir \Yiinnierf. l(. 
Oszü 1'Ied\•ed;:y F. - l\Tpz(i.C:;útll K1·~1er lstvúu. -
Szilvás J.'eyfa· Júzsef, - l\tezii-Ken~;;ZIPS Jlr:'lg-ay 
IJa,io;;

1 
- E{\eli~ny 1Tiirk l\i.\. / , 

~{-ik .i ú l' :"l 3. 

:Mag"l1lia11 foglalja S:i.ro<11 S1P1w:<, Al1a11j (~s 
'l'!irna 1negyét„ 

Eluiik, \\"a ndr:l f'{'h <.'k l(úr1,\r k:1:-;g:d. 
l1Plyet.tP~ dniik :'-! ~ g :i y Gnsz!:iv k:i:-sai ~yú_~ysz. 

· Sú1·os1n1•g-rt" 
1':~<:.;--.Sclitniil.t Kúroly, 1:<1„py tl~;u\a, 111a· 

kf>Vil~ky ,J, - ll:it·tf;\ Hol\;~ Gt1szt;'1v, '1'\ipercer "\ -
J(is-Hzi~hen 8zúilél·-t Mu10::. 

SZl'JHlS:Jlf' ~.I' í' 

J,iicse: 'l'ir~d1t!r Gyula, I\!ln1s1yúny IL ~
KS:,sn1:1~ Genen;ich 1\. }'nyki::s .J(!z;;ef, - lrr~ú '!'ir· 
s!'\1PI' fi1is7.t:·n-, 1\alm:ír n. - 1~.;];1 Stt>ph~i!U!l~ 
Podolin T·'aix ,Júz~ef 1 - Lnl1bi_ ii1x. l_lav:icHy-111··. 
hti:r;::; J"f!1ú1tiPvi1s A. - H~~fl Olnszi f:zop!i.Ú .-\1-
fretl; -- Bz.•ri.:s Szo1nh. Grt~1.1 .J:tn.i::; - ~~· 
V:~ral;;, ir!.!,·;1ln1a"ok, 'l'ir1::c11 Jstv:I11 1 - l~c:ht~l'· 
ft~f~·e\ - Szon1oln(lk l-'1·,;111tla ,l\lzs••f. - Pfaht_ 

' . (' 1 . 1. .-.--I.-;:'k ray Oyi··r!!y, -- ae..1Í(~l1~ ,~:it tn · o?.~et. 

A l1auj nH' gr<·, 
J\:,tssa: lfegt:•1lii;;; J,ajo;:i. }\or1~\l,t1 Antal 1 TIIl•· 

gav On~zt1lv. \\"~wlt·a~c,hek K. -- Aranv~l1\ka '1'1!r· 
n~:au~~.ky ,J. - Al. i\Jeizenzt~r :-;zk11df:t; .. Jt';Z-Sf<f,--: 



X.XVll 1 

8zepsi 'l'rsztly:lnszky .T. - Sziksz(, Hoinogyi Mili, 
Forrú Szili'1gyi 11Iihály, - Ah.-8zi1ntú i'ilei~!H~ls A11. 
filinc Schvarz Ig-1Hic. IHJ6d 1'rae dkel l'i.1 iii. 

Tor11a111t·p:r1'. 
'J'orna l(l'ncsay Js!viin. 
~ 

ITT. KERÜLET. 

1 ·sö j ú r h s. 
• l\Iagában 

n1egyét. 
foglíll,ia Zen1plén, l.Jugh és Beregh· 

Igaz:;aH• 1 B n z a t h Cajetnu beregsz:iszi, he
Jyetttrn igazgatú 'J' el en dy Al1lal u11gv!il'i !,!',Y6gy~7. 

Zl'mplénu1cgrr. 

S.-A.-Ujhtl y: Gallik Géza. Pintér Pen:inc. -
1l'okaj :Űr . .JuhásZ Pii!, üz. ICröc-er • .\né lit'lrlli Bre
z1\.nyi Ernő. - 'l~JlX.C:.ttl_DalJCíní.k ,Jiln•'.S. 

7
- Szerencs 

ICohányi .T. - M.!hLJ}Ioluii.r Ján'1Js 'l':ÜT,:;:r;z·. 
J(iss G.-né. - S<iros-Patak Ríkk G . ...::->-i'Ü!Csva 
Frit;; Iia,io~. N.-Kfi'iía.13~ Cibur Bert. ,raranri7. 
C:dsziir Ist.vií.11. ~rfií:iSzec"S Valkó N:i.ndur. - IC.· 
Helmeo l\Ioúr Igui\c. Ffon1onna Sveck István. 
Sztropkri Pnhry Dániel.' - '.!.'..2.k~l'erehes l(uba
csek Alh. 

Uu;;-huH·~,rl'. 
~l)_g.hvá.r:_,'l't!leudy Aulal, Bene La,ios1 Lán1 

Sú.ntlor. - ~zerellnt:.Q_ lluzslik ICá.lmán .- N -B-~,rezna 
Both Ferdinánd. - Sz9..QD!_nJ."<_Osere János. - ~-
~\:np_~~ l.Jorlwjos l!' . ....:.. c9~ Ntiv::í.k Ferenc. -

Hercgl11nrgy11
• 

~eregszúsz Buzilth Cajetan. - Vásllroit. Nli.· 
1né11y tizv.-Fefrtz P. kezelő Ohi.h Gyula. - J\Ii1n· 

„J>-Ac.s....:_ Ifrabtltzy Albert, Gottier J,eopol!l. - AT.<1-i'1 
VerecJ.>.e.Petz 1\lhert. - Jlilke !Ceresztes S. - 'J5ii'.iii_\ 
f\'.i\lÍtÍánchP.lyi P. - .. ~!:~"'il1:~1n~· Sznistyák !I. 
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'] . .\ik .i ú ,. ú " 
.lHag:i.lian foglalja Ugoc::ai ii!árn1!1rn::, Ktas~n:t 

éfl !(öztip Szolnok nie~y_et.. 
(Mé:.;· ne1n alakult nleg:). 

l'goes11111ep:,yt• 
I-Tahni, Fényhahni A. - 'fjga·t~jl!!-l' Rnjkú 

Viktor. ;..- ~gY:~:...t?llös I\:o\'!Í.C~ htiliály. 

)lur111/l !"OSJU('.~)"(' • 

~e.ll.: i\fal'o!ls:\u A. Bnz::i.t.h lHiirtou, 11·,:. 
del' !Jajos. - 'l'écsön A..,oston fiyuln. - }fuszton 
Sc\in\idt. JC. 'I'e-01lorov1ts 

0

.T. - Köri1srn.e.?(! -Iln'Ziith 
:UI. - Bahó Rúnka J,ajos. - ~~~v. J{e,;zler 
J>.n~, b-flrlLi Ilidas11y lst.v. - Sug~111g ÜZ\'. Osvá.t.h 
P.né. - Visó Geitner G. ü1.v.--=1iKol•n1ező Tauui.sy 
Auflor. -- ---·-·-

I\raszuam''~.' ('. 
S7.ilil~§Q!.!!1J.'ó Szalgh:i.ry .Ttizsef. ,Józsa Gy.

Krn;;zna-IJaitner Zd.r;. 

K tizép-SzolnokmPgy1•. 
,Z.ilal.L,Unger Gusr.táv, 'Yeisz Sá1nuel. - 'l'ns· 

nitd Dutka 1'~lek. - Szilágy·O,;eh Félegyházi !1, 
Zsibó Rngosy K. L 

3·dik j á l' ás. 
M ag<i. Uan fo!,!'ln lja Szn tlnnitr (.s Sza bolcs1ne • 

g-yét. 
1!!.·azgatú Dr. Ti e n gy e 1 !ifárton sza1hnuir_i, 

he\JP.tte-s igazgató S o 111 o gy i Rezsli kisv:ínlai 
g3·úgyszerP~v.. 

Szathmár111Pgye. 
Nau:y Báuyn; Pa1i Sin1on, Szendy ,J, ?s fia -

Felső·B1invn Csi\lu;z -r~t.viln. - 8zinyCt·\o·ára11ya 
l ii•rher ö,iün. - KrasPó Rartok S:hillOf:-:.::.:--sathiiz~ 
11j.1'.~!~ Bal1t1.sy r.yrirg~·-:- - _Sintl_i~lJr. rieng:,:e1 
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l\L Ilöszö1·nu'.!11yi J. B<J$;i[n Júz~ef, In,r,d1nasok.·. -
Nagy·Kiiro~r.: FiHel;:! J'(tL .Jelinek .h;nác, l(uri
csanszkv li. l•érlú Siiter J, - J?el:il•faln A1nlerk•', 
Gy. - ·csen!.!er 1\fauks :·s\;ván. - i)hth··-"Szalk:t .Al· 
iner Tnne. - &hú.r..__Qj:;:n:J!l!!.! llalikn T\::1.roly. 
Br(lüd Di\\(u·y Endl'P. - J~nl11'f(l Zsol(lPs Lajos. -
I\:ís-Na1nf•ny ,Jiiriis Ignác.-

Xzahol1·smP~Jl'. 
is:~g_y~T_(;\JlLl.JivPzda H'.ároly. - _E_yiregyh:i.za 

lli•rla\all !1:íl, Korií.n~·i (inre, Barcsay K:-=-..:-:J:~.Tu-~ 
Várd~ So1nogyi lte~8<"i. - ~IJ!Jliliili. iíZ\'· 'l'o1npos 
,J.-né, hérHi 'fi'trk A!JO;iton. - Nyir-Ilakta. Hetn
coiák Ovu!a. - 1hi!J10.r \Voz;i.rY Ilrzli(i. llo!!•~ánv 
](olenie;l S1i\{1r(i:-..:::.. G)va SzoinltJYa N.- 'l~Í~ 
J(nsztka !.ászló. - S.Zfi~h;\.ly ·JJ11k:ics 1'1!rP11c. 
l'ol!.!úr !Hanl;sinszkv A.- nallui.Ú\' Saitz S1'tndor. -
U,ifefí-fi:lt') 'l'hron :\nta!. ~ar.-Ujv:lrcis l1isz-
1;:ryFerer:c. - Kt~dud,::!r Y:dk\1-:T1l11us. r.i\Ell.9.~ 
L_:~.~"!i!!!Y- Ilagen Sán11Pr. - ~!_:::; 1Cra11zli Fer. 

-1. tli k ,\ [t l' Ú B. 

l\Iagálmn f111?lal,iii Bi\w,nnegyét.. 
ig:azgalú '1' a n1 ;l s s y IC;í.ndy tleh1·e('.(·lli, 

aliga:zg-alú 'J' r n j :i 11 o \' i t s Agosh>n sar\;:i<\i 
gyligy;:zerfsr.. 

Uiha1·1nl.'gye. 
j_)Phre~ '1'a1nússy TCib·oly, ?>ln akiizy K. 

Mihalovits í:~tyún. n;_iltl N;in1lor. Dt" llo_t,:clnwk Y. 
\'PC:-lPj' Victor, fiÍilú;r\·i l'. Il.I. . Ürvt!nY~p)Qt-lo. 
Nugy·Yi'tr:ul: ller{'!dn~;.ky K. I\fuln<Í.l' .r(!t~'itf, Szenl· 
ivauy1 8~-T:iYiher J\Yant'•, Nyiry. U_yi.ir~t";.;,'!Jrga\1n:1:-: 
n!uÜ, - Sarkad Tra iá11uvits J\. -N.iBz<tlnnta 
"\Yiilfl'l St~~öühr:~ckv l~. - N-Tiaio111, Y:lock\· 
l'rtilu'dy, - ~Jl_YúheÍ· S:i.ndor, --' l)i~isze•r T\:(~
';::'tes ,Júzsef, - llr·:'.llilP~LY_!::~l-~ l\f{Llr:ty_1s1:v:in, -'-
}'.:.le.s.U.JVic,;i~ :ri'1;:~ef1 - fü~:Tht.tla-f.lirhi~s;: Gynln.-
11.r_.~J~~:._1:.gJJJ__1:..,'!_ P.lnv<>c•ky R. n.-CJ~~L r't:\'. S;ÍL"1°•1,v 

. ' 

.T. k1!Zelo \'a;::; .1,~ui', - l"ler1~csk1~ Kubovils I. i">l"iik. 
1;:„zelő Br\icav l!'er. - '.l'enke r;GZ\~a J. ürük. húrl.J 
Nyisztur !'ál.~ -, Hele1!I.:.:.s Öi•h!y J:;.tn\n. - ~ 
kelfill J?enkert ülilui.iyl:. - Margitta liorYalh 

~TStván.~ ------

IV. !(ERGI,E'l', 

1 sö .i á l' ú ~. 

1\fag.iban foglalja '1'en1es '· es l(1·a~1:1ú11·e~yet. 
l::;t7g-a1ó S i 111 o n Tn1re vol~temesvári gyógy* 

szeré::z,- ilelyer.tes ignzgatr'.ok !(a l' ii. e s o. n Sándo1: 
tenie:;gyar1nnti és P \!ny hal n1 y !Jíl.Jos lugosi 
gyógyszerész. 

'J'e1111•sn11•~y1·. 

'J';_:;n1esvíu·: Favkiss József, l'eeller J. Ernd, 
,Tahner Károh·, .JitroÜ1isz ?t!ih 1 itl. Piip J, 1Iönig-
1''erenc1 ln.;aln;asuk. - '\Versc~ietr:. llercog S. <irvúi, 
1\folclováu'y s. - Csiik~_,:a Doby Lúsr.lú. - '.)et.ta ,_ 
Brannu1iillt:r J.- Iléf[;i'S_.Hnntnni l{ürol,Y. - qY!!!.: 

111
atha l(ar{1cso11yi S. _::· illercifalva_ 1,oog Libzló.

Vin~a:-·yeres Ferenc. - Uj~Arail. 'fern:\.jgo Cii.sar. 
- Tiifl'pa Jki.nn Júz:;ef. - Du_zü\~ ... Jiiebldd uszk~r. 
- lliden-kut. Rein1:1olo GY. - Fehértenqi\0111 Sclnn1tz 
Hún(lrlr, 0 -J>ól~urny ,T:hios: - Kuliin l~nuuiűel N. -
Karlsdorf _Járus Gu~ztúv. 

l\ l':t'"SÓlllf'~)"f'. 
!Ju_gos: Szvoboda F., Fénylia"1ni J,, - Fotc~ét 

Uller lIÚgó. -_ Bogs:in Péterffy Et.t:Jka. - -~_esieit-. 
Tiratla l~t\e. - ,Qrnvica, Knoblaucli A. -- Sleterlak 
Oassenheilnel' IC 

2-ik .i {1. l' ú s. 
?l.l;rg:"tbnn foglalja 'l'urontáln1egyét. 

(l\I1~g- ne1n alakult n1eg.} 

Toro11tt1lml.'gJr. 
1Jti1ult·I\:on1!6s: tül. Ang,t~liniözv.! bérlö Col~ne1· 
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Vi ncc.-- Cseneillu 1tuer Isi V<iu. -N.· Szt.· }1 ikhis !llá 1 \. 
,Jáuoii. -CFan:la Dubocky Jat\'. -]1eriáu111s H11l1nhol1'z 
F. - l1ll'rTiu Tell>i~z Bt~nNlek. - Hil~t.P!ttih ,láuu:>.
lij·Pécs JJí!lics U.1iklbs. - ~l_(ulü:-i_~-.-JCZÜvili; 7i.~iga. -
I'ürrlóú.)• Gra111Jj„an Fer. - Ilt!udra '\"o~cl 1_8..ujs.J. 
-- Török-1Jecse Bh:.ek Fcreuc:--=:.:~yi'irJlY 
Károlyi K. - 7.ichif;llva Rozsa Ii. öz\•„J;:eíeftf"-Mi· 
-ltiüovit-:i./ - 'l'iirok-J(auizsíi Iluchlitz lslY<in. 
Csah~d ]lutk!!y ,Júzsef.- - ·}lájfeld 'l'iirt.za.r Is\,\'Á.ll. 
- NPn1et Ceqiya Rz1;iha K~í.rolY. - l11!rla~z Giirt
ler Károly, _:• Francfe_ld\5t.;m~i;tv:ftn. - "Auti>.1-
falvíl:" Toldy Stiudot· ..,. <. ,'/.úr~/"'i r-•ev..<-t · ·· 

3·ik j iL r it 8.„ 

1\fagáliau foglalja C~nngn\d és Békl>smegyCl. 
lgazgalú K is s Ferene ~zeglialn1i, helyettes 

igazgató V a r s B. g h Béla B,-csahai gyógyszerfü:z. 
C'songr{J1hu11~ye. 

llúd-Ul.-Vás<ir11~Iy: Adler Já.uus, Mike l!'e• · 
reuc, if. Pap .fózsef. - f?.?~g~~1.~ ](is ,TOzsef, iizv. 
Sz.illó Buú, hórlli Bauer J'ózsef1 Bauer Jöz,.;ef1 üt.V. 
Götz !C-1u.i,LérHi Kov;i.cs Albert. és tulnjdo11os1 An1· 
hrozí Sándor, l\fe;\k Gyula, lluhrbac!J _>\utal, hérlti 
VarghaAutaL - S.z!!.ntes; \'ó.rady Lajos, iiz\". Far
kasué, bérlö Dósa Béla. - C1:1011gnid J.\Ieister I1nrc. 
-- !!Iiiulsz.ent 8c111nidl Gyuhí'." __ _ 

Bék6su1egJt'. 
Szeglulluui: J{iss Ferenc. - Vtisztő Bakacs 

~.iajos. - Fllz1is-Gyar1naL J{ornis Gyula . .:....... Qs.o.1ua 
ozv. J(r;l1t1plit:; .T. - Gyula Ürl1•y Istviiu, "\\-iulúer 
1". - D.-Ci;nha: Varsó.gh Béla, Badics Elek.- Bti
kCs :_ Benetlicty Jósef, Debreceni Kilroly. Or{J.shilzil 
?tiedvecky li, S?ai·vas : )Uedvecky 1., J,;ivatkil. Béla: 
·-- 'l'óL-l(onllós ~1.'a tay J:lu os.-1{ező-Berénv Urs:dny i 
l1:iszl6. - l{örös-I.iacltiuy J(iss Gyula. - 'öcsötl Ve
kerle L 

·1-ik .i á )'ás. 
Mag<ibau t'oglal,iA í.}rn.nR.c1 1 Arad és Zaniu1l-

1negyél, 

, l 
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Ig:a7 !!ató id. A u dr én y i Zsig-1nu11tl1 he
h etles iga'Y.gató a köpoutra nézvt.1 R o '!' s n Y ~ Y 
il,ltj.Í.S aradi gyógyszerészek, helyettes 1gazg<ltt;1 :.l 

vidékre nézve 11 á 1n o r y Lajos eleki gyógyszercsz. 

Csaná1l 1n1•gyl'. 

'l\Iakó: Gyurica S., Nagy Adolf, •.raruay Ist
ván. - Nagylak Lenhardt J Jkab. - ~~~.~ty_g;r,a 
Uh;niu Károlyuő1 liérlo Schlogel S. 

;\ I'1H1111egJ('. 
.Arall :. Andrén);i Zsig1n., Scheffer Adolf, Rozs-

11yay' n:rlliJí\fl, Ring Lajos, :Pöldes I~eleu1e111 Fr<~~1-
r.l!ly F. - lloro:> Jenő Fere.ucr .Jiu~os. - ,D~t~;t7.:!1 
Jandó örökösök, kezelő ,lanflu _.1iszlo. - CJ.sett!!_Ü 
Dirhun E - Elelt. lhhnory Lajos. - <Jyor1Jk Huba 
·,·,]·o··„·,;1-' lie'irlŐ lltÚia Lajos. -JCis-Jeuő ·(jzvegy 
].~~rÍt~á1~~zkyné1 kezelő 1l:nrnt::r !Sl\.i; - 1Ct~rlic_s 
~~ranhofl'er J. - l'ankota. Tanfi .ICáro!Y• -:---Pecslf~~ 
~Hiller rilihli.Jy. - llinlnii 'l'crna.,1gó Jor.sel. - f:h· 
nuintl Usiky Lukáus, - 'Sobursi,_1_1 Franl~ó Anlal, -
Szeilt:Auna Feletó.r Béla. - Világ9s .Aigner Gyula. 

Zariin1linc::yl.'. 
lCörüs-Bó.nYa: Schiszl .1.\lbert. - N:agy-Ila.1-

ruúgy ll<i.uzéroS .1.\.Uán1i bérlli Rátz György. 

V. KERÜLET. 

1-sn j á r á s. 
" · ,, f l !J'• "0111'<>11 Moson. és \raii· .w.ag:avau og a <~ 0 r , 

n1egyét. . 
Igazgató P i l l i eh Fl:'reuc ::;;:01nba.tllely1 ! 

helyettes igazgató Re e k e r t Dlu1iel sopro111 
gyógyszerCsz. 

So11ronulf~gyr. 

Na!!Y ;\l(~rton: Gerr József .. - ~(is :\íarton 
Grüs:inel' -1?.

1 
Irgalu1al:i ri;:ntl. - .Lt~k.01npak. llLt-iSY 

llll 



:X:X:Xl v 
It. -- I(alluvár N. N, kelcl<i Il1í.1.~ !'. - Ü:'lnr~~.a 
Seiben OttO:-::...... N_é1uct-KcreszL Skrach Antal. -
C~eprí>gh ___ Harttua1,1 J, · - !(it1-Cenlf. Jobs ?J. - · 
SJ'prou vii.ros özv. Bdernl?, kezelő Voga A., Lux Fe
runc, R<!ckert J. 1 Mezey A. -·?r:..<r'(„«}.-./ ~~-~.t 

M oso 111n 1• t!'.\' e. 
:Moson: Broclszky Ec1e. - ltfagy,·Óvát• Szik·· 

lay Antal • ...:.::· Nizsider __ Fuchs S:indor . ...:.:.: g_idJta 
Itósch Frigyes. - Bolt~~gaszo1~~ Lubich Cajelíl.n. 

Vasnirgye. 

Szo1nba~hely: Pilich J?erenc, Rutlulf Alnjoi>. 
Sárvár"-Baiiúl);i-Tstván. - Kis·Cell lHiszori Fe

renc.- Jánosllá.za l(tJS<t Gu:i:-.táv. - VJ1_11yÉ:r Siluon 
Gyula ·- l~Qp}_leJH! 8ounenvend Gy. - 1!_ú!!~
Szo1nhath~ .. Bil.uúoy .Antal. - Szt.-Go!.tlu\rd 'l'orn
cS:i.nyi F. - Né1neth":Uj,'.át: 1Ierbs7.t József. -
Felsö l~öl' Gatnáuf Vilrnoi;. - l'i11kaflL. Vhduger 
öl·ök.; kcielü l(t';iloch\'ill J. - Szalonok 8clnvat'z 
G. - llqlH_)Il_c_Sin1ou Gtizn, - IC<isz~:P C!icichiuüvics 
I.1 Kütlcl I. örók. 1 liél'lö Briiu<ll J. 

2-ik jár ás. 
htag:ilian foglalja Györ 1 IC01náro1n1 Esztergon1 

é!l Sz.-Fehér1negyét. 
'fiszt.. ignzg'l.tó IC a. u t z Ignác győri, igaz

gn.tó Say Ru(lolf1 helyette!! igazgató Di e b a 11 a 
György fehérvii.ri gyógyszerészek; 

G)~fr~ 
Győr-Szigeth: 'I'1oppe1 Jó2:.ef. - Szentn1ii.r

t.ou Gőltl Ernő. - 'réth Gubii.s ICároly. - Gyö1· 
.Anvanüer Rezső, GömbOs László , ICautz Jgn:"ic, 
Né1nelhy Pál 1 Simun Ferenc. 

Kou1;\ron1111egye, 
'l'ata: Sz:eth Antal, !{'l.puvd.ry L. - I{is· 

t; é1 Dime Ptller. - N,1gy~1I„gy~r Augy,\l Antal. 

, 
_ Csuz Jezovics 

R.-Ko1n1i.ro1n 
ICi1·c111;€r l'ititl."" 

Sándor. 
Gri.>tschl Zs„ 

xxxv 
Ác:; Sulti.k Lajo!l. 
Schmi<lthauer A., 

Eszter i;o 111111PgJP. 

Esztern-01n.: Hulinyi Péter, 1{ég1 László, ?Ila· 
jt!J' Sií.TltíOr. :._ ?árk1\~j: Rogrün E'1e. 

Sz .• Fl• 111~ 1·111 r t!Y e. 

~toúr.: ,Teney J. ~~:i.10_7. .. _Thomka Jii.nos. 
S~rbogii.rt1 ICí!ls IstvAn. - .„9"e~_i:_, Kol.Jer Fere?c. 

- c~akvó.r Lukács Gynla. - Lovasliert!ny Ker!esz 
Ferenc. ..:... /!„~.9„!!Y Eckect. Jli.pó"s. - Dunapente~e 
Ozorovgzky lír. - .. Be_regélye,i Arvay Gyula_: - M!iI.:; 
1onvó.sár„ Zset.tkey J. - B_i011ke 'l'nmler 1gn{lC -
Éfcsi _I{urutz J. - V;áJ IfeíS7.ler Gyúzö. -„_Sz.,
Felnh·Y~r. Braun Júzsf:lf1 Brt)ztnan ElPk, Say Rezsli, 
SCYl6'üv„iZi1er F., Dichál\a Gy. 

3·ik jltrás. 
Magában foglalja Veszpré1n, Sl.iinogy és Zala-

n1egyét. . . . 
Jo-a7.rrn.tú Be 1 u g ,Jn~efN,-kan1zsa1, helyet.tes 

igazgatc'.7 S "'z j g e t h y Niindor !ii6fuki g3úg3·szerés..:. 

r 1· sz Jl I'\~-111 m (' ,;y r. 
Devecser: Dalogh Ignác. - Eny}ng_ Adler 

Imrt> . .:._: · P_ti.p:\" Szaliú Sfu1dor, Irgalmas ~zerz- -
Palota GÜln\Ji\;; ~.Antal. - ,l?iófvk~ 8zigt~t.hy N. -
"R!_l1~y~Vúzsony„ Sz:ile Elekné, keze\6 Szii.le Rncl 
Vt;~?;prfln1."Sztiut.e K1'.roly, Ferency IC. - „_~il'o Ve
k'eiíe Józséf. 

Sumo;ymrgyf • 

T\:nrád: Tiern1ltsky B. - ,5'.,!':P<?S~·ár 011alay 
Iinre, Schriíder S. - l\lnrcali -ICi~s I:citv{~n-~_9s_~1rg(~ 
lllachner Fertl. - Na_gyat.~d PJiszt.erer K .. - .~-1u:~,( 
ICobut Sámu:-l. - '8e1.1):~: Zsiga l{li.roly. - ,~gJ:, 
n,31Join.„ I\:ürös LajQ~."-:..:.:: Tab. ICrebsz Vilmqs. -



XXXVI 

Szili Vogronits TC - L.~~.grelt1'.it,i Zhurns Béla. -
SZijf€tv:ír Snlatnuu Gyula. Ne1ne~-Vid. Kis• 
I~-f1/1tu;· 

Z:ilatnl':_:y<'. 

Csilktornya: Gönc Lajos. - Zal!~·~gersze~ 
üzv. Anisits Dánielné, I!-iOÓ ~"'erenc. - Balnton-Fli
rec! Orlni.11 Jg111íc. - Szent. 3röth IlotJy Péter. -
Né~gy_-l(nuh.sa Iléhrn Júz~ef, J,nvák JC{1roly. -
J\:~szt hely V 111lon;t Jti.nos. .A \sb-I,t>ntl \'a J(iss 
llélii.~ ·.....:.-Letenye !Calivü(]a ,Tii.nos. ,IJ_égnh! rn„z
tt!rer l\:. _;_"·I•a~ci;-a __ Lakner Ferenc. - _Perlak' Sipos 
I\iiroly. - stú·negh Stanihonzky liiíszlO.- •i"i~polca 
Glt1zer Jáno~. -

4-ik j (t r á a. 

l'tlagii.ban foglalja 'l'Ülna és l3ar:u1yanH'gyét. 
(:\lég uein alakult. 111eg.) 

T!1l!!:tn1P;ye. 

Szt'.g~,:tiít:t} : Di·iu;say ill. üzv., Sztaui·úcky L 
D •. ~C:öidy_:ir ·1\:ul>ányi Hitnon, l\lii!ler J:iuo!:'. 

Hlt~L~!!-~_\:i~ Pöús I.nJns, - l}_onylnid I\:ra1noli11 :::. 
!~!~l~_:i-~~Ialatinszky s. - 'l~~n_1_a„·~-Qrófl' .Tii.nos. - Si· 
ni,_ont.oruya_ Szikora János. :......:. -_)]{jrry_ész özv. Fischer 
Iné~- keZeV(TCry I1nre. - 'l'il1l1_:-i:;i SC!uni.~t .Jb;i;st~f, 
húrlő Barhncsy .. P. - ~y_iink::~ti~V. ,Tilrt'1 Jc'i7.flí!fll•', 
ke;wlö l'nuer (ltl, - Ztln1ha Ro;r.snray M;it.y.1 lJ1•rlú 
O:ivát.h Ferenc. - Doill'tiiiViir Dra!:'i;,ovich i„ 

Bar:in~ a1nl'9Y('. 

Péc!l: Siplic I:;tY;Ín, J\:oni.cs 1\liliály, I\:uu:r. 
N:i.ru1or;~-Tl:giihu. r;zerzet. - Jl!.~1J!_ri_9s !Jui:r.er Victor, 
Pyrker Gyula. §_iJ_;;J{!:i 'l'l:lcky·· .Antal. ITnln1ik 
iizvt1gy1•. - P_i•csv:'ira!l Ilerry ,J{,gpf. - l'llng(Jc~ 
Sz1~p Gt;za. -· Ni•tnPt_~}}~-~I.r Etíry Lnjos, - ~ilL~_ij);· 
l·'~kt•te Sándor . ....::"D{;.nla \!ingelly S. 

VI. KERŰLE1'. 

! ·só .i á r ú i'. 

XXXVII 

Igazgaló J)r. II j n t z Gyürgy1 helyeltes igaz. 
gatú Dr. \V o l f f Gyula kolosv:\ri gyógyi-zerél'zt'I;. 

ll P1·udháu va: \Ylad t N. - l\ii.ufy·llunyall 
Holcer ' 1iln1'0i: -~ Bethlen Derzu\.rdy lJ.""'= Déés 
Roth P1ll. - Gyula-F6llefVat- Zangerl Károly,'iH.1-
hellyes Zsi<~n1. 1 ·Frohch Gyula. - I\o!osvilr ü:1.v. 
Zü!lich I.-~é, l1édü Binder K., IChndi örühö~e bérlü 
Engel Jlr1.sef1 Dr. HiD:tz Gy.1 'Yolff J~n:os .• ,- Th,_1~
gyar-Lá_pos Breuer Pa!. - ~taros-UJ.~:ar lrrsekuJ
\'l•ry S-- ~ Ruhuncy Zsi!pn. - Nagy-Enj:eil 
Oberth ,T. üzv. Dankó Gyula. - Radnrmctlint 
Fri•ryes_ - Sz~unos-Ujvár Placsintár---m-rv:-- Tövis 
Bchiafkovitfi J,-;::;;.-Tliörda. Velics Biíu1uel, --w@'f 
G1l \lol' és na, TrajánoViEs-"'Eüe. - ~ ~r_espa.~ak !!ol
(lov~\n Lajos. - Zalathna: l'ilihelyes Zs1gmonl1. -
IJitlnhnás ITorvii.th József. - Naszóll l\li.iller F1· . 
.---- 2 ·1 . . .--

·l t J a r a s. 
J!'.!:t7rri\lú Jeney Albert1 helyettes igazgató: 

íl u r d-á c
0

s A'aios 111a.rosvás1i.rhelyi gyógyazeréoszek. 
n~nl;a, Schiszl I\'.iiroly. - Beszt.ercz.e: 

IIerbet.h D. özvegye, kezelő Lnng K., özv. l'etnz· 
ztn•ué, bérJ(í Scholt~sz A. - Csikszered!J. Gőzsy 
Albert. - Gyergy{i.Dlj;ró Bzatlunilry 1. -:- G~eijgyb· 
Szt.-1\liklús Erano~z Bogdán. - Lechn1t.z e etnt 
F~. · - ?i-Iaro~·Ludas f'on1c~ik Jósef. - :b~s· 
V~.Y ö:r.\'. Göt·ög Jii.nosné, bérlő Jeney Albert, 
Benkő Sándor Grökösei 1 bérló Jeney Ktlroly, Dnr· 
dií.es Alajm:i.- Szt\.sz-Réiren Copp{!\t Frigyes, Schna· 
sei· ,Tlincrn. - ~-Ullvarhely ICnuntz J. J\. 

·solyn1nsy J:l.nos. - ihcsö-S:r.t..-M:il't.nn Fischt!l' Eclf!· 
- Szit:is·KPrrs?.tur Ae11cht Adoit. - 'l'P.k1• 'Vagner 
·Nn.n~lor.-~Parnjt. Desztercei A. - Nyar1'ttl·Szt.
·Qyfirgy Ni N;=-~ 

R·ik .i {!, 1' ú R. 

(1\lég 11en1 alnkuh mrg.) 
~·Ya, Ilru7. N., i.Jérlö Lf'ngyel Gcrgdy. 
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xxxvm rr. 
.lrKlszeg !lfti.léfy Béla. - ;,Di!izuúd Binder Gusztáv. 
\::.:~agy.Szeben: Jikeli I{ií.ro1Y,"Dr. Kniser Gus1.t{n•, 
itl. 1t[ülÍer Károly, Moln1í.r örökösei, Tentsoh .Á.go~· 
ton. - ~J,lg)'-Selyk Szency Gábor. ~ J_tedl'Tves Dr. 
Folliert. :Frig~Hintz Adolfi Schuszter 1\t. -
fjzász S~bl:!s... Reinhard F 0. - keh•oz~én Gerbert 

VGuiíf(}." - ,f)zfrdnhely Sobimn1 11• r. V,iZalq~a 
ICro1:.lierg N. - ,S_.ftg-esvár Berverth Fl'., b'érHi Vé
ber János. ICraít, lraroly, Schuszter Frigyes„ -
lSzás7.váro:-: Fnhrtnn.nn K .. Tiekert. IC1\roly. -_Szent· 
:Ágothn, Knall J.\hirton. -- Naif.Y-Senk Bindb"rlfi!i
gJes . ..?.. SzeJ.~t;ye Vevcich ~OU.---\:i~jd·á-Hunynd 
Adler Frig)'"es. - ?tla~IJ~.N. - Szncsel N. N. 

4-i k, j á J' ;- s. 
Igazgató S z ii v a Gerfi, helyettes igazgató 

S t e un e, r Frigyes bras~6i ·gyógyszerészek. 
lAlVinc, liáuzéros Adám. - 1l.n1ot.h Debitzky 

J\tihá1f. - .:ijei:_ethalom Berglt-itner A. - E1,zSébet
v:iro1:11 So<'>stLljtS.-:!.. :Vogaras Hern1an I., üzv, 
Sterzing I ·né. Uérl6 Ste1in~Fere11c - ICézdi
Vti.sárbely ,Ja11c1:16 özvegye, Kov!los Ferenc. _,g· 
v~inder Adolf. - 1.,Brnssó Fábik Ede, bérlő 
l'ttorser I .• Honigberger éii--P-uhnna.nn, Hornung 
lCároly, Jekelius Nándor, ICugler Ede, 8teuner 
Frigyes, Száva. Gerö,.,._..Zell l(ároly. - (.Földvár FnL 
liert Frigyes. 1 :Jr:·J1alo1n Nagelschmid ózv., bérlő 
1\felas Ede. - R@iiQ (Erdély) Rőn1er .á.lbert. -
Szep~örgy --iloll ICilroly, liérl6 Fehdenfeld 
Gy„ y_tves 'Pál. - 'l'a.rl!-P,Q'Í~J!m.li.l' l'ifolnár Istv1ln. 
-t,Féke!.!ili!.\lon1 Reinha.rJt1·F. C., bérlő Jikely J{, 
- Hósszufalu Jikelius .Gusztáv. 

'v' AZ-itt köve·tkezök illető járá
saikba n1ég eddig nem osztattak 

.be· <Jsik-Szt.-1\11.irton, Dobay Sii.ncJor. -:- Csik
Szépviz Fetés Mihály. - Uclvnrhelyezék N. N. -
'Vnehsn1ann Albert Borg6·Prnnd. 

' 

XXXIX 

..e,. 1:ii:„:::1o..i::;:csti in. kir. t\.1..:::1. eg:,..,..ete
:o.;..en 167:::3 4 ta.néV'1:ieJ."l. gyóg:y-sze

részi okleV'elet r-:;,..-erte1::~ 

]<.ovúcs l{ú.ln1ún, ·riiri-ik János 1 Hi
sitzl\:y Öd(in, l1aris \lilrnos. Nagy .:\ nclrás, 
1~'orn1áp:yi Ci-yUrg-y, U\·iza Ferenc, ])f~sits 
Lipót, Tomcsik Jósef, Szél .Mihály, Kiss 
:.\ntal, -vaélayr-r{fiiáC1 I<.ovács CTusztáv, 
l.Trúsly l.aj0s, Telbisz Benedek, lllosvay 
l :ajos, \Tar~·a Tlí1t'B~ !\Iucsi !\Ielhinr, l<eCs

l(ési ]'ódor, liidassi Ferenc, Szijc'trtú Sán-
d0r, (iebhardt J(ároly, J...:.ovalcsik István, 
Szilvássy /~.ntal, Jak:abfy ..:·\laclúr, .t..;k:icsú.k. 
J~de, \ 7ar.Lra ]~de, I111rich t-Teza. Novák. 
CTyula, Sax.inger Otto, ..:\ugustini (iyula, 
Gf)nc l .úszlt\ Spek János, I .enhardt Ja
knh, ·1 )ozsa ~~\rpád , ~~_!:-~<~g!l_(;:!_l_· „<:fy.örg_y, 
J<.üttel Istvú.n, IZeiner l)ávid, J\Tolnár Jó
·sef, (:rrazl Josef, Jlolko lCáln1án, ).folnár 
Jósef1 Nagy 1\nta'J; 'TI}Ze1~ 4-\rn1in, Szusz
'nek. J\lbert, Né111ethi i\g-oston, Orgon Sún
chr, Tóth Zsiga, Osvath Fer. 

..e.. l=::olosV"ári J."l."l.- ki:r. t.._,_d., egyete
inen 19'73 ·4 tané'V"1::ien gyógysze

részi oli:leV'elet nyertek. 

13irú ]{u1os, lrk Jen(), J!opovits J~1nil, 
Lüay l\Iiklós, Valentini Adolf. 



.A szt-111élyjogn gyógyszertárakra Yonat
kozú. 18(i5 f'ehrnárh<i a-ím kelt (1225. 
sz:'trn u) leg1nagashh nclYari ren<lcJct .s an-

nak 111agyarázata. 

\"a la ni e u u y i t ö r v é 11 y ha tó s ág 11 a k. 

l7.f,:J.i 1 l l t . ' . 1 f) ' '!"0); ni. e ie yt. anacs1 marcr.1us . -en. 

l<'olyó évi Február hó :3-án 1 :.!2J-ik szám 
alatt kelt ke!!vel1111_.·s ktr:ílyi udvari l'endel-

, . . "'"' .., ' . . ~ . 
,·euy szer1ut () Cs. es apost. kir. l1 elsege 
folylí é\•i január hó 21-éu kelt legfclsöhb 

. határozatiival az 18Z:9-ik évi dece1nher hó 
20-áu kelt iparrend 58. és .59-ik §-ának· a 
1nagyarországi sz.e1nélyjogu gyógyszertiralc'ra, 
leendő kiterjesztését legkegyehnesebben meg
e,nge.dni g1éltóztatott. ?\firöL a„közönség'.' rni
h'ezt~i:rtás és a kebelbeli összes gyógyszeré~ 
szekuek érte.sitése végett.tudósittatik. Budán, 
:i magyar királyi helytnrt'.Í-tanácstól, 1865,ik 
~vi n1árczius hó 19-én. Stankovícs s. k.-, 
Ghyczy Elek s, k• 

l 



" 
E z t~ 11 1 e g ni a g a s h b udvari re u d e l e t-

11 e k n1agyarfrzata. következö: 

l. A„ ~zeuu;lyjngu µyógyszertitr tulajdo
nosa. az ö8-ik §. érteluiébeu ezcutul üzletét 
hoi.nnikor hér!ie adhatja 1 vagy azt helyettes 
által kczeltctheti. ha t. i. az illető bérlö; 
vaµ:}· helyettes az i.izletvezetéshez sziikség~s.. 
kellékekkel hir, s e Yégre a hatös<ig hel)'
beulu1gyúsát is tnegnyeré. 

2. · l-Lt a szen1elyjogu. gyógyszerl<ir tu
laj<louo:;a üzletét eladás 11tj:iu vagy bárrnely 
s~erző<l~·s . ;i.lt:1 l niásra uk1n:ja átruhtizui1 ngy 
e gyógysz1~rt<ir-jogra nein hirdettetik pályá
zat1 c:;npán uj PJJgedélyért kell az átvevöuek 
foly:nnnduia) 111ely fuly:1rnocl:'ts1iban ki kell 
111utatnia: a?. iizlet vitelehez sziikséges jogo
bult!:'ú.gut s t11dou1:iuyos képességét (egyeterni 
oklevele (dtal ). erkölesösségét és n1egszer
:'.l·tt · gyakorlaÍi t:1pusztaltság:it. 

3. A. sze1uélyes jogn gyógyszertár tulaj
donosának liahí.la, utúu az özvegy az 58~ih. 
S·heli föltételek 111egtartúsAval sziutéu bérbe· 
adhatja [I, .~:yógyszert(lrt, vagy az ó9·ik §: 
értelmében eladás utján átruházhatja azt. 
n1ásra ;. ·:1z átvevöuek azonban - 111int a.-
2-:ik.:pout alatt az:·in1éut en1litök -· e cél
ból folyainoduia· kell: eugedélyért s az ugyau-· 
ott felsorolt föltételekuék meg kell felelnie. 
A.z özvegy azou joga, n1iszeriut ··az üzletet: 

3 

férje halálit utáu e· célra jogositott gondnok 
által tovább "is. folytathassa, ezután is vál
tozatlauul fönuúllan<l. 

'1. 1\ szen1ély'es jogu: gyógyszertár tulaj
<louostÍJJak halúla utáu a fi- és nö-gyer1nekek 
a fönnebb idézett iparren<l 58 és 59-ik 
cikkelyei értelu1ében és föltételek rnegtar
tása mellett, hasonlókép bérbe adhatják 
vagy átruházhatj:.i.k UHÍ.~ra a gyógyszert~rt; 
de ezenkivül az öD-ik §. alapjáu eléreu<lö 
uugykorusúgig alkahnas helyettes [tltal s;1ját 
rov~í.sukra is kezeltethetik azt. 

~l t!i~'úgyNzcrészctet. értleli:lö korxnányi 
rendeleteJí, xuelyek a.1uag·yar korn1ú11y. 

fönnúllúsa (lStii; <ita kilrnesítJtattalí. 
1807 r. t. 101.i p. 2-!0. 

:\ HL k. heliigyuL .. 1867 julius :?fi..;éQ_: 
ke}t és val111ue11uyi tiirv.-hnt('.1súgho;.; intézett 
rendelete 

a 111érge.s'festékek éS Yegyi kf~8z.it:' 
n1 é tt y ~ k a 1 k a 1111 :.t z ú ·s a é s e l a d ú. :; a 

i ,. ;i u t .r.- t. l Oli p. ~,J 1. 

18Gf-Pece~nl1er 9-én r:·~. 218 p . .'JSl. 

A.z· ujabb.·gyó.gy•Sze·r6k úra irán·t' 
! „. .. . : 

A k<?Zóúség .érclelFe a k.oi·oüként „felme-:
tilrö s az leddig· Yeui:ütll(j gyógysZer..'árszaö-

1* 



váuy.ban neu1 foglalt ujabb gyógyszerek é.s 
ujd?Il'Ságok árának 'időszakonkén.~i árSza~)á
l)·ozáSát s megá1laPitását igényelvéu , u. 
gya~.oribb haszu:ilatban lévő ily gyógyszerek 
és. 'uj<louságok ilra,' a szakértő testületek 
kihallgatást~ utáu.,_ továbhi. iu.t~.zkedésig, ille~ 
tóleg egy uj ~y9_gyszer-árszahy{u1y közreho
csát:'tsái.g, köve~~tezöleg tahiltat.ott meg:ill.9:·· 
pitandúuak

1 
é::; pédig.: Ace'tas Ziuci, (ecetsavas 

horgany) dr. 12 kr. Aqu' Opii, (!llákonyviz) 
Unc. B2 kr. 1\tropina sul.fur .. (kéns.aYa.S.ID,:l~S.?;
lagu.lj) gr. 40 kr. OhiuiuutÍl Ferro:citricu.m 1 

(citromsavas vaskinal) gr 4 kr. Chinimim 
taunicum, (csersavas kinal) gr. 4 kr. Chini
num · bisulfuricum, (kettős kénsavas kinal) 
gr. 5 kr. Coffeina, (kávéal) gr.· 12 kr. 
Coffeina citrica, ( cítromsavlls kávéal) gr. 
l '.! kr. Colchiciua, (kikiricsaJ) gr. 50 kr. 
C?rt. rhamui Frnng. (frangnla héj) unc. 10 kr. 
Dig1tahua cryst., (jegeces gyüszünkeal) gr. 
40 kr. Empl. Hyosciarni, (beléndek tapasz) 
unc. 30 kr'. Extr. chiuae regiae fr,ig. parat., 
(hidegen készített kinahéj kivonat) dr. 1 frt. 
Extr. Rhei comp., (összetett rabarbara gyiik. 
kivonat) dr. 36 'kr. Extr. Chinae Fuscae frig. 
parat„ (hidegen készitett barna kinahéj ki
vonat) dr. 60 kr. Ernpl. adhaesivuni darnar, 
(darnái: tapasz) unc. 20. kr. Extr. Carnis, 
(hu~kivonat) unc .. 1. frt 80. kr. E.xtr. Canna
liis íiídicae, (indiai kender kivomit).dr. 7o kr. 

' .-, -·· ,,, ,, .::.; ; ·, ,.. ' ' ·•:' 

fi 

gr. 2 kr. Ergptina juxta \V~ggcr .(!V_igger-
. féle ergotin) gr. 2 kr. Glycerma, (zstrecleuy) 

unc. 24 kr. 1-lerha Lallota lauata unc. 
45 kr. I\.ali brou1atun1, (hatnauybüzeg·\ dr. 
44 kr. Lnpulina punt, (kornlódék). gr .. 2 kr. 
Natrium jodatnm, (szikenyiblag) dr. 40 kr. 
Oieum Cadini, (lmdaolaj) unc. 30 kr. Olenm 
Culiebarnm, (kubebaolaj) dr. 20 kr. Oleum 
Siuapis, (mustárolaj) dr. 80 kr .. és gr. 2 kr: 
Panlini:t dr. 50 kr. gr. l kr. T1nct. veratr1 
virid. (1.öltl záspa-festvény) dr. 20 kr. Spec. 
pector. alh. (fehér rnellthea) uuc. 8 kr. Ungv. 
bclladonnae, (nadragulya- ir) uuc. 20 kr: 
U ngv. Cicntae, (biirök-ir) unc. 20 kr. Kah 
hypermüngauic. dr. 4_0 kr. gr. 1. kr. . 

Ezen úrmegállap1tás álta! azonban 1111~~d,~ 
ezen szerek a kötelezett gyugyszerek koze 
uern soroztatnak. 

Errül a közönség tutlon1ás, kellő .köz
hírré-tétel s n. közigazgatási teriiletéu netán 
létezü orvos-cryócryszerészi egylet, vagy tes
tülettel lcendŐ kBzlés végett értesittetik .. 

Kelt Budán. 1867. december 9-en. 
Szlávy József, államtitkár. 

1868 r.-tárn 137 p. 598 december H~án . . , 
A m. k. belügym. l 86d. éYi .clecember 

3-án kelt rendelete. . . . . . 
A közkórházakban ápolt betegek. ntán 

felmerült gyógykiiltségek fedezése tárgyáb•m. .'j 
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1869. Február 4-én, r .. t. 11 p. i\6. 

A m. k. belügym. 1860. évi február 
hó 4-én 2131 sz. :L kelt rendelete: · 

Valamennyi törv. hatás. a titkos 
gyógyszerek készitése, árulása, a 
kuruzs ol~~s és j-ogo sitl an gyógyit-

·gat:is tárgy:í.han. 

··Debrecen váro·s tauácsának f. évl ja
nuár hó 25-én, 87 41 sz. a, kelt jelentése 
folytán, Olcsváry Ede ottani sebésztől az 
általa felsőbb engedély nélkül készitett s 
áruba bocsátott titkos össr.etetelii labdacs
készlet a fennálló szabály értelmében ható
ságilag elkoboztatott; azou gyógyszerész 
pedig, ki ezen titkos szert árulta, :l5 frtnyi 
birságban marasztaltatott el. 

l~zen szabályszerű intézkedés jóváha
gyása mellett sziikségesuek rnut;itkor.ik, a 
törvényhatóságot tigyeliueztetni, hogy a 
n1ennyiben . közhatósági tcrületéJJ ilyenhez 
hasonló eset n1erülue fel, a titkos gy{,gysze
rek. ·készitése s {trul.ásá.uaki ugybziuté.n.a ku
ruzsolás és jogositlan gyógyitgatás megaka
dályozása tárgy{tbau feuu~í.llú s legutóhh a 
létezett magyar kir. l1elytartótanács által 
1866. évi december 22-én 893i0 sz. a. kelt 
körintézvényeivel njabban kihirdetett, s to
vábbi intézkedésig ér\·ényhen fenntartott 
rendszabály értelrnében n:.közegészségi écde-

i 

Ji:,ek kellő 1nerróv:í.sa tekiutetéi.Jfí\. hasuul1.'1 
1nc'>cÍnu já.rjon :1. Bndiin 1 ISG~). fehriuir 4-Cn. 
a núni:->ter helyett Szlávy .J{izsef ~. k„ :í.l
J1.nnt.1t<..:úr. 

\~1;u. fehrurí.r hó ll·foi, r. t. ;1.1. prtg. 2~'l. 
"·\~;,n 1 t" . .\ 1n. k. belügyu1. -- 1 ~;;8 sz. :l. \:. \'. .or\·. 

li. n~1ul1~L 
.-\ gyt•gyköltségeket tartuln1azó levelek 

plhta d1ja i1 áut. , . .. , . , 
:\1. ed1lig érrenyl1eu lü\'l' 1866 ev1 rua.r

t:Ítt~ 4-éu 835 sz. udval'i rendel. VlIL cikkt· 
1;rteliuében - a pöstadij kötelezettség ah)l 
felinentve ni u e s e u e k. 

. l ' . i\z or~z:'tg lissze:- tlirYeny iat(1S<L-

;!,(aihor. a gyúgysr.ert:.í.ri árak fel
e n1 el é s e t :Ír g y á h a n. -_ 

l8H!1. tn'.Í.rcziu:; ,",·én k·Jl~ r. t. :li. p 17.'). :l)!-:\\1. ~"'. B„ :\l 

A. n1:t.~.0«1rors7.{q;i ii:!:-ií'e::> gyógysze::(~8zek 
bizottr11lu1r-ának fo\,·amo(l\·:iuyúra, uielyhen a 
t'l~uuálló ,;'yóayszcr:';rszahvúnyliLIZ a .jelenlegi 
ezüst agi{; t~Ídutethe vételével, u~yszintéu az 
ural~ó ~·endkiviili drúg_as{~gnú-1 f~g\·.n~ az eg.r~s 
vények ö~st.e14éhez arauy1to~t potlek e~.1gede-

. lyezését kéri: a folyamod„·:.t.ny.ban elosur~lt 
-a!n.pos okok. kiilönöse,11 anual_c tigyelen:Ue re
t~·léYel, hogy a gyogyszerest.ek gyogys'.'e
reiknek .nagy rés:1.ét ·kiilfóldriil he~7.erezn1 ::; 
azoknak uti)bhi itlöheu teten1ese11 etnelked~tt 
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árát teljes értékü pénzben fizetni kénytelti-. 
nittetnek1 az országos közegészségi tr.ú1:ícs 
előleges n1eghallgabísn után 1 s annak javas
latára. ezennel 1negengedtetik1 hog:t folyó éri 
1n[Lrl'.zius hó 15-töl kezdve 1870. évi mlÍr· 
czius 15-ig, - s így egy évre te1jedü idö 
alatt, ruiudeu egyes orrosi véuynek összes 
t'trához. 21.l (husz) sz;izaléknyi p6tlék legy~n 
11 ozz1í.szá1ni tliató. 

llog.)'. azouhan a pótlék szúmitCtsa a 
krnjczárnak tört részei :Utal sziiksé,!.{teleuül 
ue bonyolitta::isék, a felsz:ín1itásra 11é7.vé kö
vetkezü táblázat ~:zolgál zsiuoru1értékiil : 1 
krnjczártól 9·ig pótlék 1 kr. 1 · l 0 krajczúrtól 
pótlék 2 kr., 11 krajczártól 19-ig pótlék 
3 kr .. 20 krnjczúrt(il pótlék 4 kr .. :! 1 krnj ... 
cz(trtcíl 2U-ig pótlék ii kr„ 30 krnjczártól 
pötlék 6 kr„ 3 l krajczirtúl 3H-ig pótlék 
7 kr., ,!O krnjczártól pótlék 8 kr , 4 l kraj
czártól 4ll-ig pótlék 9 kr„ 50 krajcúrtól 
pl1tlék 10 kr.. 5 l kr~ijczártól 59-ig pótlék 
l l kr„ GLI krnjczártól pótlék 12 kr, G l kn\i
czártól ö9-ig 13 kr.. 70 krajczárti:il pótlék 
14 kr., 71 krajczártól 79-ig pótlék 15 kr., 
80 krajczúrtcíl pótlék 16 kr., 8 l kmjczíu'tól 
89-ig 17 kr„ no krajczártól pótlék 18 kr., 
!ll kraJcr.ártól 99-ig pötlék lU kr. 1 100 krnj
czártól pótló:. 20 h. 

Kelt Bud1ín 1869 ·dik évi rnárcl.ius 
5-dikén. 

1 Sll!l, é\·i npl·ilis :26-án kelt körlevél R. t. 62. p. öfi3. 

~·\.z orsz1ig ö. t. h. 

A kalocsai gyógyszertárból ello
pott mérgek iránt. 

l'est-l~ilis és Solt törv. egyesült várn1e
)!yék első alispániannk f. lió 22-röl 4588 
Sz. a.. kelt jelentése szerint a kalocsai gyógy
szertúr folyó hó 14-én éjjel ismeretlen tet
tesek 1\ltal feltöretvén, onrian fekete metszett 
üvegekbel! a következő 111érges Sii'érek tol
rnjoltattak cl : 

· 1. l\iorpltiurn ncet., 2. 1\lorphium purt1111, 
3. Jlorphiuu1 muriaticurn, 3. Nlorphiun1 ~ul
ú1ricuu11 5, Santouiun, 6. Zincun1 cyanatum 
eun1 1erro. 7. Zincum valerianicum. 

Ezen · szerek feltétlenül u1érgesek1 to
vc.í.hhá: 

8. Ziucun1 ac(·\icuin. 9. Zincu111 lacticu1n. 
E szerek nagyubb · n1eunyiségbeu \'éve 

szintén mér,seseu hutuak. 
Ezeken kiviil ellopaftak rnég a 1nérge

sek osztá1yáha JH:!lll tartozó küVetkezö sZérek: 
l o. I)iperiu, 11. S~diéin, 12. Ferrurn 

phosporatun1 oxydulatum. 13. Zincuu11netal
licui11 és 14-. egy isrueretleu, a felte1jesztett 
jegyzékben ,Podophylliu• névvel jelölt szer. 

Minthogy l'eltehetö, hogy a tettesek e 
:-zereket gonosz czélokra orozták el. a tör
Téuyhatús-ágok ezeu1Hd éhitr ilrködt!sre hi-



10 

vatnak. fel 1 oly. uieg.hagy:íss;Ll : hngy ~t. tette~ 
seket, kiuyornozásuk esetében fogas::;:í.k el s 
miuden oly köriiln1ényt, tnely k:puhatolásukra 
vezethet, rögtön jelentsenek· fel. 

/\. ki a tt~ttt:seket felfedezi,. vagy liket 
kézrekcriteui tn:b;kéut, sP.gili, jutalo111nt tart
hat ~zá111ot. Bud{Ln, 1869. é\•i april hó 26-r~ll. 

l .Sfi!). márc. 1 ;j.én 5!i8!) t:Z. a: k'. rH'nde}et B.. t. :J5. p·. 22i. 

\'alan11~n1Jyi t. ·Ii. a Yilauygyufa gyái·1nun-
kások egészségének 1negÓ\':.Í.sa irá.ut. 

J ~íiH. évi f)·!2ü 8Z. alatt. kelt be!ügy1ninistf'ri reude-
1...i. a1. t'f.t'Y':'S YÓ:nyt'k ri.r:ihoz eng'•!délyett•U 20°/0 pót

lék az ö t17.>~~ végénél ftd:;zúmitandö. 

A kinesttu·, kiizalapitványnk sat. szá.rnára 
l.:i.--z(itg.Ua1Jdó gyógy:->7.crek. ut;iu a t: éri 
:·),'389 s;:. H. e11~t:dély1~zett 20°/0 pótlék ne111 
az egyes vé11yekhez - h:L11en1 a s;:timla Yé
gú11 j1·~JF.t!tt Ötiszeg11ek .tneg(elelöh:g egyiit
tE:;e11 Sl:Ín1ittas.:;ék !el. 

1870 dt:CZf'!Hher 5-én 3t.100 sz. a. fl. t llJ. p. ·18G. 

""Va.lan1e11t1j'i t. Ii. az el1ne hHtegeku&k az 
orsz:igos téholyd:iha felvétele 'iránt. 

I.'4(1. miirczius hó 16·án f\119 sZ·. á./kelt R. t. l·L p. ti·L 

· Valarncnnyi t· h. intézet't kör1~eudelet. 
A g y<'1 gy szer c'Lrp tÍ tlé'l_;: · ·e uge <lé ly e

z c~~e t:.í.rgyában„ 
A 1uagyarorsz::íg-i összes· gyógysz~rés~~k 

.J l 

bizott1náuyá.nak uja11bi folyarnodváuyára, n1ely:
ben az ezüst ;ígiópak .tekintetbe ,v,~tc\éveJ, 
ugysziutén aZ urafgó dní~aságíi:l! fogva.1 18i 1 
éYi n1árczius 15-ig engedélyezett gy·ógyszerár 
pútlékot .. a u1a.!„~-yar gyógyszerkönyv és az 
erre alapitancló uj :írszahvány élet~Jelépte.
téseig r11eghagyatni 1 illetőleg az erre voúat
kozó engedélyt u1egliosszahbittatui . kéri, 
n1iut:.í.n ugyanuzou okok, 1nelyekuél fqgva 
an1a intézkedés rnegtétetett, rnég tnindég 
fenn forognak: az egyes vények. összegéh~z 
20 ~zázalékuyi pótlékuak, a.z 18liD-ik évi ~1á.r
czius lü-áu kelt 3889. sz. a. kelt itteni ren
dele-theu niegiillapitott módon vafú hozZ_:í.
szúnütliatú-;a, fo!y(J éYi u1:í.rczius 15-tJi l 
kezdve, l.Si~-ik évi 1nárczius 15-ig s ,igy c~y 
évre, mint a 1nelJ.' idö alatt, az uj , gyóg")'.
szer1{önyv és az ársza.bváu_y életbeléptct~se 
várható, ezenuel ntegengcritetik. 

f)nkéut értetvéu, _hogy azon esefre,, lia. 
az uj gy6gyszerárs_z.ahvány1 ezen idö lefoly~a 
előtt léptettetnék élcth~, Y<igy ha a~ ~g1ú 
- s átalá.bau a drága.sági viszouy?k, idli
közbeu is kedYezöhb fordulatot veu11énck, 
jelen rendelet hatályon· kiviíl- fog tétetni< 

lVIiröl a törvényhatóság, ug,r a gyógy
szerészek1 valamint az. orvosi. és sehéHz.i $.ze
rnélyzet, ne1n .kiilönhen a. -közigazgatftsi te_
rületéu léter.ö. or\'.·OSi és gyógyszer.észet1 
~gyletek ·~s tcstiiletek; elnök.einek, kellö ér'." 
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tesitése végett tudósittatik.· Budáu, i87 l. 
hnii'Czius 1 ll-:'in. 'l1óth Vihnos. 

1S71. augusztus l·én 1864·! az. a. r. t. ·ifj. p. 242. 

Belügym. rendelet. 
1\ foggyógyiíszati gyükorlat szabá-

1 r o z ás a tárgyába u. 
1\zbn czélból 1 hogy a roggyógy:ísznti 

g.rákorlat az orsz:.íg vi~zonyainak és a kö
zfiuség érdekeinek 1negfelelöleg szabti!yoz
tassék: az országos közegészségügyi tanács 
n1egha1lgat{tsa utáu és egyetértöleg a földin. 
ipar és keresk ui. kir. rninisteriümmal kö-
vetkezök határoztatuak: ' 

:A fogászati gyakorlatra fel Yanuak jo
gositva azok. kik a niagynr ítllan1 területán 
érvényes orvos- vngy sebésztudori, sebész:.. 
n1esteri, vagy polgúri sebészi oklevéllel bir
uak, nliBdazok~ kik ::.~nllitett oklevelt•kkel ne1n 
hirnnk és fogúsr.ati gyakorlatot üzn2k jouta
lan gynkorluloktül eitiltaudók és ku

1

r~z~lók 
gJ'.aI1~i11t hiiuteteu<lök. 'Büdlín, 1871. augusz
tus 1-éu. Tóth Vilmos 

1872-ik évi fcbnuir 27-éu ül61 sz. n. R. t.li:L p. UO. 

Valameunyi t. b. 
A.z uj gyógyszerárszaL.rány életb·e 

léptetése iriíht. 
A folyó é1i jauuár 9-éu 3!.992 és 1871. 

sz. ii. kelt reudeletemll!el kiadott és folyó 

! " ,, 

ev1 1nárczius J 5-én hatillyba léptetendő. uj 
m:Írryar hYÓgyszcrköuyvvel ka,pcsola.tba.u, ezen
uel0 a következö uj g-yógyszer1.írszaln•:iuy ada
tik ki szoros miheztartás végett, mely szintén 
a fenukített napon lép életbe. 

Erről a hatóság, oiy felhiv(i.ssal értesit
tetik, hogy az oÍ'vosi és gyógyszerészi sze
mélyzetet ezen iutézkedésröl tudósitva, arr<t. 
ü•ryeljen 1 rnisz.eriut ezen íl.rszabványnak min
d.~ú e(1yes határozata, valamint minden á_r-

o . 'l . . t t6tele ;10.~tusan n1egta,rt.asse f·; r~1.egJe9y~.~, '1,t.-
véu,. mikep a ~ult ev1 lllar.cz1us .ho .. ~?-a.ll· 
Gll 9 sz. a. kelt. ren<leletemmel, a szol/an 
ie;vö, uj árszahváuy életb.e lépte.téseig, gyógy;.: 
szer.ek ára utiín engedélyer.re volt. 20°/0.-nyt 
ál·p·qtJék felszá1nitásií, eZenue~ _01:szág~z~rt~ 
beszüntettetik. Budán, 1872. evr tebruar ho 
27-én. Miuister helyett Zeyk Károly s. k., 
államtitkár. · 

Az u,í gyógyszerárszahváuy tár
gy á b a n. 

Lásd az uj árszabváuyt. 

31.9~2. és. 87l. s..;. a. 

Az UJ gyógyszerkönyv ti~ 

ff.Y á l~ . .a n .. 

L:í.,,\l az. uj gyqgysz~rl<önyvat. 
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. :1872. SPpL 2·t-én 21~028 ·sz. a. r. t. 94. p. ·125. 

v·ah1~11é1111yi t~rv. h. 

Az:.UJ n1agya.r gyúgyszerkönyYvel 
ü sz ha 11 g z (L s b a, li o 7. ott „o r v o s i re u
cl e:l Y l~ u y ·ezé s i sz ah Y ú ny- é 1 e tb e-

. . l l~ p t e t é s e í r 'tt u t. 

Idöszerüuek talúlt'atvú1l, · horry az' előbbi 
időben fennúllott - :iorvosi re1~cielvéllyezési 
szahv:íny'' (()rdiuatiouS Noi;1n) 111ely a. k:incs.:. 
t':l.r1,'.'nvügy :1. közfeliig)'~let ·:dt~tt áll1í egyébb 
alap'ok rovásúra 1 ügy ·a. kórhítzakban. vala
nlint a. szegéuyt::k házi gyógykeie!ése. alkaI
uü'iv:tl kiszolgú!andó gyúgyszerékilek n1iké
peni rendelvéuyez:ését és készitését tiizeteséu' 
s·zah:ilyozza, a. "tndúniúnv elöhaladáSáhoZ ké~. 
pt~st 111ótlusittassék: <lZ" országos közegész
ségi tauúcs rel11iratott.. hogy a siúbvtí.nyt 
tiizt;tes r(~Visiú abi vérén~ e!.,\}'rés;.:t az uj u1a-· 
gyar gycígyszerkiinyvvel öszh~u1gz{tsba Úozzti.

1 

111úsreszt pedig1 ·figyi.:le1n1n1.:l a gyógytudo-
1ná.11yuak idökl.iz!Jeni .vivuiúuyaira,: de egy
:'lzersnünd szen1 r:lött tartra a közalapokuak 
kötelességs1;erü n1egvédését· és azuu elvet, 
hogy' elkeriilhetleu s.zük~ég. uél!\iil t;s ott; 
hol olcs(Jhli :irnszerekkel ugyaú~zou gyógy
ered~éuy elérh,~tői dr.úiúbb:.gyúgysz~rek ren
delveuyeziise'. ..í:IEal, ii''köz:.,;bpok illetéktelenül 
ue tcrheltessenek 1 egy uj szabvány tervel.e-

r 
l fj 

tét. az. orvosi réuyek miutázataival együtt 
u1ntass~L he. 

„Az e tervezet alapjiin elkészült'rij szab
vány 1873. évi jauuár l-jétől életUe lépte
teiidő; miuek folytán !'elbivo1n ~L hatóságott 
hogy e részben a kellő iutézke<léseket tegye 
u1eg. egyuttal ide feljeleutvéu. hogy a mu
t<Ltvúnyképeu egy n1agyar és ~gy uéinet 
szövegű pLlld:'tuybau idez;irt sza\Jv(~uy uiiQ
tleuikebúl, a hntós{t;,!i - s n1agán orvosok, -
ugyszintéu a köz.ig-azgatúsa területén létező 
!!Yógyiutézctek közötti kiosztása 
czéljtd1ól. li:í.IJy pélclúuyt kirúu n1ég u1egkii1-
dutlli :' 

JJud;íu. 1~72-ik évi septcn1ber hú 24-éu. 
A 111i11ister hely1;;lt Zeyk l\tí.roly s. k, ál
lamtitbr. 

1872. évi ápril 10-úu kelt t;1l32 sz. n. !· t. so. p. an2~ 

Az uj 1nagyár gyógyszerkönyv á1-' 
Cal eddig ·használt gyógyszerészt 

Bulyn1érték ne1n szüntetett n1eg. 
Az uj Inagyar gyógysze'rküuyY és· ársz:tb' 

rú.ny n1egjeleuése óta nz orvosi és gjrógysze:
részi körökben több izbeü azou né?.et u;·n,· 
váuult, mintha a szahályzatnknak folyó évi 
mitrczms 15-én történt .. életbé. léptetésével; 
egysz.ersm1.nd ,a u r a n1 'in s u ly re ·n d s z e·f 
kötelező behozatal.-i is rendeltetetí vofoa .·él' 
a: gyógyászat és gyógysZeré.szet'i·e··üéi„;e. · ; ... 
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Az e részben feln1erülbet6 zavarok ki
kr.riilése tekintetéhöl, következök jegyeztet:
uek 1neg: 

1. Az uj gyógyszerkönyvben kiszabott. 
készitési n1ódhoz a gramn1,suly-mérték csu
p:in azon okból vála::.ztatott, mert az ujabhan 
rnegjelent. hasonnemii 1nunkákhau sziutéu a 
gran11n:-1u1ymérték Yétetett használathn. ar.on
h:i n a gran1msul.Y- a gyógyszerkönyrben csak 
ic; a. szerekn,·k egyrnásho:r. valfi ar:l.ny:itjelezi 
s kizárólagos kötelező használatair:iut 
az e J'észheui tárgyal:'tsok befejczté\•t:•l 1 külli11 
re111lelettel iog annak idejé11 iutézkedés 
tétetni. 

2-or. A gyógys1.erköuyv Ciejé11 t\1glalt „.,.,.. ' l .. t . 1 l t 1 .. 
1 ~~i- szan1u lle iigyu11n1s er1 renc e e -so 

pontja alatti intézkedéssel1 L".lely sze-rint niin
den egészsé~iigyi tisztviselö, gyakorló· orros 
és állatorvos folyó évi nuirczius 15-tfil kezd.vu 
kö.teles a.z uj rnagyar gyógysze~·könyvheu fog
lal.t s~~\bály'okat 111.egtartaui, a rendelő orvo
sok csak arra kötelezt.ettek\ hogy egyediil 
1~z. uj n,agyar gyógyszer\töny,·bon 'kis.Z:'tl>ot.t 
mód szeriut készitett gyúgyszercket rendel, 
jenel.t; a Vén yiriiSr(i u éz ve az o u ha n 
az eddig ha .. sználatba1t volt gyúgy
s,zerészi suly1n.ért~k n1,e,~ ne.1.n 
s.z ü n t'e t t.e te .t.t,, - -qlj~1élfogv~~. a;r. orv:9~ 
Sok vényeikEt az. edd,ig~ gyakürlat: sz~rlllt, 
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figy1:li!n1111t·l a gyúgysz(Tköuy\' 
k~;,döt1ii túhlúz:~iol~hau foglalt 
ezentul i..- irlutlj,í.k. 

5.% lapján 
Le.oszt(t!,ra, 

Bud:i11. 107:!. apri} hü lti-ii.11. ?\Iinister 
helyelt Zeyk l\:\roly. 

l-'>72, Í'vi juliuf. ::!·l·t~ll ·lflfd. ~z. n·11d. t. Dl .p. ·UO. 

Y:1 la r11vu nyi törv. batús<Lghoz. 
:\ (: 11 11 d 11 r ;1 ll g 0 !:! y ('f gy .... z t' r re 1 t ew 

e 11 r1 \i ki:;.; t> r l (' t t' k t :i r µ- y t' ha n. 

A h:tJ'('ZPllo11ai G:-. és ldr usztr.-rnn.gyur 
fi;iip:yui'=k:-:('·g·11l·k. n ki·iziis kiiliigy1Hi11i:-:teriun1 
11tj:í11 L(-:z:'1n1 1'.>1 l1t·i:t·tt: jel('11té:-;t' ir:'1nt.. rnely
lH·11 a ,,(' u ll c1nrn11 g n„ i1erú tléhtnieril\ai 
nü\·óny gyiil.a·rÚ111·k é:-: Ji{>jú11:1k ujdo11 föl
ll'dPz<::tL (~s ].;iiliiu(i;:;en 1'1lkos, giirrélyes es 
t·~uzo::; li:íntal1n:ik11:'d úl\ii:ú!ag :-:;ikeresuek be-

111izo11y11 lt. .!!}"íigy<..~rt'jf'.-rii l tett. '·közlés 1 az Ol'8Z. 

kiizeg{,~:-zségiigyi tauúcs oda 11yilatkozvúu, 
\ing,,· kiní11atos ]('1111'.', rnikl~p ezen szer al
kalinazúsa tu1 hHnÚ nyo::ian 1negkisértf~ssék : 
111inc1e11ekelót.t a kiilii.!.!;yniiuist.eriurn közveti
té~ét arra. iH!zvt: rettl'Hl igéuyhe1 hogy a 
s:ze11vedö t·ui beriség érdekébe11 T11egteeudö 
kisérlrtekre, e uövéuyh61 bizonyos rnonuyiség 
l>ncsúttassék reuc1e}\,:ezé:5en1re. 

.A .--:ztíban le\'Ő kiildeniéuy a \r:ishingtoui 
<.:s. és kir. osz.tr -niaµyar követ ~Utal, az éj
szak-a1nerikai egye::;iilt úl;a1nok ecua<lori 

2 
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képviselöjének közvetitése Inellett 1negindit ... · 
tatv:in, n1egérkezett. 

Ezeknek elöre bocsátása után: a tör
vényhatóságnak kérdéses szcrböl 4 foutuyit, 
az angolhül magyarra íortlitott használati 
utasításnak néhány példányairal egy1itt, oly 
felhivás rnellett küldök meg, hogy azzal a. 
vezetése alatt álló országos kórházban a. 
tudományos kisérleteket Inegtétetvéu: azok
nak eredméuyérül szóló jelentését, auuak 
idején terjessze fel. . 

Iludirn, 1872. én julius 24-éu. Zeyk 
Károly. 

Hnsznitlati utasitá.s. 

~CunduraugoH kéreg. Utasit.ás annak 
gyógyhaszuálatra való elökészitésére és rúkt 
bujakór1 görvély, fekélyek, csúz és 1ninde11 
verhetegség elleni n.lk:tl1na.zásra. 

Végy egy föl obonyt a porrá őrölt ké
regből, tecld valamely edénybe , öuts rá 
huszonnégy evőkanálnyi hideg vizet, fedd be, 
hagyd egy két órá.ig úllani, azntáu tedd 
lassu tűzre, főzd, inig a fözet eredeti meny
nyiségének felére apad, sziird át s tedd 
jégre, vagy hűvös helyre1 hogy az erjedés 
elkerültessék. 

Ada: 
Feluöttek számára két evőkamíllal, ét

kezés előtt : 
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!l~ron1 1 egés~ öt éves gyern1ekek szá
mára negyven csepp; - öt egész tiz éves 
gyerrriekek szán1ára egy (1) tei(skauállal i tiz 
egész tizenöt éves gyermekek számára pedig, 
egy evőkanállal. -

A gyógyszer hatása öt1 egész tiz nap 
előtt rendszerint ne1n mutatkozik, a n1idöu is 
a betegség szabányos (typicus) tünetei ren
desen fokonként enyészni kezdenek; a n1eny
nyihen pedig ez uern történnék, az adag fo
kozaudó, ::ziikség esetéhen négy evőkanálnyi 
adag veendő, - éltes vagy gyenge egyének~ 
nél e gyógyszer esetleg izo1n-gyengülést 
idéz elö, a Inidőn is az. adag a fennforgó 
szükséghez ké1Jest alftbb sz:Ulitaudó. 

Nagy gyeugeséghen szeuvedö egyéuuk, a 
e ll n du r a 11g0 folytatólagos hasz1u.ilata 
n1ellett töhh egyrnás után kiivetkezö napon 

c1Út, napoHta l1áro1uszor egy szeu1er (gr;iu) 
kénsavas kinalt (cliiuiuurn sulfuricuu1) vegye
nek be. 

Jia a. beteg éjjelenként kin1eritti izzaclá~ 
sokban sz.enved 1 tiz, egész tizenöt csepp tinc
tura aromatica (acida)-t, (som· drops) avagy 
hasonhatásu szert vegyen naponként. egy po„ 
húr vizben, reggel, délben s közvetleuiil le
fekvés előtt, a szükséghez képest kiuallal. 

Ha a beteg nagy testi fájdalmak követ
keztében megszokta, hogy bár mi alakban 
mákonyt haszuáljou, ettől fokozatosan el 

2* 
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kell térnie és pedig ntihelyt ezt fájdahnai 
n1egeugedik. Nagy gond forditandó arra, 
hogy :'. sebes részek ti::;ztán tarta.Bstu1ak1 vagy 
ha fekélyek vannak~ ezek gyakrabban vizzel 
lemosassanak. - l\'linden ily le1nosás utáu 
közvetleuül a fekóly Cunduraugo kéreg porral 
teljesen hehi11teu<lő, mely elöhb egy tlarab 
igen finom gaze-szöveten átszitáJtatik. 

Ha " fekélyek belsők, de elérhetők, me
leg vizzel goudosan tisztogataudók s azokra 
11apoukéut egyszer-kétszer a fent.jelzett u11j<lou 
készitett főzet befecskendezés utján alkal
mazandó. 

A_ Cuudurango-befecskendés hatúsa az 
últal fokozható. ha. rnindeu négy evőkanálnyi 
folyadékhoz, öt :-;zerner jegecetlett carbolsav 
(acid. carbolicum) Yegyittetik. 

:\ heteg - hacsak lehetséges - tegyen 
11:1ponként sét.:í.t a szabad h.:vegühen és sza
hadon has·1,n(dhat b:irn1ely túplálú és köunyen 
emésztheti\ bí.pszert.. 

Dugulások a rendes Bzerek által hári
tantlúk el. I\:0111oly esetek és olyanok, n1elyek 
külön jelenségeket tüntetnek fel 1 értelrr1es 
orvos gondja alá helyzendök - nlielött a 
Cnuduraugo használata folytatandó. 

D. W. Bliss, M. D. 
Washington D. C. - Z. E. Bliss M. D. 

New-York P. T. Keeue New-York. Teljes tisz
telettel Bliss, Keene és társa. 
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Bliss, l{eene és társa a Cunduraugo
folyaélék kivonat:.inak (Equatoria garcia.ua) 
és egyéhli <lélrunerikaí gyógyszereknek bevivői 
és készitöi. 

· Ne\v~York 1 1871. septernher 19-én. 
Van szerencsénk a C u 11 cl ura u g o 

tárgyában irt becses sorni vételét igazo1ni
v{daszkéut tudatv:iu 1 hogy rtl,k1 bujakór, görg 
vély, fekélyek, csúz é;;; niiuden vérbetegsé l. 
ellen használt ezen csudálatos délamerikae 
f,r;·ógyszer, egy nedYes vagy futóiudtiuak kérg 
88 a 1ni áll:u11 korn1únyuuknak legelőször az 
ecuadori kor1núny últal küldetett kitiin.ő 
quitoi orvosok részletezett bizonyitv{n1yaival 
együtt, rnelyek e szeruek szánios rák-be
tegségben történt sikeres alkalmaztisát iga
zolják. 

\Ving nr Fish nruak 54. szúnL 

18iil. rn{trcius 10-én a m. k. h o u ,. é tl el rn i rn i
n is t er ne k fHlö2. sz. a. kelt r. t. 117. p. 70. 

valamennyi törr. li. intézett rendelete. 

~i\z orvnstaui és gyógyszerészi ön
kénytesckuck a bécsi kat·ouai kór~ 
}1ázakbai illetőleg gyógyszertá-

r a k b a. h e osztása tárgy:í. han. 

A cs. és kir. közös hadi.igymiuister a 
\

1elen1 és a cs. és kir. houvédelmi ministerrel 
egy_etértüleg létrejött megállapodás folytán, 
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intézkedéseket tett arra nézv~: hogy a kór
házak és gyógyszerészeti intézetek, különö
~e~ .. Réc,sben, orvostani és gyógyszerészeti egy 
ev1 onkeuytesekkel ne legyenek tulhahnozva. 

S e célból mult évi oktober 1-sö napja 
óta az 01 vostaui és gy6gyszerészeti egy é\'i 
önkénytesek, az egy évi tényleO'es s~ol"álat 
teljesitése végett. a bécsi két katonai lcór
házha. illetőleg katonai gyógyszertárba 

1 
a 

következő szabályok szerint osztatnak be : 
ugyn1iut: 

1. A közös hadügyi javadalom költségén 
~zo~gáló orvos~a·1i egy évi öukénytesek száma, 
i<leertve a segedorvosokat is, az l · sö szá.mu 
bécsi katonai kórházban 40-ben, a 2-ik szárnu 
kórháznál pedig 20-bau állap1ttatott meg. 

2-or. A beosztás olyképen eszköziHtetik, 
hogy a jeleutkezés sorrendje szeriut, 10 e(Ty 
évi önkéuytes az 1-sö szií.D1u, a kfivetkezön5 
egy évi öukénytes pedig a 2-ik szárnu katonai 
kórházhoz és igy tov\tlib váltakozva uta
sitta"ik. 

S itt meg kell jegyeznem, hogy a jelent
kezés sorreude szerinti azonnali beosztás 
csak azokra tRijed ki, a kiknek fölvétel iránti 
kérvényeik teljesen föl vannak szerelve, és 
haladék nélkül elintézhetök · mirr azokra • k" , • 
nezve, a ·1knek kérvényeik kiegészítés végett 
visszaadatnak, a jelentke?:és sorrende azon 

naptól fogva szán1iltatik 1 a melyen teljesen 
felszerelt kér\•éuyeikct ujahhn11 heuyujt.1.ík. 

\ 3-szor. E-la az 1-::,;Ö pont alatt 1negá.llapi
toft sz:i1u 1nár hett·lt. a 111ég tolytou jelt>utke
zök heosztása. a iielri vi:-;zunvokhoz képest, 
egyenlő szá111mal\ ,:a!,!y pedii.; oly n1ódon 
eszközöltetik, hogy a. jtdeutkezilk közül há
rorn-uégy az l-sö szá1n11 1 és egy-egy a 2-ik 
sz{nnu katonai ktlrluizha osztatik be. 

4-szer. A suj:1.t költségiikön szolgáló 
orvosi egy évi öuké11yt~~sek jelentkezésök 
sora szerint, akkéut n~;r.ta,tuak be, hogy 
teh,AltYa, hármau-hár1ua11 :tz 1-sö szá1nu, és 
ketten-k(>tten a 2-ik ~z;_Í.1nu katonai kórház
hoz rótetnek fel. 

ü-ször. .!\. gyógyszerészeti egy ev1 OU· 

J.:éuyte~ek tekintet uélkül arra, va,1jon saját 
kölb~églikö11, va~y pedig a közös hadügyi 
javadalom költség-én kiváunak e szolgálui, 
az 1 ·s6 és 2-ik szán1u ka.touai gy(ígyszertá
rakba. egyenlő sz{unrnal osztatnak be. 

Alta1áuossághan 1nin<l az orvosta.ui, 111iud 
a ~yógyszeré~zeti egy évi öukéuytet;ek, azon 
helyeu, a lhil tényleg szoLi:ílnak, az illetö 
kórházi igazgiitó elüterjesztésére, és a fő
harlparancsuokság heleegyezésével, egy időre 
bármely katonai kórháznál, illetöleg gyógy
szerészeti iutézet-uél, ulkalu1azhatók szolgá · 
lat rételre. 

Miurlen tényleg szoigáló segédorvos, " 



ll)'lÍl'l féléY alatt., !JÚ1'0lll hóuap!'<L lt lielyÜr
ségnek vnlaniely hadc:-;apatjához oszt.atik be 
a végett, hogy a hadcsapati szolg1Uatban és 
gyakorlatilag kiképeztessenek. 

Fe1hivou1 tehút a - - hogy ezeu n . .!11:... 

dfdt>te1net, az énlekrlt felek tájékozása. te
ki11t.etéh6l1 kíizhirré tenni ue késsék. Ih1dapes
teli. 1873. évi n1:irczius hó 10-én. a honvédE~lrni 
1nini~ter Szende Béla ~. k. · 

lti7il. t!vi november 11-én kelt m. k. hon vé cl el n1 i
rn i 11 is t e r ·10.408 f'Z. a. kelt rendelete R. t. 2-HJ. p. t341 • 

A gy6gyszerészi szún1lúk érvénye
si tésc>. illetúleg feliihiisgálás<t 

t. :'t r g y á b a n. 
:\z 1872-ik évi 1571. sz1í.mu körrendele

tet ezeuuel oda nHíJositom, hogy jövőben 
csak a polgári gyógyszert[trakbúl kiszolgálta
tott gyógyszerekről ~zúló szún1hi.k küldendők 
be elöle!les énényesités végett, a kebelbeli 
sz.:í.n1Yerdséghez. niig a katonai gyógyszertá
rak szái:.1lái~ n1clyek arnugy is liivatalos jelle
giiek1 jövübell ai i!letö - - pénztárból 
elöleges számvevöségi megvizsgáhis nélkül 
azonnal fizl:t~ndök ki 1 s a kebelbeli szán1Ye
vöség által csak utólagosan fog-nak felülvzis
gáltatni. I\:elt 11udapesten. 187:1. évi noYem
her tl-éu. a h1,1nvédeln1i n1inistl·r. ~zen!le 
Héla ,. k. . 
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A. Yénykészités általános szabályai. 

1. Minden vényt, mely a gyógysz•rt:ír
hau clkés7.ités végett átadatik, a véuykészi
t6uek át kell olvasnia„ s ha sziikséges1 n. 
heteg vagy küldöttónek nevét a vényre 
füljegyzi. 
~1 egyzet: \~:damely gyclgyszer fe,le vagy 

negyedrászbeui elkészité::;e , a veny egy 
vagy két alsó csúcsának behajttí.sa filtal 
tartatik emlékezetben. 

2. I\ receptarius csnk akkor foµjon a 
vény elkészitéséhez, Iniclőu azt elejétől vé
gi!-{ e lol v :i sta. 
.J egy z e t: Ezen sza.hály pontos követ.ése 

11ll~µ;1ivja. a véuyké?zitöt hibá~ vagy té.ve
di·~sek elkövcté~étiil. lla. a venyen narito
tikus, vag-y egyéhh erós hatásu ~yógyanyag 
va11 rendelve, ekkor annak adagja össze
ha.:;onlitandó a n1érgekkfat bató gyógy
szerek lc\gmaga.sabh uda.gjaival. (l\-lagyar 
p;yógyszerkönyv X.\'!Il-ik tábla.) Ha ~ódi'.ó 
és tuérges hatásu, különösen a. sok es 

~ uövéuyaijak soní.ha tart~zó any1~gok oly 
1uouuyiségben rende1tetuenek~ mllyeuben 
az old<lszer azoka.r. fóloldani uem képes, 
a vénykészitö fehri1:í.go:->itás vég·~tt, a ren
delü orroshoz tartozik fordulni. 

B. A Yé11y elkésziilte tökélylyel befeje
zettnek csak akkor tekintlietö, ha a véuy-
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készítő a vény ismételt átolvasása által 
munkáját n1egbirálja, és ezáltal 1ninden anyag 
jele~iiétéröl, melyet n gyógyszernek tartal
maznia kell1 n1agá.uak n.ieggyözüdést ~zerzett. 

4. Az elkészitett birnli nen1ű gyógyszer, 
ha 1 a cl ék né 1kü1 jelvényuyel (signaéura) 
látandó el 

5. Senuni körliln1é uy között nen1 sza
bad két vagy több keveréket egyszerre 
ugyanazon n1érlegen Ö<>szen1érni. 

6 . .t\ kész gyógyszer csak akkor adható 
Id. ha az átvételre jelentkező a véuyen lévő 
nevet 1negnevczte. 

7. A gyógyszer kiszolgált;ltása alkaln1á
val a jelvéuy (siguatura) helyes volta inég 
egyszer 1negvizsg6.landó. 

8. Minden álványedény, melynek tar· 
. talma a gyógy!-lzer összekeveréséhez szolg{dt, 

lrnhdék uélkül ax illető betűren1les sorba 
á.llitaudó; úgyszinte a kézi rnérlegek is, 
használatuk után n1egtisztit,·a. helyükre fiig
ges:r.te>ndök. 

9. Mielőtt a vénykészitő valamely edény 
tartalm·it felhasználná, elöbb az illető edény 
jelvényét tartozik elolvasni. 

10. A.zou esetben, ha a. Yényen Q u l1 n.
t u m s a ti s1 vagy valamely más 1 a keverék 
sikeriiltéhez okvetlen sziikséges ~ kiilönben 
indifferens hozzag1 a melynek mennyisége; a 
vényen nemjeleztetett - előfordul, a vény ez 
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értelen1beu. t. i. :t fölhasznált indifferens 
szer n1eun:,~iségének szabatos följegyzése {tl. 
tal a vényen - nlindjárt a gyógyszer elké
szülte után kiegésziteuclő, s annak ára. is 
füljegyzendö. 

11. Vala1nely vény árának 111c~gszabá::;ol 
:tlkaln1:.íval~ a vényen rnirH1euekclött rtz egyes 
hozzáadványok {trai összeadúsi képletben fel
jegyeztetnek, ezután a munka és az edény 
:i.ra

1 
legvégül pedig azok összege iratik fel. 
12. A kész gyógyszer külön e célra. 

fenntartott helyre állittatik, vé1.ye pedig 
<1 lája teendő; azou esetben, ha a gyógyszer 
kiszolgúltatása szúu1lúra, törtéunék1 a vény 
a gyógyszer átadúsa után rögtöu a vény
szekréuyhe i:eeudö. 

13 Zsiros. valamint 11ehéz il1f'1 olajok
ból 20 csepp. hangyhalvag, ecetúgény, égé
nyes horszesz f~S a könnyen illú olajokból :!f.> 
csepp 1 tiszta égé11yböl 50 csepp. Á!:lV!Íll)'S<t
vakbcíl pedig 15 csepp szúrnittntik egy 
grau1nir:i. 

l ·L A véuykészitésuél miudeu folyadék 
sulya szerint 1péretik le, sohasetn iirrnértéke 
szeri11t. A. gyógyszerek n1eunyisége rniudeu
kor snlylyal és 1nérleggel1 nern pedig szeu1-
u1érték ~zerint határozuudó ineg. 

15. Ila valan1elv keverékl1ez só. va!.!"y 
hasonló .feloldandó :.;uyag rendeltetnék, a'u-
11ak oldata rnegszürYe vagy s;i,ürlézve adatik 

n. keverékhez; ha perlig a reude lt só meny
uyisége oly i1agy volua, hogy a keve

1
rék 

kihülése folyt(u1 a sú kijegecedése követ ;;:cz
nék be, akkor ez utóbbi tiuo1nau porítva 
(hö alkahuazása nélkül) adandó a kevc· 
rékhez. 

1 fi. lTőzetek1 forrázatok és fejetek, ha 
a vényen az e célra feldolgozandó anyag 
n1eun}•isége kijelölve nincsen, oly n:óclou k~
szittetuek1 hogy a nyerendő folyn.dek 10 re
szére, egy rósz anyag vétetik. 
J e (T l" z e t. Narcotikus és erősen ható sze-

0 1 . 't' rekre vouatkozülag az orvos ut )tugaz1 asa 
kikérenclü. 

17. Ila vala111cly l:d.Hlacsgyurnuínál a 
ln hdac:sok súly[tt. a vénv ineg uen1 hat:'u·ozza, 
azok kiizÜnl::iéi;-esen 2 s;,eu1ernyi sulyhau ké
szitendők. 

18. l*yógyanyngoknak a véuyen kitett ;.;u
lva az orvos tudta nt~lkül nctn v:'dtoztat-. ' ható tnecr. 
J egyz ~..,t: Ezen ~zaliály alóli kivételeket a 

n1érgekkéut ható gyógyszerek u1cgeuged
liető legmaga~ahh adagjai ir:iut fennálló 
rendelvény ta.rtaltnazza. 

J e rr y z e t: Ha az o r\·os la.bdacsgyúrrnát, 
í~gyuevezett Q u a u t u 111 s a.ti s~féle hozzá
n.dvúny nélkiil 1 de a labdacsok suly:l.nak 
kitételével rendel 1 a véuykészitőnek pellig 
alakitha.tó gyurrna elöállitása. tekintetéből, 



valamely gyógyta11ila14 több l~evés.bbé i~1<liff;
rens hozzagot kell alkalinazr.na1 minek t~lytan 
a 1abdacsgyurma öszsúlya _n<~gyohbod1l~, -
a. labdacsfik elosztása meg1s ol,Y 1~1o<lo,n 
eszközle11dö 1 hogy annak alki~tresze1t !te
pezö gyógyanyagok, a1, er~deti. rt~1ulelveuy 
szerérlt kiszárnitliató adag.Ja ~inden e_gyes 
Iabdacsbnn ugyanaz n1arad.1011 1 , telnntet 
nélkül arra, hogy a labdacsok sulya c,se
kélylyel uagyohbodott. ~fa a hozzáadvany 
lege artis helyesen valasztatott meg, a. 
labdacsok uen1 fognak sokkal neheze~1bek 
lenni. A lahdacsok elöirt súlya termesze
tesen szorosau rnegtarta11dcí 1 ha az orvos 
vénye a (1 u a n t n tn s a ti s t rendeli. 

19. I-I~ a közelebbi megj?.lölés : . .. oly 
gyó(ryRzer rendelésénél lnrí.nyzik, me.~y kulo1n
biizŐ sürhetltségi fokhan , egyszernen . vagy 
összctcLten~ uyeÍ'.)en vagy tisztitottan, !nvn._ta
losan vagy szokásból készletl~e~1 tartatik, ugy 
n:indig a, gycngéllh vagy ln~1tottahh1, vaf?y 
eu:yszCrii, va~y tisztitott féleseg. szolgaltat1_k 
ki'. I{iilönil>é)zú pénzértékii g)'opyszr:.~ekn_el 
hasonesetben a iobb vagy dragabb ieleseg 
veendő. 
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A dci'cetura általános szabályai. 
1. Üres edények betöltése alk:tlmával 

jelvényeik: utiuclig a. készletet tartalrnaz6 
'edi)nyek jelvényeivel összehasonlitandók. 

~ .. Égéuy, erós borszeszt tartnlrna1.:ó fo~ 
lyadékok, terpeutiuolaj, petroleurnaether, beu
s'in, szénkéneg- sat. nagyohb {dlváuyecléuyekböl 
kisebhekbe való ú.ttöltése 1níudenkor töltsér 
segélyével eszközlendö. ~.\ betöltés lehetö
leg nappal törtéujék, s ha . pincébeu eszkö
zöltetik1 akkor a gyertya, vagy lámpa a jel
zett testeket. tartalrnazó készletedéuytöl fai
vol t.artassél,:. 

:-i. I~ctiiitöt,t. úllványedéuyek, e1he1yezésiik 
ellitt. J.;ivtilröl 111egtisztitand\jk. 

~L l\Iegüríilt készletedéuyek haladék nél
kiil a defectus könyvbe jegyzendök. 

:~1 • .TelYényuyel cl ueru hitott üveget félre 
állitaui se1n eltevés, sen1 pedig további fel
hasznúlús céljából nem szabad. 

6. Főzésre vagy párlásra. haszn:ilt e<léuye
ket, ily munkál:tt céljából, tériméjiik két har
mD,<láuúl n1agasabha.u megtölteni nem szitba<l. 

7. Púrlások fokoukeut nagyobbodó tiize
léssel hozatuak folyamatba. 

8. ·Forró lolyadékokat hideg iiveg, porcel
láu, rng) kőanyag edényekbe tölteni nem szabttd. 

9. Készitmények elöállitása alkalmával 
a muukába vett anyagok mennyisége jegy
zékbe vétetik 



10. Hevenyén szedett \'egetabiliák szári
t:is végett ri.fgtl.in szét.teritendök. 

A kinalsúk cébzerü n::-ylrémléoi mú<!,ia 
szunyalra (morphiu.) 

ljtóhhi időben szán10:; 1nérgezési eset 
fordult e~x> oly clilorsavas cliiuiu (cliininn111 
niuriaticn1n) kiszolgtilt.at<isa folytá11, n1cly 
chlur~fl\'llS szunynlt (1norpliiun1 nn1riaticun1ol). 
tartnlnu1zott. 31ind1:11.:~:-l'tn:. valan1ely !-igy(·!-
11H:tleu rlrogua kereskPdéslien a k1'~t 11ijv(«11v
aljsú üsszckererésc. kúsz!Pt:-1·dényi·•Ík t:1.rt:;i
u1.:í.uak iisszetöltése últal tifrtéut. ~S:ijl!úli11111k 
kt'll. lio;;y Cí'.en clrog11akPre:·d~Pllés kip11haloi
l1atú llern vo!L an1c~uH\'ilH:u 111e!!érdentl'lr1t. 
liogy cége lllind1 1 nkin~k tudt:Í.l:;l a(Li.ssl·k. 
Ilyen~ tnlá11 100 <~r ah1tt sent is1nét\ő(l\í e~(·t. 
ké11yszPriti n gy1'1.!.!yszerú::;zt. áruinak ily rL\rul~ 
kíviili u1egvizs!..\':ilú_s:í.ra . nH:iyért pedig :t 

gyúgyszer:ü·sz;1hv:Í11yl1au k:í.r)lÚtl;Í.st a.lig 11)·c·r. 
:\ jtdr,ett ké1nlf::-d 1núd kiYitelc c8lj:U11'il 

kiirülhPliil fJ CC-nvi Fcrridcva11kalinnioldatut 
20-25 CC-11yi p(l~·nlt \'izze\ liigituuk. l1ozz:i 
10-lö esepp vnsehlrJridolc1;1tot és fi csf~PP 
tis;1,ta s6sarat iuh·án. [·la az ily m6clon elk6-
szitett keverék át 1 át szó, ha;·n:ís Yagy ziil
dessárga folyadékot képez. akkor niinden 
toYáhhi kezelés nélkül kérnsier gyan(1nt 
használható. llá pedig, n1int rendesen - a 
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folyadék zavaros. vagy sötéten szine-Zettnek 
~utatk?zuék1 az elbbh szürlén bűcsátaudó út. 
Ezen kelliszer hosszu időn it változatlan álla
p;1thau .~art.ható ~1, h_a a vil~igosság hehatásá~ 
tol J:elloen me_govat1l~. Romlott állapotában 
is1net zavarossa lesz. es ezen állapota ilr n1Ó· 
dou cr-;aklianiar fiilfedezliető. ~ 
. , .. ~\ kiualsóból1 rnelyet egy ív siuia papirou 
Jol osszekevertünk, 0.5 -0.1 gramrnot kis ré
:-;z~cské~;:heu lemérünk, azt kérncsiíbe tesszük, 
rece a kemsze;·folyadék töub töbli CC-ét tölt
.iük1 a ke\'eréket jól összerázzuk, és ha az 
g~Yorsa.u !,IH:gne1~1 kekül, 5 percre félreállitjuk. 
hen 1do eltelterel " folyadék kék szint vett 
~:i'il~ ~a u1orp;l.iuru, v~gy ni~~ desoxrd,úló anyag 
><tll JeleB. B1ztonsag okaert a lnserletet is-
111ételjük, azoubau a kén1lendö chiniusó csak 
:iprú porréssecskéinek alkaln1azása n1ellett. 

. .A !;;,él~ sziu;reaktió uen1. egyedül a nlor
I,1l11u saJnt.1a1 m~s, anyagok is, rnelyek a vas
·.:leg-re <lesoxydalolag hatnak, a kérnszerrel 
lu1s0uló kérnhatást . adnak 1 azouhau egyik 
~e1u oly gyorsau: nnut a szuuyal. Ila kék 
s;-:i1~reaktiút uyertünk, a chiniusót fertőzmé
H)·en:e küzelebb~·ől is kémlelhetjiik. A chi-
111uso akkor nuudeuesetre viss;.u1utasitaudó. 

, Cser~ava~ kiual 1 n1agától érthetöleg1 ezeu 
n1odszer szerint ue1n ké111lelhetö. 



1 

3-1 

Jlircnytartalnrn festékek kimutatása 
kárpit· és papil'!\kon. 

1\z illető kárpit vagy papir· eg:r cl11rali
jút~ egyenlő tériinéjii borszesz ~s. v1z.zel k~
szült si.irliedt salétron1oldattrtl n,t.1t:1tJ~1k, es 
n1e~száritjuk. Lapos porcellúu cseszel~e~ a. 
k:ir-pit 1110gsz:iritott darabját. _meggyu,itJnk: 
1Ia1nujára kevés vizet és annyi csepp nu~ro 
ka.lilúgot töltünk, hogy erös lugo~ ve.pyl~.ata;t 
1ryerjü-nk; a folyadékot egyszer teltozzuk es 
sZüriézzük .... .\.. kevés higitott kéus~vval n1e~
savanyitott folyadékhoz eznt:'tn kis meuuy1: 
ségekbe:i u1i1.Hlaunyiszor töluu1ngausavas l.ta.Ir 
oldatot n.dunk, valah:lnyszor te1tuele91tes 
közben a vöri:is szin eltiinése Yt~gy eh-n.lto~ 
z''ts'L s·ír11alv1rn·ira lieáll s a Chan1aeleon 
~;,i·1; c~~kély 'föl;)s~égben : inutatkozik. I-Ia i~
folyndék (•zen 111u11kúJat közheu, za~aros::;.a, 
lett, sziirlézendö. l\:iliülése é::; n1og tobb 111-
rritott kénsav bozz{u1dú"sa után~ egy darah 
t'íszta. horganyt teszünk bele é::.; a k~t?esövet · 
ketté hasitott parafadugassz11! zarJuk .. el, 
a dugn.Bz egyik hasadékába, l~gsa.vase_zust-~ 
rnásikba pedig ólo1necett~l meg1tat9tt .holyag
papirt szoritunk. Ila in1reny van Jele.n, _a, 
légsavasezüst-papir e s <t k ha 111 ~L r 111eg~eke
tiil. 1\.z ólo1necetpap1r csal-.. a kenessav Jeieu 
uen1 létének bizonvitélG1 gyanánt szo]gal. 

A kezelfs fölm"'augansavas kálival 1 n k;.í,r-

pitok vegykémlése alkalmával elmaraclhat
Jnnn.ak lm.onyult. ~Iellöztetése esetében rend
szerint, ambár kissé későn, áll be a lé-
9enysavas ezi.istpapir 111egfeketedé:.;e, és n:;: 
olomecet pap1r gyenge barnulása mérr al·l·or· 
. b 'Jl 1 e < " ·is ea , HL a kárpit rnirenyt egyátalffu nen1 tartalmazott. 

Kürlégen száritott 1lroguák ne(htar
talma. 

, re_ e n ne dy kiilömbözö~ légen száradt 
gy_o~y~r~k _nedvességét, vala1niut a viz fel
sz1vo<la,S>:t .1s 14 napi állás alntt hiis és szá
raz Iflo,1aras alkahnúval ruegrizsgálta. -
, . Szerinte a,gyükerek és Í·hizÓmák 1iedrcs

seg1 tar~~hua 9-lli.25°10 • lig11un1okuii.l I0-
12:/0, he,Jnknál 9_-14.137°/01 fiiYeknél 10.33-
1.± /o, leveleknel 9.80-14.~5'/0 • Serniua 
:-5tra~101n1 10°/0 , P?ri~ott _drog.uüknül 8.:25-· 
9.80 (o· ~ nedrnsseg 1smetelt felvétele gyöke
r~lrnel ~.o-10°/0 tett ki, lignumoknál G-8';; 
lH~Jal~ual 2-8 °/0 , füveknél 5.20-5.90. levi~ 
leknel '1-11.50°/0 , virág-oknál n.80-8.so 0;; 
~emm St ·· 'l -o · 0 • ._,, ~L • rarnoun-ua / loi por1tott <lro<ru:ik-
nal 4.o0-7°/0 • A közelebbi adatokat ~ kö
vetkező táhla. szolgáltatja1 1nelyre uézre csak 
azt kell 1?eg.Jegyeznünk1 hogy az illó olajt 
tartalr~azo UUJ'agoka.t illetőleg az illető aclU
tok aligha telJességgel kifog:istalauok. 

3* 
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1. Gyökerek, Hhizomák sat. 
Ismételt 

nedv. íelv· 
10.40 
11.50 

9.75 

Luppa 
Columbo 
'faraxacum 
Geotiana 
l)auax 
Hatauha . 
:::ic.:illa 
Althaea 
Hellebor. niger 
Culchicum 
Inula H. 
Rheum 
Po<lophyllum 
Serpentaria 
\T aleriana 

Dulcamarn 
Quassia 

2. Stip ites, 

·viz 
16.25 
lG. 
15.25 
13. 
L2.75 
12.67 
12 50 
12.50 
12. 
11.50 
11.40 
11.33 
10.33 
10.33 
10.20 

Lig ua. 
12. 
10. 

Ithus glabrum 
Ciuamomum 

3. e 0 r ti e e s. 
14.67 
10.50 

l)runus virginin.ua. 
Cinchona calisaya 

Ahsiuthlum . 
Lobelia 

4. Herba e. 

10. 
8. 

H. 
l l.60 

9. 
4.75 
9.17 
S.50 
8.50 
8.25 
8. 
6.40 
8.33 
6.73 
5.85 
6. 

6.33 
8. 

8.67 
6.50 
- í)Q,_,;) 

2.80 

8.50 
5.60 
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5. F o 1 i a. 

Uvularia perfoliata 
Conium . 
Nepeta 
Aconitum 
Belladonna 
Byoscyamus . 
::)enna. alexand. 
Melissa 
Matico 
F'arfara ) 
Salvia ) 
Stramonium 
Rosmarinus 
Uva Ursi 
Bucco 

Viz 
18. 
16. 
14.50 
14. 
13.75 
12·~5 
12.20 
11.75 
11. 
10.50 

10.33 
10.25 
10. 
9.20 

6. P o r i t ott <l r o g u á k. 
Hheum 
laula . 
Columbo . . 
Colcliicum radix 

8.25 
8.33 
8.50 
9. 

Iemétélt 
nedv. felv. 

8.50 
6. 

11.50 
9.25 
5.75 
5.85 
7.20 
7.80 
6. 
467 
8. 
7.83 
6.65 
4. 
4.40 

5.25 
5.30 
7. 
6. 
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Összehasonlitó tábla a hevenyen :,o·ííJtüÚ:i 
drognák és nlivények stílymennyiségénefl 
a száritott drognák és növények s!ÍlyJ 

IllCILilYÍSégével. " 1 

Név. 
hc· \; ~~~;i~ ---11:-:'!6~-] 

:'c,ny tott N é Y. i.·cuv: zuri.--_; 
1 rcsz 1 rész résZ , t.ott- -; 

---- ---~--'-'-=-!----„-·-·"-- : rts!l--1 

Baccae l\Iyrtill. , 13 2 Flor.Malvaevulgl 5 r 
~~~~~ss cc:1~bi~Í8 , : i : ~!~U~i~f1itr:11 

~ ~ 
M Scillae ' 6 l P 1' : 6 „ 11 aeon ae .

1 

Canthacides i 15 6 „ Primu\ ver.I 6 
Cort. Hyppocast i 5 2 11 Rhoendos •: 17 

" l\Iezerei •. ! 2 1 11 Rosae .... ! 8 
„ Qu~r~us , ·I 5 2 n Sambuci .. i 11 
„ Sahcta : . ·i 7 3 11 Tiliae •.. ,. 4 

Sambuct. .: 7 1 „ Verbasci .. 15 
„ Ulmi .•.. ! 11 4: "Vioi. odorat 1 5 

Flor. Acaciae .. : 4: 1 Fol. Ahsinth .. .' 5 
" • .\lthaene .• ! 5 1 11 Althae~;· . ·i 8 
11 Anthos •.. 1 5 1 „ .Aurantn ... 

1 
2 

11 Arnicae .. 1 5 1 " Belladonnae 13 
" Aurantii .. ; 9 2 „ Card. benedj •! 
„ Borraginis.,- 10 1 „ Digitalis , ·I 5 
n Calendulae 7 1 „ FarJarae . , 1 5 
" Carthand . 5 1 „ Hyoscyami . ! 7 
11 Chamom. R. '! 1 „ Junuland.regl 10 
" n vulg. 5 1 „ Melissae . ·I' 9 
"Convall.maj. 15 2 n.Ientb.c~isp. 1 11 
" Cya•1i • • • 9 2 „ „ p1p. ·j 9 
11 Farfarae. . 5 1 11 li-Iillefo!ii .• 

1 

15 
11 Lamii albi 5 1 Nicotianae • 5 
" Lavandul 8 3 Pervincae. ·I· fi 
:i Mslvaearb. 5 1 :: Rosmarini ·! 9 

1 
l 
2 
l 
2 
l 
2 
l 
1 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
3 
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='~-~~~~l~~,r.cg=nn'f"=~~~~~~,~,~ 
he- 'szári- he- c~c.n 

Név. Jn)ny: tott Né Y, ,n~nY sr.an-
1 

rész ~,· ,:.~.,. : résZ ! tptt 

;:~ Rutae .•• ··/ 4 
" Sal viae • • • !) 

1 
Stramonii ·r H 

;, Toxicodendril' 
,, Trifolii .•. 

1 

7 
iJ 

„ Hvne ursi „ 
;. Verbasci -._ .1 

Ffuct. Cynosbatj 5 
Gemmae Populi1 8 
Herb. Ahrotani ·o: •! 
„ Absinthii .. ! „ .Aconi1i ... [ 5 
„ Alth_aeae, . ·i 8 
„ Agrim?n .. 1 7 
„ Artenns .... : •! 
,, Ballot lauat.

1

1 ·! 
11 Belladonn •• · 13 
,, Betonicae .. i 5 
„ l~orraginis ·' 9 
„ Capill. Ven.[ ,! 

7 , Cardui ben„ 4 
11 Centaur. tnin: 4 
„ Cbnmaedris ; 3 
" Cbelidon. m.; 4 
11 Cichorei . . ' 6 
11 Cochlear ... 1 :?5 
„ Conii ..•. : 11 
" Digitalis .. ] 5 
" Euphrasiae.: 

5 

11 J..'u1nariae • 
11 Gratiolne •. ( 
11 Hedera~terr.I' 
„ Hy!>sop1 .... 

5 
5 
·l 
5 
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... ~... ' ; rcsz 

2 
1 
2 
2 
l 
l 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
2 
2 
l 
2 
l 
l 
l 
l 

Iierh. Jacene, ~·.~, l~--; 
" Ledi palustr. ;.) 1 
,, Lycopodii ·1 7 2 
il .U1ajoranae • 8 1 
" Marrubii . . 7 :! 
, 1 1\Intricariae 7 l 
„ ~leliloti ...• 4 1 
11 l\lercurialia 7 1 
,, Millefolii . . 7 1 
,, Origani . • . 10 3 
„ Pu!egii • . . 6 1 
" Pult1atillae 7 2 

Ruta 4 1 
„ Sabinae • . • 8 :1 
„ Scordii . . . .1 1 
" Serpylli . . . 7 2 
n ?;nnacet~ . , & 2 
„ I araxac1 .. , ;J 1 
,, Thyrni •... 1 ;J 1 
„ Veronicae. ·I 7 2 
„ Violae tric. 11 2 

Rad. Althaeae .. 1 4 1 
11 Angt'lic. . ,! 5 l 
„ Ari ......• j 5 :! 
,, Arte1nrn •. 'i 3 
„ Asari ••.. „ 9 2 

Asparagi , ·1· 5 2 
11 Bardanae . • 5 1 

Belladonn. . S ;} 
" Brv(1niue !) 2 
„ 0itJnmi . : ~· 9 2 
„ Car!inae . . ·!: 1 
11 Caric. oren.: 5 i 2 
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i .Ii:~cn le~ 
1 he· 'szári· Név. hc. -szari. Név. •rcny j tott i.·~ny) tatt 
rtí~:_ _ _:Csz.. ; rcsz. 1 rCsz. 

-------
1 

Rad. Lapathi ac. 7 2· Rad. Caryophyll. i 15 4 
Cicborei •. 5 1 ,, Levistici 11 4 ,. 
Colchici .•• •' 1 Liquirit •.. 3 1 " 

„ 
" Consolid. m. 7 2 
" 

Ononid. sp. 3 1 
Cynoglossi . 4 1 

" 
Paeoníae ;J 1 " Enulne •.. 4 1 Polypodii . 5 2 " " Filicis degl. 7 2 Rub. tioct .. 11 2 " " Saponar 3 1 ,, non degl.I 7 5 

" „ " Taraxnoi 9 2 Graminie •. r,, 2 
" " Helleb. nigril 3 1 Tormeotill. fi 2 " lmporator. 9 2 Vnlerinnae • B 2 " S'iipit. Dulcam .. 3 l " 

Iridis Flor. 3 1 1 

Csöpp-számit6 táhla. 

!gramm. 1 ü::recs. 
Acetum 'concentrat . .Acet. destill. 16 csöpp 20 csöpp • .\cetum plun1bicum 16 !!() 

" " Acidum aceticum 1ü 20 
" Acidurn hydrochloric. (1, 

0

1:1 Íaj~ul~·u) 13 
" 

l{i 
" Acidum hydrocbloric. dilut. • ~ . 16 

" 20 
" Acidutn hydrocyanicum spirit. 32 

" 
40 

" Acidum hydrocyaoicun1 aquo3. 16 
" 20 ., Acidum nitricum (1 1 13 fnjsulyu) . . 12 
" 14 

" Acidum pbosphoric. (1, 117 fajsulyn) 16 
" 20 

" Acidum su!furicum conc. . . . . 12 
" 

16 Acidum sulfuricum dilutum 16 
" 

20 ., Aether 50 
" 60 

" Aether aceiicus 25 
" 30 ,„ Aqua • . .... 16 
" 

20 .~qa Amygdalaru1n amararum 25 :iO ., • .\.quae spirituosae 2.5 
" 

1)0 
" 

1 

Balsamum Copaivae 25 
" 

BO 
" Balsamum de Peru 16 

" 
20 Cnrboneum sulfuratu~ 25 ., 30 ,„ Chloroformium . . . , 25 

" 
30 

" i' Elixir. acidun1 BaHeri (1 : B) 40 
" 

50 !\ 
Kreosotum . . . • • . 25 ii(J " 11 

" " 1 
Liquor F erri seaquichlorati 12 

" 15 
~„ Liquor Hydrargyri nitrici 12 

" 15 
" Liquor K~li arsenicosi . lti 

" 
~o :„ Liquor ICali cnrbonici 

Jü 
" 20 • Liquor liali caustici l6 
" 2U 

" Liqnor Stibii chlorati 12 
" 15 

" Mixturr.. sulfurica acida 80 
" 40 

" Muoilago Gnmmi Arabici 
0

(1 ': 2j 12 
" 

lfl 
" Olenn1 Amygdalar. aethereum iO 

" 25 Oleum .Amygdalar. dulciun1 20 ,. 25 ., Oleun1 Anisi . , . • . . 2b ,. so 
" Olenm Aurantii fi., Bergarnottae 25 

" '10 ., 
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iQleutn Cajeputih·, ·Cllarvi Űi~na~1o~i· 
{ )\eum Caryop ~i' orum. 
Óleurn Chri.monlillae aeth. · · · ' 
(Jleum Citri 
Oleuzn Crotoni!'! · : ·. 
Oleun1 Foeniculi, Jun1per1 
Oleum La.,.andulae 
Oleu1n 1\Ienthae 
Oleurrt Olivarum 
Olenn1 Origani . • 
OleuTn yiingue ilu1dum 
Oleum Ricini : . 
Oleuin Rorismar1n1 

1 gramm. 1 terecs, 
25 csöpp ilO csöpp 
20 ll 25 " 
25 11 ;10 11 

25 11 30 1• 

25 ,, 30 n 

25 •1 30 11 

25 " !lO 11 --

25 ll 3o ll 

20 
25 
20 
20 
25 
o· __ , 

" 
" 
" ., 

25 ,, -~ 
30 

" 25 
" 2;) 
" HO 
" :10 
" Oleum llüllR8 · • . 

Oleum Sahinae, Tnnacl'tl 
2

.
5 Oleuni TerP.Linthinae • 

25 

25 " 
30 ,,„, 

" 
30 

" i•et1oleu1n · ·. · · . 1() 
::5olut.io arseuicahs Fowler1 : (i. Q) :·)( 
Solutiones Extrar.torum narcohc. . - 2ü 
Spiri·us aetb:reus : · · · · · 25 
Spiritus Ferri chloratt .n~th. y· . di· 
Spiritus varii cu_1n Sp1ritu int 

luto pnrati · · · • 25 
Spiritns n1uriatico·aethereus 
Spiritus nitrico~aethe:eus 
Spiritus Vini alcohohsatus 
Sp1ritus ~~n~ . 
Spiritus '· 1u1 d1lutus 
Stibium ~hlorat. solut. 
Syrupu11 - · · · 
'l'incturae spirit~~sae , . 
'l'incturae e. Sp1r1tu et Aethere 
Vinum stibiatum 
Vina mediCTa1neutosa 

30 
;j(J 

40 
3\1 
2f• 
12 
12_ 
:u> 
2;) 

~o 
20 

" " 

" 
" " 
" 
" 
" ., 
" 
" 
" ,, 
" 
" 

30 
" 20 
" 46 .. 

:10 
" 30 
" 

tű 
" 40 
" ·10 
" .50 :11 

,[I) 
1'--' 

30 
" 15 ,. 

J;\ ii/. 
30 .,:,,_ 
30. ,,, ' 
25 --1·', 

2;) 
" 
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Tábla, melyen kiszámitrn foglaltatik, hogy 
Yalamely ismert stílyu labdacs-gyurm:t 
J1ánr 1. 2. rn1rr :J szemei· sulyu lapdacsot ad. ~ , , -- ~ 

Labdacsgyurn1a a követ

kező sulylyal ad 

:!O Gran 

" 
,. 

" 
" 

" 

125 
1.;; -1.6 

-·· 1 83-1.85 
- 2.13-2.15 
~- 2.43-2 .. ) 

2.7~l-2.7ti 
- 3 -iLl 

3.65 - 3.()13 
-- •l.86-4.88 

5..18-b.6 
6 -H.l 

- 7.2 -7.3 
SA -8.i> 

- 9.13-9.2 
-- H.Hil-9.65 
~ 10 06-lJ 
- 12.1 -12.2 
--- 12.7 -12.8 
- 13.4 -13.ü 
.. J.l.6 -14.7 
- 15.8 -15.0 
~-- lfi.5 ~lli.6 
- 17 -17.1 
~ - 18.2 -18.S 
- 19.5 -19.6 
- 20.1 -20.2 
- 20.7 -20.8 

Grm 

" 

" 

" 
" ,. 

" 
" 

" 
" 
" 

1 la L.d a c_a _?_t_ 

l'a J sze-i·u :l azc~:a 3 sze
mcr v. m~r '""· l mcr v. 

1 
O.OG!!5 0,1:.?5 1 U.1875 
Grm. Grm.; Grm. 

20 
25 
iiú 
35 
40 
•!5 
5U 
GO 
80 
9() 

100 
120 
l·lU 
ltiO 
löű 
lHO 
:!00 
210 
2:!0 
240 
2GO 
270 
280 
300 
320 
aao 
340 

10 
12 
15 
18 
20 
22 
2;) 
30 
·10 
·tfi 
{10 
(jQ 

70 
7I'i 
80 
90 

100 
105 
!JO 
120 
130 
135 
HO 
150 
160 
16;) 
170 

7 
8 

10 
12 
Ja 
1;) 
17 
20 
21 
30 

.1n 

.jj 

!'iO 
;);-i 
GO 
117 
70 
7~1 

80 
87 
90 
93 

100 
107 
IJO 
113 
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Lahdacsgyurnut a követ

kező sulylyal ad. 

labdacsot 
ai:~-.:'l 2 SZC·1n 3 sie: 
m••r v. l mcr v. mert'. 
ti n1.;·:f• O,l~!:i 011815 
(jrm. f~rm. Grm. 

~~~~~~~-~7-:-- .~~ 

fi J)rchm. - 21.9-22 Grm. 
G1/3 _ 2:Ll-28.2 
(;L/l „ 2:3.7-2H.8 ,1 
fP/3 „ __ 2·1.H-2·!.4 ,, 
7 - 25.5-2f.i.6 " 
7'/3 " - 26.8-26.9 
7'!~ " - 27.4-27 5 ,, 
7'/, „ = 28 -29.1 11 

8 Dr. v. 1 U. =-~ 29.2-29,;j 
S 1/ 3 Drchrn. ~ 30.4-iJ0.5 „ 
8'/2 -- 31 -31.l " 
s~1, „ _ a1.s-s1·1 ,, 
H „ 32.8-3:t.9 „ 
91

/3 
fJ1/'l ,, 
!.P/3 
10 
101

!3 

l (J ''~ ! • 

10~13 " 
11 ,, 
11 1

/3 " 

11 1/~ " 

- ::l4.1-3·.t:! /1 

--- il4.7-34.8 " 
35.3-35„.t " 
36.5-36.6 „ 
il7.7-37.8 " 

··- 38.3-:~9.-i „ 
ll8.9-38 
40.2-40.B " 
H.·1-·ll.5 

_ _. ·12 -·12.1 " 
. 2.6-·12.7 
·13.8-43.9 

11 1/t " 
121>.v.11

/ 2 U.:..:..::: 
12 1

/ 3 I>rchm. :::-:: 
1211. 
12~/~ " 

4f) ·~ 45.1 
45.6-4:!.7 
46.3-46 .J 
·.17.5-47.6 „ 1H " 

131
/3 11 

lil 1 /~ " 

1 :Pr~ „ 
H 

" 

- .. ·18.7-48 8 " 
- 49.3-4~1.·! 

50 -50.l 
51.1-51.2 

i 180 120 3GO 
:J80 
390 
·100 i 
420 1 

•140 1 

!ög l!I ·180 
noo 
fllO 
b20 
5·10 
560 
f>70 
580 
600 
620 
630 
6.JO 
660 
680 
690 
700 
7~0 
7'10 
750 
760 
780 
800 
810 
8:!0 
s~u 

190 127 
195 IHO 
200 133 
210 HO 
120 147· 
225 150 
230 15:} 
2·HJ 160 
:!50 l(i7 
255 170 
:.!60 173 
270 180 
280 187 
285 190 
:.H)ű l!lö 
300 200 
310 :!07 
i.ll5 219 
320 213 
3il0 220 
3·10 2:!j 
í34fl 230 
i150 2HH 
:;öu :!·iO 
ii70 2117 
375 25U 
HSO 253 
3VO 260 
400 268 
40!) 270 
·110 273· 
·!20 280 

l\'férgesen 

-15 

lllérgclr és clJcn1nérgck. 
és rnaróan ható szerek, s 
lielyettesitő elleiiszerek. 

a fd~ és 

' Mérgesen v. nia- 1 
róan ható anyag. Ellenszer. / !Ielyetteaitö el· 

1 
-~~~-

Acidnm hydro- ) Aqua. chlorata-. .r Ilideg burogatá-
. . cyan. j Soluho Calcariae 1 s.ok a _fej~e. 

Iinhum cynnat, 1 hypochlorosae ('i [ fhdeg ontozcsek
1 Aqua Atnygdalar. J.,rrarnm Caicnrin i Izgató üritő csö-

Lnurocerasi. chlornta 180 gr.: rék. 

Acida. 
hydrochlor. 

„ nitric. 
„ sulfuric. 
,. phosphoric. 

Aqu. és gtt. 10 i 
Acid. hydroch.) 
Liquor Ain-1 
n1on. caust. Jil. 1 
(15-20 csepp ; 
nyilkkal.) : 

Ezen szerek rész· ! 
hen belsöleg nda.- , 
goltatnnk1 rész- ! 
ben peö.ig belő- i 

lök n chlor és i 

a1nmon. - elővi- i 

gyázattnl hele- i 
heltetik, - eset- 1 
leg utána ntér&é· 
kelt adagokban 
intikony és szu
nya! adagolható. 

Lnc i'IIagnesiae. 
Aqua Cnlcis. 

ll:réta. 
Lomhfa harnujá

nak lúg,ia. 
Szappanviz. 
Nyákos olaj. ital. 



l\Iérgesen v. n1n- 'i 

róan ható anyag. 
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Ellenszer 

. 1 

A.cída vegetabilia 1 Fojérnye oldat v. 
Acid.sulfuric.conc j olaj_ ~gctett mag· 

1 nes1a\'.a1. 

1 

Helyettesitö el
ler.szer. 

Tej. 
I.Jideg öntözések. 
Levezetö höriz-

gatók, 

Acidnm carboni-1 Szabad levegő, va- · flideg öntözések 
cnm. Carbonenm ! lnmint Ammo· és n10Bások. 

oxydatnm. 1 nium cnrh!ln. p:y· Izgató hedörzsö-
(Szénéleg-lég.) 1 ro-oleo.s. es mas léSek. 

hasonlo anyag Meleg lábfürdök, 

1 

szagoló. szer gya
nánt. Elenygö.z. ; 

Alcalia canstica j Aciúum tnrtaric. 
et carbonica. l .A.cid. acetic. di-

ICa\i Natron. I luturn. 
.Amr:1on, 1 Succus Citri. 

Alcohol, Aothor. ! Emcticurr_i. 
Chloroforminm. ; f'znhad leg-. i Hideg borognhi

! sok a fejre. 

Ecet. 
Emulziones oleo

sa ·, 
rJid. borogatások. 
Ontözések a hát
gerinc mentében. 

Hideg ~·iz ital. 
Se\tervtz. 
Pulv. aerophorus. 

Antin1onialia. •
1

i Acidun1 tannicum. Cserenyt tartnl· 
Tnrtarus stihint : mazó füzetek. 

1

, i Pulv. nerophor. 
Nyákos italok 1mi-

ll' konynyaL 
Langy meleg Yiz;: 

I 1 olvasztott- vajjal. 

.)Jérgesen v. ma
rónn ható anyag. 
=-----
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Eilenszer. Helyettesítő el
lenszer. 

Argenti praepn- : :N'nt:·iun1 chlorn- ! Fehéruye - tartal-
1 ~1U és nyákos 

1tnlok. 

rata et salin. tum. 
, (Konyhasó.) 

Arsenicalia. Antidotu1n Arse- : Nyákos itnlok. 
Arsenicurn album. _nici. ! Fehérnye. 

Anri praepnrata. 

Barytae prnepa-
rata. 

Bismnthi prae-
parata. 

Bromum et- Bromi 
prne1inrata. 

Calcaria nsta. 

: h.e~detben fél- . Aqt1. Calcis. 
~r;:1nk~ut, később; Tej. 
orankent egy evő ' 
knrníllnl. 

Lac l\Ingnesiae. 

Acidum tanniCum. ' Fehérnye - tartal
Lac .Jlnguesiae. ' niu italok. 

'?\atnnn sulfuri· Nyákos italok. 

' 

t.!U!Jl, Fahan1u. 
:\lagnesia sulfuric. 

Acidum tannicun1. Katnnn bicarbo-
uicun1. 

Lnc l\Iagnesíae. ; Liszt pép. 
I·Iig ken1nye-pép. i · 
Syrupus Sacchari. i Ecet. 
.Natrum sulfuri- : Zsiros olajok. 

cuni. · Nyákos italok. 
Natrun1 Licnrbo

nicum. 
Oleurn Olivnrum. 



Chlorum gnsitor
int·. 
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1 

Burslt>ó''.' J·,,:-·lühe· i Higitot uorszesz 
1

• • ..• 1 • • • 

c~t· vagy t:1J11·1- i l\'n!'n es szng
t.u~ :11:ther;u5 ni- : lása. 
trnl'n~, vni,ry kén- ' Olfnctoriun1 Ha-

hyc11·r·gen-viz i geri. 
szagliL,a. ! 

Chromates. ~yrnpus Sricchari ! Nyúkos ic:-dok. 
AciUum chromi- : es Ft•n·nrn pnl- : Cukros Yi::. 

cum. Y•·risatu u1 k'=Vt!· 1 Tei. 
n~ke. · 

, ?IIngne~ia cnrl10-
1 nicn. 
Nntru1n bicarl10- ! 

uicum. 

Curil'i prr,eparnta .. !Jt·é~z Fernun vul
vcrat, t'.'s ·l rész 
SulfuÍ· sublini. 
lotum keveréke. 

Ft'lH!ruv•: oldata: 
cukrn~ vizben. 

Ferro-l{alium eva- 1 

natun1 fln\·unl. 

L11c 11Inguesiae ~s 
S;1chanuu laeiis. 

Fehérnye ,·izzd 
higitvn. 

Ilyllrargyri prao
parata 

F1,hérnye. Lisztpép. 
7 rész Ferrun1 · 
puh·erat. és ·1 1 

ré!'z Sulfur. r:uhl. 1 

lotu1u. \·ngv vas- i 
por és l~v~'iezü;:t i 

n1ézzeli keve · ' 
rék e. 

·11 

.Jfi~rgcsen v. ma
rónn hatli auyaf.!. 

Jodnm. 

Jodi prn epnrafa. 

Krcosat. 

Oxalium 

Pospl1orus. 

Elle11s:~e1·. 

:\Ié~zviz. 
Kréta. 

Emeticum. 
Terpetinolai fe
jet toj:ís srirgii
vnl. 

Lac 1\Iognesiac 
egyenlO n1cnnyi
sCgü Aqun ehlo
rat:í-val ke,·er\·f~. 

Solutio Cn!carine 
hypoch!orosne 
clecnnthationc 

parntn (8 gramm: 
Calr.. hypochl. · 
·100 grrn .A.qu. i 
é11 l(J csep Aei- : 
dum hydrochlo
ricu1n.) 
Lac ~1ngncsiae. 

Hi>lyettesitö el
IPuszr!r 

Nyakos italok. 

Nyákos italok. 
\'iz krétával. 
Liszt pép 
Hidcgyíz. 
Terpentin olaj, 

theás kunal:u)~ 
ként \•izzel és 
~-ojrís ~'úr·g-új:í ni 1 

o~::zr:r·iizva ( ! - :! 
ór:inként.) ' 

! Plumhi praepa-

1 
rata. 

!Jithargyrum. 

Ernel.icinn .%in · Konyhasó. Glnu-
curn sulfuricnrn- hersó. 

J 
!u')I. , Snlfur praecipi~ 

:\Iagnesia ~ulfu- : tatum. 

4 



:\Ii:rgeseu 
riian ható 

' v 111a-1 
anyttg., 
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Elleuszer. 
lenszer. 

i Hclyt:tt,;,.;itií el-

! 
1 

ric.:n \'i%Z(~\, vag_r ! C~ereny-iartaJu111 
Jehéruy1;.far1nl- ' forrúzat. 

n1u \'Ü':zel. Yi;:- ! l'ehérnye-tnrtal-
higitott kéll!Hl\"• IJ11l YJZ. 

val 'l't·j. 

Stanni 
rata. 

JJraepa- Natrun1 
11icurn. 

liicarLo- Fehérnye. 

Venena animalia. 
l\:oll1ász-m<~ref_f. 
Snit 
FI1~l :i 

Cautharides. 

Trichina spira!is. 

Lac l\Iuguesi te. 
AciJu1n ta11uicun1. 

Emeticuui és 11ur
gans. 

Fekete kávé. 
Tanuin. 
Liquor A111n1011. 

carhouici. 
Carnfora Opiu111-

rnal. 
Zsiros olajok rnel
léizendiik. 

l}uassia. Chiniu. 
Extr. Colocynthi

dis. 
Cuprum oxyd. Ra
dernaeh, 

Venena veget.ahi-: Emeticnm Zinc. 
lia sn!furicnmh«il. 

Acdu, narcoticact Acid. t.auuicum. 
ncria nnrcoticn. n citricuru. 

Tej. 

Bor. 
~Ö\•ény:iavak. 
Ct;Ürél~. 
Nadályuk a l111m

lok tújár1. 

Kt•,;erii Hü\í 11y

auyagok f1.Ízele. 

Opinm niéro-ezés
nel: lnd~'g öniü
zt'.•sek. 1.·rvugasi 
hashajtók. 

'., ..•.. , •. ·.·• .. · •.. ~ .•. ~{.'.' ,,,.,; 
:: 

1 róau ható anyag. 

Xux n1mica. 
/i.lca!oides 

Zinei 11raepal'ata. 
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Ellenszer. Helyettesitö el
leni;zer. 

Suecu$ Citri. · A!1tu1 Aruygda!ar. 
Aqua c!ilorata. i arnarar. 
Solutio Gnlca rine (Belladonna, Hyos-

hypochlorosae. ciarnus és Dig1ta-
Fekete káve. . Iís iné1·gezések-
Izgató bedörzső· ! 11él Opium fü: 

!ések rnaró u m - J\Iorphin erősebb 
111oniru1u- és' adagokban.) 
rnustó.r · 1;:1.esszel Csereny-tnrta1mu 
(Spirit. Sinap., it.nlok. 
aeth.) i Hideg borogatá

, sok a fejre. 

Ern~t.icu10. Acid. 
t.auuicu1u. Opium 
r!s l\Iorphin nié1·· 
sékelt adagok· 
ban; u e 1n pedig , 
uitromsav, kávé. 

Acl<lurn tnnnicurn 
(de uern csekély 
adagban.) 

Aci(ju111 tannieu1n, 
Luc Il1aguesiae. 

. lhdeg öntözge!é-
1 sek. 
l!ashajtó csőre. 

Cs1creuy-tartalrnu 
italok, fehéruye. 

Natrutn bicnrbo· 
n1cun1. 
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.Jegyzet. 

A legtöhli esdh>ln e]~(j fo!ndatnnk n nll~n·g eltú. 
voliüísa n gyomorhflt~ vngy hiínyta!ó J;pn•rék, \'agy 
pedig a nyelde izgatiisa {1lfnl. 

I.ac :i\Iagnesiae 2 res~ l\Iag-nf•Sia n.~!a ris !(1 

ré~z Aqna desti!Jata ltl'Vt>rék1!. 1n1.dylu~z PIJ)'S:t.~l'i J!Y•.'fl~P 
lelféizés ut.:in 12 rész Saechnnnn P!t!vi•ntlum \·s -! rf>i-z 
~\qua florurn Aurantii l.p(~ndük. Sziikség- (~~eti'!hn1 kidé
gitő l rész 1\Iagnt~'i:t ustn Cs fi 1·r;s;:, :\rpL dPstill. kt~
Yeréke is. 

--- --- ~"-~=~-~----_-_ ---==-~-----... 


